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ما العالقة بني لون ال�سيارة وحوادث ال�سري؟

خماطر  يف  حا�سًما  دوًرا  يلعب  ق��د  ال�سيارة  ل��ون  اأن  باحثون  ي��رج��ح 
ح����وادث ال�����س��ر، ب��ال��رغ��م م��ن اأن لي�س خ���راء ح����وادث ال�����س��ر كافة 

يتفقون يف هذا الأمر.
دورية  يف  نتائجها  ون�سرت  �سنغافورة  يف  باحثون  اأج��راه��ا  درا�سة  ويف 
تبني  للعلوم،  الأمريكية  الوطنية  للأكادميية  التابعة  برو�سيدينجز 
ا حلوادث ال�سر من ال�سيارات  اأن �سيارات الأجرة ال�سفراء اأقل تعر�سً

الزرقاء.
ويرى الباحثون اأن زهاء اللون الأ�سفر يلفت النظر ب�سورة اأف�سل، ما 

يجعل متييز �سيارات الأجرة يف الطرقات اأف�سل.
وذكر الباحثون اأنه اإذا مت مراعاة اللون يف و�سائل النقل العام، فاإن ذلك 

�سيوؤدي اإىل اإنقاذ الكثر من الأرواح وتوفر الكثر من الأموال.
“ تيك هوا هو” نائب  �سنغافورة، قيم  اأجريت يف  التي  الدرا�سة  ويف 
اإح�سائيات حوادث  رئي�س اجلامعة الوطنية ل�سنغافورة مع معاونيه 

ال�سر لإحدى �سركات �سيارات الأجرة.
�سفراء  �سيارة   16700 من  مكوًنا  اأ�سطوًل  ال�سركة  ه��ذه  وت�سغل 
وزرقاء؛ اأي ما يعادل %60 من �سيارات الأجرة يف �سنغافورة كافة ، 
وتزيد ال�سيارات الزرقاء يف ال�سركة مبقدار ثلث مرات عن ال�سيارات 

ال�سفراء.
وحلل العلماء عدد احلوادث التي وقعت خلل ثلث �سنوات، وربطوا 

تلك احلوادث بلون ال�سيارة و�سمات خمتلفة لل�سائق.
ال�سيارات  لها  تعر�ست  ال��ت��ي  ال��ط��رق  ح���وادث  ب���اأن  النتيجة  وج���اءت 
اأنه  رغم  الزرقاء،  وا�سحة من نظرتها  ب�سورة  اأق��ل  كانت  ال�سفراء 
مت ا�ستخدام النوعني بنف�س الكرثة، كما قطع النوعان نف�س امل�سافة، 

و�سارا بنف�س ال�سرعة.

يزرع بذور الأمل و�سط الدمار
اإىل الدمار من حوله يف �سوريا،  اأنقا�س املدينة التي تعر�ست  و�سط 

قام ب�ستاين برعاية حديقته ال�سغرة كما لو اأن احلرب مل حتدث.
والتقطت هذه ال�سورة املوؤثرة يف مدينة عربني، التي ت�سيطر عليها 

ف�سائل املعار�سة، وتقع على اأطراف دم�سق.
املده�سة  ال�سورة  ُتظهر  الريطانية،  “مرور”  �سحيفة  وبح�سب 
ا�ستمرار احلياة والأمل رغم الدمار وال�سعاب امل�ستمرة التي تواجهها 

�سوريا.
وميكن روؤية الب�ستاين وهو ي�سقي اأع�ساب زرعها و�سط اأنقا�س مبنى 
دمره الق�سف، وكاأنه يعيد تعمر واإحياء بلده بطريقته اخلا�سة اأو 

رمبا كمهرب من الدمار واخلراب الذي يحيط به من كل اجتاه.
ال�سيطرة  ال�سوري  النظام  ا�ستعادة  اأيام من  بعد  ال�سورة  وتاأتي هذه 
على معظم اأجزاء مدينة تدمر الأثرية بعد �سهرين من �سقوطها يف 

يد داع�س للمرة الثانية يف غ�سون عام.
وقد واجهت القوات ال�سورية التي تدعمها الطائرات الرو�سية الألغام 
والعبوات النا�سفة التي و�سعت يف الآثار الرومانية التي دمرها داع�س 

بعد ا�ستعادة مدينة تدمر التي تعد اأحد اأهم املواقع الأثرية العاملية.

هربوا من املوت فلقوا حتفهم تدافًعا
واأ�سيب  قتلوا  الأق��ل  على  اأ�سخا�س   8 اإن  زامبيا،  يف  ال�سرطة  قالت 
الآلف  حماولة  اأثناء  يف  لو�ساكا  العا�سمة  يف  تدافع  يف  اآخرون   28

احل�سول على ح�س�س غذائية جمانية.
األ��ف �سخ�س   35 التدافع بعدما ح��اول  ال�سرطة حتقيقا يف  وفتحت 
الدخول اإىل جممع ريا�سي، حيث كانت كني�سة امل�سيح توزع ح�س�سا 

غذائية جمانا.
وقال بيان ال�سرطة: فرقنا اجلموع وبداأنا حتقيقا يف امل�ساألة.

ويعي�س 60 % من �سكان زامبيا حتت خط الفقر، من بينهم 42% 
يف فقر مدقع، وفق ما يقول البنك الدويل.
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التلوث يقتل 1.7 مليون طفل �سنويًا 
دون اخلام�سة  1.7 مليون طفل  اأن  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  تقرير  ك�سف 
بالقذارة  تتعلق  عوامل  ب�سبب  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  �سنوياً  ميوتون 

البيئية وبالعي�س يف اأو�ساط ل تتوافر فيها املعاير ال�سحية.
متثل  العوامل  ه��ذه  اأن  يعنى  العدد  ه��ذا  اأن  جنيف  يف  املنظمة  واأو�سحت 
ال�سبب يف واحدة من كل خم�س وفيات يف هذه ال�سريحة العمرية، واأ�سارت 

املنظمة اإىل اأن اأغلب الوفيات حتدث يف دول نامية.
وحذرت املنظمة من اأن عوامل اخلطر القاتلة موجودة يف كل مكان، منها 
الطهي  عن  الناجت  الدخان  وا�ستن�ساق  ال�سلبي  التدخني  املثال  �سبيل  على 

على املواقد وتلوث الهواء واملاء امللوث وعدم وجود مراحي�س.
الإ�سابة  الغالب  يف  ل��لأط��ف��ال  ت�سبب  ال��ع��وام��ل  ه��ذه  اأن  املنظمة  وتابعت 
ال�سغار  �س حياة  ُيَعرِّ ما  �سرعان  الذي  الرئة،  والتهاب  وامللريا  بالإ�سهال 

للخطر.
التي ل  اأع�ساوؤهم  املنظمة:  ت�سان، مدير عام  من جانبها، قالت مارجرت 
و�سعبهم  ال�سغرة  واأج�سادهم  املناعي  وجهازهم  النمو  مرحلة  يف  ت��زال 
الهوائية، كل هذه الأ�سباب جتعل الأطفال عر�سة على نحو خا�س للعدوى 

عن طريق املياه القذرة والهواء امللوث.
اجلهاز  ع��دوى  ال�سغار  الأط��ف��ال  ب��ني  للوفيات  اأ���س��ب��اب  خم�سة  اأه��م  وتعد 
ب�سبب  ال��ول��ي��د  عمر  م��ن  الأول  ال�سهر  وم�ساعفات  والإ���س��ه��ال  التنف�سي 
الرعاية ال�سحية ال�سيئة للأم اثناء حملها وامللريا وحوادث مثل الت�سمم 
الفقرة  ال��دول  الأ�سر يف  املنظمة على حاجة  و�سددت  وال�سقوط.  والغرق 
حاجة  واإىل  دخ��ان،  عنها  ينجم  ل  والتدفئة  للطهي  اإمكانيات  توفر  اإىل 
اإىل مراحي�س جيدة ومراكز �سحية وماء نظيف  ال��دول  املدار�س يف هذه 

بالإ�سافة اإىل م�سدر موثوق للكهرباء.

نفوق الدب القطبي 
ال�سغري فريتز

اأملانية  ح��ي��وان  بحديقة  م�سوؤولون  ق��ال 
اأربعة  ال��ع��م��ر  م���ن  ي��ب��ل��غ  ق��ط��ب��ي��ا  دب���ا  اإن 
اأ�سهر وولد يف الأ�سر برلني نفق نتيجة 

م�ساعفات للتهاب بالكبد.
تيمنا  )فريتز(  ا�سم  ال��دب  على  واأط��ل��ق 
با�سم م�سابقة �سهدت ما يربو على ع�سرة 
اأنحاء  وجميع  اأملانيا  من  م�ساركة  اآلف 
اأملانيا  اأن���ح���اء  ال��ع��امل وك���ان حم��ب��وب��ا يف 
ب��و���س��ف��ه خ��ل��ي��ف��ة ل��ل��دب ال��ق��ط��ب��ي كنوت 
ال����ذي ك���ان ق���د ول���د يف ح��دي��ق��ة حيوان 

مناف�سة يف برلني عام 2006.
ل��ت��ح��دي ال�سعاب  واأ���س��ب��ح ك��ن��وت رم���زا 
وتوىل  ولدت���ه  عند  اأم���ه  لفظته  بعدما 
تربيته  احليوان  حديقة  على  القائمون 

لكنه نفق عام 2011.
وق���ال اأن��دري��ا���س ك��ن��رمي م��دي��ر حديقة 
الدب  نفق فيها  ال��ت��ي  ت��رب��ارك  ح��ي��وان 
فريتز "نحن عاجزون عن الكلم ون�سعر 
باحلزن والكتئاب. من املده�س اأن الدب 

القطبي ال�سغر خطف قلوبنا."

خطوات اإيجابية لتقييم اأهمية 
العمل يف حياة املراأة �ص 23

اكت�ساف ع�سر جيولوجي 
جديد من �سنع الإن�سان 

اكت�سفوا  ع��ل��م��اء  اإن  درا���س��ة  ق��ال��ت 
ت�سكلت  م���ع���دن   200 م���ن  اأك�����رث 
ب�سرية  ل�سناعات  جانبية  ك��اآث��ار 
اجلن�س  ب�سمة  اأن  اإىل  اإ����س���ارة  يف 
الب�سري على كوكب الأر�س �ساربة 
يف الزمن لدرجة اأنها ت�سكل ع�سرا 

جيولوجيا جديدا.
كيميائية  ت��رك��ي��ب��ات  اأن  واأ���س��اف��ت 
عليها  ع��رث  ال��ت��ي  تلك  ن���ادرة مثل 
اأو  اأو م�ستودعات للخام  يف مناجم 
معادن  ت��ك��ون  يف  ت�سببت  م�ساهر 
امل��ث��ال عرث  ج��دي��دة. وع��ل��ى �سبيل 
على بلورة ملعدن جمهول يف قطعة 
من �سقف خ�سبي ملنجم للنيكل يف 

رو�سيا.
واأدرج العلماء 208 عنا�سر يف اأول 
قائمة عاملية للمعادن التي ت�سكلت 
ح�سريا اأو اأ�سا�سا نتيجة للأن�سطة 
اآلف  الب�سرية مقابل نحو خم�سة 
عمليات طبيعية  ت�سكلوا يف  معدن 
وال�سيليكون  احل��دي��د  مثل  مت��ام��ا 

والذهب والف�سة.
وامل����ع����ادن اجل����دي����دة ال���ت���ي حتمل 
اأ�سماء مثل بلوليزارديت وفلوكيت 
اأدلة  اإىل  ت�سيف  كوكينو�سيت  اأو 
اجلن�س  اأن  اإىل  ت�����س��ر  اأخ��������رى 
الب�سري ترك علمة ل متحى على 
ال�سجلت اجليولوجية من خلل 
اخلر�سانة  م��ث��ل  م����واد  ا���س��ت��خ��دام 

والفخار والفولذ والألومونيوم.
وق������ال روب�������رت ه������ازن م����ن معهد 
العا�سمة  يف  ل��ل��ع��ل��وم  ك��ارن��ي��ج��ي 
املعادن  درا�سة  قاد  ال��ذي  وا�سنطن 
�سطح  على  طبقة  ت�سكل  اجلديدة 

الأر�س.
ويف�سل الكثر من العلماء حتديد 
تاريخ  يف  جديد  جيولوجي  ع�سر 
اأنرثوبو�سني  با�سم  يعرف  الأر���س 
الإن�سان.  عليه  هيمن  ع�سر  اأي 
و�سيلي بذلك الع�سر الهولو�سيني 
عام   11500 ق���ب���ل  ب������داأ  ال������ذي 

عندما تل�سى الع�سر اجلليدي.
الدرا�سة  لرويرتز عن  هازن  وقال 
)اأمريكان  دوري���ة  يف  ن�سرت  ال��ت��ي 
ميرنولوجي�ست( علم املعادن يوؤيد 

فكرة وجود ع�سر الأنرثوبو�سني.
اجلن�س  ت��اأث��ر  اإن  ال��ع��ل��م��اء  وق����ال 
الأعظم  ه��و  امل��ع��ادن  على  الب�سري 
الأوك�سجني  زي�����ادة  اأدت  اأن  م��ن��ذ 
يف ال��غ��لف اجل��وي قبل اأك��رث من 
مئات  ظهور  اإىل  عام  مليار   2.2
اأكا�سيد  م��ث��ل  اجل����دي����دة  امل����ع����ادن 

احلديد واملنجنيز.

كيف تقاوم اجلفاف وفقدان الوعي عند التعر�ض ملوجة احلر؟

35 مئوية  ارتفاع درجات احلرارة فوق م�ستوى 
له اأ�سرار على �سحة الإن�سان ويقلل تدفق الدم 

ي�سبب  وقد  الوعي  وفقدان  اجلفاف  وي�سبب 
اأعرا�ض  ه��ي  فما  امل��ف��اج��ئ،  امل��وت  حتى 

ذلك وكيف ميكن معاجلتها والوقاية 
منها؟

اأرقاما  احل��ايل  ال�سيف  �سهد 
احل��رارة  درج��ات  يف  قيا�سية 

يف اأملانيا واأوروبا ومنطقة ال�سرق 
احل��رارة  درج��ات  وبلغت  الأو���س��ط، 

 40.5 يوم اجلمعة )07.08.2015( 
مئوية وهو اأعلى درجة حرارة ت�سجل يف 

اأملانيا على الإطالق.
وفر�سة  لل�سرور  مدعاة  ال�سيف  البع�ض  يعترب 
العلماء  لكن  ال�ساطعة،  ال�سم�ض  باأ�سعة  للتمتع 
يعتقدون اأن ارتفاع درجات احلرارة املفاجئ له 
تتجاوز  عندما  وخا�سة  كثرية،  جانبية  اأ�سرار 

احلرارة 35 درجة موجبة.
وهذه بع�ض الأعرا�ض التي قد ت�سيب الإن�سان 
ب�سبب ارتفاع درجات احلرارة واحللول املنا�سبة 
زود  ل�سحيفة  اللكرتوين  املوقع  عن  نقال  لها، 

دويت�سه ت�سايتونغ الأملانية:

فقدان الوعي:
وعدم  اجل�سم  يف  ال��دم  تدفق  قلة  اإىل  يعود  ذل��ك  و�سبب 
و���س��ول دم ك��اف ل��ل��دم��اغ، وذل��ك ك��ون اأن احل���رارة ت�سبب 
ال��دم بكرثة  ال��دم��وي��ة وعندها يتدفق  الأوع��ي��ة  يف مت��دد 
اإىل ال�ساقني فيما يقل تدفقه اإىل الدماغ. وقلة الدم يف 
ال��دم��اغ ت�سبب ف��ق��دان ال��وع��ي. وت���زداد ه��ذه احل��ال��ة عند 
عدم التعرق ب�سورة طبيعية، اأو عند ارتداء ملب�س ثقيلة 

اأثناء احلر.
يبقون  الذين  الأ�سخا�س  غالبا  الوعي  فقدان  وي�سيب 
�ساعات طويلة حتت اأ�سعة ال�سم�س، ول تدوم نوبات فقدان 
انهيار  رافقها  اإذا  خ��ط��رة  ت��ك��ون  ق��د  لكنها  ك��ث��را  ال��وع��ي 

و�سقوط اجل�سم.
املعاجلة الأولية:

مكان  يف  الوعي  بفقدان  امل�ساب  ال�سخ�س  بو�سع  ُين�سح 
اآمن م�ستلقيا على اأحد جانبيه. وعند عودة الوعي ٌين�سح 
واإعطائه  احل��ر  ع��ن  بعيدا  ن�سبيا  ب���ارد  م��ك��ان  يف  بو�سعه 
بع�س امل�سروبات. واإذا بقيت حالة ال�سخ�س غر م�ستقرة 

فين�سح حينها بالت�سال بالطوارئ اأو ب�سيارة اإ�سعاف.
الوقاية:

م��ن ي��ج��ب ع��ل��ي��ه ال���وق���وف ط��وي��ل حت��ت اأ���س��ع��ة ال�سم�س 
على  والعمل  واآخ���ر،  ح��ني  ب��ني  باجللو�س  ُين�سح  احل���ارة، 
ال�سوائل،  كافية من  و�سرب كميات  باملاء  ترطيب اجل�سم 
بالإ�سافة اإىل ارتداء ملب�س خفيفة مل�ساعدة اجل�سم على 

التعرق ب�سورة طبيعية.
اجلفاف:

ال�سخ�س  تناول  يقل  عندما  اجل�سم  يف  اجلفاف  يحدث 
الذين  الأ�سخا�س  غالبا  وي�سيب  بالذات.  واملاء  لل�سوائل 
مي�سون لفرتات طويلة حتت اأ�سعة ال�سم�س احلارة، واأي�سا 
اآنية  اإمرا�س  من  يعانون  الذين  والأ�سخا�س  ال�سن  كبار 

ومزمنة.
املاء  �سرب  ع��دم  ه��و  الإن�����س��ان  اجل��ف��اف عند  تكون  و�سبب 
درجات  ارتفاع  يرافقها  والتي  طويلة  لفرتات  وال�سوائل 
احل���رارة، مم��ا ي���وؤدي اإىل اخ��ت��لل دوران ال��دم يف اجل�سم 
ذك��ر موقع �سحيفة  كما  للدماغ،  ك��اف  دم  و���س��ول  وع��دم 

ت�سايتونغ" الأملانية. دويت�سه  "زود 
الأعرا�ض:

و�سعف  التنف�س  يف  واخ���ت���لل  ال��ق��ل��ب  خ��ف��ق��ان  يف  زي����ادة 
اجل�سم. وعندما يقل تدفق الدم اإىل الدماغ يبداأ الدماغ 
اإىل  ت��وؤدي  اأوام��ر خمتلفة وغر طبيعية للج�سم  باإر�سال 

اختلل عمله وقد ت�سل اإىل الهذيان.
املخاطر واملعاجلة الأولية:

معاجلة  يجب  ال��ه��ذي��ان  ح��ال��ة  اإىل  اجل�سم  و���س��ول  عند 
ال�سخ�س ب�سرعة كبرة واإعطائه ال�سوائل ل�سربها، عك�س 
ذلك قد يتعر�س ال�سخ�س اإىل نوبة قلبية حادة وخطرة. 
ومي��ك��ن اأي�����س��ا ت��رط��ي��ب وج���ه ورق���ب���ة ال�����س��خ�����س وتركه 

م�ستلقيا على اأحد جانبيه يف مكان بارد.
الوقاية:

يجب على الأ�سخا�س الذين يرغبون يف امل�سي حتت اأ�سعة 
ال�سم�س �سرب كميات كافية من املاء ومن ال�سوائل. ويجب 
اأن  مزمنة  اأم��را���س  من  يعانون  والذين  ال�سن  كبار  على 

يتجنبوا امل�سي مل�سافات طويلة.

اإلتزمي بهذه الن�سائح 
لزيادة فر�ض احلمل

تعزيز  وت��ري��دي��ن  طفل  اإجن���اب  تنوين  ك��ن��ِت  اإذا 
خ�سوبتِك وزي��ادة فر�س احلمل ما عليِك �سوى 

اللتزام بالن�سائح التالية:
معرفة  يف  ت�ساعدِك  اأّن  ميكن  ال�سهرية  ال���دورة 
الفرتة املنا�سبة للإبا�سة وبالتايل اليوم الأف�سل 
للتخ�سيب وتعزيز احلمل! واملعروف اأّن متو�سط 
الدورة ال�سهرية يرتواح بني 23 و 35 يوماً اأّما 
دورة املبي�س فتختلف! فالن�ساء اللواتي تتمتعن 
بدورة �سهرية مّدتها 21 يوماً يوم الإبا�سة هو 
 35 اأّم���ا �ساحبات ال���دورة امل��وؤل��ف��ة م��ن   .14 ال��� 

يوماً فاليوم الأف�سل هو ال� 21. 
11 ه��و الأف�����س��ل لدى  ال����  ال��ي��وم  اأّن  اإىل  ُي�����س��ار 
من  املوؤلفة  ال�سهرية  ال���دورة  �ساحبات  الن�ساء 
25 يوماً. الو�سعيات اجلن�سّية تلعب دوراً هاماً 
يف تعزيز فر�س احلمل ويقول اخت�سا�سيون يف 
علم اجلن�س، اإّن الو�سعيتني الأن�سب هما عندما 

تكون ال�سيدة م�ستلقية على ظهرها وذلك لتعزيز 
دخول ال�سائل املنوي اإليها.

امل�سادة  ال�����س��ت��روي��دي��ة  غ���ر  الأدوي�������ة  جت��ّن��ب��ي 
لللتهابات لأّنها تبطئ الإبا�سة. كما اأّن امل�سكنات 
البارا�سيتامول  ك��الأ���س��ري��ن،  ل����لأمل  امل�����س��ادة 
اإن����ت����اج هرمون  ت���ت���داخ���ل م���ع  والإي���ب���وب���روف���ني 
الأدوية  اأّما  ت�ستو�سترون وتقلل فر�س احلمل. 
�سغط  وارت��ف��اع  ال�سرع  ال�سباب،  حل��ب  امل�����س��ادة 

الدم فيجب تفاديها لإجناب طفل.
والكافيني...  التدخني  ال��ك��ح��ول،  �سرب  جتنبي 
ففي هذه املنتجات مواد �ساّمة توؤثر على اجل�سم 

والهرمونات ب�سكل �سلبي كما تعيق الإجناب.
على  واحر�سي  �سحياً  غ��ذائ��ّي��اً  نظاماً  اعتمدي 
املواد   ،C بالفيتامني  الغنية  الأط��ع��م��ة  ت��ن��اول 
 ،3 اأوميغا  الفوليك،  حم�س  للأك�سدة،  امل�سادة 

  .D الزنك، الكال�سيون والفيتامني
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يف اإطار احتفالت "يوم املراأة العاملي"22

الإماراتي املجتمع  يف  ومكانتها  املراأة  بدور  الإمارات" يحتفي  اأم  "مهرجان 

حتت رعاية فاطمة بنت مبارك

مهرجان"اأبوظبي التقني"لل�سحة واللياقة ينطلق ر�سميا من حديقة"اأم الإمارات"اليوم
مبارك ال�سام�سي: 4 اأيام من املفاجاأت الرتفيهية واخلدمات ال�سحية باملجان لكافة اأبناء املجتمع

لبحث اأوجه التعاون العلمي

كلية العلوم بجامعة الإمارات ت�ستقبل وفدًا علميًا من جامعة اأكيتا اليابانية و�سركة مي�ستوبي�سي لتكنولوجيا املوارد

حتمل تواقيع اأبناء الوطن واملقيمني

م�سلم بن حم ال�سفري الفخري ملبادرة الوفاء وال�سعادة

•• اأبوظبي - الفجر

الأك��ر من  احل��دث  الإمارات"،  اأم  "مهرجان   يحتفي 
نوعه يف اأبوظبي، بالدور الهام الذي تلعبه املراأة تقديراً 
وامتناناً لها بالنظر اإىل مكانتها يف املجتمع الإماراتي، 
م�سلطاً ال�سوء على القيم التي غر�ستها �سمو ال�سيخة 
العام  الن�سائي  الحت����اد  رئي�سة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
الرئي�س الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س 
"اأم الإمارات" – حفظها  الأعلى للأمومة والطفولة 
والوفاء،  والعطاء  امل�سوؤولية  معاين  يف  واملتمثلة  اهلل، 
وال��ت��اأك��ي��د على اأه��م��ي��ة احل���وار وال��ت��ق��ارب م��ع العامل. 
وعلى هام�س احتفالت العامل بيوم املراأة العاملي اليوم 
الأربعاء، والذي يعد منا�سبة عاملية تلقي ال�سوء على 
الإجنازات التي حتققها املراأة وطموحاتها امل�ستقبلية، 

تلو الآخ��ر كفاءتها  امل��راأة الإماراتية يوماً  اأثبتت  حيث 
ومتيزها يف كل ما ت�سطلع به من مهام وم�سوؤوليات، 
بف�سل دعم وت�سجيع �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، 
فاأ�سحت تتعلم وتعمل وت�ساهم ب�سغف واإبداع وبراعة.

وي�ستعد املهرجان بدوره للحتفال  باملهارات الإبداعية 
املتاألقة للمراأة الإماراتية، والتي �سكلت ركيزة اأ�سا�سية 
يف بناء الأمة، مر�سخاً مكانته كمن�سة فاعلة ت�ستقطب 
ل��ت��اأخ��ذه��م يف رحلة  ك��اف��ة دروب احل���ي���اة  م���ن  ال�����زوار 
امل��راأة ك�سريك للرجل،  اإ�سهامات  واأب��رز  باأهم  تعريفية 
وم����ا ت���رت���ب ع��ل��ى ذل����ك م���ن ت���ق���دم وازده�������ار املجتمع 
الإم��ارات��ي، يف ظل روؤي��ة وجهود �سمو ال�سيخة فاطمة 

بنت مبارك "اأم الإمارات".
العام  الثانية هذا  ن�سخته  الإم��ارات يف  اأم  وياأتي جناح 
���س��ارك��ت يف م�سرة  ال��ت��ي  الإم��ارات��ي��ة  ب��امل��راأة  ليحتفي 

ونه�سة الدولة، من خلل دوره��ا ك��اأم، وزوج��ة، واأخت 
وابنة، في�سرد معر�س جناح اأم الإمارات اإجنازات املراأة 
للزوار  املعر�س  ويوفر  التاريخ.  يف  ب�سمة  تركت  التي 
جتربة ا�ستثنائية من خلل �سرد فني مبتكر، يحتفي 
القادمة  الريادية  الإم��ارات��ي��ة  والأج��ي��ال  امل���راأة  بتاريخ 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  الإم���ارات  اأم  التي تخطو خطى 

بنت مبارك.
الذي  الإرث  ال���زّوار بقيمة  الإم���ارات  اأم  وي��ع��ّرف جناح 
فني  ب�سرد  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  قدمته 
روؤى  م��ن  الإل��ه��ام  ا�ستقاء  اإىل  ال���زوار  وي��دع��و  مبتكر، 
للحتفاء  فر�سة  ممثًل  فاطمة،  ال�سيخة  �سمو  وقيم 
مبا قدمته "اأم الإمارات" من اإجن��ازات وم�ساهمات ل 

تقّدر بثمن. 
لإماراتيات  الن�سائية  النماذج  على  ال�سوء  ي�سلط  كما 

ويبذلون  اجل����اد،  وال��ع��م��ل  وال��ت��ف��اين  ال��ط��م��وح  ميثلن 
اجلهد جتاه جمتمعهم، حاملني م�سوؤولية تن�سئة جيل 
ومعاين  قيم  يحمل  واملواطنات  املواطنني  من  جديد 
ال���ذي ينقل در���س��اً يف ذاته  الأم���ر  ب���لده،  وولء جت��اه 

جلميع مواطني الأمة.
وينطلق مهرجان اأم الإمارات يوم 26 مار�س اجلاري 
اأك���رث م��ن كيلومرت يف  اأب��ري��ل، على ام��ت��داد  وح��ت��ى 4 
ك��ورن��ي�����س اأب���وظ���ب���ي، وت��ت�����س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات��ه ه���ذا العام 
الأدائية  وال��ع��رو���س  الفنية،  امل��ع��ار���س  م��ن  جمموعة 
وامل�سروبات،  الأط��ع��م��ة  وخ��ي��ارات  احل��ّي��ة،  واملو�سيقية 
ف�سًل عن الأن�سطة الرتفيهية والثقافية املوزعة على 
اأربعة مناطق، وهي: منطقة ال�سعادة، ومنطقة التقدم، 
ومنطقة ال�سوق، ومنطقة مطاعم ال�ساطئ، بالإ�سافة 

اإىل جناح اأم الإمارات.

•• اأبوظبي - الفجر

بنت  ف��اط��م��ة  ال�سيخة  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�س  مبارك 
العام،  الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة  الأ���س��ري��ة 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  يد�سن 
الأربعاء،  غ���دا  ر���س��م��ي��اً،  وامل��ه��ن��ي،  ال��ت��ق��ن��ي 
الدورة ال�ساد�سة من مهرجان املرح لل�سحة 
2017، ولأول مرة من حديقة  واللياقة 
تتناف�س  حيث  باأبوظبي،  الإمارات"  "اأم 
والبدنية  ال�سحية  املوؤ�س�سات  م��ن  نخبة 
يف تقدمي الكثر من املفاجاأت الرتفيهية 

واخلدمات ال�سحية لكافة اأبناء املجتمع.
ال�سام�سي  ���س��ع��ي��د  م���ب���ارك  ���س��ع��ادة  وق����ال 
للتعليم  اأب����وظ����ب����ي  م����رك����ز  ع������ام  م����دي����ر 
ال�����دورة  اأن  ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي  وال���ت���دري���ب 
لإ�ستقطاب  ت�سعى  للمهرجان  اجل��دي��دة 
ك��اف��ة ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة ب��امل��ج��ت��م��ع، ومن 
باملجان  ومفتوحة  عامة  ال��دع��وة  ف��ان  ث��م 
يف  للم�ساركة  وامل��ق��ي��م��ني  امل��واط��ن��ني  اأم����ام 

الإف��ت��ت��اح ال��ر���س��م��ي ل��ه��ذا احل���دث الزاخر 
تركز  ال��ت��ي  الأخ����رى  امل��ت��ن��وع��ة  بلفعاليات 
ال�سحي  ال��وع��ي  مبنظومة  الإرت��ق��اء  على 
طوال  ت�ستمر  والتي  املجتمع،  اأب��ن��اء  ل��دى 
و  الإمارات"  حديقة"اأم  يف  اأي�����ام  اأرب���ع���ة 
حتت  بالدولة،  اأخ��رى  باماكن  كامل  �سهر 
�سعادتك"  ب�سحتك...لأجل  "اعنِت  �سعار 
متميزة  نخبة  الفعاليات  تت�سمن  حيث 
م��ن الأن�����س��ط��ة ال��ت��ي جت��ع��ل ���س��ع��ادة اأبناء 
يتوافق  رئي�سياً  وه��دف��اً  حم����وراً  املجتمع 
يف  ممثلة  الر�سيدة  القيادة  توجيهات  مع 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اهلل،  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
الوزراء حاكم دبي، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
باأن  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
املجتمع   يف  وطنية  اأول��وي��ة  ال�سعادة  تكون 
بكافة املوؤ�س�سات احلكومية. واأ�ساف �سعادة 

مبارك ال�سام�سي فقال اأن اإقامة الفعاليات 
"اأم  ح���دي���ق���ة  يف  م�����رة  لول  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
حر�س"اأبوظبي  اإط��ار  يف  ياأتي  الإمارات" 
الأج�����واء  م���ن  الإ����س���ت���ف���ادة  التقني" ع��ل��ى 
مناخ  مع  تتوافق  والتي  للحديقة  الرائعة 
عن  م��ع��رب��اً  العميقة،  واأه���داف���ة  امل��ه��رج��ان 
للرعاية  اجل��زي��ل  و�سكره  البالغ  تقديره 
الكبرة التي تقدمها �سمو ال�سيخة فاطمة 
اإنطلقته  منذ  للمهرجان  م��ب��ارك،  بنت 
مما  الآن،  وحتى  �سنوات  �ست  قبل  الأوىل 
الفعاليات  كاأ�سخم  ال�سدارة  يحتل  جعله 
امل��ت��خ�����س�����س��ة ال���ت���ي ت�����س��م ال���ع���دي���د من 
الأن�سطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية 
و�سلمة  �سحة  ت�ستهدف  التي  ال�سحية 
الإم��ارات��ي، ومب�ساركة  املجتمع  الأ���س��رة يف 
والدولية  امل��ح��ل��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  ن��خ��ب��ة 
واللياقة،  ال�سحة  جمالت  يف  املتخ�س�سة 
اأن�سطة جمانية وخدمات متنوعة  �ستقدم 
وقد  وج���دي���دة،  م��ف��ي��دة  ب��ط��رق  للجمهور 
الأطفال  ميول  مع  لتتوافق  ت�سميمها  مت 

اإ�ستقطابهم  �سيتم  حيث  والكبار  وال�سباب 
وفق باقات متنوعة من الأن�سطة ال�سحية 
وال��ري��ا���س��ي��ة والأل����ع����اب وامل�����س��اب��ق��ات ذات 
اجلوائز القيمة بالإ�سافة اإىل ال�ست�سارات 
نخبة  يقدمها  التي  املجانية  والفحو�سات 
والتدريب  وال���س��ت�����س��اري��ني،  الأط���ب���اء  م��ن 

القلب  اإنعا�س  و  الأول��ي��ة  الإ�سعافات  على 
العرو�س  يف  وامل�ساركة  ال�سحي  والطبخ 
الريا�سية ومنها الكاراتيه و الأيروبك�س و 
وال�سطرجن وغرها  التايلندية  امللكمة 
م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��رثي��ة ال��ت��ي ت��ت��واف��ق مع 

اإجتاهات وميول اأبناء املجتمع.

•• العني - الفجر

اليابانية  اأكيتا  زار وفد علمي من جامعة 
لتكنولوجيا  م��ي�����س��ت��وب��ي�����س��ي  و����س���رك���ة 
 ، الإم�����ارات  بجامعة  ال��ع��ل��وم  املوارد كلية 
ي�سم  اجل��ام��ع��ي،  ب��احل��رم  ال��ك��ل��ي��ة  مببنى 
اأ�ستاذ   - ف��وج��ي  ه��ي��ك��اري  ال��روف��ي�����س��ور 
رئ��ي�����س جامعة  وم�����س��اع��د  اجل��ي��ول��وج��ي��ا 
اأك���ي���ت���ا ال��ي��اب��ان��ي��ة ل���ل�������س���وؤون ال���دول���ي���ة-، 
-من  ج��وت�����س��ي  ي���ا  ت��ان��ي��ف��وج��ي  وال�سيدة  
املوارد-،  لتكنولوجيا  مي�ستوبي�سي  �سركة 
يف  -اأ�ستاذ  فوجي  هيكاري  والروفي�سور 
ق�سم هند�سة موارد علوم الأر�س والبيئة 
بجامعة اأكيتا-، وكان يف ا�ستقبالهم عميد 
مراد  اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  العلوم  كلية 

التدري�سية  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع�������س���اء  م���ن  وع����دد 
بالكلية.

