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حتذير من ترك كي�س ال�شاي 

يف الكوب لفرتة طويلة
يف  ال�شاي  اأك��ي��ا���س  ت��رك  م��ن  �شموت،  فانيتي  ال�شحية  خبرية  نبهت 
و�شع  من  اأف�شل  يعد  ال�شاي  غلي  اأن  م��وؤك��دة  طويلة،  لفرتة  الكوب 

كي�س ال�شاي يف الكوب مدة طويلة.
ال�شاي بالكوب لفرتة ي�شبب عددا من  اأن ترك كي�س  وعللت �شموت، 
الكي�س يف  يبقاها  التي  الطويلة  الفرتة  اأن  كا�شفة  ال�شحية،  امل�شاكل 
الكوب ال توؤثر فقط على مذاق ال�شاي وجتعله اأكرث مرارة اأو جتعل 

لونه داكنا، لكنه يوؤدي اإىل ت�شرب مادة الكافيني بكمية كبرية.
بعدم  نا�شحة  االأ�شنان،  بقعا على  الداكن يرتك  ال�شاي  اأن  واأ�شافت، 
الكبري، بح�شب �شحيفة  الكوب  5 دقائق يف  الكي�س الأكرث من  اإبقاء 

ذا �شن الربيطانية.

فوائد مذهلة لإكليل اجلبل 
واملميزات  اجلمة  الفوائد  ي��وم  بعد  يوماً  والدرا�شات  االأب��ح��اث  تثبت 

املذهلة لع�شبة اإكليل اجلبل واملعروفة اأي�شاً با�شم روزماري.
وي�شتخدم كثريون هذا النبات العطري يف اإ�شفاء نكهة مميزة للعديد 
رائعة  رائحة  من  به  يتميز  ملا  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  االأطباق  من 

ونفاذة ومذاق جيد.
�شتجعلكم  اجل��ب��ل  اإك��ل��ي��ل  لع�شبة  مذهلة  ف��وائ��د   8 يلي  فيما  اإل��ي��ك��م 
 2 ك��ري  م��وق��ع  يف  ج��اء  م��ا  وف��ق  بانتظام،  ا�شتخدامه  على  حتر�شون 

املعني بال�شحة:
املخ اإىل  الدم  تدفق  – زيادة   1

اأظهرت االأبحاث احلديثة اأن الروزماري يعمل على زيادة تدفق الدم 
اإىل املخ، وبالتايل و�شول االأك�شجني ب�شكل جيد، االأمر الذي من �شاأنه 

تعزيز الذاكرة والرتكيز.
بالعمر التقدم  مع  الذاكرة  على  – املحافظة   2

اجلبل  اإكليل  اأن  فيتوتريابيا  جملة  نتائجها  ن�شرت  اأب��ح��اث  وج��دت 
يحتوي على مواد فعالة م�شادة للأك�شدة متنع انهيار مادة كيميائية 
بالدماغ ي�شبب تلفها اأو تل�شيها مع التقدم بالعمر، االإ�شابة مبر�س 

ال� األزهامير.
الدموية واالأوعية  القلب  اأمرا�س  من  – الوقاية   3

خل�شت الدرا�شات اإىل اأن اال�شتهلك املنتظم الإكليل اجلبل ميكن اأن 
ي�شاعد يف احلد من خطر االإ�شابة باأمرا�س القلب و النوبات القلبية 
ال�شرايني وتكّون  ان�شداد  ال�شكتة الدماغية، وذلك عن طريق منع  و 

اجللطات.
ال�شعر منو  يف  – امل�شاعدة   4

وجد العلماء اأن تدليك ال�شعر بكمية قليلة من اإكليل اجلبل يحميه 
من ال�شعف والت�شاقط لدى كل من الرجال والن�شاء، كما اأنه يح�شن 

منوه.
وعلجه الربو�شتاتا  �شرطان  من  – الوقاية   5

ي��ح��ت��وي ال����روزم����اري ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن م�����ش��ادات االأك�����ش��دة وم���ادة 
الكانو�شول والتي تعد مركباً قوياً جداً يف حماربة اخلليا ال�شرطانية. 
“بل�س وان”  ن�شرت يف جملة  التي  االأولية  البحوث  وتبني، بح�شب 
االإلكرتونية، الدور الفعال لهذه الع�شبة العطرية يف حماربة �شرطان 
الربو�شتاتا على وجه اخل�شو�س، م�شرية اإىل اأنها قد تكون بعد املزيد 

من البحث، العلج الواعد لهذا النوع من ال�شرطانات.
االلتهاب – تقليل   6

يحتوي الروزماري على العديد من املركبات امل�شادة لللتهاب والتي 
جتعل منه خياراً ممتازاً للوقاية منها، وللم�شاعدة يف حاالت االإ�شابة 

باأي نوع من االلتهابات.

األربعاء   24   مايو    2017  م   -   العـدد  12028  
Wednesday  24   May   2017  -  Issue No   12028

األبوم هاري �شتايلز يت�شدر قائمة بيلبورد 200 
منفردا  الغناء  اإىل  حتوله  دايرك�شن  وان  فرقة  مغني  �شتايلز  ه��اري  ع��زز 
مبيعا  االأل��ب��وم��ات  الأك���رث   200 بيلبورد  قائمة  اجل��دي��د  األ��ب��وم��ه  بت�شدر 

لي�شبح ثاين اأفراد الفرقة الذي يت�شدر القائمة.
واأظهرت اأرقام �شبكة نيل�شن �شاوند �شكان لتتبع اأرقام مبيعات االألبومات يف 
الواليات املتحدة وكندا اأن �شتايلز باع 193 األف ن�شخة و100 األف اأغنية 
ع�شر اأغان تعادل األبوما واحدا و157 مليون ا�شتماع مبا�شر على االإنرتنت 
اإىل  املجمل  يف  لي�شل  االأول،  اأ�شبوعه  يف  األبوما(  يعادل  ا�شتماع   1500(

. وحدة  األف   230
و�شتايلز )23 عاما( هو ثاين اأفراد الفرقة الربيطانية الذي احتل املركز 
االأول الألبوم غنائي فردي بعد األبوم زين مالك )مايند اأوف ماين( الذي 

احتل قمة بيلبورد 200 العام املا�شي.
وبعد اأن ترك مالك وان دايرك�شن يف 2015 توقفت الفرقة و�شجل ثلثة 

من اأفرادها اأغاين فردية.
وتفوق �شتايلز على اأحدث األبومات فريق زاك براون ) ويلكم هوم ( الذي 
بلغت  مببيعات  االأ�شبوع  هذا   200 الثاين يف قائمة بيلبورد  احتل املركز 

وحدة. األف   146
ومبيعات  األبوم  اأي  املباعة من  الن�شخ  عدد   200 بيلبورد  قائمة  وحت�شى 
االأغاين )ع�شر اأغان تعادل األبوما واحدا( واال�شتماع املبا�شر على االإنرتنت 

)1500 ا�شتماع يعادل األبوما(.
على  الفردية  االأغنيات  مبيعات  تقي�س  التي  الرقمية  االأغ��اين  قائمة  ويف 
االإنرتنت احتلت اأغنية دي�شبا�شيتو للوي�س فون�شي من بويرتوريكو والتي 
يظهر فيها جا�شنت بيرب املركز االأول للأ�شبوع الثاين مببيعات بلغت 115 

األف ن�شخة.

مطعم يقدم الطعام.. 
ب�شحبة اجلرذان

يف خ��ط��وة غ��ري��ب��ة وج��ري��ئ��ة، ق���رر اأحد 
كاليفورنيا  والي��ة  يف  ال�شياحية  املطاعم 
لزبائنه  ف��ر���ش��ة  ت���ق���دمي  االأم����ريك����ي����ة، 
امل�شروبات  واح��ت�����ش��اء  ال��ط��ع��ام  ل��ت��ن��اول 
يومني  مل��دة  اجل���رذان  ب�شحبة  ال�شاخنة 

يف االأ�شبوع.
اخلدمة  ه��ذه  بتقدمي  املطعم  و���ش��ي��ب��داأ 
�شيبلغ  املقبل، حيث  يوليو  االأول من  يف 
دوالر   50 ح���وايل  بها  اال���ش��رتاك  ثمن 
اأمريكي، وتت�شمن اخلدمة وجبة موؤلفة 
اإىل  باالإ�شافة  املعجنات  من  قطعة  من 

م�شروب �شاخن.
الزبائن  ب���اأن  املطعم  با�شم  ن��اط��ق  وق���ال 
واأن  �شحتهم،  على  يخ�شوا  اأن  يجب  ال 
املطعم يتبع كافة االحتياطات ال�شحية. 
ب��اأن اجل��رذان التي ي�شتخدمها  واأ���ش��اف 
تهديد  اأي  مت���ث���ل  وال  ج������دا  ن���ظ���ي���ف���ة 
���ش��ح��ي ل��ل��زب��ائ��ن. و����ش���وف ت����زود وكالة 
التي  ب��اجل��رذان  املطعم  اجل���رذان،  تبني 
يحتاجونها، حيث �شتتاح للزبائن فر�شة 
قبل  وملطفتها  اجل���رذان  مع  التفاعل 
�شوية، بح�شب موقع  الطعام  تناول  بدء 

اآي" االإلكرتوين. بي  "يو 

اأخطر انواع البكترييا 
التي تهدد �شحة الإن�شان �ص 23

ر�شيع يبكي كلما �شمع �شحكة 
طفل على هاتف والدته

ل��غ��زا حمريا  االأط��ف��ال ق��د يكونوا 
قد ال يفهمه الكبار نظرا ل�شعوبة 
توقع ردود افعالهم التي قد تكون 
يف بع�س االأحيان غري ماألوفة على 
االإط��لق ويختلف ذل��ك من طفل 
اىل اخر ، فهناك اطفال ي�شحكون 
ولكن  ت�شحكهم  ان  ح��اول��ت  كلما 
هناك اخرين قد ال يتاأثرون بذلك 
وجتدهم ي�شحكون على �شيئا اخر 

قد ال تتوقع ان ي�شحكون عليه. 
ال��ي��وت��ي��وب مقطع  وان��ت�����ش��ر ع��ل��ى 
ر�شيع  ل���ط���ف���ل  ط����ري����ف  ف���ي���دي���و 
ي��ب��ك��ى ع��ل��ى ط��ف��ل اخ���ر ي�����ش��ح��ك ، 
بت�شغيل  الطفل  وال��ده  قامت  فقد 
�شحكة طفل على هاتفها املحمول 
وق����رب����ت����ه م�����ن ط���ف���ل���ه���ا ومب���ج���رد 
�شحكة  ال�����ش��غ��ري  اب��ن��ه��ا  ���ش��م��ع  ان 
الطفل فى الهاتف �شرع فى البكاء 

وال�شراخ ب�شكل م�شحك.

معر�س ت�شيل�شي للزهور 
ينطلق وي�شم منوذجا لربكان 
انطلق يف بريطانيا ام�س الثلثاء 
الذي  ل��ل��زه��ور  ت�شيل�شي  م��ع��ر���س 
العائلة  واأف����راد  امل�شاهري  يجتذب 
امل��ال��ك��ة وي��ت��ي��ح ل�����زواره ه���ذا العام 
ف��ر���ش��ة م�����ش��اه��دة من����وذج لربكان 

ن�شط.
ت�شيل�شي  ح���ي  يف  امل���ع���ر����س  ي���ق���ام 
ال��راق��ي يف و���ش��ط ل��ن��دن وق��د زاره 
اإمرباطور االإعلم روبرت مردوك 
املعر�س قبل  دن�س  واملمثلة جودي 

افتتاحه ام�س.
تنظمه  ال��ذي  املعر�س  و�شي�شتمر 
حتى  للب�شاتني  امللكية  اجلمعية 
اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن  اأي���ار  م��اي��و   27
زائ����ر  األ�������ف   165 ن���ح���و  ي����ج����ذب 
اإن  اإج�����م�����اال. وق����ال����ت اجل���م���ع���ي���ة 
قبل  بالفعل  نفدت  املعر�س  تذاكر 

اأ�شبوعني من افتتاحه.

نيكول كيدمان 
"ملكة" كان

ملكة مهرجان كان، هذا هو اللقب 
اجلديد الذي اأطلقه البع�س على 
نيكول كيدمان، اإذ ت�شارك النجمة 
االأ�����ش����رتال����ي����ة ب���اأرب���ع���ة اأف�������لم يف 
الدويل  ال�شينمائي  ك��ان  مهرجان 

يف دورته ال�70.
املهرجان  خلل  كيدمان  وت�شارك 

باأربعة اأعمال فنية

�شاي اليا�شمني.. نكهة خا�شة وفوائد �شحية كثرية

يجهل الكثريون فوائد �ساي اليا�سمني وال يعرفون 
قيمته ال�سحية، فهذا ال�ساي الذي يعود تاريخه 
وله  االأع�ساب  يهدئ  تقريبا  قرن  من  اأكرث  اإىل 

فوائد �سحية كثرية.
�سكان  على  يقت�سر  يعد  مل  ال�ساي  �سرب  اأن  رغم 
ال�سني واملناطق االآ�سيوية فقط واإمنا ذاع �سيته 
العديد  اأن  اإال  املعمورة  اأنحاء  جميع  يف  وانت�سر 
الذي  اليا�سمني،  �ساي  ال�سحية.  قيمته  يجهلون 

اإليه  ت�ساف  اأخ�����س��ر  ���س��اي  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و 
اإىل  تاريخه  يعود  اليا�سمني،  اأزهار  بع�ض 

بني  ما  ال�سني  حكمت  التي  �سونغ  اأ�سرة 
فوائد  بعدة  وميتاز  1279م  و  960م 

"غيزوند  موقع  نقله  ما  وفق  �سحية 
هويته" االإلكرتوين. فما هي االآثار 

ال�سحية لهذا ال�ساي الذي يدعى 
اأي�سا بهدية االآلهة؟

فوائد ال�ساي على القلب
ال�شيئ  الكول�شرتول  ن�شبة  من  ُيخّف�س  اليا�شمني  �شرب 
ن�شبة  وي��زي��د م��ن  ال��ك��ث��اف��ة(  ده��ن��ي منخف�س  )ب��روت��ني 
يف  الكثافة(  مرتفع  دهني  )بروتني  اجليد  الكول�شرتول 
اجل�شم. ومبا اأن الربوتني الدهني منخف�س الكثافة له 
يعني  فهذا  الدماغية  وال�شكتات  القلب  باأمرا�س  علقة 

اأن �شرب �شاي اليا�شمني يقلل من خطره.

يحافظ على ال�سباب
�شرب  فعليه  ال�شيخوخة  اآث���ار  اإب��ط��اء  ي��رغ��ب يف  م��ن  ك��ل 
�شاي اليا�شمني الذي يحتوي على مواد م�شادة للأك�شدة 
اإت���لف اخلليا  ال��ت��ي تت�شبب يف  ت��دم��ر اجل���ذور احل���رة 
املوقع  اأورده  ما  بح�شب  ال�شيخوخة  عملية  من  وت�شرع 

االأملاين املتخ�ش�شة يف ق�شايا ال�شحة.

ي�ساعد على فقدان الوزن
اأظهرت درا�شات علمية اأن االأ�شخا�س الذين ي�شربون �شاي 
اليا�شمني نزل وزنهم ب�شكل اأ�شرع و�شاعدهم يف احلفاظ 
على وزن �شحي، وذلك الأن �شاي اليا�شمني يحتوي على 
حرق  حُتفز  والتي  االأك�شدة(  )م�شادات  البوليفينوالت 

الدهون وفقدان الوزن.

يقلل من التوتر الع�سبي واالإح�سا�ض بالقلق
ي�شاعد  اليا�شمني  �شاي  اأن  اأي�شا  علمية  اأبحاث  اأظهرت 
باالإجهاد.  واالإح�����ش��ا���س  القلق  �شد  اجل�شم  تهدئة  على 
تاأثري مهدئ على  له  اليا�شمني  رائحة  ا�شتن�شاق  اأن  كما 
معدل  م��ن  يقلل  اأن  ومي��ك��ن  وامل����زاج  الع�شبي  ال��ن�����ش��اط 
هويته"  "غيزوند  م��وق��ع  ين�شح  ل���ذا  ال��ق��ل��ب.  ���ش��رب��ات 
االإلكرتوين باالنتباه اإىل ا�شتن�شاق رائحة اليا�شمني حني 

�شرب ال�شاي.

ميكن اأن ي�ساعد يف مكافحة ال�سرطان
�شرب �شاي اليا�شمني يجعلك ت�شتفيد من مزايا كل من 
نبات اليا�شمني وال�شاي االأخ�شر، فكلهما له خ�شائ�س 
ق��وي��ة يف حم��ارب��ة ال�����ش��رط��ان. ف��ال�����ش��اي االأخ�����ش��ر غني 
مب�شادات االأك�شدة التي تكافح اجلذور احلرة يف اجل�شم 
املت�شببة يف ال�شرطان. كذلك نبات اليا�شمني فهو معروف 

اأي�شا بقدرته على حماربة ال�شرطان.

م�ساد حيوي
البكترييا  حماربة  على  اليا�شمني  �شاي  دور  يقت�شر  ال 
غري النافعة واإمنا ي�شاعد اجل�شم اأي�شا على تكوين عدد 
اله�شم  عملية  يف  واملهمة  للج�شم  املفيدة  البكترييا  من 

و���ش��ح��ة االأم���ع���اء. وب��ف�����ش��ل ك��م��ي��ات ك��اف��ي��ة م��ن بكترييا 
االإ�شابة  ال�����ش��خ�����س  ي��ت��ج��ن��ب  للج�شم  امل��ف��ي��دة  االأم���ع���اء 

باأمرا�س مثل متلزمة القولون املتهيج والقرحة.

يمنع نزالت الربد
للفريو�شات  م�شادة  خ�شائ�س  على  اليا�شمني  يحتوي 
واجلراثيم على حد �شواء، وبالتايل فاإن �شاي اليا�شمني 
كما  واالإن��ف��ل��وان��زا.  ال��ربد  ن��زالت  ي�شاعدك على مقاومة 
على  املر�شى  ي�شاعد  اأن  ميكن  اليا�شمني  �شاي  �شرب  اأن 
التعايف من نزالت الربد وي�شاهم يف ت�شريع عملية ال�شفاء 

ب�شرعة اأكرب.

ين�سط الدورة الدموية
اأن ال�شاي االأخ�شر باليا�شمني مفيد جداً لتح�شني  ثبت 
الدورة الدموية وبذلك ي�شاعد على منع بع�س االأمرا�س 
كال�شرايني امل�شدودة وتخرث الدم وتلف الدماغ وجلطات 

الدم.
الدورة  تن�شيط  على  اأي�شا  اليا�شمني  �شاي  �شرب  ي�شاعد 
االأمرا�س  بع�س  ي�شاعد على منع  اأنه  وُيعتقد  الدموية، 
وال�شرايني  ال��دم  وخ��رثة  الدموية  ال���دورة  اختلل  مثل 

امل�شدودة وارتفاع �شغط الدم وال�شكتات الدماغية.

اأكرث الليايل اأرقا يف الأ�شبوع
نتيجة  االأم��ريك��ي��ني  النف�س  علماء  م��ن  ع��دد  ���ش��در 
حول  الكثريين  اآراء  اأظ��ه��رت  ل��ل��راأي  ا�شتطلعات 

اأكرث الليايل واأقلها اأرقا خلل االأ�شبوع.
ويف مقال ن�شره موقع Calm.com قال العلماء: 
مواطن   4300 �شملت  للراأي  ا�شتطلعات  اأجرينا 
اأمريكي وبريطاين، اأكرث من ثلث الذين �شاركوا يف 
اال�شتطلع اأكدوا اأن الليلة التي ت�شبق يوم االثنني، 
االأكرث  ه��ي  االأ���ش��ب��وع،  ي��وم عمل يف  اأول  اأي قبل 
اإنهم  امل�����ش��ارك��ني  م��ن   8% ق���ال  بينما  اأرق�����ا، 
يحظون ليلة الثلثاء باأقل قدر من النوم .

امل�شاركني  اأغ��ل��ب  اأن  اإىل  ال��ع��ل��م��اء  واأ����ش���ار 
اأكرث الليايل التي  اأن  اأك��دوا  باال�شتطلع 
يوم  اآخ���ر  ليلة  ه��ي  بعمق،  بها  ينامون 

اأنهم  فقط  منهم   2% اأك���د  فيما  ب��االأ���ش��ب��وع،  عمل 
يعانون من االأرق فيها".

وع��ل��ى ���ش��وء ت��ل��ك االأرق������ام وال��ن��ت��ائ��ج، ع��ل��ق اخلبري 
بالقول:  اأورم���ا  �شتيف  االأم��ريك��ي  وال��ع��امل  النف�شي 
نظام  ي�شطرب  م��ا  غالبا  االأ���ش��ب��وع،  نهاية  عطلة  يف 
حتى  ي�شهرون  فمعظمهم  النا�س،  عند  املعتاد  النوم 
ينامون  فهم  ال�شهر  لذلك  ونتيجة  متاأخرة،  اأوق��ات 
يومي  اأي  ال��ت��ايل،  ال��ي��وم  يف  ال��ن��ه��ار  منت�شف  ح��ت��ى 
للنوم  ي�شتطيعون اخللود  لذلك ال  واالأح��د،  ال�شبت 
مبكرا ليلة االثنني، وف�شل عن ذلك، فعند اخللود 
للنوم يف تلك الليلة يبداأ الكثريون بالتفكري بهموم 
ي�شابون  لذلك  ال��ت��ايل،  ال��ي��وم  يف  العمل  وم�شكلت 

باالأرق .
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�ش�ؤون حملية

بلدية مدينة العني ت�ستعد ال�ستقبال �سهر رم�سان

زينة ال�شهر الف�شيل ت�شيء �شوارع  ودوارات مدينة العني

متا�سيًا مع مبادرة حممد بن را�سد اآل مكتوم 
مركز كامربيدج للرعاية الطبية واإعادة التاأهيل يقيم اأول م�شري على 

القدمني لأ�شحاب الهمم مب�شاركة املر�شى وعائالتهم 

•• العني  - الفجر
ت�صوير – حممد معني

ا�شتعدادا ال�شتقبال �شهر رم�شان الكرمي ،  بداأت بلدية مدينة العني اأعمال 
تزيني �شوارع املدينة مبا يتنا�شب و االأج��واء الرم�شانية لل�شهر الكرمي ، 
اإ�شاءتها تزامنا مع بدء �شهر رم�شان  ،  وذلك �شمن  و التي من املتوقع 
خطتها ال�شتقبال ال�شهر  الف�شيل من كل عام  بحلة جديدة  ،  تت�شمن 
اأ�شكاال ذات  ت�شاميم مميزة و اأ�شواء متلألئة ، وقد حر�شت البلدية على 
قيم  و  اأج���واء  يعك�س  ب�شكل  العني  مدينة  من  مميزة  مناطق  يف  توزيعها 
ال�شهر الف�شيل ،  و مبا يتنا�شب مع اهداف النظام البلدي الإمارة اأبوظبي  
اإمارة  ج��ودة احلياة يف  يعزز  العملء مبا  و  للمجتمع  يف  تقدمي خدمات 

اأبوظبي حاليا و م�شتقبل .
هذا و تاأتي جهود  بلدية مدينة العني يف اإ�شفاء االجواء الرم�شانية على 
اأرجاء املدينة   لتجعل مدينة العني تتلأالأ باأ�شوائها الزاهية اإ�شافة اإىل 
للمقيمني  الف�شيل  ال�شهر  خلل  مف�شلة  كوجهة  العني  ملدينة  الرتويج 
والزوار ، و�شتغطي زينة �شهر رم�شان العديد من �شوارع املدينة مثل بداء 
املدينة  مداخل  اإىل  باالإ�شافة  املدينة  وو�شط  االإداري  املركز  منطقة  من 
باالإ�شافة لعدد من الدوارات مثل دوار البلدية و دوار ال�شيخ خليفة و دوار 
حديقة اجلاهلي .  واأ�شارت املهند�شة ناهد الظاهري رئي�س فريق م�شروع 
واملرافق  ال�����ش��وارع  تزيني  على  حتر�س  البلدية  اإن   ، رم�شان  �شهر  زينة 
العامة يف املدينة خلل االأحداث التي تنظمها على مدار العام، مبا يتوافق 
مع طبيعة تلك  االأحداث، ومبا يعك�س التعبري عن البهجة والفرحة بهذه 
املنا�شبات، وذلك بالتعاون مع العديد من الدوائر واجلهات احلكومية يف 
املدينة واجلهات املعنية يف البلدية. و اأ�شافت  الظاهري ، �شتعمل البلدية 
من  به  يليق  مبا  العام  لهذا  رم�شان   �شهر  ال�شتقبال  خطتها  خ��لل  من 
احتفاء   ي�شمل تزيني ال�شوارع والدوارات، وذلك برتكيب ت�شاميم خمتلفة 

من االإ�شاءة ترمز لقيمة وروحانية ال�شهر الف�شيل  ، مثل اأ�شكال للم�شاجد 
وال��ه��لل و ال�����ش��راج )ف���ر- ف��ان��و���س( ب��االإ���ش��اف��ة اإىل ا���ش��ت��خ��دام عبارات 
رم�شانية م�شيئة  ،  كما و مت اختيار هذه الت�شاميم وفق معايري حمددة 
ل�شمان جودة هذه الت�شاميم من خلل  جودة املواد امل�شتخدمة وحداثتها 
وكذلك طريقة التنفيذ ، كما �شت�شمل تزيني املبنى الرئي�س لبلدية مدينة 

العني باإ�شاءات خمتلفة  �شيتم ت�شغيلها طوال ال�شهر الف�شيل . و يف هذا 
االطار تعاقدت بلدية مدينة العني مع �شركة متخ�ش�شة لت�شميم وتركيب 
هذه الزينة، اإ�شافة اإىل التن�شيق مع كل من �شركة العني للتوزيع ومديرية 
�شرطة العني لت�شهيل حركة تركيب مواد الزينة يف ال�شوارع و ل�شمان �شري 

عملية التزيني وفق ما هو خمطط له .

•• العني – الفجر 

على  م�شري  اأول  التاأهيل  واإع���ادة  الطبية  للرعاية  كامربيدج  مركز  نظم 
القدمني �شعياً لت�شليط ال�شوء على قوة عزمية مر�شاه واإ�شرارهم على 

عي�س حياة طبيعية اأ�شوة ب�شائر اأفراد املجتمع. 
اآل  جاء احلدث ليواكب توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، يف 

ا�شتبدال ت�شمية "ذوي االحتياجات اخلا�شة" مب�شطلح "اأ�شحاب الهمم"، 
ومتكينهم  الهمم  اأ�شحاب  احت�شان  اأهمية  على  ال�شوء  ت�شليط  بهدف 

والتوا�شل معهم مل�شاعدتهم على تغيري حياتهم نحو االأف�شل.
اأقيم امل�شري، الذي �شارك فيه مر�شى املركز وعائلتهم اإ�شافة اإىل م�شاركة 
وا�شعة من بقية فئات املجتمع، يف ق�شر املويجعي يف مدينة العني، بالتعاون 
اأبو ظبي لل�شياحة والثقافة، االإدارة العامة للجمارك يف مدينة  مع هيئة 
لوزان  من  وبدعم  هيلي،  �شرطة  ومركز  العني  �شرطة  ومديرية  العني، 

للأزياء ومترة لتنظيم احلفلت. 
وقال د. هاورد بودول�شكي، الرئي�س التنفيذي ل�مركز كامربيدج للرعاية 
الطبية واإعادة التاأهيل: كان هدفنا من اإقامة امل�شري اإثبات قدرة اأ�شحاب 
الهمم على حتقيق اإجنازات متميزة من خلل اإظهار العزمية التي يتحلى 
بها مر�شانا. وياأتي االآن دور املجتمع لتبّني هذه النظرة التي تقوم على 
بهدف  معهم  والتفاعل  التوا�شل  لتعزيز  الهمم  اأ�شحاب  بقدرة  االإمي��ان 

اإعادة اندماجهم يف املجتمع .

�سمن حفل خا�ض نظمته االأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

تكرمي الإعالميني والفائزين مب�شابقة "النخلة يف عيون العامل" و "النخلة باأل�شنة ال�شعراء" 
•• اأبوظبي - الفجر

واالبتكار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  جل��ائ��زة  ال��ع��ام��ة  االأم��ان��ة  نظمت 
واالإعلميني،  اجلائزة  مب�شابقات  الفائزين  لتكرمي  خا�شاً  حفًل  الزراعي 
وت��ك��رمي ال�����ش��رك��اء االإع��لم��ي��ني ل��ل��ج��ائ��زة وذل���ك يف ف��ن��دق ق�شر االإم����ارات 
الدورة  العامل" يف  "النخلة يف عيون  الفائزين مب�شابقة  باأبوظبي بح�شور 
الدورة  ال�شعراء" يف  باأل�شنة  "النخلة  والفائزين مب�شابقة   2017 الثامنة 

االأوىل 2017 وممثلي و�شائل االإعلم بدولة االإمارات العربية املتحدة.
و اعترب �شعادة الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام اجلائزة اأن هذا احلفل ما 
هو اإال اعرتاف باجلميل للموؤ�ش�شات االإعلمية وللإعلميني على جهودهم 
امل�شنية التي بذلوها طوال ال�شنة املا�شية يف تعاونهم مع اجلائزة، ودورهم 
موؤ�ش�شاته  مبختلف  للمجتمع  امل��ف��ي��دة  وامل��ع��ل��وم��ة  اخل���رب  ن��ق��ل  يف  ال��ف��اع��ل 
دعم  يف  ح��دود  بغري  ذل��ك  �شاهم  مما  ومو�شوعية  �شفافية  وبكل  و�شرائحه 
املتحدة يف  العربية  االإم��ارات  دول��ة  ت�شهدها  التي  ال�شاملة  النه�شة  م�شرية 
حتى  الزراعي  واالبتكار  التمر  نخيل  جمال  يف  خ�شو�شاً  املجاالت  خمتلف 
االقليمي  ال�شعيدين  على  طيبة  �شمعة  م��ن  االآن  عليه  ه��ي  م��ا  على  بلغت 

والعاملي. 
على  اجل��ائ��زة  مب�شابقات  الفائزين  للجائزة  ال��ع��ام  االأم���ني  �شعادة  هناأ  كما 
فوزهم ومتيزهم باالأعمال التي تقدموا بها حيث �شهدت م�شابقات اجلائزة 
)كعادتها( مناف�شة حادة بني امل�شاركني ما يدل على االهتمام الذي حتظى به 
امل�شابقات من قبل خمتلف فئات املجتمع )م�شورين، �شعراء، اأدباء، مثقفني(. 

