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امل�صادات احليوية تعالج ا�صطراب ما بعد ال�صدمة 

اأن م�ضادا  ب��ري��ط��ان��ي��ون و���ض��وي�����ض��ري��ون  اأع�����ده ع��ل��م��اء  ب��ح��ث  اأظ���ه���ر 
الأفكار  تكون  يعطل  اأن  ميكنه  دوك�ضي�ضي�ضلني  ا�ضمه  ع��ادي��ا  حيويا 
امل��خ ورمب��ا يكون مفيدا يف ع��اج ا�ضطراب ما  ال�ضلبية وامل��خ��اوف يف 
 76 �ضملت  الغر�ض  لهذا  جتربة  ويف  منه.  الوقاية  اأو  ال�ضدمة  بعد 
متطوعا من الأ�ضحاء مت اإعطاوؤهم اإما امل�ضاد احليوي اأو دواء وهميا 
قلت بن�ضبة 60 باملئة ال�ضتجابة للخوف لدى الذين تناولوا امل�ضاد 

احليوي باملقارنة بالذين اأعطوا الدواء الوهمي.
يوقف  لأن���ه  ال�ضكل  ب��ه��ذا  يعمل  احل��ي��وي  امل�����ض��اد  اإن  ال��ع��ل��م��اء  وق���ال 
الع�ضبية، ويطلق على  بروتينات معينة ومينعها من دخول اخلايا 
هذه الربوتينات اإنزميات امل�ضفوفة، ويحتاجها مخ الإن�ضان لت�ضكيل 
الذكريات. وقال دومينيك بات�ض الأ�ضتاذ بجامعة لندن وجامعة زوريخ 
الذي �ضارك يف قيادة فريق البحث "اأظهرنا اإثبات املبداأ ل�ضرتاتيجية 

عاج جديدة متاما ل�ضطرب ما بعد ال�ضدمة."
�ضا�ضته  تعر�ض  اأم��ام جهاز كومبيوتر  املتطوعون  و�ضع  التجربة  ويف 
بن�ضبة  باحتمال  مرتبطا  اللونني  اأح��د  وك��ان  اأزرق  اأو  اأح��م��ر  ���ض��وءاً 
ومي�ضا   160 وبعد  موجعة.  كهربائية  ل�ضدمة  لتعر�ض  باملئة   50
"ال�ضيء"  ال��ل��ون  رب��ط  امل�����ض��ارك��ون  تعلم  ع�ضوائي  برتتيب  باللونني 
امل�ضاركون  كرر  دواء،  تناول  وب��دون  اأ�ضبوع،  وبعد  املوجعة.  بال�ضدمة 
التجربة. ويف هذه املرة مل تكن هناك �ضدمات كهربائية لكن �ضوتا 
بر�ضد  اخل���وف  ا�ضتجابة  وقي�ضت  ال��ل��ون��ني.  اأح���د  ظ��ه��ور  بعد  عاليا 
املفاجئ.  للتهديد  رد فعل غريزي  التي متثل  الأع��ني،  حركة جفون 
وح�ضبت ذكرى اخلوف بطرح ال�ضتجابة الأ�ضا�ضية لل�ضوت على اللون 

"ال�ضيء" . اللون  على  لل�ضوت  ال�ضتجابة  "اجليد" من 

املطهرات الكيماوية ترتبط ب�صرطان الغدة الدرقية 
يتعر�ضون  ال��ذي��ن  وامل��وظ��ف��ني  العمال  اأن  اإىل  حديثة  درا���ض��ة  ت�ضري 
الروائح واملطهرات واملعقمات كجزء من  ملواد كيماوية مثل مزيات 
الغدة  ب�ضرطان  الإ�ضابة  احتمالت  لديهم  تزيد  قد  عملهم  طبيعة 
اأثناء  التعر�ض  اأن  اإىل  الدرا�ضة  اأكرث من غريهم. وخل�ضت  الدرقية 
العمل لتلك الكيماويات املعروفة باملبيدات احليوية مرتبط بارتفاع 

احتمالت الإ�ضابة ب�ضرطان الغدة الدرقية بن�ضبة 65 باملئة.
وبالن�ضبة لاأ�ضخا�ض الذين تقت�ضي اأعمالهم اأكرب قدر من التعر�ض 
ال��رتاك��م��ي ل��ل��م��ب��ي��دات احل��ي��وي��ة ع��ل��ى م���دى ف���رتة م��ن ال��زم��ن زادت 

احتمالت الإ�ضابة بذلك املر�ض باأكرث من ال�ضعف.
الزراعية  التعر�ض ملبيدات الآفات  تاأثري  اأي�ضا  كما اختربت الدرا�ضة 
الغدة  ب�ضرطان  الإ���ض��اب��ة  اح��ت��م��الت  زي���ادة  ب��ني  لكنها مل جت��د �ضلة 

الدرقية والتعر�ض لتلك الكيماويات الزراعية.
باحثة يف  الدرا�ضة وهي  باحثي  ت�ضاجن كبرية  ياوي  الدكتورة  وقالت 
البيئية يف جامعة يال يف نيوهيفن بولية كونيتيكت بحثت  ال�ضحة 
درا�ضات قليلة يف تاأثري التعر�ض ب�ضبب طبيعة العمل ملبيدات الآفات 
وتو�ضلت  الدرقية  الغدة  ب�ضرطان  الإ�ضابة  احتمالت  على  الزراعية 
لنتائج متناق�ضة. واأ�ضافت عرب الربيد الإلكرتوين ل تدعم درا�ضتنا 
وارتفاع  الزراعية  لاآفات  العمل  خال  التعر�ض  بني  ارتباط  وج��ود 
خطر الإ�ضابة ب�ضرطان الغدة الدرقية لكنها ت�ضري اإىل اأن التعر�ض 

ملبيدات حيوية اأخرى رمبا يكون مرتبطا بزيادة فر�ض الإ�ضابة.

العناكب ميكنها اأكل جميع الب�صر 
قال علماء اأحياء، يف درا�ضة ن�ضرت مبجلة العلوم والطبيعة، اإن باإمكان 
العناكب نظرًيا اأن تاأكل جميع الب�ضر على وجه كوكب الأر�ض وتظل 

جائعة جًدا.
ولكن ل داعي للخوف، فبينما تتغذى بع�ض العناكب على ال�ضحايل 
قدرة  اإىل  ي�ضري  م��ا  هناك  لي�ض  ال�ضغرية  الثديات  وحتى  والطيور 
كل من  وق��ال  الب�ضر.  اأك��ل  على  اأرج��ل  الثمانية  ذات  املخلوقات  ه��ذه 
جميع  اإن  نيفيلر،  م��ارت��ن  وال��دك��ت��ور  بريخوفر  ك��او���ض  الربوف�ضور 
العناكب املوجودة يف العامل تاأكل ما بني 400 مليون و 800 مليون 

طن من الفرائ�ض كل عام.
ال�ضبعة  يتناوله  ما  تعادل  حل��وم  كمية  تاأكل  العناكب  اأن  يعني  وه��ذا 
�ضكان  وال��ذي��ن ميثلون جميع  الأر�����ض،  كوكب  على  اإن�����ض��ان  م��ل��ي��ارات 
العامل. ويقدر حجم الكتلة الب�ضرية على وجه الأر�ض ب�287 مليون 

طن فقط، وهذه متثل وجبة غري كافية للعناكب وترتكهم جائعني.
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ر�صم اخلريطة اجلينية للقهوة العربية 
بداأ باحثون يف ر�ضم اخلريطة اجلينية للقهوة العربية يف حماولة ملعرفة 
امل��ن��اخ يف  تغري  وت��اأث��ريات  الأم��را���ض  م��ن  املميز وحمايتها  اأ���ض��رار مذاقها 

امل�ضتقبل.
فعلى الرغم من اأنها اأحد اأهم ال�ضلع الزراعية يف العامل اإل اأن العلماء ل 

يعرفون اإل القليل عن اأ�ضرار فنجان القهوة العربية.
ويقول خوان ميدرانو اأ�ضتاذ علم الوراثة احليوانية يف جامعة كاليفورنيا-

باأي  اأن��ه ل يحظى  اأدركنا  النب  اأبحاث على  اإج��راء  بداأنا يف  دافي�ض عندما 
الوراثية  الهند�ضة  تكنولوجيا  لتطبيق  ت��ذك��ر  اأب��ح��اث  جت��ر  مل  اه��ت��م��ام. 
للقهوة  ال��رائ��ع  الطعم  اأ���ض��رار  ب���داأت  الآن  لكن  ال���نب.  حم�ضول  لتح�ضني 

تتك�ضف.
النوع  اإذ ر�ضم علماء من كاليفورنيا اخلريطة اجلينية للنب العربي وهي 

التي ميثل 70 باملئة من ال�ضتهاك العاملي.
وقال ميدرانو احلم�ض النووي دي.اإن.اإيه هو كتاب احلياة. فاإذا ا�ضتطعنا 
فهم اجلينات املرتبطة بال�ضمات املختلفة وبالإنتاج وبالنوعية والتكيف مع 

ظروف املناخ فاإن ذلك قيمة م�ضافة ملعارفنا.
وهي معرفة �ضوف ت�ضاعد يف حماية حم�ضول النب من تاأثريات تغري املناخ 

ومن الأمرا�ض.
يف  رو�ضكي  ج��اي  مثل  ملزارعني  ت�ضمح  اأن  اجلينية  لاأ�ضرار  اأي�ضا  وميكن 
يخرج  التي  امل��داري��ة  املنطقة  خ��ارج  ال��نب  بزراعة  كاليفورنيا  ولي��ة  جنوب 

منها اأغلب الإنتاج حاليا.
يف  واع���دة  �ضناعة  اإىل  تتحول  اأن  ميكن  القهوة  اأن  اأعتقد  رو�ضكي  وق��ال 
كاليفورنيا واأظن اإذا �ضارت كل الأمور ب�ضكل �ضحيح ميكننا اأن نحول جنوب 

كاليفورنيا اإىل عا�ضمة القهوة يف العامل.

العثور على اأفعى جديدة براأ�صني 
عن  بق�ض�ض  والأف���ام  الق�ض�ض  متتلئ 
اأو اأكرث، ويعتقد الكثريون  اأفاع براأ�ضني 
اأن���ه���ا جم���رد اأ���ض��اط��ري ل وج����ود ل��ه��ا يف 
على  عرث  اأمريكياً  م�ضوراً  لكن  الواقع، 

اأفعى براأ�ضني اأثناء جتواله يف الغابة.
ون�����ض��ر امل�����ض��ور ج��ي�����ض��ون ت��ال��ب��وت )43 
ع���ام���اً( م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ي��ظ��ه��ر ف��ي��ه وهو 
ب��راأ���ض��ني، حيث  اأف��ع��ى  يحمل ع��ل��ى ي���ده 
راح كل راأ�ض يتجه اإىل جهة خمتلفة عن 
الآخر، وذلك بعد اأن عرث على الأفعى يف 
بح�ضب  تك�ضا�ض،  بولية  الغابات  اإح��دى 

�ضحيفة مريور الربيطانية.
ويقول تالبوت اإن الأفعى غري قادرة على 
حتريك  دون  بفعالية،  فرائ�ضها  ع�����ض 
راأ�ضيها معاً ب�ضكل متناغم، حيث اأن كًا 
وعلى  باجل�ضم،  بالتحكم  ي��ق��وم  منهما 
الرغم من �ضكلها املخيف، اإل اأن تالبوت 
بالكاد  وع�ضتها  موؤذية،  غري  اإنها  يقول 

قادرة على اخرتاق اجللد.
الأفعى  راأ���ض��ي  اأح��د  اأن  تالبوت  وي�ضيف 
اأك���رث ع��دوان��ي��ة م��ن الآخ���ر، وق���در ن�ضبة 
مثل هذه احلالة بنحو 1 اإىل 10 اآلف، 
تقدير  ال�ضعب  من  اأن  من  الرغم  على 
تعي�ض  الأف���اع���ي  لأن  احل��ق��ي��ق��ي،  ال��ع��دد 

متخفية يف جحورها.

 تخل�ص من الأرق 
ومتتع بنوم هاديء �ص 23

�صافر حول العامل وجمع 
دولر مليون   1.5

اإن�ضايدر  بيزن�ض  �ضحيفة  ن�ضرت 
�ضاب متكن من  ق�ضة  الأمريكية 
مبلغ  وجمع  العامل  ح��ول  ال�ضفر 
دولر،  م��ل��ي��ون   1.5 ع���ن  ي���زي���د 
بداأ  �ضياحي  م�����ض��روع  خ��ال  م��ن 
على  لل�ضفر  م��دون��ة  ���ض��ك��ل  ع��ل��ى 

الإنرتنت.
عاماً(   33( وارد  ج���وين  وك����ان 
ل��ل�����ض��ف��ر على  اأط����ل����ق م����دون����ت����ه 
الإنرتنت والتي حتمل ا�ضم "وان 
�ضتيب فور وورد"، والتي ما لبثت 
للت�ضويق  �ضركة  اإىل  حتولت  اأن 
القدرة  ومنحته  الإن��رتن��ت،  على 
دول  ج��م��ي��ع  اإىل  ال�������ض���ف���ر  ع���ل���ى 
ال���ع���امل ع��ل��ى م����دى 10 اأع�����وام، 
ن��اه��ي��ك ع��ن ج��م��ع ث���روة �ضخمة 

خال اأ�ضفاره.
ولد جوين وترعرع يف اإيرلندا مع 
ينتقل  اأن  قبل  و�ضقيقته،  والدته 
القت�ضاد  ل��درا���ض��ة  اإن��ك��ل��رتا  اإىل 
ال���������دويل، وق�������رر ال�������ض���ف���ر ح���ول 
العامل بعد التخرج، وا�ضتطاع اأن 
اأ�ضفاره من خال تدري�ض  ميول 
اللغة الإنكليزية يف تايلند وبع�ض 
ال�����دول الآ���ض��ي��وي��ة، وع���ا����ض على 
15 دولر يف  ميزانية ل تتجاوز 

اليوم.
وعندما نفذ املال منه، بداأ جوين 
وان  م��دون��ت��ه  على  امل��ق��الت  ن�ضر 
�ضرعان  والتي   ، وورد  فور  �ضتيب 
ما بداأت تدر عليه حوايل 7 اآلف 

دولر يف ال�ضهر. 
وم���ع زي�����ادة الإق���ب���ال ع��ل��ي��ه، قام 
ج��������وين ب�������اإط�������اق امل������زي������د من 
امل�����دون�����ات، وا����ض���ت���ع���ان ب���ع���دد من 
اإىل  جمعه  م��ا  لي�ضل  امل��ح��رري��ن، 

نحو 1.5 مليون دولر.
اإ�ضراراً على زيارة  واأظهر جوين 
كل بلد يف العامل، مدفوعاً بحبه 
اأن  اأراد  اإن��ه  ويقول  لا�ضتك�ضاف، 
اأكرب  متنحه  حياة  لنف�ضه  يخلق 
قدر ممكن من احلرية، واأم�ضى 
يف �ضبيل ذلك 10 �ضنوات يف �ضعيه 

لزيارة جميع بلدان العامل.
معه  ي���ح���م���ل  ج������وين  ي���ك���ن  ومل 
املعدات  بع�ض  ���ض��وى  اأ���ض��ف��اره  يف 
الب�ضيطة، مثل حمفظته وهاتفه 
بوك،  م��اك  وجهاز  �ضفره  وج��واز 
جمموعة  اأ�ضفاره  خال  والتقط 
م���ن ال�������ض���ور اأم������ام ال���ع���دي���د من 

املعامل ال�ضهرية حول العامل.

تف�صيل الطعم املر.. موؤ�صر على �صمات �صلبية يف �صخ�صيتك

على  الإج��اب��ة  امل��ّر؟  اأم  احللو  الطعم  تف�ضلون  هل 
�ضلبية  �ضفات  على  تدل  لأنها  مهمة  الت�ضا�ؤل  هذا 
تو�ضل  حديثتني  لدرا�ضتني  فوفقا  ال�ضخ�ضية.  يف 
اأن الأ�ضخا�ص الذين يف�ضلون الطعم  اإىل  الباحثون 

املّر يت�ضمون ب�ضمات �ضلبية. فما هي هذه ال�ضمات؟
مر  �ضيء  تنا�ل  اأ�  �ضكر  ب��د�ن  القهوة  ل�ضرب  امليل 

املّر  الطعم  تف�ضيل  يعني  احللوى،  قطعة  من  بدل 
ال�ضفات  ُيف�ضح عن بع�ص  على احللو. �هذا رمبا 

بهما  قام  درا�ضتني  ففي  للكثريين.  ال�ضخ�ضية 
"ان�ضرب�ك" النم�ضا�ية،  باحثون يف جامعة 
يف�ضل  ال��ذي  ال�ضخ�ص  اأن  الباحثون  اأك��د 

الطعم املّر يت�ضم ب�ضمات عد�انية. �تو�ضل 
اإىل هذه النتيجة عرب  الباحثون 
�ضخ�ضا   950 حل��وايل  ا�ضتجواب 

�ضاركوا يف هذه الدرا�ضة.

"�ضهية"  ون�����ض��ر ال��ب��اح��ث��ون ن��ت��ائ��ج درا���ض��ت��ه��م يف دوري����ة 
النم�ضاوية، م�ضريين اإىل اأن تف�ضيل الطعم املّر يرتبط 
وال�ضيكوباتية،  ال�ضادية  ال�ضخ�ضية  ب�ضمات  وثيق  ب�ضكل 

وهي �ضفة تدل على وجود خلل يف ال�ضلوك وامل�ضاعر. 
اأقوى  ب�ضكل  الرت��ب��اط ظهر  ه��ذا  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  واأك���د 
واملالح.  اآخ��ر مثل احللو واحلام�ض  م��ذاق  من تف�ضيل 
اأن �ضمات ال�ضخ�ضية الباطنية  اأ�ضارت الدرا�ضة اإىل  كما 

ترتبط ب�ضكل مطرد مع �ضدة الطعم املر.
التي  العاقة  ف��اإن  "ناخري�ضنت" الأمل��اين،  ملوقع  ووفقا 
تكون  رمب��ا  بال�ضيكوباتية  امل���ّر  الطعم  تف�ضيل  ت��رب��ط 
اأن ن�ضبة  اأظهرت  اإح�ضائيا. لكن نتائج الدرا�ضة  موؤكدة 
هوؤلء الأ�ضخا�ض الذين يت�ضمون ب�ضخ�ضية �ضيوكوباتية 
حّد  على  باملئة،  تتجاوزال�5  مل  امل��ّر  الطعم  ويف�ضلون 
النف�ض  علم  اأ�ضتاذ  بريباومر  نيلز  الربوفو�ضور  اعتبار 

الطبي وال�ضلوكي يف جامعة توبنغن.

هكذا مت تقييم الأذ�اق
اأو�ضحت  "فوكو�ض" الأمل��اين،  ويف حديث لها مع موقع 
الباحثة كري�ضتينا زاغيوغلو، امل�ضرفة على هذا البحث، 
اأن هذه الدرا�ضة ل ترتبط با�ضطرابات نف�ضية مر�ضية. 
ف��ق��ي��م الأ���ض��خ��ا���ض ال���ذي���ن مت اخ��ت��ب��اره��م ك��ان��ت كلها 
الطعم  ع�ضاق  اأن  اإىل  بو�ضوح  ت�ضري  ولكنها  منخف�ضة، 

املّر ميليون اإىل �ضلوكيات ال�ضخ�ضية ال�ضيكوباتية.
بتقدمي  الباحثون  ق��ام  الختبار  م��ن  الأول  اجل��زء  ويف 
لئ��ح��ة م��وؤل��ف��ة م��ن 40 ن���وع م��ن الأط��ع��م��ة مبذاقات 

خم��ت��ل��ف��ة، م��ث��ل احل���ل���وى وال��ل��ي��م��ون وال��ف��ج��ل واأن�����واع 
خمتلفة من اللحوم. وتوجب على امل�ضاركني يف التجربة 

تقيم مدى تف�ضيلهم ملذاق هذه الأطعمة.
ت�ضنيف  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  تقييمهم  يف  ال��ب��اح��ث��ون  واع��ت��م��د 
الأطعمة وفقا لإجابات امل�ضاركني يف التجربة، كما اأظهر 
واملّر  وامل��ال��ح  احللو  للطعم  تف�ضيلهم  م��دى  امل�ضاركون 

واحلام�ض.

عوامل اأخرى توؤثر على ال�ضخ�ضية
وقام امل�ضاركون مبلء بيانات �ضخ�ضية خمتلفة، لقيا�ض 
م�ضتوى العدوانية التي يت�ضم بها الأ�ضخا�ض. وذلك من 
خال الإجابة على بع�ض ال�ضتف�ضارات التي تقدر مدى 
ا�ضتخدامهم لتعابري مثل "هددت اأ�ضخا�ضا اأعرفهم" اأو 
"ال�ضتفزاز يدفعني لأن اأ�ضرب �ضخ�ض ما"، ف�ضا عن 
الرنج�ضية  مثل  ب�ضفات  ترتبط  ت�ضاوؤلت  عن  الإجابة 
تعذيب  "ي�ضعدين  م��ث��ل:  وال�����ض��ي��ك��وب��ات��ي��ة  وال�����ض��ادي��ة 

الآخرين".
امل�����ض��ارك��ني م��ن خال  ال��ب��اح��ث��ون �ضخ�ضية  ق��ي��م  ك��م��ا   
تّكون  التي  الأب��ع��اد  وه��ي  اخلم�ضة  ال�ضخ�ضية  عنا�ضر 
وال�ضمري  النفتاح  العنا�ضر  وه��ذه  الإن�ضان،  �ضخ�ضية 

واملخالطة والقدرة على التحمل وال�ضطراب.
وجدير بالذكر اأن نتائج الدرا�ضة الثانية التي اأقيمت يف 
هذا الإطار، تطابقت اإىل حد كبري مع الأوىل. واعتمدت 
ال�ضخ�ضية  امل�ضاركني  ت��ق��دي��رات  على  التجربتني  ك��ا 
ال�ضخ�ضية  ت��رب��ط ع��اق��ة  ال��ت��ي  الإح�������ض���اءات  ون��ت��ائ��ج 

اأن هذه  ال��ب��اح��ث��ون  اأك���د  ال��درا���ض��ت��ني  ب��ال��ذوق. ويف كلتا 
املورثات  تفاعل  منها  كثرية  بعوامل  ترتبط  العاقة 

اجلينية مع بع�ضها.

فوائد هذه الفاكهة تربر جترع مرارة طعمها
ب�����ض��ع��ب��ي��ة وا����ض���ع���ة كباقي  ف�����روت  ي��ح��ظ��ى اجل���ري���ب  ل 
احلم�ضيات، ويعود ال�ضبب يف ذلك اإىل طعمه املّر، لكن 
اأن للجريب فروت فوائد �ضحية  اأكدت  كثري الدرا�ضات 
كثرية مما يجعل جترع مرارته �ضيئا له ما يربره، فما 

هي هذه الفوائد؟
بطعمه  الهندي"  "الليمون  اأو  ف���روت  اجل��ري��ب  يت�ضم 
امل��ّر، الأم��ر ال��ذي رمب��ا يقلل من �ضعبية ه��ذا النوع من 
احل��م�����ض��ي��ات م��ق��ارن��ة ب����الأن����واع الأخ������رى، ل��ك��ن نتائج 
ال��ن��وع م��ن احلم�ضيات، قد  درا���ض��ات حديثة ح��ول ه��ذا 
احلم�ضيات  من  النوع  ه��ذا  تناول  اإىل  الكثريين  تدفع 

رغم مرارته.
فوفقا ملوقع "غيزوندهايت هويت" يرى خرباء ال�ضحة 
اأن اجلريب فروت هو الو�ضيلة الطبيعية املثالية للحفاظ 
احلوي�ضات  ت�ضكل  م��ن  وال��وق��اي��ة  الكلى  �ضامة  على 
اخلطرية ف�ضا عن اأن تناول الغريب فروت من املمكن 
اأن ي�ضاعد يف عاج مر�ض ال�ضكري والوقاية منه اأي�ضا. 
كما اأكدت الأبحاث الأخرية واملتعلقة بفوائد هذا النوع 
�ضابقا،  التغذية  خ��رباء  اإليه  تو�ضل  ما  من احلم�ضيات 
وه���ي اأن اجل��ري��ب ف����روت ي�����ض��اع��د ع��ل��ى ال��ت��خ��ل�����ض من 

ال�ضطرابات الأي�ضية ويحافظ على �ضامة الكلى.

اخل�صار  تعّفن  متنع  حيل   5
والفواكه يف مطبخك

اإذا كنت تواجهني م�ضكلة تعّفن الفواكه 
مطبخك،  اأو  ث��اج��ت��ك  يف  واخل�������ض���ار 
ه������ذه احليل  ت���ت���ب���ع���ي  ب�������اأن  ن��ن�����ض��ح��ك 
لتتجّنبي  تعرفينها  ل  ال��ت��ي  الب�ضيطة 

حدوث ذلك من الآن و�ضاعداً.
يف  خ�ضنة  ورقية  حمارم  ب�ضع  �ضعي   1
ف��ي��ه اخل�ضار  ال����ذي حت��ف��ظ��ني  ال��ق�����ض��م 
اخل�����������ض�����راء م����ث����ل اخل�����������ض وال���ن���ع���ن���اع 
وال����ب����ق����دون���������ض... ف����ه����ذا مي��ن��ع��ه��ا من 
وكاأنها  دائ���م���اً  ت��ب��دو  ال���ذب���ول وي��ج��ع��ل��ه��ا 

طازجة لأطول وقت ممكن.
يف  ال���ط���م���اط���م  ح����ّب����ات  حت��ف��ظ��ي  ل   2
ال���ث���اج���ة ك����ي ل ت���ف���ق���د ط���ع���م���ه���ا. بل 

ات��رك��ي��ه��ا يف وع����اء ع��ل��ى درج����ة احل����رارة 
العادية.

عن  الواحدة  امل��وز  حبات  تف�ضلي  ل   3
اأن تتناوليها فوراً.  اأردت  اإذا  اإل  الأخ��رى 
اإىل ف�����ض��اده��ا خ���ال وقت  ي�����وؤدي  ف��ه��ذا 

ق�ضري جداً.
الفواكه  �ضلة  يف  ال��ت��ف��اح  ت�ضعي  ل   4
الإثيلني  الأخ��رى. فقد ي�ضدر عنه غاز 
الذي ي�ضبب تعّفن تلك الفواكه ب�ضرعة 

قيا�ضية.
التفاح  حتفظي  اأن  املفيد  م��ن  لكن   5
م��ع ال��ب��ط��اط��ا لأن ه���ذا ال��غ��از ي��ق��ي هذه 

اخل�ضار من التعّفن والتلف.
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�ش�ؤون حملية

لتن�ضيط ال�ضياحة يف مدينة العني

جمموعة فنادق ومنتجعات »اأيال« تفتتح اأحدث فنادقها 

باإ�ضراف ديفيد توم�ضون

طلبة كلية العلوم بجامعة الإمارات يدر�صون تاأثري التغريات املناخية يف املناطق احلارة على الكائنات البحرية 

حممد بن حم ي�صهد متكني اأول دفعة مدربني من املعهد الربيطاين للتدريب والتعليم املهني يف الدولة

•• العني-الفجر:
ت�صوير- حممد معني:

يف كل يوم  تزداد اخلريطة ال�ضياحية يف مدينة العني 
الوطنية  املوؤ�ض�ضات  م��ن  العديد  ت�ضعى  حيث  ات�ضاعا 
اأخذت  التي  للمدينة  ال�ضياحية  اجلوانب  تن�ضيط  اإىل 
م��ك��ان��ت��ه��ا ل��ي�����ض ف��ق��ط ع��ل��ى م�����ض��ت��وى الإم������ارات ولكن 
يف  طرفا  اليون�ضكو  لتدخل  ذلك  من  اأبعد  اإىل  امتدت 

هذه املعادلة .
اأن يكون  اأرادت  من بني هذه املوؤ�ض�ضات الوطنية  التي 
ج��اءت جمموعة  ال�ضياحية  امل��ب��ادرات  ه��ذه  دور يف  لها 
فنادق ومنتجعات اأيا لتلعن عن افتتاح اأحدث فنادقها 
يف و�ضط املدينة الذي يحمل ا�ضم )) اأيا جراند(( يف 
بالفندق اجلديد بح�ضور مدير  موؤمتر �ضحفي عقد 
���ض��و���ض��ان ومدير  اأي���ا حم��م��د  ف��ن��ادق ومنتجعات  ع���ام 
حرمل  وب��ن  نايل  ب�ضركتي  والإداري����ة  املالية  ال�����ض��وؤون 
واملنتجعات  ال��ف��ن��ادق  جم��م��وع��ة  م��ال��ك��ي  ل��ا���ض��ت��ث��م��ار 

بفنادق  للت�ضويق  الإقليمي  واملدير  ال�ضحابي  حممد 
العام  امل��دي��ر  اأك���د  حيث  عيد  اأ���ض��رف  اأي���ا  ومنتجعات 
للفنادق واملنتجعات حممد �ضو�ضان اأن الفندق اجلديد 
الذي بداأ يف ا�ضتقبال رواده يقع يف مركز املدينة مقابل 
العني مول ليطل اجلزء اخللفي منه  الت�ضويق  مركز 
على واحة ممتدة من النخيل حيث �ضم الفندق ت�ضعة 
طوابق حتتوي على مائتني وع�ضرين غرفة منها مائة 
اإىل  اإ���ض��اف��ة  الفندقية  ال��غ��رف  م��ن  واأرب���ع���ون  وخم�ض 
زوار  لكبار  الفندقية  الأج��ن��ح��ة  م��ن  و�ضبعني  خم�ضة 

املدينة. 
�ضو�ضان  حممد  واملنتجعات  الفنادق  ع��ام  مدير  واأ���ض��ار 
اإىل اأن الفندق ي�ضم جمموعة من القاعات املخ�ض�ضة 
ال�ضحي  ال��ن��ادي  اإىل  اإ�ضافة  وامل��وؤمت��رات  لاحتفالت 
حيث  الأط���ف���ال  م��ن  لل�ضغار  واآخ����ر  للكبار  وم�ضبحا 
�ضواء  العائلية  ال�ضياحة  ت�ضجيع  على  الفندق  يحر�ض 
م��ن م��دي��ن��ة ال��ع��ني اأو م��ن م���دن ال���دول���ة اإ���ض��اف��ة اإىل 

القادمني من �ضلطنة عمان.

والإداري���ة حممد  املالية  ال�ضئون  اإ�ضارة من مدير  ويف 
ال�ضحابي قال اإن ت�ضميم الفندق داخليا يت�ضم بالطابع 
العربي حيث ي�ضكل الأرابي�ضك النموذج الأوفر حظا يف 
من  ات��خ��ذت  التي  ال��رثي��ات  جانب  اإىل  الت�ضميم  ه��ذا 

املدخل الرئي�ضي للفندق مكانا لها.
حر�ض  اجل��دي��د  ال��ف��ن��دق  اإن  ال�ضحابي  حم��م��د  وق���ال 
العاملني به من عدد كبري من الدول  ا�ضتقطاب  على 
العربية ليكون من بني هذه الدول  ال��دول  اإىل جانب 
الأجنبية رو�ضيا ودول اأوروبا اإ�ضافة اإىل اأفريقيا م�ضريا 
اإىل اأن تعدد اجلن�ضيات من العاملني �ضوف ي�ضاعد على 

زيادة عدد ال�ضائحني القادمني من هذه الدول.
لفنادق  للت�ضويق  الإق��ل��ي��م��ي  امل��دي��ر  ق��ال  جانبه  وم��ن 
ومنتجعات اأيا اأ�ضرف عيد اإن الفندق اجلديد حر�ض 
�ضمن ت�ضميماته على توفري مطاعم خارجية يف الهواء 
الطلق خا�ضة يف الأدوار العليا منه اإ�ضافة اإىل املحافظة 
على تزويد الفندق بالعامة املميزة ملجموعة الفنادق 
بها  تتفرد  التي  املقهى  وه��ي  مت��رة  ،مقهي  واملنتجعات 

املجموعة عن غريها من الفنادق واملنتجعات الأخرى 
كل  ا�ضتقبال  يف  العربية  والقهوة  التمور  تكون  حيث 
قادم اإليها ليكون الرتاث الإماراتي واخلليجي حا�ضرا 

يف كل وقت.
اأيا  ومنتجعات  فنادق  جمموعة  اأن  بالذكر  اجلدير 
الإم�����ارات وخ��ارج��ه��ا حيث  داخ���ل  ال��ت��و���ض��ع  اإىل  ت�ضعى 
يتم قريبا افتتاح اأحدث فنادقها يف افريقيا يف مدينة 
اإ�ضافة  غرفة  وع�ضرين  مائتني  ي�ضم  ال��ذي  جيبوتي 
ملدينة  البحرية  الواجهة  على  اإىل مول تطل جميعها 
مبنطقة  جت��اري  مركز  اإن�ضاء  حاليا  يتم  كما  جيبوتي 
خم�ض  على  مبناه  يف  يحتوي  ع��م��ان  ب�ضلطنة  ع��ربي 
عند  املجموعة  طموحات  تتوقف  ومل  غرفة  وثمانني 
بل  �ضو�ضان  العام حممد  اأك��د مديرها  كما  احل��د  ه��ذا 
متتد اإىل مدينة دبي وغريها من مدن الإمارات لتكون 
يف  ت�ضهم  التي  الأن�ضطة  جميع  يف  حا�ضرة  املجموعة 
ال�ضياحة لي�ض يف مدينة العني وحدها ولكن يف  زيادة 

مدن الإمارات عامة .  

•• العني – الفجر

يف  العلوم  بكلية  احلياة  علوم  ق�ضم  من  طالباً   ١٦ ق��ام 
التغريات  تاأثري  درا�ضة حول  باإجراء  الإم��ارات  جامعة 
املناخية يف املناطق احلارة على الكائنات احلية املوجودة 
يف املياه، حتت اإ�ضراف الدكتور ديفيد توم�ضون -اأ�ضتاذ 

م�ضارك يف ق�ضم علوم احلياة باجلامعة-.
واأكد الدكتور اأحمد مراد  عميد كلية العلوم باجلامعة 
البحث  برامج  تطوير  على  الرتكيز  اأهمية  على   –
العلمي وت�ضليط ال�ضوء على الدرا�ضات احليوية التي 
بالريادة  للجامعة  الأوىل  ال��روؤي��ة  حتقيق  �ضاأنها  م��ن 
ل  ال��ع��امل��ي،  امل�ضتوى  على  العلمي  البحث  يف  والتميز 
�ضّيما واأن دولة الإمارات تزخر بالأبحاث العلمية ذات 

لة با�ضرتاتيجية الدولة. ّ ال�ضِ
اأقل  الآن  وحتى  اأن��ه  توم�ضون  ديفيد  الدكتور  ويقول 
من ٪1  من اأبحاث العامل يف التغريات املناخية مركزة 
الدرا�ضة  ه��ذه  اأهمية  تاأتي  لذلك  امل��داري��ة،  املناطق  يف 
احليوية التي يعمل عليها الفريق منذ �ضنتني لر�ضد 
ال��ت��غ��ريات امل��ن��اخ��ي��ة وم��ع��رف��ة ت��اأث��ريه��ا ال�����ض��ل��ب��ي على 

بدرا�ضة  البحثي  ال��ف��ري��ق  ق��ام  حيث  احل��ي��ة،  الكائنات 
العامل  ح��ول  متنوعة  ا�ضتوائية  مناطق  من  الأ�ضماك 
تكون  حيث  اجلنوبية  واأم��ري��ك��ا  واآ�ضيا  اأفريقيا؛  مثل 

درج��ات احل��رارة اأكرث ح��رارة فيها من املناطق الباردة 
يف  الب�ضيطة  ال��زي��ادة  اإن  الدرا�ضة  واأك���دت  ال�ضمال.  يف 
درجات احلرارة يف املنطقة التي تعترب حارة جداً يكون 

درجات  يف  الكبرية  ال��زي��ادة  م��ن  �ضلبية  اأك��رث  تاأثريها 
احلرارة يف املناطق الباردة.  واإن التاأثري على الكائنات 
النوع  املناطق احل��ارة يعتمد على ق��درة ه��ذا  احلية يف 

على حتمل الظروف البيئية احلارة جداً.
لتحديد  التنف�ض  معدل  بقيا�ض  البحثي  الفريق  وق��ام 
اأداء الأي�ض عند درج��ات احل��رارة املختلفة ثم مقارنة 
درجات احلرارة يف بيئة الأ�ضماك الطبيعية مع درجات 
اأداء التنف�ض،  احلرارة املثالية التي تعمل على حت�ضني 
حيث اأظهرت باأن درجات احلرارة املثالية تختلف نوعاً 
ما بني الأنواع املختلفة من الأ�ضماك والتي ترتاوح ما 
بني اأعلى من 20 درجة مئوية اإىل اأعلى من 35 درجة 
مئوية.  كما وجد الفريق البحثي باأن هناك ثاثة اأنواع 
من الأ�ضماك مازالت تعي�ض يف درجات حرارة اأقل من 
درجات احلرارة املثالية بينما كانت بقية اأنواع الأ�ضماك 
اأج��روا عليها الختبار قد تعدت درج��ات احلرارة  التي 
املثالية وهذا ما يثبت اأثر التغريات املناخية كان �ضلبياً. 
مما يوؤكد على اأن التغريات الطفيفة يف املناخ يكون لها 
الكبرية يف درجات  الزيادة  اأكرث من تلك  �ضلبي  تاأثري 

احلرارة يف املناطق ال�ضمالية الباردة. 

•• العني – الفجر

ب��ح�����ض��ور ال�����ض��ي��خ ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن م�ضلم ب��ن حم 
بالمم  ام�ضام  مبنظمة  ال��ع��ام  الأم���ني  نائب  العامري 
املتحدة، اختتمت جلان الأختبارات النهائية لأول دورة 
ومتكني  ب��اإع��داد  تخت�ض  ال��ع��ني  مدينة  يف  نوعها  م��ن 
مدربني دوليني والتي عقدت مبعهد البتكار املهني ) 
تفكري ( بعد ح�ضول املعهد على العتماد الر�ضمي من 
.ITOL املعهد الربيطاين للتدريب والتعليم املهني

 وبدوره قام الدكتور حممد بن حم بتخريج اأول دفعة 
مدربني معتمدين من "اأيتول" يف الدولة، حيث اأعرب 
على  واأث��ن��ى  �ضهدها  التي  امل��خ��رج��ات  م��ن  �ضعادته  ع��ن 
متيز  و�ضقل  بتطوير  ت�ضاهم  ال��ت��ي  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود 
 ،2030 اأبوظبي  ام���ارة  ا�ضرتاتيجية  لدعم  ال�ضباب 
تدريب  وب��رام��ج  م��وؤه��ات مهنية معتمدة  م��ن خ��ال 
متخ�ض�ضة وديناميكية، بفل�ضفة تفاعلية غري م�ضبوقة، 

تقدم مبعايري جودة عالية وفريدة من نوعها.
واأ����ض���ار ب��ن ح��م "ان ال��ه��دف ال��وط��ن��ي ال��ك��ب��ري يتطلب 

على  ق���ادرة  امل��ع��اي��ري،  عاملية  ا�ضرتاتيجية  وف��ق  العمل 
ال�ضباب  تخريج  الر�ضيدة يف  القيادة  حتقيق طموحات 
املواطن، املوؤهل، املتمكن من اأدواته وقدراته الإبداعية، 
ليلبي الحتياجات الفعلية من القوى العاملة املطلوبة 

مل�ضروعات احلا�ضر وامل�ضتقبل".
ف��ادي ق��دو املدير  وم��ن جانبه او�ضح  الدكتور حممد 
و  تدريب  اإىل  يتطلع   - تفكري   - اأن  للمعهد  التفيذي 
التطور  ملواكبة  ب�ضكل م�ضتمر  الوطنية  الكوادر  تاأهيل 
العاملي يف هذا املجال، من خال اعتماد معايري داخلية 

الأف�ضل  وت��ق��دمي  ال��ت��دري��ب  ج���ودة  ل�ضمان  موؤ�ض�ضية 
الازمة  العمل  واأ�ضاليب  املهارات  تنمية  يف  وامل�ضاعدة 

لنجاح املتدربني وانخراطهم يف �ضوق العمل بفاعلية.
وا�ضار قدو ان معهد التدريب والتعليم املهني )اأيتول( 
يف اململكة املتحدة هو الهيئة التي متنح اعتماد املدربني 
لقب  املتحدة  اململكة  حكومة  منحت  حيث  واملهنيني 
ذلك  ومنذ   2000 عام  اأيتول  معتمد" على  "معهد 
الوقت اأ�ضبح معرتفا به باعتباره املركز الرائد جلميع 

امل�ضاركني يف عامل التعلم والتعليم.

تزيد فر�ضة احلمل لدى الن�ضاء
عالج التليفات الرحمية بدون جراحة 
وبتقنية الق�صطرة  يف م�صت�صفى العني

•• العني  - الفجر

ال�ضحية  للخدمات  اأبوظبي  �ضركة  من�ضاآت  اأح��د  العني،  م�ضت�ضفى  اأعلن    
ليفية  باأورام  م�ضابة  350 مري�ضة  عاج  يف  اأطبائه  جناح  عن  "�ضحة"، 
يف الرحم وذلك بطريقة الن�ضمام الرحمي الليفي وبدون تدخل جراحي 
اأورام الرحم حيث من املزايا الهامة لهذا الإجراء  الطبي هو  ل�ضتئ�ضال 
املحافظة على الرحم وبالتايل  قدرة املراأة على احلمل والإجناب م�ضتقبًا 
. ح��ي��ث مت��ك��ن بع�ض ال��ن�����ض��اء ال��راغ��ب��ات يف الجن����اب م��ن م��ع��اودة احلمل 
عاج  من  امل�ضت�ضفى  ومتكن  العني  م�ضت�ضفى  يف  عاجهن  بعد  ثانية  مرة 
العديد من احلالت من خارج الدولة. وت�ضتخدم  هذه التقنية العاجية 
عن  طريق عمل ثقب �ضغري يف جلد املري�ض بحجم راأ�ض القلم الر�ضا�ض 
التوجيه من  باإدخال ق�ضطرة عرب �ضريان الفخذ م�ضتخدما تقنية  ليقوم 
خال الت�ضوير، حيث يوجه ال�ضت�ضاري املخت�ض الق�ضطرة عرب ال�ضريان 
الأوعية  داخل  الرمل  باإطاق جزئيات �ضغرية جدا بحجم حبة  يقوم  ثم 
الدموية التي تغذي ال��ورم الليفي وتقطع عنه تدفق الدم مما ي��وؤدي اإىل 

انكما�ضه  ،ومتوته للق�ضاء عليه. 
معظم الن�ضاء ميكنهم الرجوع اإىل منازلهم يف نف�ض اليوم وممار�ضة حياتهم 

الروتينية خال يومني اإىل خم�ض اأيام.  
  قال الدكتور جمال القطي�ض، رئي�ض ق�ضم الأ�ضعة الت�ضخي�ضية  وا�ضت�ضاري 
يومي  ب�ضكل  الإج���راء  ه��ذا  " يتم  العني  م�ضت�ضفى  يف   التداخلية   الأ�ضعة 
داخل م�ضت�ضفى العني ويكون املري�ض حتت تاأثري التخدير املو�ضعي ولي�ض 
الكلي وذلك مع ال�ضيطرة على الآلم اأثناء وبعد الإجراء الطبي، ل يفقد 
املري�ض ن�ضبة كبرية من الدماء، بالإ�ضافة اإىل �ضغر حجم ثقب الق�ضطرة  
البديل  ال��ط��ب��ي  الإج�����راء  ي��ع��د  واأ����ض���اف  اجلراحية."  بالعمليات  م��ق��ارن��ة 
ال�ضيدات  ل��دى  الرحم  اأورام  ملعاجلة  الليفي  الرحمي  الن�ضمام  بطريقة 
اقل اأملاً لل�ضيدات الباحثات عن عاج اأورام تليف الرحم وهو ما يعد عاجا 
بديا للعمليات اجلراحية املرهقة ل�ضتئ�ضال الأورام الليفية والرحم ذات 

املخاطر الكبرية واملوؤملة للغاية والتي ت�ضتغرق وقتا طويا.  
تدفق  ت�ضبب  ولكنها  حميدة  اأورام  بالرحم  الليفية  الأورام  تعد  واأ���ض��اف: 
اأو  ال���دم  ي�ضبب فقر  اأن  م��ا ميكن  وه��و  الطمث  ف��رتة  ل��ل��دم خ��ال  غ��زي��ر 
خال  ال�ضديدة  الآلم  اإيل  بالإ�ضافة  للمري�ض،  دم  نقل  عمليات  يتطلب 
العاقة احلميمة بني الزوجني، والإجها�ض، وتقليل ن�ضبة اخل�ضوبة لدى 
ال�ضيدات.  وتابع  قائا:  ت�ضبب مثل هذه الأورام اإزعاجا �ضديدا لل�ضيدات 
ي�ضبب  م��ا  وه��و  وم�ضتمر  �ضريع  ب�ضكل  للتبول  احل��اج��ة  مثل  الليل،  اإث��ن��اء 
الإرهاق والتعب لهم، وذلك فان الإجراءات الطبية البديلة للعاج بطريقة 
بالرحم �ضت�ضهم يف توقف هذه  الأورام  الليفي ملعاجلة  الرحمي  الن�ضمام 
العاج  اأن  الدولية  ال��درا���ض��ات  بع�ض  اأظهرت    : واأو���ض��ح  نهائيا.  امل�ضاكل 
بعمليات  مقارنة  وف��ع��ال  اآم��ن  ع��اج  الليفي  الرحمي  الن�ضمام  بطريقة 
ا�ضتئ�ضال الرحم، وهو ما يقلل من املخاطر اجلراحية، ويقلل ن�ضبة الآلم 

لدى املري�ض كما يقلل املدة الزمنية مقارنة بالعمليات اجلراحية.
وتابع  يجب على ال�ضيدات معرفة اأف�ضل طرق العاج للق�ضاء على الورم 
بديا  يعد  الليفي  الرحمي  الن�ضمام  بطريقة  العاج  اأن  حيث  الليفي، 

للعمليات اجلراحية ل�ضتئ�ضال الورم الليفي الرحمي والرحم. 