ومت ب��ح��ث اأوج������ه ال���ت���ع���اون ال��ع��ل��م��ي بني 
الجتماع،  خ���لل  وال�����س��رك��ة  اجل��ام��ع��ت��ني 

وك��ي��ف��ي��ة دع����م ه����ذا ال���ت���ع���اون م���ن خلل 
ذات  امل���وا����س���ي���ع  امل�������س���رتك���ة يف  ال���ب���ح���وث 
الوفد  وتطرق  اجلامعتني،  بني  الأهمية 
الطاقة  درا�����س����ات  اأه���م���ي���ة  م��ن��اق�����س��ة  اىل 
بالطاقة  يتعلق  فيما  وخ��ا���س��ة  امل��ت��ج��ددة 
التطبيقات  يف  وا�ستخداماتها  احل��راري��ة 
باهتمامات  ���ل���ة  ّ ال�������سِ وذات  ال���ع���م���ل���ي���ة 
بحث  ك���م���ا مت  ك���ال���ت���ري���د،  امل���ج���ت���م���ع���ات 
اجلامعتني  ب��ني  الطلبي  ال��ت��ب��ادل  اأوج���ه 
التدريب  وف���ر����س  ال��ي��اب��ان��ي��ة  وال�����س��رك��ة 
ال�سيفي املتاحة للطلبة واإمكانية التبادل 
بني اأع�ساء الهيئة التدري�سية. هذا وقدم 
ال���وف���د حم���ا����س���رة ع���ام���ة ل��ل��ط��ل��ب��ة حول 
يف  ا�ستخدامها  وكيفية  احلرارية  الطاقة 

التريد.

م��راد عميد  اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  وق��ال 
كلية العلوم اإن الكلية تتمتع بعلقات دولية 
مع كرى املوؤ�س�سات واجلامعات الدولية، 
املنطقة والتي  الكلية يف  يوؤكد مكانة  مما 
اأع�ساء  م��ن  عاملية  علمية  ك��ف��اءات  ت�سم 
املتخ�س�سني،  والباحثني  التدري�س  هيئة 
اأعلى  الكلية برامج علمية على  كما ت�سم 
ي��ت��م مراجعتها  ال��دول��ي��ة وال��ت��ي  امل��ع��اي��ر 
الدولة.   توجهات  لتعك�س  دوري���ة  ب�سورة 
التحتية  البنية  اأن  الكلية  عميد  واأ���س��اف 
باأحدث  ل��ل��ك��ل��ي��ة م���ن خم���ت���رات جم��ه��زة 
الأجهزة العلمية وباأعلى معاير ال�سلمة، 
التدري�س  هيئة  واأع�ساء  الباحثني  مكنت 
م��ن اإج����راء الأب���ح���اث ال��ع��امل��ي��ة م��ن خلل 

ال�سراكة مع اجلامعات العاملية.  

•• العني - الفجر

مبادرة  العاملية  ال��ت��وا���س��ل  خيمة  اأط��ل��ق��ت 
�سجل  وه������و  وال�������وف�������اء،  احل������ب  وث���ي���ق���ة 
ي����ح����وي م����لي����ني ال���ت���واق���ي���ع م����ن اأب����ن����اء 
ون�ساء  رج��ال  ب��ال��دول��ة  واملقيمني  ال��وط��ن 
وولئهم  �سعادتهم  عن  للتعبر  واأط��ف��ال، 
“�سجل  عنوان  حتت  الر�سيدة،  لقيادتهم 
القيادة”. لإ����س���ع���اد  وال�������س���ع���ادة   ال����وف����اء 
العاملية  ال��ت��وا���س��ل  واأع��ل��ن��ت جل��ن��ة خ��ي��م��ة 
وفريق م��ب��ادرة وثيقة احل��ب وال��وف��اء عن 
اختيار ال�سيخ م�سلم بن حم العامري ع�سو 
املجل�س ال�ست�ساري لإمارة اأبوظبي رئي�س 
ليكون  ح���م  ب���ن  جم��م��وع��ة  ادارة  جم��ل�����س 
وال�سعادة  الوفاء  ملبادرة  الفخري  ال�سفر 
 تقديرا خلدماته الجتماعية والوطنية .
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ا���س��ت��ق��ب��ل  وب��امل��ن��ا���س��ب��ة 
نائب  العامري  ح��م  ب��ن  م�سلم  ب��ن  حممد 

التابعة  اإم�������س���ام  مل��ن��ظ��م��ة  ال���ع���ام  الم�����ني 
التوا�سل  خيمة  اأع�����س��اء  امل��ت��ح��دة  ل���لمم 
ال��ع��امل��ي��ة، وف���ري���ق م���ب���ادرة وث��ي��ق��ة احلب 
امل�سوؤولني  على  جولتهم  اإط��ار  يف  والوفاء 
واع����ي����ان ال���ق���ب���ائ���ل ل��و���س��ع��ه��م يف اأج������واء 
اجلارية  والتح�سرات  الوثيقة  واأه���داف 
بتاريخ  ي���وم ال���ق���ائ���د ال���ع���امل���ي  لح���ت���ف���ال 
 احل��������ادي ع�������س���ر م����ن م����ار�����س اجل��������اري .
و�سكر بن حم اأع�ساء خيمة التوا�سل العاملية 
على  والوفاء  احلب  وثيقة  مبادرة  وفريق 
ثقتهم الغالية، م�سيدا مببادرة ن�سر ثقافة 
التي  الر�سيدة  للقيادة  وال�سعادة  ال��وف��اء 
والإمكانات  ال�سبل  ك��ل  توفر  على  داأب���ت 
لإ���س��ع��اد ���س��ع��ب الإم������ارات وامل��ق��ي��م��ني على 
اأر���س��ه��ا، وق��د اأر���س��ى دع��ائ��م ه��ذه ال�سعادة 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
موؤ�س�س الدولة طيب اهلل ثراه، وما فتئت 
القيادة الر�سيدة حري�سة كل احلر�س على 

�سعادة املواطنني واملقيمني بكافة اخلدمات 
والطماأنينة. وال���راح���ة  الأم����ن   وحت��ق��ي��ق 
النيادي  ع��ب��داهلل  الدكتور  ق��ال  جهته  م��ن 
رئي�س جمل�س اإدارة خيمة التوا�سل العاملية 
ال�سعادة،  وزارة  باإن�ساء  دولتنا  اهتمام  اإن 
م��ن �سدى  وك���ان  ال��ع��امل،  �سابقة يف  ت��ع��د 
املواطن  اأ���س��ب��ح  اأن  ال��ف��ري��د  ال��ت��وج��ه  ه���ذا 
وال�سعادة  ال��وف��اء  بكامل  ي�سعر  الإم��ارات��ي 
وي���ن���ال ال��ت��ق��دي��ر وال���ث���ن���اء والح�������رتام يف 
لقيادته  واح��رتام��ا  تقديرا  ال��ع��امل  ب��ل��دان 
ال���ت���ي ���س��خ��ت ف���ي���ه ال�����وف�����اء وال�������س���ع���ادة، 
ل�����س��ل��وك قيادته. ع��اك�����س��ة  م�����راآة   ف��اأ���س��ب��ح 
واأكد د. النيادي اأن خيمة التوا�سل العاملية 
ومعها فريق مبادرة وثيقة احلب والوفاء 
احلب  ع��ن  تعبراً  الر�سالة  ه��ذه  اخ��ت��ارت 
الر�سيدة  للقيادة  اجلميل  ل��رد  والتقدير 
” �سجل  فكرة  فانطلقت  الغايل،  والوطن 
التي   ” القيادة  لإ�سعاد  وال�سعادة  ال��وف��اء 

حظيت باإقبال كبر على التواقيع عرفانا 
الر�سيدة  للقيادة  واملقيمني  املواطنني  من 
التي نفاخر بها اأمام الأمم وال�سعوب منذ 

نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  زم���ن 
طيب اهلل ثراه ومرحلة قيام الحتاد واإيل 

يومنا هذا.

�سمن فعاليات �سهر القراءة
كلية العلوم الإن�سانية بجامعة الإمارات 
تنظم حما�سرتني يف القراءة والبتكار

•• العني - الفجر

العلوم الإن�سانية والجتماعية بجامعة الإمارات حما�سرتان  نظمت كلية 
منف�سلتان بعنوان "القراءة والبتكار" قدمها كل من الدكتور جنم الدين 
– رئي�س  النجار  اأحمد  والدكتور  الرتبية-  بكلية  م�سارك  –اأ�ستاذ  ال�سيخ 
من  جمموعة  بح�سور  اجلامعي،  ب��احل��رم  ام�س  اول  النف�س-   علم  ق�سم 

الأ�ساتذة والطالبات.
حيث ق��دم ال��دك��ت��ور جن��م ال��دي��ن ���س��رح��اً ح��ول ع��لق��ة ال��ق��راءة بالبتكار، 
يقراأ يحدث  الأفكار، وحني  عقلي من  لديه خمزون  الإن�سان  اأن  مو�سحاً 
الإبداع،  اأ�سكال  من  ب�سكل  بعد  فيما  تتبلور  والتي  الأفكار،  تلك  بني  ربط 
وقال الدكتور جنم الدين اإن احل�سارة مرتبطة بالقراءة، واملخزون الثقايف 

الذي متتلكه تلك احل�سارات. 
واأو�سح الدكتور ال�سيخ اأن القراءة تغر مفهومها التقليدي من قراءة كتاب 

فقط، اإىل قراءة الأ�سكال واملعمار، والأ�سياء. 
كما اأن قراء كتاب واحد قد حتدث تغير يف حياة القراء ويف �سخ�سيته، كما 
حدث مع املهامتا غاندي. وناق�س الدكتور مع احل�سور اأهمية تعزيز عادة 

القراءة لدى الأطفال، وانتقاء املفيد من الكتب.
والبتكار:  "القراءة  عنوان  النجار  اأحمد  الدكتور  حما�سرة  حملت  فيما 
م�ستقبل بناء يذخر بالعطاء وينعم بالرفاهية"، حيث قدم الدكتور اأحمد 
النجار قواعد القراءة: كاختيار الكتاب املنا�سب وانتقاءه، كما اأو�سح النجار 
مهارات القراءة، مثل كيف نقراأ وكيف نلخ�س، وتدوين الكلمات املفتاحية، 
التخ�س�سية،  املوا�سيع  الكتب يف  اأح��دث  واختيار  القراءة،  اأوق��ات  وحتديد 
على  للح�سول  املوثوق  امل�سدر  اأو  املرجعية  اأهمية  على  النجار  �سدد  كما 
القراءة  بني  بالربط  النجار  اأحمد  الدكتور  وانتهى  القراءة،  من  الفائدة 
املحا�سرات  وتاأتي هذه  امل�ستقبل.  الرفاهية يف  والبتكار يف احل�سول على 
�سمن جمموعة وا�سعة من املحا�سرات التي تنظمها كلية العلوم الإن�سانية 
والجتماعية خلل �سهر مار�س اجلاري )�سهر القراءة( لتعزيز من عادة 

القراءة وت�سجيع الطلبة على القراءة والبداع والبتكار.

ن�سال الطنيجي ... الإمارات �سباقة  يف 
العطاء الإن�ساين من خالل عام اخلري 

•• العني – الفجر

اأكدت د.ن�سال الطنيجي املدير العام لدار زايد للثقافة الإ�سلمية اأن اإطلق 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي " رعاه اهلل " اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية لعام 
اخلر وتكري�س عام اخلر بجميع م�ساريعه ومبادراته وبراجمه ل�سهداء 

الطاهرة  واأرواح����ه����م  ال���وط���ن 
ال����ق����ي����ادة  اه����ت����م����ام  ي���ج�������س���د   ،
بال�سهداء وتقديراً لت�سحياتهم 
وه��م ي����وؤدون واج��ب��ه��م الوطني 

والإن�ساين .
واأ�����س����اف����ت: ع�����ام اخل�����ر يعد 
اخلر  زاي������د  لإرث  جت�����س��ي��دا 
ال��������ذي اأر�������س������ى دع�����ائ�����م دول�����ة 
اخلر منذ عقود من الزمن،و 
وم�سرته  ل��ن��ه��ج��ه  ا���س��ت��ك��م��ال 
خدمة  يف  ث���������راه  اهلل  ط����ي����ب 
املحتاجني  وم�ساعدة  الإن�سانية 

دولة  تتبناها  التي  للم�ساريع اخلرية  وانعكا�ساً  الأر���س،  بقاع  يف خمتلف 
الإمارات العربية املتحدة.

القياده  اأ���س��درت��ه  ال��ذي  ال���دار  تاأ�سي�س  ق��رار  اأن  اإىل  د.الطنيجي  واأ���س��ارت 
الر�سيدة عام 2005م  يعد اأحد النماذج احلية لقيم العطاء واخلر التي 
اأ�س�سها املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه 
اآل نهيان رئي�س  ال�سيخ خليفة بن زايد  ال�سمو  "  وتوا�سل بقيادة �ساحب 
الدولة " حفظه اهلل " دورها الإن�ساين الريادي ، حيث اأن امل�ساريع والرامج 
التي تنفذها ت�ساهم يف اأ�ستدامة العمل الإن�ساين يف الدولة ، بالإ�سافة اإىل 
اإظهار �سورة متميزة لدولة الإمارات العربية املتحدة يف التعاي�س ال�سلمي 
و الت�سامح الديني ، حتقيقاً لأهدافها الإ�سرتاتيجية، و لروؤيتها و قيمها و 
ر�سالتها يف اأن تكون موؤ�س�سة رائدة و متميزة يف التعريف بجوهر الثقافة 

الإ�سلمية .
 و اأكّدت اأن اخلطة ال�سرتاتيجية و الت�سغيلية لدار زايد للثقافة الإ�سلمية 
للعام اجلاري ت�سم العديد من املبادرات والفعاليات و الأن�سطة التي جت�ّسد 

توجيهات القيادة باأن يكون �سعار العام " عام اخلر".
يوؤكد على  تكرميهم،  و  الوطن  ب�سهداء  الحتفاء  اأن   : الطنيجي  واأعربت 
قوة وتلحم �سعب الإمارات ويعر عن فخرنا واأعتزازنا مبا قدمه اأبنائنا 
ال�سهداء من ت�سحيات يف �ساحات العز والفخر يف �سبيل عزة وكرامة واأمن 
عزيزة  الإم����ارات  تبقى  اأن  جميعا  مهمتنا  واأ���س��اف��ت:  ال��وط��ن.   وا�ستقرار 
طريق  يف  وعزمية  ق��وة  بكل  من�سي  و�سوف  خفاقة  عالية  رايتها  �ساخمة 
�سهداء  ون��ك��ّرم  ال��دول��ة،  اأم��ن  على  احل��ف��اظ  لنكمل م�سرة  وامل��ج��د،  العلو 
و  البذل  لقيم  وتر�سيخاً  لذكراهم  وتخليداً  لت�سحياتهم  تقديراً  الوطن 

العطاء التي �سربوا فيها اأروع الأمثلة.



البكر  الب��ن  اأن  درا�سة علمية جديدة ومثرة،  اأك��دت 
وري����ث مل��ج��م��وع��ة م��ن الأم���را����س الأخ�����رى وفري�سة 

لظروف غر �سحية قد حتد من طول العمر.
الدرا�سة يف جامعة  القائمون على  الباحثون  واأو�سح 
اإنه  دائًما ميزة، حيث  البكر لي�س  اأن البن   ، تك�سا�س 
التى  الثلثية  والدهون  لل�سمنة  عر�سة  اأك��رث  يكون 

تثر ارتفاع �سغط الدم.
ولتاأكيد نتائج الدرا�سة، قام الباحثون بتحليل بيانات 
من  األ���ف   400 م��ن  ي��ق��رب  مب��ا  ال�سحية  ال�سجلت 

الرنويجيني على مدى ما يقرب من 25 �سنة.
وقالت معدة الدرا�سة الروفي�سور »�ساندرا بلك« من 
جامعة تك�سا�س فى اأو�سنت اأن املواليد الأوىل اأو البكر 
ال�سحية مثل �سغط  امل�ستويات  انخفا�س فى  لديهم 

الدم والدهون الثلثية، وزيادة الوزن وال�سمنة.
ووجد الباحثون اأن البن البكر اأكرث عر�سة لل�سمنة 

مبعدل %5 واأكرث عر�سة لرتفاع �سغط الدم بن�سبة 
بارتفاع  للإ�سابة  عر�سة  اأقل  الثانى  واملولود   ،7%
واأقل   ،3% مب��ع��دل  الأول  امل��ول��ود  م��ن  ال���دم  �سغط 

عر�سة لرتفاع �سغط الدم مبعدل 7%.
الدهون  م�ستويات  ارت��ف��اع  ��ا  اأي�����سً ال��ب��اح��ث��ون  ووج���د 

الثلثية التى توؤثر على الكبد،
والثالث  ال��ث��ان��ى  ب��امل��ول��ود  م��ق��ارن��ة  الأول  ل��ل��م��ول��ود   

والرابع.
جدير بالذكر اأن باحثني من جامعة اأملانية وجدوا اأن 
الطفل الأول اأو ما يطلق عليه ا�سم »البكر« ميكن اأن 
الأذك��ى، نظًرا لهتمام والديه، لأنه جتربتهما  يكون 

الأوىل،
التعلم،  على  غ��ره  م��ن  اأك���رث  ي�سجعانه  اأن��ه��م��ا  كما   
ويتحم�سان لكى يكت�سب البكر مهارات تعليمية، اأكرث 

مما يفعلن مع الولد الثانى اأو الثالث.
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اك��رث من  امل���راأة ظ��اه��رة مهمة منذ   اأ�سبح عمل 
مرحلة  يف  املراأة  تنجح  اليوم،  تقريباً.  �سنة   40
الدرا�سة املدر�سية ثم يف اجلامعة وتتوىل منا�سب 
واخلا�سة.  العامة  املوؤ�س�سات  يف  مرموقة  اإداري���ة 
حتى اإنها اأ�سبحت يف بع�س املجتمعات جزءاً من 
احلياة ال�سيا�سية. باخت�سار، زادت ان�سغالت املراأة 

بن�سبة هائلة وات�سع نطاق م�سوؤولياتها.
ل��ك��ن مل ي��غ��ّر ان���خ���راط امل�����راأة يف جم���ال العمل 
تتابع  اإذ  املجتمعات،  يف  املرت�سخة  العادات  جميع 
امل��راأة الهتمام مبنزلها واأطفالها حتى الآن. قد 
ت�سحي املراأة يف بع�س احلالت مب�ستقبلها املهني 
تقييم  اأه��م��ي��ة  ت��رز  ه��ن��ا،  م��ن  لعائلتها.  للتفرغ 
تواجهها  التي  العوائق  لأن  امل���راأة  حياة  يف  املهنة 

هذه الأخرة اأ�سبحت كثرة.

اإبداء امل�سلحة ال�سخ�سية
تتوله  الذي  املن�سب  النظر عن طبيعة  بغ�س 

التقدير  ع��ل��ى  حت�����س��ل  اأن  ي��ج��ب  امل������راأة، 
الذي ت�ستحقه، ذلك لأ�سباب �سخ�سية 

اأن  مي��ك��ن  ك��ي��ف  وم��ال��ي��ة.  ونف�سية 
حت�����س��ل امل��������راأة ع���ل���ى ت���رق���ي���ة يف 
عملها اإذا كان رب العمل ل يعلم 
بوجودها اأ�سًل؟! تزداد امل�سكلة 
اإذا كانت املراأة يف مركز  تعقيداً 
التعامل  جتيد  ول  مهم  اإداري 
مع املوظفني الآخرين ول تقّدر 

اأهمية من�سبها.
ق��د ت��ك��ون امل����راأة ك��ف��وءة ولمعة 

ج����داً، ل��ك��ن ل ي��ع��ن��ي ذلك 

بال�سرورة اأنها تتمتع بثقة عالية يف النف�س. حتى 
لو كانت بارعة يف واجباتها املهنية، ل يحّتم ذلك 
الآخرين  مع  التوا�سل  يف  اأي�ساً  بارعة  تكون  اأن 
اأن  انتظار  الن�ساء  بع�س  يف�سل  ال�سركة.  داخ��ل 
واأن يتخذ  ب��راع��ت��ه��ن  م���دى  ال��ع��م��ل  ي��لح��ظ رب 
بنف�سه قرار الرتقية واملكافاأة. لكن قد ل يح�سل 
ومل  �سلبي  م��وق��ف  على  امل����راأة  حافظت  اإذا  ذل��ك 
ُيعتر يف  املمتاز  العمل  نف�سها لأن  جتهد لإثبات 
اأن  �سيما  ل  اإلزامياً،  وواج��ب��اً  طبيعياً  اأم��راً  غالباً 
الأخطاء  على  الرتكيز  اإىل  بطبيعته  مييل  امل��رء 

اأكرث من الإجنازات.
تقييم  اإىل  امل���راأة  تتو�سل  اأن  اإذاً  ال�����س��روري  م��ن 
اأهمية عملها واأن تتعلم كيفية املطالبة بالرتقية 
من  كبرة  ن�سبة  اأن  امل��ع��روف  م��ن  لكن  بنف�سها. 
باملوا�سيع  ال��ت��ح��دث  يف  ���س��ع��وب��ة  جت���د  ال��ن�����س��اء 
لذا  مبا�سرة.  بطريقة  بحقها  واملطالبة  املالية 
الطرق  بع�س  اب��ت��ك��ار  م��ن  ب��د  ل 
ال��ف��اع��ل��ة م��ن��ع��اً لإه�����دار حق 
بدل  ال��ع��ام��لت.  الن�ساء 
امل��راأة عند  اأن تتح�سر 
روؤية تقدم الآخرين 
يجب  ع��م��ل��ه��م،  يف 
واأن  ت��ت��ح��رك  اأن 
ت�ستخل�س بع�س 
الدرو�س املفيدة 
م���������ن جت���������ارب 

الآخرين.

ب���������ع�������������������س 

اخلطوات الإيجابية

1- التعرف اإىل رب العمل: 
اأن تفهم امل��راأة منط العمل  يف املقام الأول، يجب 
وت��رات��ب��ي��ة امل��راك��ز داخ���ل ال�����س��رك��ة. ك��ذل��ك، يجب 
عنها  امل�����س��وؤول  ال�سخ�س  ن��ف��وذ  حقيقة  تفهم  اأن 
الآخرين.  باملديرين  مقارنًة  مركزه  و�سلحيات 
ب�ساأن ترقية  ق��رارات حا�سمة  اتخاذ  هل ي�ستطيع 
امل��وظ��ف��ة اإىل ذلك  ت��ت��ع��رف  اأن  امل��وظ��ف��ني؟ ي��ج��ب 
كي  اأمامه  ومهاراتها  قدراتها  تثبت  واأن  امل�سوؤول 

ت�ستحق التقدير.

2- اأخذ املبادرة:
 ل بد من و�سع خطة عمل وا�سحة وتنفيذ بع�س 

الأفكار الفاعلة:
- طلب اجتماع مع رب العمل اأو مع زملء العمل 
باإثبات  للمراأة  ي�سمح  م��درو���س  م�سروع  لق��رتاح 
م��ه��ارت��ه��ا وق��درت��ه��ا ع��ل��ى ت��وزي��ع امل��ه��ام وحتديد 

م�سوؤوليات فريق العمل.
عليه  يعمل  اأن  ي�سعب  مبلف  اله��ت��م��ام  طلب   -
اإنها مبادرة مثرة للهتمام وهي تثبت  اأي كان. 
وجود حما�سة للعمل. اإذا رف�س رب العمل، ميكن 
قلة  ح��ول  معه  للتناق�س  الفر�سة  تلك  ا�ستغلل 

الثقة وم�ساكل اأخرى.
- عدم الرتدد يف التعبر عن النف�س عندما ت�سنح 
امل�ساريع  مبختلف  اهتمامك  لإظ��ه��ار  الفر�سة 

والأعمال.
- ال��ت��ف��اع��ل م���ع خم��ت��ل��ف الأح�������داث وال����ق����رارات 

واملطالبة بتمديد مهلة امل�ساريع عند احلاجة.

3- تعلم كيفية التوا�سل:
 يتوقع رب العمل اأداء عمل مثالياً. لكن يجب اأن 
اخلوف  دون  من  مهاراتك  اإب��راز  كيفية  تتعلمي 
ذلك  تفعلي  اأن  �سرط  راأي���ك،  عن  التعبر  من 
اإيجابية.  وب��ط��ري��ق��ة  ث��ق��ة  ب��ك��ل 
اجلميع  ي��ت��م��ت��ع  ل  ل���ك���ن 
بهذه ال�سفات لأن البع�س 
طبيعية  م���وه���ب���ة  ل����دي����ه 
بينما  اخل����ط����اب����ة  ف�����ن  يف 
حني  الآخ����ر  البع�س  ي��ت��وت��ر 
علناً  ال���ت���ح���دث  اإىل  ي�����س��ط��ر 
النا�س.  م����ن  جم���م���وع���ة  اأم�������ام 
التقنيات  بع�س  تعلم  ميكن  لكن 
للتخل�س  امل��ج��ال  ه���ذا  ال��ف��اع��ل��ة يف 
اإذا  من اخلجل. اإنها جهود �سرورية 
واإثبات  عملها  يف  التقدم  امل���راأة  اأرادت 
اأن  يجب  اآخ���ر،  �سعيد  على  اإجن��ازات��ه��ا. 
اأن  ي��ح��ب  ال��ع��م��ل  اأن رب  ي��ت��ذك��ر اجل��م��ي��ع 
اإىل  الإ���س��غ��اء  ب��دل  الفاعلة  احل��ل��ول  ي�سمع 

ال�سكاوى ومعاجلة امل�ساكل طوال الوقت.

4- جذب النتباه:
 تتعلق هذه اخلطة بح�سد العوامل اللزمة لتفعيل 
عملية التوا�سل مع الآخرين يف مكان العمل. من 
ال�سروري اأن تكوين مرتاحة مبظهرك اخلارجي 
تقتنعي  اأن  يجب  نف�سك.  يف  ثقتك  ت��ع��ززي  واأن 
اإليك من خلل عملك يف  باأهمية جذب النتباه 

املقام الأول، ثم من خلل �سخ�سيتك ومظهرك 
يف  ت�ساهم  التي  العوامل  تتعدد  بالتايل،  اأي�����س��اً. 
)ت�����س��وي��ق( ال����ذات، اأب���رزه���ا ج���ودة ال��ع��م��ل وكمية 
املهمات املنجزة. اإذا كنت مقتنعة باأن نوعية عملك 
ممتازة، فيجب اأن يكون راتبك منا�سباً مع اأدائك. 
املجال  ه��ذا  يف  ك��رى  اأه��م��ي��ة  املظهر  يحتل  لكن 
اأي�ساً. عند التفاو�س حول مو�سوع معني، يجب 
اأن ي�سعر ال�سخ�س بثقة كاملة �سكًل وم�سموناً. 

ح����ني ُي���ج���م���ع ال�����زم�����لء وامل�����دي�����رون 
يح�سل  معني،  �سخ�س  مهارة  على 
ه���ذا الأخ����ر ع��ل��ى ال��ت��ق��دي��ر الذي 

ي�ستحقه.

5- التدريب: 
يجب اأن يخ�سع املوظفون لتدريب دوري 

اأدائ���ه���م، وم���ن الأف�����س��ل اأن  لأج���ل حت�سني 
عملية  لأن��ه��ا  املوؤ�س�سة  اإط���ار  يف  ذل��ك  يح�سل 

التحدث  تعلم مهارات  املفيد طبعاً  مكلفة. من 
علناً وفك رموز لغة اجل�سد مع اأن البع�س ل يركز 
اأهميتها. من املزعج  على ه��ذه الأم��ور على رغ��م 
الإ�سغاء اإىل �سخ�س يجد �سعوبة يف التعبر عن 
�سعيد  على  ومملة.  رتيبة  بنرة  يتكلم  اأو  نف�سه 

اآخر، يجب اأن يتعلم كل �سخ�س يتوىل 
التوا�سل  كيفية  اإداري������اً  م��ن�����س��ب��اً 
تقنيات  ي��ك��ت�����س��ب  واأن  الآخ�����ر  م���ع 

التفاو�س. ُيعتر التدريب �سرورياً 
يف هذا املجال وميكن ال�ستفادة كثراً 

من تلك اجلل�سات املكثفة، ما ينعك�س 
كذلك،  ع��م��وم��اً.  الأداء  ع��ل��ى  اإي���ج���اب���اً 

اخل�سوع  ط���ل���ب  ي���ع���ن���ي 
املوظف  اأن  ل��ل��ت��دري��ب 
حت�سني  يف  ي������رغ������ب 
ن��ف�����س��ه وال�����س����ط����لع 

مب�����س��وؤول��ي��ات اأك����ر، م��ا ي��ث��ر اإع��ج��اب رب العمل 
امل���و����س���وع فر�سة  ه����ذا  ي���ك���ون  اأن  ح��ت��م��اً. مي��ك��ن 

للتناق�س باأمور عدة.

6- املثابرة: 
ال�����س��ر ع���ام���ل اأ����س���ا����س���ي لإح�������راز ال���ت���ق���دم. من 
على  ال��واج��ب��ات  مبختلف  ال��ق��ي��ام  اإذاً  ال�����س��روري 
اأكمل وجه وب�سكل منتظم، مع احلر�س على اإعداد 
تقارير دورية ومذكرات مبختلف الأعمال املنجزة 

لإبلغ امل�سوؤولني مبا يح�سل يف املوؤ�س�سة. كذلك، 
اأ���س��ا���س��ي��اً يف خمتلف  امل��واع��ي��د ع��ام��ًل  ت�سكل دق��ة 
يحقق  مل  اإذا  امل��وظ��ف  ي�ست�سلم  األ  يجب  امل��ه��ن. 
بلوغ  اأن يثابر حتى  امل��رة الأوىل، بل  اأه��داف��ه من 
قد  راهناً،  القت�سادية  الأزم��ات  زمن  الهدف. يف 
تبدو فر�س التقدم �سئيلة، ل �سيما على امل�ستوى 
املايل. لكن على رغم ذلك، ثمة جمال لقتنا�س 
ال��ف��ر���س دوم����اً. ال��رق��اب��ة ال��ذات��ي��ة ه��ي الطريقة 

لتحقيق الأهداف املن�سودة.ال������ف�������������س������ل������ى 

اأهمية تقدير الذات
م���ن امل��ف��ي��د اأح���ي���ان���اً اأن 
تقّيم املراأة عملها لإر�ساء 
ذاتها بكل ب�ساطة. قد تفتقر 
اإىل احلوافز اللزمة اإذا بقيت 
جمرد موظفة �سغرة يف �سركة 
اإذا تواجدت يف  عملقة، ول �سيما 
بيئة ل تكافئ من ي�ستحقون. يجب 
ب��اأن عملها مهم  ام���راأة  ك��ل  اأن تعرتف 
ثقتها  ا���س��ت��ع��ادة  م��ن  تتمكن  ك��ي  وم��ث��م��ر 
بنف�سها وكي تقّدر اأهمية ما تفعله. يجب اأن 
يرتقبوا  واأل  العمل  يف  باملتعة  اجلميع  ي�سعر 

رواتبهم يف نهاية ال�سهر ح�سراً.
اأهمية كرى  امل��ايل له  امل��ردود  اأن   �سحيح 
يف ه��ذه الأي���ام، لكن قد ي��وؤدي النزعاج 
الكاآبة  ت��ر���س��ي��خ  اإىل  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  يف 

والإحباط يف احلياة اليومية.
بغ�س النظر عن املن�سب الذي 

ت�سغلينه،
 يجب اأن تقتنعي باأهمية ما 
براأي  تتاأثري  واأل  تفعلينه 
يريدون  الذين  الأ�سخا�س 

اإحباطك!.

البن البكر اأكرث عر�سة لالإ�سابة 
بارتفاع �سغط الدم وال�سمنة

قد ي�سبح الو�سع معقدًا اأو حتى ماأ�ساويًا يف بع�ض احلالت

خطوات اإيجابية لتقييم اأهمية العمل يف حياة املراأة

العمل هو جزء من حياة ن�ساء كثريات يف هذه الأيام. 
احلاجات  خمتلف  بتلبية  ي�سمح  حيوي  ن�ساط  اإن��ه 
مطلقة.  اأو  عزباء  املراأة  كانت  اإذا  �سيما  ل  احلياتية، 
حني  املو�سوع.  بهذا  اأحد  ي�ستخف  األ  يجب  بالتايل، 
تعجز املراأة عن تقييم اأهمية عملها، قد ي�سبح الو�سع 

معقدًا اأو حتى ماأ�ساويًا يف بع�ض احلالت.
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املال والأعمال

مطار اأبوظبي يح�سد لقب اأف�سل 
مطار تطورا يف ال�سرق الأو�سط

•• اأبوظبي -وام:

الأو�سط”  ال�����س��رق  يف  م��ط��ار  “اأف�سل  بلقب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ار  ف��از 
جودة  “جوائز  �سمن  وذل��ك  الأو�سط”  ال�سرق  ت��ط��ورا:  مطار  و”اأف�سل 
خدمات املطار” ال�سنوية التي يقدمها املجل�س الدويل للمطارات “اأي �سي 

اآي« .
وتقدم هذه اجلائزة املرموقة للمطارات التي ترهن على التزامها بتقدمي 
جتربة عملء متميزة عامليا وذلك عن طريق ا�ستطلعات راأي امل�سافرين 

والتي ي�سرف عليها املجل�س الدويل للمطارات .
ويبدي امل�سافرون اآراءهم حول جمموعة من اخلدمات املقدمة لهم اإ�سافة 

اإىل تقييم ر�ساهم عن هذه اخلدمات التي يقدمها املطار ب�سكل عام.
وت�سمل ا�ستطلعات الراأي يف هذا ال�ساأن �سهولة الو�سول اإىل املطار وامتام 
اإجراءات ال�سفر والتدقيق الأمني بالإ�سافة اإىل املحال التجارية واملطاعم 
وغرها من اخلدمات.. وبناء عليه حت�سد املطارات التي حت�سل على اأعلى 

درجات تقييم من امل�سافرين خلل العام جوائز جودة خدمات املطار.
وحول الفوز باجلائزة قال عبد املجيد اخلوري الرئي�س التنفيذي بالإنابة 
اجلائزة  هذه  خلل  من  لنا  امل�سافرين  تقدير  ي�سعدنا  اأبوظبي:  ملطارات 

العاملية املميزة .
اأف�سل مطار يف  الدويل على جائزتي  اأبوظبي  كما ي�سعدنا ح�سول مطار 

ال�سرق الأو�سط واأف�سل مطار تطورا- ال�سرق الأو�سط .
واأرجع الفوز اإىل العمل الدوؤوب لفريق عمل مطار اأبوظبي الدويل وجميع 
الذي  الأم���ر  املقدمة  اخل��دم��ات  ج��ودة  ل�سمان  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ار  م��ب��اين  يف  للعاملني  ال��واح��د  الفريق  روح  يعك�س 

وحر�سهم على تقدمي جتربة متميزة وذات جودة عالية.

بنك الحتاد الوطني ي�سارك يف متويل  
طائرتي »اإيربا�ض اإيه 380« لالإحتاد للطريان

•• اأبوظبي-الفجر:

رئي�سي يف قر�س م�سرتك مت منحه  الوطني كممول  الحت��اد  بنك  �سارك 
ل�سركة باز لتاأجر الطائرات وذلك ل�سراء طائرتني من طراز اإيربا�س اإيه 

380 لطران الإحتاد الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة .
هذا وميثل القر�س امل�سرتك اإىل جانب ت�سهيل م�ستندي مدته 7 �سنوات 
مقدم من البنك جزءاً من حزمة ت�سهيلت متكاملة مقدمة اإىل الإحتاد 
للطران لبيع واإعادة تاأجر طائرتي اإيربا�س اإيه 380بتن�سيق من بنك 

ناتك�سي�س الفرن�سي.
ال�سركات  تنفيذي  رئي�س  نائب  يو�سف  ه��اين  ال�سيد  علق  املنا�سبة  وبهذه 
والأعمال التجارية لبنك الحتاد الوطني “اإن هذا التمويل املقدم  ل�سركة 
باز لتاأجر الطائرات هو تاأكيد للعلقة القوية بيننا وبني الإحتاد للطران 
حيث يعد هذا اأول متويل مبا�سر للطائرات بيننا وبني ال�سركة، كما ت�ستمد 
�سفقة التمويل اأهميتها من كونها الأوىل من نوعها يف جمال متويل قطاع 
اأول  الطائرات هي  لتاأجر  باز  اإن  العاملي حيث  اأبوظبي  �سوق  الطران يف 

�سركة SPC لتمويل الطائرات يتم ت�سجيلها يف �سوق اأبوظبي العاملي. 
هذا ويتطلع البنك اأن يعمل جمدداً يف امل�ستقبل مع �سركة الإحتاد للطران 
لي�ساهم يف عملها للتو�سع دولياً لتعزيز م�ساعي دولة الإمارات العربية يف 

اأن ت�سبح مركزاً عاملياً للطران«.
ملجموعة  اخل��زي��ن��ة  م��دي��ر  ث��ري��ون،  ري��ك��ي  ال�سيد  ق��ال  ذل���ك،  على  وتعليقاً 
الإحتاد للطران : نحن �سعداء جداً مب�ساهمة بنك الحتاد الوطني يف هذا 

التمويل الهام مب�ساركة ناتك�سي�س و�سوق اأبوظبي العاملي«. 
وتوطد  لل�سركة  امل�ستمر  البنك  دع��م  ت��وؤك��د  امل�ساهمة  ه��ذه  “اإن  واأ���س��اف 

العلقة امل�سرتكة بني الإحتاد للطران وبنك الحتاد الوطني.