العامل"  عيون  يف  "النخلة  الفوتوغرايف  للت�شوير  الدولية  امل�شابقة  ففي 
بدورتها الثامنة 2017 فقد جرى تكرمي امل�شور تي�شري مهدي من العراق 
بجائزة املركز االأول وقدرها 20000 درهم اماراتي، وتكرمي امل�شور اأن�س 
درهم   15000 وق��دره��ا  ال��ث��اين  امل��رك��ز  بجائزة  �شلطنة عمان  م��ن  ال��ذي��ب 

املركز  بجائزة  ال�شعودية  م��ن  العيدي  اهلل  عبد  امل�شور  وت��ك��رمي  ام��ارات��ي، 
الثالث وقدرها 10000 درهم اماراتي.

جرى  فقد   2017 االأوىل  بدورتها  ال�شعراء  باأل�شنة  "النخلة  م�شابقة  ويف 
تكرمي ال�شاعر خالد الزواهرة من اململكة االأردنية الها�شمية بجائزة املركز 

االأول وقدرها 20000 درهم اماراتي عن ق�شيدة بعنوان "خري النخيل"، 
وتكرمي ال�شاعر فار�س عتيق البقمي من اململكة العربية ال�شعودية بجائزة 
15000 دره���م ام��ارات��ي ع��ن ق�شيدة ب��ع��ن��وان "يا  امل��رك��ز ال��ث��اين وق��دره��ا 
العربية  االإم������ارات  م��ن  ال��ك��ع��ب��ي  خ��ل��ف��ان  عتيق  ال�����ش��اع��ر  وت��ك��رمي  با�شقة"، 
املتحدة بجائزة املركز الثالث وقدرها 10000 درهم اماراتي عن ق�شيدة 
بعنوان "�شيخة الرمل". من جهة ثانية فقد عرب �شعادة اأمني عام اجلائزة 
والتنمية  للعطاء  رم��زاً  و�شتبقى  كانت  باأنها  التمر  نخيل  ب�شجرة  اع��ت��زازه 
�شماء  للُع�لى يف  وتطلعهم  االإم��ارات  اأبناء  �شموخ  تعرب عن  فهي  امل�شتدامة؛ 
اجلائزة  راع��ي  النخلة  راع��ي  كبري من  باهتمام  والنجاح... وحتظى  التميز 
�شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شيدي  اأول  الفريق  وتقدير  اهلل(، 
امل�شلحة، ومتابعة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 
الوزراء  نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زايد  ال�شيخ من�شور بن  �شيدي �شمو 
وزير �شوؤون الرئا�شة، وتوجيهات واهتمام �شيدي معايل ال�شيخ نهيان مبارك 

اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة. 
التمر واالبتكار  الدولية لنخيل  العامة جلائزة خليفة  االأمانة  باأن  واأ�شاف 
الزراعي ال َتاأُل جهداً يف �شبيل دعم م�شرية التنمية امل�شتدامة، فقد حر�شت 
على توفري كافة عنا�شر النجاح للجائزة، فكانت النتائج اأكرث مما توقعنا. 
وعداً وعهداً اأن نظل اأوفياء لل�شجرة املباركة واالبتكار الزراعي حتت القيادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ل�شيدي  احلكيمة 

الدولة )حفظه اهلل( الذي تت�شرف اجلائزة اأن حتمل ا�شمه.  

جائزة ال�شيخ زايد للكتاب تنعى الأديب واملرتجم 
ديني�س جون�شون ديفيز الفائز باجلائزة يف دورتها الأوىل

••  اأبوظبي  - الفجر

نعى االأمني العام جلائزة ال�شيخ زايد للكتاب الدكتور علي بن متيم وفاة 
امل���رتج���م واالأدي�������ب ال���دك���ت���ور دي��ن��ي�����س ج��ون�����ش��ون دي��ف��ي��ز ال��ف��ائ��ز بجائزة 

للعام  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال����ع����ام  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
املنية  واف������ت������ه  وال�����������ذي   2007
عاماً.   95 يناهز   ع��م��ر  ع���ن   اأم�������س 
وت��ت��ق��دم اجل��ائ��زة م��ن اأ���ش��رة الفقيد 
وحم��ب��ي��ه ب��اأح��ر ال��ت��ع��ازي م��وؤك��دة اأن 
االإرث االأدبي الذي تركه وراءه �شوف 

يبقى حيا على مر االأجيال.  
بجائزة  ف���از   ق���د  ال���راح���ل  اأن  ي��ذك��ر 
للدورة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال���ع���ام  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
املتوا�شل  ا�شهامه   ،2007-2006
العربية برتجماته  الثقافة  اث��راء  يف 
العربي  االأدب  ل���ع���ي���ون  االأ����ش���ي���ل���ة 
منذ   االإجنليزية  اللغة  اإىل  احلديث 

منت�شف القرن الع�شرين، ودوره يف التعريف بكل�شيكيات االأدب العربي يف 
االأو�شاط اجلامعية والعلمية يف الغرب، ون�شره ل�شل�شلة كتب اأطفال باللغة 
االإجنليزية تربو على االأربعني كتاباً م�شتوحاة من روائع االأدب العربي، مما 

يقدم منوذجاً لقيم االأ�شالة والت�شامح والتعاي�س احل�شاري بني ال�شعوب.

اجلامعة القا�شمية تنظم لقاًء �شعريًا 
بكّلّية الآداب والعلوم الإن�شانيَّة

•• ال�صارقة –الفجر:

اإط��ار براجمها  ال�شارقة ويف  القا�شمية مبقرها يف مدينة  نظمت اجلامعة 
االأكادميية والذي اأ�شرفت عليه عمادة كليات الطلب لقاء �شعرّي للأ�شاتذة 
ب�منا�شبة  ال�شعري  اللقاء  تنظيم  وج��رى   . بالكلية  املنت�شبني  وال��ط��لب 
اإن�هاء مقّرر م�شاق علم العرو�س والقافية والذي يندرج �شمن الّن�شاطات 
اأبو نوا�س  ال�م�شاق. افتتح القاء ال�شعري الّدكتور عمر  اّلل�شفّية لطّلب 
م�شاعد عميد كّلّيات الّطّلب والّدكتور األبان�ي االإدري�شّي وعبدالغّفار نا�شر 
الّدين و م�حّمد وهيب باالإ�شافة اإىل طّلب الكّلّيتني وح�شره اأع�شاء من 
ال�هيئة الّتدري�شّية لكّلّية ال�ّشريعة والّدرا�شات االإ�شلمّية، واالآداب والعلوم 
تعليمّية  ومنظومات  �شعرّية  ق�شائد  اإل��ق��اء  الّلقاء  وت�شّمن  االإن�شانّية،. 
متنّوعةحيث قراأ اأحمد الّدماطي )ال�محا�شر ب�مركز الّلغات( ق�شائد من 
ال�م�شاق  اأ�شتاذ  الدكتور لعبيدي بوعبداهلل  ديوانه: �شحكة عينيها. وتبعه 
والذي قراأ جزًءا من معار�شة ق�شيدة الربدة للبو�شريّي، وق�شيدة �شوؤال 
االأخ����رية، وختم  ال��ّظ��ّل  رق�شة  دي��وان��ه  م��ن  عا�شق  �شيناريو  م��ن  حم���ذوف 
ب�منظومة الّتبيان ف�ي ذكر اأ�ش�ماء �شور القراآن. ومن الّطّلب: قراأ الّطالب 
وعّدة  مامادوكاماثيا  الّطالب  وق��راأ  الغزل،  ف�ي  ق�شائد  اإبراهيمدياكيتي، 
الّدكتور �شلطان بن  ال�ّشيخ  ال�ّشمّو  ق�شائد منها ق�شيدة ف�ي مدح �شاحب 
كوليبايل،  يا�شني  الّطالب  واأت�حف  اهلل_.  _حفظه  القا�ش�مّي  م�حّمد 
ال�حا�شرين بقراءة ق�شيدة ف�ي الفخر واحلما�شة، ومنظومة كتاب العوامل 
ال�مائ��ة للجرجان�ّي. ومامييز اللقاء ال�شعري باجلامعة القا�شمية  ت�جاوب 
ال�ّشعرّي  الّلقاء  تنظيم  فكرة  لقيت  كما  ال�ملقاة.  الق�شائد  مع  ال�ح�شور 
م�شتقبًل  ال��ّل��ق��اء  بتو�شيع  العميد  م�شاعد  واأو���ش��ى  ال�جميع،  ا�شتح�شان 

لي�شمل طاقات اإبداعّية اأخرى من االأ�شاتذة والّطّلب.
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املناعة: جهاز  – تقوية   1
ي��ع��م��ل ال��ع�����ش��ل االأ����ش���ود ع��ل��ى ت��ق��وي��ة ج��ه��از املناعة، 
وحماية اجل�شم من االإ�شابة بالعديد من االأمرا�س، 
كما اأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات واملعادن 
الهامة لتقوية اجل�شم واإم��داده بالعنا�شر الغذائية 

التي تعالج ال�شعف العام.

االأنيميا: من  – الوقاية   2
يحتوي الع�شل االأ�شود على ن�شبة كبرية من عن�شر 
ن�شبة  ال���دم وزي����ادة  ال��ه��ام لتكوين خ��لي��ا  احل��دي��د 
ي�شاعد على  فهو  وبالتَّايل  ال��دم؛  الهيموجلوبني يف 

علج فقر الدم )االأنيميا(.

ال�سكر: م�ستوى  – تنظيم   3
ي�����ش��اع��د ال��ع�����ش��ل االأ����ش���ود ع��ل��ى تنظيم 

ال�����دم حيُث  ال�����ش��ك��ر يف  م�����ش��ت��وى 

من  قليلة  ون�شبة  ال��ك��روم،  عن�شر  على  يحتوي  ��ه  اإنَّ
ال�شكر.

للقلب: – مفيد   4
يحتوي الع�شل االأ�شود على ن�شبة كبرية من عن�شر 
القلب،  ع�شلة  تقوية  على  يعمل  ال��ذي  البوتا�شيوم 
القلب  اأم��را���س  م��ن  ال��وق��اي��ة  على  ي�شاعد  اأن���ه  كما 

واالأوعية الدموية.

ال�سرطان: من  – يقي   5
على  ت�شاعد  التي  االأك�شدة  م�شادات  على  يحتوي 

ة  وَخا�شَّ االأمرا�س،  من  العديد  من  الوقاية 

الوقاية من خطر االإ�شابة مبر�س ال�شرطان.

الع�سبي: للجهاز  – تن�سيط   6
6 وحم�س  فيتامني ب  االأ�شود على  الع�شل  يحتوي 
البانتوثنيك؛ وبالتايل فهو يعمل على علج ال�شداع، 
وت��ق��ل��ي��ل ال�����ش��ع��ور ب��ال��ت��ع��ب واالإره�������اق، ك��م��ا يحتوي 
تن�شيط  على  ي�شاعد  ال��ذي  املاغن�شيوم  عن�شر  على 
الأن  َوذل��ك  االأع�����ش��اب؛  وا�شرتخاء  الع�شبي  اجلهاز 
�شغط  ارتفاع  اإىل  ي��وؤدي  باجل�شم  املاغن�شيوم  نق�س 
ال�����������دم وح���������دوث 

الت�شنجات الع�شلية.

اله�سمي: للجهاز  – مفيد   7
ي�شاعد على التخل�س من م�شاكل اجلهاز اله�شمي، 
ويتم ا�شتخدامه كُملنينِّ ي�شاعد اجل�شم على التخل�س 
من الف�شلت وعلج االإم�شاك، كما يتم ا�شتخدامه 

مع احلليب يف احلقن ال�شرجية.

اجلن�سيَّة: – ال�سحة   8
الذي  املنجنيز  عن�شر  على  االأ���ش��ود  الع�شل  يحتوي 
ال��ه��رم��ون��ات اجلن�شية،  اإف�����راز  ع��ل��ى حت��ف��ي��ز  ي��ع��م��ل 

وحت�شني ال�شحة اجلن�شية.

ال�سعر: – يقوي   9
والعمل  كثافته،  وزي��ادة  ال�شعر  تقوية  على  ي�شاعد 
على اإطالته، كما اأنه يعمل على الوقاية من ال�شلع 

وال�شيب املبكر، ويعالج ت�شاقط ال�شعر.

ال�سمنة: من  – يقلل   10
البوليفينول  م����ادة  ع��ل��ى  االأ����ش���ود  ال��ع�����ش��ل  ي��ح��ت��وي 
امل�شادة للأك�شدة والتي تعمل على تقليل امت�شا�س 
اإنقا�س  َع��لَ��ى  والعمل  باجل�شم  احل��راري��ة  ال�شعرات 

الوزن والتقليل من ال�شمنة.

َواأَِخرَيًا اأ�سرار الع�سل االأ�سود:
اإن الع�شل االأ�شود غذاء �شحي ومفيد، ولكن تناوله 
اأْحَياَناً يوؤدي اإىل ظهور بع�س االآثار اجلانبية ومنها: 
االأ�شنان،  وت�شو�س  ال��دم،  يف  ال�شكر  م�شتوى  ارت��ف��اع 
وزيادة الوزن، وال�شعور باأمل يف البطن، واحل�شا�شية.

يحتوي الع�سل االأ�سود على العنا�سر الغذائية الهامة، 
حماية  على  تعمل  التي  واملعادن  الفيتامينات  وبع�ض 
اجل�سم من االأمرا�ض، ومتده بالكثري من الفوائد، ويتم 

تناول الع�سل االأ�سود ال�سهي مع الطحينة اللذيذة.
ويف هذا ال�سدد، �سوف ن�سرد لكم اليوم جمموعة من 
االإن�سان  متد  والتي  االأ�سود  للع�سل  املتنوعة  الفوائد 

بال�سحة والطاقة، ومنها:

اأبرز اأ�شباب القولون الع�شبي وِعالجه
الدكتور  االأزه��ر  بجامعة  ال�شماء  والغدد  الباطنة  اأمرا�س  ا�شت�شاري  قال 
التي  املتوطنة  االأم��را���س  من  الع�شبي  القولون  مر�س  اإن  ن�شار:  يو�شف 
 50 اإيل   30 ال��ذي يعاين منها لفرتات ت��رتاوح من  ت�شتمر مع ال�شخ�س 
ع��ام��اً بح�شب ���ِش��ن ال��ف��رد، واأب���رز اأ���ش��ب��اب��ه  االن��ف��ع��االت، ال��ت��وت��ر، وال�شغط 

الع�شبي، وجميعها اأعرا�س نف�شية ب�شبب �شغوطات احلياة.
نا�شحاً  احلياة،  �شاحبه طوال  ُيلزم  الع�شبي  القولون  اأن  ن�شار،  واأو�شح 
امل�����ش��اب��ني ب��ع��دم االن��ف��ع��ال ع��ل��ي م����دار ال���ي���وم، وت��ع��وي�����س ���ش��غ��وط العمل 
ي�شبب  الع�شبي  القولون  اأن  مو�شحاً  م�شاء،  التفكري  وع��دم  باال�شرتخاء 
ال��ق��درة علي  اأو ع��دم  باملغ�س،  ال�شعور  اأو  البطن ما بني وغ���زات،  اآالم���اً يف 
حتتاج  ال  احل���االت  ه��ذه  اأن  اإىل  م�شرياً  ال��ق��ول��ون،  التهاب  ب�شبب  التنف�س 
دائما لعلجات باالأدوية بقدر احتياجها لتحول حالتها النف�شية للأف�شل 

والبعد عن االنفعاالت.
واأكد ا�شت�شاري اجلهاز اله�شمي، �شرورة االهتمام بال�شوائل الدافئة م�شاء، 
النوم، مع  القولون خا�شة قبل  والتي ت�شاهم يف هدوء االأع�شاب والتهاب 
ت��ن��اول املنبهات مثل القوة  ل��ي��ًل، وع���دم  ال��ن��وم  ب��ق��در واٍف م��ن  االح��ت��ف��اظ 

وال�شاي كثريا، واالبتعاد عن االأطعمة التي حتتوي على ال�شطة.

ا تقتل 10 ماليني �سنويًّ

اأخطر انواع البكترييا التي تهدد �شحة الإن�شان
-طورت مقاومتها للعقاقري امل�ستخدمة يف عالج عدد من االأمرا�ض ال�سائعة

نوعها  من  االأوىل  القائمة  العاملية  ال�شحة  منظمة  ن�شرت 
والتي  االإن�شان،  �شحة  تهدد  التي  البكترييا  اأن���واع  الأخطر 
�شخ�س  م��لي��ني   10 اإىل  ي�شل  �شحاياها  ع��دد  اإن  ق��ال��ت: 

ا. �شنويًّ
التي  اخل��ط��رية  البكترييا  م��ن  عائلة   12 القائمة  وت�شم 
طورت مقاومتها للعقاقري امل�شتخدمة بالفعل يف علج عدد 

من االأمرا�س ال�شائعة.
وحذر خرباء ال�شحة، يف وقت �شابق، من اأن مقاومة العقاقري 
تهديًدا  ُت�شبنِّب  اأن  ميكن  ال��ع��دوى  ملكافحة  ُت�شتخدم  ال��ت��ي 
امل�شادات  فقدت  ما  واإذا  ال�شرطان.  يفوق  الب�شري  للجن�س 
االأ�شا�شية، مبا يف  الطبية  العمليات  فاإنَّ  احليوية فاعليتها، 
ذلك زراعة االأع�شاء، والوالدة القي�شرية، وا�شتبدال املفا�شل، 

وال�����������������ع�����������������لج 

ال��ك��ي��م��اوي، ق��د ي�شبح اإج���راوؤه���ا اأخ��ط��ر، وه��و م��ا ق��د مينع 
اإجراءها.

اأولوية  ذات  جم��م��وع��ات  اإىل  البكترييا  ال��ق��ائ��م��ة  وُت�����ش��ن��ف 
خطرية، وعالية، ومتو�شطة؛ وذلك وفًقا ملدى اإحلاح احلاجة 

اإىل م�شادات حيوية جديدة.
وت�����ش��م امل��ج��م��وع��ة االأك����رث خ���ط���ورًة ال��ب��ك��ت��ريي��ا املقاومة 

خطرًيا  تهديًدا  ُت�شكنِّل  التي  دة،  متعدنِّ لعقاقري 
اأن  وميكن  الرعاية.  وُدور  امل�شت�شفيات  يف 

املجموعة  هذه  البكترييا يف  ُت�شبنِّب 
عدوى �شديدة وغالًبا مُميتة، 

م���ث���ل ع�������دوى جم���رى 
وااللتهاب  ال����دم 

الرئوي.
وُت�شبنِّب البكترييا االأخرى التي تتزايد مقاومتها للعقاقري، 
اأكرث  ��ا  اأم��را���شً ومتو�شطة،  عالية  اأول��وي��ة  ذات  ُت��ع��َت��رَب  التي 
��م ال��غ��ذائ��ي ال���ن���اجت عن  ���ش��ي��وًع��ا، م��ث��ل ال�����ش��ي��لن، وال��ت�����ش��مُّ

ال�شاملونيل.
وي��ق��ول االأط���ب���اء: اإن���ه ب���دون عقاقري ج��دي��دة لعلج 
املُنِقذة  ال���ع���لج���ات  ت���ك���ون  ق���د  املُ��م��ي��ت��ة،  ال���ع���دوى 
للحياة مثل العلج الكيماوي، وزراعة االأع�شاء، 
الوالدات  مثل  االأخ���رى  الروتينية  والعمليات 
الفخذ،  م��ف�����ش��ل  وا����ش���ت���ب���دال  ال��ق��ي�����ش��ري��ة، 

عملياٍت مُميتة.

وفيما يلي قائمة منظمة ال�شحة العاملية:
ذات  ُت��ع��ت��رب  البكترييا  م��ن  اأن����واع  ث��لث��ة 

اأولوية خطرية:
وهي  الزجنرية:  الزائفة  البكترييا   -
ُمقاِومة للكاربابينيم )م�شاد حيوي(.
ُمقاِومة  وه���ي  االأم���ع���اء:  ب��ك��ت��ريي��ا   -
بيتا  اإن��زمي��ات  وُتنِتج  للكاربابينيم، 

.)ESBL( الكتاماز
- بكترييا الراكدة البومانية: وهي 

ُمقاِومة للكاربابينيم.

ذات  ُت��ع��َت��رَب  البكترييا  م��ن  اأن����واع   6
اأولوية عالية:

مقاِومة  وه����ي  ال�����ربازي�����ة:  امل���ع���وي���ة  امل����ك����ورات  ب��ك��ت��ريي��ا   -
للفانكومي�شني )م�شاد حيوي(.

ال��ع��ن��ق��ودي��ة ال��ذه��ب��ي��ة: وه���ي مقاِومة  امل���ك���ورات  ب��ك��ت��ريي��ا   -
و�شيطة  مرحلة  ا  اأي�شً وهي  حيوي(،  )م�شاد  للميثي�شيلني 

من البكترييا التي تقاِوم الفانكومي�شني متاًما.
- البكترييا امللوية البوابية: وهي ُمقاِومة للكلريرثومي�شني 

)م�شاد حيوي(.
- اأنواع عدة من البكترييا العطيفة اأو املُنَثنية: وهي ُمقاِومة 

للفلوروكوينولون )م�شاد حيوي(.
- بكترييا ال�شاملونيل: وهي ُمقاِومة للفلوروكوينولون.

- البكترييا الني�شرية الُبنية: وهي ُمقاِومة لل�شيفالو�شبورين 
)م�شاد حيوى(، وُمقاِومة لفلوروكوينولون.

متو�شطة: اأولوية  ذات  ُتَعد  البكترييا  من  اأنواع   3
)م�شاد  للبن�شلني  ُمقاِومة  الرئوية:  الُعقدية  البكترييا   -

حيوي(.
- البكترييا امل�شتدمية النزلية: وهي ُمقاِومة للأمبي�شيلني 

)م�شاد حيوي(.
ُمقاِومة  وه����ي  ال�����ش��ي��غ��ي��ل:  ب��ك��ت��ريي��ا  م���ن  ع����دة  اأن�������واع   -

للفلوروكوينولون.

فوائده عديدة ويحتوي على عنا�سر غذائية مهمة

الع�شل الأ�شود ميد الإن�شان بال�شحة والطاقة
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2016/04/25م   املودعة حتت رقم:  252608 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ش��م:  بريدج�شتون كوربوري�شن 
 وعنوانه: 1-1، كيوبا�شي 3-�شومي، �شيو-كو، طوكيو 104-8340، اليابان 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
مواد بناء للموانئ.

 الواق�عة بالفئة:  19 
 ."DA" و�شف العلمة:  االأحرف اللتينية

اال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2016/04/25م   املودعة حتت رقم: 252607 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ش��م:  بريدج�شتون كوربوري�شن 
 وعنوانه: 1-1، كيوبا�شي 3-�شومي، �شيو-كو، طوكيو 104-8340، اليابان 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
مواد بناء للموانئ.

 الواق�عة بالفئة:  19 
و�شف العلمة:  كتبت عبارة "Dyna Arch" باالحرف اللتينية. 

اال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2016/12/29م   املودعة حتت رقم:  265682 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  2016/06/30م

با�ش��م:  ِيب اآي ال ال �شي
املتحدة  ال��والي��ات   ،75254 تك�شا�س  داال����س،   ،338-404 �شويت  رود،  بري�شتون   14902 وعنوانه: 

االأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات املطاعم؛ خدمات مطاعم طلب الطعام لتناوله خارجا. 
 الواق�عة بالفئة:  43 

و�شف العلمة:  كتبت عبارة ". EAT UP، BUTTERCUP" باللغة االإجنليزية كما 
هو مبني يف منوذج الطلب.

اال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2016/04/25م   املودعة حتت رقم: 252602 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ش��م:  بريدج�شتون كوربوري�شن 
 وعنوانه: 1-1، كيوبا�شي 3-�شومي، �شيو-كو، طوكيو 104-8340، اليابان 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
مواد بناء للموانئ.

 الواق�عة بالفئة:  19 
."HC" و�شف العلمة:  االأحرف اللتينية

اال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2016/04/25م   املودعة حتت رقم:  252598 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ش��م:  بريدج�شتون كوربوري�شن 
 وعنوانه: 1-1، كيوبا�شي 3-�شومي، �شيو-كو، طوكيو 104-8340، اليابان 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
مواد بناء للموانئ.

 الواق�عة بالفئة:  19 
و�شف العلمة:  كتبت عبارة "Hyper Cell" باللغة االجنليزية.

اال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2016/12/20م   املودعة حتت رقم: 265212 
تاريخ اإيداع االأولوية:    2016/12/16م

با�ش��م:  اإجيز تريدمارك�س بي يف 
 وعنوانه: مويرمان�شكادي 85، اإن ال- 1013 بي �شي اأم�شرتدام، هولندا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
للغري؛ حتليل  احل��ا���ش��وب  �شبكات  اإدارة  خ��دم��ات  احل��ا���ش��وب؛  ب��رجم��ة  خ��دم��ات  احل��ا���ش��وب؛  �شبكات  خ��دم��ات 
احلا�شوب  ا�شت�شارات  احلا�شوب؛  برجميات  تطبيقات  وتفعيل  تطوير  احلا�شوب؛  اأنظمة  واإدم��اج  وت�شميم 
ب�شاأن تطوير املواقع ال�شبكية؛ ت�شميم واجهة امل�شتخدم الر�شومية وتكامل تكنولوجيا بنية املوقع لتمكني 
اأنظمة  التجارة االإلكرتونية والدمج مع قواعد بيانات العملء؛ تطوير قواعد البيانات؛ ت�شميم وتطوير 
اأو  العري�شة  املنطقة  �شبكة  اأنظمة حا�شوب  ب�شاأن تطبيقات  التقنية  االأمتتة  واملعلومات وخدمات  احلا�شوب 
)با�شتثناء  اأنظمة احلا�شوب  اإدارة  يتعلق بربامج احلا�شوب؛  التقنية فيما  املحلية؛ اخلدمات  املنطقة  �شبكة 
جمال  يف  التقنية  اال�شت�شارات  احلا�شوب؛  �شبكات  ا�شتخدام  ب�شاأن  الدعم  وال�شيانة(؛  واالإ�شلح  الرتكيب 
ت�شميم  الت�شويقية؛  وال��درا���ش��ات  ال���راأي  با�شتطلعات  يتعلق  فيما  احلا�شوب  اأنظمة  تطوير  احلوا�شيب؛ 
برامج معاجلة البيانات؛ الت�شميم والتطوير واالأبحاث ب�شاأن ا�شتخدام قواعد البيانات احلا�شوبية واالأدلة 
اإن�شاء وحترير  وب�شاأن تنظيم املعلومات يف ملفات؛ خدمات ت�شميم اجلرافيك�س؛ ت�شميم املواقع ال�شبكية؛ 
وحتديث حمتوى املواقع ال�شبكية؛ اأبحاث وت�شميم املنتجات واحلزم اجلديدة؛ خدمات املعلومات وامل�شورة 

 واال�شت�شارات فيما يتعلق باخلدمات املذكورة اأعله.       الواق�عة بالفئة:  42 
و�شف العلمة:  كتبت كلمة "MERKLEONE" باالأحرف اللتينية.

اال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:2016/12/28م   املودعة حتت رقم: 265643 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ش��م:  برواليف فوودز ليمتد 
 وعنوانه: 92 ماوي �شرتيت، بوكيت، هاميلتون 3200، نيوزيلندا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��روات  ف��واك��ه  اللحم؛  خل�شات  وال�شيد؛  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���ش��م��اك  اللحوم 
ومطهوة؛ هلم )جيلي( ومربيات؛ البي�س واحلليب ومنتجات احلليب؛ الزيوت والدهون ال�شاحلة للأكل؛ 
مك�شرات  املك�شرات؛  من  معدة  غذائية  منتجات  للأكل؛  قابلة  مك�شرات  املك�شرات؛  معلبات؛  �شلطة؛  توابل 
معدة؛ مك�شرات خملطة؛ اأغذية قابلة للدهن يف هذه الفئة؛ زبدة الفول ال�شوداين؛ فواكه جمففة وخطلت 

فواكه جمففة.
 الواق�عة بالفئة:  29 

و�شف العلمة:  كتبت  عبارة " الطبيعة – يف األذ طعم " باللغة  العربية
اال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2016/12/28م   املودعة حتت رقم:  265644 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ش��م:  برواليف فوودز ليمتد 
 وعنوانه: 92 ماوي �شرتيت، بوكيت، هاميلتون 3200، نيوزيلندا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
القهوة وال�شاي والكاكاو وال�شكر واالأرز التابيوكا وال�شاغو؛ الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر 
توابل  )ع��دا  وال�شل�شات  اخل��ل  واخل���ردل؛  امللح  اخلبيز؛  وم�شحوق  اخلمرية  االأ���ش��ود؛  والع�شل  النحل  ع�شل  واحل��ل��وي��ات؛ 
ال�شلطة(؛ البهارات؛ ال�شوكوالتة؛ الوجبات اخلفيفة الواردة يف هذه الفئة؛ وجبات خفيفة اأ�شا�شها احلبوب؛ وجبات خفيفة 
الفطور؛  املوزيل؛ حبوب  األواح  )الزبادي(؛  الرائب  واللنب  وال�شوكوالتة  والفواكه  وال�شكر  والغلل  م�شنوعة من احلبوب 
الويفر؛  املقرم�س؛  اخلبز  بال�شوكوالتة؛  املغلف  الب�شكويت  الب�شكويت؛  املحلى؛  الكعك  الفطائر؛  الكيك؛  خلئط  كيك؛ 
حلويات  مو�شيه؛  الفئة؛  ه��ذه  يف  ال���واردة  احللوى  بو�شار؛  علكة؛  حلوى؛  بال�شوكوالتة؛  مغلفة  حلويات  حلويات؛  األ���واح 
ال��واردة يف هذه  امل�شروبات  جممدة؛ بوظة؛ مثلجات؛ حلويات مثلجة؛ لنب جممد؛ �شراب )مثلجات(؛ �شراب )مثلجات(؛ 
اأ�شا�شها الكاكاو؛ م�شاحيق امل�شروبات الواردة يف هذه  اأ�شا�شها ال�شوكوالتة وامل�شروبات التي  الفئة وتت�شمن امل�شروبات التي 
الفئة وتت�شمن م�شاحيق م�شروبات ال�شوكوالتة والكاكاو؛ الكاكاو؛ التوابل؛ االأطعمة القابلة للدهن الواردة يف هذه الفئة؛ 
�شوكوالتة قابلة للدهن؛ توابل ال�شلطة؛ املايونيز؛ وجبات خفيفة من كيك الفواكه؛ خبز حم�شو بالفواكه؛ فطائر الفواكه؛ 
معجنات الفواكه؛ معجنات حتتوي على فواكه؛ األواح وجبات خفيفة حتتوي على خليط من احلبوب واملك�شرات والفواكه 
املجففة )حلويات(؛ األواح وجبات خفيفة حتتوي على الفواكه املجففة )حلويات(؛ حلويات باملك�شرات؛ األواح وجبات خفيفة 

حتتوي على املك�شرات؛ األواح وجبات خفيفة م�شنوعة ب�شكل رئي�شي من املك�شرات.
 30  الواق�عة بالفئة:  

كتبت  عبارة " الطبيعة – يف األذ طعم " باللغة  العربية  و�شف العلمة:  
اال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2016/12/28م   املودعة حتت رقم: 265642 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ش��م:  برواليف فوودز ليمتد 
 وعنوانه: 92 ماوي �شرتيت، بوكيت، هاميلتون 3200، نيوزيلندا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
القهوة وال�شاي والكاكاو وال�شكر واالأرز التابيوكا وال�شاغو؛ الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر 
توابل  )ع��دا  وال�شل�شات  اخل��ل  واخل���ردل؛  امللح  اخلبيز؛  وم�شحوق  اخلمرية  االأ���ش��ود؛  والع�شل  النحل  ع�شل  واحل��ل��وي��ات؛ 
ال�شلطة(؛ البهارات؛ ال�شوكوالتة؛ الوجبات اخلفيفة الواردة يف هذه الفئة؛ وجبات خفيفة اأ�شا�شها احلبوب؛ وجبات خفيفة 
الفطور؛  املوزيل؛ حبوب  األواح  )الزبادي(؛  الرائب  واللنب  وال�شوكوالتة  والفواكه  وال�شكر  والغلل  م�شنوعة من احلبوب 
الويفر؛  املقرم�س؛  اخلبز  بال�شوكوالتة؛  املغلف  الب�شكويت  الب�شكويت؛  املحلى؛  الكعك  الفطائر؛  الكيك؛  خلئط  كيك؛ 
حلويات  مو�شيه؛  الفئة؛  ه��ذه  يف  ال���واردة  احللوى  بو�شار؛  علكة؛  حلوى؛  بال�شوكوالتة؛  مغلفة  حلويات  حلويات؛  األ���واح 
ال��واردة يف هذه  امل�شروبات  جممدة؛ بوظة؛ مثلجات؛ حلويات مثلجة؛ لنب جممد؛ �شراب )مثلجات(؛ �شراب )مثلجات(؛ 
اأ�شا�شها الكاكاو؛ م�شاحيق امل�شروبات الواردة يف هذه  اأ�شا�شها ال�شوكوالتة وامل�شروبات التي  الفئة وتت�شمن امل�شروبات التي 
الفئة وتت�شمن م�شاحيق م�شروبات ال�شوكوالتة والكاكاو؛ الكاكاو؛ التوابل؛ االأطعمة القابلة للدهن الواردة يف هذه الفئة؛ 
�شوكوالتة قابلة للدهن؛ توابل ال�شلطة؛ املايونيز؛ وجبات خفيفة من كيك الفواكه؛ خبز حم�شو بالفواكه؛ فطائر الفواكه؛ 
معجنات الفواكه؛ معجنات حتتوي على فواكه؛ األواح وجبات خفيفة حتتوي على خليط من احلبوب واملك�شرات والفواكه 
املجففة )حلويات(؛ األواح وجبات خفيفة حتتوي على الفواكه املجففة )حلويات(؛ حلويات باملك�شرات؛ األواح وجبات خفيفة 

حتتوي على املك�شرات؛ األواح وجبات خفيفة م�شنوعة ب�شكل رئي�شي من املك�شرات.
 30  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " NATURE AT ITS MOST DELICIOUS " باللغة االجنليزية كما  و�شف العلمة:  
هو مبني يف منوذج الطلب. 