جامعة اأبوظبي تهدي اأجهزة كمبيوتر لنخبة من املدار�ص 
اخلا�صة يف العني �صمن ا�صرتاتيجيتها لعام اخلري 2017

•• اأبوظبي-الفجر:

2017" والتي تاأتي  اأبوظبي لعام اخلري  "ا�ضرتاتيجية جامعة  �ضمن 
اآل نهيان ممثل احل��اك��م يف  ب��ن زاي��د  حت��ت رع��اي��ة �ضمو ال�ضيخ ح��م��دان 
منطقة الظفرة رئي�ض جمل�ض اأمناء جامعة اأبوظبي، نظم فرع اجلامعة 
يف العني حملة لإهداء اأجهزة كمبيوتر و�ضا�ضات LCD واأجهزة عر�ض 
لنخبة من املدار�ض اخلا�ضة يف مدينة العني، وذلك بهدف امل�ضاهمة يف 
تعزيز التح�ضيل العلمي والأكادميي لطلبة تلك املدار�ض وتعزيز ثقافة 

اخلري والعطاء وامل�ضوؤولية املجتمعية.
واأكد الدكتور ح�ضن حاج دياب رئي�ض اللجنة امل�ضرفة على تنفيذ مبادرات 
"ا�ضرتاتيجية جامعة اأبوظبي لعام اخلري 2017" اأ�ضتاذ م�ضارك ورئي�ض 
اأن  على  باجلامعة  املعلومات  وتكنولوجيا  احلا�ضوب  هند�ضة  علوم  ق�ضم 
اإمنا تتيح للجامعة  تاأتي �ضمن مبادرات عام اخلري  املبادرة والتي  هذه 
والتعليمية  الأكادميية  البيئة  وتطوير  دع��م  يف  فاعل  ب�ضكل  امل�ضاهمة 
للمدار�ض امل�ضتفيدة، وتقدمي امل�ضاندة لإدارات تلك املدار�ض لتتمكن من 
تاأدية مهامها يف اإعداد وتعليم وتاأهيل الأجيال النا�ضئة ب�ضكل متكامل، 
م�ضرياً اإىل اأن هذه احلملة ت�ضتهدف توفري نخبة من الأجهزة العلمية 
التي تلعب دوراً كبرياً يف الرتقاء بالعملية التعليمية واحلد من التكلفة 
الكمبيوتر  خم��ت��ربات  لتطوير  �ضنوياً  امل��دار���ض  تلك  تخ�ض�ضها  ال��ت��ي 
بني  ال��وع��ي  ن�ضر  يف  مبا�ضر  ب�ضكل  ت�ضاهم  كما  ال��درا���ض��ي��ة،  وال�ضفوف 
الإلكرتونية  الأجهزة  تدوير  اإع��ادة  اأهمية  حول  املجتمع  فئات  خمتلف 
واأثر ذلك على اجلهود واملبادرات املحلية والإقليمية والعاملية للحفاظ 
هذه  ملثل  اجلامعة  تبني  اأن  دي���اب  ح��اج  ال��دك��ت��ور  واأو���ض��ح  البيئة.  على 
املبادرات اإمنا يرتجم ر�ضالتها كاإحدى اأرقى موؤ�ض�ضات التعليم العايل يف 
الدولة واملنطقة، واإميانها بامل�ضوؤولية املجتمعية التي تقع على عاتقها 
وواجبها يف ت�ضخري جميع مواردها العلمية والعملية وجهودها البحثية 
تهمه  ال��ت��ي  الق�ضايا  ودرا���ض��ة  املجتمع  يف  امل��ع��ارف  لن�ضر  والأك��ادمي��ي��ة 

وامل�ضاهمة يف ابتكار حلول لها.
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نوم الأطفال �الأ�لد
النوم اأمر اأ�ضا�ضي بالن�ضبة اإىل الأطفال والأولد 
النوم  اأعمق مراحل  لأن اجل�ضم خال  حتديداً 
ينتج هرمونات النمو التي ت�ضاهم يف بناء اأج�ضام 
النوم  اإىل  الطفل  يحتاج  وامل��راه��ق��ني.  الأولد 
لفرتة ت�ضل اإىل 20 �ضاعة يومياً، ثم ينام طوال 
وياأخذ  وال�ضابعة  الثالثة  عمر  بني  �ضاعة   12
النوم  مدة  ترتاجع  الرابعة.  عمر  حتى  قيلولة 
ثماين  على  وت�ضتقر  ف��رد  ك��ل  بح�ضب  ت��دري��ج��اً 

�ضاعات.
اأمه  بطن  يف  الطفل  وج���ود  منذ  ال��ن��وم  ينتظم 
الأم  ت��اح��ظ  اأن  ال��اح��ق��ة  امل��رح��ل��ة  يف  وي�ضهل 
خ�ضائ�ض نوم طفلها. اأما دورات النوم فتختلف 

بني املواليد اجلدد والرا�ضدين:
البطيء  للنوم  م��رادف��اً  الهادئ  النوم  يكون   •
ويدوم  لح��ق��ة  مرحلة  يف  ي��ب��داأ  ال���ذي  والعميق 

لع�ضرين دقيقة تقريباً.
)حركة  مرحلة  اأو  الن�ضط  ال��ن��وم  ي��ب��داأ  ث��م   •
وتكرث  الطفل  يتحرك  حيث  ال�ضريعة(  العني 
ت��ع��اب��ري وج��ه��ه. ت����رتاوح ه���ذه امل��رح��ل��ة ب��ني 10 

و45 دقيقة.
بعد الولدة، ينام بع�ض الأطفال ول ي�ضتيقظون 
يومياً.  ���ض��اع��ات  خ��م�����ض  اإىل  ث���اث  م��ن  لأك����رث 
ل��ك��ن ي���ك���ون اأط����ف����ال اآخ�������رون ك���ث���ريي احلركة 
يفهم  ل  ي��وم��ي��اً.  �ضاعات  لثماين  وي�ضتيقظون 
مرور  قبل  بو�ضوح  والنهار  الليل  دورة  الطفل 
ال�ضهر الأول. هذا الو�ضع كله طبيعي. ميكن اأن 
اإيقاع حياته من خال مواعيد  يكت�ضف الطفل 
الأكل والنزهات واللعب ل�ضاعات منتظمة. لكن 
اأن يبقى  اإذا كانت حياته ع�ضوائية، ل عجب يف 
اإي���ق���اع ن��وم��ه م�����ض��ط��رب��اً. يف م��ط��ل��ق الأح�����وال، 

ي�ضتقر نوم الأطفال مع مرور الوقت.
النوم �ضروري اأي�ضاً لرت�ضيخ املعلومات على مّر 
اليوم، حتديداً يف مرحلة حركة العني ال�ضريعة. 
خال املراهقة، قد يواجه الأهايل امل�ضاعب لأن 
املراهقني يريدون اإطالة ال�ضهر لكنهم �ضيتعبون 
�ضريعاً ب�ضبب واجباتهم املدر�ضية املكّثفة. يحتاج 
لكنه ل يحرتم  ن��وم عميق  اإىل  ب���دوره  امل��راه��ق 
ح��اج��ات��ه، ل���ذا ي��ح��اول ال��ت��ع��وي�����ض ع��ن النق�ض 

ع��رب ال��ن��وم لوقت 

ينّظم  اأن  ي�ضعب  لكن  العطلة.  اأي��ام  يف  متاأخر 
نومه دوماً يف هذه الظروف.

ال�ضري اأثناء النوم
ل  اأ�ضا�ضي،  ب�ضكل  الأطفال  احلالة  هذه  ت�ضيب 
�ضيما ال�ضبيان، ل�ضبب جمهول. قد تبداأ امل�ضكلة 
منذ عمر الرابعة وتتوقف يف �ضن البلوغ وتبقى 
هذه احلالة نادرة مع الرا�ضدين. تبداأ النوبة يف 
مرحلة مبكرة من الليل، بعد �ضاعتني من النوم، 
وقد تتجدد مرات عدة. تبقى العينان مفتوحتني 
يحافظ  معدوماً.  النتباه  م�ضتوى  يكون  لكن 
الطفل على �ضيء من وعيه لأنه ي�ضتطيع امل�ضي 
ُيطلَب  حني  ب�ضهولة  النوم  اإىل  ويعود  وال�ضرب 
منه ذلك. ل داعي للقلق اإل اإذا تنّقل الطفل يف 
مناطق ُتعّر�ضه للخطر. ترتافق النوبات عموماً 
مع رعب ليلي لكن تختفي هذه امل�ضكلة تلقائياً 

ول حتتاج اإىل اأي عاج.

قلة النوم: عار�ص اأم �ضبب؟
ت��ك��ون ا���ض��ط��راب��ات النوم  يف م��ع��ظ��م احل�����الت، 
اأن  ثم ميكن  اأخ��رى  بحالت  مرتبطة  اأع��را���ض��اً 
ت�ضبب قلة النوم م�ضاكل حادة بدرجات متفاوتة. 
حتى لو كانت الظروف من حولك موؤاتية )غرفة 
معتدلة(،  ح��رارة  ظلمة،  جديد،  فرا�ض  هادئة، 
يجب اأن ت�ضتعيد الهدوء داخلياً كي تتمكن من 
النوم. اإذا مررت بيوم ع�ضيب وا�ضتّدت ال�ضغوط 
من حولك، من الطبيعي اأن تفكر بها م�ضاًء قبل 
اأ�ضواأ  يف  نومك  من  توقظك  اأن  ميكن  اأو  النوم 
الأحوال. متنعنا هذه الهموم غالباً من التواجد 
النوم.  يف  ال���ض��ت��غ��راق  علينا  ت�ضّهل  ظ���روٍف  يف 
ت�ضبح القراءة اأو م�ضاهدة التلفزيون يف حالت 

مماثلة جمّرد حماولت لتفريغ العقل.

نوم الرا�ضدين
والنوم  اليقظة  بني  حياتهم  ال��را���ض��دون  يق�ّضم 
يكتفي  لكن  ���ض��اع��ات.  لثماين  عموماً  وي��ن��ام��ون 
اأقل  اأو  ل��ي��ًا  ���ض��اع��ات  ���ض��ت  اأو  بخم�ض  البع�ض 
اأحياناً. من املاحظ اأي�ضاً اأن مدة النوم ترتاجع 

مع التقدم يف ال�ضن.
يبحث الأطباء حتى الآن عن دور الأحام مع 
اأنهم مل يثبتوا بعد اأهميتها من الناحية 
ال��ع��ل��م��ي��ة. ل��ك��ن ح���ني ُم���ِن���ع بع�ض 
املتطوعني من النوم واحللم، 
ال����ت����داع����ي����ات  ت����ك����ن  مل 
اجل�������������������ض���������دي���������ة 
واملعنوية بارزة 
�ضكل،  ب��اأي 

ب��ا���ض��ت��ث��ن��اء ال��ت��ع��ب ط��ب��ع��اً وال��ع�����ض��ب��ي��ة ب����دءاً من 
مرحلة معينة وبع�ض العدائية و�ضعوبة التعبري 
باأ�ضلوب وا�ضح. ميكن التعوي�ض ب�ضهولة عن قلة 
النوم ول داعي لتخ�ضي�ض املدة نف�ضها للراحة.

ذهب البع�ض اإىل حد المتناع عن النوم لأ�ضبوع 
كامل ومل يتاأثروا ج�ضدياً بعد تخ�ضي�ض الوقت 
للنوم التعوي�ضي لحقاً. بالتايل ل يكون النوم 
اإيقاع  اإىل  بالن�ضبة  احل��الت  جميع  يف  حم��وري��اً 
اأو نق�ض  احلياة اليومية. ول يوؤثر فرط النوم 
اأو الإب��داع. لكن ميكن  النوم يف م�ضتوى الذكاء 
مل  م��ا  امل�ضاكل  بع�ض  النا�ض  معظم  ي��واج��ه  اأن 

يناموا ل�ضت �ضاعات على الأقل.

تداعيات الأرق �اأ�ضبابه
ال�ضحية.  امل�ضاكل  اأب��رز  من  ج��زءاً  الأرق  ي�ضّكل 
تتعدد ع��واق��ب ه��ذا ال���ض��ط��راب. ح��ني تتدهور 
وتزيد  مزاجنا  يتعكر  اأن  ي�ضهل  ال��ن��وم،  نوعية 
ع�ضبيتنا يف تعاملنا مع الآخرين وينعك�ض هذا 
خ�ضو�ضاً.  العائلية  احل��ي��اة  على  �ضلباً  الو�ضع 
ي�ضعب علينا اأي�ضاً اأن نتحّمل م�ضاكل الأولد اأو 
نبحث عن �ضقة جديدة حني جتتاحنا الرغبة يف 
النوم. على �ضعيد اآخر، قد تتاأثر احلياة املهنية 
يف  م�ضاكل  وظ��ه��ور  الرتكيز  ع��ن  العجز  ب�ضبب 
التعب  امل��دى الطويل. يكون ه��ذا  ال��ذاك��رة على 
امل���رتاك���م ع��ل��ى م��ر ال��ل��ي��ايل ال�����ض��ب��ب يف ح���وادث 

العمل اأحياناً.

تتعدد اأ�ضباب الأرق املعر�فة:
القلق: النف�ضي،  ال�ضغط  • الكتئاب، 

يرغب ال�ضخ�ض الكئيب يف النوم، حتى يف �ضاعات 
النهار، لكن ت�ضوء نوعية نومه ليًا في�ضتيقظ 
ب�ضكل متكرر ويجد �ضعوبة يف معاودة النوم حتى 
بزوغ الفجر. �ضرعان ما يدخل يف حلقة مفرغة 
املعنويات  على  �ضلباً  ينعك�ض  املتزايد  التعب  لأن 
اأي�ضاً. يختلف الو�ضع مع ال�ضغط النف�ضي لأن 
فرتات الأرق يف هذه احلالة تكون حمددة وقد 
العطلة  ت�ضّكل  م��ث��ًا.  مهنية  مب�ضاكل  ترتبط 
فر�ضة مفيدة حلل هذه امل�ضاكل وا�ضتعادة اإيقاع 
نوم طبيعي. بالتايل ل ي�ضبب ال�ضغط النف�ضي 

حالت اأرق طويلة الأمد عموماً.

النف�ضي: • الأرق 
هو�ضياً.  ه���ذه احل���ال���ة ط��اب��ع��اً  ال���ن���وم يف  ي��ت��خ��ذ 
خال النهار، يفكر ال�ضخ�ض بفرتة امل�ضاء ومبا 
ال�ضتيقاظ  اإىل  ينام ومبيله  كي  فعله  ي�ضتطيع 
اأث����راً معاك�ضاً  ال��ن��وم  ل��ي��ًا. يعطي اخل���وف م��ن 
ل  النوم.  ل�ضطراب  �ضبباً  الهو�ض  هذا  وي�ضبح 
ملعاجلة هذه  الخت�ضا�ض  اأهل  ا�ضت�ضارة  بد من 
هذه  يف  ب�ضهولة  يرت�ّضخ  الكتئاب  لأن  امل�ضكلة 

احلالة.

ال�ضفلية: بالأع�ضاء  مرتبطة  • م�ضاكل 
الأرق  اإىل  اجل�����ض��دي��ة  امل�����ض��اك��ل  ب��ع�����ض  ي�����وؤدي 
والوخز  ال�ضاقني  متلمل  بينها  م��ن  اأي�����ض��اً، 
م�ضتحيلة.  ال���ن���وم  و���ض��ع��ي��ة  ي��ج��ع��ل  ال�����ذي 
ي�ضطر الفرد حينها اإىل النهو�ض وامل�ضي 
للتخل�ض من هذا النزعاج. ل ي�ضتطيع 

بع�ض الأفراد التحكم بحركات 

���ض��ي��ق��ان��ه��م، م���ا مي��ن��ع��ه��م م���ن ال���ن���وم. ل ميكن 
معاجلة هذه املتازمة لأن اأحداً ل يعرف �ضببها 

الأ�ضلي.
لاأرق،  طبيعياً  �ضبباً  اأي�����ض��اً  العمر  ي�ضّكل   •

حتديداً بالن�ضبة اإىل الن�ضاء.
حني  ي��ج��ب  ك��م��ا  ل��ل��ن��وم  اجل�����ض��م  ي�ضتعد  ل   •
مفرطة  بطريقة  احل��ا���ض��وب  على  ال��ف��رد  يعمل 

يف فرتة امل�ضاء.
هرمونية،  تغريات  عن  اأحياناً  الأرق  ينجم   •
احل��م��ل لأن اجلنني  ف���رتة  ن��ه��اي��ة  يف  حت���دي���داً 
اأو يف مرحلة  الأم  م��ث��ان��ة  ع��ل��ى  ال�����ض��غ��ط  ي��زي��د 

انقطاع الطمث ب�ضبب نوبات احلر املتكررة.
اله�ضمية  بامل�ضاكل  اأخ���رى  اأ���ض��ب��اب  ترتبط   •

والبدانة وانقطاع التنف�ض اأثناء النوم...

عواقب مدّمرة
يحتل النوم اأهمية كربى من الناحية النف�ضية، 
ما يعني اأن الأرق الذي ميتد على فرتة طويلة 
ُت�����ض��ّن��ع الغدد  ي��ن��ع��ك�����ض ���ض��ل��ب��اً ع��ل��ى ال�����ض��ح��ة. 
النخامية هرمون النمو مثًا اأثناء النوم فيوؤثر 
والع�ضلية.  الع�ضوية  الأن�ضجة  جتدد  يف  ب�ضدة 
م�ضادات  تن�ضط  اأي�����ض��اً،  ال��ن��وم  ���ض��اع��ات  خ���ال 
الدماغ. كذلك،  الأك�ضدة وت�ضارك يف )تنظيف( 
املناعة  جهاز  طويلة  لفرتة  ال��ن��وم  قلة  ُت�ضِعف 

كله.

ما العمل حني ي�ضطرب النوم؟
النوم: دورات  • احرتام 

نقاوم النعا�ض اأحياناً لإنهاء م�ضاهدة فيلم فتمّر 
النوم قبل  باأي ثمن  اأو نحاول  النعا�ض،  مرحلة 
ب���اك���راً. ميكن  ن�ضتيقظ  ك��ي  الع��ت��ي��ادي  امل��وع��د 
ت��ع��دي��ل م��وع��د ال��ن��وم ل��ك��ن ي��ح��ت��اج اجل�����ض��م اإىل 
ب�ضعة اأيام اأو حتى اأ�ضابيع كي يتاأقلم مع النظام 

اجلديد.

• القيلولة:
يربز راأيان يف هذا املجال. يظن البع�ض اأن النوم 
ل��ي��ًا، ويوؤيد  ال��ن��وم  ال��ن��ه��ار مينعنا م��ن  خ���ال 
لتجديد  ق�ضرية  قيلولة  اأخ���ذ  الآخ���ر  البع�ض 
الطريقتني  ج��ّرب��ت  اإذا  ال��ي��وم.  خ��ال  الن�ضاط 
وا�ضتف�ضر  طبيبك  ا�ضت�ضر  منهما،  ت�ضتفد  ومل 
ق�ضرية  لفرتة  منّومة  اأدوي���ة  اأخ��ذ  احتمال  عن 
التعب  ع��ن  والتعوي�ض  جم���دداً  ال��ن��وم  لتنظيم 
اجل�ضدي. لكن يجب اللتزام بالو�ضفة الطبية 
جانبية  اآث����اراً  يعطي  الأن����واع  بع�ض  لأن  ب��دق��ة 
مثل الإدمان على الأدوية املنومة. من الأف�ضل 

التوقف عن اأخذها بوترية تدريجية.

عالجات الطب البديل
نقيع  تناول  مثل  ال�ضغرية  عاداته  �ضخ�ض  لكل 
الناردين  ي��ع��ط��ي  امل�����ض��اء.  يف  ���ض��اخ��ن  ح��ل��ي��ب  اأو 
يقّدم  اأن  اأي�ضاً. وميكن  مهدئاً  اأث��راً  واخل��زام��ى 
لك املعاِلج بالنباتات ن�ضائحه حول فاعلية هذا 
العاج يف و�ضعك. يف ح��الت ن��ادرة، ميكن اأخذ 
النهار  دورات  ينّظم  لأن���ه  املياتونني  ه��رم��ون 

جانب  اإىل  والليل 

الهرمونات  م�ضكلة  تتعلق  لكن  ال�ضريوتونني. 
دوماً بتحديد اجلرعة املنا�ضبة بح�ضب و�ضع كل 

فرد ومدة العاج.
التي  اخليارات  تتعدد  البديل،  الطب  جمال  يف 

ميكن اللجوء اإليها:
اأ�ضبح  • يعطي الوخز بالإبر نتائج جيدة، وقد 

�ضائع ال�ضتعمال.
• قد يكون طب التجان�ض مفيداً ملعاجلة الأرق 

اخلفيف.
لكنه  لاأرق  فعلياً  عاجاً  التدليك  ُيعترب  • ل 

يعطي اأثراً اإيجابياً كونه يعّزز ال�ضرتخاء.

الأحالم �الكوابي�ص
كونه  م��ف��ي��داً  م��رح��ل��ة معينة  احل��ل��م يف  اع��ُت��رب 
ي�ضاعد الذاكرة وينظم الدماغ يف وقت الراحة. 
معاك�ضة،  فر�ضية  يطرح  كي  فرويد  ظهر  لكن 
ف��اع��ت��رب احل��ل��م م��ن��ف��ذاً ل��اوع��ي ك��ي ي��ع��رّب عن 
منها.  اجل��ن�����ض��ي��ة  �ضيما  ل  امل��ك��ب��وت��ة،  ال��رغ��ب��ات 
الدماغ  راأي��ه، ي�ضعب فهم الأح��ام لأن  بح�ضب 
يفر�ض رقابة معينة من �ضاأنها اأن حُتّول احللم 
اإىل لغز ي�ضعب اأن يحّله اأبرع املحللني النف�ضيني. 
اأي�ضاً  مفيداً  الكابو�ض  يكون  الطرح،  ه��ذا  وف��ق 
اأن  مي��ك��ن  واإل  ت��ك��رر  اإذا  معيناً  م��ع��ن��ًى  وي��ح��م��ل 

يعك�ض انزعاجاً مرتبطاً باملا�ضي القريب.
يبقى احللم يف الأحوال كافة اإيجابياً لأنه ي�ضمح 
لنا بالتحرر ولو جزئياً. وفق وجهة نظر اأخرى، 
مطلق  يف  بهويتنا.  بالتم�ضك  احللم  لنا  ي�ضمح 
على  يحافظ  الدماغ  اأن  املعروف  الأح���وال، من 
اأثناء النوم ومل يتمكن اأحد حتى  ن�ضاط مكثف 

الآن من حّل األغازه بالكامل.

ال�ضخري
يطرح ال�ضخري م�ضكلة حقيقية، اإذ ي�ضبب الأرق 
الذي  ال��ف��رد  م��ن  بالقرب  ينام  ال��ذي  لل�ضخ�ض 
ال�ضن.  يف  التقدم  م��ع  امل�ضكلة  وتتفاقم  ي�ضخر 
ويجّف  بالتعب  وي�ضعر  ب��دوره  النائم  ي�ضتيقظ 

فمه.
من  جزء  لنزع  اجلراحة  اإىل  اللجوء  ميكن  لذا 
اللهاة ومنعها من التحرك. تعطي هذه اجلراحة 
بع�ض  ي�ضتعمل  اأن  اأو ميكن  نتائج جيدة.  اليوم 
الخت�ضا�ضيني الليزر من دون دخول امل�ضت�ضفى، 

لكن يتطلب هذا اخليار مواعيد متكررة لذا
التي  اجل��راح��ة  اإج����راء  امل��ر���ض��ى  معظم  ل  يف�ضّ
اأملاً  امل�ضت�ضفى ليومني وت�ضبب  املبيت يف  تتطلب 

يف احللق لع�ضرة اأيام تقريباً.
يق�ضي حل اآخر بو�ضع جهاز �ضغري طوال الليل 
الهواء  دخ��ول  وت�ضهيل  الأن���ف  فتحات  لتو�ضيع 
لأن ال�ضخ�ض الذي ي�ضخر ي�ضهق كمية اأقل من 

الهواء، ما يدفعه اإىل فتح فمه.

انقطاع التنف�ص اأثناء النوم
�ضكل منذ  باأي  امل�ضكلة غري معروفة  كانت هذه 
جميع  يف  ت�ضخي�ضها  ي�ضهل  ول  ���ض��ن��وات  ب�ضع 
احلالت. عموماً، ميكن ت�ضخي�ضها عرب مراقبة 
انقطاع  ل��ق��ي��ا���ض ح���دة  امل�����ض��ت�����ض��ف��ى  امل��ري�����ض يف 
التنف�ض لديه اأثناء الليل ومّدته. تنجم هذه 
امل�ضكلة عن ت�ضّيق م�ضاحة البلعوم 
التنف�ض  مت���ن���ع  ل����درج����ة 
ب�ضكل طبيعي. ينقطع 
ه���ذه  يف  ال��ت��ن��ف�����ض 
احل������ال������ة لأك������رث 
ث����وان.   10 م���ن 
ي�����ت�����ح�����ّم�����ل  ل 
العاج  اجلميع 
يتطلب  لأن��������ه 
و��������ض�������ع ق����ن����اع 
ع����ل����ى ال����وج����ه 
طوال الليل ول 
العتياد  ي�����ض��ه��ل 

الوعائية  امل�ضاكل  لتجنب  ���ض��روري  لكنه  عليه 
التي ميكن اأن تتخذ منحًى حاداً. يفر�ض القناع 

�ضغطاً ب�ضيطاً ويجدد التنف�ض الطبيعي.
التنف�ض  انقطاع  ينعك�ض  ال�ضحية،  الناحية  من 
وميكن  القلب  �ضربات  اإي��ق��اع  على  الليل  اأث��ن��اء 
ويتوقف  ال��دم  �ضغط  ارت��ف��اع  خماطر  يزيد  اأن 
ت��زداد احلالة  امل�ضكلة.  العام على وترية  الو�ضع 

�ضوءاً اإذا كان الفرد
اأو ي��ف��رط يف  اأو ك��ب��رياً يف ال�����ض��ن  امل��ع��ن��ّي ب��دي��ن��اً 
التدخني اأو يبالغ يف الأكل م�ضاًء اأو ياأخذ بع�ض 
غالباً  ال��ن��ا���ض  يك�ضف  احل����ظ،  ل�����ض��وء  الأدوي������ة. 
بعد  ال��ل��ي��ل  اأث��ن��اء  التنف�ض  ب��ان��ق��ط��اع  اإ���ض��اب��ت��ه��م 
حوادث موؤ�ضفة ل ترتبط بهذه احلالة مبا�ضرًة.
ول  طبيعية  النوم  ا�ضطرابات  تبقى  باخت�ضار، 
حت��م��ل خم��اط��ر ك���ربى ع��م��وم��اً، ل��ك��ن ق��د تزداد 
النعا�ض  ي�ضببها  اأن  ميكن  ال��ت��ي  ال���ض��ط��راب��ات 

الدائم. 
ُي��ع��ت��رب ال���ن���وم ح��ل��ي��ف��ن��ا ال��غ��ام�����ض ول ب���د من 
اح��رتام��ه وال��ت��ك��ّي��ف م��ع��ه ب���دل اأن ن��خ��اف منه. 
ميكنك اأن تنّظم اأم�ضيتك وتاأخذ حّماماً �ضاخناً 
وت��ت��ن��اول وج��ب��ة خ��ف��ي��ف��ة ل��ك��ن ل���ذي���ذة وتت�ضل 
بع�ض  مت�ضي  اأو  ممتعاً  كتاباً  وتطالع  ب�ضديق 
الوقت مع ال�ضريك... ثم متّدد يف فرا�ض نظيف 

تفوح منه الرائحة التي حتبها!
من  اإذ  ال���ع���اب���رة،  الأرق  ح�����الت  م���ن  ت��ق��ل��ق  ل 
اليومية  م�ضاكلك  تداعيات  متتّد  اأن  الطبيعي 

اإىل فرتة الليل اأحياناً.
القلق  اإىل  ي��دع��و  الأع����را�����ض  ا���ض��ت��م��رار  وح����ده 

ويتطلب ا�ضت�ضارة الخت�ضا�ضيني!

ن�ضائح لتح�ضني النوم
• ل�ضمان نوم �ضليم، تتعّلق اأول خطوة باحرتام 
دورات  تكييف  ميكن  البيولوجي.  اجل�ضم  اإيقاع 
ال��ن��وم وال��ي��ق��ظ��ة ب��ن��اًء ع��ل��ى ذل���ك الإي���ق���اع. لكن 
ي�����ض��ع��ب حت��ق��ي��ق ذل���ك م���ع الأ���ض��خ��ا���ض الذين 
توقيت  ل��ه  بلٍد  اإىل  ي�ضافرون  اأو  ليًا  يعملون 

خمتلف.
يف جميع الظروف، يجب اأن نحاول تنظيم هذا 
اأخ��ذ قيلولة  اأو  اأبكر  النوم يف وقت  الإيقاع عرب 

للتعوي�ض عن النق�ض.
داعي  العتيادية طبيعية ول  الأ�ضوات  • تكون 
غياب  اأن  التام. حتى  ال�ضمت  للنوم يف جو من 
بع�ض  اإىل  بالن�ضبة  مقلقاً  ي�ضبح  قد  الأ���ض��وات 

النا�ض. يكفي اأن يكون اجلو هادئاً.
النوم.  على م�ضتوى  الروتني �ضرورياً  • ُيعترب 
للنوم  ا�ضتعداداً  ب�ضيطة  طقو�ضاً  جميعاً  نطّبق 

من دون اأن ندرك ذلك.
م��وع��د حم���دد وقد  ع��ل��ى  م��ث��ًا  الأولد  ي��ع��ت��اد 
ي�ضمعون  اأو  ال��ق��م��ا���ض��ي��ة  ب��ل��ع��ب��ت��ه��م  مي�����ض��ك��ون 

املو�ضيقى...
تخّيل  اأو  النوم  قبل  القراءة  الرا�ضدون  ل  يف�ضّ
فتح  اأو  ال���رادي���و  ���ض��م��اع  اأو  عقولهم  يف  الأف���ك���ار 

النوافذ...
النوم  نوعية  لأن  موؤثراً  ال�ضرير  • يكون حجم 
اأو �ضيق  الراحة  �ضروط  ب�ضبب غياب  ت�ضوء  قد 

امل�ضاحة املخ�ض�ضة للنائم.
بل  مبا�ضرًة  النوم  قبل  الريا�ضة  متار�ض  ل   •

قبل �ضاعات عدة. 
ينتج الن�ضاط اجل�ضدي تعباً اإيجابياً ي�ضاعد على 
النوم �ضرط عدم املبالغة يف تن�ضيط اجل�ضم قبل 

فرتة امل�ضاء.
ل نعني بتلك الن�ضاطات طبعاً متارين التمطط 

اأو ال�ضرتخاء!
م�ضار  على  �ضلباً  الد�ضمة  الوجبات  تنعك�ض   •
ال����ن����وم، ف��ق��د ت�����ض��ب��ب ال�������ض���داع وج���ف���اف الفم 

وال�ضخري وال�ضتيقاظ املتكرر!
من  تنّبه  اإ�ضافية،  بدرجة  ح�ضا�ضاً  كنت  اإذا   •
وخمتلف  وال�����ض��اي  القهوة  مثل  املن�ّضطة  امل���واد 

امل�ضروبات الغنية بالكافيني وحتى التبغ.

مهم من الناحية النف�ضية �اجل�ضدية

 تخل�ص من الأرق ومتتع بنوم هاديء
ل تقت�ضر منافع النوم على ال�ضحة بل توؤثر يف احلياة كلها. لكننا نن�ضى اأهمية النوم لأنه يبد� لنا 

�ضلوكًا طبيعيًا لدرجة اأننا ما عدنا نفّكر فيه.
عند  به  العتناء  يجب  لذا  �ضحيح  ب�ضكل  منّظمًا  يكن  مل  ما  كثرية  ا�ضطرابات  النوم  ي�ضبب  قد   

ا�ضطرابه �ا�ضتمرار امل�ضكلة فرتة من الوقت.
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2١/20١٦/١١   املودعة حتت رقم  2٦3٦03 
رقم وبلد الولوية 3020١٦00005٦073   اإيطاليا

  تاريخ اإيداع الأولوية 5/3١/20١٦ 
 با�ضم      اكوا دي بارما ا�ض. ار . ال. 

وعنوانه  فيا ريبامونتي  99  ،   20١4١ ميانو  ايطاليا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

عطورات ؛ عطور ؛ ماء الزينة ؛ مزيات روائح كريهة لاإ�ضتخدام ال�ضخ�ضي ؛ زيوت عطرية لاإ�ضتخدام 
ال�ضخ�ضي ؛ جل )هام( لاإ�ضتحمام بالد�ض ؛ كرميات جتميلية للعناية باجل�ضم ؛ غ�ضولت )لو�ضن( لل�ضعر 

؛ م�ضتح�ضرات جتميل ، يف الفئة العاملية )3( .
 الواقعة بالفئة : 3 

 و�ضف العامة :  7 ر�ضوم ثاثية الأبعاد لزجاجة عطر بطريقة مميزة . 
 ال�ض��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.      

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ 30/20١٦/١١   املودعة حتت رقم  2٦4١٦5 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�ضم 7-24 برايت �ضتار هيلثكري ، ال ال �ضي 
وعنوانه  ١١25 تراي - �ضتايت باركواي ، جورين ، اإلينويز ٦003١ ، الوليات املتحدة المريكية

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
توظيف وت�ضغيل و تعيني طاقم طبي وطاقم متري�ض

 الواقعة بالفئة : 35 
و�ضف العامة :  العبارة BRIGHTSTAR CARE كتبت باحلروف الاتينية .

 ال�ض��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.    
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ 30/20١٦/١١   املودعة حتت رقم  2٦4١٦٦ 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�ضم  7-24 برايت �ضتار هيلثكري ، ال ال �ضي 
وعنوانه  ١١25 تراي - �ضتايت باركواي ، جورين ، اإلينويز ٦003١ ، الوليات املتحدة المريكية

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات النقل املقدمة لاأفراد

 الواقعة بالفئة : 39 
و�ضف العامة :  العبارة BRIGHTSTAR CARE كتبت باحلروف الاتينية .

 ال�ض��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.      
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ 30/20١٦/١١   املودعة حتت رقم  2٦4١٦7 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�ضم  7-24 برايت �ضتار هيلثكري ، ال ال �ضي 
وعنوانه  ١١25 تراي - �ضتايت باركواي ، جورين ، اإلينويز ٦003١ ، الوليات املتحدة المريكية

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات رعاية الطفل

 الواقعة بالفئة : 43 
و�ضف العامة :  العبارة BRIGHTSTAR CARE كتبت باحلروف الاتينية .

 ال�ض��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.           
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ 30/20١٦/١١   املودعة حتت رقم  2٦4١٦8 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�ضم  7-24 برايت �ضتار هيلثكري ، ال ال �ضي 
وعنوانه  ١١25 تراي - �ضتايت باركواي ، جورين ، اإلينويز ٦003١ ، الوليات املتحدة المريكية

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات العناية بال�ضحة املنزلية

 الواقعة بالفئة : 44 
و�ضف العامة :  العبارة BRIGHTSTAR CARE كتبت باحلروف الاتينية .

 ال�ض��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:
بتاريخ 30/20١٦/١١   املودعة حتت رقم  2٦4١٦9 

رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية
 با�ضم 7-24 برايت �ضتار هيلثكري ، ال ال �ضي 

وعنوانه  ١١25 تراي - �ضتايت باركواي ، جورين ، اإلينويز ٦003١ ، الوليات املتحدة المريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

املنزل  ال�ضن وامل��ع��اق��ني ؛ خ��دم��ات دع��م م��ن داخ���ل  امل��راف��ق��ة لكبار  ، خ��دم��ات  اإجتماعية ، حت��دي��داً  خ��دم��ات 
لاأ�ضخا�ض الكبار يف ال�ضن ، حتديداً ، خدمات اإدارة رعاية امل�ضنني وخدمات اإدارة ال�ضوؤون ال�ضخ�ضية على 
�ضخ�ضية  م�ضاعدة  خدمات  توفري  ؛  �ضناً  الأك��رب  لاأ�ضخا�ض  ال�ضرورية  والعناية  اخل��دم��ات  تن�ضيق  �ضكل 
اليومية  املهام  لأداء  الأف��راد  وترتيب وم�ضاعدة  وتن�ضيق  وتنظيم  �ضكل تخطيط  غري طبية لاآخرين على 
؛ توفري خدمات غري طبية للم�ضاعدة على العي�ض لغايات �ضخ�ضية على �ضكل جدولة املواعيد والرد على 
ال�ضكرتارية  واخل��دم��ات   ، والإ�ضتقبال  التدبري  وخ��دم��ات   ، ال��ربي��د  وف��رز  الر�ضائل  م��ن  والتحقق  الهاتف 
واخلدمات الكتابية ؛ امل�ضاعدة يف العناية ال�ضخ�ضية لفعاليات املعي�ضة اليومية ، مثل الإ�ضتحمام والرعاية 
اإدارة املهام لاآخرين  والتنقل ال�ضخ�ضي لاأ�ضخا�ض الذين لديهم م�ضاكل عقلية وج�ضمية ولكبار ال�ضن ؛ 
؛ الت�ضوق ال�ضخ�ضي لاآخرين ؛ توفري خدمات الدعم ال�ضخ�ضي لعوائل املر�ضى الذين يعانون اإ�ضطرابات 
، الرفقة  تهدد احلياة واأمرا�ض اأخرى وعوائل الأ�ضخا�ض الذين لديهم م�ضاكل عقلية وج�ضمية ، حتديداً 

 وامل�ضاعدة بالطرق الطبية وتقدمي امل�ضورة والدعم العاطفي .     الواقعة بالفئة : 45 
 و�ضف العامة :  العبارة BRIGHTSTAR CARE كتبت باحلروف الاتينية . 

 ال�ض��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.     
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2١/20١٦/١١   املودعة حتت رقم  2٦3٦0١ 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�ضم  جودفري فيليب�ض اإنديا ليميتد 
 وعنوانه  49 ، كوميونيتي �ضنرت ،  فريندز كولوين ، نيودلهي ١١0025 ، الهند 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
�ضجائر ومنتجات التبغ واأدوات املدخنني

 الواقعة بالفئة : 34 
 M7 الرقمي  احل��ريف  الرتكيب  كتب  و�ضطه  ويف  �ضجائر  علبة  ملغلف  ر�ضم  ع��ن  ع��ب��ارة    : العامة  و�ضف 
باحلروف الاتينية بحجم كبري وحتته كتبت عبارة AMERICAN BLEND باحلروف الاتينية 
ويف  الاتينية  باحلروف   BLACK كلمة  كتبت  وحتتها  م�ضتطيل  �ضكل  على  خلفية  على  اأ�ضغر  بحجم 
ب�ضكل هند�ضي على هيئة  الو�ضط ر�ضم حليوانني مي�ضكان  املغلف من  اأعلى  الأ�ضفل ر�ضم ل�ضكل زخريف ويف 

درع يتو�ضطه احلرف M يعلوه ر�ضم زخريف بطريقة مميزة.
 ال�ض��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.    

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ 20١7/3/8   املودعة حتت رقم  2٦9399 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�ضم  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.( 
 وعنوانه  �ض.ب: ٦0١88 ، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
املعادن النفي�ضة وكل خليط منها ؛ املجوهرات  والأحجار الكرمية والأحجار �ضبه الكرمية ؛ اأدوات 

قيا�ض الوقت واأدوات قيا�ض الوقت الدقيقة .
 الواقعة بالفئة : ١4 

و�ضف العامة : العبارة LULU GOLD AND DIAMONDS كتبت باحلروف 
الاتينية الإعتيادية .

 ال�ض��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.        
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:
بتاريخ 20١7/3/8   املودعة حتت رقم  2٦9400 

رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية
 با�ضم  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.( 

 وعنوانه  �ض.ب: ٦0١88 ، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة. 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

اإدارة برامج الولء للعماء ؛ املعلومات والأخبار عن الأعمال؛ اإ�ضتف�ضارات عن الأعمال ؛ معلومات جتارية 
الدعاية  ؛  الت�ضويق  ؛  العينات  توزيع  ؛  ال�ضلع  عر�ض  ؛   ) امل�ضتهلك  ن�ضح  متجر   ( للم�ضتهلكني  ون�ضائح 
والإعان اخلارجي ؛ عر�ض ال�ضلع على و�ضائل اإت�ضالت لغايات البيع بالتجزئة ؛ توفري املعلومات والأخبار 
عن الأعمال عرب موقع �ضبكي ؛ توفري اأ�ضواق على اخلط املبا�ضر مل�ضرتي وباعة ال�ضلع واخلدمات ؛ خدمات 
الت�ضويق عن بعد ؛ خدمات جتميع ت�ضكيلة من ال�ضلع ل�ضالح الغري )ما عدا نقلها( ، لتمكني عامة الزبائن 
والأحجار  املجوهرات   ؛  منها  خليط  وك��ل  النفي�ضة  املعادن  فيها  مبا  احلاجة  عند  و�ضراءها  معاينتها  من 
الكرمية والأحجار �ضبه الكرمية ؛ اأدوات قيا�ض الوقت واأدوات قيا�ض الوقت الدقيقة ؛ مثل هذه اخلدمات 
الطلب  كاتالوجات  بوا�ضطة  اأو  باجلملة  البيع  منافذ  اأو  بالتجزئة  البيع  بوا�ضطة متاجر  توفريها  يتم  قد 
اأو عرب برامج  ال�ضبكية  املواقع  املثال ، عرب  ، على �ضبيل  اأو بوا�ضطة و�ضائل الو�ضائط الإلكرتونية  بالربيد 

الت�ضوق التلفزيوين .
 الواقعة بالفئة :     35 

و�ضف العامة : العبارة LULU GOLD AND DIAMONDS كتبت باحلروف الاتينية الإعتيادية .
 ال�ض��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.     

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ 20١7/3/8   املودعة حتت رقم  2٦9395 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�ضم  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.( 
 وعنوانه  �ض.ب: ٦0١88 ، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
املعادن النفي�ضة وكل خليط منها ؛ املجوهرات  والأحجار الكرمية والأحجار �ضبه الكرمية ؛ اأدوات 

قيا�ض الوقت واأدوات قيا�ض الوقت الدقيقة .
 الواقعة بالفئة : ١4 

و�ضف العامة : العبارة LULU GOLD كتبت باحلروف الاتينية الإعتيادية .
 ال�ض��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.    

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ 29/20١٦/١١   املودعة حتت رقم  2٦40٦5 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�ضم  ال�ضيد /  حممد منيب اأديب 
 وعنوانه  ال�ضنك ، بغداد � العراق 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
زيوت و�ضحوم �ضناعية ، مزلقات ، مركبات اإمت�ضا�ض وترطيب وتثبيت الغبار ، وقود )مبا يف ذلك 

وقود املحركات( ومواد الإ�ضاءة ، و�ضموع وفتائل الإ�ضاءة .
 الواقعة بالفئة : 4 

و�ضف العامة :  الكلمة DALKO  كتبت باحلروف الاتينية باللون الأ�ضود وحتتها خط 
باللون الأحمر 

 ال�ض��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.   
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ 29/20١٦/١١   املودعة حتت رقم  2٦4073 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�ضم �ضيندوه كو . ، ليميتد . 
وعنوانه  3 ، �ضيوجن�ضوي – رو  24 – جيل ، �ضيوجندوجن – جو ،  �ضيوؤول – كوريا .

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
اآلت طباعة لت�ضنيع منتجات ثاثية الأبعاد ؛ اآلت ل�ضق البطاقات ؛ اآلت بيع تعمل بقطع النقد ؛ مفاتيح 
اأبواب كهربائية ؛ اآلت ت�ضنيع الأدوات املعدنية لت�ضنيع مناذج ثاثية الأبعاد ؛ اآلت ت�ضنيع الأدوات املعدنية 
لت�ضنيع اأج�ضام ثاثية الأبعاد ؛ اآلت فرز للمعاجلة الكيميائية ؛ اآلت طاء الورق ؛ طابعات بالأ�ضعة فوق 
اآلت ختم للتعبئة والتغليف ؛ ماكينات نفاثة  اأجهزة تلقيم الورق )طباعة( ؛  البنف�ضجية )اآلت طباعة( ؛ 
لت�ضكيل القوالب البا�ضتيكية ؛ طابعات ثاثية الأبعاد ؛ خراطي�ض �ضلكية للطابعات  ثاثية الأبعاد ؛ اأجزاء 
من الطابعات ثاثية الأبعاد ؛ حمركات التيار املبا�ضر ؛ مكان�ض كهربائية حتمل باليد ؛ معدات تفتي�ض ذات 

�ضا�ضات عر�ض كري�ضتال �ضائل )ال �ضي دي( .
 الواقعة بالفئة : 7 

و�ضف العامة :  الرتكيب احلريف الرقمي 3DWOX كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري بطريقة 
مميزة.

 ال�ض��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.   
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ 29/20١٦/١١   املودعة حتت رقم  2٦407١ 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�ضم  ال�ضيد /  حممد منيب اأديب 
 وعنوانه  ال�ضنك ، بغداد � العراق 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
وق��ود )مبا يف ذلك وقود   ، الغبار  اإمت�ضا�ض وترطيب وتثبيت  ، مركبات  ، مزلقات  زي��وت و�ضحوم �ضناعية 

املحركات( ومواد الإ�ضاءة ، و�ضموع وفتائل الإ�ضاءة .
 الواقعة بالفئة : 4 

بي�ضاوية  خلفية  على  ال���ض��ود  باللون  كتبت    OLO LUBRICANTS العبارة    : العامة  و�ضف 
بقيا�ضني  ابي�ض وهي مكررة مرتني  اطار  ذات  �ضكل م�ضتطيل بخلفية حمراء  داخل  والكل  الأبي�ض  باللون 
خمتلفني ، ويف الأ�ضفل ر�ضم ملقدمة �ضاحنة وعلى ي�ضارها ميتد خطني م�ضتقيمني يلتقيان يف نقطة واحدة 
ل�ضكل  ر�ضم  داخ��ل  وجميعها  والأ�ضود  الأبي�ض  باللونني  م�ضتطيلة  خلفية  على  والأبي�ض  الأحمر  باللونني 

هند�ضي م�ضتطيل باللون الأ�ضود بطريقة مميزة.
 ال�ض��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.      

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ 29/20١٦/١١   املودعة حتت رقم  2٦4072 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�ضم  �ضيندوه كو . ، ليميتد . 
وعنوانه  3 ، �ضيوجن�ضوي – رو  24 – جيل ، �ضيوجندوجن – جو ،  �ضيوؤول – كوريا .

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
اآلت طباعة لت�ضنيع منتجات ثاثية الأبعاد ؛ اآلت ل�ضق البطاقات ؛ اآلت بيع تعمل بقطع النقد ؛ مفاتيح 
اأبواب كهربائية ؛ اآلت ت�ضنيع الأدوات املعدنية لت�ضنيع مناذج ثاثية الأبعاد ؛ اآلت ت�ضنيع الأدوات املعدنية 
لت�ضنيع اأج�ضام ثاثية الأبعاد ؛ اآلت فرز للمعاجلة الكيميائية ؛ اآلت طاء الورق ؛ طابعات بالأ�ضعة فوق 
اآلت ختم للتعبئة والتغليف ؛ ماكينات نفاثة  اأجهزة تلقيم الورق )طباعة( ؛  البنف�ضجية )اآلت طباعة( ؛ 
لت�ضكيل القوالب البا�ضتيكية ؛ طابعات ثاثية الأبعاد ؛ خراطي�ض �ضلكية للطابعات  ثاثية الأبعاد ؛ اأجزاء 
من الطابعات ثاثية الأبعاد ؛ حمركات التيار املبا�ضر ؛ مكان�ض كهربائية حتمل باليد ؛ معدات تفتي�ض ذات 

�ضا�ضات عر�ض كري�ضتال �ضائل )ال �ضي دي( .
 الواقعة بالفئة : 7 

و�ضف العامة    :  الكلمة Sindoh كتبت باحلروف الاتينية باللون الأزرق الغامق يعلوها من جهة اليمني 
ر�ضم على �ضكل مثلث ذو اإطار عري�ض على �ضكل ثاث مثلثات اأحدهما باللون الأخ�ضر من جهة الي�ضار و الثاين 

 باللون ال�ضمائي من الأعلى و الثالث باللون الأزرق من جهة اليمني بطريقة مميزة . 
 ال�ض��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.        