 73 % ن�سبة توطني
 الإدارة العليا يف »ات�سالت« 

•• اأبوظبي-وام:

 “ للت�سالت  الإم����ارات  ملوؤ�س�سة  العليا  الإدارة  يف  التوطني  ن�سبة  بلغت 
اإج��م��ايل عدد  امل��ائ��ة م��ن  47 يف  امل��ائ��ة فيما �سكلت  73 يف   .. “ ات�����س��الت 
 “ التنفيذي ملجموعة  الرئي�س  العبدويل  املهند�س �سالح  وقال  املوظفني. 
ات�سالت “ .. اإن املجموعة لها تاريخ طويل يف توطني ومتكني كوادرها من 
الكفاءات  ا�ستقطاب  ا�ستهدفت  التي  واملبادرات  العديد من الرامج  خلل 
الخت�سا�سات  �سمن  الإم��ارات��ي��ني  اخل��رة  واأ�سحاب  اجل��دد  واخلريجني 

التي حتتاجها لتدريبهم وتاأهيلهم وتعيينهم.
واأو�سح العبدويل يف ت�سريح لوكالة اأنباء الإمارات “ وام “.. اأن املجموعة 
حققت نتائج مر�سية يف هذا الإطار ورفعت معدلت التوطني يف خمتلف 
اإداراتها واأق�سامها . موؤكدا اأن جمموعة بحجم ات�سالت تعمل �سمن 17 
من  متميزة  اح��رتاف��ي��ة  مب�ستويات  تتمتع  ق��ي��ادات  وج��ود  ي�ستوجب  دول��ة 

املوؤهلت القيادية والقدرة على اتخاذ القرار.
لت�سالت  بالن�سبة  اأول��وي��ة  هو  القيادية  الكفاءات  يف  ال�ستثمار  اأن  واأك��د 
املعلومات  تكنولوجيا  وح��ل��ول  خل��دم��ات  و�سامل  رائ���دا  م���زودا  باعتبارها 

والت�سالت يف املنطقة.
اأنه من خلل برنامج قادة  ات�سالت  التنفيذي ملجموعة  الرئي�س  واأو�سح 
امل�ستقبل مت تخريج املئات من القادة الأكفاء والذين تركوا ب�سمة را�سخة 

يف م�سرة ات�سالت .
م�سرا اىل اأنها ت�ستعد هذا العام لإطلق دورة جديدة من الرنامج لإعداد 

وتاأهيل 110 قادة على مدار عامني من التدريب.
وحول ال�سرتاتيجية املقبلة للمجموعة قال العبدويل .. اإنها بانتقالها من 
مرحلة مزود خلدمات الهاتف املتحرك اإىل مزود �سامل خلدمات وحلول 
تبني  اأمام مهمة كبرة تتطلب  املعلومات والت�سالت ي�سعها  تكنولوجيا 
امتلك  والعمل على  والت�سالت  التكنولوجيا  ما هو جديد يف عامل  كل 
الب�سرية  امل����وارد  ذل��ك  ال��ت��ط��ورات مب��ا يف  تلك  مل��واك��ب��ة  املطلوبة  امل��ق��وم��ات 
اإىل  اإ�سافة  البتكار  وق��درات  املتخ�س�سة  واخل��رات  ال�سلة  ذات  والأ�سول 
�سرعة التكيف والتي تعد عامل غاية يف الأهمية يف ظل الوترة ال�سريعة 

التي يتطور فيها امل�سهد العاملي لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت.

جت�سيدًا لتوجيهات حممد بن را�سد بت�سكيل الفرق التنفيذية لالأجندة الوطنية

الفريق التنفيذي ملوؤ�سر  »تدفقات ال�ستثمار الأجنبي« يعقد اجتماعه الأول
•• دبي-الفجر: 

الوطني  للموؤ�سر  التنفيذي  ال��ف��ري��ق  ع��ق��د 
الأجنبي  ال�ستثمار  تدفقات  �سايف  “ن�سبة 
الإجمايل”  امل���ح���ل���ي  ال����ن����اجت  م����ن  امل���ب���ا����س���ر 
اجتماعه الأول مبقر وزارة القت�ساد يف دبي. 
الوكيل  الكيت  حممد  جمعة  �سعادة  برئا�سة 
رئي�س  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ل�����س��وؤون  امل�ساعد 
الفريق  اأع�ساء  وبح�سور  التنفيذي  الفريق 
من وزارة اخلارجية والتعاون الدويل والهيئة 
وم�سرف  والح�����س��اء  للتناف�سية  الحت��ادي��ة 
ودائرة  امل��رك��زي  امل��ت��ح��دة  العربية  الم����ارات 
دبي  وموؤ�س�سة  اأبوظبي  القت�سادية  التنمية 
لتنمية ال�ستثمار وهيئة ال�سارقة لل�ستثمار 

والتطوير )�سروق(.
جاء ذلك، جت�سيداً لتوجيهات �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
دبي،  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
رعاه اهلل، بت�سكيل الفرق التنفيذية للأجندة 
الوطنية وو�سع خطط عمل وطنية متكاملة 

ت�سمن حتقيق م�ستهدفات الأجندة.
م رئي�س الفريق التنفيذي عر�ساً مف�سًل  وقدَّ
تدفقات  �سايف  “ن�سبة  الوطني  املوؤ�سر  حول 
امل��ب��ا���س��ر م���ن الناجت  ال���س��ت��ث��م��ار الأج���ن���ب���ي 
حيث تطرق اإىل مكونات  املحلي الإجمايل”، 

الر�سمية  وامل�����س��ادر  اإحت�سابه  واآل��ي��ة  امل��وؤ���س��ر 
قيمة  لحت�ساب  ال��لزم��ة  للبيانات  املعتمدة 
اقت�سادي  حتليل  ال��ع��ر���س  وتخلل  امل��وؤ���س��ر، 
الفعلية  والن�سبة  التاريخية  البيانات  لواقع 
ا�سافة  املا�سية،  الثلثة  لل�سنوات  للموؤ�سر 
اىل ت�سور م�ستقبلي توقعي لل�سنوات املقبلة 
حتى عام 2021 .واأكد اأع�ساء الفريق على 
اأهمية العمل امل�سرتك والتن�سيق مع اجلهات 

العلقة  ذات  واملوؤ�س�سات  واملحلية  الحتادية 
املوؤ�سر  ه����ذا  م�����س��ت��ه��دف  اأج�����ل حت��ق��ي��ق  م���ن 

الوطني. 
العمل  على  التفاق  الجتماع  كما مت خلل 
امل�سار  يت�سمن  رئي�سيني،  م�����س��اري��ن  �سمن 
اجلانب  ع���ل���ى  ل��ل��رتك��ي��ز  م�����ب�����ادرات  الأول 
الح�سائي وجمع ومعاجلة البيانات الدقيقة 
وال�سمولية على امل�ستوى الوطني ون�سرها يف 

الزمنية  الأطر  الدولية يف  املنظمات  تقارير 
فيت�سمن  ال���ث���اين  امل�������س���ار  اأم�����ا  امل���لئ���م���ة،  
التن�سيقي  اجل��ان��ب  على  للرتكيز  م��ب��ادرات 
بني كافة اجلهات املعنية بالدولة والعمل من 
خلل الفريق التنفيذي على و�سع جمموعة 
اأخرى  ومبادرات  الأثر  �سريعة  املبادرات  من 
م��ت��و���س��ط��ة وب��ع��ي��دة امل�����دى ال���ه���ادف���ة جلذب 
للدولة  الجنبية  ال���س��ت��ث��م��ارات  م��ن  امل��زي��د 

 .2021 امل�ستهدف  حتقيق  يف  وامل�����س��اه��م��ة 
 52 لتحقيق  اآلية عمل   .. التنفيذية  الفرق 

موؤ�سراً وطنياً
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم،  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
دبي،  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
“الفرق  بت�سكيل  امل��ا���س��ي،  اأك��ت��وب��ر  يف  وج���ه 
 550 م��ن  الوطنية”  للأجندة  التنفيذية 
م�سوؤوًل ميثلون خمتلف اجلهات والقطاعات 
52 موؤ�سرا  وامل�ستويات، للعمل على حتقيق 
حتقيق  يف  ال��دول��ة  اإجن����ازات  لقيا�س  وطنيا 
ال���ري���ادة و���س��ع��ادة ورف��اه��ي��ة امل��ج��ت��م��ع �سمن 
التعليم،  ال�سحة،  ه��ي:  وطنية  اأول��وي��ات   6
البيئة والبنية التحتية، املجتمع،  القت�ساد، 

الأمن والق�ساء.
وت��ت��م��ث��ل م��ه��ام ال��ف��رق ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف و�سع 
مبادرات  ت��ت�����س��م��ن  م��ت��ك��ام��ل��ة  ع��م��ل  خ��ط��ط 
���س��ري��ع��ة الأث�����ر وم��ت��و���س��ط��ة وب��ع��ي��دة امل���دى، 
م�سرتكة  ف���رع���ي���ة  ع���م���ل  ف������رق  واق����������رتاح 
على  والإ����س���راف  وامل����ب����ادرات،  امل��ه��ام  لتنفيذ 
مبتكرة،  ب��اأدوات  بال�ستعانة  اخلطط  تنفيذ 
احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع  والتن�سيق 
تنفيذها،  ل�سمان  ال��ع��لق��ة  ذات  وال��دول��ي��ة 
الأداء،  ون��ت��ائ��ج  التنفيذ  ت��ط��ورات  وم��ت��اب��ع��ة 

ورفع تقارير دورية بخ�سو�سها.

»�سروق« تطرح الإمكانيات الإ�ستثمارية يف ال�سارقة مع وفد حكومي من جمهورية مقدونيا

مروان ال�سركال: الإمارة تنتهج �سيا�سة التنويع القت�سادي والنفتاح على العامل

فندق باب الق�سر  ي�سارك يف معر�ض بور�سة برلني لل�سياحة 2017

دولرا للربميل �سعر ت�سوية العقد الآجل خلام عمان يف بور�سة دبي للطاقة  54.77

•• ابوظبي-الفجر: 

معر�س   يف  الق�سر  ب���اب  ف��ن��دق  ي�����س��ارك 
»بور�سة برلني لل�سياحة 2017« الذي 
الأملانية برلني خلل  العا�سمة  يقام يف 
اجلاري  مار�س  اآذار   12-8 من  الفرتة 

وذلك �سمن جناح ابوظبي .
�سركاء  الفندق  مع  ويلتقي فريق عمل 
ال�����س��ي��اح��ة وال�����س��ف��ر يف ع���دد م��ن الدول 

الأوروبية والعامل .  
واأكد ال�سيد براندي�س يورك املدير العام 
امل�ساركة  اهمية  الق�سرعلى  باب  لفندق 
يف هذا املعر�س للتعريف باملزايا الفريدة 
الأوروبي  للزائر  الفندق  يقدمها  التي 

عموما والملاين على وجه اخل�سو�س .
وا�سار اىل امكانية عقد �سراكات جديدة 
الأملانية  وال�سياحة  ال�سفر  وك���الت  م��ع 
ال�سياح  امل��زي��د م��ن  والأوروب����ي����ة جل��ل��ب 

ملو�سمي الربيع وال�سيف لهذا العام . 
وذكر انه �سيتم يف  معر�س بور�سة برلني 
2017 طرح  العاملية لل�سفر وال�سياحة 
املزيد من العرو�س ال�سياحية مبنا�سبة 
ف�����س��ل ال���رب���ي���ع وم���و����س���م ال���ع���ط���لت ، 
ل�ستقطاب  ال��ف��ن��دق  �سعي  اىل  م�����س��را 
اك���ر ع���دد م���ن ال�����س��ي��اح ال��ب��اح��ث��ني عن 

الرفاهية واخل�سو�سية.  وتوقع مزيداأ 
م��ن ال���س��غ��ال يف امل��و���س��م احل����ايل نظرا 
التي  والفعاليات  واملعار�س  للموؤمترات 
واأ�ساد   ، اب��وظ��ب��ي  ال��ع��ا���س��م��ة  ت�����س��ه��ده��ا 
لل�سياحة  اب��وظ��ب��ي  هيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
والثقافة . واأ�ساف قائل: ترتكز قوتنا 
توفره  ال���ذي  ال�ستثنائي  ال��ط��اب��ع  على 
اأهم  اأح���د  ال��ف��ن��دق  يعتر  و  منتجاتنا، 
ال�سيافة  ���س��وق  يف  احل��دي��ث��ة  ال��وج��ه��ات 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ حملة  الإم����ارات����ي����ة، ون��خ��ط��ط 
ترويجية على م�ستوى العامل ت�ستهدف 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  اأ���س��واق 

واململكة املتحدة و اأ�سرتاليا و اأوروبا.
واأو����س���ح ان ف��ري��ق ع��م��ل ال��ف��ن��دق �سوف 
ي����ط����رح م���ن���ت���ج���ات وع�����رو������س ج���دي���دة  
لل�سياحة  ب���رل���ني  »ب���ور����س���ة  مب��ع��ر���س  
العربي  ال�سفر  �سوق  ومعر�س   »2017
لت�سويق   2017 اب���ري���ل  ن��ه��اي��ة  ب��دب��ي 
العلمة التجارية احلديثة يف اأبوظبي، 
بقوله تعتر هذه املعار�س العاملية مهمة 
جدا للرتويج ملزايا باب الق�سر و ملقابلة 
ال�سيافة  جم��ال  يف  املهنيني  و  اخل���راء 
ات���ف���اق���ي���ات مع  ل���ت���وق���ي���ع  ال�������س���ي���اح���ة  و 
ال�سركاء  م��ن  غرهم  و  ال�سفر  وك���الت 

ال�سرتاتيجيني.

املهمة، مثل الزراعة والتكنولوجيا والطاقة 
املتجددة، وهي جمالت تفتح فر�ساً كبرة 
ل��ل��ت��ع��اون وال��ت��ك��ام��ل م��ع م��ا ت��وف��ره اأ�سواق 
ال�����س��ارق��ة م��ن ف��ر���س وت�����س��ه��ي��لت وحوافز 
اللقاء  ي���اأت���ي ه���ذا  ا���س��ت��ث��م��اري��ة. واأو�����س����ح: 
يف اإط����ار ال��ل��ق��اءات ال���دوري���ة ال��ت��ي تعقدها 
���س��روق م��ع احل��ك��وم��ات وال��ه��ي��ئ��ات والوفود 
العامل،  دول  خم��ت��ل��ف  م���ن  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
ال�ستثمارية  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ال����رتوي����ج  ب���ه���دف 
وجذب  ال�سارقة،  بها  تتمتع  التي  الفريدة 
اإليها،  امل��زي��د م��ن ال���س��ت��ث��م��ارات الأج��ن��ب��ي��ة 
ون���ع���م���ل م����ن خ�����لل ه�����ذه ال����ل����ق����اءات اإىل 
ا�ستعرا�س الفر�س التي منلكها يف خمتلف 
ال�سياحة  ل���س��ي��م��ا  ال�����واع�����دة،  ق��ط��اع��ات��ن��ا 
والتنمية  ال�سحية،  وال��رع��اي��ة  وال��رتف��ي��ه، 
اللوجي�ستية،  واخل��دم��ات  والنقل  البيئية، 
وال�سناعة، وغرها. من جانبه، اأثنى �سعادة 
دولة  �سفر مقدونيا يف  تا�سيف�سكي،  �سا�سو 
الكبر  القت�سادي  التطور  على  الإم���ارات، 
القطاعات  ال�سارقة يف  اإم��ارة  ت�سهده  ال��ذي 
الذي تعمل  املنهج  اإىل فعالية  كافة، منوهاً 

•• ال�شارقة-الفجر:

التعاون  لتعزيز  امل�ستمرة  جهودها  اإط��ار  يف 
الق���ت�������س���ادي وال����س���ت���ث���م���اري ب����ني اإم������ارة 
هيئة  عقدت  الأط���راف،  وخمتلف  ال�سارقة 
)�سروق(  وال��ت��ط��وي��ر  لل�ستثمار  ال�����س��ارق��ة 
موؤخراً اجتماع عمل مع وفد حكومي زائر، 

مُمثًل جلمهورية مقدونيا.
الإمكانيات  ا�ستعرا�س  الجتماع  اإ�ستهدف 
ال�ستثمارية يف اإمارة ال�سارقة التي طرحتها 
لثنائية  التعاون  اط��ر  تعزيز  و�سبل  �سروق، 

بني اإمارة ال�سارقة، وجمهورية مقدونيا.
لل�ستثمار  ال�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  وف����د  ت���راأ����س 
�سعادة  الج���ت���م���اع،  يف  ����س���روق  وال��ت��ط��وي��ر 
مروان بن جا�سم ال�سركال، املدير التنفيذي 
ل��سروق، يف حني �سارك من اجلانب املقدوين 
وفد برئا�سة �سعادة �سا�سو تا�سيف�سكي، �سفر 
مقدونيا يف دولة الإمارات، وموؤ�س�سو �سركة 
املتخ�س�سة  املقدونية  فوكا�س”  “فيوت�سر 

يف حلول اإدارة الأعمال والعملء. 
وعقب الجتماع مع وفد جمهورية مقدونيا 

التنويع القت�سادي والنفتاح  ا�سرتاتيجية 
واخلطوات  ال�سارقة،  اإم��ارة  يف  ال�ستثماري 
لتعزيز جاذبيتها لل�ستثمار  اتخذتها  التي 
الأجنبي املبا�سر. واأ�ساف: تخطو مقدونيا 
بثقة يف م�سار تطورها القت�سادي، واأثبتت 
القت�سادية  القطاعات  من  ع��دد  يف  تفوقاً 

قال  ال�سارقة،  يف  بالق�سباء  �سروق  مقر  يف 
“كان  ال�سركال:  جا�سم  ب��ن  م���روان  �سعادة 
اجتماعنا مع الوفد املقدوين بناًء ومثمراً، 
حيث تبادلنا الآراء حول ما ميكن بذله من 
بني  القت�سادية  ال��ع��لق��ات  لتعزيز  ج��ه��ود 
مع  يتواكب  مبا  ومقدونيا،  ال�سارقة  اإم��ارة 

لل�ستثمار  ال�������س���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  خ���لل���ه  م���ن 
���س��روق، وال���ذي ع��زز م��ن فر�س  والتطوير 
الإمارة يف ا�ستقطاب ال�ستثمارات الأجنبية 
يف  وتاأثرها  م�ساهمتها  من  وزاد  املبا�سرة، 

حركة التجارة والقت�ساد يف املنطقة.
متنامياً  اقت�ساداً  ال�سارقة،  اإم��ارة  ومتتلك 
يعادل  ما  لها  املحلي  الناجت  ي�سكل  اإذ  بقوة، 
الإجمايل لدولة  املحلي  الناجت  %19 من 
وحتت�سن  امل���ت���ح���دة؛  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات 
منطقة  و21  �سركة،  األ��ف   55.3 الإم���ارة 
بلوغ  اإىل  ت�سعى  وقت  يف  متكاملة،  �سناعية 
مليون   314 اإىل  ال�سناعي  ق��ط��اع  ح��ج��م 

دولر بحلول عام 2020.
مهم  ا�سرتاتيجي  مب��وق��ع  الإم����ارة  وتتمتع 
�سكان  ثلث  ع��ن  �ساعات   4 تبعد  اإذ  للغاية، 
العامل،  �سكان  �ساعات عن ثلثي  العامل، و8 
اأك��ر حمظة لل�سحن  وتعتر الإم��ارة ثاين 
اجل����وي يف امل��ن��ط��ق��ة، م��ا ي��ج��ع��ل م��ن مهمة 
ا�ستهداف اأ�سواق �سرق العامل وغربه اأمراً يف 
متناول امل�ستثمرين الذين يختارون الإمارة 

لتاأ�سي�س اأعمالهم فيها.

•• دبي -وام:

ارتفع �سعر ت�سوية العقد الآجل خلام عمان � ت�سليم 
�سهر مايو املقبل � لدى تداوله يف بور�سة دبي للطاقة 
ام�س 0.46 دولر اأمركي للرميل الواحد مقارنة 
ب�سعر ت�سويته اأم�س الأول ليبلغ 54.77 دولر عند 
ال�ساعة 12:30 بالتوقيت املحلي 08:30 بتوقيت 

غرينت�س .
وتهدف بور�سة دبي للطاقة � وهي اأول بور�سة دولية 
الآجلة  الطاقة  لعقود  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف 

وال�سلع � اإىل تزويد �سركات اإنتاج النفط واملتداولني 
والعملء املهتمني بالأ�سواق التي تقع �سرق ال�سوي�س 

باأ�سعار تت�سم بال�سفافية للنفط اخلام.
اإحدى   2007 ع��ام  افتتاحها  منذ  البور�سة  وتعد 
واأ�سبح  العامل  م�ستوى  املتخ�س�سة على  البور�سات 
عقدها الرئي�س وهو العقد الآجل خلام عمان املعيار 
ال�سوق  اإىل  املتجه  اخل���ام  للنفط  موثوقية  الأك���رث 
التي ت�سهد منوا �سريعا �سرق ال�سوي�س والأداة التي 
الآ�سيوية ب�سورة متفردة  املنطقة  اقت�سادات  تعك�س 
الت�سليم  العامل من حيث  يف  نوعه  واأك��ر عقد من 

الفعلي وثالث معيار �سعري للنفط اخلام يف العامل 
واملعيار الوحيد للنفط اخلام الذي يتم ت�سديره من 

عمان ودبي.
وت�ستخدم بور�سة دبي للطاقة يف كافة اأعمالها اأرقى 
اإليها  الأن��ظ��م��ة الإل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي ميكن ال��و���س��ول 
املراكز  منها  منطقة   20 م��ن  اأك���رث  م��ن  ان��ط��لق��ا 

املالية الرئي�سة يف اآ�سيا واأوروبا والوليات املتحدة.
� وهو  وتقع البور�سة داخل مركز دبي املايل العاملي 
اخلدمات  لتعزيز  اإن�����س��اوؤه��ا  مت  ح��رة  مالية  منطقة 
املالية يف دولة الإمارات العربية املتحدة � وتخ�سع اإىل 

قوانني �سلطة دبي للخدمات املالية كما تتم مقا�سة 
و�سمان جميع التداولت من خلل جمموعة تابعة 

لبور�سة �سيكاغو التجارية.
ل��ل��ط��اق��ة م�����س��روع م�سرتك  ب��ور���س��ة دب���ي  اأن  ي��ذك��ر 
العماين  ال���س��ت��ث��م��ار  و���س��ن��دوق  القاب�سة  دب���ي  ب��ني 
متتلك  كما  التجارية  �سيكاغو  بور�سة  وجمموعة 
و���س��رك��ات متخ�س�سة يف  ع��امل��ي��ة  م��ال��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ات 
تداول عقود الطاقة منها غولدمان �ساك�س وجي بي 
وكونكورد  وفيتول  و�سل  �ستانلي  ومورغان  مورغان 

اإنرجي اأ�سهما فيها.

هيئة مطار ال�سارقة الدويل 
ت�ست�سيف معر�ض الأ�سر املنتجة

•• ال�شارقة -وام:

ت�ست�سيف هيئة مطار ال�سارقة الدويل حاليا 
مركز  ينظمه  ال��ذي  املنتجة  الأ���س��ر  معر�س 
الإجتماعية يف مبنى  اإنتاج بدائرة اخلدمات 
اإدارة املطار مب�ساركة عدد من الأ�سر املنتجة 
التي تعر�ست خللها جمموعة من العطور 

والبخور وغرها من املنتجات املميزة.
اإدارة  م��دي��ر  ال�سام�سي  عبيد  علياء  واأك����دت 
الت�سويق وعلقات املتعاملني يف هيئة مطار 
ال�����س��ارق��ة ح��ر���س امل���ط���ار ع��ل��ى ال��ت��ع��اون مع 
دائرة  ل�سيما  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  خمتلف 
معر�س  تنظم  ال��ت��ي  الإجتماعية  اخل��دم��ات 
الذي  امل��ع��ر���س  اأن  مو�سحة  املنتجة  الأ���س��ر 
ان��ط��ل��ق يف اخل���ام�������س م���ن م���ار����س اجل����اري 
الدخل  ذات  للأ�سر  فر�سة  غد  بعد  ويختتم 
وب��ي��ع منتجاتها  وت�����س��وي��ق  ل��ع��ر���س  امل���ح���دود 
وع���رت مرمي  دخلها.  زي���ادة  يف  ي�ساهم  مب��ا 
احلمادي مدير مركز انتاج بدائرة اخلدمات 
ل��ه��ي��ئ��ة مطار  ����س���ك���ره���ا  الج���ت���م���اع���ي���ة ع����ن 
وا�ست�سافتها  دعمها  على  ال���دويل  ال�سارقة 
املبادرات  املنتجة باعتباره من  الأ�سر  ملعر�س 
والأن�����س��ط��ة ال��ت��ي ت�����س��اه��م يف ت��وف��ر من�سة 
احل�سول  لها  ت�سمن  الأ���س��ر  لتلك  مثالية 

على دخل وعائدات اقت�سادية جيدة.
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املال والأعمال

امل�سرف املركزي يعقد 
اجتماعه الثاين ل�سنة 2017 

•• ابوظبي-وام:

عقد جمل�س اإدارة امل�سرف املركزي اأم�س قبل الول اجتماعه الثاين ل�سنة 
اأبوظبي برئا�سة معايل خليفة حممد   � املرك�زي  امل�سرف  2017 يف مق�ر 

الكندي رئي�س جمل�س الإدارة.
الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  امل��اج��د،  جمعة  خالد  معايل  الجتماع  ح�سر 
ومعايل مبارك را�سد املن�سوري املحاف�ظ واأ�سحاب ال�سعادة اأع�ساء جمل��س 
اأحمد  وخال�د  بالعمى  �سامل  حممد  وخالد  اخل��وري  حاجي  يون�س  الإدارة 

الطاير وحمد مبارك بوعميم.
كما ح�سره كل من �سعادة حمم�د عل�ي بن زايد الفل�س�ي نائب املحاف�ظ 
و�سيف هادف ال�سام�سي م�ساعد املحافظ وعدد من كبار موظفي امل�سرف 

املرك�زي.
2016 املقدم  واطلع املجل�س على تقرير امل�سرف املركزي ال�سنوي ل�سنة 
من دائرة البحوث والإح�ساء الذي ي�سمل التطورات القت�سادية الدولية 
وال�سيولة  امل��ايل  ال�ستقرار  وم��وؤ���س��رات  املحلية  القت�سادية  وال��ت��ط��ورات 
�سمل  كما  الدفع  اأنظمة  وت��ط��ورات  النقدي  الحتياطي  واإدارة  امل�سرفية 
التقرير اأولويات �سيا�سات امل�سرف املركزي يف �سنة 2016. ووجه املجل�س 

بن�سر التقرير على موقع امل�سرف املركزي الإلكرتوين.
التحول  ب��رن��ام��ج  م�ستجدات  اآخ���ر  ب�����س��اأن  تقرير  على  املجل�س  اط��ل��ع  كما 

التنظيمي للم�سرف املركزي.
الت�سغيلية  ال�سلحيات  بع�س  تفوي�س  ب�����س��اأن  م��ذك��رة  املجل�س  ون��اق�����س 
املرتبطة برتخي�س وعمل البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى بهدف ت�سريع 

اتخاذ القرار بامل�سرف املركزي.
وا�س�تعر�س الطلبات املقدمة من البنوك واملوؤ�س�س�ات املالية الأخرى العاملة 
ح�سب  لل�سروط  امل�س�تكملة  الطلبات  على  املجل��س  واف��ق  حيث  ال��دول��ة  يف 
القانون والأنظمة املعمول بها واخلا�سة بكل ن�ساط على حدة. كما اطلع 
املجل�س على تقرير قدمته دائرة الرقابة على البنوك ب�ساأن متابعة اأو�ساع 
املجل�س  واتخذ  التو�سيات  بع�س  مت�سمنا  الدولة  يف  العاملة  ال�سرافات 
قراراه بتخفي�س ن�ساط عدد من ال�سرافات غر امللتزمة باأنظمة وتعليمات 

امل�سرف املركزي ومنحها مهلة لتعديل اأو�ساعها.
دي�سمر   - الربعي  ال��داخ��ل��ي  التدقيق  دائ���رة  تقرير  على  املجل�س  واط��ل��ع 
2016 - وتقرير املدقق اخلارجي ب�ساأن البيانات املالية للم�سرف املركزي 
امل�سرف  ح�سابات  املجل�س  ناق�س  حيث   2016 دي�سمر   31 يف  هي  كما 
2016/12/31 على  املركزي ال�سنوية املدققة لل�سنة املالية املنتهية يف 

اأن تعتمد البيانات املالية بعد اإ�سدارها من املدقق اخلارجي.
ال�سنوي  التحديث  ب�ساأن  املخاطر  اإدارة  املجل�س على عر�س قدمته  واطلع 

للحدود الئتمانية واإطار عمل ملواجهة خماطر الطرف املقابل.
اأعماله  ج��دول  على  املدرجة  املو�سوعات  باقي  مناق�سة  املجل�س  وا�س�تكمل 

واملو�سوعات الأخرى امل�ستجدة واتخذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنها.

جائزة الإمارات للطاقة 2017 تنظم زيارة ملجمع 
حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية

•• دبي -وام:

نظمت اللجنة املنظمة للدورة الثالثة ل� “جائزة الإمارات للطاقة 2017” 
التي تقام حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل حتت �سعار “حلول 
مبتكرة لطاقة نظيفة” زيارة اىل جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة 
ال�سم�سية ملجموعة من 25 �سابا و�سابة من املوؤثرين على �سبكات التوا�سل 
“ ممن يبلغ جمموع متابعيهم مبا  “ان�ستغرام  الجتماعي ول �سيما قناة 

يقارب من 200 الف متابع.
ويعد املجمع اأكر م�سروع للطاقة ال�سم�سية يف العامل يف موقع واحد وفق 
نظام املنتج امل�ستقل IPP حيث �ستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات 

بحلول عام 2030 وبا�ستثمارات اإجمالية ت�سل اإىل 50 مليار درهم.
6.5 مليون طن من  و�سي�سهم املجمع عند اكتماله يف تخفي�س اأكرث من 
جممع  على  املجموعة  تعرفت  ال��زي��ارة  وخ��لل  �سنويا.  الكربون  انبعاثات 
حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية الذي يتم اإجن��ازه وفق اأعلى 
الطاقة  جم��ال  يف  املعتمدة  التقنيات  اأح��دث  وبا�ستخدام  العاملية  املعاير 
ال�سم�سية. واأثناء الزيارة قامت املجموعة بالتقاط �سور للموقع ون�سرها 
التابع  و���س��م  م��ع  ال�����س��ور  ون�سر  ان�ستغرام  على  اخل��ا���س��ة  ح�ساباتهم  على 
املجمع ومنها  املجموعة يف م�ساريع  الم��ارات للطاقة. وجتولت  ل�”جائزة 
املرحلة الأوىل بقدرة 13 - ميجاوات - والتي مت ت�سغيلها يف 22 اأكتوبر 
على  العمل  يجري  التي  ميجاوات   200 بقدرة  الثانية  واملرحلة   2013
بقدرة  املجمع  الثالثة من  املرحلة  بناء  على  العمل  كما يجري  اجن��ازه��ا.. 

800 ميجاوات لتنفيذها على مراحل.
العامل  يف   «  CSP« امل��رك��زة  ال�سم�سية  للطاقة  م�سروع  اأك��ر  بناء  و�سيتم 
200 ميجاوات  بنظام املنتج امل�ستقل حيث �ستدخل املرحلة الأوىل بقدرة 
حيز الت�سغيل بحلول اإبريل 2021 للو�سول اىل 1000 ميجاوات بهذه 
الذي  والتطوير  البحوث  ملركز  بالإ�سافة   2030 ع��ام  بحلول  التقنية 
يهدف اإىل اإجراء الدرا�سات للحتياجات ال�سناعية واملجتمعية والريادة يف 
جمال البحوث العلمية وي�ستمل على مركزين لختبارات الطاقة ال�سم�سية 
الأول خم�س�س لتقنيات الألواح الكهرو�سوئية والثاين للطاقة ال�سم�سية 

املركزة .