اال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:2016/12/20م   املودعة حتت رقم: 265205 
تاريخ اإيداع االأولوية:    2016/12/16م

با�ش��م:  اإجيز تريدمارك�س بي يف 
 وعنوانه: مويرمان�شكادي 85، اإن ال- 1013 بي �شي اأم�شرتدام، هولندا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات �شبكات احلا�شوب؛ خدمات برجمة احلا�شوب؛ خدمات اإدارة �شبكات احلا�شوب للغري؛ حتليل وت�شميم 
واإدماج اأنظمة احلا�شوب؛ تطوير وتفعيل تطبيقات برجميات احلا�شوب؛ ا�شت�شارات احلا�شوب ب�شاأن تطوير 
التجارة  لتمكني  امل��وق��ع  بنية  تكنولوجيا  وتكامل  الر�شومية  امل�شتخدم  واج��ه��ة  ت�شميم  ال�شبكية؛  امل��واق��ع 
االإلكرتونية والدمج مع قواعد بيانات العملء؛ تطوير قواعد البيانات؛ ت�شميم وتطوير اأنظمة احلا�شوب 
�شبكة  اأو  العري�شة  املنطقة  �شبكة  حا�شوب  اأنظمة  تطبيقات  ب�شاأن  التقنية  االأمت��ت��ة  وخ��دم��ات  واملعلومات 
املنطقة املحلية؛ اخلدمات التقنية فيما يتعلق بربامج احلا�شوب؛ اإدارة اأنظمة احلا�شوب )با�شتثناء الرتكيب 
واالإ�شلح وال�شيانة(؛ الدعم ب�شاأن ا�شتخدام �شبكات احلا�شوب؛ اال�شت�شارات التقنية يف جمال احلوا�شيب؛ 
معاجلة  برامج  ت�شميم  الت�شويقية؛  والدرا�شات  ال��راأي  با�شتطلعات  يتعلق  فيما  احلا�شوب  اأنظمة  تطوير 
البيانات؛ الت�شميم والتطوير واالأبحاث ب�شاأن ا�شتخدام قواعد البيانات احلا�شوبية واالأدلة وب�شاأن تنظيم 
املعلومات يف ملفات؛ خدمات ت�شميم اجلرافيك�س؛ ت�شميم املواقع ال�شبكية؛ اإن�شاء وحترير وحتديث حمتوى 
املواقع ال�شبكية؛ اأبحاث وت�شميم املنتجات واحلزم اجلديدة؛ خدمات املعلومات وامل�شورة واال�شت�شارات فيما 

 42 الواق�عة بالفئة:    يتعلق باخلدمات املذكورة اأعله.  
و�شف العلمة:  كتبت كلمة "PAM" باالأحرف اللتينية.

اال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2016/04/25م   املودعة حتت رقم:  252605 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ش��م:  بريدج�شتون كوربوري�شن 
 وعنوانه: 1-1، كيوبا�شي 3-�شومي، �شيو-كو، طوكيو 104-8340، اليابان 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
مواد بناء للموانئ.

 الواق�عة بالفئة:  19 
و�شف العلمة:  كتبت عبارة "Super Cell" باللغة االجنليزية.

اال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2016/12/20م   املودعة حتت رقم:  265199 
تاريخ اإيداع االأولوية:    2016/12/16م

با�ش��م:  اإجيز تريدمارك�س بي يف 
 وعنوانه: مويرمان�شكادي 85، اإن ال- 1013 بي �شي اأم�شرتدام، هولندا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات �شبكات احلا�شوب؛ خدمات برجمة احلا�شوب؛ خدمات اإدارة �شبكات احلا�شوب للغري؛ حتليل وت�شميم 
واإدماج اأنظمة احلا�شوب؛ تطوير وتفعيل تطبيقات برجميات احلا�شوب؛ ا�شت�شارات احلا�شوب ب�شاأن تطوير 
التجارة  لتمكني  امل��وق��ع  بنية  تكنولوجيا  وتكامل  الر�شومية  امل�شتخدم  واج��ه��ة  ت�شميم  ال�شبكية؛  امل��واق��ع 
االإلكرتونية والدمج مع قواعد بيانات العملء؛ تطوير قواعد البيانات؛ ت�شميم وتطوير اأنظمة احلا�شوب 
�شبكة  اأو  العري�شة  املنطقة  �شبكة  حا�شوب  اأنظمة  تطبيقات  ب�شاأن  التقنية  االأمت��ت��ة  وخ��دم��ات  واملعلومات 
املنطقة املحلية؛ اخلدمات التقنية فيما يتعلق بربامج احلا�شوب؛ اإدارة اأنظمة احلا�شوب )با�شتثناء الرتكيب 
واالإ�شلح وال�شيانة(؛ الدعم ب�شاأن ا�شتخدام �شبكات احلا�شوب؛ اال�شت�شارات التقنية يف جمال احلوا�شيب؛ 
معاجلة  برامج  ت�شميم  الت�شويقية؛  والدرا�شات  ال��راأي  با�شتطلعات  يتعلق  فيما  احلا�شوب  اأنظمة  تطوير 
البيانات؛ الت�شميم والتطوير واالأبحاث ب�شاأن ا�شتخدام قواعد البيانات احلا�شوبية واالأدلة وب�شاأن تنظيم 
املعلومات يف ملفات؛ خدمات ت�شميم اجلرافيك�س؛ ت�شميم املواقع ال�شبكية؛ اإن�شاء وحترير وحتديث حمتوى 
املواقع ال�شبكية؛ اأبحاث وت�شميم املنتجات واحلزم اجلديدة؛ خدمات املعلومات وامل�شورة واال�شت�شارات فيما 

الواق�عة بالفئة:  42   يتعلق باخلدمات املذكورة اأعله.   
و�شف العلمة:  كتبت كلمة "MID" باللغة االأجنليزية. 

اال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:2016/12/28م   املودعة حتت رقم: 265641 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ش��م:  برواليف فوودز ليمتد 
 وعنوانه: 92 ماوي �شرتيت، بوكيت، هاميلتون 3200، نيوزيلندا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��روات  ف��واك��ه  اللحم؛  خل�شات  وال�شيد؛  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���ش��م��اك  اللحوم 
ومطهوة؛ هلم )جيلي( ومربيات؛ البي�س واحلليب ومنتجات احلليب؛ الزيوت والدهون ال�شاحلة للأكل؛ 
مك�شرات  املك�شرات؛  من  معدة  غذائية  منتجات  للأكل؛  قابلة  مك�شرات  املك�شرات؛  معلبات؛  �شلطة؛  توابل 
معدة؛ مك�شرات خملطة؛ اأغذية قابلة للدهن يف هذه الفئة؛ زبدة الفول ال�شوداين؛ فواكه جمففة وخطلت 

فواكه جمففة.
 الواق�عة بالفئة:  29 

" باللغة   NATURE AT ITS MOST DELICIOUS " ع��ب��ارة  و�شف العلمة:  كتبت 
االجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب.

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2016/12/28م   املودعة حتت رقم:  265639 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ش��م:  برواليف فوودز ليمتد 
 وعنوانه: 92 ماوي �شرتيت، بوكيت، هاميلتون 3200، نيوزيلندا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��روات  ف��واك��ه  اللحم؛  خل�شات  وال�شيد؛  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���ش��م��اك  اللحوم 
ومطهوة؛ هلم )جيلي( ومربيات؛ البي�س واحلليب ومنتجات احلليب؛ الزيوت والدهون ال�شاحلة للأكل؛ 
مك�شرات  املك�شرات؛  من  معدة  غذائية  منتجات  للأكل؛  قابلة  مك�شرات  املك�شرات؛  معلبات؛  �شلطة؛  توابل 
معدة؛ مك�شرات خملطة؛ اأغذية قابلة للدهن يف هذه الفئة؛ زبدة الفول ال�شوداين؛ فواكه جمففة وخطلت 

فواكه جمففة.
 الواق�عة بالفئة:  29 

و�شف العلمة:  كتبت  عبارة " مذر اإيرث " باأحرف عربية. 
اال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2016/12/28م   املودعة حتت رقم:  265640 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ش��م:  برواليف فوودز ليمتد 
 وعنوانه: 92 ماوي �شرتيت، بوكيت، هاميلتون 3200، نيوزيلندا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
القهوة وال�شاي والكاكاو وال�شكر واالأرز التابيوكا وال�شاغو؛ الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر 
توابل  )ع��دا  وال�شل�شات  اخل��ل  واخل���ردل؛  امللح  اخلبيز؛  وم�شحوق  اخلمرية  االأ���ش��ود؛  والع�شل  النحل  ع�شل  واحل��ل��وي��ات؛ 
ال�شلطة(؛ البهارات؛ ال�شوكوالتة؛ الوجبات اخلفيفة الواردة يف هذه الفئة؛ وجبات خفيفة اأ�شا�شها احلبوب؛ وجبات خفيفة 
الفطور؛  املوزيل؛ حبوب  األواح  )الزبادي(؛  الرائب  واللنب  وال�شوكوالتة  والفواكه  وال�شكر  والغلل  م�شنوعة من احلبوب 
الويفر؛  املقرم�س؛  اخلبز  بال�شوكوالتة؛  املغلف  الب�شكويت  الب�شكويت؛  املحلى؛  الكعك  الفطائر؛  الكيك؛  خلئط  كيك؛ 
حلويات  مو�شيه؛  الفئة؛  ه��ذه  يف  ال���واردة  احللوى  بو�شار؛  علكة؛  حلوى؛  بال�شوكوالتة؛  مغلفة  حلويات  حلويات؛  األ���واح 
ال��واردة يف هذه  امل�شروبات  جممدة؛ بوظة؛ مثلجات؛ حلويات مثلجة؛ لنب جممد؛ �شراب )مثلجات(؛ �شراب )مثلجات(؛ 
اأ�شا�شها الكاكاو؛ م�شاحيق امل�شروبات الواردة يف هذه  اأ�شا�شها ال�شوكوالتة وامل�شروبات التي  الفئة وتت�شمن امل�شروبات التي 
الفئة وتت�شمن م�شاحيق م�شروبات ال�شوكوالتة والكاكاو؛ الكاكاو؛ التوابل؛ االأطعمة القابلة للدهن الواردة يف هذه الفئة؛ 
�شوكوالتة قابلة للدهن؛ توابل ال�شلطة؛ املايونيز؛ وجبات خفيفة من كيك الفواكه؛ خبز حم�شو بالفواكه؛ فطائر الفواكه؛ 
معجنات الفواكه؛ معجنات حتتوي على فواكه؛ األواح وجبات خفيفة حتتوي على خليط من احلبوب واملك�شرات والفواكه 
املجففة )حلويات(؛ األواح وجبات خفيفة حتتوي على الفواكه املجففة )حلويات(؛ حلويات باملك�شرات؛ األواح وجبات خفيفة 

حتتوي على املك�شرات؛ األواح وجبات خفيفة م�شنوعة ب�شكل رئي�شي من املك�شرات.
 30  الواق�عة بالفئة:  

كتبت  عبارة " مذر اإيرث " باأحرف عربية. و�شف العلمة:  
اال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2016/12/20م   املودعة حتت رقم:  265201 
 تاريخ اإيداع االأولوية:    2016/12/16م

با�ش��م:  اإجيز تريدمارك�س بي يف 
 وعنوانه: مويرمان�شكادي 85، اإن ال- 1013 بي �شي اأم�شرتدام، هولندا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
واإدماج  وت�شميم  حتليل  للغري؛  احلا�شوب  �شبكات  اإدارة  خدمات  احلا�شوب؛  برجمة  خدمات  احلا�شوب؛  �شبكات  خدمات 
ال�شبكية؛  املواقع  تطوير  ب�شاأن  احلا�شوب  ا�شت�شارات  احلا�شوب؛  برجميات  تطبيقات  وتفعيل  تطوير  احلا�شوب؛  اأنظمة 
ت�شميم واجهة امل�شتخدم الر�شومية وتكامل تكنولوجيا بنية املوقع لتمكني التجارة االإلكرتونية والدمج مع قواعد بيانات 
العملء؛ تطوير قواعد البيانات؛ ت�شميم وتطوير اأنظمة احلا�شوب واملعلومات وخدمات االأمتتة التقنية ب�شاأن تطبيقات 
اإدارة  يتعلق بربامج احلا�شوب؛  التقنية فيما  املحلية؛ اخلدمات  املنطقة  �شبكة  اأو  العري�شة  املنطقة  �شبكة  اأنظمة حا�شوب 
اأنظمة احلا�شوب )با�شتثناء الرتكيب واالإ�شلح وال�شيانة(؛ الدعم ب�شاأن ا�شتخدام �شبكات احلا�شوب؛ اال�شت�شارات التقنية 
برامج  ت�شميم  الت�شويقية؛  والدرا�شات  ال��راأي  با�شتطلعات  يتعلق  فيما  احلا�شوب  اأنظمة  تطوير  احلوا�شيب؛  جمال  يف 
معاجلة البيانات؛ الت�شميم والتطوير واالأبحاث ب�شاأن ا�شتخدام قواعد البيانات احلا�شوبية واالأدلة وب�شاأن تنظيم املعلومات 
يف ملفات؛ خدمات ت�شميم اجلرافيك�س؛ ت�شميم املواقع ال�شبكية؛ اإن�شاء وحترير وحتديث حمتوى املواقع ال�شبكية؛ اأبحاث 

وت�شميم املنتجات واحلزم اجلديدة؛ خدمات املعلومات وامل�شورة واال�شت�شارات فيما يتعلق باخلدمات املذكورة اأعله.
 42  الواق�عة بالفئة:  

العلمة عبارة عن احلرف اللتيني "M" و الرقم "1". و�شف العلمة:  
اال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2016/12/20م   املودعة حتت رقم:  265207 
 تاريخ اإيداع االأولوية:    2016/12/16م

با�ش��م:  اإجيز تريدمارك�س بي يف 
 وعنوانه: مويرمان�شكادي 85، اإن ال- 1013 بي �شي اأم�شرتدام، هولندا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الت�شويق  التكنولوجيا يف  وا�شتخدام  املتعاملني  اإدارة علقات  االأعمال يف جماالت خدمات  اإدارة  ا�شت�شارات 
واأبحاث ال�شوق؛ تطوير احلملت االإعلنية والرتويجية للأعمال وللآخرين؛ ا�شت�شارات ت�شويق االأعمال 
ب�شاأن ت�شميم واإنتاج برامج ومواد االإعلنات واالت�شاالت للآخرين واإنتاج االإعلنات التلفزيونية واالإذاعية 
واالإعلن اخلارجي ونقاط ال�شراء وغريها من والو�شائط ومواد وبرامج الت�شويق املبا�شر وترويج املبيعات؛ 
خدمات التخطيط االإعلين؛ ا�شت�شارات ت�شويق االأعمال ب�شاأن تطوير وتنفيذ ودعم ا�شرتاتيجيات الت�شويق 
وعلقات املتعاملني؛ اإدارة قواعد البيانات عرب �شبكة حا�شوب عاملية؛ حتليل البيانات؛ اإدارة البيانات؛ تطوير 
الت�شويقية  اخلدمات  واالإع���لن؛  الدعاية  وك��االت  خدمات  واالإع���لن؛  الدعاية  الرقمية؛  اال�شرتاتيجيات 
االإعلمي؛  واالأوق����ات  امل�شاحات  و���ش��راء  ب�شاأن  التفاو�س  االإع��لم��ي؛  والتخطيط  ال�����ش��راء  وال��رتوي��ج��ي��ة؛ 
خدمات �شراء امل�شاحات واالأوقات االإعلنية لو�شع االإعلنات على جميع و�شائل االإعلن؛ خدمات ال�شراء 
التوا�شل  واالإع��لن على و�شائل  الدعاية  املبا�شرة؛ خدمات  واالإع��لن  الدعاية  االإعلمي املربمج؛ خدمات 
ملحركات  االأمثلية  حتقيق  نقرة؛  لكل  الدفع  اإع��لن��ات  الرقمي؛  واالإع���لن  الدعاية  خدمات  االجتماعي؛ 
اإن�شاء مواد الدعاية واالإع��لن؛ بث املواد االإعلنية )الكرا�شات والن�شرات والعينات(؛ تاأجري مواد  البحث؛ 
الدعاية واالإعلن وحتديث مواد الدعاية واالإعلن؛ بث االإعلنات؛ الدعاية واالإعلن التجريبي واملبا�شر 
امل�شموع واملقروء واملرئي  االإعلم  الغري من خلل  بالفعاليات؛ ترويج وت�شويق منتجات وخدمات  واملتعلق 
واالإعلنية؛  الدعائية  الن�شو�س  كتابة  واالإع���لن؛  للدعاية  والتاأليف  الن�شر  حقوق  و�شع  واالإل��ك��رتوين؛ 
الت�شويق  للغري؛ خدمات  الت�شويقية  واإنتاج احلملت  ب�شاأن تطوير  االإبداعية واال�شرتاتيجية  اال�شت�شارات 
ومنح الهوية وحتديدا ا�شرتاتيجيات املحتوى وخطط االت�شاالت؛ اإدارة االأعمال؛ امل�شاعدة يف اإدارة االأعمال؛ 
واالأبحاث  ال�شوق  واأبحاث  وحتليل  م�شح  االأعمال؛  تنظيم  ا�شت�شارات  االأعمال؛  معلومات  الكفاية؛  خ��رباء 
واال�شت�شارات التي ت�شتهدف اأ�شواقا حمددة؛ خدمات اإعداد القوائم الربيدية؛ جتميع وتنظيم البيانات يف 
التجارية؛  ال�شفقات  ب�شاأن  التفاو�س  املبا�شر للمنتجات واخلدمات؛  املبا�شر وغري  الت�شويق  بيانات؛  قاعدة 
امل�شاعدة يف معاجلة البيانات االإح�شائية؛ امل�شاعدة يف ال�شوؤون االقت�شادية لل�شركات؛ اأبحاث ب�شاأن الفاعلية 
اإدارة ملفات  اأبحاث لغايات االأعمال؛ ا�شت�شارات االأعمال املهنية؛  االقت�شادية القيا�شية للدعاية واالإعلن؛ 
بوا�شطة  واالإع��لن  الدعاية  االقت�شادية؛  التنبوؤات  وترويجية؛  لغايات جتارية  املعار�س  تنظيم  احلا�شوب؛ 
الراديو والدعاية واالإعلن بوا�شطة التلفزيون؛ اإنتاج الت�شجيلت املرئية وال�شمعية لغايات دعائية؛ اإن�شاء 
االإح�شائيات؛  جتميع  دعائية؛  لغايات  ال�شحفية  والبيانات  واالألعاب  والتطبيقات  والفيديوهات  املدونات 
خدمات اال�شرتاك يف ال�شحف؛ اأبحاث الت�شويق التي ت�شتخدم اأ�شاليب الت�شويق الكمية والنوعية؛ اإطلق 
املنتجات؛ خدمات حتليل الت�شويق؛ خدمات ا�شت�شارات الت�شويق؛ اأبحاث وا�شت�شارات الت�شويق اال�شتهلكي 
املت�شلة  والت�شويق  االأعمال  بيانات  وحتليل  وفرز  مبعاينة  للغري  لل�شماح  �شبكية  بوابة  توفري  بها؛  املت�شلة 
باملتعاملني واملتعاملني املحتملني؛ تطوير اال�شرتاتيجيات واملفاهيم والتكتيكات الت�شويقية وحتديدا تطوير 
اجلمهور والوعي باملاركات وبناء املجتمعات املبا�شرة واالت�شاالت الرقمية وعن طريق التداول يف االأحاديث 
امل�شتهدفة؛  الدميوغرافية  التق�شيمات  ب�شاأن  وتو�شيات  حتليلت  تقدمي  االجتماعي؛  التوا�شل  ومواقع 

 خدمات املعلومات وامل�شورة واال�شت�شارات فيما يتعلق باخلدمات املذكورة اأعله. 
 الواق�عة بالفئة:  35 

 و�شف العلمة:  كتبت كلمة "MERKLEONE" باالأحرف اللتينية. 
اال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2016/12/20م   املودعة حتت رقم:  265200 
 تاريخ اإيداع االأولوية:    2016/12/16م

با�ش��م:  اإجيز تريدمارك�س بي يف 
 وعنوانه: مويرمان�شكادي 85، اإن ال- 1013 بي �شي اأم�شرتدام، هولندا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الت�شويق  التكنولوجيا يف  وا�شتخدام  املتعاملني  اإدارة علقات  االأعمال يف جماالت خدمات  اإدارة  ا�شت�شارات 
واأبحاث ال�شوق؛ تطوير احلملت االإعلنية والرتويجية للأعمال وللآخرين؛ ا�شت�شارات ت�شويق االأعمال 
ب�شاأن ت�شميم واإنتاج برامج ومواد االإعلنات واالت�شاالت للآخرين واإنتاج االإعلنات التلفزيونية واالإذاعية 
واالإعلن اخلارجي ونقاط ال�شراء وغريها من والو�شائط ومواد وبرامج الت�شويق املبا�شر وترويج املبيعات؛ 
خدمات التخطيط االإعلين؛ ا�شت�شارات ت�شويق االأعمال ب�شاأن تطوير وتنفيذ ودعم ا�شرتاتيجيات الت�شويق 
وعلقات املتعاملني؛ اإدارة قواعد البيانات عرب �شبكة حا�شوب عاملية؛ حتليل البيانات؛ اإدارة البيانات؛ تطوير 
الت�شويقية  اخلدمات  واالإع���لن؛  الدعاية  وك��االت  خدمات  واالإع���لن؛  الدعاية  الرقمية؛  اال�شرتاتيجيات 
االإعلمي؛  واالأوق����ات  امل�شاحات  و���ش��راء  ب�شاأن  التفاو�س  االإع��لم��ي؛  والتخطيط  ال�����ش��راء  وال��رتوي��ج��ي��ة؛ 
خدمات �شراء امل�شاحات واالأوقات االإعلنية لو�شع االإعلنات على جميع و�شائل االإعلن؛ خدمات ال�شراء 
التوا�شل  واالإع��لن على و�شائل  الدعاية  املبا�شرة؛ خدمات  واالإع��لن  الدعاية  االإعلمي املربمج؛ خدمات 
ملحركات  االأمثلية  حتقيق  نقرة؛  لكل  الدفع  اإع��لن��ات  الرقمي؛  واالإع���لن  الدعاية  خدمات  االجتماعي؛ 
اإن�شاء مواد الدعاية واالإع��لن؛ بث املواد االإعلنية )الكرا�شات والن�شرات والعينات(؛ تاأجري مواد  البحث؛ 
الدعاية واالإعلن وحتديث مواد الدعاية واالإعلن؛ بث االإعلنات؛ الدعاية واالإعلن التجريبي واملبا�شر 
امل�شموع واملقروء واملرئي  االإعلم  الغري من خلل  بالفعاليات؛ ترويج وت�شويق منتجات وخدمات  واملتعلق 
واالإعلنية؛  الدعائية  الن�شو�س  كتابة  واالإع���لن؛  للدعاية  والتاأليف  الن�شر  حقوق  و�شع  واالإل��ك��رتوين؛ 
الت�شويق  للغري؛ خدمات  الت�شويقية  واإنتاج احلملت  ب�شاأن تطوير  االإبداعية واال�شرتاتيجية  اال�شت�شارات 
ومنح الهوية وحتديدا ا�شرتاتيجيات املحتوى وخطط االت�شاالت؛ اإدارة االأعمال؛ امل�شاعدة يف اإدارة االأعمال؛ 
واالأبحاث  ال�شوق  واأبحاث  وحتليل  م�شح  االأعمال؛  تنظيم  ا�شت�شارات  االأعمال؛  معلومات  الكفاية؛  خ��رباء 
واال�شت�شارات التي ت�شتهدف اأ�شواقا حمددة؛ خدمات اإعداد القوائم الربيدية؛ جتميع وتنظيم البيانات يف 
التجارية؛  ال�شفقات  ب�شاأن  التفاو�س  املبا�شر للمنتجات واخلدمات؛  املبا�شر وغري  الت�شويق  بيانات؛  قاعدة 
امل�شاعدة يف معاجلة البيانات االإح�شائية؛ امل�شاعدة يف ال�شوؤون االقت�شادية لل�شركات؛ اأبحاث ب�شاأن الفاعلية 
اإدارة ملفات  اأبحاث لغايات االأعمال؛ ا�شت�شارات االأعمال املهنية؛  االقت�شادية القيا�شية للدعاية واالإعلن؛ 
بوا�شطة  واالإع��لن  الدعاية  االقت�شادية؛  التنبوؤات  وترويجية؛  لغايات جتارية  املعار�س  تنظيم  احلا�شوب؛ 
الراديو والدعاية واالإعلن بوا�شطة التلفزيون؛ اإنتاج الت�شجيلت املرئية وال�شمعية لغايات دعائية؛ اإن�شاء 
االإح�شائيات؛  جتميع  دعائية؛  لغايات  ال�شحفية  والبيانات  واالألعاب  والتطبيقات  والفيديوهات  املدونات 
خدمات اال�شرتاك يف ال�شحف؛ اأبحاث الت�شويق التي ت�شتخدم اأ�شاليب الت�شويق الكمية والنوعية؛ اإطلق 
املنتجات؛ خدمات حتليل الت�شويق؛ خدمات ا�شت�شارات الت�شويق؛ اأبحاث وا�شت�شارات الت�شويق اال�شتهلكي 
املت�شلة  والت�شويق  االأعمال  بيانات  وحتليل  وفرز  مبعاينة  للغري  لل�شماح  �شبكية  بوابة  توفري  بها؛  املت�شلة 
باملتعاملني واملتعاملني املحتملني؛ تطوير اال�شرتاتيجيات واملفاهيم والتكتيكات الت�شويقية وحتديدا تطوير 
اجلمهور والوعي باملاركات وبناء املجتمعات املبا�شرة واالت�شاالت الرقمية وعن طريق التداول يف االأحاديث 
امل�شتهدفة؛  الدميوغرافية  التق�شيمات  ب�شاأن  وتو�شيات  حتليلت  تقدمي  االجتماعي؛  التوا�شل  ومواقع 

 خدمات املعلومات وامل�شورة واال�شت�شارات فيما يتعلق باخلدمات املذكورة اأعله. 
 الواق�عة بالفئة:  35 

 و�شف العلمة:  العلمة عبارة عن احلرف اللتيني "M" و الرقم "1". 
اال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12028 بتاريخ 2017/05/24

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12028 بتاريخ 2017/05/24

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12028 بتاريخ 2017/05/24

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12028 بتاريخ 2017/05/24

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12028 بتاريخ 2017/05/24

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24

اإع����������الن
ا�شراقة  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1714802:النهار للرجال رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي ابراهيم �شوري ابراهيمي البلو�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفة �شعيد �شامل ح�شن الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني(

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/عيادات 

- م�شت�شفيات ميديكلينيك ذ.م.م - فرع 7 
رخ�شة رقم:CN 1037795-7 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية)العني(

لإعالناتكم يف 

يرجى االت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 
يف الدعوى 02/04019/2017/ جتاري 

اىل املدعى عليه : تيمبورا لتجارة العامة - �س ذ م م 
اأن املدعي : ورثة حممد عبداهلل علي اجلا�شم وميثلهم الو�شي على الرتكة ال�شيد ر�شا   مبا 

دروي�س اآل رحمة  
قد اأقام �شدكم الدعوى 02/04019/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - ما ي�شتجد من ايجار حتى تاريخ االخلء الفعلي 
اخلء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد االجرة للماجور للفرتة من 2016/1/1 وحتى 
او  بال�شداد  �شداده رغم اخطاره  2016/12/31 فرت�شد بذمته مبلغ 85000 درهم وميتنع عن 

االخلء يف 2016/12/12 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له عدد )2( �شيك مببلغ )85000 درهم( كقيمة ايجارية 

وتبني عد كفاية االموال له وميتنع عن �شداد مقابلة 
من  والب��د  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�شتهلك  بقيمة  امللزم  هو  امل�شتاجر  ان   - م�شتندات  بت�شليم  ال��زام 

تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

  2017/5/28 املوافق  االح��د  يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعلنكم  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�شاعة 1.00 بعد الظهر امام اللجنة الق�شائية )اللجنة الثالثة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة 
مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثلثة 
ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع 

وم�شتندات . 