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
 اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ 9/2١/20١٦   املودعة حتت رقم  2٦0١٦2 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�ضم ذي فوتبول ا�ضو�ضيي�ضن ليميتد 
وعنوانه  وميبلي �ضتاديوم  وميبلي ، لندن ات�ض ايه 9  0 دبليو ا�ض اململكة املتحدة  

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
التعليم والتهذيب ؛ توفري التدريب ؛ خدمات الرتفيه ؛ الأن�ضطة الريا�ضية والثقافية ؛ توفري املعلومات 
، جميعها كونها تنفذ من قبل املنظمني فيما يخ�ض الأحداث الريا�ضية والإجتماعات  واحللقات الدرا�ضية  
التي  الإ�ضتجمامية   املعلومات  ؛ خدمات  الإ�ضتجمامية  املعلومات  ؛ خدمات  واملعار�ض  املو�ضيقية  واحلفات 
تقدم على �ضبكات احلا�ضوب و عرب الهاتف ؛ توفري  الفعاليات الريا�ضية والرتفيهية والثقافية واملو�ضيقية ؛ 
توفري مرافق الإ�ضتادات ؛ خدمات الرتبية والتعليم  التي تخ�ض الريا�ضة والثقافة  واملو�ضيقى ؛ اإنتاج برامج 
التلفاز ؛ خدمات التدريب ، خدمات اأكادميية كرة القدم ؛ خدمات التقييم واملوؤهات ؛ خدمات التدريب ؛ 
ترتيب وتنظيم  املباريات والفعاليات الريا�ضية ؛ توفري ف�ضول التدري�ض املتعلقة بالتدريب والطب الريا�ضي 
وتطور الاعب و حماية ورفاهية الطفل ؛ تعليمات اللياقة البدنية ؛ عر�ض التدريب العملي املتعلق بكرة 
القدم ؛  توفري ف�ضول التدري�ض فيما يخ�ض الوعي الذاتي  ؛ تنظيم واإدارة احللقات الدرا�ضية  واملوؤمترات  
 ( املهام  ت��ويل  خدمات  ؛  الإ�ضتجمام  ن��وادي  ت�ضهيات  توفري  ؛  املو�ضيقية  احلفات  و  وال��ن��دوات  واملعار�ض 
توفري  ؛   الريا�ضية  ال��ن��وادي  خدمات  ؛  الريا�ضية  املع�ضكرات  خدمات  ؛  الريا�ضية  امل�ضابقات  يف   ) التحكيم 
املهام الريا�ضية ) التحكيم ( ؛ توقيت  الت�ضهيات )املرافق( للفعاليات الريا�ضية ؛ خدمات الإحالة وتويل 
اإحتفالت توزيع اجلوائز ؛ خدمات  ،  ن�ضر املطبوعات ؛  املنا�ضبات الريا�ضية ؛ اإطاق البطولت الريا�ضية  
املراهنات ؛  خدمات املراهنات على الألعاب ؛ خدمات الت�ضوير الفوتوغرايف ؛ توفري و تاأجري معدات واأك�ضاك 

لأجل الت�ضوير الفوتوغرايف ؛ توفري املعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اآنفا.
 4١  الواقعة بالفئة :     

THE FA CUP كتبت باحلروف الاتينية داخل ر�ضم مل�ضتطيل عمودي ذو  و�ضف العامة :  العبارة 
اإنحناءة من جهة اليمني باللونني الأبي�ض والأحمر وعلى جهة الي�ضار ر�ضم لنف�ض امل�ضتطيل مع اإنحناءة من 
جهة الي�ضار ويف داخله ر�ضم على �ضكل كاأ�ض يلفه من الأ�ضفل �ضريط متموج ومن الأعلى  يظهر منه �ضريطني 

متموجني على كا اجلانبني باللونني الأبي�ض والأزرق بطريقة مميزة .
 ال�ض��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.             

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية

الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ ١8/9/20١٦   املودعة حتت رقم  259949 
رقم وبلد الولوية UK00003180853 اململكة املتحدة 

  تاريخ اإيداع الأولوية ١7/8/20١٦ 
 با�ضم اك�ضي�ضورايز ليميتد 

وعنوانه  ١ نيكول�ض رود لندن ، اجنلرتا  دبليو ١١  4 ايه ان  
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

التخفي�ضات  ب��رام��ج  ال���ولء  وعلى  ب��رام��ج  والإ���ض��راف على  ؛ خ��دم��ات تنظيم وت�ضغيل   والإع���ان  الدعاية 
؛   الأع��م��ال  والأخ��ب��ار عن  املعلومات  ؛  الأع��م��ال  اإ�ضت�ضارات  ؛  ؛ اخلدمات الرتويجية  واحل��واف��ز الرتويجية  
اإدارة قاعدة بيانات احلا�ضوب ؛ جتميع املعلومات يف قواعد بيانات احلا�ضوب ؛ خدمات امل�ضورة والإ�ضت�ضارة 
اأو  املعار�ض   ؛  تنظيم  الأعمال  ؛  بحث وحتليل  البيانات  البيانات ؛ حتليل  ب��اإدارة وت�ضويق قاعدة  املتعلقة 
العرو�ض التجارية  للغايات التجارية اأو الإعانية ؛ خدمات البيع بالتجزئة املتعلقة بال�ضابون وال�ضامبو 
 ، بالعطور  العاج  زي��وت   ، الكولونيا  م��اء   ، الزينة  م��اء   ، العطور   ، العطورات   ،   ) ال�ضخ�ضي  ) لاإ�ضتخدام 
الروائح الطيبة ؛ الزيوت العطرية ؛ م�ضتح�ضرات زينة غري طبية لإ�ضتعمالها يف ، تنعيم )تلطيف(  والعناية 
بالب�ضرة  واجل�ضم  وفروة الراأ�ض ، م�ضتح�ضرات اإزالة ال�ضعر ، م�ضتح�ضرات احلاقة ، م�ضتح�ضرات ال�ضعر 
غري الطبية  ، منظفات الأ�ضنان ، م�ضادات التعرق ، م�ضتح�ضرات لاإ�ضتحمام  والإ�ضتحمام بالد�ض ، زيوت 
األواح   ، العيون  املكياج ، ظال   ، التجميل  ، م�ضتح�ضرات  التالك  ، م�ضحوق  الإ�ضتحمام  اأماح   ، الإ�ضتحمام 
؛  للوجه  اأ�ضا�ض  وك��رمي��ات  ، م�ضاحيق   �ضفاه  اأحمر   ، خ��دود  اأحمر   ، العيون  ، حم��ددات  الأل���وان  ذات  املكياج 
طاء ال�ضفاه ، ملمع �ضفاه ، بل�ضم �ضفاه ، حمدد �ضفاه ، اأظافر م�ضتعارة  ، ملمع اأظافر،ل�ضقات لاأظافر ،  
منتجات وم�ضتح�ضرات لتزيني  وتنظيف  والعناية ب�  و معاجلة  الأظافر ، م�ضتح�ضرات اإزالة املكياج ، مكاوي 
ت�ضريح ال�ضعر ، مكاوي ت�ضريح ال�ضعر لل�ضفر ، ماقط لتجعيد ال�ضعر ، مكاوي جتعيد ال�ضعر ، لفافات �ضعر 
�ضاخنة ،  اأدوات العناية بال�ضعر تدار بوا�ضطة  الغاز اأو الإحرتاق التحفيزي اأو الكهرباء ، ماقط جتعيد ) 
عق�ض( ، ماقط ت�ضريح ، جمعدات و جمعدات �ضعر ،  اأجزاء  من الأدوات املذكورة اآنفا ، مكاوي  كهربائية ، 
موازين لاإ�ضتعمال املنزيل وال�ضخ�ضي ، اآلت حا�ضبة ، حافظات حلا�ضبات اجليب ، كبات كهربائية ، قواب�ض  
كهربائية ، مفاتيح كهربائية ، اأجهزة واأدوات ب�ضرية ، زجاج وعد�ضات ب�ضرية ، نظارات ؛ نظارات �ضم�ضية ، 
 ، اأربطة و �ضا�ضل للنظارات ، عد�ضات ل�ضقة ، حافظات واأغطية للهواتف النقالة   ، اأطر ، عد�ضات ، علب 
حافظات واأغطية لأجهزة احلا�ضوب اللوحية ، اأجهزة واأدوات الت�ضوير الفوتوغرايف ، اأجهزة واأدوات جميعها 
لإ�ضتقبال و اإر�ضال و ت�ضجيل ون�ضخ ال�ضوت  وال�ضور املرئية  والفيديو ، اأجهزة حا�ضوب ، برامج حا�ضوب و 
األعاب حا�ضوب ،  فيديوهات  و اأقرا�ض مدجمة و اأقرا�ض الفيديو الرقمية  و كا�ضيتات و اأ�ضرطة  و �ضرائح 
اأو الفارغة ، املجوهرات واملجوهرات املقلدة  الذاكرة و �ضواقات الناقات املت�ضل�ضلة العامة امل�ضجلة م�ضبقا  
، املجوهرات غري الثمينة  ، اأقراط ، قائد ، اأ�ضاور ،  �ضا�ضل على �ضكل خلخال ، دبابي�ض للزينة ، خوامت ، 
اأحجار كرمية ، �ضاعات و�ضاعات كبرية ، تيجان مزينة ، بلورات فنية لو�ضعها على اجل�ضم ) بلورات لتزيني 
اجل�ضم م�ضنوعة من  على  لو�ضعها  ، جموهرات  اجل�ضم  على  لو�ضعها  ، جموهرات  ، جموهرات   ) اجل�ضم 
البلور ،  و�ضوم من البلور ) بلور لزينة اجل�ضم ( ، املعادن النفي�ضة وكل خليط منها واملنتجات امل�ضنوعة من 
معادن نفي�ضة اأو مطلية بها ، اأحجار كرمية ، �ضناديق وحقائب �ضفرية ، حقائب ، حقائب حمل ، حقائب يد 
، حقائب كتف ، حقائب ت�ضوق ، حقائب ريا�ضية ، حقائب من ن�ضيج �ضويف ، حقائب �ضغرية على �ضكل اأجربة 
ال��ورك ، حقائب و حافظات حلمل  منتجات لاأطفال ال�ضغار  و الر�ضع  اأو  مع ح��زام تلب�ض حول اخل�ضر 
والأطفال و الن�ضاء احلوامل ، حقائب مل�ضتح�ضرات التجميل ، حقائب لأمتعة ال�ضفر ، حقائب جلدية حتمل 
باليد ، حقائب ظهر للتخييم ، حقائب ظهر ، حقائب للكتب ، حقائب لل�ضفر ، حمافظ جلدية م�ضطحة 
للوثائق والأوراق ، حقائب لاأمتعة ، اأكيا�ض ت�ضوق قابلة لإعادة الإ�ضتخدام ؛ حمافظ جيب ، حمافظ نقود ،  
حافظات بطاقات الإئتمان ،  مواد م�ضنوعة من اجللود  اأو تقليد اجللود ، مظات و�ضما�ضي ، ماب�ض للكاب 
والقطط و اأطواق و مقود و حقائب و بطانيات للكاب والقطط  ، جميع اأنواع املاب�ض ، اأغطية راأ�ض ، قبعات 
، واقيات  اأ�ضا�ضي من ال�ضوف  اأردية �ضيقة لتغطية جميع الراأ�ض والعنق ماعدا جزء الوجه ت�ضنع ب�ضكل   ،
اأذن ،  قبعات ذات حافات واقية  ، اأردية لاإرتداء حول العنق ، األب�ضة �ضباحة ، اأثواب �ضباحة ، ماب�ض �ضباحة 
نوع  بيكيني ، بدلت راكبي الأمواج ، اأردية �ضباحة ،  اأثواب ، األب�ضة لاإرتداء على ال�ضاحل ، األب�ضة خارجية 
، لبا�ض  اأردي��ة خارجية ف�ضفا�ضة   ، اإ�ضتحمام خارجية ف�ضفا�ضة  اأث��واب   ، ال�ضاحل  ف�ضفا�ضة لاإرتداء على 
القدم ، األب�ضة نوم ، مباذل ، ماب�ض داخلية ، ماب�ض داخلية ن�ضائية ، األب�ضة ريا�ضة ، األب�ضة مطرية ، اأحذية 
لاإرتداء ، اأحذية ، اأحذية برقبة طويلة ، اأحذية ريا�ضية خفيفة ، �ضبا�ضب ، �ضنادل ، قفازات ، عباءة ق�ضرية 
من دون اأكمام ، قفازات تف�ضل بني الإبهام و بقية الأ�ضابع ، اأو�ضحة ، �ضبكة �ضعر زينية للن�ضاء لاإرتداء على 
موؤخرة الراأ�ض ، ع�ضابات للمع�ضم  ، قبعات ، قبعات ذات حافة من الأمام ، جوارب ق�ضرية حمبوكة ، اأثواب 
�ضيقة ، �ضالت ، اأردية �ضوفية �ضميكة ف�ضفا�ضة مع فتحة للراأ�ض يف الو�ضط ، قفطان ، مناديل مزخرفة و 
اأحزمة لاإرتداء ، ماب�ض ) اأزياء ( مزخرفة ، حلي لل�ضعر ، اأدوات لل�ضعر ، دبابي�ض لل�ضعر ، ماقط  لل�ضعر 
، اأ�ضرطة لل�ضعر ، م�ضابك لل�ضعر ، اأربطة �ضعر ، اأربطة راأ�ض ، اأربطة �ضعر مطاطية ، اأربطة با�ضتيكية مرنة 
 ، وال��ع��راوي   ) الكابات   ( ، اخلطافات  اأزرار   ، ال�ضارات  و  املطرزات   ، املخرمات   ، اأ�ضرطة   ، ، �ضفائر  لل�ضعر 

الدبابي�ض والأبر ، الزهور الإ�ضطناعية.
 الواقعة بالفئة     :     35 

و�ضف العامة    :  العبارة ANGELS BY ACCESSORIZE كتبت باحلروف الاتينية .
 ال�ض��رتاطات     :   

اأو   ، القت�ضاد  وزارة  التجارية يف  العامات  لإدارة  به مكتوباً  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  فعلى من 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.        

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ 20/20١٦/١١   املودعة حتت رقم  2٦350١ 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�ضم  بي تي . رودي �ضويتادي 
وعنوانه  تيمبو �ضكان تاور ، جالن اإت�ض اآر. رازونا �ضايد  كافلينج 4-3 ، جاكرتا ١2950 ، اإندوني�ضيا .

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
زيت تقليدي م�ضنوع من الأع�ضاب لاأطفال ، زيت تقليدي م�ضنوع من الأع�ضاب مع حماية لاأطفال من 
لدغات النامو�ض ، غ�ضول ) لو�ضن( واقي لب�ضرة الأطفال ؛ زيت بلقاء كاجيبوت ؛ �ضابون طبي ؛ حفاظات 
اأغطية للحفاظات ؛  ؛  اأطفال ؛ حفاظات لاأطفال ؛ حفاظات م�ضنوعة من القما�ض  للبالغني ؛ حفاظات 
بطانات للحفاظات ؛ حفاظات لأجل الأطفال ؛ حفاظات للم�ضابني بال�ضل�ض ؛ حفاظات لل�ضل�ض؛ بطانات 
لأجل احلفاظات ؛ حفاظات ن�ضيجية ؛ حفاظات لاأطفال على �ضكل �ضراويل ؛ حفاظات لاأطفال على �ضكل 
�ضراويل ت�ضتخدم ملرة واحدة ؛  حفاظات اأطفال ) فوط( ؛ حفاظات اأطفال من الورق ؛ حفاظات اأطفال من 
الن�ضيج ؛ فوط اأطفال ) حفاظات( ؛ حفاظات اأطفال ) حفاظات( ؛ حفاظات �ضباحة لاأطفال ؛ اغلفة ن�ضيجية 
لاإ�ضتخدام  �ضراويل  �ضكل  على  لاأطفال  حفاظات  ؛  واح��دة  مرة  ت�ضتخدم  بالغني  حفاظات  ؛  للحفاظات 
ملرة واح��دة ؛ حفاظات لاأطفال ت�ضتخدم ملرة واح��دة ؛ فوط لاأطفال ت�ضتخدم ملرة واح��دة ) حفاظات( ؛ 
ملرة  ت�ضتخدم  ؛ حفاظات  واح��دة  ملرة  ت�ضتخدم  للحفاظات  بطانات  ؛  واح��دة  ملرة  ت�ضتخدم  اأطفال  حفاظات 
واحدة لاأطفال ؛ حفاظات ت�ضتخدم ملرة واحدة لل�ضل�ض ؛ حفاظات ت�ضتخدم ملرة واحدة للم�ضابني بال�ضل�ض 
بطانات  ؛  الأطفال  واح��دة  حلفاظات  ملرة  ت�ضتخدم  بطانات  ؛  للحيوانات  واح��دة  ملرة  ت�ضتخدم  ؛ حفاظات 
ال�ضل�ض ؛ حفاظات للحيوانات  ت�ضتخدم ملرة واح��دة  للحفاظات ؛ بطانات ت�ضتخدم ملرة واح��دة  حلفاظات 
ت�ضتخدم ملرة واحدة ؛ حفاظات �ضباحة لاأطفال ت�ضتخدم ملرة واحدة ؛ �ضراويل ) حفاظات ( تدريب ت�ضتخدم 
طبية  مراهم  ؛  احلفاظات  لطفح  طبي  لو�ضن(   ( غ�ضولت  ؛  احلفاظات  لطفح  طبي  ك��رمي  ؛  واح��دة  مل��رة 
لاأطفال  ورقية  حفاظات  ؛  لاأطفال  ورقية  حفاظات  ؛  احلفاظ  طفح  لعاج  مراهم  ؛  احلفاظات  لطفح 
الر�ضع ؛ بطانات ورقية للحفاظات ؛ حفاظات �ضباحة لاأطفال قابلة لإعادة الإ�ضتخدام؛ حفاظات �ضباحة 
ال�ضليلوز  اأطفال على �ضكل �ضراويل( ؛ حفاظات من  اأطفال على �ضكل �ضراويل)حفاظات  لاأطفال ؛ فوط 
لاأطفال ت�ضتخدم ملرة واحدة ؛ حفاظات من ال�ضليلوز لل�ضل�ض ت�ضتخدم ملرة واحدة ؛ حفاظات من ال�ضليلوز 
؛ حفاظات  واح��دة  ملرة  ت�ضتخدم  ال��ورق لاأطفال  ؛ حفاظات من  واح��دة  ملرة  ت�ضتخدم  بال�ضل�ض  للم�ضابني 
؛  واح��دة  ملرة  ت�ضتخدم  بال�ضل�ض  للم�ضابني  ال��ورق  ؛ حفاظات من  واح��دة  ملرة  ت�ضتخدم  لل�ضل�ض  ال��ورق  من 
حفاظات لاأطفال الر�ضع من ال�ضليلوز ت�ضتخدم ملرة واحدة ؛ حفاظات لاأطفال الر�ضع من الورق ت�ضتخدم 
ملرة واحدة ؛ حفاظات ت�ضتخدم ملرة واحدة لاأطفال الر�ضع من ال�ضليلوز ؛ حفاظات ت�ضتخدم ملرة واحدة 
لاأطفال الر�ضع من الورق ؛ حفاظات لاأطفال من الورق وال�ضليلوز ت�ضتخدم ملرة واحدة ؛ فوط اأطفال 
على �ضكل �ضراويل )حفاظات اأطفال على �ضكل �ضراويل( ت�ضتخدم ملرة واحدة ؛ حفاظات لاأطفال من الورق 
وال�ضليلوز ت�ضتخدم ملرة واحدة ؛ حفاظات من الورق او ال�ضليلوز لاأطفال ت�ضتخدم ملرة واحدة ؛ حفاظات 
�ضباحة لاأطفال ولاأطفال الر�ضع ت�ضتخدم ملرة واحدة ؛ حفاظات لاأطفال على �ضكل �ضراويل من الورق  
وال�ضليلوز ت�ضتخدم ملرة واحدة ؛ فوط لاأطفال على �ضكل �ضراويل )حفاظات لاأطفال على �ضكل �ضراويل( 
وال�ضليلوز  ال��ورق  من  �ضراويل  �ضكل  على  لاأطفال  حفاظات  ؛  واح��دة  ملرة  ت�ضتخدم  وال�ضليلوز  ال��ورق  من 
القابلة  الأطفال  ؛ ح�ضوات بطانة م�ضنوعة من اخليزران معدة خ�ضي�ضا  حلفاظات  ت�ضتخدم ملرة واح��دة 
لإعادة الإ�ضتخدام ؛ ح�ضوات بطانة م�ضنوعة من القما�ض معدة خ�ضي�ضا  حلفاظات الأطفال القابلة لإعادة 
الإ�ضتخدام ؛ ح�ضوات بطانة م�ضنوعة من خيوط القنب معدة خ�ضي�ضا حلفاظات الأطفال القابلة لإعادة 
الإ�ضتخدام ؛ ح�ضوات بطانة م�ضنوعة من الياف )خيوط( اإ�ضطناعية ناعمة جدا معدة خ�ضي�ضا حلفاظات 
األياف )خيوط( اإ�ضطناعية ناعمة جدا  الأطفال القابلة لإعادة الإ�ضتخدام ؛ ح�ضوات بطانة م�ضنوعة من 

معدة خ�ضي�ضا  حلفاظات الأطفال القابلة لإعادة الإ�ضتخدام .
 الواقعة بالفئة : 5 

و�ضف العامة    :  الكلمة MY كتبت يف الأعلى وحتتها كتبت كلمة BABY وجميعها باحلروف الاتينية 
 الكبرية ويف الأ�ضفل ر�ضم على �ضكل طفل مبت�ضم م�ضتلقي على بطنه بطريقة مميزة . 

 ال�ض��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.   
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 
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فـقدان �صـهادة اأ�صـهم
ف��ق��دت ���ض��ه��ادة اأ���ض��ه��م ����ض���ادرة م��ن ���ض��رك��ة م����وارد للتمويل ���ض . م. خ   
امل�ضتثمر  ورق��م   ، كلثوم  اأحمد حممد  ر�ضا   / ال�ضيد  باأ�ضم   337 برقم 

. 2007 - 3- 0016752222 ، وال�ضادرة بتاريخ 21 

�ضهادة رقم 337 وحتمل عدد  1،000000  مليون �ضهم فقط .
اأو   ، اأع���اه  امل��ذك��ورة  ال�ضركة  اىل  ت�ضليمها  ب��رج��اء  يجدها  م��ن  فعلى 

الت�ضال على هاتف رقم 0555591199

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01446/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/00550/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �ضده: ناري�ض كوراين هوت �ضاند -  جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : هوم اند هومز للو�ضاطة العقارية - �ض ذ م م 

وحممد غلوم حممد على بدري    
ال�ضادر ل�ضاحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�ضي بالتي:

١- احلكم املطلوب تنفيذه : الزام املدعي عليه باخاء العني املوؤجرة وت�ضليمها 
للمدعي خالية من ال�ضواغل وت�ضليم براءة ذمة عن خدمات الكهرباء واملياه. 

وق��دره  45.٦78 وما  ب�ضداد مبلغ  املنفذ �ضده  ال��زام  تنفيذه  املطلوب  2- احلكم 
ي�ضتجد من بدل اليجار حتى تاريخ الخاء الفعلي. 

3- الزام املدعي عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى. 
من  ي��وم  ع�ضر  خم�ضة  خ��ال  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�ضر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �ضوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�ضب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى 2017/881 اإيجارات    
اىل املحكوم عليه : ١- يونيفر�ضال للهند�ضة الكهربائية وامليكانيكية 

جمهول حمل القامة  
بجل�ضتها  حكمت  باملركز  الإب��ت��دائ��ي��ة  الق�ضائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم 

20١7/3/8  يف الدعوى املذكورة اعاه 
ل�ضالح /دانية لادارة وال�ضت�ضارات العقارية 

الفا  ال��زام املدعي عليها ب�ضداد مبلغ وق��دره 4٦.800 �ضتة اوربعون   -١
وثمامنائة درهم للفرتة من 20١5/١0/25 وحتى تاريخ 24/20١٦/١   

ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  ه��ذا احلكم قد �ضدر  ك��ان  ومل��ا 
قابل  فهو   ، احل�ضوري  مبثابة  علنا  وتلي  دب��ي  حاكم  مكتوم  ال  را�ضد 
واإل  الإع��ان  ن�ضر هذا  تاريخ  اعتبارا من  ١5 يوما  لاإ�ضتئناف خال 

�ضار نهائيا قابا للتنفيذ .
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/02296/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : يف 3 ميديا  - �ض ذ م م 
 مبا اأن املدعي : فيكا�ض جادكا   

املركز بطلب  ام��ام  ايجارات  الدعوى 02/0229٦/20١7 /جت��اري  اأق��ام �ضدكم  قد 
الزامكم بالتايل

اإخاء عقار - الزام املدعي عليها باخاء العني املوؤجرة لعدم �ضدادها امل�ضتحقات 
اليجارية املرتتبة عليها ، واعادة متكني املدعي من العني املوؤجرة بت�ضليمها اليه 
خالية من ال�ضواغل وعلى نف�ض احلالة التي �ضلمها عليها اىل املدعي عليها ، مع 

الزامها بدفع القيمة اليجارية حتى تاريخ الخاء الفعلي 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 2١000 درهم قيمة ال�ضيك 

مرجتع 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

املوافق  الح��د  يوم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  اعانكم  الق�ضائية  اللجنة  وق��ررت 
بالدائرة  التا�ضعة(  )اللجنة  الق�ضائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�ضاعة    20١7/4/9
، وقد  الدعوى  الإيجارية لنظر  املنازعات  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض 
اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�ضر . فاأنت مكلف باحل�ضور 

اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات . 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى  02013092017 اإيجارات    
اىل املحكوم عليها : الرمزي للتجارة العامة - �ض ذ م م  

نعلمكم بان اللجنة الق�ضائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�ضتها 20١7/3/2١ يف الدعوى 
 املذكورة اعاه ل�ضالح /بيرت هومز - �ض ذ م م - )املوؤجرة(  بوكالة املحامي/ نا�ضر مال اهلل

حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري :  
ال�ضواغل  من  خالية  للمدعية  وت�ضليمها  املوؤجرة  العني  باخاء  عليها  املدعي  ١-ال��زام 

وباحلالة التي كانت عليها عند ا�ضتامها 
   9.237/33   = بواقع   20١٦/7/١4 تاريخ  املتاأخر من  الي��ج��ار   ب��دل  ب�ضداد  والزامها   -2
درهم �ضهريا )ت�ضعة الف ومائتان و�ضبع وثاثون درهما وثاث وثاثون فل�ضا( مع ما 

ي�ضتجد من ايجار وحتى تاريخ الخاء الفعلي 
3-والزامها ب�ضداد غرامة تاأخري عن ال�ضداد مببلغ ١00 درهم )مائة درهم( حتت�ضب من 

تاريخ 7/20/20١٦ 
4- والزامه بتقدمي براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه عن فرتة  �ضغل املاجور 

5- والزامه بر�ضوم وم�ضروفات الدعوى. 
 وملا كان هذا احلكم قد �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد ال مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�ضوري ، فهو قابل لاإ�ضتئناف خال ١5 يوما اعتبارا من تاريخ 

ن�ضر هذا الإعان واإل �ضار نهائيا قابا للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى  02014052017 اإيجارات    
اىل املحكوم عليها : جوبيرت جولد للمجوهرات  - �ض ذ م م  

نعلمكم بان اللجنة الق�ضائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�ضتها 20١7/3/١5 يف الدعوى 
 املذكورة اعاه ل�ضالح /موؤ�ض�ضة ارنكو للعقارات  - )املوؤجرة(  بوكالة املحامي/ نا�ضر مال اهلل

حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري :  
من  خالية  وت�ضليمها  امل��وؤج��رة  العني  باخاء  امل�ضتاأجرة  عليها  املدعي  ب��ال��زام   : اول 

ال�ضواغل للمدعية. 
ثانيا : بالزام املدعي عليها امل�ضتاأجرة ب�ضداد مبلغ وقدره )328.328.00( ثاثمائة وثمانية 
وع�ضرون الف وثاثمائة وثمانية وع�ضرون درهم للمدعية وذلك عن القيمة اليجارية 
للفرتة من 20١5/٦/١5 ولغاية 20١7/2/١4 وما ا�ضتجد بعدها من اجرة حتى تاريخ 
 الخاء الفعلي بواقع اجرة �ضنوية قدرها 2١5.000.00 مائتان وخم�ضة ع�ضر الف درهم. 
 ثالثا : بالزام املدعي عليها امل�ضتاأجرة بتقدمي �ضهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي

رابعا : بالزام املدعي عليها امل�ضتاأجرة مب�ضاريف الدعوى. 
 وملا كان هذا احلكم قد �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد ال مكتوم 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�ضوري ، فهو قابل لاإ�ضتئناف خال ١5 يوما اعتبارا 

من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل �ضار نهائيا قابا للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/02574/2017 / �شكني  

اىل املدعى عليه : دور�ضيك خلدمات احلرا�ضة - �ض ذ م م  
مبا اأن املدعي : م�ضنع نرتاج للمواد الغذائية - �ض ذ م م    

 قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/02574/20١7 /�ضكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
للماأجور للفرتة من ١/7/20١٦  الأج��رة  �ضداد  املدعى عليه ميتنع عن  ان  اخ��اء عقار - 
وحتى 20١7/2/2  فرت�ضد بذمته مبلغ 2٦0.000 درهم وميتنع عن �ضداده رغم اخطاره 

بال�ضداد او الإخاء يف 20١٦/١١/24 ، وبالن�ضر يف 20١٦/١2/27م 
مطالبة مالية - انه تر�ضد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من ١/7/20١٦ 
يف  وبالن�ضر   ، ال�����ض��داد  ع��ن  ميتنع   20١٦/١١/24 يف  اخ��ط��اره  رغ��م  و    20١7/2/2 وح��ت��ى 

20١٦/١2/27 ال انه ميتنع عن ال�ضداد 
الزام بت�ضليم م�ضتندات - ان امل�ضتاجر هو امللزم بقيمة ا�ضتهاك الكهرباء واملياه ولبد من 

تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�ضائية اعانكم بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة يوم الربعاء  املوافق 20١7/4/5  
واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  اخلام�ضة(  )اللجنة  الق�ضائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�ضاعة 
مبقر مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل 
ثاثة ايام من تاريخ الن�ضر . فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�ضتندات  

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
     اإعادة اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/02282/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : موؤ�ض�ضة ال�ضعديات لالكرتونيات  

 مبا اأن املدعي : ا�ض & ا�ض لا�ضثمار والتطوير - �ض  ذ م م   
قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/02282/20١7 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - بال�ضافة اىل ما ي�ضتجد حتى تاريخ الخاء التام والفعلي 
للماأجور للفرتة من 20١٦/١0/١ وحتى  الأج��رة  �ضداد  املدعى عليه ميتنع عن  ان   - اخاء عقار 
تاريخ ت�ضجيل الدعوى فرت�ضد بذمته مبلغ 92400 درهم ورغم اخطاره يف 20١٦/١2/2٦ واعانه 

ن�ضرا يف 20١7/١/22 ميتنع عن ال�ضداد    
للفرتة من  ايجارية  كقيمة  دره��م    92400 مبلغ  عليه  املدعى  بذمة  تر�ضد  ان��ه   - مالية  مطالبة 
يف  ن�ضرا  واع��ان��ه   20١٦/١2/2٦ يف  اخ��ط��اره  رغ��م  و  ال��دع��وى  ت�ضجيل  تاريخ  وحتى   20١٦/١0/١

20١7/١/22 ميتنع عن ال�ضداد.
الزام بت�ضليم م�ضتندات - ان امل�ضتاجر هو امللزم بقيمة ا�ضتهاك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري 

املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

املوافق 20١7/4/9  يوم الحد  بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة  اإعادة اعانكم  الق�ضائية  اللجنة  وقررت 
ال�ضاعة 3.00م امام اللجنة الق�ضائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثاثة ايام من تاريخ 

الن�ضر. فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01778/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/00857/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �ضده : دورين للتكنولوجيا - �ض ذ م م 
جمهول حمل القامة - حيث تقدم طالب التنفيذ : بوتن�ضال للعقارات   

ال�ضادر ل�ضاحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�ضي بالتي:
١- وما ا�ضتجد من اجر من تاريخ 20١7/١/١ حتى الخاء الفعلي

2- اخاء املاجور وت�ضليمه خاليا من ال�ضواغل
من  الي��ج��اري��ة  القيمة   27500 وق���دره  مبلغ  ب�ضداد  عليها  امل��دع��ي  ال���زام   -3

20١٦/7/١ ولغاية 20١٦/١2/3١ 
4- الزام املدعي عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى مع اح�ضار  براءة ذمة من 

كهرباء ومياه دبي 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خال خم�ضة ع�ضر يوم من 
يتم  �ضوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خال  امتناعكم عن  الن�ضر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�ضب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى  2017/997 اإيجارات    
اىل املحكوم عليه : ١- اإلرب�ض للعقارات - جمهول حمل القامة  

نعلمكم بان اللجنة الق�ضائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�ضتها 20١7/3/8  يف 
الدعوى املذكورة اعاه  

ل�ضالح /دانية لادارة وال�ضت�ضارات العقارية 
وت�ضليمها  ال��دع��وى  العني حم��ل  ب��اخ��اء  امل��دع��ي عليها  ال���زام   -١  -  : بالزامكم 
وق��دره ٦90٦5 درهم  ت��وؤدي للمدعي مبلغ  بان  الزامها  ال�ضواغل مع  خالية من 
وما ي�ضتجد من اجرة من تاريخ 20١7/١/29 وحتى تاريخ الخاء الفعلي بواقع 
الكهرباء  خدمات  عن  ذمة  ب��راءة  �ضهادة  بتقدمي  والزامها  �ضنويا  دره��م   98770

واملاء مع ر�ضوم وم�ضاريف الدعوى.  
ال  را�ضد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  با�ضم �ضاحب   وملا كان هذا احلكم قد �ضدر 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�ضوري ، فهو قابل لاإ�ضتئناف خال ١5 

يوما اعتبارا من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل �ضار نهائيا قابا للتنفيذ .
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى  02/00969/2017   اإيجارات    
اىل املحكوم عليه : ١- ا�ضوين �ضاند للتجارة العامة - �ض ذ م م  

بجل�ضتها  حكمت  باملركز  الإبتدائية  الق�ضائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم 
20١7/3/8  يف الدعوى املذكورة اعاه 

ل�ضالح /�ضركة دانية لادارة وال�ضت�ضارات العقارية 
بالزامكم : - ١- الزام املدعي عليها باخاء العني املوؤجرة وت�ضليمها 

للمدعية  خالية من �ضواغلها 
الف  ارب��ع��ون   )40.000( وق��دره  مبلغ  ب�ضداد  عليها  املدعي  ب��ال��زام   -2
والزمتها   ،  20١7/١/28 تاريخ  وحتى   20١٦/8/20 من  للفرتة  دره��م 

بامل�ضروفات.   
 وملا كان هذا احلكم قد �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
قابل  فهو   ، احل�ضوري  مبثابة  علنا  وتلي  دبي  حاكم  مكتوم  ال  را�ضد 
لاإ�ضتئناف خال ١5 يوما اعتبارا من تاريخ ن�ضر هذا الإع��ان واإل 

�ضار نهائيا قابا للتنفيذ .
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
 اإعادة اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/02070/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : �ضم�ض ال�ضياء للخدمات الفنية - �ض ذ م م 

مبا اأن املدعي : حممد علي عبداهلل العي�ضى   
قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/02070/20١7 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - وما ي�ضتجد من قيمة ايجارية حتى الخاء التام. 
اخاء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �ضداد الجرة للماجور للفرتة من 20١٦/3/١١ وحتى تاريخ 
او  بال�ضداد  اخطاره  رغم  �ضداده  عن  وميتنع  دره��م   40.000 مبلغ  بذمته  فرت�ضد  الدعوى  ت�ضجيل 

الخاء يف 20١٦/١0/27
مطالبة مالية - انه تر�ضد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 20١٦/3/١١ وحتى تاريخ 
 ت�ضجيل الدعوى فرت�ضد بذمته مبلغ 40.000 درهم ورغم اخطاره يف 20١٦/١0/27 ميتنع عن ال�ضداد.

مطالبة مالية - الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 890 درهم )ثمانيمائة وت�ضعون 
درهما( عبارة عن ر�ضم ت�ضجيل النذار العديل ب�ضداد الجرة ور�ضم العان بالنذار ور�ضم الت�ضريح 

بالن�ضرا ور�ضم الن�ضر يف اجلريدة.  
الكهرباء واملياه ولبد من تطهري  ا�ضتهاك  امللزم بقيمة  امل�ضتاجر هو  ان  بت�ضليم م�ضتندات -  ال��زام 

املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

 20١7/4/9 املوافق  الح��د  ي��وم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  اعانكم  اإع��ادة  الق�ضائية  اللجنة  وق��ررت 
مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  الثالثة(  )اللجنة  الق�ضائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�ضاعة 
اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثاثة ايام من تاريخ  ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

الن�ضر . فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/817  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  الهند�ضية  لا�ضت�ضارات  ام  اي  جيه  �ضده/١-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد حمدي حممد ال�ضامنجي  قد اأقام  
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )4582( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/310 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/١- عبدالوحيد خمي�ض بلوك �ضنقور املهري  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/خالد ح�ضني احمد ح�ضني احلمادي 
الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  الغياين  مبارك  �ضالح  جمعة  وميثله:�ضعيد 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٦9982( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/587 تنفيذ جتاري

اىل امل��ن��ف��ذ ����ض���ده/١- ع��ب��دال��ك��رمي حم��م��د ق��ب��اين  جم��ه��ول حمل 
اأقام عليك الدعوى  القامة مبا ان طالب التنفيذ/علي زاهد قد 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)54١0١( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2017/128  تظلم جتاري
حممد  حمود  عبدالرحمن   -2 حممد  ابراهيم  احمد  ١-�ضاح   / �ضده  املتظلم  اىل 
العطار 3- حممد احمد حممد دروي�ض جربوه جمهويل حمل القامة مبا ان املتظلم 
/ بنك دبي التجاري �ض.م.ع وميثله:عبا�ض م�ضتت فندي املالكي قد اأقام عليكم التظلم 
املذكور اعاه ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�ضادر يف احلجز التحفظي رقم 20١7/98 
والر�ضوم وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 20١7/4/9   ال�ضاعة 08.30 
�ض بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل 

، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

اعالن تغيري ا�شم 
اتعهد انا / حممد عبد القادر حميد العنوان الثابت: مكتب 
العنوان  تاميلنادو.  ولي��ة   ، باتانام  ديفي   ، رامنادو   - بريد 
احلايل  �ض ب : 4020 ابوظبي ، الإمارات ، واحمل جواز 
بتاريخ  ابوظبي  من  �ضدرت   )L1411071( رق��م  �ضفر 
30/5/2013 ابدلت ا�ضمي الثاين من حممد عبدالقادر 

حميد اىل حممد عبد القادر �ضاه احلميد. 

فقدان جواز �شفرت
ف�����ق�����د امل���������دع���������و/ ت����وت����ى 
 ، با�ضا  عمان  بت  �ضوهايتي 
اندوني�ضيا  اجلن�ضية جواز 
 )405893( رق��م  �ضفره 
ي���ع���رث  مم��������ن  ي�������رج�������ى   -
بال�ضفارة  ت�����ض��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
اق����رب  او  الن���دون���ي�������ض���ي���ة  

مركز �ضرطة بالمارات.   

فقدان جواز �شفرت
عزيز  عدنان   / املدعو  فقد 
عبدالعزيز  حم��م��د  حم��م��د 
اجلن�ضية  ال��ه��ن��د   ، ع���ري���ف 
رق������م  �������ض������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )5272067(
عليه الت�ضال بتليفون رقم 

 055/5731695

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو / كامل جوان 
رو�ضاو ، فرن�ضا  اجلن�ضية 
رق����م  �����ض����ف����ره  ج���������واز   -
يرجى   )1251726(
ممن يعرث عليه ت�ضليمه 
الفرن�ضية  ب���ال�������ض���ف���ارة 
�ضرطة  م��رك��ز  اق����رب  او 

بالمارات

فقدان جواز �شفرت
/اونيكري�ضنان  املدعو  فقد 
كي�ضافان  ف����ا�����ض����ودي����ف����ان 
ال���ه���ن���د    ، ف�����ا������ض�����ودي�����ف�����ان 
اجلن�ضية - جواز �ضفره رقم 
يجده  من   )5890679(
عليه الت�ضال بتليفون رقم 

 050/4166778

لإعالناتكم يف 

يرجى الت�ضال على
هاتف:024488300 - فاك�ص:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
 اعـــــالن بالن�شر          

ليكن معلوما للجميع ال�ضيد/ مو�ضى �ضقر يو�ضف عبداهلل - الإم��ارات اجلن�ضية ب�ضفته 
التنمية  دائ����رة   25١١25 : رق���م  رخ�����ض��ة   ، ال�����ض��ي��ارات  ل�ضيانة  الب��ن��و���ض  ور���ض��ة   : ���ض��ري��ك 
القت�ضادية يرغب يف بيع والتنازل ح�ضته البالغة 5١٪ وذلك اىل ال�ضيد/ اوبامو�ضيكال 

بهاركوادا�ضان ، الهند اجلن�ضية  
تغيري ال�ضكل القانوين من �ضركة اعمال مهنية اىل وكيل خدمات.  