مليار دولر حجم التبادل التجاري غري النفطي بني البلدين  2.8

وزارة القت�ساد تبحث تعزيز اأطر التعاون مع اأ�سرتاليا
•• اأبوظبي-الفجر:

وكيل  �سالح  اآل  اهلل  عبد  �سعادة  التقى 
التجارة  ل���������س����وؤون  الق���ت�������س���اد  وزارة 
�سعادة  م����ع  وال�������س���ن���اع���ة،  اخل����ارج����ي����ة 
وزارة  وك���ي���ل���ة  اأدام�����������س�����ون،  ف��رن�����س�����س 
�سهد  الأ�سرتالية.  والتجارة  اخلارجية 
�سبل  ح��ول  النظر  وجهات  تبادل  اللقاء 
تنمية العلقات القت�سادية والتجارية 
اأو�سع  اأف��اق  وفتح  البلدين  بني  القائمة 
للتعاون امل�سرتك بالرتكيز على املجالت 

ذات الهتمام.
ح�����س��ر ال����ل����ق����اء، ال������ذي ع���ق���د ب���دي���وان 
حممد  جمعة  �سعادة  باأبوظبي،  ال��وزارة 
التجارة  ل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل  الكيت 
اأحمد  ���س��ل��ط��ان  وال�������س���ي���د  اخل����ارج����ي����ة 
دروي�س، مدير اإدارة املفاو�سات التجارية 
ومنظمة التجارة احلرة، فيما ح�سر من 
ارثر ميلتون  �سعادة  الأ�سرتايل  اجلانب 
الدولة  ل��دى  اأ���س��رتال��ي��ا  �سفر  �سبايرو 
الدبلوما�سية  البعثة  اأع�ساء  من  وع��دد 

الأ�سرتالية.
اللقاء  خ����لل  اجل���ان���ب���ان  وا���س��ت��ع��ر���س 
ال��ت��ط��ور ال����ذي ت�����س��ه��ده ال��ع��لق��ات بني 
ال���ب���ل���دي���ن خ���ا����س���ة ع���ل���ى ���س��ع��ي��د منو 
النفطي،  ال��ت��ج��اري غ��ر  ال��ت��ب��ادل  حجم 
يف  ال��ت��ع��اون  لعلقات  املتميز  وال��ن��م��وذج 

قطاع الطران. 
موا�سلة  اأهمية  اإىل  اللقاء  تطرق  كما 
امل��ب��ذول��ة ب�ساأن  ل��دف��ع اجل���ه���ود  ال��ع��م��ل 
توقيع اتفاقية جتارة حرة بني ا�سرتاليا 

ودول جمل�س التعاون اخلليجي.
اأكد �سعادة عبد اهلل اآل �سالح وكيل وزارة 
ال��ت��ج��ارة اخلارجية  ل�����س��وؤون  الق��ت�����س��اد 
الإم���ارات على تعزيز  دول��ة  على حر�س 
يف  اأ�سرتاليا  مع  امل�سرتك  التعاون  اأط��ر 
جتمع  التي  ال�سراكة  علقة  متيز  ظ��ل 
ال�����س��ع��د، والتي  ك���اف���ة  ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى 
امل���ل���ح���وظ حلجم  ال���ت���ط���ور  ت��ن��ع��ك�����س يف 
التجارة اخلارجية غر النفطية، والتي 
اأول  خ��لل  دولر  مليار   2.1 جت���اوزت 
من  واأك����رث   ،2016 م��ن  اأ���س��ه��ر  ت�سعة 

2.8 مليار دولر خلل عام 2015.
وت��اب��ع اآل ���س��ال��ح اأن����ه ع��ل��ى ال��رغ��م من 
العلقات  ح��ج��م  يف  امل��ل��ح��وظ  ال��ت��ط��ور 

املرحلة  اإل  ال���ث���ن���ائ���ي���ة،  الق���ت�������س���ادي���ة 
الفر�س  م����ن  ال���ع���دي���د  حت���م���ل  امل��ق��ب��ل��ة 
العلقات  ق����اع����دة  ل���ت���ن���وي���ع  امل���ت���م���ي���زة 
ومبا  امل�سرتكة  والتجارية  القت�سادية 
للبلدين  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال��ت��وج��ه��ات  ي��دع��م 
وحتديدا يف القطاعات املتعلقة بالزراعة 
وال�سناعة والطاقة املتجددة وال�سياحة، 
املعلومات،  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  والت�������س���الت 
وهي من القطاعات التي حتظى باأولوية 

لدى البلدين.
ت�����س��ج��ي��ع مزيد  اأه����م����ي����ة  ع���ل���ى  واأك���������د 
ال���ق���ط���اع اخلا�س  ب���ني  ال���ت���وا����س���ل  م���ن 
اأو�سع  لإي���ج���اد جم����الت  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
متتع  ظ��ل  يف  خا�سة  امل�سرتك  للتعاون 

اجل���ان���ب���ني مب���ن���اخ ا����س���ت���ث���م���اري ج����اذب 
واأ�سواق تناف�سية واأي�سا يف ظل عدد من 
يف  وحت��دي��دا  املوقعة  التعاون  اتفاقيات 
جمال الطران والتي تعزز من احلوافز 
الأعمال من  اأم��ام جمتمع  والت�سهيلت 
ر�سيد  اإج���م���ايل  اأن  وي��ذك��ر  اجل��ان��ب��ني. 
ا�سرتاليا  يف  الإم���ارت���ي���ة  ال���س��ت��ث��م��ارات 
حوايل   2015 ع��ام  نهاية  حتى  �سجل 
منها  م��ث��ل��ت  دولر  م���ل���ي���ار   12.55
ال���س��ت��ث��م��ارات الإم���ارت���ي���ة امل��ب��ا���س��رة ما 
قيمته 2.93 مليار دولر. فيما يتواجد 
و65  �سركة   48 نحو  ال��دول��ة  ب��اأ���س��واق 
و1081 علمة جتارية  وكالة جتارية 

اأ�سرتالية م�سجلة لدى الوزارة.

فرن�س�س  ���س��ع��ادة  اأك�����دت  ج��ان��ب��ه��ا  وم����ن 
اخلارجية  وزارة  وك���ي���ل���ة  اأدام���������س����ون، 
وال��ت��ج��ارة الأ���س��رتال��ي��ة ح��ر���س بلدها 
مع  امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  اأط���ر  تعزيز  على 
الم���ارات، واإق��ام��ة من��اذج تعاون وتبادل 
ذات  القطاعات  يف  وال��ت��ج��ارب  اخل���رات 
القت�سادية  الأج���ن���دة  ع��ل��ى  الأول����وي����ة 

للبلدين.
واأب��دت وكيلة وزارة اخلارجية والتجارة 
الأ�سرتالية احلر�س على تو�سيع قاعدة 
ظل  يف  خا�سة  امل�سرتكة،  ال�ستثمارات 
الأ�سرتالية  لل�سركات  املتنامية  الرغبة 
للتواجد بال�سوق الإماراتي ملا يتمتع به 
من مميزات تناف�سية ومناخ اأعمال جاذب 
ب��واب��ة جت��اري��ة مهمة  ف�سل ع��ن ك��ون��ه 
املقابل  ويف  املنطقة،  اأ���س��واق  اإىل  للنفاذ 
حري�سة  الأ����س���رتال���ي���ة  احل��ك��وم��ة  ف����اإن 
ال�ستثمارات  من  مزيد  ا�ستقطاب  على 
الإم���ارات���ي���ة اإىل ال�����س��وق الأ����س���رتايل يف 
خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي مي��ت��ل��ك بها 

الطرفان خرات وجتارب ناجحة.
كما اأ�سارت اإىل التن�سيقات اجلارية ب�ساأن 
املرتقبة  بالزيارة  اخلا�سة  التح�سرات 
مل��ع��ايل وزي���ر الق��ت�����س��اد ع��ل��ى راأ�����س وفد 
ا�سرتاليا  اإىل  امل�ستوى  رفيع  اقت�سادي 
�ست�سكل  وال��ت��ي  ال��ع��ام اجل�����اري،  خ���لل 
املبذولة يف تعميق  دفعة مميزة للجهود 
ال��رواب��ط الق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة بني 
الفر�س  اأب���رز  على  والط����لع  البلدين 
ا�ستفادة  و���س��ب��ل  امل��ت��اح��ة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 

القطاع اخلا�س منها.

مزارعون من �سائر اأنحاء العامل يتوافدون اإىل اأبوظبي حل�سور برنامج الزراعة امل�ستدامة

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية ي�ست�سيف املنتدى العاملي لالبتكارات الزراعية

تنمية  يف  اجل��ه��از  دور  اإىل  القا�سمي  واأ���س��ار 
ق��ط��اع ال��زراع��ة وق��ط��ع م��راح��ل متقدمة يف 
ملا  ف��ي��ه  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  حتقيق  ط��ري��ق 
�سمان  ومهمة يف  اأ�سا�سية  ركيزة  ميثله من 
اأم�����ن ال���غ���ذاء وت���وف���ره يف ك���اف���ة الأوق������ات 
ومن  اجل���ه���از  اأن  اإىل  م�����س��راً  وال����ظ����روف، 
والعاملي  والإقليمي  املحلي  ح�سوره  خ��لل 
ر���س��خ م��ك��ان��ة اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى خ��ارط��ة الغذاء 
ال���ع���امل���ي���ة، وج���ع���ل م��ن��ه��ا من�سة  وال�����زراع�����ة 
الدولية  واملوؤ�س�سات  اجلهات  لكافة  موثوقة 

املعنية بالأغذية والزراعة.
العاملي  املنتدى  يعتر  القا�سمي:  واأ���س��اف 
للبتكارات الزراعية اأكر منتدى من نوعه 

الزراعة  اب��ت��ك��ارات  ل���س��ت��ع��را���س  ال��ع��امل  يف 
امل�ستدامة لتعزيز ربحية املمار�سات الزراعية 
الزراعية  الأح��داث  وبعك�س  بيئياً.  امل�سوؤولة 
للبتكارات  العاملي  املنتدى  ف��اإن  الرئي�سية، 
كبار  متطلبات  بتلبية  كلياً  يلتزم  الزراعية 
احللول  اأف�����س��ل  بتقدمي  امل��زارع��ني  و���س��غ��ار 
مردود  لتحقيق  املتميزة  والنا�سئة  املتاحة 
اأعلى دون اإحلاق ال�سرر مبواردنا الطبيعية 

واملناخ .
اململكة  م����ن  م�����زارع�����ون  ب��ال��ف��ع��ل  و����س���ج���ل 
ال�سعودية، و�سلطنة عمان، وم�سر،  العربية 
وهولندا وزميبابوي حل�سور املنتدى العاملي 
فر�سة  لهم  و�سيتاح  ال��زراع��ي��ة،  للبتكارات 

ع��ق��د ���س��ل�����س��ل��ة م���ن ال���ل���ق���اءات ال���ف���ردي���ة مع 
نظرائهم مزارعي الإمارات العربية املتحدة 
العار�سة  وال�����س��رك��ات  العامليني  وامل�����س��رتي��ن 
 21-20 م���ن  ال���ف���رتة  خ���لل  ال�����س��ل��ة  ذات 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  مركز  يف   2017 م��ار���س 

للمعار�س.
و���س��ي��ت��ط��رق امل��ت��ح��دث��ون امل�����س��ارك��ون خلل 
فعاليات املنتدى العاملي للبتكارات الزراعية 
وال��ق��ادم��ني م��ن خمتلف اأن��ح��اء ال��ع��امل اإىل 
ال�سبل الكفيلة مبعاجلة التحديات الرئي�سية 
اخلم�سة التي تواجه املنطقة، وهي املحا�سيل 
امل��ت��ك��ي��ف��ة م���ع امل���ن���اخ، ومن����و ���س��ن��اع��ة تربية 
الأحياء املائية، وال�سحة احليوانية املتكيفة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  الإم����ارات����ي����ة  ال��ع��ا���س��م��ة  ت�����س��ت��ع��د 
ومنتجي  امل������زارع������ني  مب����ئ����ات  ل���ل���رتح���ي���ب 
الأغ���ذي���ة م��ن ���س��ائ��ر اأن��ح��اء ال��ع��امل لعر�س 
ع��دد م��ت��زاي��د م��ن ح��ل��ول اب��ت��ك��ارات الزراعة 
امل�ستدامة اجلديدة التي �سيكون لها تاأثراً 
مبا�سراً على اأعمالهم، حيث �سيعقد برنامج 
اأبوظبي  الزراعة امل�ستدامة بدعم من جهاز 
للرقابة الغذائية على هام�س املنتدى العاملي 
للبتكارات الزراعية الذي يقام حتت رعاية 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  م��ن�����س��ور  ال�����س��ي��خ  �سمو 
�سوؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
اأبوظبي  اإدارة جهاز  رئي�س جمل�س  الرئا�سة 
التغر  وزارة  وبدعم من  الغذائية،  للرقابة 
امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة. ويف ه����ذا ال�������س���دد، قال 
ث��ام��ر ال��ق��ا���س��م��ي، امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي با�سم 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��رق��اب��ة ال��غ��ذائ��ي��ة رئي�س  ج��ه��از 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ح��دث ال���زراع���ي املهم: 
التزام  م��دى  على  اجل��دي��د  الرنامج  ي��وؤك��د 
بالعمل مع  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
لزيادة  الغذائية  امل���واد  ومنتجي  امل��زارع��ني 
لفتاً  وم�ستدامة،  م�سوؤولة  بطريقة  النتاج 
اإىل اأهمية ح�سور املزارعني لفعاليات املنتدى 
يوفر  وال���ذي  ال��زراع��ي��ة  للبتكارات  العاملي 
بدوره فر�سة فريدة لللتقاء بنظرائهم من 
�سائر اأنحاء العامل، لأن التوا�سل مع اأف�سل 
�سيوفر ل�سيوفنا  العامل  املبتكرة يف  العقول 
املزارعني فر�سة للتعرف على احللول التي 
وناأمل  بيئاتهم،  يف  وج��ه  اأف�سل  على  تعمل 
باأن يتبنى املزارعني بع�س هذه احللول بعد 

عودتهم اإىل بلدهم.

من  املزارعني  اأرا�سي  وتنمية  امل�ستقبل،  مع 
اأ�سحاب املزارع ال�سغرة والإنتاج احليواين 
امل�ستدام. و�سيلقي الكلمة الرتحيبية يف يوم 
الف��ت��ت��اح م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين ب��ن اأحمد 
يف  والبيئة  املناخي  التغر  وزي��ر  ال��زي��ودي، 

دولة المارات العربية املتحدة. 
ومن اأبرز املتحدثني خلل فعاليات املوؤمتر 
امل��زروع��ي، رئي�س  كل م��ن: حممد بن عبيد 
الهيئة العربية لل�ستثمار والإمناء الزراعي؛ 
وخدمي عبداهلل الدرعي، نائب رئي�س جمل�س 
وميملي  ال��زراع��ي��ة؛  ال��ظ��اه��رة  �سركة  اإدارة 
الأحراج  وتنمية  الزراعة  وزير  كرا�سنيجي، 
جمهورية  ح��ك��وم��ة  يف  ال��ن��ائ��ي��ة  وامل���ن���اط���ق 
دائرة  م��دي��ر  ال��ي��ح��ي��ائ��ي،  وداود  ك��و���س��وف��و؛ 
لوزارة  التابعة  ال�سمكي  ال���س��ت��زراع  تنمية 
الزراعة والرثوة ال�سمكية يف �سلطنة عمان؛ 
واإدوارد حمود، املدير العام ل�سركة الإمارات 
للأعلف  ال��وط��ن��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  لل�سناعات 
برنامج  مديرة  املزروعي،  وعلياء  والدقيق؛ 
الإمارات لبحوث علوم ال�ستمطار يف املركز 
والتي  وال��زلزل،  اجلوية  للأر�ساد  الوطني 
التطورات  امل�����س��ت��ج��دات  لأح����دث  �ستتطرق 
احلا�سلة يف برنامج الإم��ارات لبحوث علوم 

ال�ستمطار.
وميتاز املنتدى العاملي للبتكارات الزراعية 
فيه  ي�����س��ارك  مب��ع��ر���س  ال��راب��ع��ة  ن�سخته  يف 
اأكرث من 300 �سركة، وبرنامج ل�ستعرا�س 
من  �سل�سلة  ���س��م��ن  ال���زراع���ي���ة  الب���ت���ك���ارات 
التي  النا�سئة  ال�سركات  قبل  من  احل���وارات 
�ستتاح لها 15 دقيقة ل�ستعرا�س ما متتلكه 
من حلول اجليل القادم القادرة على �سياغة 

م�ستقبل الزراعة يف جميع اأنحاء العامل.

غرفة ال�سارقة تبحث تعزيز فر�ض التعاون مع هيئة املوا�سفات واملقايي�ض
•• ال�شارقة-الفجر:

قام وفد من غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة 
للموا�سفات  الإم�����ارات  هيئة  اإىل  ب��زي��ارة 
موؤخرا وذلك يف  “موا�سفات”  واملقايي�س 
اإطار �سعي الغرفة امل�ستمر لتعزيز التعاون 
م����ع ����س���رك���ائ���ه���ا، وح���ر����س���ه���ا ع���ل���ى خدمة 
اخلا�س،  ال��ق��ط��اع  ممثلي  م��ن  منت�سبيها 
علقات  ت��ن��م��ي��ة  يف  ل���ه���دف���ه���ا  وحت���ق���ي���ق���ا 
ي�سهم  مبا  وتطويرها  التجارية  عملئها 
يف تعزيز بيئة الأعمال، واإثراء اأداء القطاع 

القت�سادي عامة يف الإمارة.
وناق�س الوفد الذي تراأ�سه يعقوب يو�سف 
يف  ال�سناعية  ال�����س��وؤون  م�ست�سار  الق�سر 
رئي�س  لل��ول  و�سموئيل  ال�سارقة،  غرفة 

جمموعة عمل القطاع ال�سناعي بالغرفة، 
خدمة  تنفيذي  ال��زرع��وين  من�سور  ومها 
امل�سدرين، عدداً من الق�سايا ذات الهتمام 
امل�����س��رتك، ح��ي��ث ج���رى الط����لع ع��ل��ى ما 
ت��ن��ف��ذه ال��ه��ي��ئ��ة م���ن ب���رام���ج وم�����س��اري��ع يف 
جمال اإعداد وتطبيق املوا�سفات القيا�سية 
والعلمات التجارية، واأثرها على حت�سني 
وتطوير اأداء القطاع اخلا�س على م�ستوى 
الأعمال  جمتمع  على  وانعكا�سه  ال��دول��ة، 
الغرفة  ال�سارقة. كما بحث وفد  اإم��ارة  يف 
مع عدد من م�سوؤويل الهيئة فر�س تعزيز 
الطرفني  بني  امل�سرتك  التعاون  وتطوير 
الدعم  تقدمي  و�سبل  الت�سهيلت  وتوفر 
املوا�سفات  لتطبيق  وامل�����س��ن��ع��ني  ل��ل��ت��ج��ار 
املعتمدة قبل الهيئة حيث قام عبدالرحمن 

حممد زينل رئي�س ق�سم الرقابة يف الهيئة 
بتعريف الوفد على منظومة علمة اجلودة 
املطابقة  وعلمة    )EQM( الإماراتية 
اإىل  بالإ�سافة   Gmark(( اخلليجية 
 )ECAS(الإماراتية املطابقة  ع��لم��ة 
والإجراءات واملتطلبات اللزمة للح�سول 
التجار  ق��ب��ل  ال���ع���لم���ات م���ن  ع��ل��ى ه����ذه 
الدور  تعزيز  يف  واأهميتها  وامل�����س��ت��وردي��ن 

التجاري والقت�سادي للدولة.
واتفق اجلانبان على تعزيز التعاون لرفع 
التوعوي  امل���ج���ال  يف  امل�����س��ارك��ة  م�����س��ت��وى 
وعقد الندوات واملحا�سرات وور�س العمل 
التدريبية، ويف هذا ال�سياق اتفق الطرفان 
وامل�سنعني  للتجار  عمل  ور�سة  عقد  على 
و   )ECAS( علمتي  ع��ن  ال�سارقة  يف 

)EQM( بالإ�سافة اإىل عقد ور�سة عمل 
اأخرى لتجار املركبات امل�ستوردة امل�ستعملة 
ح����ول ع��لم��ة امل��ط��اب��ق��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة على 
ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  تقوم  اأن 
ب��ت��ح��دي��د امل���وع���د امل��ن��ا���س��ب ل��ع��ق��د هاتني 
الور�ستني يف وقت لحق بعد التن�سيق مع 

التجار وامل�سنعني من ذوي العلقة. 
و���س��ك��ر ي��ع��ق��وب ي��و���س��ف ال��ق�����س��ر هيئة 
امل��وا���س��ف��ات وامل��ق��اي��ي�����س ع��ل��ى ج��ه��وده��ا يف 
ب��ال��دول��ة والرتقاء  الأع���م���ال  ق��ط��اع  دع���م 
باأنظمة اجلودة من خلل تقدمي خدمات 
امل��وا���س��ف��ات وامل��ق��اي��ي�����س والع��ت��م��اد وفقاً 
الدولية.  وامل��م��ار���س��ات  امل��ت��ط��ل��ب��ات  لأرق����ى 
واأ�سار الق�سر اإىل اأن هذه الزيارة تندرج 
�سمن خطة عمل قطاع الت�سال والأعمال 

بالغرفة الهادفة يف جمملها اإىل التوا�سل 
العام  القطاعني  ممثلي  من  �سركائها  مع 
واخلا�س بالإمارة والدولة وال�ستفادة من 
خراتهم وجتاربهم املختلفة لدعم التجار 
الناجت  يف  اإ�سهاماتهم  وتعزيز  وامل�سنعني 
الإج���م���ايل ل����لإم����ارة. وك����ان ط����ارق زينل 
الإم�����ارات  هيئة  يف  ال��رق��اب��ة  ق�سم  رئ��ي�����س 
للموا�سفات واملقايي�س قد نوه يف م�ستهل 
اللقاء بعلقات التعاون الوثيقة التي تربط 
ال�سارقة،  و�سناعة  جت���ارة  بغرفة  الهيئة 
اأهمية التعاون والتن�سيق بني  موؤكداً على 
كافة املوؤ�س�سات العاملة يف الدولة لتقدمي 
واملقيمني  للمواطنني  اخل��دم��ات  اأف�����س��ل 

على اأر�سها اخلرة. 
ع��ن طبيعة  م��وج��زا  �سرحا  زينل  ق��دم  كما 
عمل الهيئة ا�ستعر�س من خلله مهامها 
ووظائف  ع��م��ل��ه��ا  وجم������الت  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
املوا�سفات  وخ��دم��ات  املختلفة  اأق�����س��ام��ه��ا 
وامل��ق��اي��ي�����س ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا، م��و���س��ح��ا اأن 
ورفعت  ط��ورت هذه اخلدمات،  قد  الهيئة 
م�ستوى اأدائها لت�سبح يف م�ستوى اجلهات 

الدولية التي تقدم خدمات مماثلة لها. 
للموا�سفات  الإم������ارات  ه��ي��ئ��ة  اأن  وي��ذك��ر 
احتادية  كهيئة  ت��اأ���س�����س��ت  ق��د  وامل��ق��اي��ي�����س 
القانون  مبوجب  واإداري����اً  مالياً  م�ستقلة 
وهي   ،2001 ل�سنة   28 رق��م  الإحت����ادي 
امل���رج���ع ال��وح��ي��د امل��ع��ت��م��د م���ن ق��ب��ل دولة 
ملمار�سة  امل���ت���ح���دة،  ال���ع���رب���ي���ة  الإم����������ارات 
توحيد  طريق  ع��ن  الإداري����ة،  امل�سوؤوليات 
للموا�سفات  والتن�سيق  والإ�سراف  الإدارة 

واملقايي�س و�سبط اجلودة.
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املال والأعمال

افتتاح معر�ض اجوك�ض 18 الدويل للمجوهرات يف مدينة العني

لتطبيقها الناجح لنظام احلجوزات املُعّزز

الحتاد للطريان حت�سل على �سهادة اعتماد من الحتاد الدويل للنقل اجلوي 

حمطة »باب ال�سرق« يف حممد بن زايد تفتتح اأبوابها 

اأدنوك للتوزيع تفتتح املحطة اخلام�سة �سمن �سبكة حمطات اأدنوك 

ال�سدد، اأفاد جا�سنت واربي، نائب الرئي�س 
الرقمي  والب���ت���ك���ار  ال��ت��ح��وي��ل  ل�������س���وؤون 
بالتفاق مع  بالقول:  للطران،  بالحتاد 
لتوفر  ل��ل��ط��ران  الحت���اد  ا�سرتاتيجية 
املزيد من خيارات ال�سفر للعملء، �سوف 
اجلديدة  ال��ت��وزي��ع  ق���درات  معيار  ي�ساهم 
ع��ل��ى ت�سميم  ال�����س��رك��ة  ق����درة  ت��ع��زي��ز  يف 
متطلبات  ح�سب  تخ�سي�ساً  اأكرث  عرو�س 
احلائزة  املنتجات  مزايا  واإي�سال  العملء 
اأكرث  ب�سورة  العملء  اإىل  اجل��وائ��ز  على 
فاعلية، مبا ي�ساعد يف تلبية احتياجاتهم 

من خدمات ال�سفر. 
واأ�ساف: “من خلل تطبيق ن�سق معياري، 
ا�ستمرارنا يف  ميثل ذلك حت�سناً هاماً مع 
واملن�سات  التقنيات  اأح��دث  يف  ال�ستثمار 
ال��رق��م��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز ك��اف��ة م���راح���ل جتربة 

احلجز اإجماًل. 
قدرات  برنامج  هويلز، مدير  يانك  وق��ال 
التوزيع اجلديدة: “نرّحب بقرار الحتاد 
من  الأول  امل�����س��ت��وى  بتطبيق  ل��ل��ط��ران 

مليون ن�سمة ا�سافة اىل ارتفاع م�ستوى 
املجوهرات  �سركات  �سجع كرى  املعي�سة 
يف ال����ع����امل ب���امل�������س���ارك���ة وع����ر�����س ارق����ى 

املوديلت من املجوهرات وال�ساعات.
الم��������ارات يف ظل  ان  ال���ع���ام���ري  واأك������د 
رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب  القيادة احلكيمة 
الم����ني  ع���ه���ده  ون���ائ���ب���ه وويل  ال����دول����ة 
وال�سمعة الطيبة التي و�سلت اإليها دولة 

•• العني – الفجر
ت�شوير – حممد معني

مرزوق  بن  حمد  مبارك  الدكتور  افتتح 
غرفة  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و  ال���ع���ام���ري 
العني  اأبوظبي  معر�س  و�سناعة  جتارة 
للمجوهرات   18 اج���وك�������س  ال�������دويل 
وال�ساعات بح�سور خالد اأحمد اخلوري 

البدر  م��وؤ���س�����س��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
باأر�س  ي��ق��ام  وال����ذي  امل��ع��ار���س  لتنظيم 
مدينة  يف  اخلبي�سي  مبنطقة  املعار�س 

العني وميتد ملدة 6 اأيام.
وق��ال م��ب��ارك ال��ع��ام��ري اأن دع��م الدولة 
ومرافق  حتتيه  بنية  م��ن  ال��ع��ني  ملدينة 
�سياحية وان�ساء مركز للمعار�س متكامل 
وارتفاع عدد ال�سكان الذي يقارب ن�سف 

الم���ارات منح ه��ذه ال��دورة من املعر�س 
وم���ن جانبه   . ك��ب��رة  مت��ي��زاوم�����س��ارك��ة 
اأحمد اخلوري رئي�س جمل�س  قال خالد 
املعار�س  البدرلتنظيم  موؤ�س�سة  اإدارة 
الدولة  توليه  الذي  الكبر  الهتمام  اإن 
ل��ق��ط��اع امل��ع��ار���س ي��ع��زز ف��ر���س جناحها 
جمايل  يف  اجلديد  على  التعرف  ويتيح 
امل��ج��وه��رات وال�����س��اع��ات.   ه��ذا وي�ستمل 

•• اأبوظبي-الفجر:

ط��ب��ّق��ت الحت����اد ل��ل��ط��ران ب��ن��ج��اح معيار 
الدويل  ح��ج��وزات ج��دي��د و�سعه الحت���اد 
يف  ي�������س���اه���م  “اأياتا”  اجل�������وي  ل���ل���ن���ق���ل 
ت��ع��زي��ز م�����س��ت��وى ت���دف���ق امل���ع���ل���وم���ات بني 
و�سركات  ال�سفر  وك��لء  ح��ج��وزات  اأنظمة 

الطران. 
م��ع��ي��ار احلجوزات  ت��ط��ب��ي��ق  اأ���س��ب��ح  وق����د 
التوزيع  “قدرات  ب���رن���ام���ج  اخل����ا�����س 
لأي���ات���ا  ال���ت���اب���ع   )NDC( اجل�����دي�����دة« 
التي  الناجحة  الخ��ت��ب��ارات  عقب  ممكناً 
و”�سركة  ل���ل���ط���ران  الحت�������اد  اأج���رت���ه���ا 
ب��ال�����س��راك��ة مع  ���س��اب��ر حل��ل��ول الطران” 
اأنظمة  اأكر  اأحد  لل�سفر”،  �سابر  “�سبكة 
ال��ت��وزي��ع ال��ع��امل��ي��ة. وب��ف�����س��ل ذل���ك، حازت 
الحتاد للطران على �سهادة العتماد من 

امل�ستوى الأول من “اأياتا«.    
وميهد هذا العتماد الطريق اأمام وكلء 
وظيفية  ق����درات  ع��ل��ى  للح�سول  ال�سفر 

الت�سوق  جت��رب��ة  تعزيز  م��ع  فعالية  اأك���رث 
�ستوفر  والتي  ال�سفر  امل�ستقبل لوكلء  يف 
لهم اإمكانية الطلع على �سور املنتجات، 
مبا�سرًة  امل��ق��اع��د  وخ���رائ���ط  واخل���دم���ات، 
الحتاد  من  املوفرة  احلجوزات  نظام  من 
ل���ل���ط���ران.   وي��ن��ا���س��ر الحت�����اد ال����دويل 
ميثل  ال�����ذي  “اأياتا”،  اجل�����وي  ل��ل��ن��ق��ل 
م�سالح اأكرث من 265 �سركة طران يف 
التوزيع  “قدرات  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف 
قطاع  اأع��م��ال  حتديث  بهدف  اجلديدة” 
�سركات  ب��ني  التوا�سل  وتعزيز  ال��ط��ران 

الطران و�سركاء جتارة ال�سفر.  
التوزيع  ق�������درات  ب���رن���اجم���ه  اإط�������ار  ويف 
للنقل  ال���دويل  يعمل الحت���اد  اجل��دي��دة، 
�سركات  م����ع  ك���ث���ب  ع����ن  اأي�����ات�����ا  اجل�������وي 
تقنية  خ����دم����ات  وم����������زودي  ال������ط������ران، 
ال�����س��ف��ر يف خمتلف  امل��ع��ل��وم��ات، ووك�����لء 
معيار  وتبني  تطوير  على  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
ج���دي���د ل��ن��ق��ل ال��ب��ي��ان��ات ي���ق���وم ع��ل��ى لغة 
اإل.    وبهذا  اإم  اإك�����س  امل��و���ّس��ع��ة  ال��رتم��ي��ز 

اجلديدة”.  ال���ت���وزي���ع  ق������درات  “معيار 
وت��ع��م��ل ق�����درات ال��ت��وزي��ع اجل���دي���دة على 
حتديث الطريقة التي ُتقَدم بها منتجات 
�سركات الطران من خلل وكلء ال�سفر، 
اإمكانية  م��ن  م��زي��داً  للعملء  ي��وف��ر  مب��ا 

املا�س،  م���ن  م��ع��رو���س��ات  ع��ل��ى  امل��ع��ر���س 
واملجوهرات  البلتني،  الف�سة،  الذهب، 
والح����ج����ار ال���ك���رمي���ة، وال�������س���اع���ات كما 
وفراملعر�س خمتر خا�س لفح�س املا�س 

واملجوهرات حلماية املت�سوقني 
ح�سر الفتتاح عدد من كبار ال�سخ�سيات 
اأهايل  العمال وجمع كبر من  ورج��ال 

مدينة العني .

مليار درهم جتارة اأبوظبي من   12.8
الطائرات و�سفن الف�ساء خالل 2016

•• اأبوظبي-وام:
الف�ساء  و�سفن  الطائرات  من  اأبوظبي  اإم��ارة  جت��ارة  قيمة  اإجمايل  اأرتفع 
ن�سبته  ب��ن��م��و   2016 ال��ع��ام  خ���لل  دره����م  م��ل��ي��ار   12.8 اىل  واج��زائ��ه��ا 

%52.3 مقارنة مع العام 2015 الذي و�سلت فيه 8.4 مليار درهم .
فاإن  للإح�ساء  اأبوظبي  مركز  عن  ال�سادرة  الإح�سائيات  لأح��دث  ووفقا 
%7.5 من  نحو  �سكلت  واجزائها  الف�ساء  و�سفن  الطائرات  قيمة جتارة 
اجمايل جتارة ال�سلع غر النفطية للمارة امل�سجلة خلل العام 2016 
النفطية  ال�سلع غر  التجارة على  بهذه  الإح�سائيات اخلا�سة  . وتقت�سر 
خرجت  اأو  اأبوظبي  يف  واجلوية  والبحرية  الرية  املنافذ  من  دخلت  التي 
منها خلل العام 2016 مما يعني اأن قيمة هذه ال�سلع ل متثل كل جتارة 
اأن هناك جانبا من جتارة  اذ  العامل اخلارجي  النفطية مع  اأبوظبي غر 
الإم��ارة اخلارجية تتم عر منافذ الإم��ارات الأخ��رى ول يتم ر�سدها من 

قبل ادارة اجلمارك .
اأبوظبي يف  ام��ارة  ال��ذي �سهدته  الكبر  النمو  اإن  القطاع  وق��ال خ��راء يف 
هذا النوع من التجارة يعد الأعلى خلل ال�سنوات اخلم�س املا�سية ،الأمر 
الذي يعك�س مدى التطور امل�سجل بقطاع النقل اجلوي يف الإم��ارة ودولة 

الإمارات ب�سكل عام.
الطائرات  من  ت�سديره  املعاد  قيمة  اأن  الإح�سائيات  خ��لل  من  ويت�سح 
درهم  مليار   1.8 نحو  املا�سي  العام  خلل  بلغ  واجزائها  الف�ساء  و�سفن 

. بنمو ن�سبته %102 مقارنة مع العام 2015 
دره��م يف  9.5 مليون  التجارة  النوع من  ال�سادرات من هذا  وبلغت قيمة 
نهاية �سهر دي�سمر املا�سي مقارنة مع 16.5 مليون درهم يف ذات ال�سهر 

. من العام 2015 
اأما على �سعيد الواردات فقد بلغت قيمة الطائرات و�سفن الف�ساء واجزائها 
11.027 مليار درهم خلل العام 2016 مقابل 7.53 مليار درهم يف 

العام الذي �سبق .
وت�سكل قيمة الواردات من هذه التجارة نحو %9.4 من اإجمايل واردات 

امارة اأبوظبي خلل عام 2016 والتي بلغت 117.7 مليار درهم .

انطالق فعاليات معر�ض دبي الدويل 
لالأخ�ساب ومكائن الأخ�ساب

•• دبي - وام:

دبي  التنمية القت�سادية يف  دائرة  القمزي مدير عام  �سامي  �سعادة  افتتح 
ام�س فعاليات معر�س دبي الدويل للأخ�ساب ومكائن الأخ�ساب يف ن�سخته 
واملنتجات  الأث��اث  ومكونات  مللحقات  ال��دويل  دبي  ومعر�س  ع�سرة  الثانية 

�سبه اجلاهزة بدورته الأوىل .
العاملي  التجاري  دبي  عام مركز  امل��ري مدير  �سعادة هلل  الفتتاح  ح�سر 

وجمموعة وا�سعة من احل�سور الر�سمي من القطاعني العام واخلا�س.
اخلمي�س  غد  بعد  حتى  لهما  امل�ساحبة  والفعاليات  املعر�سان  يتوا�سل  و 

مبركز دبي الدويل للموؤمترات واملعار�س.
و اطلع �سعادة �سامي القمزي خلل الفتتاح على اأجنحة املعر�س املختلفة 
املنتجات  ع��ن  �سرحا  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  ال��ع��ار���س��ة  ال�����س��رك��ات  وال��ت��ق��ى ممثلي 

واحللول التي يقومون بعر�سها.
الكبر  انعك�س يف القبال  ال��ذي  املميز للحدث  بالتنظيم  اأب��دى اعجابه  و 
على الفتتاح من قبل الزوار.. وا�ستمع اإىل �سرح واف من منظمي املعر�س 
عن واقع �سناعة الأخ�ساب ومكائنها اإ�سافة اإىل منتجات ملحقات الأثاث 
ب�سكل  الإم��ارات  دولة  املنطقة عموما ويف  تناميا م�ستمرا يف  ت�سهد  والتي 

خا�س.
و يعتر معر�س دبي الدويل للأخ�ساب ومكائن الأخ�ساب املعر�س الأ�سخم 
للأخ�ساب و�سناعتها ومكائنها على م�ستوى املنطقة.. وي�سهد م�ساركة هي 
املعر�س  اأو م�ساحة  الزائرين  اأو  العار�سني  تاريخه �سواء جلهة  الأك��ر يف 
300 عار�س ميثلون اأكرث  نف�سه. وي�سارك يف فعاليات املعر�س اأكرث من 
من 100 دولة حول العامل .. ومتتد م�ساحته لت�سل اإىل 17 األفا و388 
اأحدث  لعر�س  املنا�سبة  امل�ساحة  على  فيه  امل�ساركون  ليح�سل  مربعا  مرتا 

ابتكاراتهم التقنية احلديثة يف جمال �سناعة الأخ�ساب ومكائنها.
ل��لأخ�����س��اب ومكائن  ال����دويل  دب���ي  ال��ع��ام م��ن م��ع��ر���س  ه���ذا  و تتميز دورة 
يف  الرئي�سيني  الفاعلني  كبار  من  �سركاء  عدة  بتواجد   2017 الأخ�ساب 
هذه ال�سناعة على م�ستوى العامل مثل جمعية م�سنعي الأخ�ساب ومكائن 
ومكائنها  الأخ�����س��اب  مل�سنعي  ال�سبانية  واجلمعية  الإيطالية  الأخ�����س��اب 
واجلمعية الرتكية لت�سنيع مكائن الأخ�ساب واملجل�س الأمريكي لت�سدير 
الأخ�ساب ال�سلبة وجمعية الأخ�ساب الفرن�سية ومنتدى اجلمعية التقنية 
ت�سدير  وجمل�س  املاليزي  الأخ�ساب  وجمل�س  املدارية  للأخ�ساب  الدولية 

الأخ�ساب يف الكيبك يف كندا وغرها الكثر.