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
اعالن حكم بالن�ضر

يف الدعوى  رقم 02/02021/2017 جتاري ل�ضنة 2017 ايجارات   

املحكوم له طالب االعلن /امل�شرف العربي لل�شتثمار والتجارة 
اخلارجية 

املحكوم عليه املطلوب اعلنه /او�شن ماب للتجارة العامة 
منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/4/12  

حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 
- الزام املدعي عليه باخلء املاأجور و�شداد امل�شتحقات االيجارية 
بقيمة 42.017 عن الفرتة من 2016/6/15 ولغاية 2017/1/16 
وما ي�شتجد حتى االخلء التام مع الر�شوم وامل�شاريف ورف�س 

ما عدا ذلك من طلبات. 
له  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعلن  ال��زم  قد  القانون  ان  حيث 
املواعيد  يف  عليه  الطعن  ع��دم  حالة  يف  نهائيا  لي�شبح  متهيدا 

املقررة قانونيا. 

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3278   

                           املنذر /  مدينة دبي امللحية - �س ذ م م 
املنذر اليه : �شركة الف امللحية - �س ذ م م & �شركة االيت امللحية - �س ذ م م 

)جمهول حمل االقامة( 
ملا كنتم قد وقعتم على عقد ايجار مع مدينة دبي امللحية بتاريخ 12 دي�شمرب 2014 من اجل ايجار 
، و�شندا لعقد االيجار توجب  املوجودة  يف منطقة مدينة دبي امللحية   ،   F6-MBC مكتب رقم 

بذمتكم مبلغ قيمته 194.110.40 درهم اإماراتي من تاريخ 23 فرباير 2017 )املبلغ امل�شتحق( 
وملا كنتم حتى تاريخه ، ال زلتم متخلفني عن ت�شديد قيمة املبلغ امل�شتحق بذمتكم بالرغم من مطالبة 

املنذر املتكررة لكم واآخرها كان بتاريخ 22 يونيو 2016 
وملا كان املنذر قد حاول ار�شال انذار بوا�شطة كاتب العدل لكم بتاريخ 29 مار�س 2017 ولكن مل يتمكن 

ممثل كاتب العدل من ابلغكم االنذار لعدم متكنه من حتديد مكان اقامتكم 
وملا كانت حمكمة دبي قد فو�شت املنذر من اأجل توجيه االنذار عن طريق ن�شره يف ال�شحيفة

االيجار  عقد  بنتيجة  امل�شتحق  املبلغ  كامل  ل�شداد  نهائية  مطالبة  مبثابة  االن��ذار  هذا  يعترب   ، لذلك 
، ويف حال عدم ال�شداد خلل مهلة ثلثون )30( يوما من تاريخ ن�شر هذا االن��ذار ، ان ذلك �شيوؤدي 
القانون رقم 33 ل�شنة 2008   املادة 25-1 )اأ( من  ا�شتنادا الحكام  املاجور  الفورية الخلء  اىل املطالبة 

باال�شافة اىل مطالبتكم بت�شديد املبلغ امل�شتحق
ميكن للمنذر اليه التوا�شل مع املنذر على العنوان التايل : مكتب دبي ال ايه بيرب ميدل اي�شت ال ال بي 
، وعنوانه و�شط مدينة دبي - اعمار �شكوير ، برج �شتاندرد �شارترد - الطابق 9 - �شندوق بريد : 121662 

، دبي ، هاتف : 4386325-04 ، فاك�س : 4386101-04 - امل�شت�شار القانوين رامي بو رعد. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
  اإعالن �ضطب قيد

تعلن وزارة االقت�شاد باأن ال�شادة/ �شركة ليد انرتنا�شيونال ليمتد )اجلن�شية : قرب�س(  قد 
تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة دبي )العنوان : �س/ال�شيخ زايد - مكتب 307 
ملك ا�شيكو بزن�س بارك بارك - �س/ال�شيخ زايد - دبي ، �س ب : 184544(  واملقيدة حتت رقم 

)3617( يف �شجل ال�شركات االأجنبية بالوزارة.
وتنفيذاً الأحكام القانون االحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن ال�شركات التجارية وتعديلته 
اإج��راءات الرتخي�س لفروع  والقرار ال��وزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شان اعتماد دليل 

ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�شادة اأ�شحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد 

ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة االقت�ساد

 ادارة الت�سجيل التجاري
 �ض.ب )3625( دبي

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�ضاد

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3236   

املنذر : ال�شرق االو�شط العقارية - املوؤجر
املنذر اليه : مطعم ومقهي ناريج�شتان - امل�شتاأجر 

)جمهول حمل االقامة( 
حيث ان املنذر اليه م�شتاأجر املحل رقم )اأ�س 01 بي( بالطابق االر�شي يف مبنى �شفية 
الزرعوين الكائن على االر�س رقم 733 )7259-318( مبنطقة الكرامة / بردبي خالف 
�شروط عقد االيجار الذي ينتهي يف 2018/8/31 ومل يقم ب�شداد بدل  االيجار املرتتب 
عليه. فعليه اخلء املاأجور وت�شليمه للمنذر )املوؤجر( و�شداد امل�شتحقات املرتتبة حتى 
القانونية  االج���راءات  اتخاذ  متابعة  �شتتم  ذلك  وبعك�س  يوما  االخ��لء خلل ثلثني 

ب�شاأن اخلء املاجور و�شداد امل�شتحقات
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3244   

املنذر  : عبد الواحد بن �شبيب العقارية )حاليا( بن �شبيب العقارية )�شابقا( 
املنذر اليه : حممد يو�شف كانيكوت - �شفته امل�شتاأجر  )جمهول حمل االقامة( 

املنذر اليه م�شتاأجر ال�شقة رقم )119( من البناء امل�شاد على قطعة االر�س رقم )253-118( منطقة نايف 
بتاريخ   19 رق��م  والثاين  دره��م   4.625 بقيمة   2016/1/10 بتاريخ   18 رق��م  االول  التالية  ال�شيكات  له  ارت��د 
انه قد  بتاريخ  2017/2/10 بقيمة 4.675 درهم وحيث  2016/12/10 بقيمة 4.625 درهم والثالث رقم 21 
امل�شتحقات بقيمة )22.644  التجديد ودفع  املاأجور من دون  �شاغل  بتاريخ 2017/4/14 وظل  انتهي عقده 
درهم( حتى تاريخ : 2017/4/30 + 500 درهم غرامة تاأخري التجديد عن كل يوم + 2500 درم غرامة عن كل 
�شيك مرجتع + 2000 درهم غرامة يف حال فتح بلغ يف ال�شرطة + 3000 درهم يف حال رفع دعوى ايجارية 
وفقا لل�شرط اخلا�س املطبوع والبارز يف العقد ، لذا عليه بدفع امل�شتحقات والتجديد خلل مدة ا�شبوع �شندا 
للبند رقم 3 املذكور بظهر العقد واملتطابق مع القانون واال �شنتابع اتخاذ االجراءات القانونية �شده لدفع 

امل�شتحقات االيجارية واخلء املاجور والزامه بالر�شوم وامل�شاريف حتى االخلء التام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3237   

املنذر  : عبد الواحد بن �شبيب العقارية )حاليا( بن �شبيب العقارية )�شابقا( 
املنذر اليه : عبدالن�شري اروثيا موىل ابراهيم  - �شفته امل�شتاأجر  )جمهول حمل االقامة( 

املنذر اليه م�شتاأجر ال�شقة رقم )124( من البناء امل�شاد على قطعة االر�س رقم )1141-312(  منطقة 
ال�شوق الكبري حيث ارتد له ال�شيك رقم  236937 بتاريخ 2017/2/1 بقيمة 12.650 درهم وحيث انه 
قد انتهى عقده بتاريخ 2017/4/14  وظل �شاغل املاأجور من دون التجديد ودفع امل�شتحقات بقيمة 
)18.200 دره��م( + 500 درهم غرامة عن كل يوم تاأخري التجديد + 2500 درهم غرامة كل �شيك 
مرجتع + 3000 درهم غرامة يف حال رفع دعوى ايجارية وفقا لل�شرط اخلا�س املطبوع والبارز يف 
العقد.  لذا عليه بدفع امل�شتحقات والتجديد خلل مدة ا�شبوع �شندا للبند رقم 3 املذكور بظهر 
العقد واملتطابق مع القانون واال �شنتابع اتخاذ االجراءات القانونية �شده باخلء املاجور والزامه 

بدفع امل�شتحقات االيجارية والر�شوم وامل�شاريف حتى االخلء التام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3241   

املنذر  : عبد الواحد بن �شبيب العقارية )حاليا( بن �شبيب العقارية )�شابقا( 
املنذر اليها : مطر حممد املهريي للعمال الفنية �س ذ م م  - �شفتها امل�شتاأجرة   )جمهول 
حمل االقامة( - املنذر اليه م�شتاأجر الغرفة رقم بلك بي 02- اآر 07 من البناء امل�شاد على 
انتهي عقدها  انه  الثانية وحيث  ال�شناعية  القوز  رقم )684-365( منطقة  االر�س  قطعة 
بتاريخ 2017/4/2 وظلت �شاغلة املاأجور من دون التجديد ودفع امل�شتحقات بقيمة 3.354 
ت��اري��خ  2017/4/30 + 500 دره��م عن كل ي��وم تاأخري + 3000 دره��م غرامة يف  دره��م حتى 
حال رفع دعوى ايجارية وفقا لل�شرط اخلا�س املطبوع والبارز يف العقد  لذا عليها  دفع 
امل�شتحقات والتجديد خلل مدة ثلثني يوما وفقا للقانون  واال �شنتابع اتخاذ االجراءات 
القانونية �شدها لدفع امل�شتحقات االيجارية واخلء املاجور والزامها بالر�شوم وامل�شاريف 

وامل�شتحقات حتى االخلء التام 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3242   

املنذر  : عبد الواحد بن �شبيب العقارية )حاليا( بن �شبيب العقارية )�شابقا( 
املنذر اليها : مطر حممد املهريي للعمال الفنية - �س ذ م م - �شفتها امل�شتاأجرة   )جمهول 
اآر 07 من البناء امل�شاد على  حمل االقامة( - املنذر اليه م�شتاأجر الغرفة رقم بلك بي 1- 
انتهي عقدها  انه  الثانية وحيث  ال�شناعية  القوز  رقم )684-365( منطقة  االر�س  قطعة 
بتاريخ 2017/4/9 وظلت �شاغلة املاأجور من دون التجديد ودفع امل�شتحقات بقيمة 2.582 
ت��اري��خ  2017/4/27 + 500 دره��م عن كل ي��وم تاأخري + 3000 دره��م غرامة يف  دره��م حتى 
حال رفع دعوى ايجارية وفقا لل�شرط اخلا�س املطبوع والبارز يف العقد  لذا عليها  دفع 
امل�شتحقات والتجديد خلل مدة ثلثني يوما وفقا للقانون  واال �شنتابع اتخاذ االجراءات 
القانونية �شده لدفع امل�شتحقات االيجارية واخلء املاجور والزامها بالر�شوم وامل�شاريف 

وامل�شتحقات حتى االخلء التام 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3239   

املنذر  : عبد الواحد بن �شبيب العقارية )حاليا( بن �شبيب العقارية )�شابقا( 
املنذر اليه : ار�س االبتكار النظمة احلا�شب االيل )�س ذ م م( - �شفتها امل�شتاأجرة  )جمهول 
حمل االقامة(  املنذر اليه م�شتاأجر ال�شقة رقم اأ�س 9 من البناء امل�شاد على قطعة االر�س رقم 
)895-312( منطقة ال�شوق الكبري وحيث انه اإنتهي عقدها بتاريخ 2017/2/4 وظلت �شاغلة 
املاأجور من دون التجديد ودفع امل�شتحقات بقيمة )6.281 درهم( حتى تاريخ  2017/4/27 + 
500 درهم عن كل يوم تاأخري + 3000 درهم غرامة يف حال رفع دعوى ايجارية وفقا لل�شرط 
ا�شبوع  والتجديد خلل مدة  امل�شتحقات  دفع  لذا عليها   ، العقد  والبارز يف  املطبوع  اخلا�س 
�شندا للبند رقم 3 املذكور بظهر العقد واملتطابق مع القانون واال �شنتابع اتخاذ االجراءات 
وامل�شاريف  بالر�شوم  والزامها  املاجور  االيجارية واخلء  امل�شتحقات  القانونية �شدها لدفع 

وامل�شاريف وامل�شتحقات حتى االخلء التام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3243   

املنذر  : عبد الواحد بن �شبيب العقارية )حاليا( بن �شبيب العقارية )�شابقا( 
امل�شتاأجر  )جمهول  - �شفته  الفتاح   : عبداجلابر عبدالله عبد اجلابر عبد  اليه  املنذر 
حمل االقامة(  املنذر اليه م�شتاأجر �شقة رقم )102( من البناء امل�شاد على قطعة االر�س 
رقم )1156-123( منطقة املطينة وحيث اأنه اإنتهي عقده بتاريخ 2017/4/14 وظل �شاغل 
املاأجور من دون التجديد ودفع امل�شتحقات بقيمة )1.435 درهم( حتى تاريخ   2017/4/26 
+ 500 درهم عن كل يوم تاأخري + 3000 درم غرامة يف حال رفع دعوى ايجارية وفقا لل�شرط 
اخلا�س املطبوع والبارز يف العقد ، لذا عليه دفع امل�شتحقات والتجديد خلل مدة ا�شبوع 
�شندا للبند رقم 3 املذكور بظهر العقد واملتطابق مع القانون واال �شنتابع اتخاذ االجراءات 
وامل�شاريف  بالر�شوم  والزامه  املاجور  واخلء  االيجارية  امل�شتحقات  لدفع  القانونية �شده 

وامل�شتحقات حتى االخلء التام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
 اعالن ن�ضرا        

اإىل املدعي عليه /اجواء اخلريف ملقاوالت تركيب وحدات التكييف - ذ م م 
ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث اأن املدعي/ اآمنه حممود زوجة احمد �شامل 
احمد مبارك قد اأقام �شدكم دعوى ايجارية بالرقم 2017/56   تنفيذ لدى جلنة 
ف�س  املنازعات االيجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�شي ح�شوركم �شخ�شيا 
اأو وكيل عنكم لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�شادر يف مدة 15 يوم من تاريخ 
الوقت  يف  عنكم  وكيل  اإر�شال  عدم  اأو  احل�شور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  االإعلن. 

املحدد فاإن اللجنة �شوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية 
قلم التنفيذ 

 االمارات العربية املتحدة
 حكومة ال�ضارقة

  بلدية مدينة خورفكان

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 962
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شاه نواز خان كرمي بك�س خان - باك�شتاين  اجلن�شية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل الطرف الثاين : عبدالغفار منظور احمد - 
باك�شتاين اجلن�شية يف )2005 ل�شيانة ال�شيارات ( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 
)528040(  تغيريات اخرى : تغيري اال�شم التجاري من )ور�شة �شاه نواز لت�شليح كهرباء ومكيفات 
ومكيفات  كهرباء  لت�شليح  منظور  عبدالغفار  )ور�شة  اجلديد  التجاري  اال�شم  لي�شبح  ال�شيارات( 
ال�شيارات ((  - وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 963
اإماراتي    - الزرعوين  علي  عبا�س  ابراهيم حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ 
عبداهلل عبداهلل احمد علي الظاهري - اإماراتي اجلن�شية )�شالون وا�شنطن للحلقة( 
املادة  وعملبن�س   -  )543542( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تا�ش�شت  والتي 
الكاتب  �شان  ل�شنة  2013 يف   )4( رقم  القانون االحتادي  احكام   )14( فقرة )5( من 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 960
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد �شعيد احمد بن احمد علي - باك�شتان  
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف الرتخي�س 
اقرا ل�شيانة الذهب ترخي�س مهنية رقم 506728 اىل ال�شيد/ راجيف �شيتي �شيتي 
راموتي - هندي اجلن�شية - وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد   . العدل  الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  االحتادي 
االعلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 
من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 964
اجلن�شية  اإماراتي   - ال�شويدي  ماجد  يو�شف  عبداهلل  حمد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  اىل ال�شيد/ مبارك يو�شف عبداهلل ح�شن 
املرزوقي ، اإماراتي اجلن�شية يف  )حمد ال�شويدي ل�شيانة ال�شيارات( مبوجب رخ�شة رقم )744776(  
- تعديلت : - مت تغيري اال�شم التجاري من حمد ال�شويدي ل�شيانة ال�شيارات اىل امل�شوار لغ�شيل 
ال�شيارات فرع 1 - مت تغري الن�شاط من ور�س ال�شيانة واال�شلح العام للمركبات - كراجات اىل 
زيوت  تبديل   ، ال�شيارات  واك�ش�شوارات  زينة  جتارة   ، حمطة   - املركبات  وت�شحيم  وتنظيف  غ�شيل 
املركبات ، ا�شلح كهرباء ال�شيارات  وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي 
رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعلن للعلم وانه �شوف يتم 

الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعلن  
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 961
البيع  الهند  اجلن�شية يرغب يف  ال�شيد/ �شوبرمنيان �شو كالنغم  ليكن معلوما للجميع بان 
والتنازل عن كامل ح�شته يف / كافترييا فن ال�شيافة ترخي�س جتاري 623750 وذلك لل�شيد/ 
ماكبول ح�شني رفيق الدين - بنغلدي�س اجلن�شية 50% وال�شيد/ ماجاهار اال�شلم خا�شرو 
علي اكرب - بنغلدي�س اجلن�شية  - تعديلت اخرى : مت تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة 

فردية بوكيل خدمات اىل �شراكة اعمال مهنية بوكيل خدمات. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعلن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3220   

املنذر : م�شرف ابوظبي  اال�شلمي 
املنذر اليه : �شوفيا اديث كا�شتيلن 

درهم   )60.119.85( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شيارة رقم )96986/خ�شو�شي/H/دبي( من 
نوع )ني�شان جوك - ا�شتي�شن( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3221   

املنذر : م�شرف اأبوظبي اال�شلمي 
املنذر اليه : جينيال لتاأجري ال�شيارات - �س ذ م م 

االق�شاط  ب�شداد  االخ��لل  نتيجة  دره��م   )155.360.50( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ال�شهرية املتعلقة بعقدي متويل ال�شيارات وذلك خلل ا�شبوع من تاريخ الن�شر، واال �شي�شطر املنذر التخاذ 

االجراءات التنفيذية على كلي ال�شيارات املمولة ل�شاحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�شيارات التالية : - 
1- ال�شيارة رقم )14950/خ�شو�شي/C/دبي( من نوع )ني�شان تيدا - هات�شباك( 
2- ال�شيارة رقم )18502/خ�شو�شي/C/دبي( من نوع )ني�شان تيدا - هات�شباك( 
3- ال�شيارة رقم )17028/خ�شو�شي/C/دبي( من نوع )ني�شان تيدا - هات�شباك( 
4- ال�شيارة رقم )20534/خ�شو�شي/C/دبي( من نوع )ني�شان تيدا - هات�شباك( 
5- ال�شيارة رقم )19053/خ�شو�شي/C/دبي( من نوع )ني�شان تيدا - هات�شباك( 

 واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3213   

املنذر : حبيب بنك اي جي زيوريخ       
املنذر اليه : احمد �شحى للتجارة العامة - �س ذ م م 

درهم   )48.885.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
)57386/خ�شو�شي/O/دبي(  رق��م  ال�شيارة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )تويوتا كامري - �شالون( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3216   

املنذر/بنك دبي اال�شلمي 
املنذر اليه : ايديت ماكينا مبويريا 

درهم   )122.977.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شيارة رقم )58420/خ�شو�شي/Q/دبي( من 
املنذر مع  واملمولة ل�شاحلكم من قبل  ا�شتي�شن(   - هوندا   CRV( نوع

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3218   

املنذر/بنك دبي اال�شلمي 
املنذر اليه :مبني احمد حممود خان 

درهم   )55.990.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
)41631/خ�شو�شي/O/دبي(  رق��م  ال�شيارة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )تويوتا كامري - �شالون( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3217   

املنذر/بنك دبي اال�شلمي 
املنذر اليه : راجي�س فالبيارامبيل رايف 

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )95.163.00( درهم نتيجة 
االخلل ب�شداد االق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط وذلك 
االجراءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واال  الن�شر،  تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم )7423/خ�شو�شي/C/دبي( من نوع )جيب 
جراند �شريوكي - ا�شتي�شن( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3219   

املنذر/بنك دبي اال�شلمي 
املنذر اليه : علي ايراجني 

درهم   )174.178.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
ال�شيارة رقم )23962/خ�شو�شي/J/دبي( من  التنفيذية على  االجراءات 
نوع )لكزي�س جي ا�س 350 - �شالون( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3214   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:�شنجيتا �شوري�س 

درهم   )115.385.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شيارة رقم )35119/خ�شو�شي/C/دبي( من 
نوع )ني�شان التيما - �شالون( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3215   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:تاج حممد �شري حممد 

درهم   )10.390.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
)30773/خ�شو�شي/H/دبي(  رق��م  ال�شيارة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )تويوتا كامري - �شالون( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       مذكرة اإعادة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/755  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- اآمنه ح�شن احمد البلو�شي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
عليك  اأق��ام  قد  الطاهري  خلف  ال�شيد  مهدي  عبا�س   : وميثله  ����س.م.خ  فري�شت  دب��ي 
املدعي عليها مببلغ وقدره )647339.53 درهم(  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها 
من  �شهريا   %3.39 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم 
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل.   وحددت لها  ال�شداد  تاريخ رفع الدعوى وحتى 
جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2017/6/6 ال�شاعة 09.30 �س بالقاعة Ch 1.C.15 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

الحتاد الن�شائي العام ينظم ور�شة 
عمل بالتعاون مع الأوراق املالية وال�شلع

•• اأبوظبي- وام: 

العام  الن�شائي  باالحتاد  واالقت�شادية  االجتماعية  ال�شوؤون  وح��دة  نظمت 
بعنوان  ور�شة عمل  ام�س  �شباح  وال�شلع  املالية  االوراق  هيئة  بالتعاون مع 
قدمتها �شهى رجب حملل رئي�شي  املالية”  االأ�شواق  التداول يف  قواعد   “
اإىل  �شعيه  اط��ار  يف  االحت���اد  مبقر  وذل��ك  وال�شلع  املالية  االوراق  هيئة  يف 
متكني املراأة اقت�شاديا. وقدمت �شهى رجب يف بداية الور�شة تعريفا ل�شوق 
اأ�شول  اآلية اال�شتثمار وال�شبب وراء اال�شتثمار والذي يعنى ب�شراء  و  املال 
ذات قيمة والتي ت�شمى باالأ�شول الراأ�شمالية واأ�شارت اإىل اأهمية اأن يكون 
ا�شتثمار الفرد قائما يف �شوق مايل يوفر ال�شفافية اللزمة للم�شتثمر اثناء 
عملية اال�شتثمار. و اأكدت اأهمية االأ�شواق املالية للقت�شاد والتي تتمثل يف 
توفري التمويل للحكومات وال�شركات والتخ�شي�س الكفوؤ للموارد املتاحة و 
تزويد و معاجلة املعلومات عن الفر�س اال�شتثمارية باالإ�شافة اىل توفري 
الفر�س واملنتجات اال�شتثمارية للمدخرين وامل�شتثمرين التي تتنا�شب مع 
امل�شتثمر  تواجه  قد  التي  والعائدات  املخاطر  وعن  املختلفة.  احتياجاتهم 
نوهت اإىل اأهمية فهم العلقة بني املخاطرة والعائد لتطوير اال�شرتاتيجية 
اال�شتثمارية تاأتي الور�شة تنفيذا لل�شرتاتيجية الوطنية لتمكني وريادة 
اىل  اال�شرتاتيجية  اأهدافها  �شمن  ت�شعى  التي   2021 –  2015 امل��راأة 
رفع م�شتوى م�شاركة املراأة كما ونوعا يف خمتلف املجاالت من خلل توفري 

برامج لبناء قدرات املراأة ومتكينها االقت�شادي.

وفد الحتادية للجمارك يزور 
�شركة »نيوكتك ال�شينية«

•• اأبوظبي -وام:
ق���ام وف���د م��ن الهيئة االحت���ادي���ة ل��ل��ج��م��ارك ب��زي��ارة م��ق��ر ���ش��رك��ة نيوكتك 
ال�شينية التابعة جلامعة ت�شينغوا واملتخ�ش�شة يف ت�شنيع منتجات فح�س 
التقنيات يف  اأح��دث  االط��لع على  بهدف  االأمنية  وتوفري احللول  االأم��ان 

جمال الت�شوير االإ�شعاعي واأجهزة الفح�س والتفتي�س االأمني.
تراأ�س الوفد �شعادة حممد جمعة بوع�شيبة املدير العام للهيئة و�شم �شعادة 
اأحمد عبداهلل بن الحج املدير التنفيذي لقطاع ال�شوؤون اجلمركية و متعب 

حممد البناي مدير اإدارة الرقابة والتفتي�س اجلمركي بالهيئة.
وقال �شعادة حممد جمعة بوع�شيبة اإن الزيارة تاأتي يف اإطار خطة الهيئة 
الفح�س  وتقنيات  االأج��ه��زة  ب��اأح��دث  ال��دول��ة  يف  اجلمركية  املنافذ  ل��دع��م 
واملخاطر  التحديات  ملواجهة  لديها  التفتي�س  ق��درات  وتعزيز  االإ�شعاعي 

اجلمركية املتزايدة ومتكينها من اإدارة احلدود اإدارة جمركية من�شقة.
و اأ�شاف �شعادته اإن الزيارة ا�شتهدفت االطلع على اأحدث ما و�شلت اإليه 
التكنولوجيا يف جمال الفح�س االإ�شعاعي واكت�شاف املواد ذات اال�شتخدام 
للب�شائع وحتديد ما  والفوري  ال�شريع  والتحليل  وامل��واد اخلطرة  امل��زدوج 
ميكن تطبيقه وا�شتقطابه يف دولة االإمارات يف �شوء الدرا�شات التي اأعدتها 

الهيئة عن احتياجات املنافذ اجلمركية يف الدولة.
و اأكد اأن ا�شتقطاب اأحدث اأجهزة التفتي�س اجلمركي ي�شاهم يف تعزيز اأمن 
املجتمع من خلل اكت�شاف املواد اخلطرة وال�شلع ذات اال�شتخدام املزدوج 
وكذلك تي�شري التجارة عرب اإجناز عمليات فح�س الب�شائع وال�شحنات يف 
اأ�شرع وقت ممكن وذلك انطلقاً من االأهداف اال�شرتاتيجية للهيئة وروؤية 

االإمارات 2021 وموؤ�شرات االأجندة الوطنية.
و قال املدير العام للهيئة اإن الزيارة ت�شمنت العديد من االجتماعات مع 
كل من ويدونغ وانغ نائب رئي�س �شركة نيوكتك ويوان يوزهونغ مدير عام 
وال�شراكة  التعاون  تعزيز  �شبل  تناولت  والتي  اآ�شيا  �شرق  ملنطقة  ال�شركة 
اخلا�شة  واالأنظمة  التقنيات  اأح��دث  وا�شتعرا�س  و”نيوكتك”  الهيئة  بني 
اجلمركية  امل��ن��اف��ذ  اأم���ن  تعزيز  واإج�����راءات  الب�شائع  وفح�س  بالتفتي�س 
اأو  ت�شنيع  يف  الهيئة  يف  اجلمركية  اخل���ربات  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
ابتكار م�شاريع وتقنيات م�شتقبلية يف جمال الربط بني االأنظمة واالأجهزة 
االأمنية يف املنافذ اجلمركية بالدولة واالتفاق على ت�شنيع اأجهزة تتوافق 
مع احتياجات العمل اجلمركي والتي من �شاأنها ت�شهيل وت�شريع عمليات 
التفتي�س يف امل�شتقبل وتقليل عمليات التفتي�س اليدوي والتدخل الب�شري 

يف معاينة الب�شائع.
لت�شنيع  ال�شركة اجلديد  الهيئة يف م�شنع  لوفد  الزيارة جولة  وت�شمنت 
املنتجات  واأن��واع  االإنتاج  اأحدث تقنيات  اأجهزة الفح�س اطلع خللها على 
التي يتم اإنتاجها ومن بينها اأجهزة الفح�س االإ�شعاعي الثابتة واملتحركة. 

اأبوظبي ت�شت�شيف قمة جمل�س اخلدمات 
املالية الإ�شالمية 23 اأكتوبر املقبل

•• اأبوظبي -وام:

املالية  اخل��دم��ات  جمل�س  قمة  املقبل  اأك��ت��وب��ر   23 يف  اأب��وظ��ب��ي  ت�شت�شيف 
اأيام   4 مل��دة   فعالياتها  ت�شتمر  والتي   2017 للعام  ال�شنوية  االإ�شلمية 
وينظمها م�شرف االإم��ارات العربية املتحدة املركزي بالتعاون مع جمل�س 

اخلدمات املالية االإ�شلمية.
واأعرب معايل مبارك را�شد املن�شوري حمافظ امل�شرف املركزي عن فخره 
با�شت�شافة االإمارات القمة للمرة الثانية .. كما اأعرب عن اأمله يف اأن ت�شاعد 
اأن�شطتها وتبادل اخلربات بني الوفود واخلرباء على تركيز االهتمام على 
ملوا�شلة  م�شاع  ظل  يف  االإ�شلمي  بالتمويل  املبا�شرة  ال�شلة  ذات  الق�شايا 
رئي�شا  مركزا  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  وجعل  القطاع  ه��ذا  تنمية 
الدعم  تقدم  اأن  القمة  اأن  م��ن  اإن  وق��ال  املنطقة.  يف  االإ���ش��لم��ي  للتمويل 
للمجتمع املايل يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة وجمل�س التعاون لدول 
املداوالت  عرب  اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  ومنطقة  العربية  اخلليج 

واملناق�شات التي �شتتم خللها.
واأفاد باأن امل�شرف املركزي ان�شم ملجل�س اخلدمات املالية االإ�شلمية منذ 
العام 2004 بو�شفه ع�شوا كامل الع�شوية وهو اأحد اأع�شاء املجل�س االأعلى 
اأن  اإىل  اأ�شار   .. ال�شياق  للمعايري. ويف هذا  الوا�شعة  الدولية  الهيئة  لهذه 
هناك /14/ موؤ�ش�شة يف دولة االإمارات العربية املتحدة با�شتثناء ال�شلطات 
تكافل ووك��االت ت�شنيف  اإ�شلمية و�شركات  بينها م�شارف  االإ�شرافية من 

و�شركات ا�شتثمار ذات ع�شوية يف جمل�س اخلدمات املالية االإ�شلمية.