وعما بن�ض املادة )١4(  فقرة )5( من القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 20١3م  يف �ضان 
الكاتب العدل.  فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العان للعلم واإنه �ضوف يتم امل�ضادقة على الجراء 
امل�ضار الهي بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور بالعان لتباع الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
  اعالن بالن�شر

املرجع : 598
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/عبد العزيز �ضعيد �ضلطان بن �ضاهني ال�ضويدي ، اإماراتي  
لتجارة  البيا�ض  البالغة ١00٪ يف  والتنازل عن كامل احل�ض�ض  البيع  اجلن�ضية يرغب يف 
املاب�ض اجلاهزة ، مبوجب رخ�ضة رقم : 507٦55 وذلك اىل ال�ضيد/ حممد طاهر ال�ضام 
مالك  تنازل   : اخرى  تعديات   - اجلن�ضية   بنغايل   ، �ضودهري  الدين  �ضفيق  �ضودهري  

الرخ�ضة لخرى وتغيري ال�ضكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات. 
وعمابن�ض املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  20١3 يف �ضان 
الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
  اعالن بالن�شر

املرجع : ٦00
باك�ضتاين    ، جاويد  اكرم  حممد  اكرم  و�ضيم  حممد  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الرخ�ضة  ١00٪  ح�ضة يف  البالغة  كامل ح�ضته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�ضية 
التجارية /بقالة �ضم�ض مويلح - رخ�ضة رقم )5٦7485( وذلك اىل ال�ضيد/ حممد �ضادق 

تييادات م�ضطفى - هندي اجلن�ضية 
وعمابن�ض املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  20١3 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
  اعالن بالن�شر

املرجع : ٦0١
البيع  اإماراتي اجلن�ضية يرغب يف   ، ال علي  احمد  ال�ضيد/ عمران عبداهلل  بان  للجميع  ليكن معلوما 
واندريى  اجلن�ضية  اوكرانية   ، باردايان  ناتاليا  اىل  وذلك    ٪١00 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل 
تاأ�ض�ضت  ال�ضيارات(  وكهرباء  مليكانيك  علي  ال  )عمران  الرخ�ضة  يف  اجلن�ضية  اوكراين   - �ضفارت�ضري 
من  التجاري  ال�ضم  تغيري  مت   -  : اخرى  تعديات   .)٦١١١١0( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باإمارة 
ال�ضم التجاري القدمي )عمران ال علي مليكانيك وكهرباء ال�ضيارات( لي�ضبح ال�ضم التجاري اجلديد 
، اىل �ضراكة اعمال  القانوين من موؤ�ض�ضة فردية  ال�ضكل  ال�ضيارات( - مت تغيري  )نهر ديينرب ل�ضيانة 

مهنية بوكيل خدمات. 
وعمابن�ض املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  20١3 يف �ضان الكاتب 
العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
  اعالن 

املرجع : 599
البيع  يف  يرغب  اجلن�ضية  هندي   ، عبدال�ضمد  كوتييل  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
احمد  ال�ضيد/  اىل  " وذلك  الامعة  " مطعم  يف    ٪١00 البالغة  كامل ح�ضته  والتنازل عن 
عبد اجلليل ابراهيم يو�ضف ال�ضاعر - اإمارتي اجلن�ضية ال�ضيدة/ �ضيبيجه كيناراماكال حممد  
كوتي - هندية اجلن�ضية واىل ال�ضيدة/ ن�ضيبه عبدالرزاق احمد عبدالرزاق - هندية اجلن�ضية 

واىل ال�ضيدة/ حف�ضه احمد الكبري - هندية اجلن�ضية 
وعمابن�ض املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  20١3 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

 اعـــــــالن 
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان  : ال�ضيد/ 
الت�ضديق على  ، وطلب  الإم��ارات   : ، اجلن�ضية  النقبي  را�ضد بن عبود  امين احمد 
الوطنية  ال��ت��ج��اري  ال���ض��م  يف   ٪١00 البالغة  ح�ضته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�ضمن  حم��رر 
دائرة  م��ن  وامل��رخ�����ض    ، امل��ب��اين  تنظيف  اع��م��ال  الرخ�ضة  ن�ضاط  امل��ب��اين،  لتنظيف 
بتاريخ  ال�ضادر   ٦0١839  : رق��م  مهنية  رخ�ضة  خورفكان  يف  القت�ضادية  التنمية 
اأ�ضلية حممد  2009/9/١٦ يف دائرة التنمية القت�ضادية بخورفكان. اىل ال�ضيده/ 
حمدان احلنطوبي النقبي ، اجلن�ضية : الإمارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
املحرر  ال�ضاأن يف  ذوي  توقيعات  بالت�ضديق على  �ضيقوم  العدل يف مدينة خورفكان 

املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العان.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : كليوباترا خلدمات متابعة املعامالت - �ص ذ م م    
ال�ضكل   - بور�ضعيد   - العوي�ض  ع��ب��داهلل  علي  ميثاء  ملك   304 رق��م  مكتب   : العنوان 
بال�ضجل  القيد  رق��م    757959  : الرخ�ضة  رق��م  حم���دودة.  م�ضوؤولية  ذات   : القانوين 
باأنه قد مت  التنمية القت�ضادية بدبي  دائ��رة  التجاري : ١227334 مبوجب هذا تعلن 
اأع��اه، وذلك مبوجب  املذكورة  ال�ضركة  باإنحال  التجاري لديها  ال�ضجل  التاأ�ضري يف 
بتاريخ  دب��ي   العدل حماكم  بتاريخ 20١7/3/8  واملوثق لدى كاتب  ق��رار حماكم دبي 
20١7/3/8 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني ات�ص بي 
ايه لتدقيق احل�ضابات   العنوان : مكتب 50١ ملك �ضاحي خلفان �ضاحي بن متيم- 
بور �ضعيد -  هاتف  2208803-04 فاك�ض : 2208804-04  م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : ر�يال خلدمات التموين - �ص ذ م م     
العنوان : حمل رقم  A1-V3-48-48F مركز دبي لل�ضلع املتعددة - الثانية 5 - بر  
القيد  الرخ�ضة : ٦4885٦ رقم  : ذات م�ضوؤولية حم��دودة. رقم  القانوين  ال�ضكل  دبي - 
بال�ضجل التجاري : ١080٦١١  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحال ال�ضركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دب��ي   العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ ١2/20١7/3   دبي  ق��رار حماكم 
20١7/3/١2 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني ات�ص بي 
العنوان : مكتب 50١ ملك �ضاحي خلفان �ضاحي بن متيم-  ايه لتدقيق احل�ضابات 
بور �ضعيد - هاتف  2208803-04 فاك�ض : 2208804-04  م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : �ضركة حممد جميل لال�ضتثمارات - �ص ذ م م 
لا�ضتثمار  دب��ي  جممع   - �ضنرت  بزن�ض  ريجو�ض  ملك   G002 مكتب   : العنوان 
الوىل   ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حم��دودة. رقم الرخ�ضة : 720١57  رقم 
التنمية القت�ضادية  التجاري : ١١47273 مبوجب هذا تعلن دائرة  بال�ضجل  القيد 
املذكورة  ال�ضركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري  مت  قد  باأنه  بدبي 
ل��دى كاتب  وامل��وث��ق  بتاريخ 20١7/3/23  دب��ي  ق��رار حماكم  اأع���اه، وذل��ك مبوجب 
مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   20١7/3/27 بتاريخ  دب��ي   حماكم  العدل 
التقدم اإىل امل�ضفي املعني اجلري�دي للتدقيق �املحا�ضبة  العنوان : مكتب رقم 
ال�ضعايل - دي��رة - هور العنز - هاتف  238972١-04 فاك�ض :  204 - ملك عبداهلل 
2389722-04 م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي/ات�ص بي ايه لتدقيق احل�ضابات   
هاتف     - �ضعيد  ب��ور  مت��ي��م-  ب��ن  �ضاحي  خلفان  �ضاحي  ملك   50١ مكتب   : ال��ع��ن��وان 
التنمية  دائ�����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  مب��وج��ب   -   04-2208804  : ف��اك�����ض   04-2208803
القت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاه لت�ضفية كليوباترا 
خلدمات متابعة املعامالت - �ص ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
20١7/3/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  20١7/3/8  وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
الثبوتية  امل�ضتندات والأوراق  اأعاه، م�ضطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  على 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي

ا�ضم امل�ضفي/ات�ص بي ايه لتدقيق احل�ضابات   
هاتف     - �ضعيد  ب��ور  مت��ي��م-  ب��ن  �ضاحي  خلفان  �ضاحي  ملك   50١ مكتب   : ال��ع��ن��وان 
2208803-04 فاك�ض : 2208804-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاه لت�ضفية  ر�يال خلدمات التموين 
- �ص ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 20١7/3/١2 واملوثق لدى 
اأو  اأي اعرتا�ض  كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 20١7/3/١2  وعلى من لديه 
مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاه، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً 

من تاريخ ن�ضر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي/اجلري�دي للتدقيق �املحا�ضبة
العنز -   دي��رة - ه��ور  ال�ضعايل -  العنوان : مكتب رق��م 204 - ملك عبداهلل 
هاتف  238972١-04 فاك�ض : 2389722-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
�ضركة  لت�ضفية  اأع��اه  امل��ذك��ور  امل�ضفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�ضادية 
حممد جميل لال�ضتثمارات - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
20١7/3/27 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  20١7/3/23  وعلى 
الكائن  املعني يف مكتبه  امل�ضفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ض  من لديه 
والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً  اأع���اه،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

انذار عديل بالن�شر
رقم   2017/1/2032    

املنذرة : �ضركة دبي لاإ�ضتثمار العقاري - �ض ذ م م - �ضفتها املوؤجرة 
املنذر اليها : �ضركة �ضاحل اللوؤلوؤ �ض ذ م م - امل�ضتاأجرة )جمهولة القامة(  

ننذركم مبوجب هذا النذار بالتي : - 
مبجمع  الكائن   العمال  ب�ضكن  غ��رف   )١0( ع��دد  املنذرة  من  اإ�ضتاأجرمت  ايجار  عقد  مبوجب   -
بتاريخ  انتهي  قد  امل��ن��ذرة  ال�ضركة  وب��ني  بينكم  املوقع  الي��ج��ار  عقد  ان  وحيث  لا�ضتثمار  دب��ي 
20١7/3/١9 ومت اخطاركم بذلك ولكنكم مل تبادروا بالتجديد ودفع القيمة اليجارية واملبالغ 

امل�ضتحقة رغم املطالبات وامل�ضاعي الودية املتكررة من جانب ال�ضركة املنذرة. 
لذلك ننذركم مبوجب هذا النذار ب�ضرورة �ضداد متاأخرات بدل اليجار يف خال ثاثني يوما 
من تاريخ ا�ضتامكم لهذا الن��ذار وال �ضن�ضطر لتخاذ الج��راءات القانونية الازمة �ضدكم 

وحتميلكم ر�ضوم وم�ضاريف الدعوى.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

انذار عديل بالن�شر
رقم   2017/1/2035    

املنذرة : �ضركة دبي لاإ�ضتثمار العقاري - �ض ذ م م - �ضفتها املوؤجرة 
املنذر اليها : �ضركة فور �ضكوير للتجارة العامة - �ض ذ م م - امل�ضتاأجرة )جمهول القامة(

ننذركم مبوجب هذا النذار بالتي : - 
املكتب رقم )3١7(  وحيث ان عقد اليجار املوقع  املنذرة  اإ�ضتاأجرمت من  - مبوجب عقد ايجار 
بينكم وبني ال�ضركة املنذرة �ضينتهي بتاريخ 20١7/4/١0 ومت اخطاركم بذلك ولكنكم مل تبادروا 
بالتجديد ودفع القيمة اليجارية واملبالغ امل�ضتحقة رغم املطالبات وامل�ضاعي الودية املتكررة من 

جانب ال�ضركة املنذرة. 
لذلك ننذركم مبوجب هذا النذار ب�ضرورة �ضداد متاأخرات بدل اليجار يف خال ثاثني يوما 
من تاريخ ا�ضتامكم لهذا الن��ذار وال �ضن�ضطر لتخاذ الج��راءات القانونية الازمة �ضدكم 

وحتميلكم ر�ضوم وم�ضاريف الدعوى.    
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

انذار عديل بالن�شر
رقم   2017/1/2034    

املنذرة : �ضركة دبي لاإ�ضتثمار العقاري - �ض ذ م م - �ضفتها املوؤجرة 
املنذر اليها : �ضركة جن�ضي�ض ايفنت�ض اند اكبوز�ضن - �ض ذ م م - )امل�ضتاأجرة( - جمهول القامة  

ننذركم مبوجب هذا النذار بالتي : - 
اإ�ضتاأجرمت من املنذرة املكتب رقم )١١8( وحيث ان عقد اليجار  وحيث  - مبوجب عقد ايجار 
ان عقد اليجار املوقع بينكم وبني ال�ضركة املنذرة قد انتهي بتاريخ 20١٦/9/30  ومت اخطاركم 
املطالبات  رغم  امل�ضتحقة  واملبالغ  اليجارية  القيمة  ودفع  بالتجديد  تبادروا  مل  ولكنكم  بذلك 

وامل�ضاعي الودية املتكررة من جانب ال�ضركة املنذرة. 
لذلك ننذركم مبوجب هذا النذار ب�ضرورة �ضداد متاأخرات بدل اليجار يف خال ثاثني يوما 
من تاريخ ا�ضتامكم لهذا الن��ذار وال �ضن�ضطر لتخاذ الج��راءات القانونية الازمة �ضدكم 

وحتميلكم ر�ضوم وم�ضاريف الدعوى.    
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

انذار عديل بالن�شر
رقم   2017/1/2031    

املنذرة : �ضركة دبي لاإ�ضتثمار العقاري - �ض ذ م م - �ضفتها املوؤجرة 
املنذر اليها : �ضركة ا�ض اي زد للتجارة العامة - �ض ذ م م - امل�ضتاأجرة )جمهول القامة(  

ننذركم مبوجب هذا النذار بالتي : - 
- مبوجب عقد ايجار اإ�ضتاأجرمت من املنذرة  املكتب رقم )325(  وحيث ان عقد اليجار املوقع 
مل  ولكنكم  بذلك  اخطاركم  ومت   20١٦/١0/١١ بتاريخ  انتهي  قد  امل��ن��ذرة  ال�ضركة  وب��ني  بينكم 
الودية  وامل�ضاعي  املطالبات  رغم  امل�ضتحقة  واملبالغ  اليجارية  القيمة  ودف��ع  بالتجديد  تبادروا 

املتكررة من جانب ال�ضركة املنذرة. 
لذلك ننذركم مبوجب هذا النذار ب�ضرورة �ضداد متاأخرات بدل اليجار يف خال ثاثني يوما 
من تاريخ ا�ضتامكم لهذا الن��ذار وال �ضن�ضطر لتخاذ الج��راءات القانونية الازمة �ضدكم 

وحتميلكم ر�ضوم وم�ضاريف الدعوى.    
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

انذار عديل بالن�شر
رقم   2017/1/2033    

املنذرة : �ضركة دبي لاإ�ضتثمار العقاري - �ض ذ م م - �ضفتها املوؤجرة  
املنذر اليها : �ضركة فاي وينج�ض خلدمات متابعة املعامات �ض ذ م م -امل�ضتاأجرة )جمهول 

القامة( - ننذركم مبوجب هذا النذار بالتي : - 
تقوموا   انكم مل  رقم )3١2(  وحيث   املكتب  املنذرة  اإ�ضتاأجرمت من  ايجار  - مبوجب عقد 
ب�ضداد مقابل اليجار للموؤجر رغم املطالبة وامل�ضاعي الودية املتكررة من جانبه ، اإل اأنكم 

مل متتثلوا اىل تلك املطالبة حتى تاريخه.  
لذلك ننذركم مبوجب هذا النذار ب�ضرورة �ضداد متاأخرات بدل اليجار يف خال ثاثني 
يوما من تاريخ ا�ضتامكم لهذا النذار وال �ضن�ضطر لتخاذ الجراءات القانونية الازمة 

�ضدكم وحتميلكم ر�ضوم وم�ضاريف الدعوى
  الكاتب العدل

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان : ال�ضيد/ حممد يو�ضف حممد ادري�ض ، 
اجلن�ضية : بنغادي�ض - ال�ضيد/ جياد ح�ضني زي�ضان �ضفيق ال�ضام ، اجلن�ضية : بنغادي�ض ، ال�ضيد: جاهد ال�ضام 
�ضوهان �ضفيق ال�ضام - اجلن�ضية : بنغادي�ض ، وطلبوا الت�ضديق على حمرر يت�ضمن )تنازل( يف ح�ض�ضهم البالغة 
 ، بن�ضبة ٪5  بن�ضبة ١١٪ والحتفاظ لنف�ضه  بن�ضبه ١١٪ جياد ح�ضني زي�ضان �ضفيق ال�ضام  ادري�ض  حممد يو�ضف 
التجاري مطعم ليايل  بن�ضبة 5٪ يف ال�ضم  بن�ضبة ١١٪ والحتفاظ لنف�ضه  جاهد ال�ضام �ضوهان �ضفيق ال�ضام 
خورفكان ذ م م ، ن�ضاط الرخ�ضة مطعم ، واملرخ�ض من دائرة التنمية القت�ضادية يف خورفكان رخ�ضة جتارية رقم : 
550850 - ال�ضادر بتاريخ 2007/3/١9 يف دائرة التنمية القت�ضادية بخورفكان. اىل ال�ضيد : عبد املجيد ب�ضري احمد 
، اجلن�ضية : باك�ضتان ، ومبوافقة ال�ضركاء الخرين لتكون الرخ�ضة املذكورة اعاه لكل من : ١-فاطمه عبدالرحيم 
حممد ، اجلن�ضية : الإمارات - بن�ضبة 5١٪ 2-عبداملجيد ب�ضري احمد ، اجلن�ضية : باك�ضتان ، بن�ضبة 39٪   3-جياد 
ح�ضني زي�ضان �ضفيق ال�ضام ، اجلن�ضية : بنغادي�ض بن�ضبة 5٪ - 4-جاهد ال�ضام �ضوهان �ضفيق ال�ضام ، اجلن�ضية 
بالت�ضديق على  �ضيقوم  العدل يف مدينة خورفكان  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما   - بن�ضبة ٪5   ، بنغادي�ض   :

توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العان

الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
  يف الدعوى  رقم : 2017/148  جتاري كلي  

املدعى :  م�ضرف الإمارات ال�ضامي - �ض م ع 
املدعي عليها : علي ا�ضحاق غام ح�ضني اجل�ضمي 

يف   م�ضرفيا  خبريا  بندبنا  البتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  ال�ضادر  القرار  على  بناء 
اأننا قد حددنا  ، فاإننا نود باأن نعلمكم  اأنكم املدعلي عليه  اأعاه ، ومبا  الدعوى املذكورة 
يوم الثنني  املوافق 20١7/4/١0 يف متام ال�ضاعة الرابعة م�ضاءا موعدا لاجتماع معكم 
يف مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي - ديرة - بور�ضعيد بناية الو�ضل بزن�ض �ضنرت - مقابل 
ديرة �ضيتي �ضنرت بجوار فندق رحاب روتانا - �ضارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 
902 ، لذا نرجو منكم التكرم باحل�ضور يف املوعد املحدد اأعاه ، واإح�ضار جميع الوراق 

وامل�ضنتدات التي تودون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا. 
اخلبري امل�شريف  
       عمار حممد الن�شر  

حتديد موعد 
اجتماع  اخلربة امل�شرفية 

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
    الدعوى  رقم : 2016/1685 م - مدين، كلي ، جتاري

حمكمة ابوظبي البتدائية املدنية التجارية  
اىل املدعي عليه : ال�ضيد/ عبداهلل احمد عبداهلل ال علي )جمهول حمل القامة( 

- مبا ان املدعي / بنك دبي ال�ضامي ، بوكالة : مكتب بر�ضتيج للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية ، قد اقام 
عليكم الدعوى الق�ضائية رقم : ١٦85-20١٦م مدين - كلي - جتاري - ابوظبي -  فانتم مكلفون او وكيلكم 
القانوين باحل�ضور امام اخلبري امل�ضريف املكلف من عدالة املحكمة جلل�ضة اخلربة الوىل باذن اهلل يف يوم 
اخلمي�ض املوافق : 20١7/4/٦ م ، ال�ضاعة الواحدة ظهرا ، مبكتب )دار البيان للح�ضابات وال�ضت�ضارات( 
دبي ، ديره ، �ضارع الحتاد ، مقابل القيادة العامة ل�ضرطة دبي ، بجوار حمطة القيادة ، مرتو دبي ، مركز 
"KRM لاعمال ، طابق امليزانني ، مكتب رقم 05 ، وللتوا�ضل هاتف : 4393733 04 ، فاك�ض : 4393٦87 04 ،

  25١١3١8 04 م�ضطحبني معكم ن�ضخة عن كافة امل�ضتندات املوؤيدة لدفوعكم ، وما ترونه منا�ضبا لتي�ضري 
اعمال اخلربة ومتكني اخلبري من اداء مهمته ، وبيان وجه احلق يف الدعوى ، ويف حال عدم احل�ضور 

�ضيتم الجراء يف غيابكم وتتحملون كامل امل�ضوؤولية.     
اخلبري امل�شريف  الدكتور : حممد الفقي 
هاتف : 6521992 050     

اإعالن ح�شور اإجتماع اخلربة 

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
          مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية       
يف الق�شية رقم 2017/1151  تظلم -   ال�شارقة        

اىل املتظلم �ضدهما : ١- حممد عبداهلل جمعه ال�ضري 2- الدكتور معاوية ال�ضنار 
حيث ان املتظلم : بنك دبي التجاري  

قد اقام عليكما التظلم املذكور اعاه امام هذه املحكمة ،  ويطالبكم  فيها : بالغاء 
القرار املتظلم منه والمر جمدد مبنعكم من ال�ضفر والزامكم الر�ضوم وامل�ضاريف.  

لذلك يقت�ضي ح�ضورك امام هذه املحكمة )دائرة المور امل�ضتعجلة( - الطابق الول 
يوم ١0/20١7/4  والن�ضف من �ضباح  الثامنة  ال�ضاعة  - قاعة رقم )١43( - يف متام 
تخلفكم  حال  ويف  بيانات،   من  لديكم  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لاجابة  وذلك   -
عن احل�ضور او عدم ار�ضال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر نظر 

الدعوى يف  غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/2005   

املنذرة : �ضنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليهم  : ١- جنوم ال�ضعيد لاعمال الفنية - �ض ذ م م 

2- كمال المري الدردير فراج  - جمهول حمل القامة 
اليجار  ودفع بدلت  املوؤجرة  العني  اليهم لخاء  للمنذر  العديل  الن��ذار  تر�ضل هذا  املنذرة  فان 
كاما حتى تاريخ الخاء التام والفعلي وعمل الفاتورة النهائية للكهرباء واملياه وبال�ضافة اىل 
تاريخه  يوم من   30 وذل��ك يف  اليجار  عليهم ح�ضب عقد  املرتتبة  والغرامات  وامل�ضاريف  الر�ضوم 
وذلك ملخالفاته ن�ضو�ض ومواد القانون و�ضروط وبنود عقد اليجار.  واإل �ضوف تتخذ املنذرة جتاة 
املنذر اليهم كافة الج��راءات القانونية املنا�ضبة لخاء العني املوؤجرة مع حتميلهم كافة الر�ضوم 
القانونية ومطالبتهما  والفائدة  اليجار  عليهم ح�ضب عقد  املرتتبة  الغرامات  وكافة  وامل�ضاريف 

بالتعوي�ض املنا�ضب عما فتها من ك�ضب وما حلقها من خ�ضارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2004   

املنذرة : �ضنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليهم  : ١- فيوت�ضر بوينت للخدمات الفنية - �ض ذ م م 

2- جعفر ح�ضني عا�ضق ح�ضني - جمهول حمل القامة 
اليجارية من  القيمة  لدفع  اليهم  للمنذر  العديل  الن��ذار  هذا  تر�ضل  املنذرة  فان 
تاريخ 20١7/2/١١ حتى تاريخه  بال�ضافة اىل الر�ضوم وامل�ضاريف وذلك يف خال 
الجراءات  كافة  اليهم  املنذر  املنذرة جتاة  تتخذ  �ضوف  واإل   ، تاريخه  يوما من   30
وامل�ضاريف  الر�ضوم  كافة  حتميلهما  مع  املوؤجرة  العني  لخ��اء  املنا�ضبة  القانونية 
والفائدة القانونية ومطالبتهم بالتعوي�ض املنا�ضب عما فتها من ك�ضب وما حلقها 

من خ�ضارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/1888   

املنذر : جمموعة رجيد للمقاولت - �ض ذ م م 
اىل املنذر اليها : ١-  كراج انتيغريتي فري�ضت -  جمهول حمل القامة 

ننذركم  مبوجب النذار العديل )رقم املحرر 20١7/١/4238٦( ب�ضرورة �ضداد 
املبلغ املرت�ضد يف ذمتكم والبالغ 225000 درهم )مئتان وخم�ضة وع�ضرون الف 
درهم( خال 30 يوم من تاريخ ن�ضر هذا الن��ذار العديل وال �ضن�ضطر اآ�ضفني 
ب��ه هذا  امل��ط��ال��ب  امل��ب��ل��غ  ال��ق��ان��ون��ي��ة ل�ضمان حقنا يف  لت��خ��اذ ك��اف��ة الج�����راءات 
بال�ضافة اىل الفوائد والر�ضوم وامل�ضاريف مع اإخاء املاجور وت�ضليمه باحلالة 

التي كان عليها وقت التعاقد. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

» بنك الحتاد الوطني« يح�صد جائزة »�صوي�ص 
الدولية ملعايري اجلودة« من اجلمعية الأوروبية لالأعمال

•• اأبوظبي-وام:

ح�ضل “ بنك الحتاد الوطني “ على جائزة �ضوي�ض الدولية ملعايري اجلودة 
من اجلمعية الأوروبية لاأعمال يف حني نال رئي�ضه التنفيذي حممد ن�ضر 
عابدين “ �ضهادة �ضوي�ض الدولية ملعايري اجلودة “ وذلك تقديرا لإجنازات 

البنك املتعددة واملتميزة فى جمال اجلودة والتطوير.
احلفل  يف  للبنك  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  بوبتاين  اأج��اي  اجل��ائ��زة  ت�ضلم 
الذي اأقيم بهذه املنا�ضبة يف لندن بح�ضور وفود ر�ضمية ورجال اأعمال من 

خمتلف دول العامل.
وقال حممد ن�ضر عابدين اإن اإلتزامنا املتميز واملتنامي على مدار الأعوام 
اإىل  اإ�ضافة  اخلدمات  اأف�ضل  لتقدمي  البنك  يتبعها  التي  والإ�ضرتاتيجية 
للفوز  دائما  توؤهلنا  التي  الركائز  جميعها  تعد  امل�ضتمر  والتطور  التو�ضع 

بهذه اجلوائز والتقديرات الدولية امل�ضرفة.
واأ�ضاف اإن البنك ن�ضر ثقافة التطور امل�ضتمر يف الأداء مع اللتزام باأعلى 
معايري اجلودة يف خدمة العماء.. ويف خال رحلته نحو التميز ح�ضلنا 
ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن اجل��وائ��ز وال��ت��ق��دي��رات ال��ت��ي ت��ع��د ت��اأك��ي��دا م�ضرفا لهذا 

اللتزام.

م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي يطلق ال�صريحة الثانية من �صهادات ال�صتثمار 
حممية راأ�ص املال لال�صتثمار يف الأ�صهم العاملية بعد الطلب القوي

•• اأبوظبي-الفجر:

الإ�ضامية  املالية  اخلدمات  جمموعة  الإ�ضامي،  اأبوظبي  م�ضرف  اأطلق 
الرائدة، ال�ضريحة الثانية من �ضهادات ال�ضتثمار يف حمفظة اأ�ضهم لعدد من 
كربى ال�ضركات العاملية املتوافقة مع اأحكام ومبادئ ال�ضريعة الإ�ضامية. 
وتوفر هذه ال�ضهادات، التي تبلغ فرتة ا�ضتحقاقها 12 �ضهراً، حماية لراأ�ض 
املال بن�ضبة %100 عند ال�ضتحقاق بهدف احلد من املخاطر ال�ضتثمارية 
باأكرب درجة ممكنة. وقد مت فتح باب الكتتاب يف هذه ال�ضهادات حتى 23 
 30 2017، حيث يبلغ احلد الأدنى للمبلغ الذي ميكن ا�ضتثماره  اأبريل 

األف دولر اأمريكي.
�ضمن  ال�ضتثمار  فر�ضة  للم�ضتثمرين  اجل��دي��دة  ال�����ض��ه��ادات  ه��ذه  وتتيح 
اأ���ض��ه��م جم��م��وع��ة م��ن ك���ربى ال�����ض��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة م��ث��ل األريجان  حمفظة 
و�ضرينري وكيه دي دي اآي ومريك اآند كو وكونينكلييكه فيليب�ض، علماً باأن 

موعد ا�ضتحقاق ال�ضهادات هو 4 اأبريل 2018. 
واإدارة  لالتزامات  العاملي  الرئي�ض  لقمان،  ظافر  ق��ال  املنا�ضبة،  ه��ذه  ويف 
دائ��م��اً يف م�ضرف  الإ���ض��ام��ي: نحر�ض  اأب��وظ��ب��ي  ل��دى م�ضرف  ال����رثوات 
اإدارة  ومنتجات  حلول  باأف�ضل  عمائنا  ت��زوي��د  على  الإ���ض��ام��ي  اأبوظبي 
ال�ضريحة  وتتيح  امل��ح��ددة.  امل��ال��ي��ة  احتياجاتهم  وف��ق  امل�ضممة  ال����رثوات 
العاملية فر�ضة جديدة للعماء  الأ�ضهم  الثانية من �ضهادات ال�ضتثمار يف 
اأ�ضهم كربى ال�ضركات الرائدة عاملياً  لا�ضتثمار يف جمموعة متنّوعة من 
والتي تتمتع باإمكانيات منو كبرية على املدى املتو�ضط، وباأدنى درجة ممكنة 

من املخاطر.
ويوا�ضل م�ضرف اأبوظبي الإ�ضامي كم�ضرف رائد يف دولة المارات  تزويد 
امل�ضممة  ال��رثوات  اإدارة  ومنتجات  ال�ضتثمارية  احللول  باأف�ضل  عمائه 
املايل  التخطيط  خ��ال  م��ن  وذل���ك  امل��ال��ي��ة  متطلباتهم  لتلبية  خ�ضي�ضاً 
قد  امل�ضرف  وك��ان  ومدرو�ضة.  فعالة  منهجيات  وفق  الأ�ضول  وتخ�ضي�ض 
طرح ال�ضريحة الأوىل من �ضهادات ال�ضتثمار يف الأ�ضهم يف يناير 2017، 
علماً باأن اآخر ثاث �ضهادات ا�ضتثمار ا�ضتحقت حققت عائدات بن�ضبة 4.2 

% و4.7 % و6.1 %. 

» �صوق اأبوظبي العاملي« يطرح ورقة ا�صت�صارية حول 
تعديل الإطار الت�صريعي لل�صناديق ال�صتثمارية

•• اأبوظبي-وام:

املالية  العاملي ام�ض ممثًا يف �ضلطة تنظيم اخلدمات  اأبوظبي  طرح �ضوق 
اخلا�ضة مبقرتح  ال�ضت�ضارية  الورقة  لل�ضوق  التابعتني  الت�ضجيل  و�ضلطة 
تعديل الإطار الت�ضريعي مبا ي�ضمل اأنظمة وقوانني ال�ضناديق ال�ضتثمارية 
امل��خ��ت�����ض��ني واجل��م��ه��ور ح���ول تطبيق  اآراء وم��اح��ظ��ات  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ض��ول 

التعديات اجلديدة املقرتحة وتعزيز اإطاره الت�ضريعي املتكامل.
املالية  اأحكام �ضلطة تنظيم اخلدمات  وت�ضمل التعديات املقرتحة تعديل 
ك�ضناديق  اخلا�ضة  العقاري  ال�ضتثمار  �ضناديق  تاأ�ضي�ض  عملية  لت�ضهيل 
اإف�ضاح  وت��ع��زي��ز  امل��وؤه��ل��ني  للم�ضتثمرين  ك�ضناديق  اأو  معفاة  ا�ضتثمارية 
مبوجب  العاملي  اأبوظبي  ل�ضوق  الأ�ضهم  ملكية  عن  ال�ضتثمارية  ال�ضركات 
حول  العام  الإف�ضاح  متطلبات  وتخفي�ض   2015 لعام  ال�ضركات  اأنظمة 
املعلومات املت�ضلة بحملة الوحدات وتعديل تو�ضيف الن�ضاط املنظم لإدارة 

�ضناديق ال�ضتثمار اجلماعي ليتما�ضى ب�ضكل اأكرب مع املمار�ضات الدولية.
ل�ضوق  امل�ضتمر  الل��ت��زام  اإط��ار  يف  اجل��دي��دة  الت�ضريعية  التعديات  وت��اأت��ي 
اأبوظبي العاملي لتطوير اأنظمته واأحكامه لتحقيق التوازن التنظيمي القائم 
والعاملية،  املحلية  الأ���ض��واق  لتطورات  بفعالية  وال�ضتجابة  املخاطر  على 
وتلبية كافة احتياجات وتطلعات امل�ضتثمرين وامل�ضاركني يف الأ�ضواق املالية 

مبا يعزز مكانته كمركز مايل دويل.

خالل فعاليات ملتقى ال�ضتثمار ال�ضنوي

وزير القت�صاد يبحث مع نظرائه من دول اآ�صيوية واأوروبية واإفريقية اأطر التعاون امل�صرتك

اأدنوك ت�صلط ال�صوء على ا�صرتاتيجيتها للنمو خالل موؤمتر ومعر�ص »جا�صتك« يف اليابان

»اقت�صادية عجمان« تبداأ املرحلة الثانية من م�صروع النافذة الواحدة ملعامالت الرتاخي�ص التجارية
•• عجمان-وام:

ب�����داأت دائ�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ض��ادي��ة يف 
اإمارة عجمان تنفيذ املرحلة الثانية من 
م�ضروع نظام النافذة الواحدة ملعامات 

الرتاخي�ض التجارية .
جاء الإعان عن انطاق املرحلة الثانية 
م�ضوؤويل  بح�ضور  عقد  اجتماع  خ��ال 
واحلكومة  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة 
موؤ�ض�ضة  ع���ن  ومم��ث��ل��ني  الإل���ك���رتون���ي���ة 
العامة  وال���ق���ي���ادة  ال��ع��ام��ة  امل���وا����ض���ات 
ل�ضرطة عجمان والإدارة العامة للدفاع 

املدين ودائرة البلدية والتخطيط.
النعيمي  ع��ي�����ض��ى  ع���ل���ي  ����ض���ع���ادة  وق������ال 
القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر 
الواحدة  ال��ن��اف��ذة  ن��ظ��ام  اأن  ع��ج��م��ان  يف 
يكت�ضب  التجارية  الرتاخي�ض  ملعامات 
قوية  دف��ع��ة  ك��ون��ه  ا�ضرتاتيجية  اأه��م��ي��ة 
من  الق�ضوى  ال�ضتفادة  حتقيق  باجتاه 
وال�ضتثمارية  الق��ت�����ض��ادي��ة  ال���ق���درات 
متينة  اأ�ض�ضا  وي�ضع  الإم���ارة  يف  املتاحة 

لت�ضهيل ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال.
اإط����ار  ي���ن���درج يف  امل�������ض���روع  واأ�����ض����اف ان 
مبادرات الدائرة ال�ضرتاتيجية الرامية 
جاذبة  ا���ض��ت��ث��م��اري��ة  ب��ي��ئ��ة  اي���ج���اد  اإىل 

مليار دولر حجم اأق�صاط   35
التاأمني عربيا بنهاية 2016

•• اأبوظبي -وام:

اأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
ع��ب��داهلل احل��م��ي��دي امل��دي��ر ال��ع��ام رئي�ض 
اأن  العربي  النقد  �ضندوق  اإدارة  جمل�ض 
حجم اأق�ضاط التاأمني القائمة يف الدول 
حواىل   2016 بنهاية  بلغت  العربية 
التاأمني  اأن��واع  جلميع  دولر  مليار   35
ُيقّدر  ح��ي��ث  والإ����ض���ام���ي���ة،  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
بنحو  لاأق�ضاط  ال�ضنوي  النمو  معدل 

6 يف املائة .
افتتاح  ام�ض يف  ذل��ك خ��ال كلمته  ج��اء 
�ضركات  خم��اط��ر  واإدارة  “حتديد  دورة 
التاأمني” التي ينظمها معهد ال�ضيا�ضات 
العربي  ال��ن��ق��د  ب�����ض��ن��دوق  الق��ت�����ض��ادي��ة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��ع��ه��د ال���ض��ت��ق��رار املايل 
الدولية يف مقر  الت�ضويات  التابع لبنك 
 6 ب��اأب��وظ��ب��ي وت�ضتمر ح��ت��ي  ال�����ض��ن��دوق 
اأبريل اجلاري بح�ضور 30 م�ضاركاً من 

الدول العربية الع�ضاء بال�ضندوق .
التاأمني  ق���ط���اع  اأن  احل���م���ي���دي  وق������ال 
يف ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ���ض��ه��د من����واً خال 
ال�ضنوات الأخرية، تزامن مع التطورات 
التي ت�ضهدها اقت�ضادات املنطقة العربية 

التي تعزز احلاجة خلدمات التاأمني .

التزاما  الأع��م��ال  جن��اح  على  وم�ضجعة 
ب��ب��ن��اء اق��ت�����ض��اد ت��ن��اف�����ض��ي متنوع  م��ن��ه��ا 
اإمارة عجمان  التنمية لتكون  ل�ضتدامة 
لا�ضتثمارات  جاذبية  الأك���رث  الوجهة 

حمليا واإقليميا.
امل�ضروع  ب��ان  ثقته  عن  النعيمي  واأع���رب 
لتقدمي  و�ضاملة  موحدة  نافذة  �ضيوفر 
اإ�ضعاد  �ضاأنها  التي من  اخلدمات  اأف�ضل 
يف  ي�ضب  مب��ا  واملتعاملني  امل�ضتثمرين 
 ”2021 عجمان  “روؤية  غايات  خدمة 

يف ن�������ض���ر ال�������ض���ع���ادة وحت���ق���ي���ق ال����رف����اه 
القت�ضادي والجتماعي.

اإمتام  ت�ضمنت  الأوىل  املرحلة  ان  يذكر 
عملية ال��رب��ط الإل��ك��رتوين م��ع ك��ل من 
والقيادة  ال��ع��ام��ة  امل��وا���ض��ات  م��وؤ���ض�����ض��ة 
والإدارة  ع���ج���م���ان  ل�������ض���رط���ة  ال���ع���ام���ة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل���دين ودائ����رة البلدية 
و�ضناعة  جت����ارة  وغ���رف���ة  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
الرخ�ضة  جت��دي��د  اإج�����راءات  يف  عجمان 

القت�ضادية..

•• اأبوظبي-الفجر:

�ضعيد  بن  �ضلطان  املهند�ض  معايل  ا�ضتقبل 
كبار  م��ن  ع���ددا  القت�ضاد  وزي���ر  املن�ضوري 
وروؤ�ضاء  وزراء  من  احلكومية  ال�ضخ�ضيات 
اأ�ضيوية  دول  من  واإقليمية  دولية  منظمات 
واأوروبية واأفريقية من امل�ضاركني يف اأعمال 
ال�ضنوي،  ال�ضتثمار  مللتقى  ال�ضابعة  ال��دورة 
 4 2 حتى  وال��ذي تعقد خ��ال الفرتة من 
العاملي  اأبريل اجلاري مبركز دبي التجاري 
حتت �ضعار “ال�ضتثمار العاملي الطريق اإىل 

التناف�ضية والتنمية«.
التعاون  ت��ع��زي��ز  ���ض��ب��ل  ال���ل���ق���اءات  ت��ن��اول��ت 
القت�ضادي والتجاري امل�ضرتك وا�ضتعرا�ض 
لدى  املطروحة  ال�ضتثمارية  الفر�ض  اأب��رز 
كل جانب وما ميكن اأن تولده من �ضراكات 
وتعزز  التنموية  امل�ضالح  تخدم  ا�ضتثمارية 
م���ن ح��ج��م ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري ف��ي��م��ا بني 

الدول.
جمالت  ا�ضتك�ضاف  ع��ل��ى  ال���ق���اءات  ورك����زت 
والزراعة  ال���ط���ريان  يف  امل�����ض��رتك  ال��ت��ع��اون 
وال�ضناعات  ال��ل��وج�����ض��ت��ي��ة  واخل�����دم�����ات 
حتمل  والتي  املتجددة،  والطاقة  التعدينية 
تنموية على  �ضراكات  لإقامة  واع��دة  فر�ض 

امل�ضتويني الإقليمي والدويل.
�ضارك يف اللقاءات �ضعادة عبد اهلل اآل �ضالح 
التجارة  ل�����ض��وؤون  الق��ت�����ض��اد  وزارة  وك��ي��ل 
اخلارجية وال�ضناعة و�ضعادة جمعة حممد 
ل�����ض��وؤون التجارة  امل�����ض��اع��د  ال��وك��ي��ل  ال��ك��ي��ت 
امل�ضوؤولني  ك���ب���ار  م���ن  وع�����دد  اخل���ارج���ي���ة، 

وامل�ضت�ضارين بالوزارة.
�ضعيد  بن  �ضلطان  املهند�ض  معايل  وناق�ض 

امل��ن�����ض��وري وزي����ر الق��ت�����ض��اد ���ض��ب��ل تطوير 
القائمة  والتجارية  القت�ضادية  ال�ضراكات 
م��ع رو���ض��ي��ا، وذل��ك خ��ال لقائه م��ع معايل 
�ضريجي �ضريمن وزير القت�ضاد والعاقات 
الدولية باحلكومة الرو�ضية. واأكد اجلانبان 
الثنائية  العاقات  متيز  على  اللقاء  خال 
التي جتمع البلدين يف كافة املجالت والتي 
تنعك�ض بدورها على التطور امللمو�ض حلجم 
العاقات القت�ضادية والتجارية امل�ضرتك.

واتفقا على موا�ضلة العمل على تعزيز اأوجه 
ا�ضتك�ضاف  على  والعمل  امل�ضرتك  ال��ت��ع��اون 
اإىل  ال��ع��اق��ات  ل��دف��ع م�ضتوى  اأو���ض��ع  اأف���اق 
امل�ضالح  ي��خ��دم  ومب��ا  تقدما  اأك���رث  مرحلة 
على  بالرتكيز  وذل���ك  للطرفني  التنموية 
ال��ف��ر���ض ال���ض��ت��ث��م��اري��ة امل��ط��روح��ة يف عدد 
م��ن ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة واأب���رزه���ا النقل 
املعلومات  تكنولوجيا  وجم��الت  والطريان 
وامل�ضريف،  امل��ايل  القطاع  يف  وال�ضتثمارات 
يتمتع  وال��ذي  ال�ضياحي  القطاع  اإىل جانب 

مبعدلت منو عالية.
�ضعادة  م��ع  املن�ضوري  م��ع��ايل  ل��ق��اء  وخ���ال 
���ض��ي��ا ب�����او ل���ون���غ اأم������ني ل��ل��ج��ن��ة احل������زب يف 
مقاطعة ت�ضجيانغ ال�ضينية والوفد املرافق 
التعاون  تعزيز  له، بحث اجلانبان جمالت 
قطاع  يف  ال�ضتثمار  فر�ض  على  بالرتكيز 
والتن�ضيق  وال��ن��ق��ل  اللوج�ضتية  اخل��دم��ات 
ف��ي��م��ا ب���ني اجل��ان��ب��ني يف ه����ذا ال�����ض��دد مبا 
اأه�������داف امل����ب����ادرة ال��ت��ن��م��وي��ة التي  ي���خ���دم 

اأطلقتها ال�ضني حول اإحياء طريق احلرير.  
واأبدى اجلانبان ارتياحهم مل�ضتوى التعاون 
والطريان،  اجل��وي  النقل  القائم يف جم��ال 
والذي ي�ضكل منوذجا متميز لتطبيق مبداأ 
الأج�����واء امل��ف��ت��وح��ة وت��ط��وي��ر ت��ع��اون مثمر 
معايل  بحث  كما  الطرفني.  م�ضالح  يخدم 
امل��ن�����ض��وري جم���الت ال��ت��ع��اون امل�����ض��رتك مع 
جمهورية مقدونيا خال لقائه مع معايل 
ال��دول��ة لا�ضتثمار  ن��اوم��وف وزي���ر  ج��ريي 
اأرل��ي��ن��د زيكجريي وزير  وم��ع��ايل  الأج��ن��ب��ي 
بجمهورية  املبا�ضرة  الأجنبية  ال�ضتثمارات 
تبادل  اأه���م���ي���ة  اإىل  واأ������ض�����اروا  م���ق���دون���ي���ا. 
الزيارات واللقاءات الثنائية على امل�ضتويني 
حول  املعلومات  لتبادل  واخلا�ض  احلكومي 
اأبرز الفر�ض ال�ضتثمارية املتاحة وجمالت 
ال��ت��ع��اون وت��ب��ادل اخل����ربات ب��ال��رتك��ي��ز على 
باأولوية  حتظى  والتي  احليوية  القطاعات 
على الأجندة القت�ضادية للطرفني. وذلك 
م��ع وزراء  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ل��ق��اءات  رك���زت  فيما 
الإفريقية  ال���دول  م��ن  وال�ضناعة  التجارة 
على جمالت ال�ضتثمار املتاحة يف قطاعات 
املتجددة  وال���ط���اق���ة  وال���ت���ع���دي���ن  ال����زراع����ة 
اأن تقود  والبنية التحتية، والتي من �ضاأنها 
اإقامة  �ضعيد  ع��ل��ى  ن�����ض��اط��ا  اأك����رث  م��رح��ل��ة 
الإقليمي  ال�ضعيد  على  تنموية  ���ض��راك��ات 
والدويل يف ظل امل�ضاعي الدولية ل�ضتيفاء 

�ضروط التنمية امل�ضتدامة.
واأك����د م��ع��ايل امل��ن�����ض��وري خ���ال ل��ق��اءه مع 

معايل الدكتور ابراهوا بريودو�ض �ضانتو�ض 
وزير القت�ضاد بحكومة اأنغول، على اأهمية 
ال��ت��ع��اون يف جم���الت الزراعة  اأط���ر  ت��ع��زي��ز 
وال�����ض��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة، يف ظ��ل م��ا توليه 
الأمن  �ضيا�ضات  لتعزيز  اأولوية  من  الدولة 
اأن���غ���ول م���ن مقومات  ال���غ���ذائ���ي، ومت��ت��ل��ك��ه 

طبيعية واعدة يف هذا ال�ضدد.  
حوافز  الأن���غ���ويل  ال��وزي��ر  ا�ضتعر�ض  فيما 
ال���ق���ط���اع���ات  ال�����ض����ت����ث����م����ار يف ع�������دد م������ن 
وال�ضتثمار  ال��زراع��ة  واأب��رزه��ا  القت�ضادية 
يف جم�����الت ال��ت��ع��دي��ن وامل���ا����ض والأح���ج���ار 
التزام حكومته بتذليل  اإىل  واأ�ضار  الثمينة، 
اأمام امل�ضتثمرين الماراتيني  كافة العقبات 
�ضاأنها تعزيز  التي من  الت�ضهيات  وتقدمي 

تواجدهم بال�ضوق الأنغويل.
و�ضعادة  امل��ن�����ض��وري  م��ع��ايل  ل��ق��اء  وخ����ال 
�ضيلفيا لوكا�ض، رئي�ض مقاطعة �ضمال كيب 
ن��اق�����ض اجلانبان  اإف��ري��ق��ي��ا،  ب��دول��ة ج��ن��وب 
فر�ض التعاون يف جمالت التعدين والطاقة 
واأ�ضاد  اللوج�ضتية،  واخل���دم���ات  امل��ت��ج��ددة 
اجلانبان مب�ضتوى التعاون القائم يف جمال 

الطريان والنقل اجلوي بني البلدين.
عن  ك��ي��ب  ���ض��م��ال  مقاطعة  رئي�ضة  واأف�����ادت 
ا�ضتقطاب  ب��اده��ا يف  ل���دى  اه��ت��م��ام  وج���ود 
م���زي���د م���ن ال����ض���ت���ث���م���ارات الإم����ارات����ي����ة يف 
جمالت تطوير البنية التحتية وا�ضتثمارات 
الطاقة املتجددة، واأي�ضا يف قطاع ال�ضيافة 
وال�ضياحة يف ظل ما تتمتع به جنوب اأفريقيا 

من مقا�ضد �ضياحية متنوعة وهو ما يخلق 
فر�ض لا�ضتثمار يف البنية التحتية لقطاع 
وكذلك  امل��ق��ب��ل��ة.  امل��رح��ل��ة  خ���ال  ال�ضياحة 
مع  اجتماع  خ��ال  املن�ضوري  معايل  تناول 
اخلا�ض  وال��ق��ط��اع  ال�ضتثمار  وزي���ر  م��ع��ايل 
لدفع  األيات  تطوير  �ضبل  مايل  بجمهورية 
اجلانبني  بني  الثنائية  العاقات  م�ضارات 
على ال�ضعيد القت�ضادي والتجاري اإىل اأفاق 
والإمكانيات  باملقومات  وال���ض��ت��ف��ادة  اأو���ض��ع 

واملوارد املتاحة لدى الطرفني.
وا�ضتعر�ض وزير ال�ضتثمار بجمهورية مايل 
التجارة  لتعزيز  املتاحة  الفر�ض  م��ن  ع��دد 
اخلارجية بني البدلني وحتديدا يف جمالت 
احليوانية،  وال����رثوة  ال��زراع��ي��ة  املحا�ضيل 
خا�ضة يف ظل م�ضاعي حكومة باده تقدمي 
مزيد من الت�ضهيات للم�ضتثمرين يف تلك 
على  ت�ضنيعية  م��راح��ل  لإق��ام��ة  القطاعات 
املواد اخلام املتاحة مبا يحقق قيمة م�ضافة 

لاقت�ضاد الوطني.
ثنائية  ل��ق��اءات  املن�ضوري  معايل  عقد  كما 
مع كل من معايل وزير ال�ضناعة والتجارة 
وكالة  ورئ��ي�����ض  ���ض��ريي��ان��ك��ا،  ب��ج��م��ه��وري��ة 
بال�ضلفادور،  وال�ضتثمار  ال�ضادرات  ت�ضجيع 
و�ضعادة موخي�ضا كيتوي الأمني العام ملوؤمتر 
اأونكتاد،  والتنمية  للتجارة  املتحدة  الأمم 
و���ض��ع��ادة ال��دك��ت��ور ن��ائ��ل ال��ك��ب��اري��ت��ي رئي�ض 
وال�ضناعة  للتجارة  العربية  الغرف  احت��اد 

والزراعة.

واأكد معاليه يف كلمته اأن التكنولوجيا وال�ضراكة ميثان 
عوامل رئي�ضية يف ا�ضرتاتيجية اأدنوك للنمو ويف خطتها 
اخل��م�����ض��ي��ة ح��ي��ث ت��رك��ز ال�����ض��رك��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز الكفاءة 
والرتقاء بالأداء وتعزيز الربحية يف جمال ال�ضتك�ضاف 
التكرير  القيمة يف جم��ال  وزي����ادة  والإن���ت���اج  وال��ت��ط��وي��ر 
وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات و���ض��م��ان امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اإم�����دادات 
اقت�ضادية وم�ضتدامة من الغاز ف�ضا عن ال�ضتثمار يف 
تطوير مواهب وكفاءات املوارد الب�ضرية لت�ضاهي اأف�ضل 

امل�ضتويات العاملية.
وق����ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���ض��ل��ط��ان اأح��م��د اجل��اب��ر بف�ضل 
اأدن��وك خططا طموحة  اأطلقت  القيادة  ودع��م  توجيهات 
ا�ضرتاتيجية  ا�ضتعداد لإب��رام �ضراكات  للنمو ونحن على 
الو�ضول  وت�ضمن  امل��ت��ط��ورة  التكنولوجيا  م��ن  ت�ضتفيد 
الأعمال  م��راح��ل  ك��اف��ة  يف  القيمة  وت��ع��زز  الأ����ض���واق  اإىل 
الغاز  مبا يف ذلك ال�ضتك�ضاف والتطوير والإنتاج واإدارة 

مهتمون  اإننا   “ واأ���ض��اف   . والبرتوكيماويات  والتكرير 
التكرير  الكبرية للنمو يف جمال  بالفر�ض  ب�ضكل خا�ض 
والبرتوكيماويات والتي متثل ال�ضريحة الأ�ضرع منوا يف 
ال�ضركاء  مع  للتعاون  م�ضتعدون  ونحن  الطاقة..  قطاع 
الروؤية  وي�ضاركوننا  الفر�ض  اأهمية هذه  يدركون  الذين 
ال��ت��ح��دي��ات وميتلكون  مل��واج��ه��ة  واجل���اه���زي���ن  وال��ق��ي��م 
الطموح لتحقيق املزيد من الفوائد امل�ضرتكة فيما ن�ضعى 
متنوعة  منتجات  وتقدمي  جديدة  اأ���ض��واق  اإىل  للدخول 

وعالية القيمة فيها«.
املجموعة  ت�ضعى  للنمو  اأدن�����وك  ل���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  ووف��ق��ا 
لزيادة الطاقة الإنتاجية وتو�ضعة حمفظة منتجاتها يف 
اإنتاج  زي��ادة  املخطط  ومن  والبرتوكيماويات..  التكرير 
3.5 مليون برميل يوميا بحلول عام  النفط اخلام اإىل 
الغاز  معاجلة  م�ضاريع  يف  التو�ضع  �ضيتم  كما   2018
احل�ضن  مل�ضروع  الإنتاجية  القدرة  زي��ادة  عرب  احلام�ض 

للغاز بن�ضبة 50%.
وتركز اأدنوك اأي�ضا على رفع اإنتاجها من البرتوكيماويات 
 4،5 من  اأ�ضعاف  ثاثة  بنحو  القيمة  عالية  واملنتجات 
11،4 مليون طن �ضنويا بحلول  مليون طن �ضنويا اإىل 
اإحدى  التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات  وت�ضكل   .2025 ع��ام 
�ضت�ضهم  حيث  اأدن��وك  ل�ضرتاتيجية  الأ�ضا�ضية  املمكنات 
وحتقيق  امل�ضتدام  منوها  و�ضمان  تناف�ضيتها  تعزيز  يف 

ال�ضتفادة املثلى من فر�ض ال�ضوق. 
اإن تطوير  اجلابر:  اأحمد  �ضلطان  الدكتور  وق��ال معايل 
�ضل�ضلة  مراحل  كافة  يف  املبتكرة  التكنولوجيا  وتطبيق 
والرتقاء  الكفاءة  رفع  يف  مبا�ضر  ب�ضكل  �ضي�ضهم  القيمة 
بالأداء وحتقيق ال�ضتفادة الق�ضوى من كل برميل نفط 
اأحدث تقنيات  ننتجه.. و�ضرنكز يف جهودنا على تطبيق 

الإنتاج  م�ضتويات  لتح�ضني  للنفط  امل��ع��زز  ال���ض��ت��خ��راج 
وتعزيز القيمة من املكامن احلالية. وت�ضتند جهود اأدنوك 
يف التحول ل�ضركة تركز على زيادة القيمة والأداء املتميز 
الأمثل  ال�ضتثمار  يف  تتمثل  رئي�ضية  رك��ائ��ز  اأرب��ع��ة  اإىل 
الربحية  ب��الأداء وتعزيز  الب�ضري والرت��ق��اء  امل��ال  لراأ�ض 
ب�ضحة  ال��دائ��م  الل��ت��زام  م��ع  الت�ضغيلية  ال��ك��ف��اءة  ورف���ع 
والعمليات.  املن�ضاآت  و�ضامة  وب��اأم��ن  ال��ك��وادر  و�ضامة 
�ضوق  اأهمية  تنامي  اإىل  اجل��اب��ر  الدكتور  معايل  واأ���ض��ار 
ح�ضتها  اأن  اإىل  منوها  ال��ط��اق��ة..  ملنتجي  اآ�ضيا  يف  ال��غ��از 
العاملية �ضتنمو من نحو ن�ضف الطلب  الغاز  من واردات 
بحلول  الطلب  ه��ذا  ثلثي  اإىل  حاليا  ال��غ��از  على  العاملي 
�ضيزداد  الغاز  العاملي على  الطلب  باأن  2040 علما  عام 
خال نف�ض الفرتة مبقدار %70. واأ�ضار معاليه اإىل اأن 
للنفط  املعزز  ال�ضتخراج  اآليات  يف  التكنولوجي  التطور 
قد �ضاهم يف رفع الإنتاج ملواكبة الزيادة يف الطلب العاملي 
اأي�ضا ال�ضتثمار يف البنية التحية  اأنه من ال�ضروري  اإل 
الوقت  العامل يف  “يحتاج  وال��غ��از..وق��ال:  النفط  لقطاع 
املنتجني  ربط  ت�ضمن  متقدمة  بنية حتتية  اإىل  الراهن 
وامل�ضتخدمني ب�ضورة اأكرث كفاءة وفعالية.. مو�ضحا اأنه 
وبح�ضب وكالة الطاقة العاملية يجب �ضخ ا�ضتثمارات تقدر 
بنحو 3 تريليونات دولر من الآن وحتى عام 2040 من 

اأجل تطوير �ضبكات توزيع نقل الغاز يف العامل .
ل  احل��ج��م  ب��ه��ذا  ا�ضتثمارات  ت��وف��ري  اأن  معاليه  واأو���ض��ح 
مبتكرة  �ضراكات  اإب���رام  خ��ال  م��ن  اإل  يتحقق  اأن  ميكن 
امل�ضتويات مبا يف ذلك  كافة  التعاون على  تعزز  ورا�ضخة 
واحلكومات  ال���دول  وب��ني  بع�ضا  بع�ضها  ال�ضركات  ب��ني 
التمويل  العام واخلا�ض ومع موؤ�ض�ضات  القطاعني  وبني 

الدولية.