مار�ض اآخر موعد للم�ساركة يف   28
م�سابقة دبي لرواد الأعمال الذكية

•• دبي-وام: 

اآخر موعد ل�ستلم  28مار�س احلايل  دبي  حددت غرفة جتارة و�سناعة 
الثانية من م�سابقة  دبي لرواد الأعمال الذكية  الأفكار التجارية للدورة 
ج��زءا من  امل�سابقة  لت�سكل  الذكية  دبي  بالتعاون مع مكتب  اأطلقتها  التي 

جهود الغرفة لتحفيز البتكار يف ريادة الأعمال يف دبي.
امل�ساريع  واأ�سحاب  ال�سباب  الأع��م��ال  رواد  م�ساعدة  اإىل  امل�سابقة  وتهدف 
وتعزيز دورهم ليكونوا جزءا من مبادرات دبي ال�سرتاتيجية ومن ر�سالة 
مكتب حكومة دبي الذكية يف حتقيق ال�سعادة من خلل تبني التكنولوجيا 

املبتكرة وحتويل دبي اإىل مدينة ذكية.
دولة  واملقيمني يف  املواطنني  الأعمال  رواد  اأمام جميع  وامل�سابقة مفتوحة 
الإمارات حيث يتطلب من جميع املت�سابقني اأن يقدموا اأفكارهم التجارية 
ال��ت��ي ت��دع��م واح���دة م��ن ا�سرتاتيجية م��ب��ادرة دب��ي ال��ذك��ي��ة وال��ت��ي ت�سمل 
الذكية  احلوكمة  اأو  الذكي  التنقل  اأو  الذكية  احلياة  اأو  الذكي  القت�ساد 
اأو البيئة الذكية اأو الأفراد الأذكياء اأو البنية التحتية الذكية لتكنولوجيا 

املعلومات والت�سالت.

الو�سول للمنتجات ومزيداً من ال�سفافية. 
ال��ت��وزي��ع اجلديدة،  ق����درات  وم���ن خ���لل 
مقارنة  امل�سافرين  مبقدور  ي�سبح  �سوف 
كافة املنتجات املعرو�سة بغ�س النظر عن 

قناة الت�سوق التي ي�ستخدمونها«. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ت��ن��ف��ي��ذاً خل��ط��ت��ه��ا ال��رام��ي��ة لف��ت��ت��اح 10 
ل�سبكة  الأوىل  امل��رح��ل��ة  ���س��م��ن  حم��ط��ات 
املخ�س�سة  اإك�سر�س”  “اأدنوك  حمطات 
خل����دم����ة امل���ن���اط���ق وال����ط����رق����ات الأك�����رث 
و�سواحيها،  اأبوظبي  مدينة  يف  ازدح��ام��اً 
افتتاح  عن  للتوزيع  اأدن��وك  �سركة  اأعلنت 
حممد  مدينة  يف  ال�سرق”  “باب  حمطة 

بن زايد. 
ومتتاز حمطات وقود “اأدنوك اك�سر�س” 
ب�سكل  م�سممة  خ��دم��ة  حم��ط��ات  بكونها 
طويل ت�سم كل منها جزيرة واحدة مزّودة 
 600 اإج��م��ال��ي��ة  ومب�����س��اح��ة  مب�سختني 
ومب�ساحة  م�سخات  ثلثة  اأو  مربع  مرت 
اإىل  وا�ستناداً  مربع.  800 مرت  اإجمالية 
لتحديد  ال�سركة  نفذته  ا�ستبيان  نتائج 
اأن����واع ال��وق��ود ال��ت��ي يف�سلها ال��ع��م��لء يف 
امل��ن��اط��ق امل��ج��اورة ل��ه��ذه امل��ح��ط��ة، فقد مت 
جتهيزها لتزّود رّوادها بنوعني من الوقود 

هما خ�سو�سي 95 واإي بل�س 91. 
الرا�سدي،  م��ب��ارك  �سعيد  املهند�س  وق��ال 

���س��ع��ر ���س��ل��ة خ��ام��ات 
اىل ي�����س��ل  اأوب�������ك 
 53.09 دولرا للربميل

•• فيينا-وام:

للنفط  امل�سدرة  ال��دول  منظمة  اأعلنت 
“ اأوبك “ اأن �سعر �سلة خاماتها ال�13 
اىل  الث���ن���ني  الأول  اأم�������س  ي����وم  و���س��ل 
53.09 دولر للرميل مقارنة ب�سعر 
ي���وم اجل��م��ع��ة امل��ا���س��ي ال���ذي و���س��ل اىل 

52.97 دولر للرميل.
وت�����س��م ���س��ل��ة خ��ام��ات “ اأوب����ك “ التي 
الإنتاج  �سيا�سة  تعد مرجعا يف م�ستوى 
الأن��واع التالية : خام مربان الإماراتي 
وخ�������ام م����زي����ج �����س����ح����ارى اجل�����زائ�����ري 
اخلفيف  والب�سرة  الثقيل  والإي����راين 
العراقي وخام الت�سدير الكويتي وخام 
ب����وين اخلفيف  ال�����س��در ال��ل��ي��ب��ي وخ����ام 
القطري  ال��ب��ح��ري  واخل���ام  النيجري 
ال�سعودي  اخل��ف��ي��ف  ال���ع���رب���ي  واخل������ام 
وجرا�سول  م��راي  الفنزويلي  واخل��ام 
الغابوين  اخل��ف��ي��ف  ورب���ي���ع  الأن����غ����ويل 

واأورينت الكوادوري.

ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب���الإن���اب���ة لأدن�����وك 
ل��ل��ت��وزي��ع: ي���رتك���ز اه��ت��م��ام��ن��ا يف اأدن�����وك 
ت��ك��ون حم��ط��ات��ن��ا وما  اأن  ل��ل��ت��وزي��ع ع��ل��ى 
ن��ق��دم��ه م���ن م��ن��ت��ج��ات وخ����دم����ات عالية 
اجلودة اأقرب اإىل اجلمهور، ونحاول دوماً 
البحث عن ال�سبل الكفيلة بتحويل عملية 
اأ�سهل  جت��رب��ة  لت�سبح  ب��ال��وق��ود  ال���ت���زود 

واأي�����س��ر ل��ع��م��لئ��ن��ا اأي��ن��م��ا ك���ان���وا.  ومتثل 
عملياً  تطبيقاً  اك�سر�س  اأدن���وك  �سل�سلة 
وت�سغيلية  موؤ�س�سية  قيم  م��ن  نعتمده  مل��ا 
والكفاءة  والب��ت��ك��ار  امل��رون��ة  مقدمتها  يف 

ف�سًل عن التميز يف خدمة العملء.
املحطة  ه�����ذه  اف���ت���ت���اح  ع����ن  وب�����الإع�����لن 
“اأدنوك  ي�����س��ل ع���دد حم��ط��ات  اجل���دي���دة 

اك�سر�س” العاملة حالياً اإىل 5 حمطات، 
للم�سروع  الأوىل  املرحلة  ت�سمل  حني  يف 
نهاية  م��ع  ا�ستكمالها  املتوقع  م��ن  وال��ت��ي 
ال�سهر اجلاري افتتاح 5 حمطات اإ�سافية 
يف كل من مدينة حممد بن زايد، ومدينة 
و�سارع  خليفة،  ومدينة  �سخبوط،  مدينة 

دملا، و�سارع الفلح باأبوظبي.

جمل�ض اإدارة احتاد م�سارف الإمارات ي�ستعر�ض اأهم اجنازات 2016 

القطاع امل�سريف متكن من التكيف مع الأو�ساع الراهنة وال�سمود يف وجه التحديات
•• دبي-الفجر:

م�سارف  احت������اد  اإدارة  جم��ل�����س  ع���ق���د 
املهنية  ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  الإم���������ارات، 
يف  العاملة  الأع�ساء  ال�49   للم�سارف 
للعام  الأول  اج��ت��م��اع��ه  الإم������ارات،  دول���ة 
اجلاري، ام�س الثلثاء املوافق 7 مار�س 
يف دبي، حيث مت ا�ستعرا�س اأهم اإجنازات 
وحتديد   ،2016 ال����ع����ام  ون�������س���اط���ات 
اأولويات العام 2017. كما تناول املجل�س 
امل�ستجدات يف  واآخ���ر  ال��ت��ط��ورات  اح���دث 

عدد من املوا�سيع امل�سرفية املهمة.
برئا�سة  ع��ق��د  ال�����ذي  الج���ت���م���اع  ورك�����ز 
معايل عبد العزيز الغرير، رئي�س احتاد 
تقدم  تقييم  ع��ل��ى  الإم�������ارات،  م�����س��ارف 
املوا�سيع  اأب��رز  املنجز يف  امل�سارف  احت��اد 
التحديات  اأب���رز  يف  وال��ن��ظ��ر  امل�سرفية، 
امل�سريف يف  القطاع  تواجه  التي  الراهنة 

الدولة.
على  الغرير:  العزيز  عبد  معايل  وق��ال 
الرغم من التحديات الإقليمية والعاملية، 
اإل اأن القطاع امل�سريف يف دولة الإمارات 
الراهنة  اأن يتكيف مع الأو�ساع  اأ�ستطاع 
التحديات  وج��ه  يف  ال�سمود  من  ومتكن 
اأثر  2016، وقد  التي واجهته يف العام 

تراجع اأ�سعار النفط والوترة املت�سارعة 
الدولة  يف  الق��ت�����س��ادي  التنويع  ب��اجت��اه 
تاأثر اإيجابي على اإقت�ساد الدولة ما اأدى 
القطاع  على  اأك��ر  ب�سورة  الرتكيز  اإىل 
غ���ر ال��ن��ف��ط��ي. وك���ون���ه ي��ج�����س��د ع�سب 
اليوم  امل�سريف  القطاع  يلعب  القت�ساد، 
ا�ستقراره  دوراً حمورياً يف احلفاظ على 
امل�سارف  ع��ل��ى  ي��ت��وج��ب  ومن����وه، وع��ل��ي��ه 
املبتكرة  ال��ط��رق  م��ن  امل��زي��د  ا�ستك�ساف 

وال�ستمرارية  العمال  تطوير  ل�سمان 
اعلى  اىل  امل�سرفية  بال�سناعة  للرتقاء 
امل�ستويات، ل �سيما يف ظل تزايد حتديات 

وتكاليف المتثال للأطر التنظيمية .
و���س��م��ل��ت امل��وا���س��ي��ع ال��ت��ي مت ت��ن��اول��ه��ا يف 
العمل”  “اآلية  م��ب��ادرة  تقييم  الجتماع 
امل�������س���ارف لدعم  اأق����ره����ا احت������اد  ال���ت���ي 
وترمز  واملتو�سطة،  ال�سغرة  ال�سركات 
اإطلقها  مت  تدابر  �سل�سلة  اىل  امل��ب��ادرة 

ديون  هيكلة  لإع��ادة  املا�سي  العام  خلل 
الوفاء  من  لتمكينها  املتعرثة  ال�سركات 
املجل�س  اأع�ساء  تطرق  كما  بالتزاماتها. 
م�سروع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  امل���ح���رز  ال��ت��ق��دم  اإىل 
�سمم  وال�������ذي  الذكية”،  “املحفظة 
الدفع  طريقة  يف  كبراً  حت��وًل  ليحدث 
ي��ه��دف اىل  وال����ذي  الإم�����ارات  املتبعة يف 
يف  ال��ن��ق��دي��ة  ال�سيولة  ا���س��ت��خ��دام  تقليل 
نحو  والتوجه  واخل��دم��ات،  ال�سلع  �سراء 

ال��رق��م��ي��ة. ف�����س��ًل ع��ن ذل���ك، ويف �سبيل 
البحث  مت  ال��ع��م��لء،  بتجربة  الرت���ق���اء 
ب���الق���رتاح ال��ق��ائ��م لإن�����س��اء اإط�����ار عمل 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع �سكاوى  ل��ل��ب��ن��وك  م��وح��د 

عملءها باف�سل �سكل ممكن.
التي  امل���ب���ادرات  املجل�س  ا�ستعر�س  ك��م��ا 
والبنوك  ال��ع��م��لء  ح��م��اي��ة  اإىل  ت��ه��دف 
جلرائم  للت�سدي  با�ستمرار  ودعمهما 
املايل  الحتيال  وعمليات  الأم��وال  غ�سل 
واحل���د م��ن امل��خ��اط��ر ال��ت��ي ت��ه��دد الأمن 

ال�سيراين.
جمل�س  اأث���ن���ى  ذل�����ك،  اإىل  وب���الإ����س���اف���ة 
امل�ستمر  والت�ساور  التعاون   على  الدارة 
وامل���ث���م���ر م����ع امل�������س���رف امل����رك����زي حول 
القطاع  ت��ه��م  ال��ت��ي  الرئي�سية  الق�سايا 
واأداء  وتلى ذلك مراجعة عمل  امل�سريف، 
ال���ل���ج���ان ال��ف��ن��ي��ة ال����� 18 امل��ن��ب��ث��ق��ة عن 
بن�ساطات  ُتعنى  وال��ت��ي  امل�����س��ارف،  احت��اد 
م���ب���ادرات���ه وخططه  وت��ط��ب��ي��ق  الحت�����اد 
ال�سرتاتيجية يف �سبيل حتقيق اأهدافه. 
ك��م��ا ث��م��ن امل��ج��ل�����س م�����س��اه��م��ة الحت����اد 
ودعم  التوطني  تعزيز  يف  كافًة  والبنوك 
يف  واملتو�سطة  ال�سغرة  ال�سركات  قطاع 
العديد من  الدولة، ف�سًل عن معاجلة 

الق�سايا امل�سرفية املهمة.
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اكتو مارك انرتنا�سيونال للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : )257850(    بتاريخ : 2016/08/06
تاريخ اإيداع الأولوية:  

ا�س��م مقدم الطلب:  جيلي هولدجن جروب كو ليمتد
عنوانه: 1760 طريق جياجنلينج، منطقة بينجياجن، هاجنزهو، زهيجياجن، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأو التجميع والإن�ساء والبناء وتنجيد الأثاث وتركيب واإ�سلح  اإن�ساء املباين والإ�سلح وخدمات الرتكيب 
اأجهزة تكييف الهواء و�سيانة واإ�سلح ال�سيارات و�سيانة املركبات وغ�سل ال�سيارات وحمطات خدمة املركبات 

)اإعادة التعبئة بالوقود وال�سيانة(  يف الفئة )37(.
الواق�عة بالفئة: )37(

و�سف العلمة: عبارة "Lynk&CO" مكتوبة باأحرف لتينية ب�سكل مميز.
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  مار�س 2017 العدد 11963

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اكتو مارك اإنرتنا�سيونال للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : )257848(       بتاريخ : 2016/08/06
تاريخ اإيداع الأولوية:  

ا�س��م مقدم الطلب:  اإ�س اإن اإ�س بنيوماتيك كو ليميتد
عنوانه: رقم 186، طريق ويليو، منطقة التنمية ال�سناعية مبدينة يويهت�سينغ، مقاطعة ت�سيجيانغ، ال�سني 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ومنظمات  اآلت(  )اأج��زاء  ومنظمات  اآلت(  )اأج��زاء  و�سمامات  مكائن(  اأو  اآلت  )اأج��زاء  مر�سحات )فلتر( 
اآلت( وم�سائد بخار و�ساغطات )اآلت( وم�سخات هوائية  اآلت( و�سمامات �سغط )اأج��زاء  �سغط )اأج��زاء 

)تراكيب للمراآب( وم�سخات تفريغ )اآلت( يف الفئة )7(
الواق�عة بالفئة: )7(

و�سف العلمة:
 SNS: مكتوبة باأحرف لتينية ب�سكل مميز باللون الأ�سود على خلفية بي�ساء.

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  مار�س 2017 العدد 11963

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اكتو مارك اإنرتنا�سيونال للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : )255315(       بتاريخ : 2016/06/16
تاريخ اإيداع الأولوية:  

ا�س��م مقدم الطلب:  هي�سان هينجباو فاير ريزي�ستانت جل�س فاكتوري كو ليمتد
عنوانه: رقم 8، فيومني اند�سرتيال بارك تويان تاون، هي�سان، غوانغدونغ، ال�سني 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
�سل�سال ناري، مواد بناء حرارية غر معدنية، زجاج مرمري، زجاج املباين، حبيبات زجاجية لتعليم الطرق، 
اأطلية  �سلمة،  زج��اج  امل��ب��اين،  لنوافذ  زج��اج  املركبات،  نوافذ  زج��اج  ع��دا  ما  نوافذ  زج��اج  )للمباين(،  زج��اج 

اأ�سمنتية واقية من النار، يف الفئة )19(
الواق�عة بالفئة: )19(

F مكتوبا ب�سكل كبر باللون  ""  مكتوبة باأحرف لتينية ب�سكل مميز حيث يظهر حرف  و�سف العلمة: 
الأبي�س داخل مربع باللون الأزرق وبجانبه حروف POS واأحرف واأ�سكال �سينية اأعلى تلك احلروف.

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  مار�س 2017 العدد 11963

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اكتو مارك اإنرتنا�سيونال للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : )255321(       بتاريخ : 2016/06/18
تاريخ اإيداع الأولوية:  

ا�س��م مقدم الطلب: اك�سيوم تيك كو ال تي دي 
عنوانه: الطابق الثامن، رقم 4، �سارع رقم 235، بوكياو رود، منطقة زينديان، مدينة نيو تايبيه 231، تايوان 

)ال�سني( 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وال�سينمائي  ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�سوير  واأدوات  واأج��ه��زة  وامل�ساحية  امللحية  و  العلمية  الأدوات  و  الأج��ه��زة 
والأجهزة والأدوات الب�سرية واأجهزة واأدوات قيا�س الوزن والقيا�س والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ 
والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة 
بيع  ماكينات  ت�سجيل،  اأقرا�س  مغناطي�سية،  بيانات  حاملت  ال�سور،  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  ت�سجيل 
اآلية و اآليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد ، اآلت حا�سبة، معدات و اأجهزة حا�سوبية 

ملعاجلة البيانات، اأجهزة اإخماد النران. يف الفئة )9(
الواق�عة بالفئة: )9(

و�سف العلمة:
"AXIOMTEK"  مكتوبة باأحرف لتينية ب�سكل مميز وبجانبها �سكل مميز على �سكل مربع  كلمة  

باللون الأ�سود وبداخله خطوط متقاطعة ب�سكل مميز.
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  مار�س 2017 العدد 11963

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اكتو مارك اإنرتنا�سيونال للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : )257849(       بتاريخ : 2016/08/06
تاريخ اإيداع الأولوية:  

ا�س��م مقدم الطلب:  انهوي كاجنتاي جل�س اندا�سرتي تكنولوجي، ال تي دي
عنوانه: �سارع اأوك�سيجي�سن، ليوان اإكونومك ديفلومبنت زون، مدينة ليوان، منطقة انهوي، ال�سني  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
واأطقم  زجاجية  وزبديات  �سيني  خزف  واأواين  وكوؤو�س  �سرب  واأوعية  مطلية  زجاجية  واأواين  زجاج  اأواين 
الكوكتيل  وخلطات  )اأوعية(  زجاجية  وقوارير  باملينا  مطلي  وزج��اج  خوائية  وقوارير  �سرب  وكوؤو�س  �ساي 

يف الفئة 21.
الواق�عة بالفئة: )21(

و�سف العلمة: الكلمة "BLINKMAX" مكتوبة باأحرف لتينية ب�سكل مميز باللون الأبي�س يعلوها 
مميز  ب�سكل  لتينية  باأحرف  "Since 2007" مكتوبة  العبارة   ويدنوها  الأبي�س  باللون  زخ��ريف  ر�سم  

باللون الأبي�س الكل على خلفية ب�سكل م�ستطيل ميلأه اللون الأحمر..
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  مار�س 2017 العدد 11963

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
     اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 
يف الدعوى 02/01413/2017 / �صكني 

اىل املدعى عليه : �سيد من�سور �سيد مرت�سى  
مبا اأن املدعي : امل�سرف العربي لل�ستثمار والتجارة اخلارجية   

قد اأق��ام �سدكم ال��دع��وى 02/01413/2017/���س��ك��ن��ي اي��ج��ارات ام��ام املركز 
بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة 
من 2015/4/14 وحتى 2015/8/9 

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
الحد  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعلنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
)اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام���ام  3.00م  ال�ساعة    2017/3/12 امل��واف��ق 
ال�����س��اب��ع��ة( ب��ال��دائ��رة الإب��ت��دائ��ي��ة وامل��ن��ع��ق��دة مب��ق��ر م��رك��ز ف�����س املنازعات 
اأمر بتق�سر مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام  الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما 

لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
    اإعادة اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/00638/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : �سركة ابراهيم قا�سم خلدمات تنظيف املباين - �س ذ م م  

مبا اأن املدعي : احمد علي ح�سن الزرعوين   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/00638/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليها ب�سداد ما ي�ستجد من بدل اليجار من تاريخ 2017/1/15 حتى 
تاريخ الخلء الفعلي

وحتى   2015/11/15 من  للفرتة  للماجور  الج��رة  �سداد  عن  ميتنع  عليه  املدعي  ان   - عقار  اإخ��لء 
2017/1/15 فرت�سد بذمته مبلغ 54750 درهم وميتنع عن �سداده رغم اإخطاره بال�سداد او الخلء 

يف 2016/12/14 
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من بعد نهاية العقد يف 

2016/8/9 وحتى 2017/1/15 ورغم اخطاره يف 2016/12/14 ميتنع عن ال�سداد. 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له 3 �سيكات مببلغ )33750( كقيمة ايجارية عن الدفعة الثانية 

والثالثة والرابعة من اق�ساط العقد وتبني عدم وجود ر�سيد لهم وميتنع عن �سداد مقابلهم 
ارت��د عدد  ارت��داد كل �سيك مبلغ )500( وقد  الن�س على غرامة  العقد ت�سمن  ان  مطالبة مالية - 

)3( �سيك دون �سرف
الكهرباء واملياه ولبد من تطهر  ا�ستهلك  امللزم بقيمة  امل�ستاجر هو  ان  بت�سليم م�ستندات -  ال��زام 

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

  2017/3/12 املوافق  الح��د  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعلنكم  الق�سائيةاإعادة  اللجنة  وق��ررت 
الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز  بالدائرة  ال�سابعة(  الق�سائية )اللجنة  اللجنة  امام  ال�ساعة 3.00م 
اأمر بتق�سر مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام من تاريخ  ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
    اإعادة اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/01181/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : عادل �سميم لنقل املواد بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة - �س ذ م م 

مبا اأن املدعي : احمد علي ح�سن الزرعوين   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01181/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليها ب�سداد بدل اليجار من تاريخ 2017/2/7 حتى تاريخ الخلء الفعلي 
بواقع اجرة �سنوية قدرها 40000 

اإخلء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من 2015/5/10 وحتى 2016/11/7 
فرت�سد بذمته مبلغ 61000 درهم وميتنع عن �سداده رغم اإخطاره بال�سداد او الخلء يف 2016/12/14 

مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من بعد انتهاء عقد اليجار يف 
2015/11/7 وحتى 2017/12/7 ورغم اخطاره يف 2016/12/14 ميتنع عن ال�سداد. 

املدعي عليه حرر له �سيكني مببلغ )20000( بواقع 10000 الف درهم عن كل �سيك  ان  مطالبة مالية - 
كقيمة ايجارية وتبني عدم وجود ر�سيد له وميتنع عن �سداد مقابلة

 مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�س على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ )500( وقد ارتد عدد )2( �سيك دون �سرف
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهلك الكهرباء واملياه ولبد من تطهر املاأجور من 

تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة  اعلنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد املوافق 2017/3/12 ال�ساعة 
3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�سابعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات 
اأمر بتق�سر مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف  الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
    اإعادة اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/01325/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : دي ايه ار اي ا�س لتجارة الكمبيوتر - �س ذ م م - و�سيجا باول متالي�س 

مبا اأن املدعي : حممد علي عبد اهلل العي�سى   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01325/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - ا�سافة اىل الزام املدعي عليهما بقيمة ال�سيك رقم 7 باعتباره جزء من الجرة امل�ستحقة 
، يطلب املدعي  الزامهما بالجرة من تاريخ 2016/6/10 وحتى تاريخ الخلء الفعلي 

اخلء عقار - الزام املدعي عليهما باخلء العني املاأجورة وت�سليمها للمدعي باحلالة التي كانت عليها 
وقت حترير عقد اليجار خالية من اية عيوب او �سواغل 

مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 11.250 درهم )احدى 
 ع�سر الفا ومائتان وخم�سون درهم( قيمة الجرة املتاأخرة عن الفرتة  من 2016/3/10م حتى 2016/6/9 م . 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديان للمدعي مبلغ وقدره 990 درهم )ت�سعمائة 
وت�سعون درهما( عبارة عن ر�سم ت�سجيل النذار العديل ب�سداد الجرة ور�سم العلن بالنذار ور�سم 

الت�سريح بالن�سر ور�سم الن�سر يف اجلريدة. 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهلك الكهرباء واملياه ولبد من تطهر املاأجور 

من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعي عليهما بالت�سامن بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

 2017/3/12 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعلنكم  اإع���ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة العا�سرة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سر مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�سر . 

فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
   اعالن حكم بالن�صر 

يف الدعوى  0208421 جتاري ل�صنة   2016 اإيجارات    
اىل املحكوم عليها : ليدر جيت لوجي�ستك�س  -  جمهولة حمل القامة

حكمت  باملركز  الإب��ت��دائ��ي��ة  الق�سائية  الي��ج��اري��ة  اللجنة  ب��ان  نعلمكم 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/1/11 يف الدعوى املذكورة اعله 

ل�سالح/ امل�سرف العربي لل�ستثمار والتجارة  اخلارجية  
الزام املدعي عليه باإخلء املاجور و�سداد امل�ستحقات اليجارية وقدرها 
التام مع  68.750 درهم وما ي�ستجد من 2016/12/31 وحتى الخ��لء 

الر�سوم وامل�ساريف.
بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  قد �سدر  ه��ذا احلكم  ك��ان  ومل��ا 
قابل  فهو   ، احل�سوري  مبثابة  علنا  وتلي  دب��ي  حاكم  مكتوم  ال  را���س��د 
واإل  الإع��لن  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  اعتبارا من  يوما   15 للإ�ستئناف خ��لل 

�سار نهائيا قابل للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
     اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 
يف الدعوى 02/01101/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : م�ساريع راديا - �س ذ م م 
مبا اأن املدعي : الرقة للعقارات   

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01101/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخلء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2012/10/1 
اخطاره  رغم  �سداده  عن  وميتنع  دره��م   160000 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/1/1 وحتى 

بال�سداد او الإخلء يف 2015/10/15   
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2012/10/1 

وحتى 2017/1/1 و رغم اخطاره يف 2015/10/15 ميتنع عن ال�سداد.
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهلك الكهرباء واملياه ولبد من 

تطهر املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعلنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد املوافق 2017/3/19 
واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  التا�سعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�ساعة 
مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سر مدة امل�سافة اىل 
ثلثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
    اإعادة اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/00966/2017 / �صكني  
اىل املدعى عليه : يو اف تي للتجارة العامة - �س ذ م م  - وجرهارد فوجت  

مبا اأن املدعي : العقارات احلديثة - �س ذ م م    
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/00966/2017 /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - ما ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخلء والت�سليم الفعلي للعني املوؤجرة خالية 
من ال�سواغل وال�سخا�س

اإخلء عقار - ان املدعي عليهم ميتنعوا عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/9/1 وحتى 2017/1/24 
الوىل عدليا  عليها  املدعي  ان��ذار  بالرغم من  ال�سداد  دره��م ميتنعوا عن   24.247 مبلغ  بذمتهم  فرت�سد 
الل�سق على باب  الثالث بطريق  بالن�سر وكذلك اعلن املدعي عليه  او الخلء يف 2016/12/20  بال�سداد 

املاجور بتاريخ 2016/12/6 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهم الثلثة بالت�سامن )ومنهم املدعي علي الثاين كونه حمرر ال�سيكات 
املرجتعة دون �سرف( ب�سداد مبلغ 24.247 درهم ما ميثل القيمة اليجارية للفرتة من 2016/9/1 وحتى 
2017/1/24 بخلف ما ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخلء ( حيث انهم ميتنعوا عن ال�سداد 

بالرغم من انذارهم عدليا ب�سرورة ال�سداد بتواريخ 2016/12/6 و 2016/12/20  
 مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�س على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ 1000 وقد ارتد عدد )2( �سيك دون �سرف. 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهلك الكهرباء واملياه ولبد من تطهر املاأجور 

من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعلنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد املوافق 2017/3/12  ال�ساعة 
املنازعات  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س  بالدائرة  الثالثة(  الق�سائية )اللجنة  اللجنة  امام  3.00م 
اأمر بتق�سر مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف  الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
    اإعادة اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/01598/2017/جتاري 
اىل املدعى عليه : �سركة نازكون للمقاولت - �س ذ م م 

مبا اأن املدعي : امل�سرف العربي لل�ستثمار والتجارة اخلارجية   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01598/2017/جتاري ايجارات امام املركز 

بطلب الزامكم بالتايل
اإخلء عقار -  الخلء الفوري للعني املوؤجرة الكائنة باإمارة دبي �سارع 

بني يا�س 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

اإعادة اعلنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم  وقررت اللجنة الق�سائية 
الق�سائية  اللجنة  ام���ام  3.00م  ال�ساعة   2017/3/13 امل��واف��ق  الث��ن��ني 
ف�س  م��رك��ز  مبقر  واملنعقدة  الإب��ت��دائ��ي��ة  ب��ال��دائ��رة  الثامنة(  )اللجنة 
امل�سافة  م��دة  اأم��ر بتق�سر  ، وق��د  ال��دع��وى  الإي��ج��اري��ة لنظر  املنازعات 
اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/336  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- اي بي ام 1 ل�سيانة املباين �س.ذ.م.م جمهول حمل 
اأق��ام  عليك  التنفيذ/حممد ر�سوان حممد  قد  القامة مبا ان طالب 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )12495(
مبلغ )1045( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2016/3433  تنفيذ عمايل 
�س.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  للعمال  موتوكيف  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/تو�سر �ساندرابول كومود 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك  باندوبول  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6020( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2016/3926  تنفيذ عمايل 
الب�سائع  ح��زم  خل��دم��ات  ال�سحي  ع��ب��داهلل  حممد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ح�سني  التنفيذ/اخرت  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م 
اهلل و�سايا  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )15171( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1233( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/641  عمايل جزئي

������س.ذ.م.م جمهول  ال��ب��ن��اء  مل��ق��اولت  ال�سباح  / 1-ط��ي��ف  امل��دع��ي عليه  اىل 
اأق���ام عليك  ق��د  امل��دع��ي /�سجاد ح�سني حممد علي  ان  حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
 19000( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف . رقم 
ال�سكوى MB166650090AE وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���س   8.30 ال�ساعة   2017/3/19
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       اإعادة اإعالن  بالن�صر

             يف  الدعوى 2017/164  احوال نف�س م�صلمني
اىل املدعي عليه / 1- �سمر عين�سري  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بنفقة زوجية ونفقة  مونة لعور  قد 
اولد �ساملة وم�سكن �سرعي والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها 
 ch1.B.9:جل�سة يوم  الحد املوافق  2017/3/19   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل ، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/2007  ا�صتئناف عمايل    
جمهول  علي   احمد  حممد  علي  عبيد  حممد   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
ذ.م.م  العامة  للمقاولت  اكتكو  �سركة   / امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل 
ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  ق��د  ل��وت��اه   عبدالرحمن  علي  وميثله:ح�سني 

بالدعوى رقم 2016/5592 عمايل جزئي بتاريخ:2016/11/28     
وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2017/3/27 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 

يف الطعن 2017/165 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- �سبيد �سرفي�سز للتجارة �س.م.ح
وميثله:ع�سام عبدالمر حمادي الفا�سلي التميمي 

امل��ت��ح��رك��ة ذ.م.م  ل��ل��ه��وات��ف  ���س��ب��اب قلم�ساه  ���س��ده��م:1-  امل��ط��ع��ون  ب��اع��لن 
املذكور  الطعن  عليكم  اأق��ام  الطاعن  ب��اأن  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهويل 
على  ل��ل��رد  وذل���ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�����س��ور  عليكم  وي��ت��وج��ب  اأع���له 

�سحيفة الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة    التمييز

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

      يف الدعوى رقم 2017/88 تنفيذ �صرعي
اىل املنفذ �سده/1- نا�سر اقبال ها�سمي جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/فرزانه نا�سر قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اع��له وال��زام��ك تنفيذ احلكم ال�����س��ادر يف ال��دع��وى رق�����م:2016/643 
درهم   )71151( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  م�سلمني  نف�س  اح��وال 
�سامل للر�سوم وامل�ساريف من تاريخ ال�ستحقاق  . وعليه فان املحكمة 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2016/602  ا�صتئناف عقاري    
القامة  حم��ل  جم��ه��ول  ���س��ي��داغ��ات  1-مي�سيل  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
الغبار  را�سد  �سعيد  �سيف   : وميثله  احل��اج  /هيلني  امل�ستاأنف  ان  مبا 
 2015/629  : رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد  ال�سام�سي   
عقاري كلي بتاريخ 2016/11/3 وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 
2017/4/12  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه 
يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/24  مدين كلي                 
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  كومار  فيجايا  بيلي  1-جوفيندا   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  قد  ت��ي��لك(   �سيلفن  املتوفى/  وال��دة  ب�سفتها   - تيلكاراج  راده��ام��اين  امل��دع��ي/ 
بان  بالت�سامن والت�سامم  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك 
وب��واق��ع 9% من  ال�سرعية  الدية  دره��م( عن  وق��دره )200.000  للمدعني مبلغ  ي��وؤدي��ا 
تاريخ احلكم النهائي وحتى تاريخ ال�سداد وباأن يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 750.000 
النهائي وحتى  ت��اري��خ احلكم  وب��واق��ع 9% م��ن  ا���س��رار م��ادي��ة  ا�سابها م��ن  دره��م��ا عما 
ال�سداد.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/3/8  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.15
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2016/2478  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ا�سامة حممد ب�سام اجلندي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �سركة لري لل�سرافة وميثلها فوؤاد عبا�س دروي�س وميثله : �سمر حليم 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها الوىل  كنعان   قد 
مببلغ وقدره )97.388 درهم( )�سبعة وت�سعون الف وثلثمائة وثمانية وثمانون 
درهما( والزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم 
Ch2.D.19 لذا فاأنت  بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  املوافق  2017/3/12   الحد 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/258  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-راجيني�س �سانكر ماثور 2- كولديب �سانكر 3- بيو�س �سانكر 
ماثور  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �سيتي بنك ان ايه وميثله : نا�سر مال 
عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  غامن  حممد  اهلل 
والر�سوم  دره���م(   3.637.970.24( وق���دره  مببلغ  وال��ت��ك��اف��ل  وال��ت�����س��امم  بالت�سامن 
ال�سداد  ت��اري��خ  ال�ستحقاق وح��ت��ى  امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن  وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب 
التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/3/20  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2016/2057  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-دي�سرت ليلى للإعلن - �س ذ م م 2- مريلني كارولني فرنانديز 
- ب�سفتها املدير وال�سريك لديزرت ليلى للإعلن - �س ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا 
ان املدعي/ با�سل �سيف حممد علي فرحان ال�سعبي وميثله : خالد حممد عبد الرحمن 
القا�سمي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما  مببلغ وقدره 
)150.000 درهم( بال�سافة للفائدة القانونية على هذا املبلغ بواقع 9% �سنويا من تاريخ 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  والت��ع��اب  وامل�سروفات  الر�سوم  مع  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة 
املعجل بل كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/3/22   ال�ساعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/277  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-حممد طعمه عبداهلل �سفار  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ ليل بوتابيفاوميثله : احمد مهدي فهد بادي العتيبي قد اأقام عليك 
واعادة  عليه  واملدعي  املدعية  بني  العقد  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
احلالة ال ما كانت عليه قبل التعاقد مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/3/13  ال�ساعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2016/2478  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�سركة حنني ميديكال وميثلها قا�سم ا�سماعيل قا�سم �ساهني  
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة لري لل�سرافة وميثلها فوؤاد عبا�س 
دروي�س وميثله : �سمر حليم كنعان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها الوىل مببلغ وقدره )97.388 درهم( )�سبعة وت�سعون الف 
وثلثمائة وثمانية وثمانون درهما( والزام املدعي عليهم  بالر�سوم وامل�ساريف 
والتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/3/12   ال�ساعة 8.30 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  �س بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/190  جتاري كلي               