% تلبي كافة احتياجات الزوار خ�سومات كبرية ت�سل اإىل 80 

مركز اأك�شبو ال�شارقة ي�شتعد لإطالق معر�س »ليايل رم�شان« خالل ال�شهر الف�شيل
•• ال�صارقة-الفجر:

ال�������ش���ارق���ة كافة  اأك�������ش���ب���و  اأن����ه����ى م���رك���ز 
“ليايل  ا���ش��ت��ع��دادات��ه الإط�����لق م��ع��ر���س 
رم�شان” يف الفرتة من 15  وحتى 30 
يونيو القادم لتلبية احتياجات املت�شوقني 
وال��زوار خلل مو�شم العطلت واالأعياد 
االإم�����ارة وخ��ارج��ه��ا، وال�شياح  ���ش��ك��ان  م��ن 
هذه  يف  ال�شارقة  على  ي��ت��واف��دون  ال��ذي��ن 
الفرتة من العام لل�شتفادة من العرو�س 
الكبرية التي يوفرها املعر�س لرواده حيث 

ت�شل ن�شبة اخل�شومات اإىل 80%.
وقال �شعادة �شيف حممد املدفع الرئي�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز اأك�����ش��ب��و ال�����ش��ارق��ة “اإن 
فعاليات ليايل رم�شان تقدم مزيجا غنيا 
ومتميزا من االأن�شطة التي تلبي خمتلف 
احتياجات العائلت واالأفراد من خمتلف 
اجلن�شيات والبلدان، والتي ت�شمل الت�شوق 
املحلية  املنتجات  باأ�شعار مناف�شة الأف�شل 
ت�شتهدف  ترفيهية  وع��رو���ش��اً  وال��ع��امل��ي��ة، 
زواره����ا م��ن االأ���ش��ر واالأط���ف���ال، واأجنحة 
خا�شة للماأكوالت ال�شعبية باالإ�شافة اإىل 
اخلريية،  واالأن�شطة  الرتاثية  العرو�س 
التثقيف  وب���رام���ج  ال��دي��ن��ي��ة،  وال��ت��وع��ي��ة 
جوائز  على  يومية  و�شحوبات  ال�شحي، 
للزوار  املعر�س  اإدارة  خ�ش�شتها  جمزية 
مما �شي�شكل عن�شر جذب عاملي فريد من 
نوعه للمعر�س، ويجعله اإحدى الوجهات 
ممتعة  اأوق���ات  وق�شاء  للرتفيه  املف�شلة 

ومفيدة خلل هذا املو�شم«. 
واأكد املدفع م�شاركة اأكرب املراكز التجارية 
وحمال البيع بالتجزئة يف املعر�س والتي 
ت�شم نخبة من اأبرز العلمات التجارية يف 
العامل، وتقدم منتجاتها باأ�شعار تناف�شية 
تلبية  اإىل  ت���ه���دف  ك���ب���رية  وخ�������ش���وم���ات 
واملواطنني  لل�شياح  الت�شوق  اح��ت��ي��اج��ات 
واملقيمني وللعائلت والزوار، حيث ميكن 
للجميع اال�شتفادة من التخفي�شات على 

الب�شائع  من  وكبرية  متنوعة  جمموعة 
املعرو�شة يف املركز.  

من  ع��دد  ك��ذل��ك  املعر�س  يف  ي�شارك  كما 
والهيئات  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  اجلهات 
امل��دن��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف االإم�������ارة، مم���ا يتيح 
الكثري من  ل���زواره فر�شة االط��لع على 
الربامج التي حتظى بدعم وتوجيه تلك 

اجلهات .
الهدايا،  امل���ع���رو����ش���ات  ق��ائ��م��ة  وت�����ش��م��ل 

وامل�����ن�����ت�����ج�����ات اجل��������دي��������دة، وال�����ع�����ط�����ور، 
ومنتجات  ال��ت��ج��م��ي��ل،  وم�����ش��ت��ح�����ش��رات 
الكهربائية،  واالأجهزة  ال�شحية،  العناية 
وال����ت����ج����ه����ي����زات امل����ن����زل����ي����ة، واالأث�����������اث 
واملن�شوجات  ال���داخ���ل���ي���ة،  وال����دي����ك����ورات 
الريا�شية،  وامل��ع��دات  وامللب�س  واالأزي���اء، 
والزهور  الغذائية،  وامل��واد  والقرطا�شية، 
والهواتف  واال���ش��ط��ن��اع��ي��ة،  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
وملحقاتها،  الكمبيوتر  واأجهزة  النقالة، 

واأل��ع��اب االأط��ف��ال، وامل��ج��وه��رات باأنواعها 
اأجنحة  به  �شتحفل  مما  الكثري  وغريها 
مثالية  من�شة  املعر�س  وي�شكل  املعر�س. 
الدولة  من  التجزئة  جت��ارة  لقطاع  تتيح 
وخ���ارج���ه���ا ف��ر���ش��ة ال���و����ش���ول اىل اأك���رب 
وال�����زوار يف  امل�شتهلكني  م��ن  ع���دد مم��ك��ن 
موؤ�ش�شة  اإح�شائيات  ت�شري  حيث  املنطقة 
منو  اإىل  اإنرتنت�شيونال‘  ’يورومونيتور 
 207،6 م��ن  االإم���ارات���ي  التجزئة  ���ش��وق 
مليار دره��م اإم��ارات��ي يف عام 2016 اإىل 

219،3 مليار درهم يف عام 2017.  
ويذكر اأن املعر�س يفتح اأبوابه اأمام الزوار 
وحتى  م�شاءاً   8:00 ال�شاعة  من  يومياً 
اأيام ال�شهر  2:00 �شباحاً طيلة  ال�شاعة 

الف�شيل.

اأبرمت 40 عقدًا يف قطاعات النقل والبناء والطاقة واللوج�ستية وال�سياحة 

ماليني درهم اإجمايل العقود اجلديدة ملوا�شالت الإمارات خالل الربع الأول من 2017  307
•• دبي – الفجر:

اأعلنت موا�شلت االإمارات عن حتقيقها 
املربمة  العقود  قيمة  يف  قيا�شياً  من��واً 
خ��لل ال��رب��ع االأول م��ن ال��ع��ام اجلاري 
2017، حيث مت توقيع وجتديد 40 
ع���ق���داً م���ع م��ت��ع��ام��ل��ني ح��ك��وم��ي��ني من 
باالإ�شافة  واملحلية  االحتادية  اجلهات 
�شبه  ال���ق���ط���اع  م����ن  م���ت���ع���ام���ل���ني  اإىل 

احلكومي والقطاع اخلا�س.
اجلرمن  ع��ب��داهلل  حممد  �شعادة  وق��ال 
م����دي����ر ع������ام م����وا�����ش����لت االإم����������ارات 

اإيجابية  ن��ت��ائ��ج  ح��ق��ق��ت  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اإن 
من  االأول  الربع  يف  ومميزة  ملحوظة 
ه����ذا ال���ع���ام وذل�����ك م���ن خ����لل تنمية 
ال�شوقية  احل�����ش��ة  وت��ع��زي��ز  االإي������رادات 
يف ال��ق��ط��اع��ات ال��رئ��ي�����ش��ي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
الفنية  واخل���دم���ات  وال��ت��اأج��ري  ال��ن��ق��ل 
وذلك  امل��در���ش��ي،  والنقل  واللوج�شتية 
العقود  اإب��رام جمموعة من  من خلل 
العقود  وجت��دي��د  ج���دد،  متعاملني  م��ع 

مع املتعاملني احلاليني.
واأو����ش���ح اجل��رم��ن ب���اأن اإج��م��ايل قيمة 
العقود الرئي�شية التي اأبرمتها الدوائر 

 148 ب��ل��غ��ت  االإي����رادي����ة يف امل��وؤ���ش�����ش��ة 
اإجمايل  ب��ل��غ  ح���ني  دره�����م، يف  م��ل��ي��ون 
 159 ال��ف��رتة  امل��ج��ددة لنف�س  ال��ع��ق��ود 
اإجمايل  ب��ذل��ك  ل��ي�����ش��ل  م��ل��ي��ون دره����م 
قيمة العقود اإىل 307 مليني درهم.

وذكر مدير عام موا�شلت االإمارات اأن 
قطاع  �شملت  والتو�شع  النمو  جم��االت 
ال��ن��ق��ل، وال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي، والقطاع 
والت�شييد،  البناء  وقطاع  اللوج�شتي، 
والقطاع ال�شياحي، واأي�شاً قطاع النفط 
املبذولة  اجل��ه��ود  اإىل  م�����ش��رياً  وال��غ��از، 
لتقدمي خدمات تناف�شية تفوق توقعات 

املتعاملني وحتقق �شعادتهم.
واأعرب عن تقديره للثقة املمنوحة من 
للخدمات  واملتعاملني  ال�����ش��رك��اء  قبل 
ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا م���وا����ش���لت االإم������ارات 
والتي تتجلى من خلل جتديد العقود 
وا���ش��ت��ق��ط��اب ع���ق���ود ج����دي����دة، م���وؤك���داً 
ل��رف��ع كفاءتها  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ت��رك��ي��ز  ع��ل��ى 
الت�شغيلية ب�شكل م�شتمر ملواكبة النمو 
اأع��م��ال��ه��ا وات�����ش��اع نطاق  امل��ت��وا���ش��ل يف 
تطبيق  ع��رب  وذل���ك  خدماتها،  ت��ق��دمي 
املوا�شفات  واأع��ل��ى  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل 

املعتمدة خلل تقدمي خدماتها.

» اأبوظبي لالأنظمة الإلكرتونية « ينظم ور�شة عمل الحتاد اجليومكاين 
اأبوظبي الذي يلعب  املكانية الإمارة  البيانات 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  مت��ك��ني  يف  حم���وري���ا  دورا 
معلومات  اإىل  ال���و����ش���ول  م���ن  وجم��ت��م��ع��ه��ا 
وعالية  حم��دث��ة  مكانية  وب��ي��ان��ات  جغرافية 
تعزيز عملية تطوير  ي�شهم يف  اجل��ودة ومبا 
اخل����دم����ات احل��ك��وم��ي��ة ال���ش��ي��م��ا م���ن خلل 
املعلومات وتعزيز  اإىل  الو�شول  اآلية  تب�شيط 
الثقة يف احلكومة  وت��ع��زي��ز  امل��واط��ن��ني  ر���ش��ا 
من  الوقت  وتوفري  القرار  �شنع  عملية  ويف 
املعلومات؛  يف  وال��ت�����ش��ارك  ال���ت���ب���ادل  خ����لل 
الكفاءة  وزي���������ادة  ال���ع���م���ل؛  ب���ي���ئ���ة  وت���ع���زي���ز 
ومت   . امل�شتدامة  التنمية  ودع��م  والفعالية؛ 
خلل فعاليات الور�شة التي ا�شتمرت يومني 
توزيع امل�شاركني اإىل جمموعات ع�شف ذهني 
ميكن  وكيف  والتحديات  امل�شاكل  اأهم  بحثت 

لربنامج البيانات املكانية الإمارة اأبوظبي امل�شاهمة يف مواجهتها والتغلب 
عليها. وجرى التعرف على اأحدث التقنيات التي دخلت يف جمال برامج 

البيانات املكانية واأهم املعايري العاملية املعمول بها يف هذا املجال اأي�شا.

•• اأبوظبي -وام:

اجلهة  واملعلومات”  االإل��ك��رتون��ي��ة  ل��لأن��ظ��م��ة  اأب��وظ��ب��ي  “مركز  ن��ظ��م 
احلكومية املعنية باالإ�شراف على اأجندة تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت 
بح�شور  املفتوح”  “االحتاد اجليومكاين  ور�شة عمل  اأبوظبي  اإم��ارة  يف 
40 جهة  150 موظفا حكوميا وم�شوؤوال ميثلون  اأكرث من  وم�شاركة 
حكومية وذلك يف فندق فريمونت باب البحر يف اأبوظبي بهدف حت�شني 

اخلدمات احلكومية.
وق����ال ���ش��ع��ي��د حم��م��د امل��ن�����ش��وري م��دي��ر ت��ن��ف��ي��ذي – ق��ط��اع اخلدمات 
احلكومية امل�شرتكة يف مركز اأبوظبي للأنظمة االإلكرتونية واملعلومات 
: اأن الور�شة تهدف اإىل امل�شاهمة يف حتقيق اأق�شى قدر من املنفعة من 
ع�شوية االحتاد اجليومكاين عن طريق عر�س كيفية ا�شتفادة املوؤ�ش�شة 

عرب احل�شول على كفاءة اأف�شل يف جمال املعايري.
واأ�شاف اإن روؤية وا�شرتاتيجية حكومة اأبوظبي االإلكرتونية تركز على 
الذي  وبال�شكل  متكاملة  خدمات  توفري  من  احلكومية  اجلهات  متكني 
برنامج  اأهمية  تكمن  هنا  من  متعامليها..  مع  تفاعلها  زي��ادة  يف  ي�شهم 

النفط يهبط بعد اقرتاح البيت الأبي�س البيع من الحتياطي الأمريكي 
•• �صنغافورة-رويرتز:

تراجعت اأ�شعار النفط ام�س الثلثاء بعد اأن اقرتح الرئي�س 
االأم���ري���ك���ي دون���ال���د ت���رام���ب ب��ي��ع ن�����ش��ف اح��ت��ي��اط��ي بلده 
اأوبك  تخفي�س  من  الرغم  على  اخل��ام  من  اال�شرتاتيجي 

وحلفاوؤها اإنتاجهم لكبح التخمة يف ال�شوق.
اأو  �شنتا   43 برنت  مزيج  العاملي  القيا�س  خ��ام  وانخف�س 
بحلول  للربميل  دوالر   53.44 اإىل  باملئة   0.8 يعادل  ما 

ال�شاعة 0643 بتوقيت جرينت�س.
 50.71 االأم��ري��ك��ي  الو�شيط  تك�شا�س  غ��رب  خ��ام  و�شجل 

دوالر بانخفا�س قدره 42 �شنتا اأو ما يعادل 0.8 باملئة.
واأظهرت وثائق ن�شرت اأم�س االول اأن م�شودة امليزانية التي 
خمزونات  ن�شف  بيع  تت�شمن  االأب��ي�����س  البيت  بها  ت��ق��دم 
2027 جلمع  اإىل   2018 ال��ف��رتة م��ن ع��ام  ال��ط��وارئ يف 
16.5 مليار دوالر بداية من اأكتوبر ت�شرين االأول 2018. 

كما تلمح الوثيقة لزيادة االإنتاج يف اأال�شكا. وامليزانية التي 
تنفذ  ال  ورمب��ا  مقرتح  جم��رد  الثلثاء  للكوجنر�س  تقدم 
�شيا�شة  اإليه  ترنو  عما  تك�شف  ولكنها  احلالية  �شورتها  يف 

االإدارة وت�شمل زيادة اإنتاج الطاقة االأمريكية.
وجاء الك�شف عن اخلطة بعد يوم من زيارة ترامب للمملكة 

العربية ال�شعودية يف اأول رحلته اخلارجية.
ومن �شاأن البيع من االحتياطيات االأمريكية اأن يحدث هزه 
اأوبك  املنتجون من  ال��ذي تعهد فيه  الوقت  االأ���ش��واق يف  يف 
 1.8 بواقع  االإنتاج  رو�شيا، بخف�س  وخارجها، مبا يف ذلك 

مليون برميل يوما من اأجل كبح التخمة يف ال�شوق.
وجتتمع اأوبك واملنتجون امل�شاركون يف اتفاق خف�س االإنتاج 
يف اخلام�س والع�شرين من مايو اأيار اجلاري يف فيينا ومن 
اأن  امل��ق��رر  ك��ان م��ن  ال��ت��ي  التخفي�شات  اأن مي���ددوا  امل��ت��وق��ع 
اآذار  اأ�شهر حتى مار�س  تنتهي يف يونيو حزيران ملدة ت�شعة 

.2018

متاعب ترامب و�شعود اليورو يدفعان الذهب لتو�شيع مكا�شبه
•• عوا�صم-رويرتز:

وا�شل الذهب ال�شعود بعد اأن حقق اأكرب زيادة 
بهبوط  مدعوما  اأ�شابيع  خم�شة  يف  اأ�شبوعية 
اأذكت  اأم��ام اليورو يف حني  ال��دوالر االأمريكي 
من  امل��زي��د  وا�شنطن  يف  ال�شيا�شية  ال��ت��وت��رات 
الطلب على املعدن النفي�س كملذ ا�شتثماري 
من  اأي�شا  دعما  االأ�شفر  امل��ع��دن  ولقي  اآم���ن. 
اأ�شعار  يف  �شريعة  ل��زي��ادات  التوقعات  انح�شار 

الفائدة االأمريكية هذا العام.
وارتفع �شعر الذهب للبيع الفوري 0.5 باملئة 
)االأون�شة(  للأوقية  دوالر   1260.96 اإىل 
االأم��ري��ك��ي يف  ال��ت��ع��ام��لت بال�شوق  اأواخ����ر  يف 
 0.6 االأم��ري��ك��ي��ة  ال���ذه���ب  ح���ني زادت ع��ق��ود 
 1261.40 ال��ت�����ش��وي��ة  ع��ن��د  لت�شجل  ب��امل��ئ��ة 

النفي�س  امل���ع���دن  و���ش��ج��ل  ل���لأوق���ي���ة.  دوالر 
املا�شي  االأ���ش��ب��وع  ب��امل��ئ��ة   2.2 بلغت  مكا�شب 
بفعل املخاوف ب�شاأن قدرة الرئي�س االأمريكي 
التحفيز  قدما يف  امل�شي  على  ترامب  دونالد 
املايل الذي تعهد به بعد العا�شفة ال�شيا�شية 
رو�شيا  مع  مزاعم وجود �شلت  اأثارتها  التي 
واإقالته جيم�س كومي الرئي�س ال�شابق ملكتب 

التحقيقات االحتادي.
ومن بني املعادن النفي�شة االأخرى �شعد �شعر 
الف�شة للبيع الفوري 1.9 باملئة اإىل 17.14 
دوالر للأوقية بعد اأن �شجل يف وقت �شابق من 
عند  اأ�شابيع  ثلثة  يف  م�شتوى  اأعلى  اجلل�شة 

17.21 دوالر.
 942.90 اإىل  باملئة   0.5 البلتني  وارتفع 

دوالر للأوقية.
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املال والأعمال

مذكرة تفاهم لت�شويق
 املنتجات الزراعية الوطنية

•• دبي -وام:

“ ام�س  للتجزئة  الفطيم  ماجد  و”  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  وقعت 
الزراعية  امل��ن��ت��ج��ات  ت�شويق  امل�����ش��رتك يف جم���ال  ل��ل��ت��ع��اون  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 

الوطنية يف متاجرها املنت�شرة بالدولة.
امل�شاعد لقطاع املناطق  ال��وزارة  وقع االتفاقية �شعادة �شلطان علوان وكيل 
وميغيل بوفيدانو املدير التنفيذي االإقليمي لدى ماجد الفطيم للتجزئة 

- االإمارات.
اال�شرتاتيجية  الق�شايا  اأب��رز  اأح��د  يعترب  الغذائي  التنوع  اأن  علوان  واأك��د 
ذات االأولوية يف االإمارات .. خا�شة يف اإطار توجهها نحو التنمية اخل�شراء 
اأهداف  لتحقيق  �شعيها  �شمن  االأخ�شر  االقت�شاد  نهج  بتبني  والتزامها 
العمل  فر�س  وخلق  االقت�شادية  التناف�شية  وتعزيز  امل�شتدامة  التنمية 
وجذب اال�شتثمارات ودعم االبتكار واملعرفة وتعزيز كفاءة ا�شتخدام املوارد 

الطبيعية.
ال��زراع��ة املحلية  ت��ب��ذل ج��ه��دا ك��ب��ريا لت�شجيع ودع���م  ال����وزارة  اأن  واأ���ش��اف 
وت�شويق املنتجات الزراعية الوطنية حر�شا على تنفيذ ا�شرتاتيجية الدولة 
م�شتلزمات  للمزارعني  ال���وزارة  توفر  حيث  الغذائي  التنوع  حتقيق  ب�شاأن 
وم�شتلزمات  والبذور  احل�شرية  واملبيدات  االأ�شمدة  مثل  الزراعي  االإنتاج 
الرتبة  فح�س  واأج��ه��زة  وامل�شخات  ال��ري  اأنابيب  مثل  الع�شوية  ال��زراع��ة 
بن�شف قيمتها .. موؤكدا اأن هذه االإجراءات اأدت اإىل زيادة م�شاحة الزراعة 

املائية 33.5يف املائة خلل االأعوام الثلثة املا�شية.
والتوعية  التدريب  للتجزئة  الفطيم  ماجد  تقدم   .. االتفاقية  ومبوجب 
للموردين ذات ال�شلة ببيع املنتجات الزراعية الوطنية.. اإ�شافة اإىل تقدمي 
املناخي  التغري  اأطلقتها وزارة  التي  “ املجتمعية  “ موروثنا  الدعم ملبادرة 
مهنتي  يف  العاملني  للمواطنني  مم��ي��زة  ت�شهيلت  ت��ق��دم  وال��ت��ي  والبيئة 

ال�شيد والزراعة.
اأع����رب ميغيل ب��وف��ي��دان��و ع��ن ال��ف��خ��ر ب��ك��ون م��اج��د الفطيم  وم���ن ج��ان��ب��ه 
االقت�شادي  التنوع  تعزيز  يف  ت�شاهم  املجتمع  يف  فعالة  موؤ�ش�شة  للتجزئة 
والنهو�س باالقت�شاد الوطني من خلل دعم املزارعني املحليني يف عر�س 

وبيع منتجاتهم يف متاجر كارفور.
وقال اإن هذه ال�شراكة �شتتيح امل�شاهمة يف تطوير �شل�شلة القيمة التناف�شية 
للمنتج املحلي وحت�شني كفاءة �شل�شلة االإنتاج لدى املزارع من خلل تدريب 
وتوعية املزارعني املحليني على بيع وترويج املنتجات املحلية .. فيما تدعم 
اخل�شار  توفري  اإىل  الرامية  للتجزئة  الفطيم  ماجد  اأه���داف  االتفاقية 
والفواكه الطازجة ب�شكل يومي و�شد الفجوة بني العر�س والطلب وتعزيز 

تنوع املنتجات املحلية التي نوفرها يف كارفور.

مطار راأ�س اخليمة ي�شتقبل خط 
طريان جديد من براغ برحلة اأ�شبوعيا 

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

اأم�س رحلة جديدة من براغ  ال��دويل م�شاء  ا�شتقبل مطار راأ���س اخليمة 
العا�شمة الت�شيكية بوا�شطة )�شمارت وينغز(  واحدة من اأهم الناقلت 

اجلوية املنخف�شة التكلفة يف جمهورية الت�شيك.
اإىل  اأ�شبوعية  ووفقا خلط الرحلت اجلديد فانه �شيكون مبعدل رحلة 
الوجهة التي تزداد �شعبية من قبل ال�شكان واملقيمني يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة وال�شكان االإقليميني. مع مركزها التاريخي والهند�شة 
املعمارية املتنوعة، تعترب براغ من الوجهات ال�شياحية االأكرث جاذبية يف 

اأوروبا.
القا�شمي،  �شلطان  بن  �شامل  ال�شيخ  املهند�س  املو�شوع، قال  على  وتعليقاً 
اإدارة مطار راأ�س اخليمة، و رئي�س دائرة الطريان املدين  رئي�س جمل�س 
راأ�س  راأ���س اخليمة: تعترب هذه الرحلة نقطة ات�شال رئي�شي الإم��ارة  يف 
اخليمة لعدة اأ�شباب، اأهمها ربط اإمارة راأ�س اخليمة باأحد اأهم االأ�شواق 
دولة  يف  واملقيمون  ال�شكان  يتمتع  حيث  ال�شرقية.  اأوروب���ا  يف  ال�شياحية 
وال�شيف،  الربيع  ف�شلي  خ��لل  ب��راغ  بزيارة  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
واالآن �شيكون لديهم خيار الطريان من مطار راأ�س اخليمة اخلايل من 
املتاعب. واأخريا، من خلل مركز ال�شركة يف براغ، �شوف يتمكن امل�شافرين 
على موا�شلة رحلتهم على �شمارت وينغز اىل مناطق خمتلفة من اأوروبا 
. ومن جهته، قال حممد قا�شي، الرئي�س التنفيذي ملطار راأ�س اخليمة: 
اإن �شركة �شمارت وينجز على دراية تامة مبطار راأ�س اخليمة حيث كانوا 
ي�شغلون رحلت موؤقتة اإىل راأ�س اخليمة لفرتة من الوقت، ولكن جدولة 
الرحلت وعتماد رحلة اأ�شبوعية هي بالتاأكيد دفعة كبرية بالن�شبة لنا. 
ونحن ملتزمون ب�شركات الطريان العاملة يف مطار راأ�س اخليمة، و�شوف 
نعمل عن كثب مع �شمارت وينجز وزملئنا يف هيئة تنمية ال�شياحة يف 
راأ�س اخليمة  جلعل هذه امليزة على مدار ال�شنة. وي�شرين ب�شكل خا�س اأن 
تنطلق هذه اخلدمة من مطار راأ�س اخليمة الأن براغ هي بالتاأكيد ات�شال 
ثنائي االجتاه، و�شيكون مطار راأ�س اخليمة قادرا على خدمة املجتمعات 

املحلية يف االإمارات ال�شمالية .
اك�شرب�س  الهند  ط��ريان  و�شركة  القطرية  اجلوية  ب��داأت اخلطوط  لقد 
تديرها  التي  اإىل اخلدمات  وان�شمت  املا�شي،  العام  املقررة يف  عملياتها 
العربية للطريان من مطار راأ�س اخليمة الدويل. باالإ�شافة اإىل اخلدمة 
ال��رح��لت اجلوية  اأن��ه الأول م��رة  اأي�شا  امل��ق��ررة، ك�شف قا�شي  اجل��دي��دة 
منو  اأن  على  وا�شحا  موؤ�شرا  يعد  مما  ال�شيف،  ط��وال  تعمل  امل�شتاأجرة 

ال�شياحة من اأوروبا اأ�شبحت ظاهرة على مدار ال�شنة.
الربع  الرقم يف  م��زدوج  �شجل منوا  2017 قد  عام  اإن  قا�شي  وبح�شب 
االأول، حيث ارتفعت احلركات املقررة بن�شبة 11%، وبلغت ن�شبة الزيادة 

غري املتوقعة بن�شبة %30. 

التنمية القت�شادية تنظم ملتقى ال�شركاء خلطة اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

ام�س  اأب��وظ��ب��ي   - االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  نظمت 
اأبوظبي  خلطة  االقت�شادية  التنمية  �شركاء  ملتقى 
ج���ه���ة ح��ك��وم��ي��ة حملية   40 م����ن  اأك������رث  مب�������ش���ارك���ة 
باب  فندق  احت�شنه  الذي   - امللتقى  يهدف  واحتادية. 
�شركاء  بني  التوا�شل  تعزيز  اإىل   - باأبوظبي  الق�شر 
يف  ي�شهم  مبا  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  االقت�شادية  التنمية 
حمور  �شمن  وامل��ب��ادرات  امل�شاريع  تنفيذ  اأداء  متابعة 
بنتائج  واخل��روج  اأبوظبي  االقت�شادية خلطة  التنمية 
وق�����رارات م��ن ���ش��اأن��ه��ا اأن ت��ع��زز م��ن دور اجل��ه��ات ذات 

العلقة يف حتقيق اأهداف اخلطة.
ال�شادرة  واالح�����ش��اءات  البيانات  امللتقى  ا�شتعر�س  و 
عن مركز االح�شاء باأبوظبي ب�شاأن النمو االقت�شادي 
للإمارة خلل الفرتة من 2012 اإىل 2016 حيث 
باالأ�شعار  اأبوظبي  الإم��ارة  االإجمايل  املحلي  الناجت  زاد 
االأع��وام اخلم�شة  �شنوي مركب خلل  الثابتة مبعدل 
البيانات  واأظهرت   . املائة  4.1 يف  ن�شبته  املا�شية مبا 
اأن %15 هو معدل منو �شنوي مركب لكمية التجارة 
اخلارجية غري النفطية الإمارة اأبوظبي خلل الفرتة 
نف�شها واأن اإجمايل ر�شيد اال�شتثمار االأجنبي املبا�شر 
يف اإمارة اأبوظبي لعام 2016 حقق منوا بن�شبة 8 % 
االإنفاق  معدالت  ا�شتمرار  مع   2015 بالعام  مقارنة 

احلكومي جلميع بنود النفقات الراأ�شمالية.
اأن معدل النمو ال�شنوي املركب  اإىل  واأ�شارت البيانات 
 2012 من  الفرتة  خ��لل  النفطية  غري  للقطاعات 
اأن القطاع ال�شناعي �شجل منوا  2016 اأظهرت  اإىل 
بن�شبة %4.8 والنقل والتخزين %3.8 واخلدمات 
وال�شياحة   7% والتجارة   16.1% والتاأمني  املالية 
والت�شييد   5.3% واالت�����ش��االت  واملعلومات   2.1%
والعقارات %2.8 والتعليم %3 وال�شحة 11.3% 
. و اأك���د م��ع��ايل ع��ل��ي م��اج��د امل��ن�����ش��وري رئ��ي�����س دائرة 
م�شارا  تقدم  اأبوظبي  خطة  اأن  االقت�شادية  التنمية 
وا���ش��ح��ا ل��روؤي��ة ق��ي��ادة حكومة اأب��وظ��ب��ي ال��رام��ي��ة اىل 
تعزيز مكانة االإمارة اإقليميا ودوليا من خلل حتقيق 

اأهداف وحمددات روؤية اأبوظبي 2030.
اإن جميع اجلهات احلكومية امل�شاركة يف امللتقى  وقال 
تعمل على حتقيق حمور التنمية االقت�شادية يف خطة 
اأربعة مرتكزات رئي�شة هي  اأبوظبي والذي يركز على 
وبناء  االأع��م��ال  ملمار�شة  م��رن��ة  تناف�شية  بيئة  ت��وف��ري 
وتعزيز  رائ��دة  ا�شتثمارية  وفر�س  فعال  خا�س  قطاع 
وجهة �شياحية جاذبة ذات طابع متميز وخلق قطاعات 

حيوية ت�شهم يف التنوع االقت�شادي.
الكلية  امل���وؤ����ش���رات  اأن  اإىل  امل��ن�����ش��وري  م��ع��ايل  واأ����ش���ار 
والقطاعية واملركبة باإمارة اأبوظبي تظهر اأداء اإيجابيا 
القت�شاد االإمارة خلل االأعوام اخلم�شة املا�شية وذلك 
رغم ا�شتمرار التطورات االقت�شادية غري املواتية عامليا 
االقت�شادي  االأداء  وت��رية  على  بظللها  تلقي  وال��ت��ي 

ب�شكل عام.
اأبوظبي  اإم����ارة  اق��ت�����ش��اد  اآف����اق  اأن  اإىل  معاليه  ول��ف��ت 
وال��ت��ح��دي��ات حيث تظهر  ال��ف��ر���س  يت�شم مب��زي��ج م��ن 
وقدرته  االإم��ارة  اقت�شاد  ال�شلة مرونة  ذات  املوؤ�شرات 
على التكيف مع التحديات املاثلة وحتويلها اإىل فر�شة 
يف ظل ما تتمتع به االإمارة من مقومات على م�شتوى 
املالية واال�شتقرار االجتماعي بجانب  االأو�شاع  متانة 
الداعمة  التنظيمية  والبيئة  القوية  التحتية  البنية 
لبدء وممار�شة االأعمال. و نوه اإىل اأن معدالت النمو 
على  االإم����ارة  القت�شاد  اإيجابيا  اأداء  تعك�س  امل�شجلة 
امل�����ش��ت��وى ال��ك��ل��ي ح��ي��ث ي��لح��ظ اع���ت���دال وت����رية منو 
االقت�شاد مبا يف ذلك القطاع غري النفطي .. مو�شحا 
اأن البيانات واالح�شاءات تظهر تباينا ب�شكله االيجابي 
من  ال��ف��رتة  خ��لل  النفطية  غ��ري  القطاعات  اأداء  يف 
كال�شياحة  ق��ط��اع��ات  م��ي��ل  م��ع   2016 اإىل   2012
للعتدال  وغريها  وال�شناعة  امل��ال  و�شوق  والعقارات 
احتواء  اإىل  ال��رام��ي��ة  التكيف  عمليات  م��ع  وال��ت��ن��اغ��م 
االقت�شاد  يف  املواتية  غري  التطورات  بع�س  انعكا�شات 
ال���ع���امل���ي. م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ���ش��ع��ادة خ��ل��ي��ف��ة ب���ن �شامل 
اأبوظبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  وكيل  املن�شوري 
للعوام  املركبة  ال�شنوي  النمو  معدالت  اأن  باالإنابة 
اخلم�شة املا�شية تظهر اأن اآفاق اقت�شاد اإمارة اأبوظبي 
تت�شم مبزيج من الفر�س والتحديات كما تربز مرونة 
التحديات  مع  التكيف  على  وق��درت��ه  االإم���ارة  اقت�شاد 

املاثلة وامت�شا�س انعكا�شاتها.