•• طوكيو-وام:

اأكد معايل الدكتور �ضلطان بن اأحمد �ضلطان اجلابر وزير 
دولة الرئي�ض التنفيذي ل�ضركة برتول اأبوظبي الوطنية 
“اأدنوك” وجمموعة �ضركاتها اأن ا�ضتخدام التكنولوجيا 
احلديثة وتفعيل ال�ضراكات ال�ضرتاتيجية النوعية التي 
حتقق قيمة اإ�ضافية تعترب عوامل اأ�ضا�ضية �ضمن برنامج 
التي تنتهجها  الذكي واخلطط الطموحة  اأدن��وك للنمو 
لتو�ضعة اأعمالها ودخول اأ�ضواق جديدة وتقدمي منتجات 

متنوعة وعالية القيمة.
يف  معاليه  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  الرئي�ضية  الكلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
الأحداث  اأهم  اأحد  “جا�ضتك”  ومعر�ض  موؤمتر  افتتاح 
امل�ضال  الطبيعي  والغاز  الغاز  ب�ضناعة  املخت�ضة  العاملية 
طوكيو  اليابانية  العا�ضمة  يف  فعالياته  انطلقت  وال��ذي 
مب�ضاركة كبار امل�ضوؤولني واملديرين التنفيذيني وخرباء 
���ض��ن��اع��ة ال���غ���از وال��ط��اق��ة يف ال���ع���امل ح��ي��ث اأك����د معاليه 
�ضرورة تطوير مناذج جديدة لل�ضراكة يف القطاع ملواكبة 

متغريات ال�ضوق.
والغاز  النفط  �ضركات  جن��اح  �ضمان  “ اإن  معاليه  وق��ال 
مناذج  بناء  يتطلب  الطاقة  لقطاع  املتغرية  الظروف  يف 
جديدة لل�ضراكات التكاملية النوعية وبعيدة املدى وذلك 
�ضل�ضلة  م��راح��ل  ك��اف��ة  اإ���ض��اف��ي��ة يف  قيمة  ب��ه��دف حتقيق 
و�ضمان  املبتكرة  التكنولوجيا  م��ن  بال�ضتفادة  القيمة 

الو�ضول اإىل الأ�ضواق«.
اإبرام مثل هذه ال�ضراكات التكاملية يتطلب  اأن  مو�ضحا 
من ال�ضركات العاملة يف القطاع تطوير خطط واأ�ضاليب 
التفكري والعمل التقليدي من اأجل التكيف مع املتغريات 

وحتقيق النمو امل�ضتقبلي.

ب����داأت  “الآي”  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  اأم����ا   
الربط  عملية  ا�ضتكمال  وت�ضمل  ال��ي��وم 
الرخ�ض  ب��غ��ر���ض جت��دي��د  الإل���ك���رتوين 
الق����ت���������ض����ادي����ة م�����ع ب����اق����ي ال�������ض���رك���اء 
ف�ضا  امل���ع���ن���ي���ني  ال�����ض����رتات����ي����ج����ي����ني 
ب�����اإج�����راءات ع��م��ل��ي��ة الربط  ال���ب���دء  ع���ن 
الرتاخي�ض  اإ�ضدار  بغر�ض  الإلكرتوين 
القت�ضادية من خال النافذة الواحدة 
لإجناز معامات ال�ضركاء املذكورين عن 

طريق دائرة التنمية القت�ضادية.

مناق�ضة فر�ص ال�ضتثمار يف قطاع اخلدمات اللوج�ضتية مع ال�ضني
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املال والأعمال

مليارات درهم مكا�صب الأ�صهم   7
الإماراتية بقيادة الكيان امل�صريف اجلديد

•• اأبوظبي-وام:

قفز �ضهم الكيان امل�ضريف اجلديد لبنك اأبوظبي الوطني اىل 10.90 درهم يف 
جل�ضة ام�ض، المر الذي رفع من وترية الن�ضاط يف اأ�ضواق املال الإماراتية التي 
ح�ضلت على دعم اأي�ضا من ال�ضعود القوي ل�ضهم اإعمار املدرج يف دبي الذي بلغ 
الن�ضاط يف  زي��ادة  . وم��ع  اأ�ضابيع  ع��دة  الأوىل منذ  للمرة  7.44 دره��م  م�ضتوى 
الأ�ضواق فقد عززت القيمة ال�ضوقية لأ�ضهم ال�ضركات املتداولة يف �ضوقي اأبوظبي 
ودبي املاليني من مكا�ضبها مبقدار 7 مليارات درهم تقريبا وذلك بح�ضب الرقام 
لاأوارق  اأبوظبي  ل�ضوق  ال��ع��ام  املوؤ�ضر  وك��ان   . اجلل�ضة  ختام  بعد  ���ض��درت  التي 
املالية �ضجل اأكرب مكا�ضبه يف اأكرث من �ضهر بعدما اأرتفع بن�ضبة %1.84 بالغا 
 3559 م�ضتوى  عند  العام  املوؤ�ضر  اأغلق  امل��ايل  دب��ي  �ضوق  ،ويف  نقطة   4548
يف  و�ضطاء  وق��ال  الأول.  اأم�ض  جل�ضة  مع  مقارنة   0.58% ن�ضبته  بنمو  نقطة 
واملنطقة  الدولة  الأك��رب يف  امل�ضريف  الكيان  �ضهم  امل�ضجل يف  الإرتفاع  اإن  ال�ضوق 
تعود  ال�ضهم  على  دخلت  التي  ال�ضيولة  ج��زءا من  اأن  اىل  كان متوقعا م�ضريين 
ملوؤ�ض�ضات اأجنبية . ويت�ضح من خال التحليل اليومي لوكالة اأنباء الإمارات اأن 
الن�ضاط الذي �ضهده اأي�ضا �ضهم ات�ضالت املرتفع حلاجز 18 درهما كان له دوره 
يف ما حققته الأ�ضواق من مكا�ضب وذلك بالإ�ضافة لبع�ض اأ�ضهم العقار املدرجة 
يف �ضوق العا�ضمة اأي�ضا . وبلغت قيمة ال�ضفقات املربمة يف ال�ضوقني نحو 530 
نفذت من  �ضهم  مليون   336 املتداولة  الأ�ضهم  ع��دد  و�ضل  ما  دره��م يف  مليون 
خال 4737 �ضفقة. ووا�ضل اللون الأخ�ضر اأ�ضتحواذه على امل�ضاحة الأكرب من 
�ضا�ضة العر�ض يف الأ�ضواق وذلك بعدما اغلقت اأ�ضهم 23 �ضركة على اأرتفاع من 
اإجمايل اأ�ضهم 54 �ضركة جرى تداولها يف حني تراجعت اأ�ضعار اأ�ضهم 20 �ضركة 

وحافظت اأ�ضهم 11 �ضركة على م�ضتوياتها ال�ضابقة.

اأرباحًا نقدية وزعها  درهم  مليار   12.4
�صوق دبي نيابة عن 35 �صركة

•• اأبوظبي-وام:

و�ضلت قيمة الأرب��اح النقدية التي توىل �ضوق دبي املايل توزيعها على امل�ضاهمني 
ن�ضبته  بنمو   2016 ارب���اح  ع��ن  دره���م  مليار   12.4 نحو  �ضركة   35 ع��ن  نيابة 
 27 11 مليار درهم لنحو  %12.7 مقارنة مع العام ال�ضابق الذي و�ضلت اىل 
لل�ضوق فمن  . ووفقا  ال�ضوق  ال�ضادرة عن  الر�ضمية  الرق��ام  وذل��ك بح�ضب  �ضركة 
املتوقع ان تتجاوز قيمة التوزيعات التي �ضيتم توزيعها 13 مليار درهم قبل نهاية 
ال�ضهر اجلاري وذلك يف ظل وجود بع�ض ال�ضركات التي ل زالت يف طور ا�ضتكمال 
 . امل�ضاهمني  ادارة توزيعها على  ال�ضوق ليتوىل  ارباحها املقررة اىل  اجراء حتويل 
واأعلن ال�ضوق اأن الأرباح النقدية التي وزعت على امل�ضاهمني نيابة عن 35 �ضركة 
اآيف�ضرت  بطاقة  وه��ي  املعتمدة  اللكرتونية  الو�ضائل  خ��ال  م��ن  ج��رى  م��درج��ة 
والتحويات امل�ضرفية املبا�ضرة اىل ح�ضابات امل�ضتثمرين وذلك تطبيقا لقرار هيئة 
الهيئة  وكانت  الأرب���اح.  لتوزيع  ال�ضيكات  ا�ضتخدام  بوقف  وال�ضلع  املالية  الأوراق 
ا�ضدرت قرارا يف العام 2015 الزمت مبوجبه ال�ضركات امل�ضاهمة العامة املدرجة 
يف الأ�ضواق املالية بتحويل الأرباح النقدية مل�ضاهميها، اإىل احل�ضاب امل�ضريف لل�ضوق 
املايل، الذي طالبته الهيئة بتحويلها اإىل احل�ضابات امل�ضرفية للم�ضتثمرين خال 
30 يوماً من موافقة اجلمعية العمومية لل�ضركة عليها . وا�ضتوجب القرار حينها 
الزام الأ�ضواق املالية و�ضركات الو�ضاطة العاملة بربط فتح ح�ضاب م�ضتثمر وح�ضاب 
تداول للعميل لدى ال�ضوق وال�ضركة بت�ضجيل رقم ح�ضابه امل�ضريف الذي �ضتحول 

اإليه الأرباح النقدية التي توزعها ال�ضركات على امل�ضاهمني.

�صعر �صلة خامات »الأوبك« ي�صل اىل 
دولرا للربميل ام�ص  50.68

•• فيينا -وام:

 13 “الأوبك” اأن �ضعر �ضلة خاماتها ال�  اأعلنت منظمة الدول امل�ضدرة للنفط 
املا�ضي  50.68 دولر للربميل مقارنة ب�ضعر  اجلمعة  اأم�ض الأول اىل  و�ضل 
الذي و�ضل اىل 50.43 دولر للربميل. وت�ضم �ضلة خامات منظمة “الأوبك” 
التي تعد مرجعا يف م�ضتوى �ضيا�ضة الإنتاج الأنواع التالية: خام مربان الإماراتي 
العراقي  والب�ضرة اخلفيف  الثقيل  والإي��راين  وخام مزيج �ضحارى اجلزائري 
النيجريي  اخلفيف  ب��وين  وخ��ام  الليبي  ال�ضدر  وخ��ام  الكويتي  الت�ضدير  وخ��ام 
واخلام البحري القطري واخلام العربي اخلفيف ال�ضعودي واخلام الفنزويلي 

مرياي وجريا�ضول الأنغويل وربيع اخلفيف الغابوين واأورينت الكوادوري.

اإح�صاء اأبوظبي: ارتفاع اأ�صعار 
امل�صتهلك يف الربع الأول من 2017 

•• اأبوظبي-وام:

امل�ضتهلك  القيا�ضي ل�ضعار  الرقم  اأن  اأبوظبي يف تقرير له   � ذكر مركز الإح�ضاء 
باملائة   105.6 ك��ان  بينما  اجل��اري  العام  من  الأول  للربع  باملائة   107.9 بلغ 
للفرتة نف�ضها من العام املا�ضي بزيادة 2.2 باملائة . واأو�ضح املركز يف تقرير حول 
نتائج ح�ضاب الرقم القيا�ضي لأ�ضعار امل�ضتهلك ل�ضهر مار�ض 2017 باأ�ضا�ض عام 
2014 بالإ�ضافة اإىل نتائج ح�ضاب الرقم القيا�ضي لأ�ضعار امل�ضتهلك للربع الأول 
الأ�ضرة والإقليم اجلغرايف ون�ضب  ون��وع  رف��اه  العام اجل��اري بح�ضب م�ضتوى  من 
يف  التغري  معدل  اأن   .. املتوقع  الت�ضخم  ون�ضبة  الرئي�ضية  املجموعات  م�ضاهمة 
اأ�ضعار امل�ضتهلك بلغ 2.6 باملائة خال �ضهر مار�ض 2017 مقارنة بنف�ض ال�ضهر 
بن�ضبة  امل�ضتهلك  لأ�ضعار  القيا�ضي  الرقم  ارتفاع  اإىل  املركز  واأ�ضار   . املا�ضي  العام 
فرباير  ل�ضهر  القيا�ضي  بالرقم  مقارنة   2017 مار�ض  �ضهر  خال  باملائة   0.6
كما اأو�ضح املركز التغري الن�ضبي يف الرقم القيا�ضي ملجموعات الإنفاق   .2017
احلايل  العام  من  الأول  الربع  خ��ال  الكلي  التغري  يف  جمموعة  كل  وم�ضاهمة 
واملياه  “ال�ضكن  جمموعة  حققت  فقد   .  2016 م��ن  نف�ضها  بالفرتة  مقارنة 
والكهرباء والغاز واأنواع الوقود الأخرى” اأعلى م�ضاهمة يف الرتفاع الذي حدث 
خال الربع الأول من عام 2017 مقارنة بالفرتة نف�ضها من عام 2016 حيث 
جاء  وقد  حتقق  ال��ذي  الرتفاع  معدل  جممل  من  باملائة   59.7 بن�ضبة  اأ�ضهمت 
هذا الإ�ضهام نتيجة لرتفاع معدل اأ�ضعار هذه املجموعة بن�ضبة 3.9 باملائة . اأما 
جمموعة “النقل” فقد اأ�ضهمت بن�ضبة 34.9 باملائة من جممل معدل الرتفاع 
الذي حتقق خال الربع الأول من 2017 مقارنة بالفرتة نف�ضها من 2016 
اأ�ضعار  5.7 باملائة .. بينما انخف�ضت  اأ�ضعار هذه املجموعة بن�ضبة  حيث ارتفعت 
من  الأول  ال��رب��ع  خ��ال  باملائة   10.3 بن�ضبة  والثقافة”  “الرتويح  جمموعة 
العام اجلاري مقارنة بالفرتة نف�ضها من العام املا�ضي وقد حققت هذه املجموعة 

اإ�ضهاما مقداره 22.0 باملائة يف تخفي�ض معدل الرتفاع .

اأحمد بن حممد يح�صر جل�صة للمنتدى العاملي لتجارة التجزئة 2017 
•• دبي -وام:

ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  حت���ت رع���اي���ة ���ض��اح��ب 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 
�ضهد �ضمو ال�ضيخ اأحمد  “رعاه اهلل” .. 
رئي�ض  اآل مكتوم  را���ض��د  ب��ن  ب��ن حممد 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حم��م��د  موؤ�ض�ضة 
جل�ضات  اإح����دى  ام�����ض  ظ��ه��ر  للمعرفة 
الدورة احلادية ع�ضرة للمنتدى العاملي 
“مفهوم  ب���ع���ن���وان  ال��ت��ج��زئ��ة  ل���ت���ج���ارة 
.. وجهة  ال��ت��ج��اري��ة  ل��ل��م��راك��ز  ج��دي��د 
والذي  اجلديد”  للم�ضتهلك  ج��دي��دة 
تنظمه غرفة جتارة و�ضناعة دبي للعام 
ال��ت��وايل وذل���ك يف مدينة  ال��ث��اين على 

جمريا بدبي .
ح�ضر اجلل�ضة معايل �ضلطان بن �ضعيد 

املن�ضوري وزير القت�ضاد و�ضعادة ماجد 
�ضيف الغرير رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة 
عام  مدير  بوعميم  حمد  و�ضعادة  دب��ي 
وكيل  ال�ضحي  حممد  و�ضعادة  الغرفة 

وزارة القت�ضاد لل�ضوؤون القت�ضادية .
وي��ج��م��ع امل��ن��ت��دى ال����ذي ان��ط��ل��ق اليوم 
 .. اأي���ام  ث��اث��ة  مل��دة  فعالياته  وت�ضتمر 
وال���ق���ادة يف قطاع  اخل����رباء  م��ن  نخبة 
املحليني  الأع����م����ال  ورواد  ال��ت��ج��زئ��ة 
والدوليني ملناق�ضة الجتاهات والأفكار 
الرئي�ضية التي ت�ضاهم يف ت�ضكيل قطاع 
التجزئة احلايل . ويهدف اإىل حتديد 
والتقنيات  للنمو  الرئي�ضية  امل��ج��الت 
التجزئة  جت��ار  ميكن  مم��ا  امل�ضتقبلية 
اخلا�ضة  ا�ضرتاتيجيتهم  ���ض��ب��ط  م��ن 

وتطوير اأعمالهم .
املنتدى  اأع�����م�����ال  ج������دول  وي��ت�����ض��م��ن 

حمادثات  ال��ت��ج��زئ��ة  ل��ت��ج��ارة  ال��ع��امل��ي 
يديرها نخبة من قادة قطاع التجزئة 
وروؤ����ض���اء ال�����ض��رك��ات وامل��ب��ت��ك��ري��ن ورواد 
الأعمال وال�ضركات املبتدئة اإ�ضافة اإىل 
امل��وؤث��ري��ن اخلارجيني  م��ن  م��داخ��ات 

من العاملني ال�ضيا�ضي واملايل . 
فر�ضة  ���ض��خ�����ض   1500 ل������  و���ض��ي��ت��اح 
من   130 م���ن  اأك�����رث  اإىل  ال���ض��ت��م��اع 
خرباء جتارة التجزئة وتبادل اخلربات 

معهم .
العاملي  امل��ن��ت��دى  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
اإط����اق����ه عام  ال���ت���ج���زئ���ة مت  ل���ت���ج���ارة 
ل���ل���م���دراء  م���ن�������ض���ة  ل���ي���ك���ون   2007
التجزئة  ق���ط���اع  وق������ادة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
املو�ضوعات  اأه���م  ومناق�ضة  ل��ال��ت��ق��اء 
وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت���وؤث���ر ع��ل��ى جتار 
وقد  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف  التجزئة 

-2007 ب��ر���ض��ل��ون��ة  امل��ن��ت��دى يف  ع��ق��د 
 2011-2010 وب����رل����ني   2009
-2013 وب���اري�������ض   2012 ول���ن���دن 

2014 وروم��ا 2015 ودب��ي 2016 
ق���ادة  م���ن   1500 ح�����وايل  وح�������ض���ره 

ال�ضناعة من اأكرث من 60 بلدا .

خالد القا�صمي يفتتح معر�ص ال�صاعات واملجوهرات يف اك�صبو ال�صارقة
هذا  اأهمية  تعك�ض  التي  والدولية  املحلية 
جناحاته  وتر�ضخ  عراقته  وت��ع��زز  احل��دث 
الفتتاح  ح��ف��ل  ح�����ض��ر  اأخ�����رى.  ت��ل��و  دورة 
رئي�ض  العوي�ض  �ضلطان  اهلل  عبد  ���ض��ع��ادة 
و�ضعادة  ال�����ض��ارق��ة  و�ضناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 
الإمناء  هيئة  رئي�ض  امل��دف��ع  جا�ضم  خالد 
ب��ال�����ض��ارق��ة و�ضعادة  وال�����ض��ي��اح��ي  ال��ت��ج��اري 
ول��ي��د ب��و خ��اط��ر ال��ن��ائ��ب ال��ث��اين لرئي�ض 
غرفة  اإدارة  جم��ل�����ض  واأع�������ض���اء  ال��غ��رف��ة 
جتارة و�ضناعة ال�ضارقة و�ضعادة خالد بن 
بطي الهاجري مدير عام الغرفة و�ضعادة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  امل��دف��ع  حم��م��د  �ضيف 
اإىل ج��ان��ب عدد  ال�����ض��ارق��ة  اك�����ض��ب��و  مل��رك��ز 
وال�ضخ�ضيات  احلكوميني  امل�ضوؤولني  من 
ال�ضلك  م���ن  واأع�������ض���اء  امل��ه��م��ة  ال��ر���ض��م��ي��ة 
ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي وامل��ل��ح��ق��ي��ات ال��ت��ج��اري��ة يف 
الذهب  �ضناعة  وممثلي  والتجار  ال��دول��ة 
ال�ضرق  معر�ض  يف  وي�ضارك  واملجوهرات. 
دورته  وامل��ج��وه��رات يف  لل�ضاعات  الأو���ض��ط 
����ض���رك���ة من   500 م����ن  اأك������رث  احل���ال���ي���ة 
واأ�ضحاب  امل��ج��وه��رات  م�ضممي  اأف�����ض��ل 
اأ���ض��ه��ر ال���ع���ام���ات ال��ت��ج��اري��ة ال��ع��امل��ي��ة يف 
الذهب والأملا�ض والأحجار  جمال �ضناعة 
والقطع  وال�������ض���اع���ات  وال�����وؤل�����وؤ  ال���ك���رمي���ة 

الثمينة وغريها.
ويقام املعر�ض على م�ضاحة 30 األف مرت 
مربع ويتيح لزواره فر�ضة ال�ضراء املبا�ضر 
دولة   20 ميثلون  ال��ذي��ن  العار�ضني  م��ن 
من خمتف دول العامل بالإ�ضافة اإىل عدد 

م��ن اأه���م ال�����ض��رك��ات الإم���ارات���ي���ة الامعة 
���ض��ع��ادة عبداهلل  امل���ج���ال. واأع�����رب  يف ه���ذا 
���ض��ك��ره ل�ضاحب  ع���ن  ال��ع��وي�����ض  ���ض��ل��ط��ان 
الدكتور �ضلطان بن حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
ال��ق��ا���ض��م��ي ع�����ض��و امل��ج��ل�����ض الأع���ل���ى حاكم 
الدائمة ملعر�ض  تقديرا لرعايته  ال�ضارقة 
واملجوهرات  لل�ضاعات  الأو����ض���ط  ال�����ض��رق 
ال��ذي ب��ات واح��دا من اأه��م الأح���داث التي 
يف  وي�����ض��ه��م  ال�����ض��ارق��ة  اإم�����ارة  ت�ضت�ضيفها 
تعزيز ن�ضاطها التجاري. وقال العوي�ض اإن 
املنطقة  الإم���ارات والعديد من دول  دول��ة 
تتمتع ب�ضوق منتجات فاخرة �ضريع النمو، 
يدفعه الطلب املرتفع من جانب املواطنني 
الذين  ال�ضباب  وجيل  وال�ضياح  واملقيمني 
بالعامات  وا�����ض����ع����ة  دراي���������ة  مي���ت���ل���ك���ون 
ما  وه��و  واملتخ�ض�ضة  ال��ف��اخ��رة  التجارية 
ل  كمن�ضة  احل��دث  ه��ذا  اأهمية  م��ن  يزيد 
التجارية  وال��ع��ام��ات  لل�ضركات  ت�ضاهي 
املحلية والعاملية لعر�ض اأحدث منتجاتهم 
الباحثني  العاديني  وال���زوار  التجار  اأم���ام 
عن كل جديد يف جمال �ضناعة املجوهرات 

وال�ضاعات.
واأ����ض���اف ال��ع��وي�����ض اإن ح��ج��م امل�����ض��ارك��ة يف 
املعر�ض تنمو ب�ضكل اإيجابي بوترية �ضنوية 
الواقع القت�ضادي يف دولة  م�ضتفيدة من 
الإم�������ارات ال��ت��ي ت��ع��ت��رب م���ن اأك����رث ال���دول 
ا�ضتقطابا للزوار واأكرثها منوا يف املنطقة 
لنتائج  وفقا  ال��ت��وايل  على  الثانية  لل�ضنة 
موؤ�ضر ما�ضرتكارد ال�ضنوي للمدن العاملية 

.. موؤكدا  النتعا�ض  ع��ودة  وخا�ضة يف ظل 
لل�ضاعات  الأو����ض���ط  ال�����ض��رق  م��ع��ر���ض  اأن 
الازمة  املقومات  واملجوهرات ميتلك كل 

لرفع م�ضتوى مبيعات القطاع يف الدولة.
من جانبه قال �ضعادة �ضيف حممد املدفع 
لل�ضاعات  الأو����ض���ط  ال�����ض��رق  م��ع��ر���ض  اإن 
الرئي�ضية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأح���د  وامل��ج��وه��رات 
ال�ضارقة”  “اك�ضبو  ي�����ض��ت�����ض��ي��ف��ه��ا  ال���ت���ي 
وحت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ب��ال��غ م���ن ق��ب��ل كربى 
ال�����ض��رك��ات وال��ع��ام��ات ال��ت��ج��اري��ة ورجال 
الوثيق  لرتباطه  نظرا  والتجار  الأعمال 
كبرية  وب�ضريحة  التجزئة  جت��ارة  بقطاع 
تتميز  ال��ت��ي  امل��ن��ط��ق��ة  يف  امل�ضتهلكني  م��ن 
باهتمامها باحللي واملجوهرات وال�ضاعات 
ظل  يف  ح��ي��اة  كثقافة  وال��ث��م��ي��ن��ة  الفخمة 
ارتفاع دخل الفرد وال�ضغف باقتناء اأحدث 
املنتجات الفاخرة والت�ضاميم املميزة التي 

يتم طرحها يف ال�ضوق.
امل���دف���ع ع��ل��ى دور غ���رف���ة جت���ارة  اأث���ن���ى  و 
و���ض��ن��اع��ة ال�����ض��ارق��ة امل���وؤث���ر يف دع����م هذا 
التجار  داع��ي��ا  جناحه  وا�ضتدامة  املعر�ض 
اإىل ح�ضور احلدث لا�ضتفادة  واجلمهور 
امل�����ض��ارك��ني وف���ر����ض الربح  م���ن ع���رو����ض 
ع��ل��ى ج���دي���د �ضناعة  ول��ل��ت��ع��رف  امل��ت��اح��ة 
ما تطرحه  واأحدث  واملجوهرات  ال�ضاعات 

العامات التجارية لهذا املو�ضم.
اأبحاث  ل�����ض��رك��ة  ت��ق��ري��ر ح��دي��ث  ك�����ض��ف  و 
اإنرتنا�ضيونال”  مونيتور  “يورو  ال�ضوق 
ال�ضلع الفاخرة يف دولة الإمارات  اأن �ضوق 

•• ال�صارقة -وام:

حتت رعاية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور 
�ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�ض 
ال�ضيخ خالد  افتتح  ال�ضارقة  الأعلى حاكم 
رئي�ض  القا�ضمي  �ضلطان  ب��ن  ع��ب��داهلل  ب��ن 
ام�ض  بال�ضارقة  واجل��م��ارك  امل��وان��ئ  دائ���رة 
ال�����ض��رق الأو�ضط  مل��ع��ر���ض   42 ال����  ال����دورة 
مبركز  يقام  ال��ذي  وامل��ج��وه��رات  لل�ضاعات 
ب��دع��م م��ن غ��رف��ة جتارة  ال�����ض��ارق��ة  اك�ضبو 
اأبريل   8 حتى  وميتد  ال�ضارقة  و�ضناعة 

اجلاري.
وجتول ال�ضيخ خالد بن عبد اهلل القا�ضمي 
يف اأرجاء املعر�ض وتفقد عددا من اأجنحة 
اإىل �ضرح حول  العر�ض وا�ضتمع  ومن�ضات 
ال�ضاعات  ���ض��ن��اع��ة  يف  ال���ت���ط���ورات  اأح�����دث 

واملجوهرات من العار�ضني .
واط���ل���ع ع��ل��ى امل��ن��ت��ج��ات امل��ع��رو���ض��ة التي 
والعامات  الأ�ضماء  اأه��م  من  نخبة  ت�ضم 
ال�ضاعات  جم����ال  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
والأملا�ض  ب��ال��ذه��ب  املر�ضعة  وامل��ج��وه��رات 
والأحجار الكرمية وامل�ضتوحاة من اأحدث 

خطوط الت�ضاميم املعا�ضرة.
القا�ضمي  ال�ضيخ خالد بن عبد اهلل  نوه  و 
خال اجلولة بامل�ضاركة الافتة لعدد من 
اأبرز ال�ضناع وامل�ضممني والفنيني يف جمال 
واأ�ضهرهم  واملجوهرات  ال�ضاعات  �ضناعة 

على امل�ضتويني الإقليمي والعاملي .
مثنيا على ح�ضن التنظيم وحجم امل�ضاركة 

ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ح��ق��ق من���وا م��ن ن��ح��و 3 
مليارات دولر اأمريكي يف عام 2004 اإىل 
نحو 9 مليارات دولر خال العقد احلايل 
. كما اأنفق امل�ضتهلكون الإماراتيون يف عام 
اأمريكي  7 مليارات دولر  2016 حوايل 
عن  باملائة   14.6 بن�ضبة  زي���ادة  ميثل  م��ا 

عام 2015.
للبحوث  ت�ضي�ض�ضي  ل�ضركة  تقرير  وتوقع 
الكرمية  الأح������ج������ار  �����ض����وق  ي�����ض��ج��ل  اأن 
واملجوهرات معدل منو �ضنوي مركبا يزيد 
على 7 باملائة خال الفرتة املمتدة من عام 
من  م�ضتفيدة   2019 ع��ام  اإىل   2014
للفرد  دخل  معدل  اأعلى  اأبوظبي  امتاك 
األف   13 ع��ل��ى  ي��زي��د  املنطقة  يف  ال��واح��د 
دولر اأمريكي تليها دبي مبعدل يزيد عن 
األ��ف دولر وم��ن ثم الريا�ض مبعدل   12
يناهز 12 األف دولر وذلك وفقا لبيانات 

“وحدة ال�ضتخبارات القت�ضادية«.
فئة  �ضمن  الأول  امل��رك��ز  دب��ي  اإحتلت  كما 
ال��زوار الدوليني والذي بلغ حجمه  اإنفاق 
اأكرث من 31 مليار دولر متجاوزة بفارق 
املرتبة  يف  حلت  ال��ت��ي  ل��ن��دن  مدينة  كبري 
19 مليار  ن��اه��ز  اإن���ف���اق  ب��ح��ج��م  ال��ث��ان��ي��ة 

دولر.
ويف ه���ذا الإط����ار ي���رى خ���رباء اأن���ه يف ظل 
اأ���ض��ع��ار ال��ذه��ب اإىل الرت���ف���اع يوفر  ع���ودة 
املعر�ض للم�ضتثمرين وحمبي املجوهرات 
ف��ر���ض��ة م��ن��ا���ض��ب��ة وم���وؤات���ي���ة ل��ل�����ض��راء قبل 

ارتفاع الأ�ضعار جمددا ب�ضكل اأكرب.

مركز ال�صارقة للتحكيم التجاري الدويل ي�صارك يف فعاليات موؤمتر »اي بي ايه ميالن« باإيطاليا
•• ال�صارقة-الفجر:

�ضارك وفد من مركز ال�ضارقة للتحكيم 
ال��ت��ج��اري وال����دويل ب��ف��ع��ال��ي��ات  موؤمتر 
اأقيمت  ال�����ذي  ميان”  اي����ه  ب���ي  “اي 
امل���ا����ض���ي يف  م����ار�����ض   31 ف��ع��ال��ي��ات��ه يف 

الوطني  داف��ن�����ض��ي  ل���ي���ون���اردو  م��ت��ح��ف 
ميان  مدينة  يف  والتكنولوجيا  للعلوم 
باإيطاليا، مبنا�ضبة يوم التحكيم الدويل 
املحاميني  ل��ن��ق��اب��ة  ال�����ض��ن��وي  ال��ع�����ض��رون 
تق�ضي  “اأعباء  ع��ن��وان  حت��ت  ال��دول��ي��ة 
اإجراءاته  و  ال��دويل  التحكيم  الدليل يف 

خ��ال ح�ضور  وذل��ك من  به”،  املتعلقة 
التي حتدثت  النقا�ضية  جميع اجلل�ضات 
ع���ن ال��ت��ح��ك��ي��م ال�����دويل واآل���ي���ات���ه و�ضبل 
املتبعة  تطويره، والقوانني والإج��راءات 

ب�ضاأنه.
اأرب������ع جل�ضات  ع��ل��ى  امل���وؤمت���ر  وا���ض��ت��م��ل 
حتدث  متخ�ض�ضة  وح���واري���ة  ن��ق��ا���ض��ي��ة 
ف��ي��ه��ا ن��خ��ب��ة م��ن امل�����ض��وؤول��ني واخل����رباء 
اإىل  ال��ت��ح��ك��ي��م،  امل��خ��ت�����ض��ني يف جم�����ال 
األقاها  التي  الكلمات  العديد من  جانب 
م�ضوؤويل جلان التحكيم، الذين كان من 
اأبرزهم، دايفيد اأريا�ض الرئي�ض امل�ضارك 
للجنة التحكيم التابعة لنقابة املحاميني 
ال��دول��ي��ة، ون��ائ��ب الأم���ني ال��ع��ام ملحكمة 
التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة 

الدولية جوزي ريكاردو فريي�ض.
للتحكيم  ال�������ض���ارق���ة  م���رك���ز  وف����د  ���ض��م 
املدفع  م��ن حمد  ك��ل  ال���دويل،  التجاري 
ع�������ض���و ال���ل���ج���ن���ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة واأح����م����د 
اأحمد  وق�����ال   ، امل���رك���ز  م���دي���ر  ال��ع��ج��ل��ة 
للتحكيم  ال�ضارقة  مركز  مدير  العجلة 
امل�ضاركة  ي�����ض��ع��دن��ا  ال������دويل،  ال��ت��ج��اري 

يف م��وؤمت��ر اي ب��ي اي���ه م��ي��ان مل��ا ميثله 
العملية  خربتنا  ل��زي��ادة  من�ضة  من  لنا 
وتبادل  ال�������دويل،  ال��ت��ح��ك��ي��م  جم����ال  يف 
العاقات  وت��وط��ي��د  وت��ع��زي��ز  اخل�����ربات 
لتطوير  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  املخت�ضني  م��ع 
منظومة عمل املركز وق��درات املحكمني 
املعتمدين لدينا وفقاً لأف�ضل املمار�ضات 

املتبعة عاملياً.
املوؤمترات  يف  م�ضاركتنا  تعد  واأ����ض���اف: 
وم�ضاعينا  خ��ط��ط��ن��ا  ���ض��م��ن  ال���دول���ي���ة 
باخلدمات  ل��ارت��ق��اء  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
لها  ومل��ا  الأع��م��ال،  ملجتمع  نقدمها  التي 
للق�ضايا  الت�ضدي  يف  اإيجابي  دور  م��ن 
تواجه  ال��ت��ي  امل��ن��ازع��ات  وت�ضوية  وحلها 
اإىل  اإ���ض��اف��ة  مثلى،  ب��ط��رق  امل�ضتثمرين 
اأنها ت�ضاهم يف توطيد العاقات الدولية 
التجاري  للتحكيم  ال�ضارقة  مركز  بني 
الدويل واملراكز الرائدة عاملياً يف جمال 

التحكيم.
اإىل  الأربعة  املوؤمتر يف جل�ضاته  وتطرق 
حيث  النقا�ضية،  احل��ل��ق��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
ناق�ضت اجلل�ضة الأوىل التي �ضارك فيها 

ما يزيد عن 800 حمكم وخمت�ض من 
جميع قارات العامل، وحملت عنوان “اأدلة 
الت�ضال يف �ضري الإجراءات بالتوازي”، 
اإمكانية تاأثري الأدل��ة املجمعة يف عملية 
�ضري التحكيم بناًء على املواثيق الدولية 
ناق�ضت  فيما  امل���ط���روح،  ال��ن��زاع  بح�ضب 
بعنوان  ك���ان���ت  ال���ت���ي  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ل�����ض��ة 
امل�ضتندات”  واإن��ت��اج��ي��ة  ال��دل��ي��ل  “عبئ 
والإيجابية  ال�����ض��ل��ب��ي��ة  ال�����ض����ت����دللت 
المتياز  واإ���ض��دار  التحكيمية،  للعملية 
يف التحكيم الدويل مع النظم القانونية 
الدول ومدى  املختلفة، والعقوبات على 
واإ�ضاءة  امل�ضتندات  ب��اإ���ض��دارات  ت��اأث��ره��ا 
وحتديات  م�ضكات  عن  ف�ضًا  فهمها، 
بال�ضركات  ال���داخ���ل���ي���ني  امل�����ض��ت�����ض��اري��ن 
للقانون  ف��ه��م��ه��م  م���دى  و  وامل��وؤ���ض�����ض��ات 
والتحكيم، بينما ناق�ضت اجلل�ضة الثالثة 
ال�ضهود  الإث��ب��ات و حقيقة خ��ربة  اأع��ب��اء 
احللقة  حملت  ح��ني  يف  وم�ضداقيتهم، 
النقا�ضية الرابعة  عنوان “دور الهيئة يف 
التقييم و مدى قبول الإثباتات و الأدلة 

من عدمه« 
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املال والأعمال

اأخبار ال�صاعة: الإمارات وجهة جاذبة لال�صتثمارات الأجنبية

اأدنوك للتوزيع تفتتح حمطة خدمة »مرابع الظفرة« مبنطقة الظفرة يف اأبوظبي

رئي�ص وزراء اليابان يلتقي اجلابر ويبحث 
معه تعزيز التعاون يف قطاع الطاقة 

•• طوكيو -وام: 

بن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  معايل  م��ع  ال��ي��اب��ان  وزراء  رئي�ض  اآب��ي  �ضينزو  التقى 
اأحمد �ضلطان اجلابر وزير دولة الرئي�ض التنفيذي ل�ضركة برتول اأبوظبي 
الوطنية “اأدنوك” وجمموعة �ضركاتها وذلك بالتزامن مع انعقاد موؤمتر 

ومعر�ض جا�ضتك. 
ونقل معايل الدكتور �ضلطان اأحمد اجلابر حتيات القيادة يف دولة الإمارات 
بالعاقات  م�ضيداً  مثلها  �ضكره وحمله  الذي  الياباين  ال��وزراء  رئي�ض  اإىل 
الثنائية وموؤكداً احلر�ض على تعزيزها وتطويرها ملا فيه م�ضلحة البلدين 

ال�ضديقني.
الرتكيز  مع  الطاقة  جم��ال  يف  التعاون  تعزيز  بحث  اإىل  النقا�ض  وتطرق 
على التعاون وال�ضراكة يف قطاع النفط والغاز والتكرير والبرتوكيماويات 

وكذلك البحث والتطوير يف تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
وقدم معايل الدكتور �ضلطان اأحمد اجلابر خال اللقاء نظرة حول خطط 
التكنولوجيا  ا�ضتخدام  ت�ضمل  والتي  اأدنوك  تنفذها  التي  والتطوير  النمو 
قيمة  حتقق  ال��ت��ي  النوعية  ال�ضرتاتيجية  ال�����ض��راك��ات  وتفعيل  احلديثة 

اإ�ضافية.
وت�ضارك اأدنوك يف موؤمتر ومعر�ض “جا�ضتك” اأحد اأهم الأحداث العاملية 
فعالياته  انطلقت  ال��ذي  امل�ضال  الطبيعي  والغاز  الغاز  ب�ضناعة  املخت�ضة 
واملديرين  امل�ضوؤولني  كبار  مب�ضاركة  طوكيو  اليابانية  العا�ضمة  يف  ام�ض 

التنفيذيني وخرباء �ضناعة الغاز والطاقة يف العامل.

وكالت الت�صنيف الئتماين تثبت الت�صنيفات 
الئتمانية لبنك اأبوظبي الوطني عقب الندماج

•• اأبوظبي -وام:

بورز  اآن��د  و�ضتاندرد  وم��ودي��ز  فيت�ض  الئ��ت��م��اين  الت�ضنيف  وك���الت  قامت 
 Aa3 و   -  AA عند  الئتماين  الوطني  اأبوظبي  بنك  ت�ضنيف  بتثبيت 
القانوين  النتهاء من عملية الندماج  بعد  وذل��ك  التوايل  وAA - على 
اآند  “ �ضتاندرد  اأقدمت  اأبوظبي الوطني. فيما  لبنك اخلليج الأول وبنك 
اإىل نظرة  �ضلبية  البنك من نظرة م�ضتقبلية  “ على تغيري ت�ضنيف  بورز 
لبنك  الئتمانية  الت�ضنيفات  جميع  �ضحب  مت  حني  يف  م�ضتقرة  م�ضتقبلة 

اخلليج الأول عقب اإمتام عملية الندماج .
و قال عبداحلميد �ضعيد الرئي�ض التنفيذي للبنك اجلديد اإن تاأكيد هذه 
التي  الأ�ض�ض  متانة  على  قويا  دليا  لي�ضكل  ج��اء  الئتمانية  الت�ضنيفات 
ق��ام عليها ه��ذا الن��دم��اج.. وم��ن خ��ال دجمنا لأجن��ح كيانني م�ضرفيني 
اأعمال  حمفظة  متتلك  مالية  موؤ�ض�ضة  واأق����وى  اأك���رب  ول���دت  اأب��وظ��ب��ي  يف 
وقدرة اإئتمانية متميزة يجعانها قادرة على دعم الروؤية التنموية والنمو 
القت�ضادي لدولة الإمارات العربية املتحدة واملنطقة.. ومع م�ضينا قدما 
ع��رب ه��ذه امل�����ض��رية اجل��دي��دة ف��اإن��ن��ا على ثقة ب���اأن ه��ذه اخل��ط��وة �ضيتبعها 
و  الأ�ضهر  خ��ال  اجل��دي��د  البنك  �ضيحققها  التي  الإجن����ازات  م��ن  العديد 

الأعوام القادمة.
ونتج عن هذا الندماج اأحد اأكرب البنوك يف املنطقة باأ�ضول تزيد قيمتها 
مبحفظة  يتمتع  وال���ذي  دولر”  مليار   183 “ دره���م  مليار   670 ع��ن 

متنوعة ودور قيادي على ال�ضعيدين املحلي والإقليمي.
اإدارة ي�ضم  ال��ب��ن��ك وف��ق��ا لإط����ار ح��وك��م��ة ق���وي ع��رب جمل�ض  وت��ت��م ق��ي��ادة 
وا�ضعة لتدعم توجيهاتهم م�ضرية  بارزة ممن يتمتعون بخربة  �ضخ�ضيات 
ال�ضعيدين  على  اأعماله  تو�ضيع  من  ومتكنه  اجلديد  امل�ضريف  الكيان  منو 

الإقليمي والدويل. 

دولرا للربميل �صعر ت�صوية العقد   51.50
الآجل خلام عمان يف بور�صة دبي للطاقة 

•• دبي-وام:

� لدى  املقبل  ت�ضليم يونيو   � الآج��ل خلام عمان  العقد  ت�ضوية  �ضعر  تراجع 
تداوله يف بور�ضة دبي للطاقة ام�ض بقيمة 0.74 دولر اأمريكي للربميل 
الواحد مقارنة ب�ضعر ت�ضويته اأم�ض الأول ليبلغ 51.50 دولر عند ال�ضاعة 

12:30 بالتوقيت املحلي 08:30 بتوقيت غرينت�ض.
ال�ضرق  دولية يف منطقة  بور�ضة  اأول  وهي   � للطاقة  دبي  بور�ضة  وتهدف 
النفط  اإنتاج  �ضركات  تزويد  اإىل   � وال�ضلع  الآجلة  الطاقة  لعقود  الأو�ضط 
باأ�ضعار  ال�ضوي�ض  �ضرق  تقع  التي  بالأ�ضواق  املهتمني  والعماء  واملتداولني 

تت�ضم بال�ضفافية للنفط اخلام.
املتخ�ض�ضة  البور�ضات  اإح��دى   2007 عام  افتتاحها  البور�ضة منذ  وتعد 
على م�ضتوى العامل واأ�ضبح عقدها الرئي�ض وهو العقد الآجل خلام عمان 
ت�ضهد منوا  التي  ال�ضوق  اإىل  املتجه  للنفط اخلام  الأك��رث موثوقية  املعيار 
الآ�ضيوية  املنطقة  اقت�ضادات  تعك�ض  التي  والأداة  ال�ضوي�ض  �ضرق  �ضريعا 
ب�ضورة متفردة واأكرب عقد من نوعه يف العامل من حيث الت�ضليم الفعلي 
وثالث معيار �ضعري للنفط اخلام يف العامل واملعيار الوحيد للنفط اخلام 

الذي يتم ت�ضديره من عمان ودبي.

للدول  القت�ضادي  النمو  حمركات  من 
املتقدمة والنامية على حد �ضواء.