وب�سفته مدير  ال�سخ�سية  ب�سفته  1-زاه��د علي خان مظفر علي   / عليه  املدعي  اىل 
و�سريك يف جمموعة زد  2- �س م ح ، املدعي عيه /  2- جمموعة زد 2- �س م ح  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ حممد ظهور وميثله : زايد �سعيد را�سد �سعيد ال�سحي   
الول مببلغ وقدره  املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد 
والفائدة  دره��م(   10.000.000( وق��دره  مببلغ  والتعوي�س  دره��م(   44.484.132.82(
القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   وحددت لها 
Ch1.C.15 لذا  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة  املوافق  2017/3/12  جل�سة يوم الحد 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/20  جتاري كلي               
اىل اخل�سم املدخل / 1-مركو رينو بونورا  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بانكو بوبيولر ا�سبانول ا�س اية - مكتب متثيل وميثله : حممود ح�سني علي اأحمد   
مبلغ  للمتنازع  ي���وؤدي  ب��ان  �سده  املتنازع  ال���زام  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
450.000 دولر امريكي او ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ قدره 1.651.500 درهم 
والزامه  ال�سداد  متام  وحتى   2007/5/21 تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة 
بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  
2017/3/16  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/259  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- كو�سي للنقل العامة - ذ م م  2- حليمه �سعدية حممد �سريف 
3- �سيخ حممد �سريف دركا�س كونهي احمد  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  غ��امن  م��ال اهلل حممد  نا�سر   : اي��ه وميثله  ان  بنك  �سيتي 
مببلغ  والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
 %9 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   6.188.308.31( وق��دره 
من تاريخ  التوقف عن ال�سداد وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني   
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ���س   9.30 ال�ساعة    2017/3/20 امل��واف��ق  
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/355  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- جيبنت تاريكيجن جرميدين 2- اندو اليم جيزهاجني 
ويجي 3- مرون تيكلجيور جي�س 4- ت�سجريدابر هاتو ولد ينجو�س 5- اندو 
مي�سريت  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل  وي��ج��ي  اليمجيزهاجنى 
ب��اإخ��راج املدعيان  ال��دع��وى ومو�سوعها املطالبة  اأق��ام عليك  ب��ي��دادا  قد  اب��را 
والر�سوم  الوراق  وكافة  التجارية  الر�سخة  من  ا�سمهم  و�سطب  ال�سركة  من 
وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم الحد   املوافق  2017/3/12  ال�ساعة 9.30 
�س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/202  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- كري�ستال الفا - �س ذ م م - فرع دبي  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ يو بي ا�س �سبلي �سني �سوليو �سنز انك فرع دبي وميثله : ح�سني علي 
عبد الرحمن لوتاه   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   116.763.86( وقدره  مببلغ 
12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.19 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة    2017/3/16 امل��واف��ق  
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
الدعوى اىل  احالة  ب��اأن مت  الأق��ل. )علما  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/179  عمايل جزئي             

جمهول  م   م  ذ  ����س   - ل��ل��م��ف��رو���س��ات  روزا  م�����س��ن��ع   -1  / ع��ل��ي��ه  امل���دع���ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / تي�سرخالد احل���اج ع��ب��و   ق��د اأق���ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )95416 
وامل�����س��اري��ف ورقم  وال��ر���س��وم  ع���ودة مببلغ )3000 دره����م(  وت��ذك��رة  دره����م( 
اخلمي�س   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   )MB167506134AE(ال�سكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا    Ch1.A.2 ���س   8.30 ال�����س��اع��ة    2017/3/23 امل��واف��ق 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1292  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- �سمان للمقاولت . �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / حممد عارف زايري جول  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )17667 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
 )MB168980182AE/2017(والر�سوم وامل�ساريف ورقم ال�سكوى
�س   8.30 ال�ساعة    2017/3/21 امل��واف��ق  ال��ث��لث��اء  ي���وم   جل�سة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا    Ch1.A.5  : بالقاعة 
للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  وعليك 

بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/792  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-ميلوود للخدمات الفنية - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى  ���س��ردار  قد  ال��ق��ادر  ان املدعي / مطيع الرحمن عبد  مبا 
وتذكرة  دره���م(   20869( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
ال�سكوى)2016/ ورق���م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة 

املوافق  ال���ث���لث���اء  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   )MB167364119AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.A.5  : ب��ال��ق��اع��ة  ���س   8.30 ال�����س��اع��ة    2017/3/21
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2017/351   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- �سميم انوار انوار احلق انور )ال�سم وارد يف القامة( �سميم 
ان��وار )ال�سم كما جاء يف الهوية( جمهول حمل القامة مبا ان طالب  ان��وار 
التنفيذ/امل�سرف العربي لل�ستثمار والتجارة اخلارجية - امل�سرف وميثله : 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  -  قد  اآل علي  الناخي  عبداهلل خمي�س غريب 
درهم   )1283058.03( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
يوما من   15 خ��لل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
 يف  الدعوى 2016/1188  جتاري كلي    

اخلبر املنتدب : يو�سف طاهر اخلاجة 
املدعي : البنك العربي - �س م ع  

املدعي عليهم : 1- اودي�سي لتعهدات تزيد ال�سفن - �س ذ م م  2- هارجيت �سينغ �سا�سار اندار �سينغ 3- زهرة 
ال�سرق للمواد الغذائية - ذ م م 4- كابيتال للتجارة املواد الغذائية �س ذ م م  5- بال انرتنا�سيونال للمواد 
ذ م م -  مت ندبنا خبر م�سرفيا يف الدعوى   ذ م م 6- بال انرتنا�سيونال لتعليب ال�سماك  الغذائية �س 
املذكورة املرفوعة من البنك العربي - �س م ع �سد  اودي�سي لتعهدات تزيد ال�سفن - �س ذ م م  و هارجيت 
ذ  الغذائية �س  املواد  م م و كابيتال للتجارة  ذ  الغذائية -  ال�سرق للمواد  اندار �سينغ و زهرة  �سا�سار  �سينغ 
م م  و بال انرتنا�سيونال للمواد الغذائية �س ذ م م و بال انرتنا�سيونال لتعليب ال�سماك ذ م م  - وعليه 
ندعوكم حل�سور اجتماع اخلرة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�سح 
ادناه وذلك يوم الثلثاء  املوافق 2016/3/14 يف متام ال�ساعة 00 : 10 �سباحا ، ويرجى منكم اح�سار كافة 
 ، ، بوابة رقم : 4  املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم للجتماع.  دبي - مركز حمر عني  امل�ستندات 

الطابق الول مكتب رقم : 17B1    هاتف : 2681400-04 � فاك�س : 04-2681300

اخلاجة حما�صبون قانونيون وم�صت�صارون اداريون       

 اجتماع خربة 
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

 يف  الدعوى 2016/1747  جتاري كلي
اخلبر املنتدب : يو�سف طاهر اخلاجة 

املدعي :  امل�سرف العربي لل�ستثمار والتجارة اخلارجية 
املدعي عليهم : �سركة في�سل علي للتجارة - ذ م م - وجاي�سيم للتجارة العامة وي�سامبار 
كوندامال اودراين.  مت ندبنا خبر م�سرفيا يف الدعوى  املذكورة املرفوعة من امل�سرف 
العربي لل�ستثمار والتجارة اخلارجية �سد �سركة في�سل علي للتجارة - ذ م م - وجاي�سيم 
للتجارة العامة و وي�سامبار كوندامال اودراين. وعليه ندعوكم حل�سور اجتماع اخلرة  
او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم 
الربعاء  املوافق 2017/3/15  يف متام ال�ساعة 00 : 11 �سباحا ، ويرجى منكم اح�سار كافة 

امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم للجتماع.  
17B1 - هاتف :  دبي - مركز حمر عني ، بوابة رقم : 4 ، الطابق الول مكتب رقم : 

2681400-04  فاك�س : 04-2681300
اخلاجة حما�صبون قانونيون وم�صت�صارون اداريون       

 اجتماع خربة 
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/683 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليهم/1- ابيك�س ل�سناعة الطابوق ال�سمنتي - �س ذ م م 2- ابيك�س ل�سناعة املنتجات 
الوطني  امل�سنع   -4 م   م  ذ   - البحرية  واخل��دم��ات  للهند�سة  عي�سى   -3 م  م  ذ   - اخلر�سانية اجلاهزة 
ب��ان املحكمة حكمت  اأن��د بي ج��روب ليمتد  جمهويل حمل القامة نعلنكم  اي��ه  للتغليف - ذ م م 5- 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/12/15  يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/ بنك الفجرة الوطني 
- �س م ع حكمت املحكمة مبثابة ح�سوري / بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما بينهم بان 
يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ ت�سعة مليني وثمامنائة وت�سعة و�سبعون الفا ومائتني وخم�سة وع�سرون 
درهما وخم�سة وثلثون فل�سا والفوائد القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ قيد النزاع احلا�سل يف 
2015/10/8 حتى ال�سداد التام والزام املدعي عليهم امل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
يوما  قابل لل�ستئناف خلل ثلثني  ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري  ما عدا  ورف�ست 
ال�سيخ حممد بن را�سد بن  ال�سمو  اليوم التايل لن�سر هذا الع��لن �سدر با�سم �ساحب  اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/1681 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �سركة علي �سعيد للمكيفات  املركزية - ذ م م  جمهول حمل القامة 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2016/11/23  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
اعله ل�سالح/ مركز الطاقة ل�سناعة م�ستلزمات انظمة الهواء - ذ م م - بالزام  املدعي 
)مائة  دره��م��ا   130571 مبلغ  املدعية  اىل  ي��وؤدي��ا  ب��ان  مت�سامنني  والثانية  الول  عليهما 
�سيك  ك��ل  ا�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 وف��ائ��دة   ) وواح���د وخم�سون  و�سبعمائة  الفا  وث��لث��ون 
وحتى ال�سداد التام ، والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
زاد علي ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل  ورف�ست ما 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/849 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- عامر غلم ح�سن غلم املرزوقي  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/10/25  يف الدعوى املذكورة اعله 
ل�سالح/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي 
واثنني  درهم  و�ستة  و�ستمائة  الف  واثنني وثمانون  )اربعمائة  درهم  مبلغ 482.606.72 
و�سبعون فل�س( والفائدة  بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة احلا�سل يف 2016/4/20م 
وحتى ال�سداد التام ف�سل عن الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثلثمائة درهم مقابل اتعاب 
اعتبارا من  يوما  املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني 
اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     
   يف  الدعوى 2017/14 تظلم مدين                

القامة  حمل  جمهول  ام��ري   ابراهيم  ح�سني  حممد  جا�سم   -1  / �سده  املتظلم  اىل 
مبا اأن التظلم /امر عبد الرحمن حاج حممد حاج وميثله : حممد احمد علي احمد 
اللنجاوي   قد اقام عليك التظلم املذكور اعله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف 
املوافق  الثلثاء   يوم  لها جل�سه  وح��ددت  وامل�ساريف.  الر�سوم  و   4/2017 رقم  الدعوى 
باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.6 2017/3/14  ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة رقم
للمحكمة  م�ستندات  اأو  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو 
قبل اجلل�سة بثلثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري 

)علما باأن مت جتديد الدعوى من ال�سطب بتاريخ 2017/2/28( 
            رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/784 عقاري كلي

اىل املدعي عليه /1 - بيرت انطون نيل�سني  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
ابوظبي التجاري فرع  مبا ان املدعي/ بنك ابوظبي التجاري فرع  قد اقام الدعوى املذكورة 
اأعله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2017/3/5 احلكم التمهيدي التايل : بندب 
اخلبر امل�سريف املخت�س �ساحب الدور باجلدول - وتكون مهمته بعد الطلع على ملف 
الدعوى ولبحث ما ورد باحلكم التمهيدي وحددت مبلغ ع�سرون الف درهم كاأمانة على 
ذمة ح�ساب وم�سروفات اخلبر واتعابه والزمت املدعي ب�سدادها خلزانة املحكمة وحددت 
جل�سة 2017/3/12 لنظر الدعوى يف حالة عدم �سداد الأمانة وجل�سة 2017/3/26 لإيداع 
  2017/3/12 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�سة  املحكمة  لها  وح��ددت  �سدادها.  حالة  يف  التقرير 

.Ch1.B.8 ال�ساعة 30 : 9 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2016/1048  ا�صتئناف جتاري   

لتاأجر  لك�سري  اك�سيلين�س  باتيل 2-  اكر  باتيل  امل�ستاأنف �سده/ 1-ف��راز  اىل 
ال�سيارات - �س ذ م م  3- �ساكرد فلج لتاأجر ال�سيارات - �س ذ م م / انف�ستيك 
لتاأجر ال�سيارات الفخمة - �سابقا - جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /

�سركة ترافاجلار املحدودة وميثله : ح�سني علي ح�سن علي البناي - قد ا�ستاأنف 
 2016/7/3 بتاريخ  كلي  جت���اري   2016/420  : رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  احل��ك��م 
وحددت لها جل�سه يوم الحد املوافق 2017/4/2 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
قانونيا ويف حال  او من ميثلكم  ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم  رقم 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 397

يف  ترغب  اجلن�سية  باك�ستانية    ، رهان  حممد  حميد  �سناء  ال�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك لكل من ال�سيد/ غلم قا�سم الهي  بخ�س 
- باك�ستاين اجلن�سية بن�سبة 25%  - ولل�سيد/ عبد الديوايا اهلل رزاق - باك�ستاين اجلن�سية بن�سبة 

75% يف الرخ�سة امل�سماة / منجرة الزواية ، مبوجب رخ�سة )745503(. 
القانوين   ال�سكل  وتغير   ، احلايل  ل�ساحبها  ال�سابق  الرخ�سة  مالك  تنازل   : اخرى  تعديلت 

للرخ�سة : من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات  ، اىل  �سراكة اعمال مهنية بوكيل خدمات. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 395

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ وقار ح�سني باتيل مو�سى احمد باتيل - باك�ستاين  اجلن�سية يرغب 
ا�سماعيل ح�سني عبد  ال�سيد/ حممد  البالغة 100%  وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  يف 
الرخ�سة  فلبيني اجلن�سية يف   - لو�سيانو  ادار  دار  راميل  وال�سيد/  بنغلدي�سي اجلن�سية   - ال�سبحان 
رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات(  ل�سيانة  لهور  ا�سواء  )ور�سة  امل�سماة 

)613854( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة 
تعديلت اخرى : ل يوجد.  

وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العلن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 396

باك�ستاين  اجلن�سية يرغب يف   - ال�سيد/ عرفان ح�سني نذير ح�سني  بان  ليكن معلوما للجميع 
 - انور  ال�سيد/ حممد عارف حممد  البالغة 100%  ح�سة اىل  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع 
وال�سباغ  امل�سلحة  النجارة  ملقاولت  ح�سني  عرفان   : التجارية  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  باك�ستاين 

- ترخي�س رقم )723001( 
ملقاولت  ح�سني  عرفان   : من  التجاري  ال�سم  وتغير  لخر  الرخ�سة  �ساحب  تنازل  مت  حيث 

النجارة امل�سلحة وال�سباغ اىل : حديقة النا�سرية ملقاولت النجارة امل�سلحة وال�سباغ 
�سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�س 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 394

ار�سد علي جعفر علي - هندي  اجلن�سية يرغب يف  ال�سيد/  بان  ليكن معلوما للجميع 
 - احمد  اليا�س  برويز عامل  اىل  وذلك  البالغة %100   كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع 
باإمارة  تاأ�س�ست  والتحف(  ال�سجاد  لتجارة  علي  )ار�سد  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  هندي 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم : 720304 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
اعالن بيع  مزاد علني بالن�صر - للمنفذ �صده   
فى الدعوى رقم 2016/52  بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ:  بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود 
عنوانه : دبي ، مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط ، مدينة دبي للنرتنت ، �س ب 66 دبي ، الإمارات العربية املتحدة

املنفذ �سده : حممود حممد علي �سوريده  - عنوانه : اإمارة دبي ، اجلمرا بارك ، تلل ، �سارع اليا�سمني ، فيل 29 ، 
القطاع اي ، قطعة ار�س 3690 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثلث  الي��ام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2017/03/15 املوافق  الرب��ع��اء    ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع 

)�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعله .
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خلل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :   او�ساف العقار - عبارة عن عقار مبنطقة : تلل الإمارات الثالثة �سابقا 
 حاليا الثنية الرابعة - رقم الر�س : 3690 - امل�ساحة : 20404 قدم مربع املقدرة قيمتها )24000000 ( درهم   -  

ملحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

اعالن بيع  مزاد علني بالن�صر    
فى الدعوى رقم 2016/52  بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ:  بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود 
عنوانه : دبي ، مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط ، مدينة دبي للنرتنت ، �س ب 66 دبي ، الإمارات العربية املتحدة

املنفذ �سده : حممود حممد علي �سوريده  - عنوانه : اإمارة دبي ، اجلمرا بارك ، تلل ، �سارع اليا�سمني ، فيل 29 ، 
القطاع اي ، قطعة ار�س 3690 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

انه يف يوم الربعاء  املوافق 2017/03/15 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة 

المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعله .
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خلل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :   او�ساف العقار - عبارة عن عقار مبنطقة : تلل الإمارات الثالثة �سابقا 
 حاليا الثنية الرابعة - رقم الر�س : 3690 - امل�ساحة : 20404 قدم مربع املقدرة قيمتها )24000000 ( درهم   -  

ملحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
 اعــــــــــالن         

الإم���ارات   - الكندي  خلفان  حممد  خلفان  علي  ال�سيد/  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية : وب�سفته مالك املوؤ�س�سة )امل�سلي لطباعة وت�سوير امل�ستندات( : رخ�سة 
رقم 565382 مقرها مدينة كلباء ، ويرغب يف تنازل عن ح�سته البالغة 100% وذلك 

اىل ال�سيد/ حميد جمعه علي يتوم املرا�سده اجلن�سية 
التعديلت - تنازل �ساحب الرخ�سة لخر 

وعمل بن�س املادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  
يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وعلى كل من له حق 
العرتا�س على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خلل ا�سبوعني 

من تاريخ ن�سر هذا العلن وال�ست�ستكمل  الجراءات القانونية
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
    اإعالن حكم بالن�صر     

 2016/597 - مدين جزئي 
املدعي :  اأحمد �سلح احمد قنديل ، م�سر اجلن�سية ، العنوان : الإمارات -را�س اخليمة ، �سارع ال�سيخ 

حممد بن �سامل - خلف �سوبر ماركت بني يا�س - رقم الهاتف : 9710503399095+
اىل املدعي عليه : اميان م�سطفى دياب ، اجلن�سية : �سوريا ، العنوان : الإم��ارات - راأ���س اخليمة - 

منطقة جلفار - بجوار املركز ال�سحي بجلفار - رقم الهاتف : 971522741185+  
يرجى الحاطة باأن املحكمة اأ�سدرت بحقك وبتاريخ 2017/2/26  احلكم التايل: 

حكمت املحكمة :  بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 163500 درهم )مائة وثلثة و�ستون الفا 
وخم�سمائة درهم( والفائدة التاأخرية عليه بواقع 6% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى يف 2016/12/25 

وحتى متام ال�سداد والزامها بالر�سوم وامل�ساريف ومائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما قابل لل�ستئناف خلل ثلثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للإعلن به ، وبانق�ساء هذا 
القانونية  الإج��راءات  تتخذ  �سوف  املحكمة  فاإن  اإليه  امل�سار  الطعن على احلكم  دون  امليعاد 

لتنفيذه
 رئي�س ق�صم الت�صجيل 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 
الدائرة املدنية الكلية - الوىل 

اعالن موعد جل�صة بالن�صر- بورود التقرير 
يف الدعوى 2016/223 - مدين كلي 

اىل املدعي عليه: را�سد �سعيد حممد الدحي ال�سميلي 
حيث ان املدعي : بنك الإحتاد الوطني  

قد اقام عليك الدعوى احلقوقية رقم 2016/223 - مدين كلي ،  وعليه يقت�سي ح�سورك 
التقرير  من  ن�سخة  ل�ستلم  الوىل(  الكلية  املدنية  )الدائرة  املدنية  املحكمة  اىل  اإىل 
املوافق 2017/3/12م  يوم الحد  براأ�س اخليمة �سباح  ال�سيخ خليفة  احل�سابي يف قاعة 
ال�ساعة التا�سعة �سباحا للإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف 
املحكمة  ف��اإن  اأع��له  املحدد  الوقت  اإر�سال وكيل عنك يف  اأو  حالة تخلفك عن احل�سور 

�ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقك
 اأمانة �صر الدائرة الكلية 

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
وزارة العدل - قطاع العدل 

اإعادة اإعالن بالن�صر 
يف الدعوى املدنية رقم 2017/28 مدين جزئي  

 اىل املدعي عليه /�سرفراز علي اختار علي �سيخ / اجلن�سية : باك�ستان 
حيث ان املدعي/ را�سد حممد را�سد عبداهلل / اجلن�سية : الإمارات   

اقام عليك لدى املحكمة الدعوى املدنية املذكورة اعله يقت�سي عليك احل�سور  
اخلمي�س  يوم  من  �سباحا  والن�سف  الثامنة  ال�ساعة  يف  خورفكان  حمكمة  اأم��ام 
املوافق 2017/3/23 ويف حالة تخلفك عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنك يف 

الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك
رئي�س حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية            
اأحمد حممد الظنحاين                  

دولة الإمارات العربية املتحدة   
حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى  

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
املو�صوع/ اجتماع خربة 

   يف الدعوى رقم 2016/143  نزاع تعيني خربة عقاري
ال�سادة / امنيات بروبرتيز ناين ليمتد - ذ م م ، ال�ستاذ /     ... وكيل املتنازع �سدها 

حيث اأنه وعودة على احلكم ال�سادر من املحكمة املوقرة يف الدعوى املذكورة اأعله وما ورد 
فيه مع التكليف الوارد للخبر وفق احلكم التمهيدي  نوؤكد على عقد اجتماع معكم ل�سماع 
الآراء والأقوال وكل ما يخ�س النزاع القائم يف الدعوى املذكورة اأعله وذلك يوم الحد القادم 
املوافق 2017/3/12 ال�ساعة 30 : 10 �سباحا مبكتب اخلبر الهند�سي ) جي�سيكو لل�ست�سارات 
الهند�سية( دبي ، لذا نوؤكد على الجتماع املحدد اأعله - مع رجاء  اإح�سار جميع امل�ستندات 
الوكالت والتفوي�سات  واملذكرات واحلوافظ املقدمة اىل املحكمة �سابقا + مذكرة �سارحة + 

)مع ن�سخ للخ�سوم(
املحكم واخلبري الهند�سي 
املهند�ض : عبد اهلل �سلمان العامري     

مذكرة اإعالن مدعي عليه بالن�صر

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
املدعي عليه: نور عامل �ساه عامل  

الدعوى  يف  البتدائية  الحتادية  عجمان  حمكمة  عدالة  لقرار  تنفيذ 
2016/2184 مدين جزئي  املقامة �سدكم من املدعي/بنك اأم القوين الوطني   
فقد مت ندبنا خبرا م�سرفيا يف الدعوى امل�سار اليها وعليه  فقد مت حتديد 
لجتماع  موعدا  ظهرا   1  :  00  : ال�ساعة   2017/3/9 املوافق  اخلمي�س   يوم 
اخلرة يف مقرنا  جينوم لل�ست�سارات - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج املدينة 
راجني    ، دبي   3275311 رقم  فاك�س   3275322 هاتف   ،  306 رقم  مكتب   -1
احل�سور او من ميثلكم قانونا يف املوعد املحدد م�سطحبني معكم �سورة عن 

كافة امل�ستندات املوؤيدة لدفوعكم.
  عبد احلميد زيتون 
خبري حما�سبي وم�سريف - قيد رقم 252 وزارة العدل    

اعالن حل�صور اجتماع اخلربة   
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

 حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 
اإعالن بالن�صر للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 

الدعوى رقم )2016/2496( - الدائرة املدنية والتجارية الكلية
اىل املدعي عليهما الثاين :- 

1- �سركة اأب بي اإيه اإن كيو انرتنا�سيونال - �سركة منطقة حرة     2- اإليزابيث بامر لنك�سرت  
نعلمك باأن املدعي / �سهاب زينقلي  ، ا�سرتايل اجلن�سية يف الدعوى رقم 2016/2496 الدائرة املدنية 

والتجارية والعمالية  الكلية )مدين كلي(  قد رفع الدعوى املذكورة اعله يطالب فيها ب����� : - 
ندب خبر ح�سابي وكذلك الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 

اإدارة الدعوى رقم 1 مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية  لذا انت مكلف باحل�سور امام مكتب 
بتاريخ 2017/3/13 ، وذلك للجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم  

عن احل�سور او عدم اإر�سال وكيل عنكم فانه �سيتم ا�ستكمال الجراءات القانونية يف غيابكم. 
حتريرا يف 2017/3/5  

   حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى     

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

دار الق�صاء - عجمان 
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

 اعالن حكم بالن�صر         
يف  الدعوى رقم 2016/2768 ت ج 

املرفوعة من املدعي / فردو�س خان رحمت �سيد 
اىل املدعي / ريا�س ح�سني �سيدور ف�سل حممد 

حكمت املحكمة ح�سوريا اعتباريا - بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ 
210000 درهم )مائتي وع�سر الف درهم( والزامه بالر�سوم وامل�سروفات.   

حكما قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل للعلن، 
بحقكم  و�ستتخذ  اليه  امل�سار  احلكم  على  منكم  طعن  دون  امليعاد  هذا  وبفوات 

اليجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
اعالن جمموعة )بالن�صر(            

اىل املنفذ �سدها:  رينجر�س انرتنا�سيونال للخدمات التنظيف  
مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�سحة بالك�سف ادناه، وذلك للزامك 
ب�سداد املبالغ املو�سحه به خلل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة 

�ستتخذ الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور 

رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم التنفيذ 
2017/302 تنفيذ عمايل  
2017/326 تنفيذ عمايل  
2017/283 تنفيذ عمايل  

م
1
2
3

اجلهة طالبة التنفيذ   
 حممد �سياء احلق حممد كالو مياه

�سونو مياه ايوب علي 
�سكيل مياه زاهد علي 

 ر�سم التنفيذ   
1169 درهم 
961 درهم 

952 درهم   

 املبلغ املنفذ به   
 13835 درهم 
10980 درهم 
10855 درهم 

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
اعالن بيع  عقار بالن�صر     

فى الدعوى رقم  2016/88 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل  
املنفذ �سده : نردين اوميد مدحت 

 عنوانه :  اإمارة دبي ، منطقة جبل علي ، بناية med 207 ، ار�س رقم 4873 ، �سقة رقم )G08( ، الطابق الر�سي
انه يف يوم الربعاء  املوافق 2017/3/15 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي 
م��ن م�ستندات قبل  ي��رره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  اع��رتا���س على  م��ن لديه  امل��زاي��دة ولكل  دخ��ول  قبل 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع  اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
كامل الثمن وامل�سارييف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على 
الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : جبل 
علي الوىل - رقم الر�س : 25 )4873 �سابقا( - رقم املبنى : -1 - ا�سم املبنى MOG 207- رقم الوحدة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : ملحظة    - درهم    )404722( ب����  قيمتها   واملقدرة  مربع  مرت   ،  47  : امل�ساحة   -  G08
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

اعالن عديل بالن�صر
 رقم 2017/1369   

املنذره / العقارات احلديثة - �س ذ م م 
املنذر اليها : �سركة مايكرو توب للكمبيوتر - ذ م م  - جمهول حمل القامة 

الكائنة ببناية �سنرت اترمي  اليها ب�سداد مقابل الجرة للمكتب رقم 210  املنذرة  املنذر  تنذر 
ب�سارع خالد بن الوليد اإمارة دبي واملتمثلة يف مبلغ وقدره 42.234 درهم وذلك عن الفرتة من 
2016/10/10 وحتى 2017/2/18 بخلف ما ي�ستجد و�سداد مبلغ 1000 درهم غرامة ارجتاع 
ي��وم من تاريخ ن�سر هذا  امل��وؤج��رة وذل��ك خ��لل م��دة اق�ساها ثلثون  ال�سيك واخ��لء العني 
النذار و�سداد فواتر املاء والكهرباء وال �سن�سطر اأ�سفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية 
مع  اليجارية  املنازعات  ف�س  مركز  ام��ام  دع��وى  اقامة  من  فيها  مبا  حقوقنا  حتفظ  التي 

حتميلكم الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
 اعـــــــالن       

 : خ��ورف��ك��ان   والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
ال�سيد/ عبد الرحمن علي عبد الرحمن النقبي ، اجلن�سية : الإم��ارات ، وطلب 
 ، الزهراء للحلويات  التجاري  الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ال�سم 
واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 240535 
ال�سادر بتاريخ 1985/8/22 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ 
الكاتب  بان  باك�ستان ليكن معلوما للجميع   : ، اجلن�سية  حممد رفيق بن ح�سن 
العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العلن
�صهيل علي �صعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 2017/43

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ نا�سر العو�سي يحيى املنهايل ، اإماراتي  اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الغزال لل�سياحة - مبوجب رخ�سة 
 رقم : 625855  وذلك اىل ال�سيد/ �سعيد حممد �سعيد را�سد املزروعي - اإماراتي اجلن�سية 

تعديلت اخرى : تنازل مالك الرخ�سة اىل اخر. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل مبكتب البلدية    

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات    
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

اعالن قرار بالن�صر
يف الدعوى رقم 2015/1304 تنفيذ جتاري 

مدينة  يف  مبقرها  ال�سعودية  العربية  باململكة  امل�سرفية  املنازعات  ت�سوية  جلنة  من  ال�سادر  احلكم  تنفيذ    : الق�سية  مو�سوع 
الريا�س ا�ستنادا اىل الأمر ال�سامي رقم 8/729 املوؤرخ  1407/7/10 ه��� القا�سي بالزام املنفذ �سدهم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)441251020 درهم( �سامل للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب العلن : طالب التنفيذ : البنك العربي ال�سلمي الدويل )IIAB( )�سركة م�ساهمة عامة(  

، ت�سامنية  2- يو�سف بن احمد بن حمد الق�سيبي  املنفذ �سدهم 1- �سركة احمد حممد الق�سيبي واإخوانه   : املطلوب اعلنه 
الق�سيبي  احمد حمد  ورث��ة  ب�سفته من  الق�سيبي  بن حمد  احمد  بن  املح�سن  عبد   -3 الق�سيبي  احمد حمد  ورث��ة  ب�سفته من 
4- �سميحة بنت احمد بن حمد الق�سيبي ب�سفتها من ورثة احمد حمد الق�سيبي  5- ابت�سام بنت احمد بن حمد الق�سيبي ب�سفتها 
من ورثة احمد حمد الق�سيبي 6- انت�سار بنت احمد بن حمد الق�سيبي ب�سفتها من ورثة احمد حمد الق�سيبي 7- داود بن �سليمان  
بن حمد الق�سيبي ب�سفته من  ورثة �سليمان بن حمد بن احمد القبي�سي  8- و�سال بنت �سليمان  بن حمد الق�سيبي ب�سفتها من  
ورثة �سليمان بن حمد بن احمد الق�سيبي 9- وفاء بنت �سليمان  بن حمد الق�سيبي ب�سفتها من  ورثة �سليمان بن حمد بن احمد 
الق�سيبي جمهويل مو�سوع الإعلن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة يف احلجز التحفظي رقم 2009/95 جتاري وفاء 
للمبلغ املطالب به وقدره )441251020 درهم( وتقرر حتويل احلجز التحفظي اىل حجز تنفيذي يف ملف التنفيذ املذكور اعله 

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناء على قرار القا�سي يف 2016/3/2  
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

 ا�سم ال�سركة : ا�ض ار ا�ض �ستاندارات لتجارة قطع غيار الآلت و املعدات الثقيلة - �ض ذ م م
ال�سكل   - خليفة  ب��رج   - د�ستكرى  �سكان  خال�س  ر�سا  ملك   -  416 رق��م  مكتب   : العنوان 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 750916  رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1210572 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سر يف ال�سجل 
اأعله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  التجاري لديها باإنحلل ال�سركة املذكورة 
2016/12/1 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/1/23 وعلى من لديه اأي 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون 
 العنوان : مكتب رقم 6 ملك دبي ون للعقارات - بردبي -القوز الوىل -  الهاتف  04-3215355

الفاك�س: 3215356-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( 
يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن

دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : ايه بي يف �سي بيت�ض ني�سي�ستيز - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 649860 حمل رقم 4 ملك يو�سف احمد يو�سف اخلوري - بردبي /الر�سا  
- ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 649860  رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1071224  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سر 
يف ال�سجل التجاري لديها باإنحلل ال�سركة املذكورة اأعله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2017/1/26 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/1/26 وعلى من لديه 
اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني  ندمي و اومندرا ملراجعة احل�سابات  
04-3258361 الهاتف     - الرفاعه   - املو�سى  عبد اهلل حممد  510 ملك  : مكتب   العنوان  
الفاك�س: 3258362-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون 
العنوان : مكتب رقم 6 ملك دبي ون للعقارات -بردبي -القوز الوىل -  الهاتف  
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب    ،04-3215356 الفاك�س:   ،04-3215355
ار  ا�ض  لت�سفية  اأع��له  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية 
ا�ض �ستاندارات لتجارة قطع غيار الآلت و املعدات الثقيلة - �ض ذ م م  
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2016/12/1 واملوثق لدى كاتب العدل 
مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى   2017/1/23 بتاريخ    دب��ي  حماكم 
التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله، 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/ندمي و اومندرا ملراجعة احل�سابات  
 العنوان  : مكتب 510 ملك عبد اهلل حممد املو�سى - الرفاعه -  الهاتف  04-3258361
الفاك�س: 3258362-04،  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه 
قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعله لت�سفية ايه بي يف �سي بيت�ض ني�سي�ستيز 
- �ض ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/1/26 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/1/26 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2016/602  ا�صتئناف عقاري    
القامة  حم��ل  جم��ه��ول  ���س��ي��داغ��ات  1-مي�سيل  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
الغبار  را�سد  �سعيد  �سيف   : وميثله  احل��اج  /هيلني  امل�ستاأنف  ان  مبا 
 2015/629  : رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد  ال�سام�سي   
عقاري كلي بتاريخ 2016/11/3 وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 
2017/4/12  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه 
يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/24  مدين كلي                 
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  كومار  فيجايا  بيلي  1-جوفيندا   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  قد  ت��ي��لك(   �سيلفن  املتوفى/  وال��دة  ب�سفتها   - تيلكاراج  راده��ام��اين  امل��دع��ي/ 
بان  بالت�سامن والت�سامم  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك 
وب��واق��ع 9% من  ال�سرعية  الدية  دره��م( عن  وق��دره )200.000  للمدعني مبلغ  ي��وؤدي��ا 
تاريخ احلكم النهائي وحتى تاريخ ال�سداد وباأن يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 750.000 
النهائي وحتى  ت��اري��خ احلكم  وب��واق��ع 9% م��ن  ا���س��رار م��ادي��ة  ا�سابها م��ن  دره��م��ا عما 
ال�سداد.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/3/8  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.15
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2016/2478  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ا�سامة حممد ب�سام اجلندي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �سركة لري لل�سرافة وميثلها فوؤاد عبا�س دروي�س وميثله : �سمر حليم 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها الوىل  كنعان   قد 
مببلغ وقدره )97.388 درهم( )�سبعة وت�سعون الف وثلثمائة وثمانية وثمانون 
درهما( والزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم 
Ch2.D.19 لذا فاأنت  بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  املوافق  2017/3/12   الحد 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/258  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-راجيني�س �سانكر ماثور 2- كولديب �سانكر 3- بيو�س �سانكر 
ماثور  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �سيتي بنك ان ايه وميثله : نا�سر مال 
عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  غامن  حممد  اهلل 
والر�سوم  دره���م(   3.637.970.24( وق���دره  مببلغ  وال��ت��ك��اف��ل  وال��ت�����س��امم  بالت�سامن 
ال�سداد  ت��اري��خ  ال�ستحقاق وح��ت��ى  امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن  وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب 
التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/3/20  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2016/2057  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-دي�سرت ليلى للإعلن - �س ذ م م 2- مريلني كارولني فرنانديز 
- ب�سفتها املدير وال�سريك لديزرت ليلى للإعلن - �س ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا 
ان املدعي/ با�سل �سيف حممد علي فرحان ال�سعبي وميثله : خالد حممد عبد الرحمن 
القا�سمي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما  مببلغ وقدره 
)150.000 درهم( بال�سافة للفائدة القانونية على هذا املبلغ بواقع 9% �سنويا من تاريخ 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  والت��ع��اب  وامل�سروفات  الر�سوم  مع  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة 
املعجل بل كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/3/22   ال�ساعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/277  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-حممد طعمه عبداهلل �سفار  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ ليل بوتابيفاوميثله : احمد مهدي فهد بادي العتيبي قد اأقام عليك 
واعادة  عليه  واملدعي  املدعية  بني  العقد  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
احلالة ال ما كانت عليه قبل التعاقد مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/3/13  ال�ساعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2016/2478  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�سركة حنني ميديكال وميثلها قا�سم ا�سماعيل قا�سم �ساهني  
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة لري لل�سرافة وميثلها فوؤاد عبا�س 
دروي�س وميثله : �سمر حليم كنعان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها الوىل مببلغ وقدره )97.388 درهم( )�سبعة وت�سعون الف 
وثلثمائة وثمانية وثمانون درهما( والزام املدعي عليهم  بالر�سوم وامل�ساريف 
والتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/3/12   ال�ساعة 8.30 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  �س بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/190  جتاري كلي               

وب�سفته مدير  ال�سخ�سية  ب�سفته  1-زاه��د علي خان مظفر علي   / عليه  املدعي  اىل 
و�سريك يف جمموعة زد  2- �س م ح ، املدعي عيه /  2- جمموعة زد 2- �س م ح  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ حممد ظهور وميثله : زايد �سعيد را�سد �سعيد ال�سحي   
الول مببلغ وقدره  املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد 
والفائدة  دره��م(   10.000.000( وق��دره  مببلغ  والتعوي�س  دره��م(   44.484.132.82(
القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   وحددت لها 
Ch1.C.15 لذا  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة  املوافق  2017/3/12  جل�سة يوم الحد 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/20  جتاري كلي               
اىل اخل�سم املدخل / 1-مركو رينو بونورا  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بانكو بوبيولر ا�سبانول ا�س اية - مكتب متثيل وميثله : حممود ح�سني علي اأحمد   
مبلغ  للمتنازع  ي���وؤدي  ب��ان  �سده  املتنازع  ال���زام  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
450.000 دولر امريكي او ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ قدره 1.651.500 درهم 
والزامه  ال�سداد  متام  وحتى   2007/5/21 تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة 
بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  
2017/3/16  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/259  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- كو�سي للنقل العامة - ذ م م  2- حليمه �سعدية حممد �سريف 
3- �سيخ حممد �سريف دركا�س كونهي احمد  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  غ��امن  م��ال اهلل حممد  نا�سر   : اي��ه وميثله  ان  بنك  �سيتي 
مببلغ  والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
 %9 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   6.188.308.31( وق��دره 
من تاريخ  التوقف عن ال�سداد وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني   
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ���س   9.30 ال�ساعة    2017/3/20 امل��واف��ق  
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/355  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- جيبنت تاريكيجن جرميدين 2- اندو اليم جيزهاجني 
ويجي 3- مرون تيكلجيور جي�س 4- ت�سجريدابر هاتو ولد ينجو�س 5- اندو 
مي�سريت  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل  وي��ج��ي  اليمجيزهاجنى 
ب��اإخ��راج املدعيان  ال��دع��وى ومو�سوعها املطالبة  اأق��ام عليك  ب��ي��دادا  قد  اب��را 
والر�سوم  الوراق  وكافة  التجارية  الر�سخة  من  ا�سمهم  و�سطب  ال�سركة  من 
وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم الحد   املوافق  2017/3/12  ال�ساعة 9.30 
�س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/202  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- كري�ستال الفا - �س ذ م م - فرع دبي  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ يو بي ا�س �سبلي �سني �سوليو �سنز انك فرع دبي وميثله : ح�سني علي 
عبد الرحمن لوتاه   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   116.763.86( وقدره  مببلغ 
12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.19 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة    2017/3/16 امل��واف��ق  
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
الدعوى اىل  احالة  ب��اأن مت  الأق��ل. )علما  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/179  عمايل جزئي             

جمهول  م   م  ذ  ����س   - ل��ل��م��ف��رو���س��ات  روزا  م�����س��ن��ع   -1  / ع��ل��ي��ه  امل���دع���ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / تي�سرخالد احل���اج ع��ب��و   ق��د اأق���ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )95416 
وامل�����س��اري��ف ورقم  وال��ر���س��وم  ع���ودة مببلغ )3000 دره����م(  وت��ذك��رة  دره����م( 
اخلمي�س   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   )MB167506134AE(ال�سكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا    Ch1.A.2 ���س   8.30 ال�����س��اع��ة    2017/3/23 امل��واف��ق 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1292  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- �سمان للمقاولت . �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / حممد عارف زايري جول  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )17667 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
 )MB168980182AE/2017(والر�سوم وامل�ساريف ورقم ال�سكوى
�س   8.30 ال�ساعة    2017/3/21 امل��واف��ق  ال��ث��لث��اء  ي���وم   جل�سة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا    Ch1.A.5  : بالقاعة 
للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  وعليك 

بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/792  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-ميلوود للخدمات الفنية - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى  ���س��ردار  قد  ال��ق��ادر  ان املدعي / مطيع الرحمن عبد  مبا 
وتذكرة  دره���م(   20869( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
ال�سكوى)2016/ ورق���م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة 
املوافق  ال���ث���لث���اء  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   )MB167364119AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.A.5  : ب��ال��ق��اع��ة  ���س   8.30 ال�����س��اع��ة    2017/3/21
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2017/351   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- �سميم انوار انوار احلق انور )ال�سم وارد يف القامة( �سميم 
ان��وار )ال�سم كما جاء يف الهوية( جمهول حمل القامة مبا ان طالب  ان��وار 
التنفيذ/امل�سرف العربي لل�ستثمار والتجارة اخلارجية - امل�سرف وميثله : 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  -  قد  اآل علي  الناخي  عبداهلل خمي�س غريب 
درهم   )1283058.03( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
يوما من   15 خ��لل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
 يف  الدعوى 2016/1188  جتاري كلي    

اخلبر املنتدب : يو�سف طاهر اخلاجة 
املدعي : البنك العربي - �س م ع  

املدعي عليهم : 1- اودي�سي لتعهدات تزيد ال�سفن - �س ذ م م  2- هارجيت �سينغ �سا�سار اندار �سينغ 3- زهرة 
ال�سرق للمواد الغذائية - ذ م م 4- كابيتال للتجارة املواد الغذائية �س ذ م م  5- بال انرتنا�سيونال للمواد 
ذ م م -  مت ندبنا خبر م�سرفيا يف الدعوى   ذ م م 6- بال انرتنا�سيونال لتعليب ال�سماك  الغذائية �س 
املذكورة املرفوعة من البنك العربي - �س م ع �سد  اودي�سي لتعهدات تزيد ال�سفن - �س ذ م م  و هارجيت 
ذ  الغذائية �س  املواد  م م و كابيتال للتجارة  ذ  الغذائية -  ال�سرق للمواد  اندار �سينغ و زهرة  �سا�سار  �سينغ 
م م  و بال انرتنا�سيونال للمواد الغذائية �س ذ م م و بال انرتنا�سيونال لتعليب ال�سماك ذ م م  - وعليه 
ندعوكم حل�سور اجتماع اخلرة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�سح 
ادناه وذلك يوم الثلثاء  املوافق 2016/3/14 يف متام ال�ساعة 00 : 10 �سباحا ، ويرجى منكم اح�سار كافة 
 ، ، بوابة رقم : 4  املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم للجتماع.  دبي - مركز حمر عني  امل�ستندات 

الطابق الول مكتب رقم : 17B1    هاتف : 2681400-04 � فاك�س : 04-2681300

اخلاجة حما�صبون قانونيون وم�صت�صارون اداريون       

 اجتماع خربة 
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

 يف  الدعوى 2016/1747  جتاري كلي
اخلبر املنتدب : يو�سف طاهر اخلاجة 

املدعي :  امل�سرف العربي لل�ستثمار والتجارة اخلارجية 
املدعي عليهم : �سركة في�سل علي للتجارة - ذ م م - وجاي�سيم للتجارة العامة وي�سامبار 
كوندامال اودراين.  مت ندبنا خبر م�سرفيا يف الدعوى  املذكورة املرفوعة من امل�سرف 
العربي لل�ستثمار والتجارة اخلارجية �سد �سركة في�سل علي للتجارة - ذ م م - وجاي�سيم 
للتجارة العامة و وي�سامبار كوندامال اودراين. وعليه ندعوكم حل�سور اجتماع اخلرة  
او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم 
الربعاء  املوافق 2017/3/15  يف متام ال�ساعة 00 : 11 �سباحا ، ويرجى منكم اح�سار كافة 

امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم للجتماع.  
17B1 - هاتف :  دبي - مركز حمر عني ، بوابة رقم : 4 ، الطابق الول مكتب رقم : 

2681400-04  فاك�س : 04-2681300
اخلاجة حما�صبون قانونيون وم�صت�صارون اداريون       

 اجتماع خربة 
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/683 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليهم/1- ابيك�س ل�سناعة الطابوق ال�سمنتي - �س ذ م م 2- ابيك�س ل�سناعة املنتجات 
الوطني  امل�سنع   -4 م   م  ذ   - البحرية  واخل��دم��ات  للهند�سة  عي�سى   -3 م  م  ذ   - اخلر�سانية اجلاهزة 
ب��ان املحكمة حكمت  اأن��د بي ج��روب ليمتد  جمهويل حمل القامة نعلنكم  اي��ه  للتغليف - ذ م م 5- 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/12/15  يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/ بنك الفجرة الوطني 
- �س م ع حكمت املحكمة مبثابة ح�سوري / بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما بينهم بان 
يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ ت�سعة مليني وثمامنائة وت�سعة و�سبعون الفا ومائتني وخم�سة وع�سرون 
درهما وخم�سة وثلثون فل�سا والفوائد القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ قيد النزاع احلا�سل يف 
2015/10/8 حتى ال�سداد التام والزام املدعي عليهم امل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
يوما  قابل لل�ستئناف خلل ثلثني  ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري  ما عدا  ورف�ست 
ال�سيخ حممد بن را�سد بن  ال�سمو  اليوم التايل لن�سر هذا الع��لن �سدر با�سم �ساحب  اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/1681 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �سركة علي �سعيد للمكيفات  املركزية - ذ م م  جمهول حمل القامة 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2016/11/23  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
اعله ل�سالح/ مركز الطاقة ل�سناعة م�ستلزمات انظمة الهواء - ذ م م - بالزام  املدعي 
)مائة  دره��م��ا   130571 مبلغ  املدعية  اىل  ي��وؤدي��ا  ب��ان  مت�سامنني  والثانية  الول  عليهما 
�سيك  ك��ل  ا�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 وف��ائ��دة   ) وواح���د وخم�سون  و�سبعمائة  الفا  وث��لث��ون 
وحتى ال�سداد التام ، والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
زاد علي ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل  ورف�ست ما 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/849 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- عامر غلم ح�سن غلم املرزوقي  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/10/25  يف الدعوى املذكورة اعله 
ل�سالح/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي 
واثنني  درهم  و�ستة  و�ستمائة  الف  واثنني وثمانون  )اربعمائة  درهم  مبلغ 482.606.72 
و�سبعون فل�س( والفائدة  بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة احلا�سل يف 2016/4/20م 
وحتى ال�سداد التام ف�سل عن الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثلثمائة درهم مقابل اتعاب 
اعتبارا من  يوما  املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني 
اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     
   يف  الدعوى 2017/14 تظلم مدين                

القامة  حمل  جمهول  ام��ري   ابراهيم  ح�سني  حممد  جا�سم   -1  / �سده  املتظلم  اىل 
مبا اأن التظلم /امر عبد الرحمن حاج حممد حاج وميثله : حممد احمد علي احمد 
اللنجاوي   قد اقام عليك التظلم املذكور اعله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف 
املوافق  الثلثاء   يوم  لها جل�سه  وح��ددت  وامل�ساريف.  الر�سوم  و   4/2017 رقم  الدعوى 
باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.6 2017/3/14  ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة رقم
للمحكمة  م�ستندات  اأو  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو 
قبل اجلل�سة بثلثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري 

)علما باأن مت جتديد الدعوى من ال�سطب بتاريخ 2017/2/28( 
            رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/784 عقاري كلي

اىل املدعي عليه /1 - بيرت انطون نيل�سني  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
ابوظبي التجاري فرع  مبا ان املدعي/ بنك ابوظبي التجاري فرع  قد اقام الدعوى املذكورة 
اأعله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2017/3/5 احلكم التمهيدي التايل : بندب 
اخلبر امل�سريف املخت�س �ساحب الدور باجلدول - وتكون مهمته بعد الطلع على ملف 
الدعوى ولبحث ما ورد باحلكم التمهيدي وحددت مبلغ ع�سرون الف درهم كاأمانة على 
ذمة ح�ساب وم�سروفات اخلبر واتعابه والزمت املدعي ب�سدادها خلزانة املحكمة وحددت 
جل�سة 2017/3/12 لنظر الدعوى يف حالة عدم �سداد الأمانة وجل�سة 2017/3/26 لإيداع 
  2017/3/12 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�سة  املحكمة  لها  وح��ددت  �سدادها.  حالة  يف  التقرير 

.Ch1.B.8 ال�ساعة 30 : 9 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2016/1048  ا�صتئناف جتاري   

لتاأجر  لك�سري  اك�سيلين�س  باتيل 2-  اكر  باتيل  امل�ستاأنف �سده/ 1-ف��راز  اىل 
ال�سيارات - �س ذ م م  3- �ساكرد فلج لتاأجر ال�سيارات - �س ذ م م / انف�ستيك 
لتاأجر ال�سيارات الفخمة - �سابقا - جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /

�سركة ترافاجلار املحدودة وميثله : ح�سني علي ح�سن علي البناي - قد ا�ستاأنف 
 2016/7/3 بتاريخ  كلي  جت���اري   2016/420  : رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  احل��ك��م 
وحددت لها جل�سه يوم الحد املوافق 2017/4/2 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
قانونيا ويف حال  او من ميثلكم  ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم  رقم 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/871  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ج��رو���س��ي��ت��و ل��ل��ت��ج��ارة ���������س.ذ.م.م جم���ه���ول حمل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  با�سابورتي  باتو  /رولن���د  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )17952 دره����م(  وم��و���س��وع��ه��ا 
ال�سكوى  رق��م   . وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  ال��ث��لث��اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB168924295AE
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.30 �س مبكتب   2017/3/14
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/8505  عمايل جزئي
ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ان��رتن��ا���س��ي��ون��ال  ع��ل��ي��ه / 1-ه��ي��م��ا���س��ك��و  امل���دع���ي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احمد  علي  /عبداخللق  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )33811 دره����م(  وم��و���س��وع��ه��ا 
ال�سكوى  رق��م   . وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   MB167307435AE/2016
املوافق 2017/3/23 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1123  عمايل جزئي

جمهول  �������س.ذ.م.م  الفنية  ل��ل��خ��دم��ات  ال���رق  1-ن����ور   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /���س��ه��زاد اح��م��د عبد القيوم ق��د اأق���ام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )11793 درهم( 
ال�سكوى  رق��م   . وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
الثلثاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB167919300AE/2017
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  ���س   8.30 ال�ساعة   2017/3/21 امل��واف��ق 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/244  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ارتاج للمعار�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  �سولوفجات�سينكو  /اول��غ��ا 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   73158( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
 MB167178685AE ال�سكوى  رق��م   . وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
�س   8.30 ال�ساعة   2017/3/21 امل��واف��ق  ال��ث��لث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/8603  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جي اي تي برتوليم �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /نخيل كري�سنانوين قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   11187( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
 MB166475593AE ال�سكوى  رق��م   . وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
�س   8.30 ال�����س��اع��ة   2017/3/12 امل���واف���ق  الح���د  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/573  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-م�سنع روزا للمفرو�سات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�سيد حممد �سيد �سفيق الرحمان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 1200( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   29794( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
 MB168043821AE/2016:درهم( والر�سوم  وامل�ساريف  رقم ال�سكوى
�س   8.30 ال�����س��اع��ة   2017/3/30 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����س   ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/8329  عمايل جزئي
القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للحلول  1-ديفوكرافت�س   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /بديع العامل ابو احل�سني  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )7944 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
وحددت   MB165558468AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف   والر�سوم   دره��م( 
لها جل�سة يوم الثلثاء  املوافق 2017/3/21 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/442 تنفيذ جتاري
القامة  �����س.ذ.م.م  جمهول حمل  للهند�سة  را���س  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
�س.ذ.م.م  قرقا�س  عو�سي  عبداهلل  حاجي  التنفيذ/علي  طالب  ان  مبا 
وميثله:�سمرة عبداهلل علي قرقا�س قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
 )64973.93( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���له  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

      يف الدعوى رقم 2016/1030 تنفيذ �صرعي
الري�س جمهول حمل القامة  املنفذ �سده/1- حممد خالد ح�سن  اىل 
حممد  وميثله:حمدان  خواجا  ح�سن  خالد  التنفيذ/نور  طالب  ان  مبا 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي  عبداهلل  حمدان 
اعله لتنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رق���م:407/2015 اح��وال نف�س 
وامل�ساريف.  بالر�سوم  الل��ت��زام  م��ع   )352645( وق���دره  مببلغ  م�سلمني 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2017/253  جتاري كلي
�س.ذ.م.م  لل�ستثمار  �سنكرى   -2 ����س.ذ.م.م  لبيدو�س  تيد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ اأ�س اأي اأ�س تيد لبيدو�س وميثله : �سيف 
�سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ب�سطب 
   . امل��ح��ام��اة  ات��ع��اب  وال��ر���س��وم وامل�ساريف ومقابل  التعدي  ال��ت��ج��اري ووق��ف  ال���س��م 
بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة   2017/30/20 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل ، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/574  جتاري جزئي

ال�سعد  حممد   -2 ذ.م.م  العامة  للتجارة  دوف  جولدن  �سركة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ج��روب لل�ستراد  ادلينا  املدعي/  ان  القامة مبا  الفاهم  جمهويل حمل  بن علله 
وال��ت�����س��دي��ر وال��ت��ج��ارة �������س.ذ.م.م - ومي��ث��ل��ه��ا/حم��م��د ا���س��رف ع���دىل حم��م��د �سليمان 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  البلو�سي  م���راد  علي  مو�سى  ومي��ث��ل��ه:اب��راه��ي��م 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )14.522( دولر امريكي والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام . وحددت لها 
 Ch 2.D.19 جل�سة يوم الربعاء   املوافق  2017/3/15  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       اإعالن حكم متهيدي بالن�صر

   فـي  الدعوى 2016/1555  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-م��ال اهلل خمي�س مال اهلل مبارك ال�سحي  جمهول حمل القامة مبا ان 
امل��ذك��ورة اع��له وعليه نعلنكم بان  امل��دع��ي/ البنك التجاري ال��دويل ����س.م.ع قد اق��ام ال��دع��وى 
املحكمة حكمت بتاريخ:2017/2/16 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري 
وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبر امل�سريف املخت�س �ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته 
الطلع على ملف الدعوى وامل�ستندات املقدمة فيها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم من ا�سول 
العقود وامل�ستندات والنتقال ملقر املدعي واملدعي عليهم للطلع على ما لديهم من م�ستندات 
وكذا الطلع على �سجلتهم ودفاترهم التجارية �سواء الورقية او اللكرتونية لبيان العلقة 
بني املدعي واملدعي عليه وم�سمون التفاق بينهما و�سروطه وهل اوفى كل طرف بالتزاماته من 
عدمه والزمت املدعي بايداع مبلغ ع�سرون الف درهم خزينة املحكمة كاأمانة خره ، وحددت لها 

.ch2.E.21:املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س املوافق:2017/4/6 ال�ساعة:09:30 �س يف القاعة
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  
   يف  الدعوى 2017/78  تظلم جتاري

اىل املتظلم �سده / 1-�سمان للمقاولت ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املتظلم / الردهة للتجارة �س.ذ.م.م قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعله ومو�سوعه 
تظلم من القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/58 حجز حتفظي جتاري والر�سوم 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/3/19   ال�ساعة 08.30 �س 
بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/886  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-رينجر�س انرتنا�سيونال خلدمات احلرا�سه - موؤ�س�سه فرديه جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /�سراجول م�سطفى انور ح�سني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
يطلب املدعي من عدالة املحكمة ت�سجيل الدعوى واعلن املدعي عليها ب�سورة من لئحتها 
واحلكم بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اجمايل )58900( درهم وتذكرة عودة بقيمة )2000 
درهم( والزامها بالر�سوم وامل�ساريف . رقم ال�سكوى:MB168035275AE . وحددت 
لذا فاأنت   ch1.A.5:لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2017/3/21 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات  مكلف باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .

رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/844  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سعد الحبابي للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�ساهد ريا�س حممد ريا�س قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها يطلب املدعي 
واحلكم  لئحتها  من  ب�سورة  عليها  املدعي  واع��لن  الدعوى  ت�سجيل  املحكمة  عدالة  من 
بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اجمايل )19550( درهم وتذكرة عودة بقيمة )2000 درهم( 
لها  . وحددت   MB167753610AE:ال�سكوى . رقم  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامها 
لذا فاأنت   ch1.A.5:جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2017/3/21 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .

رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2016/7393  عمايل  جزئي 

مبا  القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للتجارة  كرا�س  برمييوم  عليه/1-  املدعي  اىل 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  عبداملنعم  حممد  احلجاج  اب��و  علي  املدعي  ان 
املنعقدة بتاريخ 2017/2/2  يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/علي ابو احلجاج حممد 
عبداملنعم بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )10113( درهم وتذكرة العودة 
اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل 
ما  ورف�ست  فيها  ن�سيبه  املدعي من  واعفت  امل�سروفات  باملنا�سب من  والزمتها  اخر 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/8809  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل  للخدمات  انرتنا�سيونال  / 1-هيما�سكو  عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  العابدين   زين  ا�سماعيل  املدعي /حممد  ان  القامة مبا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )39903 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 mb167503023ae/2016:3000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى(
مبكتب  ���س   8.30 ال�ساعة   2017/4/4 امل��واف��ق  ال��ث��لث��اء   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/8384  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الوادي للتريد �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ح�سن ممتاز خان ممتاز احمد خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   7500( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى:mb167394785ae وحددت لها جل�سة 
فاأنت  بالقاعة:ch1.A.5 لذا  ال�ساعة 8.30 �س  املوافق 2017/3/26  يوم الحد  
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�سور 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/584  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بروفي�سنال واي للخدمات الفنية ���س.ذ.م.م جمهول 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �سابود علي  /اخ��رت  املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  حمل 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )41823 دره����م(  وم��و���س��وع��ه��ا 
ال�سكوى  رق��م   . وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  اخل��م��ي�����س  ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    mb169218332ae
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���س   8.30 ال�ساعة   2017/3/30
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/155  عمايل جزئي

جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  للعمال  جو�سيف  1-�ساجو   / عليه  املدعي  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  العامل  روبيل حمب  املدعي /حممد  ان  القامة مبا  حمل 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )22116 درهم( 
ال�سكوى  رق��م   . وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  اخل��م��ي�����س  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB167166419AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���س   8.30 ال�ساعة   2017/3/23
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/528  عمايل جزئي

ان  اىل املدعي عليه / 1-ب��ي بزن�س منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
املدعي /احمد وليد عبود  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم   دره���م(   2500( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   83735( وق��دره��ا  عمالية 
 2017/4/2 املوافق  الح��د   ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت   . املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  
اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.2:بالقاعة 8.30 �س  ال�ساعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/470  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سمارت اك�سكلو�سف خلدمات احلرا�سة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /اكار خوار حممد يون�س �ساد   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )28040 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
ال�سكوى:MB167777137AE/2016 وحددت  والر�سوم  وامل�ساريف  رقم 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق 2017/3/15 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري )وامرت املحكمة بتق�سر مدة الإعلن( 
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/469  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م  اك�سكلو�سف خل��دم��ات احل��را���س��ة  1-���س��م��ارت  امل��دع��ي عليه /  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /راح��ي��ل اح��م��د ال��ط��اف ح�سني قد 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
 . )28520 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000 دره��م( والر�سوم وامل�ساريف 
MB167341529AE/2016 وحددت لها جل�سة يوم  ال�سكوى  رقم 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   8.30 ال�ساعة   2017/3/27 املوافق  الثنني 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/469  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م  اك�سكلو�سف خل��دم��ات احل��را���س��ة  1-���س��م��ارت  امل��دع��ي عليه /  اىل 
قد  مادوزي�سوكو  �سكوادي  /�سمويل  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
 . )26720 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000 دره��م( والر�سوم وامل�ساريف 
MB168681976AE/2016 وحددت لها جل�سة يوم  ال�سكوى  رقم 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة 8.30 �س  ال�ساعة  املوافق 2017/3/23  اخلمي�س 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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دبي للثقافة تدعم عام اخلري 2017 مببادرة ثقافية

الهيئة توزع جمموعة من الكتب على 200 طفل
ر وقرية العائلة  بالتعاون مع �سوؤون الُق�سّ

ندوة الثقافة والعلوم حتتفل بيوم املراأة العاملي 
اأحمد  ����س���م���رة  ال���ف���ن���ان���ة  اأب�������دت 
اليوم  يف  ب���وج���وده���ا  ���س��ع��ادت��ه��ا 
الفن  اأن  واأك���دت  ل��ل��م��راأة،  العاملي 
كفتاة  خ��ط��ط��ه��ا  ���س��م��ن  ي��ك��ن  مل 
به هو  ربطها  ما  ولكن  اإماراتية، 
�سدفة وقوع منزلها بالقرب من 
جمعية للفنون ال�سعبية وامل�سرح، 
امل�سرح  امل��ك��ان، وك��ان  و�سدها ه��ذا 
يف ذلك الوقت مفتوحاً يف الهواء 
املمثلني،  اأ���س��وات  وت�سمع  الطلق 
وجت����راأت ذات ي���وم وف��ت��ح��ت ذلك 
منبع  بالن�سبة  وكان  املغلق  املكان 
ومنحها  ح��ي��ات��ه��ا  اأث�������رى  ك���ب���ر 
واأ�سعرها  خم��ت��ل��ف��ة،  ���س��خ�����س��ي��ة 
بكل  التعبر  على  بقدرتها  كفتاة 

حرية وبدون رقابة.
كانت  ال��ب��داي��ات  ���س��م��رة،  وتكمل 
اإل  ���س��ع��ب��ة  وك���ان���ت   1977 ع���ام 
اأول من  ه���ن���اك رع���ي���ل  ك����ان  اأن�����ه 
رائ����دات ال��ع��م��ل امل�����س��رح��ي منهن 
التمري  وريحانة  املزروعي  موزة 
طار�س  ورزي��ق��ة  �سلطان  وم���رمي 
ومرمي اأحمد وهم من �ساعدوين 

ل�ستمد قدرتي وا�ستمراريتي.
اأن  لوتاه  فاطمة  الفنانة  وذك��رت 
�سهلة  ت��ك��ن  مل  الفنية  ب��داي��ات��ه��ا 
بالإ�سرار  ولكن  معقدة  ولزال��ت 
و�سغفها  رح��ل��ت��ه��ا  يف  ا���س��ت��م��رت 
عمر  يف  الر�سم  يف  ب��داأت  باللون، 
موافقة  حلمها  وك��ان  �سنة   13
ل��ل��درا���س��ة يف  ال�سفر  الأه����ل ع��ل��ى 
اأك��ادمي��ي��ة ب��غ��داد وب��ال��ف��ع��ل حقق 
الذي  الت�سريح  وتعلمت  احل��ل��م 
انتقلت  ث���م  ل��ل��ف��ن،  اأ���س��ا���س��اً  ك����ان 
لأمريكا وتابعت الدرا�سة والر�سم 

وباإحلاح  اأ�ساتذتها  م��ن  وبرغبة 
اإيطاليا  اإىل  انتقلت  ممن حولها 
هذه  وم��ن��ح��ت��ه��ا   1984 ع���ام  يف 
التجربة املزيد من الزخم ولزال 
وتتعلم  ي�ستهويها  ال��ل��ون  �سغف 

معه.
الغامن  جن��وم  الفنانة  وحت��دث��ت 
بال�سعر  ب��داأت  التي  عن جتربتها 
اإىل  انتقلت  ث��م  م��ن��ه،  تنتهي  مل 
الإخ��راج، وقبل الإخ��راج والكتابة 
ك���ان���ت حم���ظ���وظ���ة ب���ال���ن�������س���اأة يف 
منزل مليء بالن�ساء اللتي رغم 
اأنها  اإل  ال�سيء  بع�س  ق�سوتهن 
الغامن  جن��وم  بكونها  لهن  تدين 
ال����ي����وم ف���ق���د ع��ل��م��وه��ا الل����ت����زام 

وامل�سوؤولية.
ن��اف��ذت��ه��ا على  اأن  وت���ذك���ر جن���وم 
جدها  م���ن���زل  يف  ك���ان���ت  احل����ي����اة 
خور  على  املطل  ال�سلم  درج  على 
الوحيدة  امل�������س���اح���ة  ح���ي���ث  دب�����ي 
و�سورة  ال��ع��امل،  فيها  ت��رى  التي 
املراكب ال�سائرة يف اخلور حتولت 
فيلم  اأول  ثم  ر�سم  ثم  كتابة  اإىل 

وثائقي اأخرجته.
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��درا���س��ة مل ت��ت��ح لها 
مبكراً  ل��ل��درا���س��ة  ال�سفر  ف��ر���س��ة 
الفنون  ب���درا����س���ة  حت��ل��م  وك���ان���ت 
قابله  ح��ل��م��ه��ا  ول���ك���ن  اجل��م��ي��ل��ة 
ب����داأت العمل  اأ����س���ري،  اع���رتا����س 
عام   17 ���س��ن  يف  ال�����س��ح��اف��ة  يف 
وو�سلت اإىل رئي�س الق�سم الثقايف 
اإىل  ال��درا���س��ي��ة  البعثة  ك��ان��ت  ث��م 
اأمريكا يف جمال الإعلم، ودر�ست 
وم�سرح  جميلة  وفنون  تلفزيون 
الفيديو،  اإن���ت���اج  يف  وتخ�س�ست 

اإىل  �سافرت  البكالوريو�س  وبعد 
ا���س��رتال��ي��ا وع�����ادت ل��ل��دول��ة عام 

.1999
اأحمد  ���س��م��رة  ال��ف��ن��ان��ة  وذك�����رت 
على اعتزازها بهويتها الإماراتية 
وال��ت��ي ت��وؤك��ده��ا يف ك��ل عمل فني 
تقوم به وكانت ت�سر على اللتزام 
ب��ل��ه��ج��ت��ه��ا وب���زي���ه���ا الإم�����ارات�����ي 
ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع��ن ال��ع��م��ل الذي 
لها  تتح  اأنها مل  وقالت  به،  تقوم 
خ�سعت  ولكنها  الدرا�سة  فر�سة 
اأهلتها  امل��م��ث��ل  لإع�����داد  ل�����دورات 
للتمثيل  وح��ب��ه��ا  �سغفها  لتكمل 
امل�ستمر عن اجليد  كذلك بحثها 
والتزامها �ساعدها يف نيل العديد 
من اجلوائز على م�ستوى الدولة 
وخ�����ارج�����ه�����ا، رغ������م ام���ن���ي���ت���ه���ا يف 
موهبتها  و�سقل  درا�ستها  اإكمال 
الفنية  بداياتها  اأن  اإل  بالدرا�سة 
مهتمني  وم�سوؤولني  مناخ  و�سط 
بامل�سرح وخمرجني جادين منهم 
الأ�سدي  وج�����واد  ال�����س��ط��ي  ف�����وؤاد 

وحم�سن حممد وغرهم.
لوتاه  ف��اط��م��ة  ال��ف��ن��ان��ة  واأك������دت 
من  والتثاقف  جتربتها  اأن  على 
اأفادها  مناخات وجتارب خمتلفة 
الفن  ل��واء  ترفع  اأن  وا�ستطاعت 
العام  املناخ  اأن  الإماراتي، وذكرت 
ع��ل��ى �سقل  ي�����س��اع��د  اخل������ارج  يف 
اأن البحث  التجربة والتعلم، كما 
تكوينها  يف  ���س��اع��ده��ا  ال��داخ��ل��ي 
اأن��ه��ا عندما  الإن�������س���اين، وت���وؤك���د 
م�سوارها  ب�����داأ  ن��ف�����س��ه��ا  وج�����دت 
الفني، فهي كانت مبثابة �سخ�س 
يبحث ع��ن وج����وده وان��ت��م��اءه يف 

تفاعل املتلقي مع العمل الفني.
اأن طبيعة  ال��غ��امن  وت��ذك��ر جن��وم 
الوثائقية  ل���لأف���لم  اخ��ت��ي��اره��ا 
�سخ�سيات  ب���ك���ون���ه���ا  ت����رت����ب����ط 
اأ�سا�س  عميقة وا�ستثنائية ومتثل 

التطور  ���س��اه��م  ال����ذي  امل��ج��ت��م��ع، 
ال�سريع واخلاطف يف جعل الب�سر 
متثل  ل  م��ف��ردات  خ��ل��ف  يلهثون 
اأن  اإل  ال��وق��ت،  بع�س  يف  اأ���س��ا���س��اً 
الإن�سان الب�سيط يحتاج اإىل مزيد 

ال�سوء  وت�سليط  الكت�ساف  م��ن 
احلقيق  ال�سخ�س  باعتباره  عليه 
والأ����س���ي���ل يف جم��ت��م��ع��ن��ا ورغ���م 
بالعمق،  يتميز  اأن���ه  اإل  ب�ساطته 
�سخ�سيات  ع����ن  دائ����م����اً  اأب����ح����ث 

ه���ذا ال���ع���امل.. ي��ب��ح��ث ع���ن دوره 
وحت���اول م��ن خ��لل ه��ذا البحث 
امل�ساهد  ي��ك��ون  اأن  ال��داخ��ل��ي  اأن 
جزء منها يف حلظة خلق اللوحة 
حتب  لذلك  عطاء،  طاقة  لتكون 

مثال  مو�سوعاً  تكون  لأن  قابلة 
اأر�سلني  ال������ذي  ح���م���ام���ة  ف��ي��ل��م 
وخمي�س  ال����دويل،  امل�����س��ت��وى  اإىل 
يف  يل  يعر�س  فيلم  اأول  م���رزوق 

اليابان عام 1999.