التي  املمكنات  جمموعة  ي��دع��م  ذل��ك  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  و 
تتمتع بها االإمارة على م�شتوى متانة االأو�شاع املالية 
بجانب اال�شتقرار االجتماعي والبنية التحتية القوية 
االأعمال  وممار�شة  لبدء  الداعمة  التنظيمية  والبيئة 
البيانات  هذه  �شجلتها  التي  امل�شتويات  اأن  مو�شحا   ..
تبني اأن املمكنات وم�شتويات الثقة امل�شار اإليها توا�شل 
القطاعات  اأداء  ي��ع��زز  ن��ح��و  ع��ل��ى  االإي��ج��اب��ي  تفاعلها 
التنويع  درج���ة  تعميق  اإىل  ي���وؤدي  مب��ا  النفطية  غ��ري 
اأهداف روؤية  اإىل حتقيق  باالإمارة و�شوال  االقت�شادي 

اأبوظبي االقت�شادية 2030.
و اأعرب �شعادة املن�شوري عن ثقته يف اأن تكاثف جهود 
ج��م��ي��ع اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��ت��ح��ق��ي��ق حمور 
التنمية االقت�شادية خلطة ابوظبي �شي�شهم يف تذليل 
كافة التحديات والعقبات التي تواجه حتقيق اهداف 
خ��ط��ة اب��وظ��ب��ي مب���ا ي��رتج��م ت��ط��ل��ع��ات ق��ي��اة حكومة 
اأبوظبي يف االرتقاء باالإمارة اإىل م�شاف االقت�شادات 

املتطورة على امل�شتويني االإقليمي والدويل.
التنمية  ���ش��رك��اء  ف��ع��ال��ي��ات م��ل��ت��ق��ى  ان���ط���لق  وق��ب��ي��ل 
االق��ت�����ش��ادي��ة مت ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ب��ني دائ����رة التنمية 
اإمارة  يف  حكومية  جهة  و20  اب��وظ��ب��ي  االق��ت�����ش��ادي��ة 
ع��م��ل م�شرتك  اإط�����ار  اإىل حت���دي���د  ت���ه���دف  اأب���وظ���ب���ي 
وحتديد اأدوار اجلهات امل�شاهمة واملن�شقة يف التخطيط 

والتنفيذ الأهداف خطة اأبوظبي.
االقت�شادية  التنمية  ق��ط��اع  ع��ل��ى  االت��ف��اق��ي��ة  وت��رك��ز 
تناف�شية  ب��ي��ئ��ة  ت�شمل  وال��ت��ي  ل��ه  ال��ت��اب��ع��ة  وال���ربام���ج 
االأع���م���ال م��ن خ���لل ت�شهيل ممارية  مل��م��ار���ش��ة  م��رن��ة 
اأن�شطة االأعمال االقت�شادية وتعزيز وحماية املناف�شة 
وامل�شتهلك وحت�شني االجراءات واخلدمات اجلمركية 
وت��ن��م��ي��ة ال�������ش���ادرات وق��ط��اع��ا خ��ا���ش��ا ف��ع��اال وفر�شا 
ا�شتثمارية رائدة من خلل العمل على جذب اال�شتثمار 
املحلي واالأجنبي وتعزيز دور القطاع اخلا�س وتعزيز 
ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع  وم�����ش��ارك��ة  االأع��م��ال  ري���ادة  ثقافة 
واملتو�شطة وثالثا بناء قطاعات حيوية ت�شهم يف التنوع 
االقت�شادي عرب تنظيم وتعزيز قطاع ال�شناعة وتنمية 

وتطوير قطاع اخلدمات املالية.
وتهدف هذه االتفاقية اإىل م�شاركة كافة االطراف يف 
اأداء الربامج  اأداء الربامج بحيث تتم مقارنة  مراقبة 
تعتمده  ومت�شاو  موحد  نحو  على  اأب��وظ��ب��ي  خطة  يف 
رفع  يف  من�شقة  ك��ج��ه��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ����رة 
اإبداء  م��ن  وميكنها  مو�شوعي  ب�شكل  اأدائ��ه��ا  ت��ق��اري��ر 
م�شتوى  الفجوات وحت�شني  ل�شد  و�شوال  ملحظاتها 

االأداء يف م�شاريع برامج خطة اأبوظبي.
كما ت�شتهدف االتفاقية حتقيق االأهداف واملح�شلت 
امل�شوؤولية  م�شتوى  ورف��ع  امل�شاهمة  للجهات  النهائية 
واالرتقاء  الربامج  وثائق  املدرجة يف  امل�شاريع  الإجناز 
مب�����ش��ت��وى ال��ن��ت��ائ��ج امل����رج����وة وت�����ش��ري��ع ع��م��ل��ي��ة بناء 
خطة  يف  امل�شاهمة  اجلهات  لدى  والقدرات  االإمكانات 

اأبوظبي.
خلل  ابوظبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  وعر�شت 
معاملت  جلميع  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  م�����ش��روع  امللتقى 
ابوظبي  مركز  يقدمها  التي  االقت�شادية  الرتاخي�س 
ل��لع��م��ال ال��ت��اب��ع ل��ل��دائ��رة ح��ي��ث اع��ل��ن��ت ع��ن خدمات 

ADBC يف حلته اجلديدة والذي  الذكي  التطبيق 
يقدم للمتعاملني كافة املعاملت اخلا�شة بالرتاخي�س 

االقت�شادية الكرتونيا.
اأع��ل��ن��ت ال���دائ���رة خ���لل امل��ل��ت��ق��ى ع��ن م�شتجدات  ك��م��ا 
م�����ش��روع م��ك��ت��ب اأب��وظ��ب��ي ل��ل���ش��ت��ث��م��ار وال����ذي تعتزم 
الدائرة االإع��لن عنه قريبا ويهدف املكتب اىل جذب 
اال�شتثمار يف القطاعات امل�شتهدفة مبا يحقق التقليل 
م�شادر  وتنويع  النفطي  القطاع  على  االع��ت��م��اد  م��ن 
مف�شل  كموقع  ل��لإم��ارة  وال��رتوي��ج  الأبوظبي  الدخل 
خدمات  وت��ق��دمي  ال��ع��امل��ي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  لل�شتثمار 
والعمل  املحتملني  للم�شتثمرين  م�شافة  قيمة  ذات 
البيئة  تعزيز  على  للتاأثري  الرئي�شيني  ال�شركاء  م��ع 

اجلاذبة للم�شتثمرين .
اأبوظبي  اأو�شح عر�س الدائرة ب�شاأن م�شروع مكتب  و 
لل�شتثمار باأن اإمارة اأبوظبي تعتمد ب�شكل رئي�س على 
الدول  م��ن  ال����واردة  املبا�شرة  االأجنبية  اال�شتثمارات 
مبجموعة  باملقارنة  وذل��ك   41% بن�شبة  االأوروب��ي��ة 
ال��دول االأخ��رى مثل ال��دول العربية “ %8 “ ودول 
ال��ت��ع��اون ل���دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة “ %3 “ وال���دول 

.« االآ�شيوية “ 10% 
تناولت  االوىل  ح���وار  جل�شات  ث��لث  امللتقى  �شهد  و 
مو�شوع بيئة تناف�شية مرنة ملمار�شة االعمال جاء فيها 
اأن اإمارة اأبوظبي احتلت املرتبة 35 يف تقرير ممار�شة 
االأع��م��ال ال���ذي ي�����ش��دره البنك ال���دويل ع��ام 2016 
لبلوغ  االم�����ارة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  م�شتعر�شة 
املرتبة االأوىل خليجيا واالرتقاء على امل�شتوى الدويل 
وذلك من خلل تنفيذ امل�شاريع واملبادرات التي تعمل 

حكومة امارة ابوظبي على حتقيقها.
الرخ�س  اأن  اىل  االإ������ش�����ارة  مت����ت  ال�������ش���دد  ب���ه���ذا  و 
ارتفاعا  اأبوظبي حققت  اإمارة  الفعالة يف  االقت�شادية 
بن�شبة %5.5 عام 2016 مقارنة بعام 2015 وبلغ 
عدد الرخ�س االقت�شادية الفعالة يف عام 2016 نحو 
ابوظبي  االعمال  يعكف مركز  األف رخ�شة حيث   92
التابع للدائرة على اتخاذ اخلطوات واالآليات املتخذة 
وحت�شني  ال�شركات  حتفيز  ع��رب  النمو  ه��ذا  لتحقيق 
زيادة  يف  ي�شهم  مب��ا  ب��االإم��ارة  االأع��م��ال  بيئة  تناف�شية 

عدد االن�شطة االقت�شادية يف االمارة.
جدير بالذكر اأن موؤ�شري ثقة االأعمال وثقة امل�شتهلك 
ت�شجيل  يف  ا���ش��ت��م��رارا   2016 ال���ع���ام  خ���لل  ���ش��ه��دا 
احلكومية  اجلهود  بف�شل  والتفاوؤل  الثقة  م�شتويات 
ي�شمح  باالإمارة مبا  بيئة االعمال  املبذولة يف حت�شني 

بزيادة الثقة والتفاوؤل لديهم.
قطاع   “ مل��و���ش��وع  ال��ث��ان��ي��ة  احل����وار  جل�شة  وخ�ش�شت 
اأن  “ مو�شحة  رائ��دة  ا�شتثمارية  خا�س فعال وفر�س 
 8% بن�شبة  ارتفع  املبا�شر  االأجنبي  ر�شيد اال�شتثمار 
قدرت  ت��دف��ق��ات  ب�شايف  دره���م  مليار   95 اإىل  لي�شل 
 61% 2016 وترتكز  ع��ام  دره��م  7 مليارات  بنحو 
من اال�شتثمارات االأجنبية املبا�شرة يف ثلث قطاعات 
 25.2% بن�شبة  العقارية  االأن�شطة  وهي  اقت�شادية 
 ،20.2% بن�شبة  التحويلية  ال�شناعات  ق��ط��اع  ث��م 
بن�شبة  ال��ت��اأم��ني  واأن�شطة  املالية  االأن�شطة  قطاع  ث��م 
جوهرية  ت�شاوؤالت  على  اجلل�شة  واأجابت   .15.4%

�شبيل جذب  التحديات يف  ب�شاأن ر�شد  ال�شياق  يف هذا 
وزيادة  عليها  التغلب  وكيفية  اال�شتثمارات  من  مزيد 
مثل  االأول��وي��ة  ذات  االآخ���رى  القطاعات  يف  اال�شتثمار 
ا�شتعرا�س  اىل  باال�شافة  واالع��لم  والنقل  ال�شياحة 
امل�شاريع واملبادرات اجلديدة التي يتم العمل عليها يف 

�شبيل حتقيق ذلك.
اىل  اجلل�شة  خ��لل  املتحاورون  ا�شار  ال�شياق  ه��ذا  ويف 
اأي  اقت�شاد  يف  كبريا  دورا  ي���وؤدي  اخل��ا���س  القطاع  ان 
دولة حيث ت�شعى حكومة اأبوظبي جاهدة لرفع ن�شبة 
م�شاهمة القطاع اخلا�س وقد ارتفعت م�شاهمة القطاع 
اخلا�س يف الناجت املحلي االجمايل اإىل نحو %34 يف 

عام 2015 مقارنة بنحو %27 عام 2014.
ف��ق��ط بنحو  ق��ط��اع��ات  ث��لث��ة  ي��لح��ظ م�شاهمة  ك��م��ا 
وهي  اخل��ا���س  للقطاع  امل�����ش��اف��ة  القيمة  م��ن   60%
قطاع الت�شييد والبناء بن�شبة م�شاهمة %27، قطاع 
جتارة  وق��ط��اع   ،19% بن�شبة  ال��ع��ق��اري��ة  االأن�����ش��ط��ة 

اجلملة والتجزئة بن�شبة 14%.
الرئي�شة  املو�شوعات  م��ن  ع��دد  على  اجلل�شة  ورك���زت 
دور  تفعيل  يف  امل�شاعدة  العوامل  وه��ي  املجال  ه��ذا  يف 
االمارة  اقت�شاد  يف  م�شاهمته  وزي��ادة  اخلا�س  القطاع 
وكيفية  اخل��ا���س  القطاع  م��ع  التوا�شل  اأدوات  وخ��ل��ق 
باالإمارة  ال�شادرة  والت�شريعات  ال��ق��رارات  يف  اإ�شراكه 
ل��ت��ح��ف��ي��ز ودعم  امل��ت��وق��ع��ة  ب��اال���ش��اف��ة اىل اخل���ط���وات 
القطاع اخلا�س بالقطاعات االأخرى خا�شة امل�شتهدفة 

منها وتعزيز دورها يف اقت�شاد االإمارة.
نحو  متثل  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  اأن  يذكر 
اأنها ت�شهم  اإال  باالإمارة  ال�شركات  %95 من اجمايل 
%8 ف��ق��ط م��ن ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي االج���م���ايل مع  بنحو 
ال���ذي مي��ث��ل نحو  ال��ت��ج��ارة  ل��ق��ط��اع  �شيطرة وا���ش��ح��ة 

%44 من تلك ال�شركات .
واختتم امللتقى بجل�شة حوار ثالثة بعنوان “ قطاعات 
اأن  فيها  ج��اء  االقت�شادي”  التنوع  يف  ت�شهم  حيوية 
ق��ط��اع االن�����ش��ط��ة امل��ال��ي��ة وال��ت��اأم��ني مي��ث��ل ث��ال��ث اأكرب 
باالأ�شعار  االإج��م��ايل  املحلي  الناجت  يف  م�شاهم  ن�شاط 
والبناء  والت�شييد  والغاز  النفط  قطاعي  بعد  الثابتة 
القطاع  ا�شتمر  فيما   2013 عام  منذ  الرتتيب  على 
ال�شناعي زيادة م�شاهمته يف االرتفاع لت�شل اإىل نحو 

%6.9 عام 2016 من %4.5 عام 2012.
ن�شاط م�شاهم  اأكرب  رابع  التحويلية  ال�شناعات  وتعد 
يف الناجت املحلي االإجمايل بعد النفط والغاز والت�شييد 

والبناء واالأن�شطة املالية والتاأمني على التوايل .
الناجت  التحويلية يف  ال�شناعات  �شهدت م�شاهمة  وقد 
ب��االأ���ش��ع��ار الثابتة  ال��ن��ف��ط��ي  امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل غ���ري 
 2016 اإىل   2013 ال��ف��رتة  خ��لل  ن�شبيا  ا�شتقرارا 
ب��ن��ح��و %11 ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال��ن��م��و ال����ذي حققه 
2016 الذي  قطاع ال�شناعات التحويلية خلل عام 
ي�شهد منوا مبعدالت  القطاع  اأداء  اأن  اإال   3.6% بلغ 
 2014 متباينة حيث بلغ معدل النمو ذروته يف عام 
 5.7% اىل  لي�شل  املعدل  تراجع  ثم   6.6% بنحو 

عام 2015.
االمارة  �شادرات  قيمة  على  ال�شوء  اجلل�شة  و�شلطت 
غري النفطية التي تباينت بني ال�شعود والهبوط حيث 
بلغت نحو 28مليار درهم بانخفا�س قدر بنحو 9% 
بعدما بلغ معدل النمو %62 عام 2015 االمر الذي 
يظهر حاجة ملحة للعمل على تنمية ال�شادرات ودعم 
والتغلب  ال�شادرات  لزيادة  باالإمارة  املنتجة  ال�شركات 
والرتكيز  ال�شادرات  منو  تعوق  التي  التحديات  على 
لتعزيز  وامل�شتقبلية  احلالية  وامل�شاريع  املبادرات  على 

ودعم ال�شركات املحلية على زيادة �شادراتها.
الدائرة  املن�شوري وكيل  �شامل  �شعادة خليفة بن  وقام 
التنمية  دائ��رة  �شركاء  بتكرمي  امللتقى  خ��لل  باالنابة 
ابوظبي  االقت�شادية  التنمية  حم��ور  يف  االقت�شادية 
الرامية  الدائرة  م�شاعي  تدعيم  يف  بجهودها  م�شيدا 
ت�شمنها  ال��ت��ي  وامل�����ش��اري��ع  امل���ب���ادرات  ك��اف��ة  تنفيذ  اىل 

حمور التنمية االقت�شادية �شمن خطة ابوظبي.
تعزيز  امللتقى يف  ه��ذا  ي�شهم  اأن  اأم��ل��ه يف  ع��ن  واأع���رب 
اأهداف  لتحقيق  امل�شرتكة  اجلهود  وتكاثف  التوا�شل 

حكومة امارة الأبوظبي خلل املرحلة املقبلة.
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املال والأعمال

اأبوظبي للتخطيط العمراين ي�شع خمططا لتطوير جمتمع عمراين م�شتدام ومتكامل يف جزيرة احلديريات

موؤ�شر بنك اأبوظبي الأول لنطباع اأ�شحاب الرثوات ل�شهر مايو ي�شجل اأعلى ارتفاعًا له 

البلدية والتخطيط وامليناء واجلمارك بعجمان تفتتحان مكتبا موحدا لفح�س العينات الغذائية قبل توريدها لالأ�شواق

ل�شكان  متنوعة  ج��ذب  وع��وام��ل  �شاطئية 
اجلزيرة وزوارها.

وي���ت�������ش���م���ن خم����ط����ط ت����ط����وي����ر ج����زي����رة 
احلديريات واجهة مائية متتد على طول 
اأب��رز مناطق اجلذب  30 كلم �شتكون من 
متعدد  م�����ش��روع  �شمن  وال�����زوار  لل�شكان 

اال�شتخدامات.
وي���ح���ت���وي امل�������ش���روع ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
اأن�شطة  تت�شمن  ال��ت��ي  وامل��زاي��ا  اخل��ي��ارات 
و�شبكة  ع��ام��ا  و�شاطئا  متنوعة  ترفيهية 
�شيكون  ك��م��ا   .. ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ���ش��دي��ق��ة  ت��ن��ق��ل 
باالإمكان الو�شول للواجهة املائي�ة من اأي 

مكان يف اجلزيرة.

•• اأبوظبي-وام:

نظم جمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين 
�شركائه يف  بالتن�شيق مع  االول  اأم�س  يوم 
القطاعني احلكومي واخلا�س ور�شة عمل 
جزيرة  لتطوير  ال��ع��ام  املخطط  ملناق�ش�ة 
جزيرة  غ��رب  جنوب  الواقعة  احلديريات 
 3 تغطي  م�شاحة  على  واملمتدة  اأبوظبي 

اآالف هكتار.
املجل�س  اإط��ار جهود  الور�ش�ة يف  تاأتي هذه 
لتحقيق اأهداف خطة اأبوظبي نحو تطوير 
مناطق ح�شرية متكاملة تفي باحتياجات 
املجتمع وحتقق جودة احلياة. ومن املقرر 

اأن يت�شمن املخطط العام لتطوير جزيرة 
م�شتداماً  عمرانياً  جمتمعا  احل��دي��ري��ات 
املرافق  م���ن  م��ت��ك��ام��ل��ة  ي�����ش��م جم��م��وع��ة 
اال�شتخدامات  وخم���ت���ل���ف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 

التجارية وال�شكنية.
املخططات  و����ش���ع  اإىل  ال��ور���ش�����ة  ت���ه���دف 
احلديريات  بجزيرة  اخلا�شة  والت�شاميم 
االجتماعية  اجلوانب  على  الرتكيز  مت  اإذ 
التي  واالق��ت�����ش��ادي��ة  والبيئية  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
ت��ت��م��ي��ز ب��ه��ا ه���ذه اجل���زي���رة ال��ف��ري��دة من 
نوعها يف اأبوظبي ما ي�شهم يف رفع م�شتوى 
االإماراتية،  الثقافة  املعي�شة ون�شر  معايري 
اأن�شطة  وت���وف���ري  احل���ي���اة،  وت��ع��زي��ز من���ط 

التنفيذي  املدير  ال�شاهي  عبدالل�ه  وق��ال 
التحتية  وال���ب���ن���ي���ة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ل���ق���ط���اع 
العمراين  للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي  مبجل�س 
اأبوظبي  : نحن يف جمل�س  له  ت�شريح  يف 
بالبدء  ����ش���ع���داء  ال���ع���م���راين  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
اخلا�شة  امل��خ��ط��ط��ات  و���ش��ع  ع��ل��ى  بالعمل 
بجزيرة احلديريات بالتعاون مع ال�شركاء 
هذا  و���ش��ع  اأن  م��وؤك��دا   .. اال�شرتاتيجيني 
بتوفري  ال��ت��زام��ن��ا  يعك�س  ال��ع��ام  امل��خ��ط��ط 

جمتمعات عمرانية متكاملة.
توافق  �شمان  يتمثل يف  دورن��ا  اإن  واأ�شاف 
العمرانية  ال����روؤي����ة  م���ع  ال���ع���ام  امل��خ��ط��ط 
واملعايري  االأدل�������ة  وجم���م���وع���ة  ل����لإم����ارة 

اأ�شحاب  ان��ط��ب��اع  م��وؤ���ش��ر  جمل�س  اأع�����ش��اء  م��ن   60%
نظرة  لديهم  اأن  كما  ا�شتثماراتهم،  ل��زي��ادة  ال����رثوات 

تفاوؤلية جتاه االقت�شاد.
ومت اإطلق موؤ�شر انطباع اأ�شحاب الرثوات، الذي يعد 
االأو�شط  ال�شرق  االإم��ارات ومنطقة  االأول من نوعه يف 
مع  بالتعاون   ،2017 يناير  �شهر  يف  اأفريقيا،  و�شمال 
جرايل  و�شركة  والبحوث  للدرا�شات  اإيب�شو�س  �شركة 
لدى  ال�شائد  االن��ط��ب��اع  قيا�س  بهدف  وذل��ك  للتاأمني، 
االإم��ارات من منظورهم  �شوق  االأثرياء يف  امل�شتثمرين 
العام  النطباعهم  موؤ�شراً  وميثل  والعملي،  ال�شخ�شي 
واالقت�شادية  االأ�شا�شية  العوامل  على  بناًء  ال�شوق  عن 

الراهنة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

االإمارات  دولة  بنك يف  اأكرب  االأول،  اأبوظبي  بنك  اأعلن 
العربية املتحدة واأحد اأكرب املوؤ�ش�شات املالية يف العامل، 
الرثوات”  اأ�شحاب  انطباع  “موؤ�شر  نتائج  اأح��دث  عن 
الذي �شجل اأعلى ارتفاع له حتى االآن عند 1038.28 
املا�شي الذي  اأبريل  %1.87 مقارنة مع �شهر  بن�شبة 

حقق 1019.13.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل����ك، ق��ال��ت ه��ن��اء ال��ر���ش��ت��م��اين، رئي�س 
االأول:  اأبوظبي  بنك  يف  ل��لأف��راد  امل�شرفية  اخل��دم��ات 
ال����رثوات يف �شهر مايو  اأ���ش��ح��اب  ان��ط��ب��اع  حقق م��وؤ���ش��ر 
نتيجة  ذلك  وياأتي  االآن،  له حتى  ارتفاع  اأعلى   2017

للتوقعات االإيجابية الأع�شاء جمل�س املوؤ�شر، ف�شًل عن 
ارتفاع عدد ال�شياح القادمني اإىل دولة االإمارات العربية 
الدرهم على  اإىل حفاظ  اأي�شاً  ذلك  يعود  املتحدة. كما 
ا�شتقراره مقارنة بغالبية العملت االأجنبية، كما تاأثر 
املوؤ�شر بعوامل رئي�شية اأخرى؛ كالتقلب يف اأ�شعار النفط 
التي بلغت اأدنى م�شتوياتها خلل �شهر مايو، اإىل جانب 

ارتفاع الت�شخم .
ووفقاً الأع�شاء جمل�س موؤ�شر انطباع اأ�شحاب الرثوات 
العوامل  اأهم  النفط يعد من  اأ�شعار  التذبذب يف  ؛ فاإن 
ت��وؤث��ر على اقت�شاد دول���ة االإم�����ارات، وال���ذي من  ال��ت��ي 
تاأثري  اإىل  باالإ�شافة  الحقاً،  ارتفاعاً  ت�شهد  اأن  املتوقع 
ال��ق��ط��اع ال�����ش��ي��اح��ي. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل���ك، يخطط 

ت�شم  جلنة  نظر  وجهات  اإىل  املوؤ�شر  نتيجة  وا�شتندت 
الفكر يف هذا املجال، وي�شكلون جمل�س  نخبة من رواد 
م��وؤ���ش��ر ان��ط��ب��اع اأ���ش��ح��اب ال�����رثوات ال����ذي ي��ت��األ��ف من 

اخلرباء واالأثرياء بن�شبة 60%. 
واعتمدت الدرا�شة على ثلثة جماالت رئي�شية �شملت: 
النمو  توقعات  االإم����ارات،  �شوق  ي�شهده  ال��ذي  التفاوؤل 
اال�شتثمارية  واخل���ي���ارات  ال��ع��لق��ة،  ذات  امل���ج���االت  يف 
املوؤ�شرات  ب��ني  م��ا  ال��درا���ش��ة  ه��ذه  وجت��م��ع  ال�شخ�شية. 
االإجمايل والت�شخم  املحلي  لل�شوق، كالناجت  الرئي�شية 
اإىل جانب  ال�شلع االأ�شا�شية،  وموؤ�شرات االأ�شهم واأ�شعار 
امل��وؤ���ش��رات ل��ك��ل ق��ط��اع، مب��ا يف ذل���ك ال��ق��ط��اع العقاري 

وال�شياحة والتجارة والتي متثل ما ن�شبته 40%.

التخطيطية التي و�شعها جمل�س اأبوظبي 
االأخرى  واجل��ه��ات  ال��ع��م��راين  للتخطيط 
العم��ل  ���ش��ري  ل�����ش��م��ان  االخ��ت�����ش��ا���س  ذات 
مب��ا ي��ح��رتم ���ش��واب��ط وا���ش��رتاط��ات اإن�شاء 
وم�شتدامة  اآم���ن���ة  ع��م��ران��ي��ة  جم��ت��م��ع��ات 

ومتكاملة يف امل�شتقبل.
امل��ج��ل�����س من  ف���ري���ق  اإل����ت����زام  اإىل  م��ن��وه��ا 
املتخ�ش�شني يف جمال التطوير العمراين 
و�شعها  التي  االأربعة  االإ�شتدامة  مبحاور 
يف  اأ�شا�شية  رك��ائ��ز  مبثابة  لتكون  املجل�س 
املحاور  وهي  احل�شري  التخطيط  عملية 
واالجتماعية  واالق���ت�������ش���ادي���ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

والثقافية.

دولرا للربميل   51.50
�شعر خامات » اأوبك« اأم�س

•• فيينا -وام: 

اأعلنت منظمة الدول امل�شدرة للنفط “ اأوبك” اأن �شعر �شلة خاماتها ال�” 
13” و�شل يوم اأم�س االأول االثنني اإىل 51.50 دوالر للربميل مقارنة 

ب�شعر يوم اجلمعة املا�شي الذي و�شل اإىل 50.87 دوالر للربميل.
االإنتاج  �شيا�شة  تعد مرجعا يف م�شتوى  التي  “ اأوبك”  �شلة خامات  ت�شم 
والب�شرة  الثقيل  واالإي��راين  االإماراتي ومزيج �شحارى اجلزائري  مربان 
اخلفيف  وب���وين  الليبي  وال�����ش��در  الكويتي  والت�شدير  ال��ع��راق��ي  اخلفيف 
والفنزويلي  ال�شعودي  اخلفيف  والعربي  القطري  والبحري  النيجريي 
م�����رياي وج���ريا����ش���ول االأن����غ����ويل ورب���ي���ع اخل��ف��ي��ف ال���غ���اب���وين واأوري����ن����ت 

االكوادوري.