اأهمية  م��ن  ي�ضاعف  م��ا  لعل   .. وت��اب��ع��ت 
هذا امللتقى اأنه بات نافذة عاملية يتباحث 
والفاعلني  امل���ع���ن���ي���ني  ج��م��ي��ع  خ���ال���ه���ا 
على  وال�ضتثماري  القت�ضادي  بال�ضاأن 
م�ضتوى العامل، حول كيفية تعزيز فر�ض 
من  ���ض��واء  املبا�ضر،  الأج��ن��ب��ي  ال�ضتثمار 
خال ا�ضتك�ضاف وتبادل اأف�ضل املمار�ضات 
ب�ضاأن كيفية جذب ال�ضتثمارات وحتقيق 
ال��ف��وائ��د املحتملة من  ق���در م��ن  اأق�����ض��ى 
عاقات  تاأ�ضي�ض  خ��ال  م��ن  اأو  ورائ��ه��ا، 
امل�ضتثمرين  م����ع  م�������ض���ت���دام���ة  ت����ع����اون 
يف  لا�ضتثمار  وا�ضتقطابهم  ال��دول��ي��ني 
م�ضاريع تنموية واقت�ضادية خمتلفة من 
اأجل تعزيز التنمية ال�ضاملة وامل�ضتدامة.

وقالت انه يف خ�ضم ما متوج به املنطقة 
وال���ع���امل م��ن ا���ض��ط��راب��ات ع��ل��ى ال�ضعد 
والع�ضكرية،  والأمنية  القت�ضادية  كافة، 
توفر  اأن  ا�ضتطاعت  الإم���ارات  دول��ة  ف��اإن 
اخلارجية  لا�ضتثمارات  اجلاذبة  البيئة 
م����ن خ������ال م���ن���ظ���وم���ة م����ن ال���ق���وان���ني 
ال��ت��ي ت�ضمن  ال��ع�����ض��ري��ة  وال��ت�����ض��ري��ع��ات 

•• اأبوظبي-وام:

ق���ال���ت ن�����ض��رة اخ���ب���ار ال�����ض��اع��ة ان دول���ة 
اأن  ا�ضتطاعت  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
لا�ضتثمارات  جاذبة  وجهة  اإىل  تتحول 
وا�ضتقرار  اأم��ن  من  به  تتمتع  ما  بف�ضل 
ناحية،  م��ن  كافة  امل�ضتويات  على  �ضامل 
قانونية  بيئة  اإيجاد  يف  جناحها  وبف�ضل 
لا�ضتثمارات  ����ض���ام���ن���ة  وت�������ض���ري���ع���ي���ة 

الأجنبية من ناحية ثانية.
وا���ض��اف��ت ان ه��ذا م��ا اأ���ض��ار اإل��ي��ه بو�ضوح 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، لدى زيارته 
ل�”ملتقى  امل�����ض��اح��ب  ال�����دويل  امل��ع��ر���ض 
ال�ضتثمار ال�ضنوي” الذي يقام يف مركز 
�ضموه:  اأك��د  حيث  العاملي،  التجاري  دب��ي 
اأن دولة الإمارات �ضتظل الوجهة املف�ضلة 
املنطقة  يف  الأج���ن���ب���ي���ة  ل��ا���ض��ت��ث��م��ارات 
لكونها تنعم بال�ضتقرار والأمن والأمان 
وال��ق��وان��ني ال��ت��ي حتمي روؤو����ض الأم���وال 
اإىل جانب تهيئة بيئة ا�ضتثمارية نظيفة 

وحمفزة واآمنة.

واو����ض���ح���ت ال���ن�������ض���رة ال���ت���ي ت�������ض���در عن 
والبحوث  ل��ل��درا���ض��ات  الم������ارات  م��رك��ز 
ام�ض  اف��ت��ت��اح��ي��ت��ه��ا  يف  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
حت��ت ع��ن��وان “ الإم������ارات وج��ه��ة جاذبة 
ملتقى  “ اأن  الأج��ن��ب��ي��ة  ل��ا���ض��ت��ث��م��ارات 
2017 الذي ينعقد  ال�ضنوي  ال�ضتثمار 
يف م���رك���ز دب����ي ال���ت���ج���اري ال��ع��امل��ي حتت 
نحو  الطريق  العاملي  “ ال�ضتثمار  �ضعار 
املكانة  يج�ضد  “ اإمن��ا  والنمو  التناف�ضية 
الإمارات  دول��ة  بها  تتمتع  ال��ذي  الكبرية 
الأجنبية،  ال���ض��ت��ث��م��ارات  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى 
الوا�ضعة  العاملية  للم�ضاركة  فقط  لي�ض 
يف ه���ذا امل��ل��ت��ق��ى، وه���ي ال��ت��ي ت��ع��د الأكرب 
امللتقى  ه��ذا  ت�ضارك يف  تاريخه، حيث  يف 
العاملي اأكرث من 140 دولة، وت�ضت�ضيف 
جل�ضاته عددا من �ضناع القرار واخلرباء 
ال�ضتثماريني  وال��اع��ب��ني  وامل�����ض��وؤول��ني 
واإمنا  ال��ع��امل،  م�ضتوى  على  الرئي�ضيني 
اأي�����ض��اً لأن����ه ي��وؤك��د ال����دور امل��ت��م��ي��ز الذي 
تقوم به دولة الإمارات يف ت�ضليط ال�ضوء 
دول  تهم  ال��ت��ي  التنموية  الق�ضايا  على 
ق�ضية  مقدمتها  ويف  وال��ع��امل،  املنطقة 
اأ�ضبحت  ال��ت��ي  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���ض��ت��ث��م��ارات 

وال�ضتثمارات  الأم��وال  لروؤو�ض  احلماية 
والكيانات  ال�ضركات  وت�ضجع  الأجنبية، 
القت�ضادية العماقة على دخول ال�ضوق 
التي  امل��زاي��ا  من  وال�ضتفادة  الإم��ارات��ي��ة، 
ذاته،  الوقت  ويف  للم�ضتثمرين.  تقدمها 
ف����اإن الأم����ن وال���ض��ت��ق��رار ال��ل��ذي��ن تنعم 
ب��ه��م��ا الإم���������ارات ي����ع����ززان ال��ث��ق��ة مبناخ 
ثم  وم��ن  ال��دول��ة،  يف  وال�ضتثمار  العمل 
ي�ضجع على جذب املزيد من ال�ضتثمارات 
القت�ضاد  �ضالح  يف  ي�ضب  مبا  الأجنبية 
اخلطط  اأه�����������داف  وي�����خ�����دم  ال����وط����ن����ي 

التنموية ..
ال�ضرتاتيجي  الإم����ارات  م��وق��ع  اأن  كما   
الغرب  ي���رب���ط  ع���امل���ي  ك���م���رك���ز جت������اري 
بال�ضرق ويتيح الو�ضول اإىل كل الأ�ضواق 
وجهة  منها  جعل  وال��ع��امل��ي��ة،  الإقليمية 
م��ث��ال��ي��ة ل��ا���ض��ت��ث��م��ارات الأج��ن��ب��ي��ة، كما 
�ضاعد الدولة يف الوقت ذاته، على اإقامة 
دول  من  العديد  مع  اقت�ضادية  �ضراكات 
ال����ع����امل، اأ���ض��ه��م��ت يف ج����ذب امل���زي���د من 

ال�ضتثمارات اخلارجية اإىل الدولة.
للدبلوما�ضية  ك����ان  ك��م��ا   .. وا����ض���اف���ت 
الإم������ارات������ي������ة ال����ن����اج����ح����ة، م�����ن خ����ال 

الإقليمية  ال�����ق�����وى  ع���ل���ى  ان���ف���ت���اح���ه���ا 
واملوؤثرة،  الفاعلة  القت�ضادية  والدولية 
يف اآ���ض��ي��ا واأم���ري���ك���ا ال��ات��ي��ن��ي��ة والحت����اد 
الأوروبي، دور فاعل يف الرتويج للفر�ض 
الدولة،  داخ����ل  امل��ت��ن��وع��ة  ال���ض��ت��ث��م��اري��ة 
العاملية  ال�ضركات  من  العديد  واج��ت��ذاب 

الكربى للعمل فيها.
اأخ���ب���ار ال�����ض��اع��ة ان م��ك��ان��ة دولة  واأك�����دت 
كواحدة  تربز  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
الأكرث  ال�ضتثمارية  الوجهات  اأب��رز  من 
ج��اذب��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل، وه����ذا ما 
فوفقا  املعنية،  الدولية  التقارير  توؤكده 
 ،2016 ال���ع���امل���ي  ال���ض��ت��ث��م��ار  ل��ت��ق��ري��ر 
ال����ذي ���ض��در ح��دي��ث��اً ع��ن م��وؤمت��ر الأمم 
الأونكتاد  وال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  امل��ت��ح��دة 
دول�����ة جاذبة  اأك�����رب  الإم���������ارات  ت��ع��ت��رب   ،
لا�ضتثمارات يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط 
و���ض��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا، ك��م��ا ت��ب��واأت الإم����ارات 
تقرير  يف  عاملياً  ع�ضرة  ال��ضاد�ضة  املرتبة 
 2017  -  2016 ال��ع��امل��ي��ة  التناف�ضية 
الأخري وهذا اإمنا يعد �ضهادة دولية على 
تفوق الإم��ارات، وجناحها يف توفري بيئة 

مثالية جاذبة لا�ضتثمارات الأجنبية.

•• اأبوظبي-وام: 
اف��ت��ت��ح��ت ���ض��رك��ة “ اأدن�����وك ل��ل��ت��وزي��ع “ 
الظفرة”  “مرابع  خ����دم����ة  حم���ط���ة 
اأبوظبي  ب����اإم����ارة  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
عزان  ب��ن  حمد  حممد  بح�ضور  وذل���ك 
امل��زروع��ي وكيل دي��وان ممثل احلاكم يف 
منطقة الظفرة واملهند�ض �ضعيد مبارك 
بالإنابة  التنفيذي  الرئي�ض  ال��را���ض��دي 

لل�ضركة وعدد من م�ضوؤوليها.
يرتفع  الظفرة  مرابع  حمطة  وبافتتاح 
عدد حمطات اأدنوك العاملة يف املنطقة 
37 حم��ط��ة خ��دم��ة.. وم���ن خال  اإىل 

م��وق��ع امل��ح��ط��ة اجل��دي��دة احل��ي��وي على 
– ليوا ومبحاذاة جممع  طريق طريف 
مرابع الظفرة ال�ضكني �ضتوفر على مدار 
باأنواعه  بالوقود  التزود  خدمة  ال�ضاعة 
وخ�ضو�ضي   ،91 بل�ض  اإي   “ ال��ث��اث��ة 
وقود  ج��ان��ب  اإىل   “  98 و���ض��وب��ر   ،95
 7 ع��رب  وذل��ك  للبيئة  ال�ضديق  ال��دي��زل 
خدمة  ع��ل��ى  ق����ادرة  م�ضخة  و15  ج���زر 

30 مركبة ب�ضكل متزامن.
الرا�ضدي،  مبارك  �ضعيد  املهند�ض  وقال 
الرئي�ض التنفيذي بالإنابة : ياأتي ت�ضغيل 
ال��ظ��ف��رة متا�ضيا  م��راب��ع  حمطة خ��دم��ة 

حمطاتنا  �ضبكة  تعزيز  اإىل  �ضعينا  م��ع 
..وحر�ضنا  ال��دول��ة  مناطق  خمتلف  يف 
اإمكانياتنا  خم���ت���ل���ف  ت�������ض���خ���ري  ع���ل���ى 
كغريها  املحطة  ه��ذه  لتزويد  وخرباتنا 
احتياجات  تلبي  مب��راف��ق  املحطات  م��ن 

عمائنا على اأمت وجه ممكن .
اخلطة  اأن  اإىل  ال����را�����ض����دي  اأ������ض�����ار  و 
للعام  ال�ضركة  ل��دى  املعتمدة  التو�ضعية 
 25 اف��ت��ت��اح  طياتها  يف  حت��م��ل   2017
حمطة خدمة جديدة يف خمتلف اأنحاء 
دول���ة الإم������ارات و10 حم��ط��ات اأدن���وك 

اك�ضرب�ض يف اأبوظبي.

عالية  ب��وت��رية  تعمل  ال�ضركة  اأن  اأك��د  و 
عدد  اأن  مو�ضحا  اخل��ط��ة  ه���ذه  لتنفيذ 
بداية  منذ  افتتاحها  مت  التي  املحطات 
العام اجلاري بلغ 7 حمطات خدمة و7 

حمطات اأدنوك اك�ضرب�ض.
وتوفر “ حمطة خدمة مرابع الظفرة “ 
لروادها منتجات وخدمات عالية اجلودة 
والت�ضوق  ل��ل�����ض��ي��ارات،  ال���زي���ت  ك��ت��ب��دي��ل 
وم�ضتودع  اأدن���������وك،  واح������ة  م��ت��ج��ر  يف 
لأ���ض��ط��وان��ات ال���غ���از امل�����ض��ال ف�����ض��ا عن 

خدمة الغ�ضيل الآيل لل�ضيارات.
و حتتوي املحطة على م�ضجد وم�ضاحات 

مطعم  لف��ت��ت��اح  خم�ض�ضة  ا�ضتثمارية 
للعناية  وور���ض��ة  ال�ضريعة،  ل��ل��م��اأك��ولت 
باملركبات وجهاز ال�ضراف الآيل، يف حني 
تزويد  بخدمة  م�ضتقبا  م��ده��ا  �ضيتم 

وقود الغاز الطبيعي للمركبات.
وكباقي حمطات اخلدمة التابعة ل�ضركة 
حمطة  زودت  ف��ق��د  ل��ل��ت��وزي��ع،  اأدن�������وك 
تقنيات  ب��اأح��دث  الظفرة  م��راب��ع  خدمة 
والبيئة،  وال�����ض��ام��ة  والأم�����ن  ال�����ض��ح��ة 
التي من �ضاأنها تهيئة مناخ اآمن و�ضليم 
واملنطقة  فيها  والعاملني  املحطة  لرواد 

املحيطة.

موؤمتر ال�ضرق الأ��ضط للخدمات امل�ضرفية لالأفراد يفتتح اأبوابه 

خرباء وخمت�صون يناق�صون ا�صرتاتيجيات العمل يف ع�صر الثورة الرقمية

التكنولوجيا  ف��اإن  واملدفوعات،  امل�ضارف 
هي القوة الدافعة وراء النمو والطموح. 
مل  باأ�ضياء  القيام  على  ق��ادرة  فال�ضركات 
وال��ت��ع��اون بني  ق��ب��ل،  م��ن  نت�ضورها  نكن 
على  للحفاظ  الطرق  اأح��د  هو  ال�ضركاء 
القدرة التناف�ضية وحتقيق قيمة جديدة 

للعماء .
املالية  التكنولوجيا  ج��ريي��ان:  واأ���ض��اف 
هند�ضة  اإع���������ادة  ع���ل���ى  ال�����ق�����درة  ل���دي���ه���ا 
التطورات  اأدت  ف��ق��د  امل�����ض��ريف.  ال��ق��ط��اع 
اإجراء  اإىل ثورة يف طريقة  التكنولوجية 

املعامات واملدفوعات. 
�ضتحتاج  ال���ت���ح���وي���ات،  م���ن���ظ���ور  وم�����ن 
تقليدية  جهات  مع  التعاون  اإىل  البنوك 
وج���دي���دة ل��ت��ك��ون ق�����ادرة ع��ل��ى ال��ب��ق��اء يف 
التحويات  قطاع  يف  وامل�ضاركة  املناف�ضة 

وجود  وم���ع  دولر.  م��ل��ي��ار   600 ال��ب��ال��غ 
اخلربات و�ضبكة التحويات الوا�ضعة من 
قبل املنظمات الدولية لتحويل الأموال؛ 
فاإن البنوك، و�ضركات ال�ضرافة، و�ضركات 
و�ضركات  النا�ضئة،  املالية  التكنولوجيا 
هذه  من  ال�ضتفادة  ميكنهم  الت�ضالت 

الإمكانيات بكل �ضهولة .
و����ض���م���ت ح��ل��ق��ة ن���ق���ا����ض���ي���ة، ت���ه���دف اإىل 
ت�����ض��ل��ي��ط ال�������ض���وء ع��ل��ى ف���وائ���د حت�ضني 
الئتمانية  امل��ع��ل��وم��ات  ���ض��رك��ات  خ��دم��ات 
من  مرموقة  جلنة  الأو���ض��ط،  ال�ضرق  يف 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  م���ن  امل�����ض��رف��ي��ني  ك��ب��ار 
الرئي�ض  زيد قمحاوي،  وقال  ال�ضعودية. 
معر�ض  يف  ق������رار  ل�����ض��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املالية  ال��ت��ح��ل��ي��ات  ت���اأث���ري  ح��دي��ث��ه ع���ن 
حدود  اإدارة  يف  منها  ال�ضتفادة  وكيفية 

بطاقات الئتمان: “توفر بيانات �ضركات 
الو�ضول  اإمكانية  الئتمانية  املعلومات 
وموحدة  دق��ي��ق��ة  ب��ي��ان��ات  اإىل  ال�����ض��ري��ع 
هذه  وتتيح  املحتملني،  املقرت�ضني  ع��ن 
للبنوك  وال��ك��ام��ل��ة  ال���ع���ام���ة  امل��ع��ل��وم��ات 
اأكرث  ب�ضكل  ال��ع��م��اء  ���ض��ل��وك��ي��ات  تقييم 
دقة، وتقليل وقت املعاملة والتكاليف مما 
يوؤدي اإىل حت�ضني جتربة العماء وزيادة 
اإىل  وجنبا  املناق�ضة،  واأث��ن��اء   . الربحية 
للمعلومات  ال�ضعودية  ال�ضركة  مع  جنب 
اأي�ضا  قمحاوي  ك�ضف   ، �ضمة  الئتمانية 
وجمموعة  التقنيات  لأح��دث  من��اذج  عن 
م��ن ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ات امل��ن��ف��ذة ع��رب دورة 
ح��ي��اة جت��رب��ة ال��ع��م��اء ال��ت��ي م��ن �ضاأنها 
املمار�ضات  اأف�ضل  على  احل�ضور  توعية 
�ضركات  م��ن  ا���ض��ت��ف��ادة  اق�ضى  حتقيق  يف 

•• دبي-الفجر:

انطلقت ام�ض فعاليات موؤمتر اخلدمات 
امل�ضرفية لاأفراد يف دورته الثانية ع�ضر 
ومب�ضاركة  دب��ي،  مرييديان  لو  فندق  يف 
ح�������ض���روا  م�����ن�����دوب   200 م�����ن  اأك��������رث 
لا�ضتماع اىل حديث اأكرث من 20 خبري 
ت��ط��ور خ��دم��ات الأف����راد الرقمية،  ح��ول 
دع���م ال��ت��وج��ه ل��ل��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة، حتليل 
والعديد  الإ�ضطناعي  والذكاء  البيانات 
م���ن امل��وا���ض��ي��ع الأخ�������رى. وي��ج��م��ع هذا 
ال��ب��ن��وك الإقليمية  ال��ع��دي��د م��ن  احل���دث 
ال���رائ���دة يف جم���ال اخلدمات  وال��دول��ي��ة 
اأحدث  اىل  للتطرق  ل��اأف��راد  امل�ضرفية 
تكنولوجيا  عرو�ض  واأف�ضل  الب��ت��ك��ارات 
الق�ضايا  اأهم  ومناق�ضة  املالية  اخلدمات 
ب��ق��ط��اع اخلدمات  احل�����ض��ا���ض��ة وامل��ح��ي��ط��ة 

امل�ضرفية لاأفراد يف املنطقة.
وي�����ض��ت�����ض��ي��ف امل����وؤمت����ر ه����ذا ال���ع���ام كبار 
ال��ع��ق��ول واخل�����رباء م���ن امل��ت��ح��دث��ني من 
وال�ضركات  والدولية  الإقليمية  البنوك 
وبنك  ب��ن��ك  �ضيتي  م��ث��ل  امل��ال��ي��ة  التقنية 
والبنك  الوطني  اأبوظبي  وبنك  عجمان 
ال��ت��ج��اري ال���دويل وب��ن��ك ال��دوح��ة وبنك 
الوطني  قطر  وبنك  الإ�ضامي  اأبوظبي 
�ضركات  اىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال���ب���اد.  وب��ن��ك 
التكنولوجيا املالية مثل �ضرتاندز، ريبل، 
ل���وي���ال، م��ون��ام��ي ت���ك، اي اك�����ض��ي��د و ناو 

موين. 
وق����ال ���ض��ودي�����ض ج���ريي���ان، رئ��ي�����ض دائ���رة 
اك�����ض��رب���ض موين:  ���ض��رك��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات يف 
الطريقة  ف��ق��ط  ت��غ��ري  مل  التكنولوجيا 
التي نوؤدي بها الأعمال امل�ضرفية اليوم، 
ب��ل غ���ريت ط��ري��ق��ة امل��ن��اف�����ض��ة. وق���د خلق 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي بيئة  الب���ت���ك���ار وال���ت���ق���دم 
جتارية تناف�ضية للغاية. فبالن�ضبة لقطاع 

قال  ج��ان��ب��ه،  م��ن  الئتمانية.  املعلومات 
اخلدمات  ق�ضم  رئي�ض  �ضيغال،  �ضوفرات 
اأبوظبي  ب��ن��ك  يف  ل���ل���اأف���راد  امل�����ض��رف��ي��ة 
البيئة  تظل  ب��اأن  التوقعات  مع  الوطني: 
القت�ضادية �ضعيفة نوعاً ما، فمن املرجح 
يف  لإنفاقها  الأول��وي��ة  البنوك  تعطي  اأن 
التي  اأو  تنظيمية  طبيعة  ذات  جم���الت 
ت�ضاعد على حت�ضني جتربة العماء مثل 
بزيادة  واللتزام  الإلكرتونية،  اخلدمات 
الرقابة التنظيمية والأمن الإلكرتوين .

ال�ضنوات  م��دى  على   : �ضيجال  واخ��ت��ت��م 
يت�ضارع  اأن  امل��رج��ح  م��ن  املقبلة،  القليلة 
الجت�����اه ال����ذي ك����ان ج���اري���ا م��ن��ذ نهاية 
الأزم�����ة امل��ال��ي��ة و ه��و ال���زي���ادة يف عر�ض 
ا�ضتهاكية.  ك�ضلع  امل�ضرفية  اخل��دم��ات 
وانخفا�ض  التناف�ضية،  البيئة  اأن  ك��م��ا 
ال��ت��ك��ل��ف��ة وه��ام�����ض ال���رب���ح ����ض���وف جُترب 
ال�ضرتاتيجيات  يف  التميز  على  البنوك 

التي تركز على خدمة العميل .
ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة ع�����ض��ر من 
للخدمات  الأو������ض�����ط  ال�������ض���رق  م����وؤمت����ر 
امل�ضرفية لاأفراد من قبل �ضركة فليمنغ 
احلدث  وي��رع��ى  وامل��ع��ار���ض.  للموؤمترات 
للمعلومات  ال�ضعودية  ال�ضركة  م��ن  ك��ل 
وتاأتي  ق����رار،  و���ض��رك��ة  �ضمة  الئ��ت��م��ان��ي��ة 
�ضركة نيوجن كراع الذهبي للحدث، وقد 
و�ضركاه  كوت�ضر  �ضيمون  �ضركة  ان�ضمت 
اآرب����ي تكنولوجيز  و���ض��رك��ة  ف�����ض��ي،  ك���راع 
تاتا  و����ض���رك���ة  ا����ض���رتات���ي���ج���ي،  ك�����ض��ري��ك 
التحول  ك��راع��ي  ال�ضت�ضارية  للخدمات 
�ضركة  م��ن  ك��ل  ي�����ض��ارك  بينما  ال��رق��م��ي، 
لوك�ضون، �ضركة فايانا، و�ضركة  اك�ضرب�ض 
باكبي�ض كرعاة منت�ضبني.  موين و�ضركة 
ومركز  ف���ن���دق  يف  احل������دث  ه�����ذا  ي��ع��ق��د 
4 اإىل  م��وؤمت��رات لو مرييديان دب��ي من 

5 اأبريل.
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العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1492  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / ١-ال�����ض��ن��د ���ض��ك��راب جت���ارة ال��ع��ام��ة ������ض.ذ.م.م جمهول 
اأق���ام عليك  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ب��اب��ر علي علي �ضري �ضيخ  ق��د 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )١89٦2 درهم( 
ال�ضكوى:  رقم   . وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
املوافق  اخل��م��ي�����ض  ي���وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    mb168890703ae
القا�ضي لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  ال�ضاعة 8.30 �ض مبكتب   20١7/4/١3
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/8214  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-كريلن تردينغ م.د.م.�ض جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /اجمد عبدالكرمي �ضعيد باكري وميثله:حمدان عبداهلل �ضبيح �ضيف 
عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الكعبي 
والر�ضوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   480000( وق��دره��ا 
وامل�ضاريف .   وحددت لها جل�ضة يوم الثاثاء املوافق 20١7/4/١١ ال�ضاعة 
اأو من ميثلك  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.2:بالقاعة 8.30 �ض 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1113  عمايل جزئي
جمهول  ذ.م.م  حرة  منطقة  �ضوليو�ضنز  كومري�ض  ١-�ضوب   / عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /فرح عماد احمد العزب  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )58933 درهم( وتذكرة عودة 
مببلغ )3000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة 
يوم اخلمي�ض  املوافق 20١7/4/20 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/877  جتاري جزئي

بنك  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  بهاتيا   كاملي�ض  هيتني   -١  / عليه  املدعي  اىل 
امل�ضرق )�ضركة م�ضاهمة عامة( وميثله:ابراهيم ح�ضن ابراهيم املا قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها الزام املدعي عليها مببلغ وقدره )334.528.79( درهم )ثاثمائة واربعة وثاثون 
الف وخم�ضمائة وثمانية وع�ضرون درهما وت�ضعة و�ضبعون فل�ضا( والفوائدة القانونية ١2٪ من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب . وحددت لها جل�ضة يوم 
فاأنت مكلف  لذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  8.30 �ض  ال�ضاعة    20١7/4/١2 املوافق   الربعاء 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 
اإدارة  مكتب  ال��دع��وى من  ملف  احالة  بانه مت  علما   ، الأق��ل  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�ضة  قبل 

الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية . 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2016/1230  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/١-عبداهلل ح�ضن ابراهيم علي البلو�ضي جمهول حمل القامة نعلنكم 
اعاه  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    20١7/2/١٦ بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
بالزام املدعي  التجاري الدويل �ض.م.ع حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  ل�ضالح/البنك 
الف  ع�ضر  واث��ن��ي  )ثمانية   )8١239١3.٦9( وق���دره  مبلغ  امل��دع��ي  للبنك  ي���وؤدي  ب��ان  عليه 
بواقع ٪9  ب�ضيطة  فائدة  فل�ضا( ف�ضا عن  و�ضتني  وت�ضعة  درهم  وت�ضعمائة وثاثة ع�ضر 
درهم  الف  ومبلغ  امل�ضروفات  والزمته  ال�ضداد  20١٦/٦/١٦ وحتى متام  تاريخ  �ضنويا من 
يوما  ثاثني  خال  لا�ضتئناف  قابا  احل�ضوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل 
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 

را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2016/1405  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليهما/١-�ضركة �ضي واي للماحة ذ.م.م 2- اأبني توما�ض فيلور اأبني توما�ض - عن نف�ضه 
وب�ضفته مدير �ضركة �ضي واي للماحة ذ.م.م وكفيا ملديونيتها جمهويل حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  20١٦/١2/١5  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�ضالح/�ضركة 
الوفاق للتمويل �ض.م.خ حكمت املحكمة مبثابة ح�ضوري/اول:بالزام ال�ضركة املدعي عليها الوىل 
بان توؤدي لل�ضركة املدعية مبلغ )�ضبعمائة واربعة وت�ضعون الفا و�ضبعمائة واثنني وت�ضعون درهما( 
لل�ضركة  ي��وؤدي  بان  الوىل  عليها  املدعي  مع  والت�ضامن  بالتكافل  الثاين  عليه  املدعي  ثانيا:بالزام 
ومبلغ  امل�ضاريف  والزامكما  دره��م(  الف  )�ضبعمائة وخم�ضون  البيان يف حدود  �ضالف  املبلغ  املدعية 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ضوري قابا 
�ضاحب  با�ضم  �ضدر  الع��ان  هذا  لن�ضر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خال  لا�ضتئناف 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2016/2203  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليهما/١-جنمة الرفاعة لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م 2- �ضنجاي كومار 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  ديناناث 
املدعي  بالزام  ���ض.م.ع  ال�ضتثمار  ل�ضالح/بنك  اع��اه  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    20١7/2/١9
عليهما بالت�ضامن والتكافل بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ )ثاثمائة واثنني و�ضتني الف 
وثمامنائة واربعة واربعني درهم وثاثة وثاثني فل�ضا( والفائدة القانونية بواقع 9٪ من 
املدعي  والزمت  ال�ضداد  متام  وحتى  يف:20١٦/٦/١5  احلا�ضل  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ 
احل�ضوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومببلغ  بامل�ضروفات  عليهما 
قابا لا�ضتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العان �ضدر 

با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2016/2939 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/١- حمد �ضعيد علي �ضعيد الغافري  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/بنك دبي ال�ضامي �ض.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب 
والزامك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  علي  اآل  الناخي 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )488854.07( كجم من ال�ضكر باملوا�ضفات املتفق 
عليها بعقد بيع ال�ضلم بال�ضند التنفيذي وت�ضليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/562  مدين جزئي

لتاأجري  اك�ضيلن�ض  ����ض.ذ.م.م )مكتب  ال�ضيارات  لتاجري  زد  تي  ال   -١  / عليه  املدعي  اىل 
ال�ضيارات �ضابقا(  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �ضركة البحريه الوطنية للتاأمني 
)فرع دبي( وميثله:ماجد حممد ال�ضيخ احمد بن ال�ضيخ ح�ضن اخلزرجي  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )000.١١ 
درهم( )احدى ع�ضر الف درهم( والفائدة بواقع ١2٪ �ضنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
متام ال�ضداد مع الزام املدعي عليه بامل�ضروفات والر�ضوم مقابل اتعاب املحاماة. وحددت 
 Ch 2.D.17 لها جل�ضة يوم  الثاثاء املوافق  20١7/4/١١   ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/331  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / ١- حمد حممد اجلربي 2- خليف اأدبي�ض العجيل  جمهويل حمل القامة 
اأبوبكر احمد  ���ض.ذ.م.م وميثله:عبداللطيف حممد  العامة  للتجارة  املدعي/ فيورت  ان  مبا 
املحرزة على  امل�ضبوطات  بت�ضليمها  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  عليك  اأق��ام  قد  احلمادي  
ذمة الدعوى اجلزائية رقم:34778/20١4 مركز �ضرطة دبي وبانها عبارة عن )قاطرة بي�ضاء 
 GITT13135:اللون حتمل اأرقام:١0954 دبي تزن:١٦5.000 كيلو جرام حتمل رقم قاعدة
طراز عام:20١0 بطول 40 قدم( واملقدرة بقيمة )45.000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة . وحددت لها جل�ضة يوم  الحد املوافق  20١7/4/9   ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/402  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / ١-  او خالد للمقاولت �ض.ذ.م.م 2- راما وتر د هودا رام  جمهويل حمل 
ال�ضيخ  ���ض.م.ع وميثله : ماجد حممد  راأ���ض اخليمة الوطني  ان املدعي/بنك  القامة مبا 
بالزام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  قد  اخل��زرج��ي    ال�ضيخ ح�ضن  بن  احمد 
املدعي عليهما بالت�ضامن ان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )205.582.05 دره��م(  والر�ضوم 
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة ١2٪ �ضنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد 
املوافق   الح���د    ي��وم  لها جل�ضة  وح��ددت  كفالة.   املعجل با  بالنفاذ  و�ضمول احلكم  التام 
20١7/4/١٦   ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2016/2220  جتاري جزئي 

اىل امل��دع��ي عليه/١-عديل ط��اه��ر حممد ط��اه��ر رات��ه��ور جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/�ضركة الوفاق للتمويل �ض.م.خ  ميثله:عبدالقادر ح�ضني بخيت حديجان نعلنكم 
اعاه  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    20١7/2/2١ بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ����ض.م.خ  للتمويل  ال��وف��اق  ل�ضالح/�ضركة 
املحاماة ورف�ضت ما  اتعاب  والف درهم  امل�ضروفات  بكامل  والزمته  )497.803.89( درهم 
يوما  ثاثني  خ��ال  لا�ضتئناف  قابا  احل�ضوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��دا 
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 

را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/825  تنفيذ عمايل 
الق��ام��ة مبا  �ضريفي�ض جم��ه��ول حم��ل  ت��امي  اون  ���ض��ده/١-  املنفذ  اىل 
اأق��ام  عليك  الكندي  قد  التنفيذ/خالد بن حممد بن �ضعيد  ان طالب 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�ضافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )2١744(
مبلغ )١723( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/794 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/١- كاكتاي ايفينت�ض ���ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
وميثله:يو�ضف  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  ب��ي  ت��ي  التنفيذ/اي  طالب  ان  مب��ا 
حممد ح�ضن حممد البحر   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ به وقدره )49923( درهم اىل طالب  املبلغ  اعاه والزامك بدفع 
الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال ١5 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2016/5221  عمايل جزئي 
نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����ض.م.ح  للمو�ضيقى  عليه/١-فانيا  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ:20١٦/١١/28 يف  املنعقدة  بجل�ضتها  املحكمة حكمت  بان 
للمدعي  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  با�ضا   احمد كرمي  ل�ضالح/اعجاز  اعاه 
مبلغا مقداره )55.٦38 درهم( )خم�ضة وخم�ضون الفا و�ضتمائة وثمانية وثاثون 
درهما( وتذكرة عودة اىل موطنه عينا على الدرجة ال�ضياحية او قيمتها نقدا ما 
مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضروفات. حكما 
مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�ضر هذا العان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2016/8757  عمايل جزئي 

حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  الت�ضال  �ضبكات  لرتكيب  ع��ل��ي��ه/١-ال��درع  املحكوم  اىل 
يف  ب��ت��اري��خ:١9/20١7/3  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعاه ل�ضالح/تانكان كيتومارو  بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
يلتحق  م��امل  نقدا  او  عينا  لوطنه  ع��ودة  وبتذكرة  دره��م(   48583( مبلغ  للمدعي 
بخدمة �ضاحب عمل اخر وبالر�ضوم وامل�ضاريف واعفت املدعي منها. حكما مبثابة 
احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر 
هذا العان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/636  عمايل جزئي

حمل  جم��ه��ول  ف��ردي��ة  موؤ�ض�ضة   - لل�ضتائر  ١-���ض��وب��رة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
عليك  اأق���ام  ق��د  باتيل   دهيابهاي  بهاي  /�ضوري�ض  امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )٦0١50 درهم( 
ال�ضكوى:  رق��م  وامل�ضاريف.  والر�ضوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
املوافق  اخل��م��ي�����ض  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB168883322AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���ض   8.30 ال�ضاعة   20١7/4/20
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1130  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-احلديريات لعمال الكهروميكانيكية )فرع من �ضركة احلديريات 
للتكييف والتربيد واملقاولت العامة ذ.م.م فرع دبي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية  /�ضعد احمد بركات  قد 
رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(  وتذكرة عودة مببلغ )2000  دره��م(  وقدرها )9١١54 
اخلمي�ض   ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت   .  MB168743922AE/2016:ال�ضكوى
املوافق 20١7/4/20 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 
اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/720  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-عثمان ال�ضام�ضي خلدمات التنظيف �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �ضري   زابانتا  /لورنا  املدعي  ان  مبا  القامة 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   ١05١٦( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
 MB167163625AE/2017:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
8.30 �ض  ال�����ض��اع��ة   20١7/4/20 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����ض   ي���وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1249  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  الفنية  لاعمال  الراقية  ١-املتقدمة   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /�ضربي عبداملنعم عبد احلميد علي  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )249٦9 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB168582410AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   2000(
8.30 �ض  ال�����ض��اع��ة   20١7/4/١8 امل���واف���ق  ال���ث���اث���اء   ي���وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1151  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-ر�ضا علي خلدمات تنظيف املباين �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممود عمر ابو احل�ضن حممود ابو احل�ضن  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )34٦00 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB167692798AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم  دره���م(   2000(
�ض   8.30 ال�����ض��اع��ة   20١7/4/20 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����ض   ي����وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/678  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-بلودان لتجارة اخل�ضار والفواكه �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /فادي حممود ال�ضوم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   92.2٦٦( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
  mb167892159ae:ال�ضكوى رق��م  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
8.30 �ض  ال�����ض��اع��ة   20١7/4/20 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����ض   ي���وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/8926  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-�ضي بريلز للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /مدثر قا�ضم حممد ار�ضاد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   ١87٦5( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
  mb162431858ae:ال�ضكوى رق��م  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
8.30 �ض  ال�����ض��اع��ة   20١7/4/20 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����ض   ي���وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/464  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-برولوجيك�ض كوم�ضريف م.د.م.�ض جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /براميتا كري�ضنامورتي �ضيتي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )58933 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة  . وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض  
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ض   8.30 ال�ضاعة   20١7/4/١3 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/564  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / ١-كلداري ريدي مك�ض - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ اخلط ال�ضاخن للنقل بال�ضاحنات اخلفيفة والثقيلة - �ض ذ م م 
وميثله : حممد �ضلمان ح�ضن ال�ضابري   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )38٦000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف.  
وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض  املوافق  20١7/4/١3  ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.14
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2016/2780  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / ١-فهد بن را�ضد بن �ضعيد احليائي  جمهول حمل القامة مبا 
يعقوب  م وميثله : حممد مرت�ضى  م  ذ   - ال�ضيارات  لتاأجري  ام  بي  اأر  املدعي/  ان 
بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الها�ضمي  ب��ره��ان  مرت�ضى 
املدعي عليه مببلغ وقدره )١78.500 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف و اتعاب املحاماة 
والفائدة ١2٪ من املطالبة  وحتى ال�ضداد التام و �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل با 
امل��واف��ق  20١7/4/١7  ال�ضاعة 8.30 �ض  ي��وم الث��ن��ني   كفالة  وح��ددت لها جل�ضة 
بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/264  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / ١-العنود جا�ضم مطر جا�ضم مفتاح  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك الحتاد الوطني - وميثله : عبداهلل حممد ر�ضول علي الهرمودي   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضدها مببلغ وقدره )5٦2.53١ 
القر�ض  عن  �ضنويا   ٪١0.50 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م( 
ال�ضخ�ضي ومبعدل فائدة 3٦٪ �ضنويا عن بطاقة الئتمان ومبعدل فائدة تاأخريية ١7٪ 
�ضنويا عن ال�ضحب على املك�ضوف من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام.   وحددت 
 Ch2.E.21 لها جل�ضة يوم اخلمي�ض   املوافق  20١7/4/٦  ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/674  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١-نا�ضر رو�ضن علي قا�ضم 2-يونايتد لاملنيوم �ض ذ م م- �ضابقا - 
الدينار خلدمات الفنية - �ض ذ م م - حاليا - جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �ضركة 
فاريتي انرتنا�ضنال للتجارة - ذ م م وميثله : احمد ح�ضن حممد عبداهلل املازمي - قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )55.0٦0.50 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة  ١2٪ من تاريخ    رفع الدعوى 
وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق  20١7/4/١7  ال�ضاعة 8.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�ضور  Ch1.C.13 لذا  بالقاعة  �ض 
على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/708  جتاري جزئي              
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  اللوي�ضي   يو�ضف  ح�ضن  ١-�ضليمان   / عليه  املدعي  اىل 
احمد  علي  اأحمد  حممد   : وميثله  فردية  موؤ�ض�ضة   - لل�ضياحة  بوكينج  اي��زي  املدعي/ 
اللنجاوي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضده بان يوؤدي 
للمتنازع مبلغ وقدره )5٦890 درهم( قيمة ال�ضيك رقم ١9 امل�ضحوب على بنك الإمارات 
تاريخ  من   ٪١2 التجارية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  الوطني  دبي 
امل��واف��ق  ١7/20١7/4   الث��ن��ني  ي��وم  لها جل�ضة  وح���ددت  ال��ت��ام.   ال�ضداد  املطالبة وحتى 
ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ضاعة 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/679  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / ١-املميزة لتجارة قطع غيار ال�ضيارات - �ض ذ م م 2-زهو ليو 3-قينغ 
ك�ضني ليان  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ هاين ويل انرتنا�ضونال اينك وميثله 
: �ضيف �ضعيد را�ضد الغبار ال�ضام�ضي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها مببلغ وقدره )239.288.44 درهما( )مئتان وت�ضعة وثاثون الف ومائتان 
والر�ضوم  التعوي�ض  مبلغ  ب��ه  م�ضمول  فل�ض(  وارب��ع��ون  وارب��ع��ة  دره��م  وثمانون  وث��م��ان 
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�ضة يوم الحد   املوافق  20١7/4/١٦  ال�ضاعة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ���ض   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/1844  جتاري كلي               

ان  اك��ون لا�ضت�ضارات  جمهول حمل القامة مبا  املدخل / ١-ج��رب  اىل اخل�ضم 
املدعي/ كون�ضطان�ض عزيز قبان وميثله : زايد �ضعيد را�ضد �ضعيد ال�ضحي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها  الق�ضاء بحل وت�ضفية �ضركة )جرب اكون لا�ضت�ضارات( 
برقم  دب��ي  ب��اإم��ارة  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  من  مهنية  رخ�ضة   - لها  وال�ضادر 
)٦9٦775( ، وتعيني م�ضفي ق�ضائي لتويل اإجراءات الت�ضفية.   وحددت لها جل�ضة 
يوم الحد  املوافق  20١7/4/9  ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/895  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١-جاجن�ض با�ضا لا�ضتثمار - ذ م م  جمهول حمل القامة 
وميثله  ارام��ت��ك   - للتكنولوجيا  الأم��ري��ك��ي��ة  العربية  ال�ضركة  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
الدعوى ومو�ضوعها  عليك  اأق��ام  قد   - ال�ضباغ  يو�ضف  احمد عبدالعزيز  : منى 
املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي لل�ضركة املدعية مبلغ وقدره )5١.50.3٦١ 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية بواقع ١2٪ من 
املوافق   التام.  وح��ددت لها جل�ضة يوم الحد  ال�ضداد  تاريخ رفع الدعوى وحتى 
20١7/4/9  ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/579  جتاري كلي               

3-با�ضيفيك  راه���ولن  2-دل��ي��ب  م  م  ذ  �ض   - املراقبة  لنظمة  ١-با�ضيفيك   / عليه  املدعي  اىل 
كنرتولز ك��اود �ضرف�ضيز م م ح )ف��رع دب��ي( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ نور بنك 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�ضباغ    يو�ضف  عبدالعزيز  احمد  : منى  عامة( وميثله  )م�ضاهمة 
والزام  الدعوى  الأمر على عري�ضة 20١٦/٦87 جتاري مللف  املطالبة ب�ضم ملف  ومو�ضوعها 
املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )32.995.8١١.77 درهم( 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  ال�ضداد  متام  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   ٪١2 القانونية  الفائدة  مع 
املوافق  20١7/4/20  ال�ضاعة 9.30 �ض  واتعاب املحاماة.   وح��ددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  بالقاعة 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/417  جتاري كلي               
قرن  ب�ضركة  �ضريك  وب�ضفته  نف�ضه  - عن  ال�ضيخ  احمد  / ١-خليفة  عليه  املدعي  اىل 
اإك�ضرب�ض للتجارة العامة 2-باكراب للتجارة العامة - �ض ذ م م - حاليا- قرن اإك�ضرب�ض 
املدعي/ حممود  ان  القامة مبا  �ضابقا جمهويل حمل   - م  م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة 
او عبدي اإ�ضماعيل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
مببلغ 4.05٦.524 درهم مت�ضامنني ومت�ضامنني للمدعيني بال�ضافة اىل ١2٪ فائدة 
با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �ضمول  و  التام  ال�ضداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  قانونية 
املوافق   كفالة والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.   وح��ددت لها جل�ضة يوم الح��د  
اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  9.30 �ض  ال�ضاعة    20١7/4/9
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/894  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١-مطعم ثريون - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
ال�ضركة العربية الأمريكية للتكنولوجيا - ارامتك وميثله : منى احمد عبدالعزيز 
يو�ضف ال�ضباغ -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  للمدعية مبلغ وقدره )5١.٦2٦.97 درهم(  يوؤدي  باأن 
املحاماة والفائدة التاأخريية بواقع ١2٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام 
و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل.   وحددت لها جل�ضة يوم الحد  املوافق  20١7/4/9  
ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/766  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / ١-احمد بن حمد بن حممد مباركي  جمهول حمل القامة 
را�ضد عبداهلل  الحمدي وميثله:  بن مو�ضى  عي�ضى  بن  املدعي/ عبداهلل  ان  مبا 
علي هوي�ضل النعيمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره���م(   82223.٦8( وق���دره  مببلغ  عليه 
يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  التام.   ال�ضداد  املطالبة وحتى  تاريخ  ١2٪ من  والفائدة 
الربعاء  املوافق  20١7/4/١9  ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
مذكرة اعالن  متنازع �شده بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/22  نزاع تعيني خربة عقاري                      
اىل املتنازع �ضده/١- حممد بن عمر بن حممد باقب�ض  جمهول حمل 
: هند  م وميثله  م  ذ   - العقارية  دام��اك  املتنازع/�ضركة  ان  الق��ام��ة مبا 
حميد علي غدير الكتبي - قد اقام عليك الدعوى املطالبة بندب خبري 
متخ�ض�ض مع الزام املدعى عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.   
وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء  املوافق 20١7/4/١2  ال�ضاعة 8.30 �ض 
مبكتب امل�ضلح  لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثاثة ايام على القل.  
رئي�ض الق�شم                                                

حماكم دبي

الت�شويات الودية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/1529 جتاري كلي                              

اىل املدعي عليه /١ - خالد عبداهلل فرحان جوهر - جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ البنك التجاري الدويل - �ض م ع  قد اقام الدعوى املذكورة 
اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  20١7/3/30 
احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة/وقبل الف�ضل يف املو�ضوع : بندب 
اخلبري امل�ضريف املخت�ض �ضاحب الدور باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق 
احلكم ال�ضادر بتلك اجلل�ضة )وقد با�ضر اخلبري املنتدب املهمة واودع تقريره 
مبلف الدعوى(.  وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم اخلمي�ض  املوافق ٦/20١7/4  

 .Ch2.E.21 ال�ضاعة 30 : 09 �ضباحا يف القاعة
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  الدعوى 2017/11    تظلم عقاري                

اىل املتظلم �ضده / ١- اك�ضنتيال ميدي�ضت للو�ضاطة التجارية - �ض ذ م م 2-اك�ضتنيال 
التظلم /ح�ضن  اأن  القامة مبا  م  جمهويل حمل  م  ذ  �ض   - ميدي�ضت لا�ضتثمار 
ال�ضادر  القرار  تظلم من  ومو�ضوعه  اعاه  املذكور  التظلم  عليك  اقام  قد  ميزار 
رقم ١/20١7 حجز حتفظي عقاري والر�ضوم وامل�ضاريف.    وحددت لها جل�ضه يوم 
لذا   ch1.B.6 رقم  بالقاعة  ال�ضاعة ١١.00 �ضباحا  املوافق 20١7/4/9   الح��د  
اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك من  ف��اأن��ت مكلف ب��احل�����ض��ور 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اي��ام  بثاثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  اأو  م��ذك��رات 

تخلفك فاإن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري   
            رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  الدعوى 2017/33    تظلم مدين                 