•• دبي-الفجر:

الهيئة   ، للثقافة  دبي  والفنون  للثقافة  دبي  هيئة  اأعلنت 
املعنية ب�سوؤون الثقافة والفنون وال��رتاث يف الإم��ارة، عن 
ثقافية  بفعالية   ،  2017 اخل��ر  ع��ام  مب��ب��ادرة  الحتفاء 
بالتعاون مع  الأيتام.  على  الكتب  بتوزيع  الطابع، متثلت 
ر وقرية العائلة وعدد من دور الن�سر، قامت  �سوؤون الق�سّ
الهيئة عر مكتبة دبي العامة التابعة لها بتوزيع حزم من 

الهدايا عبارة عن جمموعة من الكتب للأطفال.
للثقافة  دبي  تبديه  الذي  وتعك�س هذه اخلطوة احلر�س 
خمتلف  بني  املعرفة  لن�سر  العامة  دبي  مكتبة  خلل  من 
تر�سيخ مفهوم اخلر خلل  اإىل  اإ�سافة  املجتمع،  �سرائح 
تقوم  التي  الثلثة  امل��ح��اور  م��ن  انطلًقا  اجل���اري،  ال��ع��ام 
املجتمعية، وهي خدمة  للم�سوؤولية  ا�سرتاتيجيتها  عليها 

املجتمع والتطور واإ�سراك القطاع اخلا�س. 
ال��ع��ام��ة يف  دب��ي  اإدارة مكتبة  م��دي��ر  امل��ع��م��ري،  وق���ال فهد 

الهيئة  اهتمام  انطلًقا من  والفنون:  للثقافة  دبي  هيئة 
مببادرات عام اخلر، والتزامها بتثقيف الأيتام بناًء على 
توجهات احلكومة بالهتمام بقانون القراءة الوطني الذي 
اأج��ل تفوقنا وحتقيق  اأجيال تعمل من  اإع��داد  اإىل  يهدف 
يتم  املبادرة،  هذه  ومبوجب    . لدولتنا  امل�ستقبلية  روؤيتنا 
طفل،   200 على  متنوع  كتباً  حت��وي  جمموعات  ت��وزي��ع 
اإ�سافة  العائلة،  وقرية  الق�سر  �سوؤون  يف  للأيتام  كاإهداء 
الأطفال  ع��ل��ى  ت��وزي��ع��ه��ا  مت  ك��ه��داي��ا  مغلفة  ق�س�س  اإىل 

موؤ�س�سة  من  بالدعم  املبادرة  هذه  حظيت  حيث  اليتامى، 
هماليل للن�سر، وموؤ�س�سة �سديقات للن�سر، ودار الهدهد، 
من  املبادرة  هذه  تن�سجم  املعمري:  واأ�ساف  مرايا.   ودار 
بني  ال��ق��راءة  ثقافة  تنمية  وخا�سة  الهيئة،  يف  توجهاتنا 
فئات  خمتلف  ب��ني  ا�ستدامتها  ع��ل��ى  واحل��ر���س  �سبابنا، 
املجتمع، مبا يتناغم مع ال�سرتاتيجية الوطنية للقراءة 
2016 – ″2026، والتي حتظى بدعم قيادتنا احلكيمة 
اأ�سلوب حياة، ولإثراء حمتوى  القراءة  وت�سجيعها لتكون 

القراءة يف املجتمع الإماراتي بحلول العام 2026 .
كما يتزامن توقيتها مع ال�سهر الوطني للقراءة )مار�س(، 
دبي  مكتبة  ت�ست�سيفها  بفعاليات  الهيئة  تدعمه  وال��ذي 
ال��ع��ام��ة، وم���ن خ���لل ف��ع��ال��ي��ة ���س��ن��دوق ال����ق����راءة، وعر 
للكتب  من�سات  لإن�ساء  خمتلفة  جهات  مع  اأي�ساً  التعاون 
هذه  و�سُترز  دب��ي.  مطارات  موؤ�س�سة  مثل  الإلكرتونية، 
اجلهود جمتمعة التزام دبي للثقافة بالتعاون مع اجلهات 

املعنية يف �سبيل ترجمة توجهات خطة دبي 2021 .
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•• دبي – د.حممود علياء

للفنانات فاطمة لوتاه وزكية  اأم�ض الول الثنني معر�سًا ت�سكيليًا  الثقافة والعلوم يوم  العاملي نظمت ندوة  املراأة  احتفاًل بيوم 
املطريي، بح�سور معايل  �سيخة  واأدارتها  الغامن  لوتاه وجنوم  اأحمد وفاطمة  �سمرية  الفنانة  ا�ست�سافت  كردي، وجل�سة حوارية 
حممد املر رئي�ض جمل�ض اإدارة مكتبة حممد بن را�سد ومعايل عبد الغفار ح�سني و�سلطان �سقر ال�سويدي رئي�ض جمل�ض اإدارة الندوة 

وعلي عبيد الهاملي نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة ود. رفيعة غبا�ض ولفيف من املهتمني.
بداأت الأم�سية بافتتاح املعر�ض الت�سكيلي الذي لقى حفاوة واإقبال احل�سور، ثم بداأت اجلل�سة احلوارية التي قدمت فيها �سيخة 
اأثرت  غريت  جمالها،  يف  م�سيئًا  قندياًل  اأ�سبحت  التي  الإبداعية  القامات  وقدمت  للح�سور،  ترحيبية  بكلمة  الرائدات  املطريي 
اأن تكون بهذه  املجتمع  ب�سغف داخلي ودعم من  وا�ستطاعت  الإمارات،  املوجودة يف دولة  الثقافية  املناخات  وتاأثرت وغريت من 

ال�سورة من الألق. ووجهت املطريي �سوؤالها للفنانة �سمرية اأحمد حول الذاكرة الأوىل التي �سكلت �سخ�سيتها وذكرياتها.

معايل حممد املر و�سعادة �سلطان �سقر ال�سويدي و�سعادة عبدالغفار ح�سني واحل�سور يتجولون يف اروقة املعر�س املقام باملنا�سبة 



فــن اأجــنبــي

35
حمظوظ لأنه ي�ستطيع اختيار الأعمال التي تعرّب عن قناعاته

رايان غو�سلينغ: ق�سة La La Land تعك�ض جزءًا من حياتي
- يحّب املغامرات والعزف يف اأوقات فراغه ويقاوم منذ �سنوات معايري هوليوود

ما اإن اأطلق فيلم La La Land حتى اعتر كثرون اأنه 
اأحد الأعمال التي رمبا ترت�ّسح جلوائز الأو�سكار. وهذا ما 
ح�سل بالفعل فقد ح�سل الفيلم على �ست جوائز خلل حفل 
اأكادميية فنون وعلوم ال�سينما الأمريكية )اأو�سكار( 2017 

يف دورتها ال� 89،
وح�����س��ل اأي�����س��ا ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن اجل��وائ��ز ال��ع��امل��ي��ة اآخرها 
وهي    Golden Globe Award من  جوائز  �سبع 

جمموعة جوائز اأمريكية �سنوية للأفلم والتلفزيون.
ُت���ك���ّرم ه���ذه ال��ك��وم��ي��دي��ا امل��و���س��ي��ق��ي��ة ك���ًل م��ن ف��ري��د اأ�ستر 
تلك  جت�سيد  اإع���ادة  اإىل  بو�سوح  وتهدف  روج���رز،  وجينجر 
لو�س  مدينة  مزايا  وت�سوير  املميزة  ال�سينمائية  التجربة 

اأجنل�س.
العمل  ه��ذا  �سازيل �سعوبة يف متويل  دام��ي��ان  امل��خ��رج  وج��د 

الرتفيهي الغريب. كانت هذه املغامرة تنا�سب رايان 
عامل  ع��ن  وغريباً  غام�ساً  ُيعتر  ال��ذي  غو�سلينغ 

���س��ن��اع��ة الأف�����لم 
اأ�سبح  ال������ذي 

م��������رجم��������اً 
من  اأك��������رث 
وق�����ت  اأي 
م�������������س������ى. 
ي�������������ح�������������ّب 

اأوق��ات فراغه ويقاوم منذ  هذا النجم املغامرات والعزف يف 
�سنوات معاير هوليوود.

املقابلت  من  ل�سل�سلة  املا�سي  ال�سيف  يف  ي�ستعد  كان  حني 
ال�ساقة يف لو�س اأجنل�س، بدا هادئاً ومتزناً ب�سكل لفت. رمبا 
عن  ال��دف��اع  يف  برغبته  اأو  الكندية  بطبيعته  �سلوكه  يتعلق 
فيلم ي�سبهه. اأكد غو�سلينغ حينها اأن اختيار كل فيلم يطرح 
حتدياً جديداً بالن�سبة اإليه، واأن وجود ا�سمه على املل�سق ل 
قراره  يتخذ  اأن��ه  مو�سحاً  بال�سرورة،  العمل  جن��اح  ي�سمن 

ا�ستناداً اإىل حما�سته للم�ساركة يف م�سروع ل ي�سبه غره.

ح�سور قوي
جداً،  قوي  وح�سور  غريب  خارجي  ب�سكل  غو�سلينغ  يتمّتع 
خلل  م��ن  نف�سه  ويفر�س  ال�سا�سة  على  ج���ذاب  وه��و 
حركاته وتعابره ونظراته التي ت�سبق كلمه، 
الهادئ بهامفري بوغارت  لذا يذّكرنا �سحره 

اأو كلرك غابل.
يف عمر الثانية ع�سرة، قّرر غو�سلينغ الرحيل 
وت����رك عائلته  )اأون���ت���اري���و(  م��ن��زل��ه يف  م���ن 
يف  للم�ساركة  امل��ورم��ون  طائفة  اإىل  املنتمية 
)منتدى ميكي ماو�س( اإىل جانب كل 
من بريتني �سبرز وجا�سنت 
مت�����رلي�����ك، ف���ك���ان���وا من 
ب����ني امل��م��ث��ل��ني الأط����ف����ال 
�سركة  خّرجتهم  ال��ذي��ن 
اأن  دون  م���ن  )دي�����زين( 

يت�سرروا.
اإىل  ب������ال������ن�������������س������ب������ة 
تعّلقت  غ��و���س��ل��ي��ن��غ، 
الأ�سا�سية  امل�����س��األ��ة 
الأدوار  ب���اخ���ت���ي���ار 
ال�����س��ح��ي��ح��ة واأخ���ذ 
ف�سًل  امل��ج��ازف��ات، 
بلقاءات  القيام  عن 
ع����ام  يف  ح����ا�����س����م����ة. 
����ح  ت����ر�����سّ  ،2006
جلائزة اأو�سكار عن دور 
خمدرات  مدمن  اأ�ستاذ 
 Half Nelson يف فيلم
ن��ي��ل�����س��ون( لكنه مل  )ن�����س��ف 
النجوم  م�����س��اف  اإىل  ي�سل 
اإذ متّكن  �سنوات،  م��رور  قبل 

امل�ستقلة  الأمركية  ال�سينما  خارطة  على  نف�سه  فر�س  من 
واملتطلبة.

يف عام 2012، حّوله املخرج الدمناركي نيكول�س ويندينغ 
هذا  ���س��ورة  فانطبعت  )ال��ق��ي��ادة(   Drive فيلم  بطل  اإىل 
الرجل يف خمّيلة النا�س، وهو ُيعتر بطًل معزوًل وغام�ساً 

و�ساحب قيم مثالية.
اخلا�سة  بحياته  ويحتفظ  مانديز  اإيفا  الرائعة  من  ت��زّوج   

لنف�سه.
رمبا يكون ممثًل مقنعاً لكنه ل يرتاح اأمام عد�سة امل�سورين. 
يف فيلم La La Land، يوؤدي غو�سلينغ دور عازف بيانو 
الق�سة  يتذّمر من ولدت��ه يف ع�سر ل ينا�سبه. تعك�س هذه 

جزءاً من حياته.
 يعرتف املمثل باأنه حمظوظ لأنه ي�ستطيع اختيار الأعمال 

التي تعّر عن قناعاته.
الهادئ،  ب��ع��ن��اده  وج����وده  ف��ر���س  يف  غو�سلينغ  راي����ان  ينجح 
وت�سر عدم م�ساركته يف اأفلم الأبطال اخلارقني حتى الآن 
عدد  اأن  �سيما  ل  اأع��م��ال��ه،  اختيار  يف  النتقائية  نزعته  اإىل 
�سل�سلة مربحة قليل.  امل�ساركة يف  الذين يرف�سون  املمثلني 
وحني ي�سارك النجم الكندي يف فيلم ل ي�سبهه )مثل فيلم 
The Nice Guys )ال�سابان اللطيفان( الذي �سدر يف 

ال�سيف املا�سي(، يكون الف�سل التجاري م�سموناً!

اأو�سكار  يف  الأ���س��د  بن�سيب  ف��از    La La Land
2017

ح�سد فيلم La La Land  على �ست جوائز خلل حفل 
اأكادميية فنون وعلوم ال�سينما الأمريكية " اأو�سكار" 2017 
بالوليات  اأجن��ل��و���س  ل��و���س  م��دي��ن��ة  89، يف  ال����  دورت���ه���ا  يف 
 " للنجمة  الأوىل  اجلائزة  كانت  حيث   ، الأمريكية  املتحدة 
العمل، وجائزة  دوره��ا يف  " كاأف�سل ممثلة عن  �ستون  اإمي��ا 
اأف�سل اإخراج �سينمائي ح�سل عليها املخرج الأمريكي دميان 
�سازيل، لي�سبح اأ�سغر خمرج يح�سل على اجلائزة يف تاريخ 

الأكادميية. 
�سينمائي،  ت�سوير  اأف�سل  جائزة  على  اأي�سا  الفيلم  وح�سل 
 city of stars وب��اأغ��ن��ي��ة   اأ���س��ل��ي،  اأف�سل ن�س  وج��ائ��زة 
العمل  وح�سل  اأ�سلية،  اأغنية  اأف�سل  جائزة  الفيلم  ح�سد 

اأي�سا على جائزة اأف�سل ت�سميم اإنتاج. 
اأي�سا  ح�����س��ل   La La Land ف��ي��ل��م  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
�سبع ج��وائ��ز من  اآخ��ره��ا  العاملية  م��ن اجل��وائ��ز  العديد  على 
جوائز  جمموعة  وهي    Golden Globe Award

اأمريكية �سنوية للأفلم والتلفزيون.

Passengers بعد جناح

 جنيفر لوران�ض حت�سر ل�3 اأفالم جديدة
ل�3 اأفلم جديدة  حت�سر النجمة العاملية جنيفر لوران�س 
Passengers الذي �ساركها  بعد جناح فيلمها الأخر 
ف��ي��ه ال��ب��ط��ول��ة ال��ن��ج��م ك��ري�����س ب����رات، وحقق 
اإيرادات و�سلت اإىل 294.3 مليون دولر 

حول العامل.
واأظ���ه���ر م��وق��ع اأج��ن��ب��ي اأن الأف���لم 
النجمة  ب��ه��ا  ت�����س��ارك  اأن  امل���ق���رر 
املقبلة هي فيلم  خلل الفرتة 
رون  للمخرج   "Zelda"
 It's " وف��ي��ل��م  ه������وارد، 
 "  What I Do
املخ�سرم  امل���خ���رج  م���ع 
����س���ت���ي���ف���ن ����س���ب���ي���ل���رج، 
الأعمال  �سيدة  عن  وفيلم 
اإىل  م�سرا  ه��ومل��ز،  اإليزابيث 
اأنها توا�سل حاليا جت�سيد دورها 
 "Red Sparrow" فيلم  يف 
جويل  البطولة  فيه  ي�ساركها  ال��ذي 
فران�سي�س  اإخ�������راج  وم����ن  اإج�����رت�����ون، 
ل��وران�����س، وامل���ق���رر ع��ر���س��ه ج��م��اه��ري��ا يف 
نوفمر   10 الأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة  ال��ولي��ات 
 passengers املقبل.ي�سار اإىل اأن فيلم
ت��دور اأح��داث��ه ح��ول ع��دد من الف�سائيني 
اإىل  ب�����س��ري  األ���ف   55 م��ن  اأك���رث  ينقلون 
بتنوميهم،  ق��ام��وا  اأن  بعد  بعيد  ك��وك��ب 
لكن يحدث خلل ما يف اآلية غرفة النوم 
املحدد  امل��وع��د  قبل  ف���ردان  في�ستيقظ 
يحدث  م���ا  وه����و  ع���اًم���ا،  ب�60  ل��ه��م��ا 

الكثر من الفو�سى.

هازال كايا تعود للدراما 
الرتكية ب� )�ساحب النجوم(

الرتكية  ال��ن��ج��م��ة  اأع��ل��ن��ت 
ال���������س����ه����رة ه����������ازال ك����اي����ا، 
العربي  الوطن  املعروفة يف 
يف  "نهال"  ب�������س���خ�������س���ي���ة 
املمنوع"،  "الع�سق  م�سل�سل 
ع��������ر �����س����ف����ح����ت����ه����ا ع���ل���ى 
�ستبداأ  اأن��ه��ا  "في�سبوك"، 
"�ساحب  ت�سوير م�سل�سلها 
�ستعود  ال������ذي  النجوم"، 
ال�سا�سة  اإىل  جم������ددا  ب����ه 
الرتكية يف منطقة اأرجوب، 
ع��ق��ب ان��ت��ه��اء ع��ط��ل��ة راأ�����س 

ال�سنة امليلدية اجلديدة.
�سعادتها  ع������ن  ت  وع�����������رَّ
الرتكي  ال��ن��ج��م  مب�����س��ارك��ة 
اأوزيلديز  �سوكرو  الو�سيم 
م��ع��ه��ا يف امل�����س��ل�����س��ل، ال���ذي 
ن�سب  يحقق  اأن  ل��ه  يتوقع 
حمليا  ع��ال��ي��ة  م�����س��اه��دات 

وخارجيا.
اأعلنت  ك��اي��ا  وك��ان��ت ه����ازال 
اعتزالها  املا�سي  يونيو  يف 
التفرغ  اأج������ل  م����ن  ال����ف����ن، 
ب���اأرق���ى  م��ط��ع��م��ه��ا  لإدارة 
������س�����واح�����ي ا�����س����ط����ن����ب����ول. 
اأج������ل هذا  وح�������س���ل���ت م����ن 
طبخ  دورة  ع���ل���ى  ال����ه����دف 
كلفتها قرابة 17 األف لرة 
تركية )5700 دولر(، يف 
اأح����د ال��ف��ن��ادق ال��ت��ي تنظم 

دروات لتعليم الطبخ.

La La Land )اأر�ض الأحالم(،  اأول م�سهد من فيلم  يف 
وي�سمع  قدمية  �سيارة  يف  جال�سًا  غو�سلينغ  راي��ان  يظهر 
مو�سيقى اجلاز. َتْعَلق �سخ�سية �سيبا�ستيان التي يوؤديها يف 
ازدحام �سري خانق. ي�سارك املمثل الكندي جمددًا يف فيلم 
وُيحِدث  ال�سينمائية،  املهرجانات  يف  النقاد  اإعجاب  يثري 

�سجة كربى.
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طرق فعالة للك�سف املبكر 
عن �سرطان الأمعاء

  اأكد العديد من اأطباء اجلراحة يف اأملانيا اأن اتباع تدابر معينة يف الن�سف 
ب�سرطان  الإ�سابة  النا�س  العديد من  �ساأنه جتنيب  العمر من  الثاين من 
الأمعاء. ووفقا للأطباء، توجد يف اأمعاء الب�سر العديد من النتوءات التي 
قد تتحول مع الوقت اإىل اأورام خبيثة، لكن فرتة حتول تلك النتوءات اإىل 
اأورام تعد طويلة نوعا ما وقد ت�سل اإىل 20 �سنة اأحيانا. واأ�سافوا: "ميكن 
الوقاية من الإ�سابة ب�سرطان الأمعاء عن طريق اإجراء فحو�سات دورية، 
التنظر،  بوا�سطة  ال��داخ��ل  من  الأم��ع��اء  حالة  على  الط��لع  يتم خللها 
النا�س يهملون تلك الفحو�سات، وكل الإح�ساءات ت�سر  العديد من  لكن 
اإىل اأن 60 األف حالة اإ�سابة جديدة ب�سرطان الأمعاء يف اأملانيا وحدها كان 
من املمكن جتنبها لو اأن اأولئك الأ�سخا�س قاموا بالفحو�سات الدورية". 
كما اأكدوا اأن الطرق التقليدية للك�سف املبكر عن �سرطان الأمعاء كتحليل 
الراز اأو الك�سف عن الروتينات يف الدم ل تعد دقيقة ب�سكل كامل، فهناك 
لهذا  امل�سبب  اجل��ني  ك�سف  على  تعتمد  اإليها  التو�سل  مت  جديدة  طريقة 

املر�س، لكنها مكلفة للغاية وغر منت�سرة على نطاق وا�سع بعد.

اأ�ساطري مرتبطة ب�سرب 
املاء.. تعرف على حقيقتها

لأ�ساطر  احلقائق  بع�س  �سكاى"  "بولد  الهندى  املوقع  ن�سره  تقرير  ذك��ر 
مرتبطة ب�سرب املياه، منها اأ�سطورة اأن اجل�سم يحتاج ثمانية اأكواب من املاء 
يوميا، فاحلقيقة اأنه لي�س هناك اأى دليل علمى على اأن كل �سخ�س يحتاج 
التى  امل��ي��اه  كمية  لأن  اأف�سل،  ل�سحة  يومى  ب�سكل  امل��اء  م��ن  اأك���واب  ثمانية 
ودرجة  وال��وزن  ال�سن  مثل  العوامل  بع�س  على  تعتمد  الواقع  فى  ت�ستهلك 
احلرارة والن�ساط. . وتابع التقرير اأنه بالن�سبة للأ�سطورة الأخرى اأن املاء 
فى  ت�ساعد  التى  هى  الكلى  اأن  الواقع  فى  فاإنه  اجل�سم،  من  ال�سموم  يطرد 
التخل�س من ال�سموم، فاإذا كنت ل ت�سرب كمية كافية من املاء الكلى ل تكون 
قادرة للقيام مبهمتها على اإزالة ال�سموم، ومن الأ�ساطر الأخرى املرتبطة 
مبياه ال�سرب اأن املياه املعدنية املعباأة تعمل على ت�سو�س الأ�سنان، لكن احلقيقة 
اأن مياه ال�سنبور حتتوى على الفلورايد الذى مينع ت�سو�س الأ�سنان بخلف 
املياه املعباأة فهى ل حتتوى على الفلورايد ومل يثبت اأن عدم وجوده ي�سبب 
ال�سرب  اأن مياه  الرابعة  الأ�سطورة  التقرير  كما جاء فى  بالأ�سنان.  ت�سو�س 
حتافظ على رطوبة الب�سرة، لكن احلقيقة اأن �سرب كميات كبرة من املاء ل 
متنع جفاف و�سحة اجللد، لأنه يعتمد اإىل حد كبر على ال�سئون الداخلية 
باجل�سم، اأما بالن�سبة للأ�سطورة اخلام�سة اأن املاء ي�ساعد على فقدان الوزن، 
لكن احلقيقة اأن �سرب املاء ل يقلل من الوزن فى حالة تناول الأطعمة الغنية 
بال�سعرات احلرارية التى توؤثر على وزن اجل�سم. واأخرا بالن�سبة لأ�سطورة 
اأن اجل�سم ل يحتاج اإىل �سرب الكثر من املاء خلل ف�سل ال�ستاء، فاإنه فى 
ل�سرب  للعرق ومتيل  الوا�سحة  العلمات  العديد من  ال�سيف هناك  ف�سل 
املزيد من املاء عن اأى وقت اآخر، لكن بالن�سبة لف�سل ال�ستاء ل متيل للعرق 
الكثر من  يفقد  ذلك اجل�سم  املياه، ومع  اأق��ل من  كميات  وت�ستهلك  كثرا 

ال�سوائل خلل ف�سل ال�ستاء ب�سبب جفاف اجلو. 

اخل�سراء  الطاقة  هي  • ما 
ميكن ا�ستخراج الوقود من بع�س النباتات مثل ف�سلت ق�سب ال�سكر 
التى ت�ستخرج منها الرازيل وقود ميزج بالبنزين وميلأ به خزانات 
احوا�س  م��زارع متلأ  ان هناك  ال�سكري، كما  ال�سمندر  واي�ساً  الوقود 
كبرة بف�سلت املزروعات وت�سنع منها غاز ي�ستعمل يف التدفئة وتلك 

هى الطاقة اخل�سراء 
من �ساحب اأول هرم مدرج 

املدرج  �سقارة  ه��رم  بنى  وق��د  اميحوتب  القدمي  امل�سري  املهند�س  هو 
6 م�سطبات، بعده ياأتي هرم ميدوم  يف عهد امللك زو�سر واملكون من 

املدرج وقد بني يف عهد �سنفرو 
؟  ال�سا�سان  مملكة  �سقوط  عن  تعرف  • ماذا 

ذلك عندما  وك��ان  الفر�س  ما يطلق على مملكة  ال�سا�سان هى  مملكة 
ابي  ب��ن  �سعد  بقيادة  القاد�سية  معركة  يف  وال��ف��ر���س  امل�سلمني  التحم 
على  الق�ساء  امل�سلمون  ا�ستطاع  وق��د  ر�ستم  ال��ف��ر���س  وق��ائ��د  وق��ا���س 

الفر�س )مملكة ال�سا�سان( يف هذه املعركة 

اأن قلم احلر اجلاف املوجود فى الوقت احلا�سر  اخرتعه ال�سحفى املجرى لدي�سلو جوزيف  • هل تعلم 
برو وكان ذلك فى الثلثينيات .

 • ولد اإيليا اأبو ما�سى عام 1889 م فى لبنان وتوفى عام 1957 م .
 • هل تعلم اأن اأهل ال�سني هم اأول من اكت�سفوا النار .

 • تاأ�س�س الحتاد الدوىل لكرة القدم الفيفا عام 1904 م .
 • النرتبول اأو البولي�س الدوىل يعود تاأ�سي�سه اإىل عام 1923 .

 • ال�سوق الأوروبية امل�سرتكة تاأ�س�ست عام 1958 . 
 • هل تعلم اأن اأول دولة عرفت لعبة اجلولف هى ا�سكتلندا .

. الأمريكية  املتحدة  الوليات  من  وهو  الكاتبة  الآلة  خمرتع  هو  �سولز  كري�ستوفر  اأن  تعلم  • هل 
 • هل تعلم اأن هرام مك�سيم هو خمرتع املدفع الر�سا�س .

 • هل تعلم اأن ال�سيزموجراف هو جهاز ت�سجيل حدوث الزلزل . 
 • اخرتع جهاز قيا�س الزلزل العامل الأمريكى ت�سارلزريخرتعام 1930 م .

 • هل تعلم اأن الإمام حممد متوىل ال�سعراوى من مواليد اأول ابريل عام 1911 م بقرية دقادو�س وتويف يف 
. م   1998 عام  يونيو   17

الكلب ال�شجاع 

وفاء عبداهلل عي�شان
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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�شاره حم�د 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.

ريهام احمد 
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.

رمي دروي�ش احل�شاين 
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.

الكمرثى
اأن  اأج��راه��ا العلماء  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ارب  اأث��ب��ت��ت 
الو�سيلة  ي�سبح  اأن  ميكن  بالروائح  العلج 

الفعالة يف تخفيف الوزن.
واأج��������رى ع���ل���م���اء م����ن ج���ام���ع���ة ب���ورج���وين 
تاأثر  م��دى  ملعرفة  اخ��ت��ب��ارات  الفرن�سية، 
�سارك  املر�سية،  احل��الت  علج  يف  الروائح 
115 رجًل وام��راأة ت��رتاوح اأعمارهم  فيها 
اأن  العلماء  وا�ستنتج  �سنة،   50 –  18 بني 
اأن ي�سبح الطريقة  بالروائح ميكن  العلج 

الأك�����رث ف��ع��ال��ي��ة يف ت��خ��ف��ي��ف ال������وزن. وق�����س��م ال��ب��اح��ث��ون امل��ت��ط��وع��ني اإىل 
عطروها  غرفة  يف  النتظار  املجموعتني،  اح��دى  من  وطلبوا  جمموعتني 
دقيقة،   15 م�سي  وبعد  دق��ائ��ق،  ب�سعة  قبل  الطازجة  الكمرثى  برائحة 
نقلوهم مع افراد املجموعة الخرى اإىل غرفة ثانية فيها اأطباق خمتلفة 
م��ن امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة. وط��ل��ب��وا م��ن ك��ل م�����س��ارك اخ��ت��ي��ار ث��لث��ة اأط��ب��اق من 
املواد الغذائية املعرو�سة يف الغرفة، وتبني من نتيجة الختبار، اأن رائحة 
الكمرثى مل توؤثر يف اختيار الطبق الأ�سا�سي والفواكه، ولكنها اأثرت جداً 
عند اختيار الطبق الثالث، حيث اختار 3 اأفراد املجموعة الثانية املعجنات 
بال�سوكولتة، يف حني اأغلب افراد املجموعة الوىل التي و�سعت يف غرفة 
وبالذات  الفواكه،  رائحة  اأن  النتائج  واأو�سحت  الكمرثى،  برائحة  م�سبعة 

الكمرثى، ميكن اأن تلعب دوراً مهماً يف اختيار املواد الغذائية.

تعتر ال�سوكولته من الأكلت املحببة للجميع خا�سة الأطفال، 
ال�سكولتة  اأن  منها  لها،  فوائد عديدة  العلم  يكت�سف  وكل مدى 
اخلام حتافظ على الرتكيز، واأثبتت درا�سات اأن ال�سكولتة ت�ساعد 

."metro" اأي�سا يف الق�ساء على ال�سعال، وذلك نقًل عن
قدمًيا كان ُيعرف اأن تناول الليمون والع�سل ي�ساعد على الق�ساء 
على ال�سعال، لكن اأثبتت الدرا�سات احلديثة اأن ال�سكولتة اأي�سا 

ت�ساعد يف ذلك.
الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  اأب��ح��اث  رئي�سة  م��وري�����س،  اإل���ني  ق��ال��ت 
واجلهاز التنف�سي يف جامعة "هل" الريطانية: اإن نتائج درا�سة 
اأخرة اأثبتت اأن العلجات التي حتتوي على الكاكاو لديها مفعول 

اأف�سل من الأدوية التي ل حتتويه.

ا، ووجد الباحثون  163 �سخ�سً وكانت قد اأجريت الدرا�سة على 
اأدت اإىل حت�سن يف اأعرا�س  اأن الأدوي��ة التي حتتوي على الكاكاو 

املر�س خلل يومني.
ويف درا�سة اأخرى اأجراها مركز اإمبريال كوليدج لندن للأبحاث، 
وو�سل الباحثون اإىل اأن ُمركًبا يف الكاكاو ا�سمه "ثيوبرومني" له 
فاعلية كبرة يف ال�سيطرة على ال�سعال، باملقارنة مع "كوديني"، 

وهو العن�سر الأكرث ا�ستخداًما يف الأدوية حالًيا.
واأثبتت نتائج جتربة ع�سوائية �سملت 163 من مر�سى ال�سعال 
اأن الدواء الذي يحتوي الكاكاو اأف�سل من غرها، وتو�سلت اإىل 
اأن املر�سى الذين يتناولون الدواء القائم على ال�سوكولتة �سهدت 

حت�سًنا ملحوًظا يف الأعرا�س خلل يومني.

ال�سوكولته اأحدث عالج لل�سعال!

املغنية الأ�سرتالية كايلي مينوغ خالل م�ساركتها يف حدث ترويجي للنظارات يف �سيدين.  )رويرتز( 

انتقلت احدى العائلت من �سكنها ل�سكن اآخر عبارة عن بيت من طابقني اخذت العائلة الن�سف العلوي وكانت 
.. لذلك  العائله كلب �سخم كثر احلركة، يخافه من يراه  ال�سفلي وكان مع تلك  الطابق  البيت يف  �ساحبة 
عندما راأته �ساحبة البيت طلبت من ال�سكان اجلدد التخل�س منه لنها ل حتب وجود الكلب يف بيتها فطلب 

منها رب العائله فرتة من الوقت لتدبر مكان له ريثما ياأتي ابنه من �سفره ويت�سلمه .
ارتبطت العائلة ب�سداقة خفيفة مع �ساحبة البيت ورغم ذلك كانت تدخل وتخرج من عندهم بدون ان تقرتب 
من الكلب لأنها بطبيعتها ل حتب الكلب .. يف يوم من اليام وبعد ان انت�سف ليل �سيف حار ا�ستيقظ رب 
العائلة على حركة من كلبه .. ذهابا واأيابا يف البيت كاأنه ا�ستم �سيئا ما وكان بادي القلق فهداأ رب العائلة من 
قلقه بالرتتيب على راأ�سه ورغم ذلك اخذ ي�سدر ا�سواتا خفيفه وكاأنه يتوج�س �سرا وفجاأة انتبه رب العائلة 
على ا�سوات �سراخ �سعيف ي�سدر من الدور الأ�سفل من عند �ساحبة البيت ولأنه يعرف انها ت�سكن وحدها 
قلق وذهب ليخر زوجته ولكن كلبه مل يتنظر ان يخره احد �سيئا فقد رفع قوائمه ليقفز على ال�سباك ومنه 
ل�سقف غرفة �سغرة يف احلديقة ثم ا�ستدار ليقفز داخل �سرفة �ساحبة البيت التي كانت مفتوحة ب�سبب ارتفاع 
كانت �ساحبة   .. البيت  �سرقة  للدخول وحماولة  الل�سو�س  الطريق لحد  الوقت مما مهد  احل��رارة يف ذلك 
البيت �سخمه اجل�سد مما مكنها للدخول يف حماولة جريئة للتخل�س من الل�س الذي كان يكمم فمها وكان 
يحاول ان يطبق على رقبتها خلنقها يف الوقت الذي هجم فيه الكلب عليه من اخللف بكل قوة فاأوقع الثنان 
اأر�سا �ساحبة البيت والل�س ولكنه ا�سرع وجثم فوق ج�سد الل�س وهو يزجمر وقد بانت اأ�سنانه احلادة وتوتره 
الذي جعله يبدو �سر�سا بل مرعبا مما اوقع اخلوف والرعب يف ج�سد الل�س فاأ�ست�سلم نوما على الأر�س بدون 
حراك بدل من تقطيعه اربا اربا باأ�سنان ذلك الكلب، هنا انت�سبت �ساحبة البيت وقد هداأت قليل يف الوقت 
الذي اخذ رب العائلة يخبط بيديه على الباب فذهبت م�سرعه وفتحت الباب طالبة منه الت�سال بال�سرطة 
لوجود ل�س لديها، عندها نظر اليها وقال ح�سنا اين هو قالت داخل غرفة نومي .. دخل رب العائلة م�سرعا 
فاأ�سرع بطلب  الل�س  تامة فوق ج�سد  راحة  ال�سجاع مرتاحا  وكلبه  الأر���س  ا�ست�سلم على  وقد  امل�سكني  فوجد 
ال�سرطة وهو ي�سحك ويقول رمبا ال�سرطة تكون ارحم عليه مما هو فيه الن . ومنذ هذا احلادث والكلب يعي�س 

يف البيت معززا مكرما بل مدلل من �ساحبة البيت التي منحته غرفة احلديقة اخلالية تقديرا له .