% اإىل  منو اأرباح �شركات التاأمني 44.5 
445 مليون درهم خالل الربع الأول

•• اأبوظبي -وام:

ارتفعت اأرباح �شركات قطاع التاأمني املدرجة يف �شوقي اأبوظبي ودبي املاليني 
اىل 445 مليون درهم خلل الربع االأول من العام 2017 بنمو ن�شبته 

. %44.5 مقارنة مع الربع االأول من العام 2016 
واأظهر حتليل االأداء ل�شركات القطاع التي ي�شل عددها اإىل 29 �شركة اأن 
العام اجلاري  امل�شجلة يف ربحيتها مع نهاية الربع االأول من  النمو  ن�شبة 
تعد االأعلى منذ عدة �شنوات ما يعك�س اإمكانية ا�شتمرار زيادة �شايف ارباحها 

خلل العام اجلاري بن�شب كبرية .
وبلغت القيمة ال�شوقية الأ�شهم �شركات التاأمني 11 مليار درهم يف الن�شف 
االأول من �شهر مايو اجلاري وذلك بدعم من االإرتفاع الذي �شجلته اأ�شعار 
�شريحة كبرية من اأ�شهم القطاع املدرجة يف اأ�شواق املال يف حني بلغ اجمايل 
روؤو�س اأموال ال�شركات نحو 5.8 مليار درهم يف الفرتة ذاتها من ال�شهر 
التي  للتاأمني  الوثائق اجلديدة  اأ�شعار  اإن  القطاع  خ��رباء يف  وق��ال  نف�شه. 
اأقرتها هيئة التاأمني يف وقت �شابق وبدء العمل مبوجبها اعتبارا من يناير 

املا�شي كان له دور يف زيادة ربحية ال�شركات العاملة يف القطاع .
تاأمني مدرجة يف  �شركة   16 ل�  املجمعة  االأرب��اح  بلغ �شايف  وتف�شيل فقد 
�شوق اأبوظبي للأوراق املالية 207 مليني درهم خلل ال�شهور الثلثة 
االأوىل من العام اجلاري بنمو ن�شبته نحو %20 مقارنة مع الربع االأول 
من العام 2016 يف حني قفزت اأرباح 13 �شركة تاأمني متداولة يف �شوق 
باملقارنة مع   76.2% ن�شبتها  بزيادة  درهم  238 مليون  اىل  املايل  دبي 
نف�س الفرتة املقارنة . كانت �شركة اأورينت للتاأمني االأكرث حتقيقا للربحية 
من حيث القيمة والتي بلغت 147.4 مليار درهم خلل الربع االأول من 
العام 2017 تلها �شركة اأبوظبي للتاأمني ب�شايف اأرباح قيمتها 74 مليون 
درهم . ويت�شح من خلل الر�شد جناح العديد من �شركات القطاع بالعودة 
بعد حتقيقها  اجل��اري  العام  االأول من  الربع  الربحية خلل  اىل حتقيق 

خ�شائر يف الفرتة نف�شها من العام 2016.

�شفري الدولة يلتقي املدير العام 
للم�شرف التجاري يف موريتانيا

•• نواك�صوط -وام:

التقى �شعادة عي�شى عبداهلل م�شعود الكلباين �شفري الدولة لدى اجلمهورية 
عثمان  بودحيمي  نواك�شوط  يف  مبكتبه  االأول  اأم�س  املوريتانية  اال�شلمية 
املدير العام للم�شرف التجاري “ بنك موريتاين - مغربي » . تطرق اجلانبان 
امل�شريف  املجال  االإقت�شادية خا�شة  املجاالت  العلقات يف  اإىل  اللقاء  خلل 
منها . يعد امل�شرف التجاري من اأهم البنوك اخلا�شة العاملة يف موريتانيا 

ومت اإن�شاوؤه ثمرة تطور العلقات االقت�شادية املوريتانية - املغربية.

متجر �شوق اأبوظبي احلرة 
اللكرتوين ي�شتعد ملو�شم ال�شيف 

•• اأبوظبي -وام: 

ي�شتعد متجر �شوق اأبوظبي احلرة االلكرتوين »addf.ae« ملو�شم ال�شيف 
عرب زيادة معرو�شاته على رفوفه االفرتا�شية. ومن املقرر اأن يقدم املتجر 
%10 على  خلل �شهر رم�شان املبارك جلميع املت�شوقني خ�شما بن�شبة 

جميع الب�شائع املعرو�شة، وذلك احتفااًل بال�شهر الف�شيل.
بتجربة  االرت���ق���اء  ب��ه��دف   www.ADDF.ae م��وق��ع  ت�شميم  ومت 
ب��االط��لع على  لهم  ي�شمح  ال���دويل مب��ا  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ار  ع��رب  امل�شافرين 
املوقع ومن راحة منازلهم، قبيل  املعرو�شات والت�شوق والدفع من خلل 

التوجه اإىل املطار.
يف  ب��االإن��اب��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ل��ل�����ش��وؤون  التنفيذي  الرئي�س  كابيل  دان��ي��ي��ل  وق���ال 
اأبوظبي احلرة  املتجر االلكرتوين ل�شوق  اإطلق  اإنه مت  اأبوظبي  مطارات 
م�شتويات  اإىل  العميل  بتجربة  االرتقاء  اإىل  تهدف  كمبادرة  املا�شي  العام 

اأعلى، و�شمان متا�شينا مع االجتاهات العاملية يف جمال الت�شوق. 

•• عجمان -وام:

اإف��ت��ت��ح ���ش��ع��ادة ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ع��ب��د اهلل 
امل��ي��ن��اء واجلمارك  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
النعيمي  حم��م��د  ال���رح���م���ن  ع��ب��د  و����ش���ع���ادة 
م��دي��ر ع���ام دائ����رة ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط يف 
ع���ج���م���ان م��ك��ت��ب رق����اب����ة ���ش��ح��ي��ة وخمترب 
امليناء  دائرة  الغذائية مبقر  للعينات  فح�س 
بهدف تعزيز التعاون بينهما وتكامل للدور 
الريادي الثنائي امل�شرتك والرقابي من قبل 
اجلانبني ت�شهيل لعمليات الرقابة الغذائية 
من  ال��غ��ذائ��ي��ة  العينات  وفح�س  والتفتي�س 
الغذائية  وال�����ش��لم��ة  اجل����ودة  ���ش��م��ان  اأج����ل 
لكافة اأفراد املجتمع قبل و�شولها للأ�شواق. 
ي��اأت��ي اف��ت��ت��اح ه���ذا امل��ك��ت��ب وامل��خ��ت��رب تنفيذا 
بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات 
حاكم  االعلى  املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد 
بن  ال�شيخ عمار  �شمو  عجمان ومبتابعة من 
ال��ن��ع��ي��م��ي ويل ع��ه��د ع��ج��م��ان رئي�س  ح��م��ي��د 
املجل�س التنفيذي وذلك حر�شا من �شموهما 
وال�شلمة  ال�����ش��ام��ل��ة  ال�����ش��ح��ة  حتقيق  ع��ل��ى 
ال�شيخ  ���ش��ع��ادة  وق����ال  االإم��������ارة.  ال��ع��ام��ة يف 
دائرة  رئي�س  النعيمي  اهلل  عبد  ب��ن  حممد 
التفتي�س  مكتب  افتتاح  اإن  واجلمارك  امليناء 
الدائرة  واه��ت��م��ام  ح��ر���س  يعك�س  ال��غ��ذائ��ي 
ب��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون م���ع ال��ه��ي��ئ��ات وال����دوائ����ر 

احلكومية يف امارة عجمان ويعرب عن مدى 
اأف�����ش��ل اخلدمات  ال���ت���زام ال���دائ���رة ب��ت��ق��دمي 
الغذائية  للمواد  للم�شتوردين  والت�شهيلت 
االم�����ر ال�����ذي ي�����ش��اع��د ب�����دوره ع��ل��ى حتقيق 
عن  واأع���رب  ل��لأم��ارة.  االقت�شادية  التنمية 
ممثلة  والتخطيط  البلدية  ل��دائ��رة  �شكره 
النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  برئي�شها 
العامة  وال�����ش��لم��ة  ال�شحة  على  وحر�شها 
جلمهور االإمارة . م�شيدا بجهود �شعادة عبد 
دائرة  ع��ام  مدير  النعيمي  حممد  الرحمن 
البلدية والتخطيط يف عجمان وحر�شه على 
توثيق العلقات الثنائية بني الدائرتني من 
اأجل توفري اأف�شل اخلدمات للمتعاملني مع 
الدوائر احلكومية والت�شهيل على املراجعني 
وتو�شعة املرافق اخلا�شة با�شتقبالهم وتقدمي 
اأف�شل اخلدمات للم�شتثمرين. ونوه اإىل اأن 
���ش��ي��ك��ون مب��ث��اب��ة ت��ط��وي��ر وحتديث  امل��ك��ت��ب 
.. موؤكدا  كافة  التعاون بني اجلهات  تطبيق 
وامل�شاريع  اخل��ط��ط  يف  ال��دائ��م  التطوير  اأن 
اخلدمية يعتمد على الكوادر املواطنة وي�شهم 
يف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة باالأمارة 
. واأكد �شعادة رئي�س دائرة امليناء واجلمارك 
حر�س حكومة عجمان على توفري امل�شاريع 
اخل��دم��ي��ة امل��ت��م��ي��زة يف االإم�����ارة ل��لإ���ش��ه��ام يف 
امل�شتثمرين  عدد  وزي��ادة  اال�شتثمار  ت�شجيع 
للعمل  ملئما  مكانا  عجمان  وات��خ��اذ  فيها 

وال�شكن ملا يتوفر فيها من اخلدمات والبنى 
االأمان واال�شتقرار وفر�س  واأج��واء  التحتية 
ال���ع���م���ل ل��ل��م��واط��ن��ني وامل���ق���ي���م���ني ع���ل���ى حد 
الرحمن  عبد  �شعادة  اأ�شاد  �شواء. من جانبه 
البلدية  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  النعيمي  حممد 
دائرة  م��ع  امل�����ش��رتك  ب��ال��ت��ع��اون  والتخطيط 
الدائرة  دور  وثمن  عجمان  وجمارك  ميناء 
وحر�شها على التن�شيق الدائم بني اجلانبني 
يف ال���ق���رارات امل�����ش��رتك��ة ال��ت��ي ت��خ�����س امل���واد 
املخربية  والفحو�شات  امل�شتوردة  الغذائية 

للعينات والرقابة عليها وكذلك ب�شاأن ال�شلع 
جلميع  وامل��ت��اب��ع��ات  امل�����ش��ت��وردة  اال�شتهلكية 
القرارات التي تتخذ ب�شاأن قطاعات املجتمع 
على  ب��ال��رق��اب��ة  املتعلقة  خ��ا���ش��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
التي  امل�شتوردة واملواد اال�شتهلكية  االأغذية 
�شعادة  واأو�شح  عجمان.  ميناء  عرب  ت�شتورد 
اأن وجود  ال��ن��ع��ي��م��ي  ال��رح��م��ن حم��م��د  ع��ب��د 
مكتب �شحة خا�س لفح�س وحتليل العينات 
�شلحياتها  م��ن  للتاأكد  خمربيا  الغذائية 
لل�شتهلك الب�شري قبل توزيعها للأ�شواق 

ول��ل��رق��اب��ة ال��غ��ذائ��ي��ة ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع دائ���رة 
�شي�شهم  ب��ع��ج��م��ان  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة 
وتب�شيط  وت�����ش��ري��ع  ال�����ش��لم��ة  حت��ق��ي��ق  يف 
امل�شتوردة  الغذائية  العينات  اإجراءات فح�س 
دخولها  بعد  للدائرة  احلديثة  املختربات  يف 
واالإف����راج عنها  ع��رب ميناء عجمان  االإم����ارة 
ال�شحية  ملئمتها  م��ن  التاأكد  بعد  مبكرا 
ي�شمن  ال���ذي  االأم���ر  الب�شري  لل�شتهلك 
االإمارة  ل�شكان  والطماأنينة  ال��راح��ة  توفري 

على �شلمة �شحة االأغذية .

لتعزيز ال�سفافية ومناق�سة فر�ض اال�ستثمار يف االإمارة

دبي لتنمية ال�شتثمار تنظم ور�شة عمل لتعزيز التوا�شل بني �شركائها ال�شرتاتيجيني واجلهات احلكومية واخلا�شة

وحت�شني  اجلهود  وتوحيد  االأداء  تطوير 
بواقع  التنبوؤ  يف  ت�شاهم  التي  ال�شفافية 
االأع��م��ال يف دب���ي. وق��دم��ت ور���ش��ة العمل 
ل�شركائنا اال�شرتاتيجيني ملحة عامة عن 
واإمارة  االإم��ارات  دولة  اال�شتثمار يف  حال 
دب��ي على وج��ه التحديد، وي��اأت��ي ذل��ك يف 
موثوقة  خدمات  بتقدمي  التزامنا  اإط��ار 
حيث  للم�شتثمرين،  نوعية  وا�شت�شارات 
تطرح املوؤ�ش�شة العديد من املبادرات على 
ال�شعيدين املحلي والدويل، وكلها ت�شب 

يف �شالح ا�شتدامة اال�شتثمار يف دبي . 
واأكد القرقاوي اأن روؤية ومبادرات القيادة 

امل�شتثمرين  ث��ق��ة  م���ن  ع����ززت  احل��ك��ي��م��ة 
ال�شتقبال  وج��اه��زي��ت��ه��ا  دب���ي  م��دي��ن��ة  يف 
ووجهة  كموقع  االأج��ن��ب��ي��ة  اال���ش��ت��ث��م��ارات 
اإىل  م�شريا  ع��امل��ي��ا،  لل�شتثمار  مف�شلة 
امل���دن العاملية  ب��ني م��زاي��ا  اأن دب���ي جت��م��ع 
اقت�شادي  ومن��و  ا�شتقرار  من  التقليدية 
ومدن  م��وؤه��ل��ة،  ب�شرية  وم���وارد  م�شتدام 
من  قوتها  ت�شتمد  التي  اجل��دي��د  ال��ع��امل 
بنية حتتية حديثة واقت�شاد متنوع وبيئة 

مثالية ملزاولة االأعمال. 
واأ�شار اإىل مزايا موقع دبي اال�شرتاتيجي 
قطاعات  ومت���ي���ز  امل���ت���ط���ورة  وخ��دم��ات��ه��ا 

وال�شياحة والطريان  والتجارة  اخلدمات 
االأعمال  وت��و���ش��ع  خل��دم��ة  ب��واب��ة  جعلتها 
ال�شرق  وا�شع ميتد عرب منطقة  �شوق  يف 
االأو�شط اإىل اأفريقيا وجنوب اآ�شيا وميثل 

اأكرث من ثلث �شكان العامل. 
اأه��م مزايا دبي  ال��ق��رق��اوي: تتمثل  وق��ال 
احلكومية  املبادرات  يف  امل�شتقبل  كمدينة 
ال����ت����ي حت����ف����ز ال���������ش����راك����ة م�����ع ال���ق���ط���اع 
اخل��ا���س اإىل ج��ان��ب ال��ت��وج��ه ب��ق��وة نحو 
وا�شتقطاب  واالب��ت��ك��ار،  امل��ع��رف��ة  اقت�شاد 
والبحوث  التكنولوجيا  يف  اال�شتثمارات 
اك�شبو  معر�س  وا�شت�شافة  وال��ت��ط��وي��ر، 

•• دبي-الفجر: 

ا�شت�شافت موؤ�ش�شة دبي لتنمية اال�شتثمار، 
ور�شة  دب��ي،  اقت�شادية  موؤ�ش�شات  اإح��دى 
لتعزيز  اال�شرتاتيجيني  ل�شركائها  عمل 
بينهم وبني اجلهات احلكومية  التوا�شل 
االحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة وال��ق��ط��اع اخلا�س 
اال�شتثمارات  وج�����ذب  ب���دع���م  امل��ع��ن��ي��ني 
االإمارات  اإم��ارة دبي ودول��ة  اإىل  االأجنبية 
ب�شكل ع��ام. وت��اأت��ي ه��ذه امل��ب��ادرة يف اإطار 
ا�شرتاتيجية املوؤ�ش�شة الرامية اإىل تعريف 
امل�شتثمرين باأهم امل�شتجدات يف القوانني 
ومنو  جن��اح  من  تعزز  التي  والت�شهيلت 
وت��و���ش��ع اال���ش��ت��ث��م��ار االأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���ش��ر يف 
االأ����ش���واق االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة مب��ا يعزز 
يف  رئي�س  كمحور  دب��ي  اإم����ارة  مكانة  م��ن 

االقت�شاد العاملي.
الهيئات  ال��ور���ش��ة مم��ث��ل��ون م��ن  وح�����ش��ر 
وزارة  من  واالحت��ادي��ة  املحلية  احلكومية 
واالإدارة  وال���ت���وط���ني،  ال��ب�����ش��ري��ة  امل������وارد 
العامة للإقامة و�شوؤون االأجانب، وقطاع 
وقطاع  التجاري،  والت�شجيل  الرتخي�س 
يف  امل�شتهلك  وحماية  التجارية  الرقابة 
من  ع��دد  تواجد  بجانب  دب��ي،  اقت�شادية 
اجلهات اخلا�شة العاملة يف جمال جذب 

اال�شتثمار.
القرقاوي،  ف��ه��د  ق���ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب��ه��ذه 
امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي لتنمية 
اال�شتثمار: �شعينا من خلل ور�شة العمل 
امل��ع��رف��ة واخل����ربات يف جمال  ت��ب��ادل  اإىل 

2020، مما يعزز من مكانة دبي كمحور 
رئي�س يف االقت�شاد العاملي. 

العنا�شر  ب��ني  امل�شتمر  ال��ت��وا���ش��ل  وي��ع��د 
يف  واخلا�س  العام  للقطاعني  التمكينية 
�شروري  اأم����ر  اال���ش��ت��ث��م��ار  تنمية  جم���ال 
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى امل�����ش��ائ��ل امل��ت��ع��ل��ق��ة بجذب 
املبا�شر،  امل���ال  راأ����س  م��ن  ك��ل  وا�شتقطاب 
ذات  والتخ�ش�شات  الب�شري،  م��ال  وراأ����س 
حتقق  ال��ت��ي  �شيما  وال  امل�����ش��اف��ة،  القيمة 
اقت�شاد  والتنوع يف  والتناف�س  اال�شتدامة 
دبي . وحتدث امل�شاركون يف ور�شة العمل 
ال�شيا�شات  ب�����ش��اأن  امل�����ش��ت��ج��دات  اآخ���ر  ع��ن 
جناح  لت�شهيل  تعتمدها  التي  وال��ربام��ج 
ومنو اال�شتثمار االأجنبي يف دبي، وو�شواًل 

اإىل االأ�شواق املجاورة. 
خماوف  اأي�شا  العمل  ور�شة  ناق�شت  كما 
امل�شتثمرين والعوائق التي قد يواجهونها 
يف م�شرية النمو، واالإ�شلحات واملبادرات 
اال�شتثمار  واق�����ع  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال���رام���ي���ة 
اأن  اإىل  ال���ق���رق���اوي  واأ�����ش����ار  االإم�������ارة.  يف 
مثل ه��ذه ال��ور���س ت��ق��رب وج��ه��ات النظر 
واملحلية،  االحت����ادي����ة  احل���ك���وم���ات  ب���ني 
خلل  من  لها  التناف�شية  ال��ق��درة  وتعزز 
امل���ق���رتح���ات امل��ن��ب��ث��ق��ة، وال����ت����ي ت���دوره���ا 
معظمها حول اأف�شل االجراءات اللزمة 
التجارية  االأع���م���ال  مم��ار���ش��ة  �شهولة  يف 
والو�شول اإىل االأ�شواق املحلية واالأجنبية. 
و�شهولة  الفكرية،  امللكية  حماية  ومزايا 
ا�شتخراج التاأ�شريات لعدد من اجلن�شيات 

وباالأخ�س امل�شتثمرين منهم.
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العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�ضر

                       اىل املدعي عليه/الرئي�شي لتجميل احلدائق - �س ذ م م   جمهول حمل 
االقامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت 

املحكمة لها جل�شة 2017/6/6 ال�شاعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلث ايام على االقل ويف حالة تخلفكم 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  باال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف .
ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�شية
2017/2982 عمايل جزئي
2017/2990 عمايل جزئي
2017/2974 عمايل جزئي

م
1
2
3

ا�شم املدعي
ياد كل الل كل 

رفيق حممد �شاحب
زمان �شاه �شيد �شاه 

مبلغ املطالبة
29834 درهم + تذكرة العودة
28081 درهم + تذكرة العودة
43550 درهم + تذكرة العودة

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�ضر

                         اىل املدعي عليه/ كرمي نواز للخدمات الفنية - �س ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2017/5/30   ال�شاعة 9.30  

م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثلث ايام على االقل. باال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ويف حالة 

تخلفكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري )واأمرت بتق�شري املدة(  

ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�شية
 3104/2017/13
 3099/2017/13

م
1
2

ا�شم املدعي
حممد اعجاز 
تنوير ح�شني 

مبلغ املطالبة
11714 درهم + تذكرة العودة 
11714  درهم + تذكرة العودة

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�ضر

                        اىل املدعي عليه/جنمه اجلداف خلدمات ال�شفن 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2017/6/7   ال�شاعة 9.30 

م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثلث ايام على االقل. باال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ويف حالة 

تخلفكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري. 

ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�شية
 2696/2017/13 
2690/2017/13

م
1
2

ا�شم املدعي
 وقا�س احمد ذو الفقار احمد خان

�شهيل احمد ذو الفقار احمد  

مبلغ املطالبة
20405 درهم + تذكرة العودة 
25850 درهم + تذكرة العودة

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�ضر
                         اىل املدعي عليه/ الرئي�شي لتجميل احلدائق - �س ذ م م 

نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 
لها جل�شة 2017/6/15   ال�شاعة 9.30  

م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثلث ايام على االقل. باال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ويف حالة 

تخلفكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري. 

ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�شية
 2988/2017/13 
 2980/2017/13

م
1
2

ا�شم املدعي
 �شاهينور ا�شلم حممد �شادق 

واليت �شاه �شيدان �شاه 

مبلغ املطالبة
28308 درهم + تذكرة العودة 
32534 درهم + تذكرة العودة

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
اإعالن بالن�ضر

 رقم 2017/3233   
املنذرة : مرمي بخيت عبداهلل الدبو�س ال�شويدي - اإماراتية اجلن�شية 
املنذر اليه : حممد نور االب�شار جلل احمد - بنجلدي�س اجلن�شية 

امل�شار اليه اعله  املو�شوع :  تخطر املخطرة املخطرة اليه بالغاء التوكيل 
منذر تاريخ ن�شر هذا االخطار واعتباره غري منتج الثاره القانونية وحتذره 
املدنية  امل�شووؤليات  كافة  وحتمله  اال�شتلم  مبجرد  مبقت�شاه  العمل  م��ن 
واجلنائية ومن جميع الوجوه لو ثبت تعامله مبوجب التوكيل امللغي بعد 

ذلك التاريخ . 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2016/2306 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- �شاهده ح�شور �شليم احمد بهتي  جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة  ال��دع��وى  يف    2016/12/26 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
اعله ل�شالح/بنك ام القيوين الوطني - �س م ع بالزام املدعي عليها بان توؤدي للبنك 
و�شبعني  وت�شعة  دره��م  و�شبعني  واثنني  واربعمائة  ال��ف  و�شبعني  اربعة  مبلغ  املدعي 
احلا�شل  اال�شتحقاق  تاريخ  �شنويا من   %9 بواقع  الب�شيطة  القانونية  والفائدة  فل�شا 
يف 2011/11/25 وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2016/206 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- نخله الواحة للتجارة العامة - �س ذ م م - ب�شفتها مقرت�شة 2-علي 
الزرعوين  علي  حممد  احمد  3-حممد  و�شامن(  وكفيل  مدير  )ب�شفته  وهبه  عبدالفتاح 
)�شفته كفيل و�شامن( جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
بتاريخ  2016/9/27  يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/بنك ام القيوين الوطني - �س م ع 
بالزام املدعي عليها بان يوؤدوا بالت�شامن والتكافل للمدعي مبلغ 470.434.42 درهم والفوائد 
بامل�شاريف  بالت�شامن  الزامهم  ال�شداد مع  تاريخ 2015/10/23 وحتى متام  9% من  بواقع 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/590 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- با�شتا ريجينا - ذ م م - جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/26  يف الدعوى املذكورة اعله 
ل�شالح/زيورخ لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م وميثل املدعية / موهانان �شانتي 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 59.256.12 درهم )ت�شعة وخم�شون 
 %9 بواقع  والفائدة  فل�س(  ع�شر  واثنى  دره��م  ال��ف  وخم�شون  و�شتة  ومائتى  ال��ف 
�شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2016/11/30 حتى متام ال�شداد والزمتها 
بامل�شاريف.  حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
اعالن حكم متهيدي بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/130 عقاري  كلي                              
ان  املدعي عليه /1 - حممد ن�شر اهلل قا�شمي   جمهويل حمل االقامة مبا  اىل 
اع��له وعليه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام  ب��ور عبيات  قد  املدعي :  حبيب عبدالعلي 
نعلنكم بان املحكمة حكمت   بتاريخ  2017/5/9 احلكم التمهيدي التايل : بندب 
املحكمة  خ��رباء  ب��ج��دول  املقيدين  م��ن  ال���دور  �شاحب  املخت�س  احل�شابي  اخلبري 
للطلع على اوراق الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدم اليه من م�شتندات 
ولبحث ما ورد باحلكم التمهيدي وقدرت على ذمة اتعاب وم�شاريف اخلبري امانة 
مقدارها ع�شرين الف درهم الزمت املدعي  ايداعها خزانة املحكمة وحددت جل�شة 
2017/6/18 للتقرير. وحددت لها املحكمة جل�شة يوم االحد  املوافق 2017/6/18  

.Ch1.B.8 ال�شاعة 30 : 09 �شباحا يف القاعة
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

اعالن حكم متهيدي بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/406 جتاري كلي                              

ابدار  ر���ش��ول  م 2-م�شيح  م  ذ  ���س   - العامة  للتجارة  ب��اك  دان��ا   - امل��دع��ي عليهم /1  اىل 
ا�شفهاين 3- بتول مريزا عبداحل�شني فريد 4-من�شور ر�شول ابدار ا�شفهاين 5-�شعيد 
اب��دار ا�شفهاين 6- علري�شا جواد كاوياين فر 7- حميد جواد كاوياين فر 8-  ر�شول 
: بنك �شادرات  املدعي  ان  ذ م م جمهويل حمل االقامة مبا  �شركة مادين للتجارة - 
بتاريخ   املحكمة حكمت   ب��ان  نعلنكم  اع��له وعليه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام  ق��د  اي���ران 
وقبل  احل�����ش��وري   مبثابة  املحكمة  حكمت   : ال��ت��ايل  التمهيدي  احلكم    2017/5/18
ال��دور باجلدول وتكون  املخت�س �شاحب  امل�شريف  بندب اخلبري   : املو�شوع  الف�شل يف 
يوم  جل�شة  املحكمة  لها  وح��ددت  اجلل�شة.   بتلك  ال�شادر  احلكم  منطوق  وفق  مهمته 
اخلمي�س  املوافق 2017/6/1  ال�شاعة 00 : 10 �شباحا يف القاعة Ch2.E.21 يف حالة 

عدم �شداد املدعي امانة اخلبري.
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

اعالن اأمر اأداء بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم 2017/129   امر اداء    

اىل املدعى عليه: 1-  ح�شان ديجاين  جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/�شونري اكبينار - طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد 
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2017/4/10  الزام املدعى 
وامل�شاريف.  والر�شوم  للمدعي  درهم   29000 مبلغ  ب�شداد  عليه 
ولكم احلق يف التظلم من االمر خلل 15 يوم من اليوم التايل 

لن�شر هذا االعلن.   
رئي�ض الق�ضم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

اعالن �ضحيفة طعن بالن�ضر
                         يف الطعن   2017/380  طعن جتاري   

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
بن  عبيد  ���ش��امل  عبداملنعم   : ومي��ث��ل��ه  �شنك  ال��ط��اع��ن/ك��روب��خ�����س 
�شويدان  باعلن املطعون �شده/1- دارتن لل�شت�شارات الهند�شية 
- جمهول حمل االقامة  - نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن 
املذكورة اعله ويتوجب عليكم احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك 

للرد على �شحيفة الطعن املقدمة �شدكم.
رئي�ض الق�ضم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
      مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�ضر     

   يف  الدعوى 2017/229 تظلم جتارى               
�شريك  وب�شفته  نف�شه  عن   - ف��اروق��ي  عمر  حممد  احل��ق  �شياء   -1  / �شده  املتظلم  اىل 
واملدير املخول بالتوقيع ل�شركة �شرمدي للتجارة العامة - �س ذ م م جمهول حمل االقامة 
مبا اأن التظلم /بنك ابوظبي الوطني وميثله : نوال زايد �شاملني ظبيك احلو�شني - قد 
االم��ر على  ال�شادر يف  ال��ق��رار  م��ن  تظلم  اع��له ومو�شوعه  امل��ذك��ور  التظلم  عليك  اق��ام 
با�شدار  والق�شاء جم��ددا  املتظلم �شده  االم��ر  والغاء  عري�شة   جت��ارى رقم 334/2017 
امر املنع من  ال�شفر والزام املتظلم �شده بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت 
 ch1.B.6 لها جل�شه يوم االحد  املوافق 2017/6/4  ال�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة رقم
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

      مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�ضر     
   يف  الدعوى 2017/204    تظلم جتارى               

اىل املتظلم �شده / 1- توفا �شاري اورميل م��ورايل مينون  جمهول حمل االقامة 
مبا اأن التظلم /بنك ام القيوين الوطني - �س  م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل 
عمران العمران ال�شام�شي    قد اقام عليك التظلم املذكور اعله ومو�شوعه تظلم من 
وامل�شاريف.     والر�شوم  امر على عري�شة  الدعوى رقم 319/2017  ال�شادر يف  القرار 
بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �شباحا  املوافق 2017/6/11   االح��د   يوم  لها جل�شه  وح��ددت 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما   ch1.B.6 رقم
اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االأقل ويف  لديك من مذكرات 

حالة تخلفك فاإن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2016/1770  ا�ضتئناف جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-اإك�شبورت هاو�س للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهول 
اي���ران وميثله : حممد  امل�شتاأنف /بنك ���ش��ادرات  ان  حم��ل االق��ام��ة مب��ا 
ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم   قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم : 2016/837 جتاري كلي بتاريخ 2016/11/24  وحددت لها 
جل�شه يوم االربعاء   املوافق 2017/6/7  ال�شاعة 10.30 �شباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2016/1926  ا�ضتئناف جتاري   

 اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- ميعاد انرتنا�شيونال للتجارة العامة - �س ذ م م  
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /بنك �شادرات ايران   قد ا�شتاأنف 
بتاريخ  كلي  854/2016 جتاري  رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  
امل��واف��ق 2017/6/21    ي��وم االرب��ع��اء    2016/12/22  وح��ددت لها جل�شه 
يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.30 ال�شاعة 
ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابيا
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