اىل املتظلم �ضده / ١- �ضليمان علم بويان - جمهول حمل القامة مبا اأن 
التظلم  عليك  اق��ام  قد   - اأحمد  علي  حممد  احل��ق  معني  /حممد  التظلم 
١2/20١7 حجز  رق��م  ال�ضادر  ال��ق��رار  تظلم من  اع��اه ومو�ضوعه  امل��ذك��ور 
الثاثاء   ي��وم  حتفظي م���دين  وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف. وح���ددت لها جل�ضه 
لذا   ch1.B.6 رقم  بالقاعة  �ضباحا   8.30 ال�ضاعة    20١7/4/١١ املوافق 
لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت 
الأقل  على  اي��ام  بثاثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  اأو  مذكرات  من 

ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري   
            رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
اإعالن بالن�شر

   رقم املحرر )2017/2054(
املنذر : هوم اند هومز للو�ضاطة العقارية - �ض ذ م م 

املنذر اليه : عبداهلل حممد علي عيد املري - اإماراتي اجلن�ضية 
)العنوان : مكتب رقم ١0١ - بناية الري�ض - امام حمطة مرتو برجمان - رقم الر�ض - 0-5٦0 - رقم 

البلدية 8٦5-3١8 - منطقة الكرامة - دبي - الإمارات العربية املتحدة. 
لذلك : املنذر يخطر املنذر اليه بانه بداية من ال�ضنة اليجارية اجلديدة التي تبداأ يف 20١7/7/2٦ 
وحتى 20١8/7/25 �ضتكون هناك زيادة يف اليجار وفق احلا�ضبة اليجارية ملوؤ�ض�ضة التنظيم العقاري 
)ريرا( وح�ضب القوانني املنظمة لايجارات يف اإمارة دبي للفرتة من 20١7/7/2٦ وحتى 20١8/7/25 
فيما يتعلق باملكتب رقم ١0١ - بناية الري�ض - رقم الر�ض 0-5٦0 - رقم البلدية 8٦5-3١8 - منطقة 
الكرامة - دبي - الإمارات العربية املتحدة - وهذا يعد مبثابة اإ�ضعار بالزيادة وفق احلا�ضبه اليجارية 

ملوؤ�ض�ضة التنظيم العقاري للفرتة من 20١7/7/2٦ وحتى 20١8/7/25 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2056   

املنذرة : �ضركة �ضنتور لتجارة الكهربائيات - �ض ذ م م 
العنوان : اإمارة دبي - بردبي - �ضارع خالد ابن الوليد - مركز برجمان لاعمال ، الطابق 24 هاتف 

رقم : 04/3542000 
املنذر اليه : الطائر الف�ضي لاعمال الفنية - موؤ�ض�ضة فردية ملالكتها عتيقة م�ضبح مطر 

العنوان : اإمارة دبي - بردبي - معهد بلح�ضا لتعليم قيادة ال�ضيارات - خلف نادي الو�ضل بالقرب من 
نادي ال�ضرطة هاتف رقم : 043243535 - لار�ضاد : 05٦77١7548 - جمهول حمل القامة 

قدره  وال��ب��ال��غ  ذمتها  املرت�ضد يف  املبلغ  و���ض��داد  ال��وف��اء  ب�����ض��رورة  وتكلفها  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  ت��ن��ذر 
الفا و�ضتة وت�ضعون درهم و�ضبعة وثمانون فل�ضا( وذلك خال  5١4.09٦.87 )خم�ضمائة واربعة ع�ضر 
خم�ضة ايام من تاريخ بلوغ هذا الن��ذار اىل املنذر اليها ، وال يف حال العدم �ضنت�ضر اىل اللجوء اىل 
وامل�ضاريف  الر�ضوم  كافة  حتميلكم  مع  ذمتكم  يف  واملرت�ضد  املطالبة  حمل  باملبلغ  للزامكم  الق�ضاء 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2016/889 احوال نف�ض م�شلمني 

اىل املحكوم عليه/١- خالد عبداهلل عبدالعزيز ابراهيم - جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها 
املنعقدة بتاريخ  20١7/١/9  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�ضالح/ �ضمية مرت�ضى عبد الرحيم مرت�ضى الن�ضاري بحكمت 

املحكمة مبثابة احل�ضوري :١- باثبات ح�ضانة ال�ضغري عبد العزيز للمدعية 
تاريخ  اعتبارا من  العزيز  لل�ضغري عبد  بنوة  نفقة  �ضهريا  دره��م   2000 للمدعية مبلغ  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  2-ال��زام 

املطالبة الق�ضائية
3-الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 40 الف درهم �ضنويا اجرة م�ضكن ح�ضانة وذلك اعتبارا من تاريخ املطالبة 
الق�ضائية احلا�ضر يف 20١٦/٦/2 والزامه من ذات التاريخ ان يوؤدي لها مبلغ 20 الف درهم  ملرة واحدة بدل اثاث م�ضكن 

احل�ضانة والزامه من ذات التاريخ ان يوؤدي لها مبلغ 700 درهم �ضهريا قيمة فواتري الكهرباء واملياه
4- الزام املدعي عليه بان ي�ضلم املدعية ا�ضل �ضهادة املياد اخلا�ضة باملح�ضون عبد العزيز والزامه بان ي�ضلم لها �ضورة طبق 
 ال�ضل من جواز �ضفرة وجواز �ضفر ال�ضغري عبد العزيز مع الزامه بت�ضليمها �ضورة م�ضدقة من خا�ضة القيد اخلا�ضة به

5- الزام املدعي عليه بامل�ضروفات ومبلغ 300 درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العان �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/29 عقاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/١- داري��ن بول مكمور - جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  20١7/2/2٦  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�ضالح/ م�ضرف الإمارات 
املوؤرختني  وماحقهما  بالتمليك  املنتهيتني  الج����ارة  اتفاقيتي  بف�ضخ  ع  م  ���ض  ال���ض��ام��ي 
2008/3/30 والزامه بت�ضليم العقارين حمل الجارة للمدعيني خاليني من ال�ضواغل واحليازة 
وخماطبة دائرة الرا�ضي والأماك ملحو القيد الذي فحواه )خ�ضوع العقار لرتتيبات الجارة 
اي  من  بالعقارين  اخلا�ضة  امللكية  ب�ضهادتي  وال���وارد  عليه  املدعي  ل�ضالح  بالتمليك  املنتهية 
وامل�ضروفات  بالر�ضوم  الزمته  كما  العقارين  يف  الول  املدعي  امل�ضرف  ملكية  من  حتد  حقوق 
ومبلغ الف درهم درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ما عدا ذل��ك.  حكما مبثابة احل�ضوري 
قابا لا�ضتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العان �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/227 جتاري  جزئي                                        
م  جمهول حمل  م  ذ  ���ض   - الفنية  للخدمات  م��ون  بيج  امل��دع��ي عليه/١-  اىل 
القامة مبا اأن املدعي / مطعم ايبوين وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�ضف 
ال�ضباغ  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  20١7/3/٦  يف 
الدعوى املذكورة اعاه ل�ضالح/ مطعم ايبوين بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ مائة وخم�ضة وثاثني الف درهم والزمتها بامل�ضروفات ومببلغ 
ذل��ك م��ن طلبات.  حكما  ع��دا  م��ا  املحاماة ورف�ضت  ات��ع��اب  ال��ف دره��م مقابل 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خ��ال  لا�ضتئناف  قابا  احل�ضوري  مبثابة 
التايل لن�ضر هذا العان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2013/400   تنفيذ عقاري      

مو�ضوع الق�ضية : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2009/١028 عقاري كلي - واملعدل 
بال�ضتئناف رقم 20١2/3٦ ا�ضتئناف عقاري - ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )4١١0١55 درهم( 

، �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف.     
طالب العان : طالب التنفيذ : �ضركة دنل�ضكو اخلليج - ذ م م  

املطلوب اعانه : املنفذ �ضده : ١- �ضركة �ضون انف�ضتمنز ليمتد - جمهول حمل القامة. 
�ضقة  عبارة عن  وه��ي  اخلا�ضة  اموالكم  على  بانه مت احلجز  نعلنكم   -  : الإع��ان  مو�ضوع 
: �ضون  املبنى  ا�ضم   -  29 : املنطقة : جممع دبي لا�ضتثمار الرل - رقم الر���ض  �ضكنية - 
وفاء للمبلغ املطالبة   )RETAIL 32-239/١40/3١2( ابي�ض بزن�ض بارك - ارقام الوحدات

به وقدره )477٦353( درهم   وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�ض الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/210 ا�شكالت عقارية  
جمهول   - ل��ل��ع��ق��ارات  ب���روي���وم  م��رتوب��ول��ي��ت��ان   -١  : ���ض��ده  امل�ضت�ضكل  اىل 
ليمتد وميثلها  �ضتون هولدينجر  امل�ضت�ضكل: باك  ان   القامة مبا  حمل 
نعلنكم   - القرق  علي  حممد  بدر   - فاتيخوفان  الفريا   / مديرتها  قانونا 
ال�ضاعة 00.١١  امل��واف��ق 20١7/4/9    ي��وم الح���د    ق��د حت��ددت جل�ضة  بانه 
للنظر يف ال�ضكال اعاه والتي يتوجب عليكم   ch1B.6 ضباحا بالقاعة�
ح�ضورها ويف حالة تخلفكم عن احل�ضور �ضي�ضدر قرار يف غيابكم مع نفاذ 

اثره القانوين بحقكم.
رئي�ض الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/199  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / ١-عدنان طاهر ميان ميان حممد طاهر  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ خدمات يورو الإمارات الكهربائية وامليكانيكية - �ض ذ م م وميثله : عامر �ضيد 
حممد �ضيد حمي رو�ضن املرزوقي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام 
التام ب�ضداد مبلغ وقدره )583.59٦  املدعي عليهما الوىل والثاين بالت�ضامن والتكافل 
درهم( والزام املدعي عليها الوىل ب�ضداد مبلغ وقدره )١١9.3١7 درهم( م�ضمولة بالفوائد 
القانونية بواقع ١2٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق  20١7/4/١7  ال�ضاعة 9.30 �ض 
بالقاعة Ch2.D.22 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/139  ا�شتئناف جتاري   
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ ١-مدينة دبي للحياة الع�ضرية - �ض ذ م م جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف /عارف بخاري رحمن وميثله : �ضليمان 
�ضالح علي �ضامل ال�ضبلي   قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى 
رقم : 20١5/١١24 جتاري كلي بتاريخ 20١7/١/١9 وحددت لها جل�ضه 
يوم الثاثاء  املوافق 20١7/4/١8  ال�ضاعة ١0.00 �ضباحا  بالقاعة رقم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.E.23

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2016/52 ا�شتئناف تظلم مدين 

اىل امل�����ض��ت��اأن��ف ���ض��ده/ ١-ع��ب��د ال��رح��م��ن ع��ل��ي ع��ب��دال��رح��م��ن عبداهلل  
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف /بنهام كرمي وميثله : حممد 
احمد علي عبدالرحمن بو ها�ضم   قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر 
لها جل�ضه  وح��ددت   20١٦/١١/30 بتاريخ   20١٦/١34  : رقم  بالدعوى 
رقم  بالقاعة  ١7.30 م�ضاء   ال�ضاعة  املوافق 20١7/5/3   الربعاء   يوم 
ch1.B.7 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/200  تنفيذ عقاري   

�ضتي  التنفيذ/فالكن  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  هريندي  �ضده/١-عماد  املنفذ  اىل 
اوف ون��ورز- �ض ذ م م وميثله : هاين رجب مو�ضى عبداهلل اجل�ضمي   نعلنكم باحلكم ال�ضادر 
بال�ضتئناف  واملعدل   20١٦/٦/١2 بتاريخ   الح��د   يوم  كلي  عقاري   20١٦/١50 رقم  الدعوى  يف 
رقم 20١٦/425 ا�ضتئناف عقاري باعتباره �ضندا تنفيذيا وذلك ١- بالزامكم ب�ضداد مبلغ وقدره 
)240٦548.8( درهم والفائدة القانونية بواقع 9٪ حتى متام ال�ضداد  وت�ضليمه اىل طالب التنفيذ 
املوؤرخة  البيع  اتفاقية  اأو خزينة املحكمة خال ١5 يوم من تاريخ ن�ضر هذا الع��ان 2- بف�ضخ 
مو�ضوع  ون���دروز  اوف  �ضيتي  فالكن  مب�ضروع   WR02-  10 رق��م  الفيا  ع��ن   2008/٦/١0
الدعوى.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان. 

رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/160  تنفيذ عقاري   
ان  القامة مبا  نيا خليلي  جمهول حمل  ا�ضدانه  املنفذ �ضده/١- مع�ضومة  اىل 
: هاين رجب مو�ضى  م وميثله  م  ذ   - ون��دورز  اوف  �ضيتي  التنفيذ/فالكون  طالب 
عبداهلل اجل�ضمي   نعلنكم باحلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 20١٦/48 عقاري كلي 
بالزامكم   -١ وذل��ك  تنفيذيا  �ضندا  باعتباره    20١4/٦/2٦ بتاريخ   اخلمي�ض  ي��وم 
القانونية بواقع 9٪ حتى متام  ب�ضداد مبلغ وقدره )9837337.٦( درهم والفائدة 
ال�ضداد  وت�ضليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خال ١5 يوم من تاريخ ن�ضر 
هذا الع��ان. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خال ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/204  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �ضده/١-�ضركة ابيار للتطوير العقاري - م�ضاهمة مقفلة  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/طارق خالد زكريا وميثله : غازي ابراهيم احمد بن �ضيفان -  نعلنكم 
 20١٦/9/5 بتاريخ   الثنني  يوم  كلي  عقاري   20١5/390 رقم  الدعوى  يف  ال�ضادر  باحلكم 
والفائدة  ب�ضداد مبلغ وقدره )٦0٦009( درهم  بالزامكم  �ضندا تنفيذيا وذلك ١-  باعتباره 
القانونية بواقع 9٪ حتى متام ال�ضداد  وت�ضليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خال 
١5 يوم من تاريخ ن�ضر هذا العان  2- ببطان عقد الت�ضرف يف الوحدة العقارية �ضراء 
الوحدة رقم 2404 والكائنة يف م�ضروع برج اوجلانا باإمارة دبي ، حمل التداعي بالدعوى 
الراهنة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان. 

رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/984  تنفيذ عمايل 
الدارية  والدرا�ضات  لا�ضت�ضارات  كارين  موؤ�ض�ضة  �ضده/١-  املنفذ  اىل 
ان  الق��ام��ة مب��ا  ي���ربودي  جمهول حم��ل  عبدالرحمن  �ضو�ضن  ملالكتها 
طالب التنفيذ/ بيتري باناجيو�ض يياني�ض دافو�ض وميثله : عامر �ضيد 
اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية  حممد �ضيد حمي رو�ضن املرزوقي   قد 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )854٦9.08( درهم 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/837  تنفيذ عمايل 
م   جمهول  م  ذ   - �ضتار كون�ضرتك�ضن  دت�ض  �ضركة  املنفذ �ضده/١-  اىل 
فلورن�ض  لي��وجن  ايلني  جاكفو  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - الكبان  حممود  عبداملجيد  ريا�ض   : وميثله 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )34077( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.   وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

 يف الدعوى رقم  2017/884 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/١- بر�ضتيج لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
قد  العبدويل   حممد  عبداهلل  ح�ضن   : وميثله  م  م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  با�ض  التنفيذ/تاجننت 
به وقدره )٦4903( درهم  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاه  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك 
وموجودات  ام���وال  على  التحفظي  احلجز  بتوقيع  2-ن��اأم��ر  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
، �ضارع ال�ضيخ زايد ،  ، بردبي  ومنقولت ال�ضركة املدعي عليها مبقرها الكائن باملكتب الداري بدبي 
بناية العطار، الطابق رقم 25 ، ومب�ضتودعها الكائن مبنطقة الق�ضي�ض ال�ضناعية الرابعة �ضارع رقم 
١3 وكذا ح�ضاباتها اور�ضدتها لدى بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي ال�ضامي وبنك را�ض اخليمة 
الوطني وبنك ابوظبي الوطني وبنك امل�ضرق وفق الج��راءات  ويف حدود مبلغ )53000( درهم وعلى 
البنوك امل�ضار اليها التقرير مبا يف الذمة خال املدة القانونية من نهي العاملني لديها عن الوفاء 
للمحجوز عليها يف حدود املبلغ امل�ضار اليه.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2016/3249   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/١- موؤ�ض�ضة اخلواطر خلدمات العرا�ض - ملالكها/ ليلى 
عبا�ض جمعه خرام  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ام 
القيوين الوطني - �ض م ع وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�ضني  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )٦5١033.02( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/857   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/١- اف�ضني قدرت �ضادقي اذر جمهول حمل القامة 
روك��ز جورج   : التنفيذ/بهروز ر�ضائي همامي وميثله  ان طالب  مبا 
اع��اه والزامك  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  حبيقه  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )505٦١١0( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة   2-  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال ١5 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العان.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2016/3057   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �ضده/١- �ضركة ليفانت برفيوم �ضور�ض - �ض ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/مازن حممد البيطار - عن نف�ضه 
: هاين رجب مو�ضى  بي وميثله  اي  ام  ب�ضركة  ومدير  �ضريك  وب�ضفته 
امل��ذك��ورة اعاه  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  ع��ب��داهلل اجل�ضمي  
به وقدره )١0٦١259.58( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع 
الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال ١5 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/834   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �ضده/١- وورلد وايد اوك�ضنريز ملتد  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ذي ميدل اي�ضت تريدرز - م م ح وميثله : فتوح 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الن�ضار   ح�ضني  حممد  يو�ضف 
وق��دره )١757١7.94(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/370   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/١- رويال ل�ضناعة مواد التغليف - �ض ذ م م 2-حممد عبدالعزيز 
امر اهلل عبداهلل كرم�ضتجي ب�ضفته كفيل و�ضامن ملديونية رويال ل�ضناعة مواد 
كفيل  ب�ضفته  ال��دي��ن  ب�ضري  ال��دي��ن حممد  �ضهاب  م 3-حم��م��د  م  ذ  ���ض   - التغليف 
و�ضامن ملديونية رويال ل�ضناعة مواد التغليف )�ض ذ م م(   جمهويل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ بنك دبي التجاري وميثله : حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي   
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  والتكافل  بالت�ضامن  دره��م   )4٦08479.38( وق��دره 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  �ضتبا�ضر الج��راءات  املحكمة  املحكمة. وعليه فان 

اللتزام بالقرار املذكور خال ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/46   تنفيذ �شرعي  
اىل املنفذ �ضده/١- عبد الرحمن احمد عبداهلل املدين الها�ضمي  جمهول حمل 
يو�ضف   : وميثله  النعيمي  خليفة  را���ض��د  التنفيذ/خلود  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
اعاه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  عبدالرحيم   ع��ب��داهلل  احمد 
والزامك بتنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 20١5/١492 احوال نف�ض م�ضلمني 
وامل�ضتاأنفة برقمي )4١4و 20١٦/4١8( ا�ضتئناف احوال �ضخ�ضية بعد ان �ضار احلكم 
قابا للتنفيذ اجلربي مببلغ وقدره )28332٦( والر�ضوم وامل�ضاريف.  وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/570  جتاري جزئي              

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / ١-����ض���روح ل��ت��ج��ارة ال�����ض��ي��ارات 2-اب���راه���ي���م ع��ب��داهلل حم�����ض��ن علي 
ال�ضويدي  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ فوؤاد عبدال�ضكور ميمون عبدال�ضكور 
اأقام عليك الدعوى  ميمون وميثله : عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل ال�ضويدي   قد 
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�ضامن بان يوؤدو للمدعي مبلغ 
بالر�ضوم  الزامهم  مع  دره��م(  ال��ف  وت�ضعني  وثاثة  )اربعمائة  دره��م   493.000 وق��دره 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪١2 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 
�ض   8.30 ال�ضاعة   20١7/4/١0 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�ضداد 
بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/992  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/١- مدينة اجلمال لاعمال الفنية �ض ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�ضلم �ضاهر مياه  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�ضافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )١3329(
مبلغ )١١١3( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1649  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-الب�ضاتني اخل�ضراء لتجارة اخل�ضار والفواكه جمهول 
اأقام  قد  �ضيد   املدعي /م�ضطفى عبدالرازق حممد  ان  القامة مبا  حمل 
 25700( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ضتحقات  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك 
واتعاب  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره���م(  ع��ودة مببلغ )2000  وت��ذك��رة  دره���م( 
يوم  لها جل�ضة  mb168245162ae وحددت  ال�ضكوى:  رقم  املحاماة. 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ض   8.30 ال�ضاعة   20١7/4/١٦ امل��واف��ق  الح��د 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/8460  عمايل جزئي

�ضتاندز م.د.م.����ض جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / ١-اأغ���ورا  اىل 
ان املدعي /جوزيل هوجايفا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
 4000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   90000( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
دره����م( وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف .وح����ددت ل��ه��ا جل�ضة ي���وم الث��ن��ني املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ض   8.30 ال�ضاعة   20١7/4/١7
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2017/351  عمايل جزئي 

واملراقبة  الم��ن  واجهزة  معدات  وتركيب  لتجارة  �ضوفت  عليه/١-نانو  املحكوم  اىل 
املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب���ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ������ض.ذ.م.م 
ماناليكوزهي   ل�ضالح/برمي جيت  اع��اه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  ب��ت��اري��خ:20١7/3/١٦ يف 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )اثني ع�ضر الف وخم�ضمائة و�ضتة ع�ضر 
درهم( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق 
بخدمة �ضاحب عمل اخر والزمتها باملنا�ضب من امل�ضروفات واعفت املدعي من ن�ضيبه 
قابا لا�ضتئناف  . حكما مبثابة احل�ضوري  ذلك من طلبات  ما عدا  ورف�ضت  فيها 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العان �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

انذار عديل بالن�شر
 النذار العديل رقم  1957 / 2017  

املنذر/ بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - بوكالة املحامية / موزه اخلظر 
املنذر اليه / مطعم ال�ضوكه الذهبيه - فرع الفجرية  2  - �ض ذ م م  

   

عن  الكاتب العدل

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
  يف الدعوى  رقم : 2017/129  جتاري جزئي

مبوعد اإجتماع خربة    

اخلبري / حممد اخل�شر     

مكتب اأ�شل املعايري لتدقيق احل�شابات 
اخلبري /حممد علي �شلطان اخل�شر 

اإعالن املدعي عليهم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

انذار عديل بالن�شر
 رقم  2003 / 2017  

املنذر : عبدالوحد بن �ضبيب العقارية )حاليا( بن �ضبيب العقارية )�ضابقا( 
املنذر اليها : دايناميك تيكنو �ضوليو�ضنز  - �ص ذ م م  - �ضفتها امل�ضتاأجرة 

 جمهولة حمل القامة

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

انذار عديل بالن�شر
 رقم  2000 / 2017  

املنذر : عبدالوحد بن �ضبيب العقارية )حاليا( بن �ضبيب العقارية )�ضابقا( 
املنذر اليه : حممد اكرم حاجي لتجارة ال�ضماك �ص ذ م م - �ضفته امل�ضتاأجرة

جمهول حمل القامة

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

انذار عديل بالن�شر
 رقم  2002 / 2017  

املنذر : عبدالوحد بن �ضبيب العقارية )حاليا( بن �ضبيب العقارية )�ضابقا( 
املنذر اليها :  افريكان جلوبال اإك�ضربتيز لل�ضحن - �ص ذ م م   - �ضفتها امل�ضتاأجرة 

 جمهولة حمل القامة

الكاتب العدل
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العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2046   

املنذر/م�ضرف ابوظبي  ال�ضامي 
املنذر اليه :تاج الراحة لنقل الركاب باحلافات املوؤجرة - �ض ذ م م 

درهم   )89.487.٦8( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخال ب�ضداد الق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �ضي�ضطر  وال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���ال  وذل����ك 
)4454١/خ�ضو�ضي/F/دبي(  رق��م  ال�ضيارة  على  التنفيذية  الج���راءات 
من نوع )تويوتا هاي اي�ض - با�ض( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

انذار عديل بالن�شر
رقم 2016/2047   

املنذر/م�ضرف ابوظبي  ال�ضامي 
املنذر اليه :رو�ضان علي عنايت اهلل 

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدره )٦١.090.١9( درهم نتيجة 
الخال ب�ضداد الق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط وذلك 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �ضي�ضطر  وال  الن�ضر،  تاريخ  من  ا�ضبوع  خ��ال 
التنفيذية على ال�ضيارة رقم )8٦782/خ�ضو�ضي/J/دبي( من نوع )ني�ضان 
التيما - �ضالون( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2037   

املنذر/م�ضرف ابوظبي  ال�ضامي 
املنذر اليه :فريجن لتاأجري ال�ضيارات - �ض ذ م م 

درهم   )443.75١.٦2( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخال ب�ضداد الق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �ضي�ضطر  وال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���ال  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )4042/خ�ضو�ضي/G/دبي( من 
63 ايه ام - ا�ضتي�ضن( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل  نوع )مر�ضيد�ض جي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
انذار عديل بالن�شر
رقم 2016/2048   

املنذر/م�ضرف ابوظبي  ال�ضامي 
املنذر اليه :�ضامل ابراهيم نبيل حممد كامل 

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدره )88.848.50( درهم نتيجة 
الخال ب�ضداد الق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط وذلك 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �ضي�ضطر  وال  الن�ضر،  تاريخ  من  ا�ضبوع  خ��ال 
التنفيذية على ال�ضيارة رقم )١4573/خ�ضو�ضي/L/دبي( من نوع )اودي 
-A7 �ضالون( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2038   

املنذر/م�ضرف ابوظبي  ال�ضامي 
املنذر اليه :جينيال لتاأجري ال�ضيارات - �ض ذ م م 

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدره )45.498.50( درهم نتيجة 
الخال ب�ضداد الق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط وذلك 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �ضي�ضطر  وال  الن�ضر،  تاريخ  من  ا�ضبوع  خ��ال 
)كيا  نوع  من  )98043/خ�ضو�ضي/P/دبي(  رقم  ال�ضيارة  على  التنفيذية 
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ضاحلكم  واملمولة  ا�ضتي�ضن(   - �ضبورجت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2045   

املنذر/بنك ابوظبي التجاري  
املنذر اليه :�ضمري �ضيفاجي �ضيتي �ضيفاجي �ضيتي 

درهم   )29.255.58( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخال ب�ضداد الق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �ضي�ضطر  وال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���ال  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )١0438/خ�ضو�ضي/F/دبي( من 
نوع )هيونداي الينرتا - �ضالون( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2043   

املنذر/بنك ابوظبي التجاري  
املنذر اليه :رو�ض الن كامريون 

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدره )7١.٦3٦.34( درهم نتيجة 
الخال ب�ضداد الق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط وذلك 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �ضي�ضطر  وال  الن�ضر،  تاريخ  من  ا�ضبوع  خ��ال 
التنفيذية على ال�ضيارة رقم )79835/خ�ضو�ضي/H/دبي( من نوع )اودي 
A5 - �ضالون( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2044   

املنذر/بنك ابوظبي التجاري  
املنذر اليه :ايهاب ن�ضرت حامد �ضامل 

درهم   )١0.090.95( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخال ب�ضداد الق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �ضي�ضطر  وال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���ال  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )80١45/خ�ضو�ضي/L/دبي( من 
نوع )ميت�ضوبي�ضي باجريو - ا�ضتي�ضن( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2039   

املنذر/بنك ابوظبي التجاري  
املنذر اليه :�ضوري�ض انا�ضامي انا�ضامي 

درهم   )53.859.70( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخال ب�ضداد الق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �ضي�ضطر  وال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���ال  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )27١78/خ�ضو�ضي/O/دبي( من 
نوع )هوندا اكورد - �ضالون( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2041   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليها :زونغ هوا لتاأجري ال�ضيارات - �ض ذ م م 

درهم   )١٦7.983.٦١( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخال ب�ضداد الق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �ضي�ضطر  وال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���ال  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )4١59/خ�ضو�ضي/Q/دبي( من 
املنذر  ا�ضتي�ضن( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل   - GX460 نوع )لكزي�ض 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2040   

املنذر/ �ضتاندرد ت�ضارترد بنك   
املنذر اليه :فرا�ض حممد ر�ضمي ابراهيم قا�ضم 

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدره )٦4.82١.٦8( درهم نتيجة 
الخال ب�ضداد الق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط وذلك 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �ضي�ضطر  وال  الن�ضر،  تاريخ  من  ا�ضبوع  خ��ال 
نوع  من  )5٦903/خ�ضو�ضي/١3/ابوظبي(  رقم  ال�ضيارة  على  التنفيذية 
)فورد ايدج  - ا�ضتي�ضن( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2036   

املنذر/م�ضرف ابوظبي ال�ضامي  
املنذر اليه: فريجن لتاأجري ال�ضيارات - �ض ذ م م 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدره )24٦.37١.53( درهم نتيجة الخال ب�ضداد الق�ضاط ال�ضهرية 
املنذر لتخاذ الجراءات  الن�ضر، وال �ضي�ضطر  تاريخ  ا�ضبوع من  ال�ضيارات وذلك خال  املتعلقة بعقدي متويل 

التنفيذية على كلي ال�ضيارات املمولة ل�ضاحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�ضيارات التالية : - 
١- ال�ضيارة  رقم )28790/خ�ضو�ضي / N/دبي( من نوع )كيا �ضرياتو - �ضالون(
2-ال�ضيارة  رقم )2897١/خ�ضو�ضي / N/دبي( من نوع )كيا �ضرياتو - �ضالون(
3-ال�ضيارة  رقم )29١7١/خ�ضو�ضي / N/دبي( من نوع )كيا �ضرياتو - �ضالون(
4-ال�ضيارة  رقم )2880٦/خ�ضو�ضي / N/دبي( من نوع )كيا �ضرياتو - �ضالون(
5-ال�ضيارة  رقم )29١27/خ�ضو�ضي / N/دبي( من نوع )كيا �ضرياتو - �ضالون(
٦-ال�ضيارة  رقم )29225/خ�ضو�ضي / N/دبي( من نوع )كيا �ضرياتو - �ضالون(
7-ال�ضيارة  رقم )29383/خ�ضو�ضي / N/دبي( من نوع )كيا �ضرياتو - �ضالون(

 واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2042   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه: حممد عثمان حيدر 

درهم   )28.١77.00( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخال ب�ضداد الق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �ضي�ضطر  وال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���ال  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )95784/خ�ضو�ضي/G/دبي( من 
نوع )ني�ضان تيدا - �ضالون( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2051   

املنذر/م�ضرف الإمارات ال�ضامي 
املنذر اليه :زو�ضي ماري فارجا�ض برافو 

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدره )5١.459.00( درهم نتيجة 
الخال ب�ضداد الق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط وذلك 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �ضي�ضطر  وال  الن�ضر،  تاريخ  من  ا�ضبوع  خ��ال 
التنفيذية على ال�ضيارة رقم )52١78/خ�ضو�ضي/J/دبي( من نوع )فورد 
ادج  - ا�ضتي�ضن( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2050   

املنذر/م�ضرف الإمارات ال�ضامي 
املنذر اليه :جم�ضيد دوراين 

درهم   )44.9٦0.00( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخال ب�ضداد الق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �ضي�ضطر  وال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���ال  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )77٦72/خ�ضو�ضي/G/دبي( من 
نوع )تويوتا كورول - �ضالون( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11987 بتاريخ 2017/4/5     

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2049   

املنذر/م�ضرف الإمارات ال�ضامي 
املنذر اليه :ايفاجنلني دياكروز اندرادا

درهم   )20.380.00( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخال ب�ضداد الق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �ضي�ضطر  وال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���ال  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )٦98٦4/خ�ضو�ضي/R/دبي( من 
نوع )ميت�ضوبي�ضي مرياج - �ضالون( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2016/1428  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/١-علي ر�ضا عي�ضى با�ضتاين جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  20١7/١/2٦  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�ضالح/�ضركة 
امل�ضرق ال�ضامي للتمويل �ض.م.خ )حاليا( )البدر للتمويل ال�ضامي �ض.م.خ( )�ضابقا( 
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليه ان يوؤدي اىل املدعية مبلغ مقداره  
وواحد  درهما  وثمانون  واثنان  و�ضبعمائة  الفا  ومائة  )مليونان  درهم   )2.١00.782.9١(
املحاماة  ات��ع��اب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والزمته  فل�ضا(  وت�ضعني 
خال  لا�ضتئناف  قابا  احل�����ض��وري  مبثابة  حكما   . طلبات  م��ن  ذل��ك  ع��دا  م��ا  ورف�ضت 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2016/1676  جتاري كلي 

اىل املحكوم عليهم/ ٦- ب�ضت انديا لتجارة الديزل - �ض ذ م م  ١-بي�ضت هنديا فيول تريدينج �ض.ذ.م.م 2- انوار 
الدين  تاج   -3 ����ض.ذ.م.م  تريدينج  فيول  هنديا  بي�ضت  ملديونية  و�ضامن  كفيل  ب�ضفته   - املجيد  عبد  فاديكاران 
���ض.ذ.م.م  4- بوتيا  ال��رزاق - ب�ضفته كفيل و�ضامن ملديونية بي�ضت هنديا فيول تريدينج  كولجنار اكات عبد 
فيتيل بريان م�ضليار عبداملجيد - ب�ضفته كفيل و�ضامن ملديونية بي�ضت هنديا فيول تريدينج �ض.ذ.م.م  5- فاتي 
كران عبدو جميد جنيب - ب�ضفته كفيل و�ضامن ملديونية بي�ضت هنديا فيول تريدينج �ض.ذ.م.م  جمهويل حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  20١7/2/9  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�ضالح/بنك 
ابوظبي التجاري حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بقبول ادخال �ضركة انديا لتجارة الديزل خ�ضما يف الدعوى 
وبالزامها واملدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ )�ضتة مايني واربعمائة 
وثاثة وخم�ضون الفا وثمامنائة واربعة دراهم وثاثة وخم�ضون فل�ضا( والفوائد القانونية بواقع 9٪ �ضنويا من 
تاريخ قيد النزاع احلا�ضل يف:20١٦/٦/١3 حتى ال�ضداد التام والزامكم امل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
هذا  لن�ضر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خال  لا�ضتئناف  قابا  احل�ضوري  مبثابة  حكما   . املحاماة 

العان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/728  جتاري جزئي

ان  القامة مبا  العامة  جمهول حمل  للنقليات  املختار  موؤ�ض�ضة   -١  / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ يحيى امني حممد غامن وميثله:علي ا�ضماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك 
�ضامل  درهم   )27.800( وق��دره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى 
املطالب  املبلغ  عن   ٪١2 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  التعوي�ض  قيمة 
به يف الدعوى وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة . وحددت لها 
جل�ضة يوم اخلمي�ض   املوافق  20١7/4/٦  ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2016/1572  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / ١- األفا �ضيب جي ام بي ات�ض كومباين كيه جي ام ا�ض اوريون 
عليك  اأق��ام  قد  م.م.ح  العاملية  دبي  املدعي/موانىء  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�ضامن بان يوؤدوا 
للمدعية مبلغ )27.٦59.٦٦4( درهم اماراتي والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
و�ضم ملف احلجز التحفظي رق��م:20١٦/374 جتاري والق�ضاء بتثبيته.  وحددت 
 Ch 1.B.8 لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 20١7/4/١7 ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/69 تنفيذ جتاري
املناعي  جمهول حمل  احمد علي عبيد  بدر  املنفذ �ضده/١-  اىل 
����ض.م.ع  امل��ت��ح��د  ال��ع��رب��ي  التنفيذ/البنك  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�ضويدي  �ضلطان  عي�ضى  وميثله:حممد 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)43354.04( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/577  ا�شتئناف عقاري    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ ١- فا�ض للعقارات  جمهول حمل القامة مبا ان 
�ضعيد  وميثله:�ضيف  الر�ضدان  حممد  عبداهلل  را�ضد  م��رزوق   / امل�ضتاأنف 
را���ض��د ال��غ��ب��ار ال�ضام�ضي  ق��د ا���ض��ت��اأن��ف/ احل��ك��م ال�����ض��ادر ب��ال��دع��وى رقم 

20١5/429 عقاري كلي بتاريخ:١9/20١٦/١0     
 ١0.00 ال�ضاعة   20١7/5/١7 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�ضه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �ضباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
مذكرة اعالن بالن�شر

                    يف  الدعوى 2016/20  ا�شتئناف اأمور م�شتعجلة جتاري    

حممد  توفيق  نان�ضي   -2 توفيق  حممد  توفيق   -١ �ضده/  امل�ضتاأنف  اىل 
توفيق رباط 3- طارق احمد ال�ضيد عثمان  جمهويل حمل القامة مبا 
ان امل�ضتاأنف / بنك م�ضر - فرع دبي  قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر 
بالدعوى رقم 20١٦/43 دعاوي م�ضتعجلة جتارية بتاريخ:30/20١٦/١١     
وحددت لها جل�ضه يوم الربعاء  املوافق 20١7/5/١0 ال�ضاعة ١7.30 م�ضاء   
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/412  جتاري جزئي
املدخل  اخل�����ض��م    ، ح���رة  غ��ل��وب��ال منطقة  ذا لك���ج���وري    -١ / ع��ل��ي��ه  امل��دع��ي  اىل 
/2-كون�ضتانتني كاتالني د�ضكالو - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/انا روتار   
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
)25000 دره��م(  والر�ضوم وامل�ضاريف والفائدة 9٪ من ت��اري��خ:20١5/١2/2 وحتى 
ال�ضاعة  امل��واف��ق  ١8/20١7/4    ي��وم الثاثاء    ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�ضة  ال�ضداد 
8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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رواد الأغنية ال�صعبية يف ندوة الثقافة والعلوم

تقديرًا جلهودها يف اإي�ضال الكتب لالأطفال يف جميع اأنحاء العامل

مروة العقروبي اأول �صخ�صية اإماراتية وعربية 
مبجل�ص اأمناء »املجل�ص الدويل لكتب اليافعني«

الفيلم الوثائقي الإماراتي " ناين " يفوز 
باجلائزة الذهبية يف م�صابقة هوليوود 

•• ال�صارقة-الفجر:

اليافعني،  لكتب  ال���دويل  املجل�ض  انتخب 
اأم�ض  له،  مقراً  �ضوي�ضرا  يتخد من  ال��ذي 
املجل�ض  رئ��ي�����ض  ال��ع��ق��روب��ي،  م���روة  الأول 
الإماراتي لكتب اليافعني، ع�ضواً مبجل�ض 
اليافعني،  لكتب  ال����دويل  املجل�ض  اأم��ن��اء 
وذلك تقديراً جلهودها يف ت�ضهيل و�ضول 
الكتاب لاأطفال يف خمتلف اأنحاء العامل، 

وتعزيز حب القراءة يف نفو�ضهم.
�ضخ�ضية  اأول  ال��ع��ق��روب��ي  م���روة  وت��ع��ت��رب 
اإم���ارات���ي���ة ي��ت��م اخ��ت��ي��اره��ا ���ض��م��ن جمل�ض 
الأمناء املعني مبتابعة التربعات اخلا�ضة 
لدعم  املجل�ض  ينظمها  ال��ت��ي  واحل��م��ات 
لاأطفال  املعرفة  وو�ضائل  الكتب  توفري 
ويعترب  العامل،  املناطق حول  يف عدد من 

ه���ذا الخ��ت��ي��ار ت��ق��دي��راً واع���رتاف���اً دولياً 
بجهود مروة العقروبي والتزامها بالعمل 
ال�����ض��ارق��ة على  اإم�����ارة  ع��ل��ى حتقيق روؤي����ة 
�ضمان  يخ�ض  فيما  الإن�����ض��اين،  ال�ضعيد 
حق الأطفال يف التعليم والو�ضول للكتاب 
ل �ضيما يف املناطق التي تعاين من ظروف 
والكوارث  احل��روب  ج��راء  قا�ضية  اإن�ضانية 

الطبيعية.
الكبري  �ضغفها  ال��ع��ق��روب��ي  ع���ن  وُي���ع���رف 

بالعمل الإن�ضاين والتطوعي، 
ال�ضت�ضارية  اللجنة  يف  ع�ضواً  اأنها  حيث 
ل�ضندوق ال�ضارقة للمجل�ض الدويل لكتب 
دعم  يف  ب���ارزاً  دوراً  يلعب  ال��ذي  اليافعني، 
والكوارث  ب��احل��روب،  املتاأثرين  الأط��ف��ال 
والفقر، يف منطقة  والأزم���ات،  الطبيعية، 
والذي  اأف��ري��ق��ي��ا،  و���ض��م��ال  الو�ضطى  اآ���ض��ي��ا 

جنح منذ تاأ�ضي�ضه يف عام 2012 يف دعم 
املخ�ض�ضة  القرائية  امل�ضاريع  من  العديد 

لاأطفال.
وق��ال��ت م���روة ال��ع��ق��روب��ي: ي��اأت��ي اختياري 
لكتب  ال��دويل  املجل�ض  موؤ�ض�ضة  لع�ضوية 
الإن�ضانية  ل��ل��ج��ه��ود  ت��ت��وي��ج��اً  ال��ي��اف��ع��ني، 
اإمارة  تبذلها  ال��ت��ي  ال��ث��ق��ايف  ال��ط��اب��ع  ذات 

ال�ضارقة،
 على �ضعيد بث الأمل يف نفو�ض الأطفال 
ال����ذي����ن ت���ع���اين ب���ل���دان���ه���م م����ن احل�����روب 
اأنواع  والأزم��ات، وال�ضعي اإىل توفري كافة 
ا�ضتمرارية  ل��ه��م  ي�����ض��م��ن  ال����ذي  ال���دع���م 
متناول  يف  ال��ك��ت��اب  ي��ك��ون  واأن  تعليمهم، 

اأيديهم يف كل الأوقات .
واأ���ض��اف��ت ال��ع��ق��روب��ي: »ي�����ض��رف��ن��ي العمل 
الرائدة،  املوؤ�ض�ضة  ه��ذه  منظومة  �ضمن 

التي تعترب اإحدى اأكرث املنظمات الدولية 
ت����اأث����رياً يف ح��م��اي��ة ح���ق���وق الأط����ف����ال يف 
الدعم  وا���ض��ت��ق��ط��اب  وامل���ع���رف���ة،  ال����ق����راءة 
دوراً  تلعب  التي  املعرفية  امل���وارد  لتوفري 
بارزاً يف ت�ضجيعهم على موا�ضلة تعليمهم 
علينا  ويحتم  امل�����ض��رق،  م�ضتقبلهم  وب��ن��اء 
الرامية  جهودنا  م�ضاعفة  الختيار  ه��ذا 
لكتب  ال���دويل  املجل�ض  م�ضاريع  دع��م  اإىل 
اليافعني للو�ضول اإىل اأهدافنا امل�ضرتكة .

الدانة،  ب��ات��ري�����ض��ي��ا  ق��ال��ت  ج��ه��ت��ه��ا،  وم����ن 
رئي�ض جمل�ض اأمناء املجل�ض الدويل لكتب 
ال�ضتفادة  اإىل  ب�ضغف  »نتطلع  اليافعني: 
العقروبي، وعاقاتها  من  خ��ربات م��روة 
الوا�ضعة يف جمال تعزيز وت�ضهيل عمليات 
الدويل  املجل�ض  ل�ضالح  ال��ت��ربع��ات  جمع 
ل��ك��ت��ب ال��ي��اف��ع��ني ع��ل��ى امل�����ض��ت��وى ال����دويل، 
اإمياننا  منطلق  م��ن  لها  اختيارنا  وي��اأت��ي 
بقدرتها على اإ�ضافة قيمة معنوية كبرية 
جديدة،  اأف��ك��ار  وط���رح  م�����ض��روع��ات��ن��ا،  اإىل 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ا���ض��ت��ق��ط��اب اأك����رب ع���دد من 
م����ن خمتلف  وامل����ت����ربع����ني  امل���ن���ا����ض���ري���ن 
احلافلة  م�ضريتها  .وخ��ال  العامل  اأنحاء 
يف  العقروبي  م��روة  اأ�ضهمت  ب��الإجن��ازات، 
تنفيذ العديد من امل�ضاريع واملبادرات التي 
اأطلقها املجل�ض الإماراتي لكتب اليافعني 
الأطفال  القراءة لدى  تعزيز عادة  بهدف 

واليافعني،
لكتاب  ات�������ض���الت  »ج����ائ����زة  ب��ي��ن��ه��ا  م����ن   
املخ�ض�ضة  اجلوائز  اأب��رز  اإح��دى  الطفل«، 
العربي، وحملة  العامل  الأطفال يف  لكتب 
»اقراأ، احلم، ابتكر« التي تهدف اإىل غر�ض 
حب الكتاب يف قلوب الأطفال، وت�ضجيعهم 

على القراءة والبتكار.
واأ�ضهمت كذلك باإجناح مبادرة »كان يا ما 
جودة  ذات  كتب  توفري  اإىل  الهادفة  ك��ان« 
العامل  امل��ح��روم��ني يف  ل��اأط��ف��ال  ع��ال��ي��ة 
عدة  م�����ض��اري��ع  تت�ضمن  وال���ت���ي  ال��ع��رب��ي، 
الكبري  ال��ق��ل��ب  مكتبة  ت��زوي��د  بينها  م��ن 
�ضلطان  بنت  بدور  ال�ضيخة  اأطلقتها  التي 
امل��وؤ���ض�����ض وال��رئ��ي�����ض الفخري  ال��ق��ا���ض��م��ي، 
يف  ال��ي��اف��ع��ني  لكتب  الإم���ارات���ي  للمجل�ض 
عام 2014  ب� 500 كتاب، واإر�ضال اأكرث 
من 2000 كتاب اإىل املغرب بهدف اإن�ضاء 
مكتبة جديدة هناك، اإىل جانب افتتاحها 
ت�ضم  م��در���ض��ي��ة  مكتبة  امل��ا���ض��ي  الأ���ض��ب��وع 
2000 كتاب، يف مدر�ضة »نو�ضريا موات« 
بالهند، يتوقع اأن ي�ضتفيد منها اأكرث من 

طالب.  1000

الإماراتي  الوثائقي  الفيلم  ح�ضد 
 "Nanny culture" " ناين"
م�ضابقة  يف  ال���ذه���ب���ي���ة  اجل����ائ����زة 
ه���ول���ي���ود ل����اأف����ام يف ال����ولي����ات 

املتحدة الأمريكية .
اأفام هوليوود من  وتعد م�ضابقة 
اأهم امل�ضابقات الدولية التي ي�ضارك 
اأنحاء  م���ن ج��م��ري��ع  اأف�����ام  ف��ي��ه��ا 
العامل وتهدف اإىل تقييم وتقدمي 
الفر�ضة  واإت��اح��ة  املميزة  الأف���ام 
اأعمالهم  ل��ت��ق��دمي  ل��ل��م��خ��رج��ني 
وت�ضم  للعامل  مواهبهم  واإظ��ه��ار 
متخ�ض�ضة  حتكيم  جلنة  امل�ضابقة 

يف جمال �ضناعة الأفام .
اأنا�ضي  م��وؤ���ض�����ض��ة  اإن����ت����اج  ال��ف��ي��ل��م 
لاإعام فكرة ال�ضيخة اليازية بنت 
نهيان بن مبارك اآل نهيان واإخراج 

وتوزيع  جيم�ض  ب��ول  ال��ربي��ط��اين 
. Mad Solutions ضركة�

ال��ف��ي��ل��م جن��م مواقع  وي�����ض��ارك يف 
ال���ت���وا����ض���ل الج���ت���م���اع���ي ب����ن باز 
القيثار  ع��ازف  ال�ضهري  واملو�ضيقي 
بومبينو  خم��ت��ار  ع���م���ارة  وامل��غ��ن��ي 

باأغنية تيم تار .
اأ�ضرة  ح���ول  ال��ف��ي��ل��م  ق�ضة  وت����دور 
اإماراتية هي اأ�ضرة  حممد احلمادي 
ب�ضكل  بريطانية  مبربية  ت�ضتعني 
ترتيب  ع��ل��ى  ل��ت�����ض��اع��ده��ا  م���وؤق���ت 
اخلا�ض  اليومي  اأطفالها  برنامج 
بالدرا�ضة والن�ضاطات وغريها مما 
يخلق نوعا من التفاعل كالتجاذب 
ت�����ارة وال��ت��ن��اف��ر ت�����ارة اأخ�����رى بني 
امل��رب��ي��ة والأط����ف����ال وخ��ا���ض��ة عند 
توجيههم وتغيري عاداتهم اليومية 

امل�ضاعر  ه���ذه  ال��ك��ام��ريا  وت��ر���ض��د 
جتربة  م�ضتعر�ضه  والن��ف��ع��الت 
الأط���ف���ال م��ع امل��رب��ي��ة وك��ذل��ك مع 
اأف��راد الأ�ضرة واملوظفني يف البيت 

واملحيطني بها .
واقعية  م�ضاهد  الفيلم  يت�ضمن 
ي��ت��خ��ل��ل��ه��ا م�����ض��اه��د مت��ث��ي��ل��ي��ة يتم 
ب��اأ���ض��ل��وب ذك����ي خلدمة  اف��ت��ع��ال��ه��ا 
الفكاهي  الطابع  واعطائه  العمل 
الفيلم  اأح����������داث  ت�������ض���ت���ع���ر����ض   .
الإماراتية  الثقافة  م��ن  م��ف��ردات 
الأخ��ر ومدى  وم��دى تقبل ثقافة 
تفاعل وتعاي�ض الأخر مع الثقافة 
نف�ضه  الوقت  يف  ليقدم  الإماراتية 
الإم��������ارات يف عيون  ع���ن  ت�������ض���ورا 

الأخرين .
وق����دم ال��ف��ي��ل��م ب��ان��ورام��ا ع��ن اأهم 

امل��ع��امل يف ل��ن��دن ودول����ة الإم����ارات 
ال�ضوء  م�ضلطا  امل��ت��ح��دة  العربية 
ال�ضياحية  الأم���اك���ن  ب��ع�����ض  ع��ل��ى 
بالأن�ضطة  امل���رت���ب���ط���ة  وك����ذل����ك 
ال���ث���ق���اف���ي���ة وال���ف���ن���ي���ة وال���رتاث���ي���ة 
والريا�ضية م�ضورا ب�ضكل خمت�ضر 
ملحة عن جتربة احلياة يف الإمارات 

.
ح�ضد  الفيلم  اأن  بالذكر  اجلدير 
وثائقي  ف���ي���ل���م  اأف���������ض����ل  ج�����ائ�����زة 
اأجنلو�ض"  "لو�ض  م���ه���رج���ان  يف 
يف  للنهائيات  وو���ض��ل  ال�ضينمائي 
م��ه��رج��ان ف��ون��ي��ك�����ض ل���اأف���ام يف 

ملبورن .
وق��������������د ع���������ر����������ض ال������ف������ي������ل������م يف 
"Hospital Club" يف لندن 
ب��ح�����ض��ور معايل  ع���ر����ض���ا خ���ا����ض���ا 

ال�����ض��ي��خ ح����م����دان ب����ن م����ب����ارك اآل 
نهيان وال�ضيخ حممد بن نهيان بن 

مبارك اآل نهيان .
وعر�ض الفيلم يف عدة دور �ضينما 
 : ومنها  املتحدة  باململكة  لندن  يف 
 cinema" ���ض��رتي��ت  ري��ج��ي��ن��ت 
�ضينما  و   "Regent street
 Everyman " م����ان  اي���ف���ري 
ليك�ضي  �ضينما  و   "cinema

."lexi cinema"
ك��م��ا ع��ر���ض يف م��ه��رج��ان �ضيدين 
ا�ضرتاليا  يف  ل����اأف����ام  ال���ع���امل���ي 
وم����ه����رج����ان ه����ول����ي����ود ف���ل���وري���دا 
ومهرجان  ام���ري���ك���ا  يف  ل����اأف����ام 
اي����رل����ن����دا  يف  احل������ري������ر  ط�����ري�����ق 
ومهرجان هوجن كوجن ارت هاو�ض 

لاأفام .

•• دبي-د.حممود علياء

بح�ضور معايل حممد املر رئي�ض جمل�ض اإدارة مكتبة 
و�ضلطان  و�ضعادة عبدالغفار ح�ضني  را�ضد  بن  حممد 
الثقافة  ن��دوة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ال�ضويدي  �ضقر 
حمدان  مركز  مع  بال�ضراكة  ال��ن��دوة  عقدت  والعلوم 
بن حممد لإحياء الرتاث ندوة بعنوان »رواد الأغنية 
والثقافة،  العلوم  ن��دوة  مقر  يف  الإماراتية«  ال�ضعبية 
ب��امل��م��زر – دب����ي. واأل���ق���ى ال���ن���دوة م�����ض��ت�����ض��اري مركز 
ابراهيم  الأ�ضتاذ  ال��رتاث:  حمدان بن حممد لإحياء 
جمعة، م�ضت�ضار الفنون ال�ضعبية باملركز وال�ضيد خالد 
البدور امل�ضت�ضار الثقايف يف املركز وقدم للندوة الفنان 

امل�ضرحي عبداهلل �ضالح. 
حت���دث ال��ب��اح��ث خ��ال��د ال��ب��دور ح���ول ت��اري��خ الأغنية 
حممد  الفنان  اأمثال  القدامى  واملطربني  الإماراتية 
الثاين  ال�ضام وهو من مواليد منت�ضف العقد  عبد 
يغني  وك��ان  الغناء مبكرا  اح��رتف  املا�ضي  القرن  من 
)فن ال�ضوت( وتاأثر مبغنيني البحرين مثل �ضاحي 
بن وليد وحممد بن فار�ض وعبداهلل اأحمد من مغني 
الأربعينات واخلم�ضينات، و�ضافر اإىل بومباي لي�ضجل 
فعلتم  ما  علينا  امل�ضهورة  اأغانيه  وم��ن  اأغانيه  بع�ض 

غري خايف.
1931( وهو  �ضهيل )-1931  واملطرب حممد بن 
الغناء يف الإمارات  من مواليد دبي ويعترب من رواد 
بداأ حياته مع عائلته وبعد وفاة والده ا�ضطر لل�ضفر 
انتقل  ث��م  ه��ن��اك  وع��ا���ض  للبحرين  �ضنه  �ضغر  رغ���م 
�ضغفه  ول��ك��ن  اأرام��ك��و  �ضركة  يف  ال�ضعودية  يف  للعمل 
�ضهيل،  ا�ضطوانات  با�ضم  حم��ل  افتتح  جعله  بالغناء 
اإىل  وع��اد   ، ال�ضعوديني  الفنانني  من  العديد  و�ضاعد 
الإمارات لي�ضتقر فيها عام 1968 ومن اأ�ضهر اأغانية 

يف بوظبي �ضفت الظبي واآه اأنا ميت من نف�ض عليله.

اأما حارب ح�ضن فهو من راأ�ض اخليمة وانتقل للعي�ض 
وا�ضتهر  الغناء  واح���رتف  اأب��وظ��ب��ي  اإىل  ث��م  ال��ع��ني  يف 
واقرتب  البحرين  اإىل  و�ضافر  لعلي اجلمري  باغنيه 
ومن  الأغ���اين  من  العديد  و�ضجل  املغنيني  كبار  من 
من  روغ���ة  ب��ن  القلب.وعلي  حبيب  ي��ا  اأغ��ان��ي��ه  اأ�ضهر 
ب��روغ��ة وهو  وي��ع��رف بعلي  مواليد اجل��زي��رة احل��م��ر 
�ضاحب اأ�ضلوب غنائي متميز تاأثر بحارب ح�ضن وترك 
تاأثريه على كثري من املطربني مثل �ضعيد ال�ضراري 
وميحد حمد و�ضامل �ضيف وفتى �ضمل وغريهم وغنى 
ملعظم ال�ضعراء الإماراتيني.اأما جابر جا�ضم وهو من 
روغة  وب��ن  ح�ضن  ح��ارب  بعد  املجددين  الأغنية  رواد 
الأذن  تعهدها  مل  حديثة  اأحل��ان��اً  بتقدميه  وا�ضتهر 
 1952 ع��ام  اأبوظبي  ول��د يف  الإم����ارات،  ال�ضعبية يف 
العربان  �ضدو  اأغانيه  اأ�ضهر  ومن   2001 عام  وت��ويف 

بالكلي و�ضيدي يا �ضيد �ضاداتي.
الفنانات  اأوائ����ل  م��ن  وت��ع��ت��رب  �ضعيد  م���وزة  وال��ف��ن��ان��ة 
اخلليجيات ولعلها اأول مطربة اإماراتية وكانت ت�ضمى 
با�ضم م�ضتعار رجاء عبده وغنت بعدة لهجات واأقامت 

يف البحرين وا�ضتهرت بتقدمي الأغنية اليمنية.
ف��ه��م عبداهلل  اأم���ا رواد الأغ��ن��ي��ة الإم���ارات���ي���ة ح��دي��ث��اً 
ب��اخل��ري وع��ي��د ال��ف��رج��وم��ي��ح��د ح��م��د و���ض��امل عثمان 
مبارك جا�ضم عبيد واإبراهيم املا�ض وفتى �ضمل اأحمد 
�ضامل  و�ضعيد  ال�ضراري  و�ضعيد  حميد  وعبداهلل  علي 

املعلم.
و�ضاحب التقدمي عزف واأداء لغاين الرواد للعازف 

الإماراتي علي ح�ضن
ال�ضعبية  الإيقاعات  حول  الندوة  موا�ضيع  دارت  كما 
احلايل  الع�ضر  حتى  وبداياتها  الإماراتية  والأحل��ان 
الوطن  م�ضتوى  على  �ضعبية  م��ن  اإل��ي��ه  و�ضلت  وم��ا 

العربي يف الوقت احلا�ضر.
الفنون  م�ضت�ضار  ج��م��ع��ة،  اب��راه��ي��م  امل��ل��ح��ن  وحت���دث 

ال�ضعبية يف مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث 
امل��وؤ���ض�����ض��ات واجلهات  ك���اف���ة  اأه���م���ي���ة م�����ض��اه��م��ة  ع���ن 
الثقافية يف ن�ضر الوعي حول تراث الأغنية الإماراتية 
والأهازيج ال�ضعبية واأغاين الأطفال واإقامة الندوات 
اخلا�ضة حلفظ املوروث النابع من العادات والتقاليد 
وتاريخ البيئات الثاث، البحر واجلبل والرب، يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة، ل �ضيما واأن مركز حمدان 
بن حممد لإحياء الرتاث يلعب دورا كبريا يف احياء 
والبطولت  والفعاليات  الأن�ضطة  اإقامة  الرتاث عرب 
ال���ت���ي ت���ع���زز م���ن ال���ه���وي���ة ال��وط��ن��ي��ة وت��ر���ض��ي��خ��ه��ا يف 
ن��ف��و���ض الأج���ي���ال اجل���دي���دة وق����ال »ن��ت��وج��ه بال�ضكر 
بن  حمدان  مركز  لدعوة  والعلوم  الثقافة  ن��دوة  اإىل 

حوارية  جل�ضة  يف  للم�ضاركة  ال��رتاث  لإح��ي��اء  حممد 
ث��ق��اف��ي��ة ت�����رثي احل�������ض���ور وت���ت���ن���اول ت����اري����خ تطور 
ال�ضاحة  اأعام  واأبرز  الفن  الإماراتية، ورواد  الأغنية 
اجلماعية  والفنون  والغناء،  التلحني  يف  الإم��ارات��ي��ة 
التاريخية  للبيئات  عك�ضها  وم��دى  الأط��ف��ال  واأغ��اين 
ت��اري��خ الفن  ���ض��رد  ال���دول���ة«.واأ����ض���اف »اإىل ج��ان��ب  يف 
الإم����ارات����ي، ه��ن��اك حم��ط��ات ه��ام��ة ت��وج��ب التوقف 

عندها للتعرف على هموم الأغنية الإماراتية، 
والتغيريات التي �ضهدتها الإيقاعات ال�ضعبية واأ�ضرار 
التي  الإ�ضافات  عن  ف�ضا  الإماراتية  الأغنية  متيز 
على  امل�ضتمعني  م��ن  وا���ض��ع��ة  ق��اع��دة  ب��ن��اء  يف  �ضاهمت 

م�ضتوى الوطن العربي«. 

رعت م�ضاركة �ضتة نا�ضرين اإماراتيني
»األف عنوان وعنوان« تعر�ص جتربة الن�صر 
الإماراتي يف معر�ص بولونيا لكتاب الطفل

•• ال�صارقة-الفجر: 

�ضاركت مبادرة »األف عنوان وعنوان« التابعة ملبادرة »ثقافة با حدود«، ب�ضل�ضة من 
الفعاليات والأن�ضطة يف معر�ض بولونيا لكتاب الطفل، الذي يقام خال الفرتة 
من 3 حتى 6 اأبريل اجلاري يف اإيطاليا، حيث رعت م�ضاركة �ضتة من النا�ضرين 
الإماراتيني، بهدف فتح قنوات للتوا�ضل مع دور الن�ضر العاملية، والتعريف باملبادرة 

والأهداف التي ت�ضعى اإىل حتقيقها.
املعر�ض،  يف  م�ضاركتها  هام�ض  على  متخ�ض�ضاً  مهنياً  برناجماً  امل��ب��ادرة  وعقدت 
جمعت فيه النا�ضرين الإماراتيني مع نظرائهم الربازيليني، وت�ضمن الربنامج 
تلعبه  ال��ذي  وال���دور  الن�ضر،  حقوق  و���ض��راء  بيع  اأهمية  تناولت  تعريفية  جل�ضة 
على  ال�ضوء  اجلل�ضة  �ضلطت  كما  اأو���ض��ع،  نطاق  �ضمن  الكتب  انت�ضار  عملية  يف 

ا�ضرتاتيجيات التوا�ضل الفّعال وكيفية ت�ضهيل الو�ضول حلقوق الن�ضر.
»األ��ف عنوان وعنوان«  وفد  املعر�ض �ضمت  داخل  تعريفية  املبادرة جولة  ونظمت 
ممثلي  مع  واجتماعات  لقاءات  و�ضهدت  والربازيليني،  الإماراتيني  والنا�ضرين 
املوؤ�ض�ضات الثقافية والتعليمية، ناق�ضوا خالها اأهمية تطبيق املمار�ضات املعا�ضرة 

يف ن�ضر كتاب الطفل على امل�ضتوى العاملي.
»ج��اءت م�ضاركتنا يف معر�ض  ح��دود:  ثقافة با  ع��ام  الكو�ض، مدير  را�ضد  وق��ال 
بولونيا لكتاب الطفل، ا�ضتكماًل للجهود التي تبذلها املوؤ�ض�ضات الثقافية يف دولة 
الثقافية  ال���روؤى  ال�ضارقة حت��دي��داً، بهدف توحيد  واإم���ارة  ع��ام،  ب�ضكل  الإم���ارات 
الإمارات  لتعزيز مكانة  واملعريف،  الفكري  والتبادل  قيم احلوار  ودعم  الإن�ضانية، 

كج�ضر للتوا�ضل احل�ضاري، قادر على ربط خمتلف ثقافات العامل«.
واأ�ضاف الكو�ض: »تعد التجربة الإبداعية والأدبية الاتينية واحدة من التجارب 
والق�ضة،  الرواية،  يف  كبرية  اأ�ضماًء  قدمت  حيث  الإن�ضانية،  الثقافة  يف  املركزية 
الثقايف  احل���راك  يتابعها  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ارب  م��ن  واح���دة  وال�ضعر، وظ��ل��ت  وامل�����ض��رح، 
اإ�ضافة نوعية،  العربي، فياأتي انفتاح ال�ضارقة والإم��ارات على الثقافة الاتينية 

وغنية للنا�ضر والكاتب والقارئ العربي ب�ضورة عامة«.
النا�ضرين  تعريف  على  الربنامج  خال  وعنوان«  عنوان  »األ��ف  مبادرة  وحر�ضت 
الثقايف،  ال�ضعيد  على  ال�ضارقة  اأر�ضتها  التي  ال��ف��ري��دة  بالتجربة  الربازيليني 
الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  واملثقفني من �ضاحب  الأدب��اء  به  الذي يحظى  والتكرمي 
تعرف  ال�ضارقة، حيث  الأعلى حاكم  املجل�ض  القا�ضمي، ع�ضو  �ضلطان بن حممد 
النا�ضرون على جتربة ثقافة با حدود و«األف عنوان وعنوان« ودورهما يف تعزيز 

ثقافة القراءة يف املجتمع الإماراتي.  
الهدهد،  دار  مدير  ال�ضعايل  علي  م��ن:  كل  الإم��ارات��ي��ني  النا�ضرين  من  و���ض��ارك 
�ضما  موؤ�ض�ضة  مالكة  الربيكي  وفاطمة  �ضديقات،  دار  موؤ�ض�ض  غاب�ض  و�ضاحله 
القاريء  مركز  مدير  عبدالقادر  وعلي  زاج��ل،  دار  مالك  احلمادي  ون��وح  للن�ضر، 

العربي، وليازيه خليفة مديرة دار الفلك.
ح��دود« يف  با  »ثقافة  اأطلقها  التي  وع��ن��وان«  عنوان  »األ��ف  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  ي�ضار 
الإنتاج  لتعزيز  اإم���ارات���ي،  ك��ت��اب   1001 اإ����ض���دار  اإىل  ت��ه��دف   ،2016 ف��رباي��ر 
املعريف والفكري يف دولة الإمارات، و�ضمان ا�ضتدامة �ضناعة الن�ضر داخل الدولة 
وخارجها، بالإ�ضافة اإىل دعم املوؤلفني الإماراتيني وت�ضجيعهم على تاأليف املزيد 

من الإ�ضدارات، ودعم دور الن�ضر الإماراتية، و�ضمان مناف�ضتها يف قطاع الن�ضر.
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ال�ضيخ  اإىل �ضرم  لل�ضفر  ت�ضتعد الفنانة امل�ضرية نبيلة عبيد 
�ضيفة  اختريت  بعدما  الفنية،  اأعمالها  جممل  عن  لتكرميها 
تتحّدث  احل��وار  هذا  يف  الأ�ىل.  د�رت��ه  يف  املهرجان  �ضرف 
نبيلة عبيد عن التكرمي �تك�ضف �ضبب غيابها خالل الفرتة 

املا�ضية، بالإ�ضافة اإىل راأيها يف ال�ضينما �الدراما.

تخو�ص به ال�ضباق الدرامي يف رم�ضان

مّنة �صلبي: )واحة الغروب( 
عمل درامي متميز اأ�صبه بال�صحر

مّنة �ضلبي تق�ضي اأوقاتها يف )واحة الغروب(! اإذ 
اإنها  �ضلبي  مّنة  ال�ضابة  امل�ضرية  الفنانة  قالت 
)واحة  اجل��دي��د  م�ضل�ضلها  ت�ضوير  ت��وا���ض��ل 
اأن��ه��ا �ضتخو�ض به  اأردف����ت  ال���ذي  ال���غ���روب(، 

ال�ضباق الدرامي يف رم�ضان املقبل، 
واحة  يف  م�ضاهدها  م��ن  ان��ت��ه��ت  اأن��ه��ا  مكملًة 
�ضيوة، يف قلب �ضحراء م�ضر الغربية، قبل اأن 
م�ضر(،  )جنوب  الأق�ضر  منطقة  اإىل  تنتقل 
اأن  امل��ق��رر  م��ن  ث��م  املتبقية،  امل�ضاهد  لت�ضوير 
تعود اإىل الباتوه يف القاهرة لت�ضوير امل�ضاهد 

الداخلية.
ُيعترَب  )امل�����ض��ل�����ض��ل  اأن  ع��ن  ال��غ��ط��اء  ك�ضفت  �ضلبي 
يت�ضمنه  ملا  بال�ضحر،  اأ�ضبه  متميزاً  درام��ي��اً  عمًا 
التي  الق�ضة  ب��داي��ة م��ن  م��ن ع��وام��ل كثرية 
بهاء  املرموق  للروائي  ال�ضم  نف�ض  حتمل 
اأح��داث��ه��ا يف نهايات  ت���دور  ط��اه��ر، وال��ت��ي 
الحتال  ب��داي��ة  م��ع  ع�ضر  التا�ضع  ال��ق��رن 

الربيطاين مل�ضر(.

واأ����ض���اف���ت ���ض��ل��ب��ي: )ت��ت��م��ح��ور ال��ق�����ض��ة ح����ول �ضابط 
ُير�َضل  ال���ذي  عبدالظاهر  حم��م��ود  امل�����ض��ري  ال�ضرطة 
�ضكت  بعدما  ل��ه،  عقاباً  النائية  �ضيوة  واح��ة  يف  للعمل 
ال�ضلطات يف تعاطفه مع الأفكار الثورية جلمال الدين 
اأحمد عرابي. وي�ضطحب ال�ضابط  الأفغاين والزعيم 
معه زوجته الأيرلندية كاثرين ال�ضغوفة بالآثار حيث 
لينغم�ضا يف عامل  الأك��رب  الإ�ضكندر  تبحث عن مقربة 
جديد �ضديد الرثاء ميزج بني املا�ضي واحلا�ضر، ويقدم 
امل�ضتويني  على  وال��غ��رب  ال�ضرق  ب��ني  للعاقة  جتربة 

الإن�ضاين واحل�ضاري(.
للمناظر  فنية  لوحة  ير�ضم  اأي�ضاً  العمل  )اأن  وتابعت 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة اخل����اب����ة مل�����ض��ر وح�������ض���ارت���ه���ا واآث����اره����ا 
ال�ضياحة يف  بقوة يف دعم  ي�ضهم  اأم��ر  الفرعونية، وهو 
اأي تقدمي  الفن،  اأن )ه��ذه هي مهمة  م�ضر(، معتربًة 

دراما متتع امل�ضاهد من خال ال�ضوت وال�ضورة(.
وقالت منة �ضلبي: )اأنا �ضعيدة بهذا العمل، واأمتنى اأن 
بها  اأ�ضعر  التي  احلالة  امل�ضاهدين  جمهور  اإىل  تنتقل 

ومعي فريق العمل،

ن���ق���دم من  اأن  ن���اأم���ل  ح��ي��ث   
فريداً  درام��ي��اً  عمًا  خالها 
ا�ضتح�ضان  ي��ن��ال  ن��وع��ه  م��ن 

اجلميع(.
م���������ض����ل���������ض����ل )واح�����������ة 
ال���غ���روب( ب��ط��ول��ة كل 
النبوي  خ����ال����د  م����ن 
و�ضيد  ���ض��ل��ب��ي  وم���ن���ة 
كمال  واأح����م����د  رج����ب 

و����ض���ل���وى حم��م��د علي 
ون���اه���د ر����ض���دي ورج����اء 

ح���������ض����ني، والأردن��������ي��������ة 
واللبنانية  �ضعد،  راك���ني 

اإىل جانب  ك���ارول احل���اج، 
امل�ضاركني،  كبري من  جمع 

وحوار  �ضيناريو  وامل�ضل�ضل 
مرمي ناعوم وهالة الزغندي، 

واإخراج كاملة اأبوذكري.

فــن عــربـــي

35
اعتدت النتقادات يف م�ضريتي الفنية �ل تزعجني

نبيلة عبيد: اأمتنى اأن اأعود اإىل الدراما بعمل قوي ينا�صبني
اأخريًا؟ الفنية  ال�ضاحة  عن  غيابك  �ضبب  • ما 

- ب��ع��د جم��ه��ود ك��ب��ري ب��ذل��ت��ه يف جت��رب��ت��ي الأخ�����رية برنامج 
كبرية  ب�ضعادة  �ضعرت  )روت��ان��ا(،  �ضا�ضة  على  العرب(  )جنمة 
بنجاحه واأردت احل�ضول على راحة طويلة واإعادة ح�ضاباتي. 
كذلك كنت حري�ضة على متابعة احلركة الفنية خال الفرتة 
املا�ضية، واكتفيت بتجربتي يف الإذاعة خال رم�ضان املا�ضي. 

اإىل الآن، مل اأفكر يف خطوتي الفنية املقبلة.

الربنامج؟ من  جديدًا  مو�ضمًا  تقدمي  مل  • ملاذا 
- كان اتفاقي مع القناة املنتجة من البداية على مو�ضم 
واحد نظراً اإىل اأن الربنامج يعتمد على ال�ضفر وجولت 

���ض��ارك��ت ف��ي��ه��ا، م��ا ا���ض��ت��غ��رق وق��ت��اً وجم���ه���وداً كبريين. 
عموماً، كانت التجربة ممتعة وثرية و�ضاعدت يف خروج 

للنجوم، فعندما  اأنه مهم  اأرى  دور  مواهب جديدة، وهو 
دورنا  ح��ان  والآن  ي�ضاعدنا،  م��ن  وج��دن��ا  بدايتنا  يف  كنا 

مل�ضاعدة ال�ضباب وتقدميهم للجمهور.

اكت�ضاف  برامج  تواجه  انتقادات  ثمة  لكن   •
املواهب تتهمها بال�ضعي اإىل الربح؟

العرب(.  اأحت��دث عن جتربتي )جنمة  دعني   -
اعتمد الربنامج ب�ضكل كامل 

ع�����������ل�����������ى 

اكت�ضاف مواهب التمثيل ولي�ض الغناء، وكان التجربة الأوىل 
من نوعها يف العامل العربي، وجناحه دفع بع�ض القنوات اإىل 

لكن  ت���ق���ل���ي���ده. 
ال������ره������ان 

دائماً يكون على املحتوى، علماً باأن اختيار املواهب لي�ض اأمراً 
�ضهًا ويحتاج اإىل خربات يف التعامل معها وتوجيهها.

النتقادات؟ من  ي�ضلم  مل  الربنامج  • لكن 
تزعجني.  ول  الفنية  م�ضريتي  النتقادات يف  هذه  اعتدت   -
على العك�ض، اأنظر اإىل املو�ضوعي منها واأتابعه واأحر�ض على 

ال�ضتفادة منه.

لك؟ اإزعاج  م�ضدر  الإ�ضاعات  اأ�ضبحت  • هل 
- ل اأنزعج من الإ�ضاعات التي اعتدت عليها ل�ضنوات طويلة 
بحكم عملي الفني. اأخرياً، لحقني كثري منها، واأزعجني 
ب�ضكل  انت�ضر  ال��ذي  الوفاة  خرب  خ�ضو�ضاً  ب�ضدة،  بع�ضها 
وا���ض��ع وج��ع��ل��ن��ي اأ���ض��ع��ر ب�ضيق لأن��ن��ي مل اأ���ض��ر اأح�����داً يف 
وفاتي  اإع���ان  يف  البع�ض  رغبة  �ضبب  اأع���رف  ول  حياتي 
اأن ثمة من ي�ضتغل  اإىل  اأ�ضري هنا  واأن��ا على قيد احلياة. 
عدم اهتمامي بالتكنولوجيا وغيابي عن مواقع التوا�ضل 

ج معلومات خاطئة عني. الجتماعي لريوِّ

املنا�ضبات  ع��ن  غ��ي��اب��ك  اإىل  ذل���ك  ي��رج��ع  ه��ل   •
الفنية؟

- تنقلت خال الفرتة املا�ضية بني القاهرة وفرن�ضا 
وخ�ضعت لفحو�ض طبية دورية لدى اأطباء خارج 
الفنية  املنا�ضبات  بح�ضور  اأهتم  وع��ادة  م�ضر، 
�ضاأ�ضارك يف مهرجان )�ضرم  املهمة فح�ضب. 
ال�ضيخ( لدعم هذه التجربة. ولكن لاأ�ضف، 
رحل املخرج حممد كامل القليوبي، رئي�ض 

موؤ�ض�ضة )نون( املنظمة للمهرجان.
ك��ان توا�ضل معي  ك��ث��رياً، فهو   حزنت 
واأخ�������ربين ب���اخ���ت���ي���اري ���ض��ي��ف��ًة على 
اأمتنى  وكنت  ف��وراً  ووافقت  املهرجان، 
م�ضاركتنا  ف��ر���ض��ة  ال��ق��در  مينحه  اأن 
الدورة اجلديدة لتخرج بال�ضكل الذي 
كان يخطط له، ل �ضيما اأن طموحاته 
خال  عنها  حدثني  التي  للمهرجان 
الت�ضالت الهاتفية قبل رحيله كانت 

مهمة جداً.
• ما �ضبب حما�ضتك حل�ضور هذا 

املهرجان حتديدًا؟
- اأهتم باملهرجانات الفنية واأتابعها 
ب��ا���ض��ت��م��رار. ت��راأ���ض ال����دورة املخرج 
تعاونت  ال��ذي  �ضيف  �ضمري  الكبري 
اأف���������ض����ل اأع����م����ايل  م���ع���ه يف اأح�������د 
لذا  وال�������ض���ي���ا����ض���ي(،  )ال���راق�������ض���ة 
عدم  ع����ن  اأع�����ت�����ذر  اأن  مي���ك���ن  ل 
اأنني  خ�ضو�ضاً  فيها،  امل�����ض��ارك��ة 
اآخر  عمل  ب��اأي  مرتبطة  ل�ضت 
ب��ال��ت��وق��ي��ت ن��ف�����ض��ه، واأج�����د يف 

املهرجان يف �ضرم ال�ضيخ فر�ضة لتعريف ال�ضياح اإىل ال�ضينما 
امل�ضرية، والعربية عموماً.

كيف  الفنية،  م�ضريتك  عن  املهرجان  يف  تكرميك   •
ترينها؟

قليلة  لكنها  عنها  بالر�ضا  اأ���ض��ع��ر  ل  اأع��م��ال  م�ضريتي  يف   -
اأنها مل  اأود احلديث عنها، ومن ح�ضن حظي  وحم��دودة ول 
تعد تعر�ض على ال�ضا�ضات. لكن يف املقابل، ثمة م�ضاريع جيدة 
)الراق�ضة  احل�ضر  املثال ل  �ضبيل  على  بينها  بها، من  اأعتّز 
فيلم  حتى  وغريهما.  والطبال(  و)الراق�ضة  وال�ضيا�ضي(، 
)ق�ضاقي�ض الع�ضاق( اأعتربه اأحد الأعمال املميزة، لكن تاأخر 
خروجه اإىل النور نحو 10 �ضنوات كان ال�ضبب الرئي�ض يف اأنه 
مل يحقق جناحاً كبرياً يف ال�ضينما عند طرحه لأن اجلمهور 

كان اختلف خال تلك الفرتة.

غيابك؟ �ضبب  اجلمهور  اختالف  • هل 
امل�ضكلة يف  لكن  ج��ي��د،  اأي عمل  ي��ق��ّدم  اأن  ال��ف��ن��ان  ب��اإم��ك��ان   -
على  العتماد  قلة  وتعاين  ال�ضينما  تناق�ضها  التي  الق�ضايا 
البطولة الن�ضائية. يف راأيي، هذه امل�ضكلة مرتبطة بالأ�ضا�ض 
ب��امل��وؤل��ف��ني وامل��ن��ت��ج��ني، وحت��ت��اج اإىل اه��ت��م��ام خ���ال الفرتة 

املقبلة.

الرم�ضانية؟ الدراما  عن  تغيبني  • ملاذا 
- اأمتنى اأن اأعود اإىل الدراما بعمل قوي ينا�ضبني. يف راأيي، 
اإنها اأف�ضل حاًل من ال�ضينما راهناً، اإذ حتمل اأفكاراً وق�ضايا 
اأ�ضلوب تنفيذها اختلف ب�ضكل كامل  اأن  خمتلفة، ف�ضًا عن 
ال�ضينمائية  التقنيات  واأ�ضبحت  الأخريين،  العقدين  خال 
ت�ضيطر عليها ب�ضكل كبري، ما حم�ضني للظهور من خالها. 
لكن حتى الآن مل اأجد عمًا ينا�ضبني، خ�ضو�ضاً بعد رحيل 
ال�ضيناري�ضت حممد �ضفاء عامر، وكنا نح�ضر �ضوياً م�ضل�ضًا 

اأقّدم من خاله �ضخ�ضية �ضعيدية.

قائمًا؟ امل�ضر�ع  زال  ما  • هل 
اآخر  ك��ات��ب  اأي  اأت���ف���ق م���ع  ب��رح��ي��ل��ه، ومل  امل�����ض��روع  ت��وق��ف   -
ي�ضتفزين  م�ضل�ضل  بانتظار  زل��ت  وم��ا  الفكرة،  معاجلة  على 

ويجعلني اأوافق على اخلروج من عزلتي لأجله.
يف  رغبة  لديها  تعد  مل  التي  الأد�ار  عن  • حدثينا 

تقدميها..
اأن يائم  اإذا كان منا�ضباً يل، ب�ضرط  اأي دور  اأداء  - ميكنني 

مرحلتي العمرية، لأن ثمة �ضخ�ضيات اأ�ضبحت بعيدة عني.
تتابع: )ل ميكن مثًا اأن اأج�ضد �ضخ�ضية طالبة يف اجلامعة، 
اأو زوجة تعاين م�ضاكل مع زوجها، لذا ح�ضوري يف عمل ما 

مرتبط باأن ينا�ضبني الدور(.
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فيتامني »ج« يقوى القدرة املناعية 
وي�صاعد على تكوين كرات الدم احلمراء

بجامعة  الفرن�ضيني  الباحثني  م��ن  فريق  اأج��راه��ا  علمية  درا���ض��ة  اأ���ض��ارت 
باري�ض، اإىل اأن الإح�ضا�ض بالإرهاق له العديد من الأ�ضباب ب�ضبب م�ضاكل 
الغذاء  هو  الإره��اق  هذا  على  للتغلب  الطرق  اأف�ضل  واأن  اليومية،  احلياة 
املوجود يف  فيتامني )ج(  الفيتامينات؛ ومنها  الذي يحتوى على  ال�ضحي 

الربتقال والفراولة والليمون وامل�ضم�ض والفلفل الأخ�ضر.
وذكرت الدرا�ضة - املن�ضورة يف جملة "فام اأكتويل" الفرن�ضية الأ�ضبوعية - 
اأن فيتامني )ج( هو احلليف الأوحد لأنه يقوى املقاومة املناعية، وي�ضارك 
اجل�ضم،  يف  الأوك�ضجني  نقل  على  امل�ضئولة  احل��م��راء  ال��دم  ك��رات  تكون  يف 

وي�ضاعد على امت�ضا�ض احلديد الذي يكافح الأنيميا.

اأغذية يجب ِحفظها يف الثالجة
تتنّوع ُطرق حفظ املواد الغذائية بني تربيد وتخزين بهدف ا�ضتخدامها 
مّرًة اأخرى، خا�ضة يف احلالت الطارئة، وهناك مواد يجب و�ضعها داخل 

الثاجة، واأُخرى ميكن حفظ بع�ضها يف درجة حرارة الغرفة.
وتوجد مواد يجب ِحفظها حتت درجة 20 �ضيليزي للحفاظ عليها من 
الف�ضاد وهي: املربى بكل اأنواعها، واملايونيز، وع�ضري الليمون، واخلردل، 
وتوابل ال�ضلطة، والبي�ض، والزبدة وزيوت الطهي وت�ضمل “فول ال�ضويا، 
زيت الذرة، اجلوز، البندق وزيوت التوابل، بح�ضب �ضحيفة “ديلي ميل” 

الربيطانية.
“اخلبز، زبدة  التي مُيكن و�ضعها يف خزانة املطبخ، فهي  امل��واد  وتتمّثل 
ال�ضوداين، �ضل�ضة ال�ضويا، وم�ضحوق اخلردل. وُرغم ما يوؤكده  الفول 
تخزينه  على  ت�ضاعده  حافظة  م��واد  على  يحتوي  املايونيز  اأن  اخل��رباء 
بعيداً عن الثاجة، اإل اأنه يجب اأن يحفظ داخل الثاجة لحتوائه على 

البي�ض، اإ�ضافًة اإىل توابل ال�ضلطة.
فاإنه  ا�ضتخدامه،  بعد  الثاجة  خ��ارج  الليمون  ع�ضري  اإب��ق��اء  ح��ال  ويف 
اأن ت�ضتمر لأ�ضابيع،  اأخرى ميكن  اأن��واع  يف�ضد على خاف وجود بع�ض 
ويحتاج زيت اللوز اأن يو�ضع يف ثاجة ملنع ك�ضر درجة احلرارة اخلا�ضة 
به، يف حني يعترب زيت الفول ال�ضوداين الوحيد القادر على ال�ضمود اأمام 

درجات احلرارة العالية.
بالإ�ضافة  الفتح،  بعد  الثاجة  ال�ضل�ضة يف  ال�ضبب يجب و�ضع  ول��ذات 
للخردل للحفاظ عليه ب�ضكل اأطول، واملربى التي ميكن اأن تظهر عليها 
اإبقاء  يجب  فيما  الثاجة،  عن  بعيداً  اإبقائها  ح��ال  يف  العفن  عامات 
الزبدة، يف درجة حرارة الغرفة ملدة اأق�ضاها يوم واحد، ويف حال ا�ضتمّرت 
لفرتة طويلة خارج الثاجة ت�ضبح نتنة، لذا ين�ضح باإخراجها قبل �ضاعة 

من ا�ضتخدامها للح�ضول على القوام الناعم.

الأزرق. باللون  ال�ضماء  نرى  • ملاذا 
األوانه-  األ��وان الطيف( يفقد جميع  ن من  ال�ضم�ض )املكوَّ - لأن �ضوء 

اأثناء اخرتاقه للغاف اجلوى - ما عدا اللون الأزرق.
مفتوحة. عينيه  �اإحدى  ينام  الذي  احليوان  • ما 

 - الدرفيل.
الزرافة. ُع�ُن�ق  فقرات  عدد  • كم 

- �ضبع فقرات وطول الفقرة حواىل) 5 ،22 ( �ضم.
لالأخطبوط. قلًبا  •  كم 

- ثاثة ق�ل�وب.
الفيل  ج�ضم  يف  حية  اخللية   : حجًما  اأكرب  •  اأيهما 

اأم يف ج�ضم الفاأر.
- مت�ضاويتان.

للنحلة. عيًنا  •  كم 
-خم�ضة عيون )ولي�ض اثنان(.

الكواكب  ارتفاع  لقيا�ض  فلكية  الة  ال�ضطرلب  الة  اأن  تعلم  • هل 
الدينا�ضور هو  التاريخ  يف  قدميه  على  �ضار  حيوان  اول  اأن  تعلم  • هل 

فرنا�ض بن  عبا�ض  وا�ضمه  عربي  ا�ضل  من  هو  الطريان  حاول  ان�ضان  اول  اأن  تعلم  • هل 
اجلراحة  يف  اخليوط  ا�ضتخدم  من  اول  الرازي  اأن  تعلم  • هل 

بريطانيا  يف  موجودة  كانت  العامل  يف  دبابة  اول  اأن  تعلم  • هل 
مرات باأربع  ال�ضم�ض  اأ�ضعة  من  اأقوى  الليزر  اأ�ضعة  اأن  اأن  تعلم  • هل 
العربية باللغة  تاأثراً  اللغات  اأكرث  هي  املالطية  اللغة  اأن  تعلم  • هل 

العطور �ضناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�ضتخرج  العنرب  اأن  تعلم  • هل 
اأيام ثاثة  م�ضرية  من  ال�ضيء  تب�ضر  كانت  اليمامة  زرقاء  اأن  تعلم  • هل 

العرب الأطباء  هم  املثانة  يف  احل�ضى  تفتيت  اإىل  اأ�ضاروا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
الهدف على  النظر  لت�ضديد  اإدارتهما  و  العينني  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 

الأر�ض على  اجلاذبية  �ضد�ض  ت�ضاوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 
بالقرياط املا�ض  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
بح�راً ع�ضر  �ض�تة   : هو  ال�ضعر  بحور  عدد  اأن  تعلم  • هل 

املرياث

هند نا�رش ال�رشيفي
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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�شمة را�شد ال�شام�شي 
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.

اآلء عبدالرحمن بان�شري 
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.

جمانة خليل العربي 
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.

ع�ضري الرمان يطهر الفم

اأن  اأخ�ضائية التغذية العاجية، جامعة القاهرة،  اأكدت الدكتورة �ضمر جميل، 
تناول كوب واحد من ع�ضري الرمان، �ضباحا، يقتل بكترييا الفم، ويخل�ضك من 
رائحته، وكذلك ع�ضري الكركديه الأحمر الطازج، يطهر الفم ويفيده، وع�ضري 
جيدة،  فم  برائحة  التمتع  على  ي�ضاعد  ال�ضكر،  اإ�ضافة  دون  الطازج،  الربتقال 

ع�ضري الليمون الطازج بدون �ضكر اأو ع�ضل.
ومن املعلوم اأن الفم يحتاج للرتطيب الدائم، كي ل ترتاكم البكترييا على اللثة 
يحتاج  كما  منه،  تنبعث  كريهة  فم  رائحة  ت�ضبب  ل  وحتى  والل�ضان،  والأ�ضنان 

لعناية خا�ضة تخل�ضه من بقاياه وجراثيمه والبكترييا العالقة بداخله.

العنب مرتني  فاكهة  تناول  باأن  اأمريكية حديثة  درا�ضة  اأف��ادت 
الإ�ضابة  �ضد  قويا  حماية  ج��دار  ي�ضكل  اأ�ضهر،   6 مل��دة  يوميا، 
الدرا�ضة  واأج��رى  ال�ضن.  كبار  يداهم  ال��ذي  الزهامير  مبر�ض 
باحثون يف جامعة كاليفورنيا، ون�ضروا نتائجها اأم�ض يف دورية 

)Experimental Gerontology( العلمية.
الزهامير،  من  والوقاية  العنب،  تناول  بني  العاقة  ولك�ضف 
الأ�ضخا�ض  م��ن  جمموعة  على  جت��ارب��ه  البحث  ف��ري��ق  اأج���رى 
امل�ضاركني  البحث  فريق  واأع��ط��ى  ال��ذاك��رة.  �ضعف  من  يعانون 
مقدار كوبني وربع الكوب من العنب يوميا على مرتني، ملدة 6 
اأ�ضهر، فيما اأعطوا جمموعة اأخرى م�ضحوقا وهميا خاليا من 
مركب "البوليفينول" املتوافر يف العنب. وقام الباحثون بقيا�ض 
الأداء الإدراكي للم�ضاركني بعد 6 اأ�ضهر من بدء الدرا�ضة، عن 

طرق اأجهزة م�ضح الدماغ.
ن�ضاط  ت��راج��ع  م��ن  العنب يحمى  ت��ن��اول  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ووج���د 
اأخرى  جمموعة  مع  باملقارنة  ال��ذاك��رة،  اأداء  وتن�ضيط  ال��دم��اغ، 
الباحثون  قال  ذل��ك،  ال�ضبب يف  وعن  وهميا.  م�ضحوقا  تناولت 
اإن العنب غني مبركب "البوليفينول" امل�ضاد لاأك�ضدة واملقاوم 
لالتهابات، كما اأنه ي�ضاعد على �ضحة ودعم الدماغ. واأ�ضافوا 
الدماغ،  يف  التاأك�ضدي  الإج��ه��اد  م��ن  يحد  "البوليفينول"  اأن 
ويعزز تدفق الدم اإىل الدماغ، ويحافظ على م�ضتويات مرتفعة 
من املواد الكيميائية التي تعزز الذاكرة. يذكر اأن تقريرا اأ�ضدره 
لندن،  يف  كوليدج"  "كينجز  جامعة  يف  النف�ضي  الطب  معهد 
 ،2014 �ضبتمرب  يف  للزهامير،  ال��دويل  الحت��اد  مع  بالتعاون 

اأكد وجود 44 مليون �ضخ�ض يف العامل يعانون من الزهامير.

العنب مرتني يوميا يحمي من الزهامير

عائلة ت�ضتخدم قاربا للو�ضول اإىل منزلهم حيث غمرت ال�ضوارع مياه الفي�ضانات الناجتة عن 
اإع�ضار ديبي يف ر�كهامبتون، اأ�ضرتاليا. )ر�يرتز(

ابا �ضالح رجل عجوز عا�ض حياته ي�ضقى ويتعب حتي ا�ضبح من اغنياء قريته، يف احد اليام جل�ض يف داره ينظر 
لبنه �ضالح وهو حزين.. مل يكن لديه غريه لذلك كان يوفر له كل ما يتمناه ورغم ذلك جاءت المور على 
عك�ض ما متنى الب فلم يكن �ضالح ال فتى مدلا وحيدا ل ياأبه ب�ضيء ،ل يعمل، ول يفكر يف العمل، لذلك قال 
ابو �ضالح لزوجته ام ابنه: عندما اموت لن يعرف �ضالح قيمة املال بل �ضي�ضرفه على هواه وملذاته و�ضينتهي 

املال يف زمن قليل بعدها رمبا تعي�ضون يف فقر ورمبا ل جتدون ما تعي�ضون فيه فكيف ن�ضلح حاله؟..
فكرت ام �ضالح كثريا ثم قالت اترك المر يل رمبا ا�ضتطعت ان افعل معه �ضيئا.. ذهبت الم بطيبتها وحنانها 
اإىل ابنها وقد احنت راأ�ضها وظهر عليها احلزن وعندما اقرتب منها �ضالح و�ضاألها ماذا بك يا امي.. بكت بحرارة 
من كل قلبها وبالطبع فهي تبكي حلزنها على ولدها لكنها ادعت ان حزنها �ضببه ل يهمه.. فقال بل يهمني كل 
ما يجري هنا احكي يل ارجوك.. فقالت وتق�ضم ان ل تقول لبيك فقال اق�ضم فقالت الم ان اباك مير بظروف 
مالية �ضيئة جدا وقد خ�ضر معظم ماله يف احدى ال�ضفقات والن نحن على و�ضك ان ل جند قوت يومنا وهو ل 
يريد ان يخربك فهو يقول انك فتى مدلل ول�ضت برجل حتى تتحمل هذا اخلرب وانك لن تهتم بالمر وتعي�ض 

على امل ان ترث ما �ضيرتكه لتعبث به فكيف لو عرفت انه لن يرتك لنا غري الفقر.
حزن �ضالح ب�ضب ما ا�ضاب والده واي�ضا حزن لن والده ل يراه ال فتى مدلا.. فنام ليلته قلقا ويف ال�ضباح كان 
قد عزم على امر ما، فخرج مبكرا يبحث عن عمل يقوم به ويك�ضب منه ما ي�ضد احتياجاته واحتياجات ابيه وامه 
.. وبالفعل مع �ضعيه اجلاد وجد عما وقبله بل وداوم عليه منذ ال�ضباح اإىل امل�ضاء ويف نهاية ال�ضبوع الول 
منحه �ضاحب العمل اجرته فاخذها وهو �ضعيد ويكاد قلبه ان يقفز فرحا وحمل املال لوالده وكاأنه يحمل كنزا، 
وقال له يا ابي هذا املال ك�ضبته من عملي.. فام�ضك الب الدنانري والقى فيها يف املوقد فانزعج �ضالح وا�ضرع 

وام�ضك الدنانري وكاد ان يحرق ا�ضابعه وقال ملاذا.. انا تعبت يف هذا املال لآتي به.. وملاذا تفعل ذلك.
ابت�ضم الب واخد املال من يده وقال الن انت بالفعل ولدي وهذا املال ك�ضبته من تعبك واح�ض�ضت بطعمه وكيف 

هو غايل لقد ا�ضعدت قلبي وت�ضتحق ان ترث اموايل بعد ان عرفت كيف تعبت لوفر لك هذا املال.