ت�ضريح لالإعالن بالن�ضر
 TIGER PROPERTIES : ا�شم املطور

MOHAMMED ABDULLAH M AL ZAHRANI : ا�شم امل�شرتي
اق�شاط م�شتحقة  �شداد ق�شط/  باأنكم قد تخلفتم عن  افاد  املذكور  املطور  ان  حيث 
)AL MANARA TOWER/1210( رق����م  ال���ع���ق���اري���ة  ال����وح����دة  ث��م��ن   م���ن 

للم�شروع )AL MANARAH TOWER( دبي. 
 ، التنفيذية  والئ��ح��ت��ه  وتعديلته   13/2008 رق��م  ال��ق��ان��ون  ملتطلبات  وتنفيذا 
نخطركم ب�شداد املبلغ امل�شتحق عليكم خلل 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا  االخطار. 
، ف�شوف يتم اتخاذ  اليها  امل�شار  امل��دة  اع��له خلل  ويف حالة عدم االإلتزام مبا ذكر 

االجراءات القانونية املن�شو�س عليها يف املادة  11 من القانون املذكور  

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
 اإعالن حكم بالن�ضر    

2016/223 - مدين كلي
املدعي :بنك االحتاد الوطني - اجلن�شية :          ، العنوان : االإمارات - ابوظبي الفرع الرئي�شي - �شارع ال�شلم 

، بناية بنك االحتاد -  رقم الهاتف :  971026741600+ 
راأ�س  االإم���ارات   : العنوان   - االإم���ارات   : ، اجلن�شية  ال�شميلي  الدحي  �شعيد حممد  را�شد   / عليه  املدعي  اىل 
الن�شيم - فيل رقم 1- رقم  �شوبر ماركت  بالقرب من  ال�شمال -  راأ���س اخليمة - منطقة   - اخلمية - �شمل 

الهاتف : 971507176716+  
يرجى االحاطة باأن املحكمة اأ�شدرت بحقك وبتاريخ 2017/03/28 احلكم التايل: 

 )1.961.934.06( مقداره  ماليا  مبلغا  املدعي  البنك  اىل  ي��وؤدي    بان  عليه  املدعي  باإلزام   : املحكمة  حكمت 
درهم مديونية القر�س ال�شخ�شي والزمته بفوائده بواقع 9.8% �شنويا من تاريخ رفع الدعوى اىل ال�شداد ، 
ومبلغ )186052.74 درهم ( مديونية بطاقة االئتمان وال�شحب على املك�شوف والزمته بفائدة بواقع 9% �شنويا  
اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وحتى  ال�شداد ، والزمته امل�شاريف ومبلغ مائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، 

ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما قابل لل�شتئناف خلل ثلثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للإعلن به ، وبانق�شاء هذا امليعاد دون 

الطعن على احلكم امل�شار اإليه فاإن املحكمة �شوف تتخذ االإجراءات القانونية لتنفيذه
رئي�ض ق�ضم الت�ضجيل 

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
 تبليغ حكم بالن�ضر

يف الدعوى رقم 2017/151  مدين )جزئي(   
اىل املحكوم عليه : �شاليكو لتجارة الديزل وميثلها - حممد �شليم ماداي كوال مانيل / عجمان - 

م�شريف التجارية - بجوار حمطة م�شعود للبرتول 
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2017/4/19 م  

قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعله 
ل�شالح : موؤ�ش�شة بدر لتوزيع الغاز وميثلها نيا�س كاري ياكار نداكاث 

- مائة  دره��م  للمدعية مبلغ 120000  ت��وؤدي  ان  املدعي عليها  بالزام   : املحكمة  : حكمت  بالتايل 
وع�شرون الف درهم - قيمة ال�شيك مو�شوع التداعي وفائدة قانونية قدرها  5% من تاريخ رفع 
وخم�شمائة  وامل�شاريف  الر�شوم  والزمتها  ال�شداد  متام  وحتى   2017/1/12 يف  احلا�شل  الدعوى 

درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما قابل لل�شتئناف خلل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل العلنك بهذا التبليغ

حرر بتاريخ   2017/5/16
مكتب ادارة الدعوى       

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

اخطار بالن�ضر يف الق�ضية التنفيذية 2017/635 
اإىل املحكوم عليه / جاويد اإقبال لتاأجري معدات الرفع والتحميل 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية قد اأ�شدرت 
بحقك حكما يف الدعوى رقم 2012/800 مدين )كلي( - يق�شى باإلزامك 
، وحيث  وامل�شاريف  الر�شوم  �شامل  وق��دره )717000( درهم  بدفع مبلغ 
ان املحكوم له/ اأركوم للمعدات الثقيلة - �س م ح ، قد تقدم بطلب تنفيذ 
احلكم و�شجل التنفيذ حتت رقم 2017/635  لذا اأنت مكلف ب�شداد املبلغ 
االخطار ويف حال تخلفك  ن�شر  تاريخ  يوما من  به خلل )15(  املحكوم 
عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك االجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ 

احلكم ح�شب اال�شول 
 قلم التنفيذ املدين - دار الق�ضاء عجمان

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�ضاء - عجمان 

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3253   

املنذر  : ات�س ات�س ام للعمال - موؤ�ش�شة فردية 
املنذر اليه : وورلد ماك�س برمييري للتجارة العامة - �س ذ م م - )جمهول حمل االقامة( 

نخطركم ب�شرعة �شداد مبلغ 39000 درهم )ت�شعة وثلثون الف درهم( املرت�شد يف ذمتكم 
وهي قيم ال�شيكات ارقام ) 4 املوؤرخ يف 2016/6/13 - 5 املوؤرخ يف 2016/9/13 - 6 
كل  عن  ال�شيك  رج��وع  غرامة  دره��م   1000 لغرامة  باال�شافة   2016/12/13 امل��وؤرخ 
�شيك ( واخلء املكتب رقم M06-8 حمل عقد االيجار املوؤرخ 2016/3/13 خاليا من 
ال�شواغل وذلك يف موعد اق�شاه خم�شة ع�شر يوما من تاريخ الن�شر ويف حالة عدم ال�شداد 
املنذرة  ال�شركة  ف�شوف يتخذ قبلكم كافة االج��راءات القانونية للحفاظ على كافة حقوق 
مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية الفوائد القانونية الناجتة عن التاأخري يف 

ال�شداد باال�شافة اىل التعوي�س املنا�شب اجلابر لل�شرر الواقع باملنذرة.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3254   

املنذر  : ات�س ات�س ام للعمال - موؤ�ش�شة فردية 
املنذر اليه : ويل كري للتجارة العامة - �س ذ م م  )جمهول حمل االقامة( 

نخطركم ب�شرعة �شداد مبلغ 33500 درهم )ثلثة وثلثون  الف وخم�شمائة  درهم( املرت�شد 
يف ذمتكم وهي قيم ال�شيكات ارقام ) 2 املوؤرخ يف 2016/7/29 - 3 املوؤرخ يف 2016/7/29 - 
4 املوؤرخ 8/31/-2016    باال�شافة لغرامة 1000 درهم غرامة رجوع ال�شيك عن كل �شيك( 
واخلء املكتب رقم 206-37 حمل عقد االيجار املوؤرخ 2016/3/1 خاليا من ال�شواغل وذلك 
يف موعد اق�شاه خم�شة ع�شر يوما من تاريخ الن�شر ويف حالة عدم ال�شداد ف�شوف يتخذ قبلكم 
كافة االجراءات القانونية للحفاظ على كافة حقوق ال�شركة املنذرة مع حتميلكم كافة الر�شوم 
وامل�شاريف الق�شائية والفوائد القانونية الناجتة عن التاأخري يف ال�شداد باال�شافة اىل التعوي�س 

املنا�شب اجلابر لل�شرر الواقع باملنذرة.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3252   

املنذر  : ات�س ات�س ام للعمال - موؤ�ش�شة فردية 
املنذر اليه : ويلد  �شتون للخدمات الفنية - �س ذ م م  )جمهول حمل االقامة( 

املرت�شد يف ذمتكم  دره��م(  الف  واربعون  43000 درهم )ثلثة  �شداد مبلغ  ب�شرعة  نخطركم 
وهي قيم ال�شيكات ارقام ) 13 املوؤرخ يف 2016/2/3 - 23 املوؤرخ يف 2016/4/25 - 24 
1000 درهم غرامة  2016/10/25  باال�شافة لغرامة  املوؤرخ   25-2016/7/25 املوؤرخ 
رج����وع ال�����ش��ي��ك ع���ن ك���ل ���ش��ي��ك ( واخ�����لء امل��ك��ت��ب رق���م 206-06 حم���ل ع��ق��د االي���ج���ار امل����وؤرخ 
2016/1/24 خاليا من ال�شواغل وذلك يف موعد اق�شاه خم�شة ع�شر يوما من تاريخ الن�شر 
ويف حالة عدم ال�شداد ف�شوف يتخذ قبلكم كافة االجراءات القانونية للحفاظ على كافة حقوق 
ال�شركة املنذرة مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية والفوائد القانونية الناجتة عن 

التاأخري يف ال�شداد باال�شافة اىل التعوي�س املنا�شب اجلابر لل�شرر الواقع باملنذرة.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3275   

املنذرة : ماميمو برودك�شنز - ملالكها ع�شام كاتيل - )اأملاين اجلن�شية ( 
املنذر اليه : ايهاب ممدوح احلبال )كندي اجلن�شية (

تنذر املنذرة املنذر اليه  وتنبهه ب�شرعة املبادرة ب�شداد مبلغ ) 221000 درهم( 
مائتان وواحد وع�شرون الف درهم ، وذلك خلل مدة اق�شاها خم�شة ايام من 
تاريخ ن�شر هذا االنذار العديل ، واال �شت�شطر املنذرة اىل اتخاذ كافة االجراءات 
الر�شوم  جميع  اليه  املنذر  حتميل  مع  املبلغ  هذا  ال�شتيفاء  اللزمة  القانونية 

وامل�شاريف الق�شائية وكذلك التعوي�شات اللزمة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
مذكرة اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى 2016/1502  ا�ضتئناف جتاري   
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-كازابر�شتيج خلدمات ت�شميم احلدائق - �س ذ م 
م  جمهول حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /�شركة دبي لتاأجري ال�شيارات 
- ذ م م وميثله : عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع   قد ا�شتاأنف   احلكم 
ال�شادر بالدعوى رقم : 2016/1147 جتاري جزئي - بتاريخ 2016/10/5   
 10.00 ال�شاعة     2017/5/24 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

مذكرة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2016/1904  ا�ضتئناف جتاري   

ان  االق��ام��ة مب��ا  �شيخوفا جمهول حم��ل  1-ب��ي��ل  ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
�شليم  �شعيد   : وميلثه  العورتاين  عبدالرحيم  منري  /نا�شر  امل�شتاأنف 
را�شد املزروعي قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم : 2016/1594 
االربعاء    ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت   2016/2/19 ب��ت��اري��خ  ج��زئ��ي  جت���اري 
 ch2.D.19 املوافق 2017/5/31  ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

مذكرة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2017/17  ا�ضتئناف تظلم عقاري

 اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-اك�شنتيال ميدي�شت للو�شاطة التجارية - �س ذ م م  
االقامة  حمل  جمهويل  م   م  ذ  �س   - لل�شتثمار  ميدي�شت  2-اك�شنتيال 
امل�شتاأنف /ح�شن ميزار وميثله : مع�شومة ح�شن نا�شر ال�شايغ  مبا ان 
بتاريخ   2017/11 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد    -
2017/4/24 وحددت لها جل�شه يوم االربعاء  املوافق 2017/7/5   ال�شاعة 
17.30 م�شاء  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2014/1259   تنفيذ جتاري  

اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ج���ويل ج��ي��ورج ج��ي��ورج  جم��ه��ول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني �س م ع 
وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�شني  نعلنكم بانه مت احت�شاب 
الفائدة القانونية ومت ا�شافتها اىل املرت�شد واملبلغ املرت�شد 

قدره )89907.88 درهم(  
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى 2017/280   ا�ضتئناف مدين    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-�شركة �شروق العقارية - ذ م م وميثلها ال�شيد احمد 
ا�شحاق البلو�شي �شريك ومدير  جمهول حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /
عبداحلميد احمد فرج حممود وميثله : احمد عبدالقادر احمد الهاجري  
قد ا�شتاأنف   احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2017/2070 مدين جزئي بتاريخ 
2017/6/14 وحددت لها جل�شه يوم االربعاء  املوافق 2017/06/14  ال�شاعة 
10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/721  جتاري كلي               
حمل  جمهول  الطويل   عبدالغني  ح�شنني  حممد  1-ح�شني   / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ م�شرف الهلل - �س م ع وميثله : عبداهلل خمي�س غريب 
الناخي اآل علي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  
بان يوؤدي للم�شرف املدعي مبلغ وقدره )823.261.4 درهم ( عبارة عن املديونية 
املحاماة.     وات��ع��اب  وامل�����ش��اري��ف  ال��ر���ش��وم  ت�شمني  عليه  امل��دع��ي  ب��ذم��ة  امل��رت���ش��دة 
وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء   املوافق  2017/6/6  ال�شاعة 10.00 �س بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1346  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-كرم عزيز عزيز احمد فاروقي  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شام�شي    العمران 
عليه كرم عزيز عزيز احمد فاروقي  مببلغ وق��دره )74.103.96 دره��م( والر�شوم 
وامل�شاريف و اتعاب املحاماة والفائدة2.49% من 2011/12/20  وحتى ال�شداد التام.  
امل��واف��ق  2017/5/28   ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة  ي��وم االح��د   وح��ددت لها جل�شة 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/946  جتاري جزئي              

م  جمهول حمل  م  -ذ  النفط  وخ��دم��ات حقول  للغاز  1-غ��رب اخلليج   / عليه  املدعي  اىل 
ال��ع��ام��ة  ل�شاحبها على ع��ب��داهلل حممد  امل��دع��ي/ رك��ن االم��ان��ة للنقليات  االق��ام��ة مب��ا ان 
املرزوقي وميثله : ا�شماعيل ح�شن ابراهيم ال�شفار -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة  الزام املتنازع �شدها بان توؤدي للمتنازعه مبلغ وقدره 77.650 درهم مع الفائدة 
الر�شوم  وال��زام��ه��ا  ال�����ش��داد  ال��دع��وى وح��ت��ى مت��ام  ت��اري��خ قيد  م��ن  ب��واق��ع %12  القانونية 
وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم االثنني   املوافق  2017/6/5  
ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/726  جتاري كلي               
ان  االق��ام��ة مب��ا  الغيث  جمهول حم��ل  �شعيد خلف  امل��دع��ي عليه / 1-خ��ال��د حميد  اىل 
املدعي/ م�شرف الهلل - �س م ع وميثله : عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي -   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  باأن يوؤدي للم�شرف املدعي 
مبلغ وقدره )2.148.551.24( )فقط مليونان ومائة وثمانية واربعون الف وخم�شمائة 
وواحد وخم�شون درهم واربعة وع�شرون فل�شا( عبارة عن املديونية املرت�شدة بذمة املدعي 
عليه والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب.  وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء   املوافق  2017/6/6  
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �س   10.00 ال�شاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/649  جتاري جزئي              

اإي��راين - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة  اىل املدعي عليه / 1-مطعم اب�شار 
ابراهيم  ا�شماعيل  : علي  م وميثله  م  ذ  �س   - للتغليف  املدنية  املدعي/  ان  مبا 
عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  اجلرمن 
والفائدة    املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   7680( وق��دره  مببلغ 
12% من تاريخ املطالبة  وحتى ال�شداد التام  وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  
املوافق  2017/5/31  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1036  جتاري جزئي              

م 2-�شيد  م  ذ  �س   - الكهروميكانيكية  انرتكون للعمال  1-�شركة   / املدعي عليه  اىل 
علي حممد علي  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ �س �س لوتاه العقارية وميثله 
ال��دع��وى ومو�شوعها  عليك  اأق���ام  ق��د    - علي  اآل  ال��ن��اخ��ي  غ��ري��ب  ع��ب��داهلل خمي�س   :
درهم   12.500 مبلغ  االم��ر  لطالبة  يوؤديا  بان  االم��ر  �شدهما  املطلوب  بالزام  املطالبة 
قيمة ال�شيكيني املرتدين مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى 
ال�شاعة 8.30  املوافق  2017/5/30   الثلثاء   التام.   وح��ددت لها جل�شة يوم  ال�شداد 
�س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل )علما بان الدعوى قد اعادة للمرافعة(. 
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/224  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-برولوجيك�س - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
بنك دبي اال�شلمي - �شركة م�شاهمة عامة وميثله : عبداهلل خمي�س غريب الناخي 
اآل علي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ اتفاقيتي االجارة املنتهية 
املدعي  وال��زام  العقارات  بت�شليم  عليهما  املدعي  وال��زام  الدعوى  مو�شوع  بالتملك 
عليهما باداء مبلغ وقدره ) 1.297.544 درهم ( للمدعي تعوي�شا عن خ�شارة قيمة 
املوافق   العقارات والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب.   وح��ددت لها جل�شة يوم االثنني  
2017/6/5  ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1561  جتاري جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ت��وف��ا  ���ش��اري اورم��ي��ل م���ورايل مينون  جمهول حم��ل االقامة 
ع��ب��داهلل حمد عبداهلل   : ع وميثله  م  ���س   - الوطني  القيوين  ام  بنك  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    - ال�شام�شي  العمران  ع��م��ران 
املدعي عليها توفا �شاري اورميل م��ورايل مينون  مببلغ وق��دره )31.909.68 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 2.49% من تاريخ اال�شتحقاق  احلا�شل 
املوافق   ي��وم االرب���ع���اء   ال��ت��ام.  وح���ددت لها جل�شة  ال�����ش��داد  يف  2011/12/20  وح��ت��ى 
اأو  Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  2017/5/31  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/667  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-بي�شوتون �شتار للتجارة العامة -�س ذ م م  2-جواد احمد 
 : اي��ران وميثله  بنك �شادرات  املدعي/  ان  االقامة مبا  فرهاد  جمهول حمل 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  القا�شم    حممد  احمد  حممد  ابراهيم 
والر�شوم  دره��م(   804.249.30( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة 
من   %15 ب��واق��ع  االتفاقية  التاأخريية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف 
تاريخ اال�شتحقاق  وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  ���س   10.00 ال�شاعة   2017/5/31
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/12  دعاوى م�ضتعجلة جتارية    

اىل املدعي عليه / 1-بريتوين - �س ذ م م  2- �شيخة �شعيد �شامل ال�شحي  3-علي 
�شوميت  امل��دع��ي/  ان  االق��ام��ة مبا  ال�شم�شي   جمهويل حمل  �شامل م�شبح  م�شبح 
اج��روال بن �شودي�س كومار وميثله  : را�شد عبداهلل علي بن ع��رب   قد اأق��ام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة  ب�شفة م�شتعجلة برفع ا�شم املدعي من اوراق ال�شركة 
املدعي  عليها االوىل احلكومية من رخ�شتها التجارية والزام املدعي عليه الثلثة 
املوافق  االح��د  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  وامل�شاريف.   بالر�شوم  والتكافل  بالت�شامن 
2017/6/4  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
او م�شتندات للمحكمة قبل  ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

ب�شفتي انا/ وليد خمي�س بن �شويدان خبريا ح�شابيا مكلفا من قبل 
حمكمة دبي االبتدائية املوقرة باجراء اخلربة احل�شابية يف الدعوى 
رقم )2017/536( جتاري كلي - فاننا  قد قررنا دعوة ال�شادة : بريل 
 : ب�شفتها  قانونا  ميثلها  من  او  م  م  ذ   - �شريف�شز  ماجنمنت  ا�شت 
املدعي عليه بالدعوى املذكورة بالرقم اعله  - للح�شور اىل مقر 
 - �شارع بور�شعيد   - الذهبي  بناية مركز االعمال  الكائن يف  مكتبنا 
مكتب رقم 501 - ت : 2208803-04 ، ف : 2208804-04  -  وذلك يوم 
ع�شر  احلادية  ال�شاعة  )2017/5/28( يف متام  املوافق  القادم  االحد 

  )am 11.00( .شباحا�

 اإعالن دعوة اجتماع خربة 

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1069  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- ميتيور جاردن بيوتي �شالون   جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �شرميايل راجنيكا اتوكوراال اتوكوراالجي   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )2292( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�شافة 
اىل مبلغ 900 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
املذكور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعلن. 
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/878  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شوبر �شتايل ئي ال يف للتكنولوجيا - �س ذ م م   جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ تي�شري عطا اهلل رامي تي�شري حلوة 
-  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )37000( وق��دره  به  املنفذ 
باال�شافة اىل مبلغ 2790 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعلن. 
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/358   تنفيذ جتاري  
را���ش��د �شو�س جم��ه��ول حمل  ���ش��ده/1- جم��دى حممد  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/جميل ابراهيم ع�شاف وميثله : احمد 
عبداهلل �شاحي عبداهلل ال بوعميم  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )40989( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/688 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- داي�س برودك�شنز - منطقة حرة - ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/لوؤي حممد يحيى الها�شمي  
والزامك بدفع  اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )23083( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذا االعلن.
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1206   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- �شركة يونيك للأعرا�س واملنا�شبات 2-جيودو رو�س 
- ب�شفته املخول بالتوقيع عن يونيك للعرا�س واملنا�شبات -  جمهويل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/اك�شكيوترز للأر�شيات واحلوائط 
- ذ م م  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع 
التنفيذ  املنفذ به وق��دره )44960( درهم بالت�شامن  اىل طالب  املبلغ 
او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعلن.
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3240   

املنذر  : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا( 
املنذر اليهما االأول : رزاق �سورات منزل قادر - �سفتها امل�ستاأجر 

ال�سيكات  حمرر   - الهند   : اجلن�سية   - راندا  ابراهيم  �سوندانغابويل  بيديكايل  بوثان  عبدالنظر   : والثاين 
وملتزم بالعقد - جمهول حمل االقامة 

 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3245   

املنذر  : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا( 
املنذر اليهما : 1- نوفا لالن�ساءات - �ض ذ م م - �سفتها امل�ستاأجرة 

2- اجيت كومار �سينغ - �سفته - حمرر ال�سيكات وملتزم بالعقد - جمهول حمل االقامة 

 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3238   

املنذر  : عبد الواحد بن �شبيب العقارية )حاليا( بن �شبيب العقارية )�شابقا( 
املنذر اليهما : االأوىل : اإي�شان للتجارة العامة  - �س ذ م م - �شفتها : امل�شتاأجرة 

والثاين : حممد داود �شيد عادل - اجلن�شية : افغان�شتان - حمرر ال�شيكات وملتزم بالعقد
املنذر اليها االأوىل م�شتاأجرة امل�شتودع رقم بلوك �شي )1( من البناء امل�شاد على قطعة االر�س رقم )159-128( منطقة 
اخلبي�شي والثاين حمرر ال�شيكات وملتزم بالعقد وحيث انه قد اإرتدت لهما ال�شيكات التالية االول رقم 576 بتاريخ 
2016/8/7 بقيمة 36.666 درهم والثاين رقم 577 بتاريخ 2016/10/7 بقيمة 36.666 درهم والثالث رقم 578 بتاريخ 
2016/12/7 بقيمة 36.666 درهم والرابع رقم 579 بتاريخ 2017/2/7 بقيمة 36.670 درهم على بنك ابوظبي التجاري 
امل�شتحقات  ودفع  التجديد  دون  املاأجور من  �شاغلي  بتاريخ 2017/4/4 وظل  اإنتهي عقدهما  الرقة حيث  �شارع  فرع 
بقيمة 172.339 درهم حتى تاريخ 2017/4/27+500 درهم غرامة تاأخري التجديد عن كل يوم + 2500 درهم غرامة عن 
كل �شيك مرجتع + 2000 درهم يف حالة فتح بلغ لدى ال�شرطة + 3000 درهم غرامة يف حال رفع دعوى ايجارية  وفقا 
لل�شرط اخلا�س املطبوع والبارز يف العقد ، لذا عليهما دفع امل�شتحقات والتجديد خلل مدة ا�شبوع �شندا للبند رقم 
9 املذكور بالعقد واملتطابق مع القانون واال �شنتابع اتخاذ االجراءات القانونية �شدهما لدفع امل�شتحقات االيجارية 

واخلء املاجور والزامهما بالر�شوم وامل�شاريف وامل�شتحقات حتى االخلء التام. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3246  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة  اىل املدعي عليه / 1-توا�شي غورميت كاترينغ 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  علي   ا�شرايل  احمد  /اق��ب��ال  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )32155 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
وحددت   MB171760294AE ال�شكوى  وامل�شاريف.رقم  والر�شوم  دره��م( 
لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/8 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي  لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3163  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-احمد مهران ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /ابراهيم عبداملنعم ابراهيم حممود  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )18000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
وحددت   MB168528980AE ال�شكوى  وامل�شاريف.رقم  والر�شوم  دره��م( 
  ch1.A.2:بالقاعة 8.30 �س  ال�شاعة   2017/6/4 املوافق  االحد  يوم  لها جل�شة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2731  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دايرك�شن للمقاوالت الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  االقامة مبا ان املدعي / باب املياه عبد احلق قد 
 800( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   16654( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف يف ال�شكوى رقم:AE171027796MB  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2017/6/13 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2947  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  فيوت�شر  1-تري�س   / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / ار�شاد علي حممد عنايت قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 800( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   24607( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف يف ال�شكوى رقم:AE168496456MB  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/15 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       اإعادة اإعالن بالن�ضر

   فـي  الدعوى 2017/1302  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  ريل ين�س للكهربائية وامليكانيكية �س.ذ.م.م 2- حممد ا�شرف قادر 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/�شركة ال�شرياوي للتجارة �س.ذ.م.م وميثله:ا�شماعيل 
عبدالرزاق ا�شماعيل عبدالرحيم الدورابي الزرعوين قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم باداء مبلغ وقدره )123.029( درهم 
ال�شداد  اال�شتحقاق وحتى  تاريخ  9% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
التام.  وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق  2017/6/30   ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.12
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/852  عمايل جزئي

اىل املحكوم عليه/1- ريغاريت تكنولوجيز م.د.م.�س جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/4/9 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
اعله ل�شالح/يزهوفاث فيبني باالكري�شنان بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي 
مبلغ )189471 درهم( وتذكرة العودة عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �شاحب 
عمل اخر وباملنا�شب من الر�شوم وامل�شاريف واعفت املدعي منها ورف�شت ما عدا 
ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  االع��لن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/727  عمايل جزئي
االقامة  حم��ل  جمهول  �����س.ذ.م.م  البناء  مل��ق��اوالت  تدمر  اف��اق  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/5/16  يف الدعوى املذكورة 
اعله ل�شالح/حممد اليا�س ح�شني حممد نور الكرمي بالزام املدعي عليها ان توؤدي 
للمدعي مبلغ )7.935 درهم( )�شبعة االف وت�شعمائة وخم�شة وثلثون درهم( وتذكرة 
بالعمل لدى �شاحب عمل  التحق  او مقابلها نقدا ما مل يكن قد  ع��ودة ملوطنه عينا 
ما  ن�شيبه منها ورف�شت  املدعي من  واعفت  امل�شروفات  باملنا�شب من  والزمتها  اخر 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/1878  عمايل جزئي
اىل املحكوم عليه/1- مين�شفيلي للقم�شة وللخياطة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/5/9  يف الدعوى املذكورة 
توؤدي  ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  خ��ان  �شابري  حممد  علي  بابر  ل�شالح/حممد  اع��له 
للمدعي مبلغ )9.000 درهم( )ت�شعة االف درهم( وتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها 
من  باملنا�شب  والزمتها  اخ��ر  عمل  �شاحب  ل��دى  بالعمل  التحق  قد  يكن  مل  ما  نقدا 
امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه منها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثلثني  خ��لل  لل�شتئناف  قابل  احل�شوري  مبثابة 
اآل  را�شد بن �شعيد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  با�شم �شاحب  لن�شر هذا االع��لن �شدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/440 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1-البدر للهدايا االعلنية ���س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
اأقام  قد  ذ.م.م   لل�شتثمار  دب��ي  جممع  تطوير  التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مبا 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اتفاقية  2-بف�شخ  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   )809629.99(
امل����وؤرخ:2015/11/26 �شندا  التعديل لها  امل��وؤرخ��ة:2014/7/5 وملحق  التاأجري 
الدعوى والزام املدعي عليها بت�شليم قطعة االر�س املو�شحة بهما وبال�شحيفة 
فان  واال�شخا�س.وعليه  ال�شواغل  م��ن  خالية  املدعية  اىل  اخلبري  وبتقرير 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/218  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-�شيد �شاه بي �شيد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها  /  م�شرف االم��ارات اال�شلمي ���س.م.ع  قد 
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  وال���زام  ال��وح��دة  وت�شليم  التعاقد  بف�شخ  املطالبة 
)873.676.88( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
9% من تاريخ املطالبة وحى متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch 1.B.8  : بالقاعة  ���س   09.30 ال�شاعة   2017/6/4
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2937  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-نور الرا�س خلدمات التنظيف �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �شديق  غ��لم  اقبال  جاويد   / املدعي  ان  مبا 
 2000( وتذكرة عوده مببلغ  دره��م(   21335( وقدرها  املطالبة مب�شتحقات عمالية 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb170936764ae  وحددت لها 
جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/15 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2360  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-رنوي انرتنا�شيونال لل�شحن �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ب��ريوم��ب��اال حممد  امل��دع��ي / �شمري  ان  مب��ا 
 800( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره��م(   3333( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
ال�شكوى:MB170117714AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2017/5/30 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، وامرت املحكمة بتق�شري مدة االعلن.
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/142  عمايل كلي
ال��ع��ام جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان  ال��ربي  امل��دع��ي عليه / 1-هرتكو للنقل  اىل 
املدعي / رامون زامورا رودريجويز  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(  مب�شتحقات عمالية وقدرها )525054 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )4000 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB171158396AE/2017  وحددت 
 ch2.E.22:لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2017/6/6 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3745  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مها اجلزيرة لتنظيم احلفلت جمهول حمل االقامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات  املدعي / حكيمة رباط  قد 
والر�شوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(   34950( وق��دره��ا  عمالية 
وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb171630997ae/2017  وحددت لها جل�شة 
يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/8 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2930  عمايل جزئي

املدعي  ان  االقامة مبا  ك��اي وايل جمهول حمل  املدعي عليه / 1-الري��ت��ا  اىل 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ل��ل��ع��ق��ارات   كا�شا  بريفيكتا   /
رقم  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره����م(   10000( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات 
املوافق  الثلثاء  يوم  لها جل�شة  ال�شكوى:mb172588289ae  وحددت 
2017/6/6 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3026  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ترو 2 فاليو الكرتونيات �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى  ان املدعي / ف��ارون م��ادالين جايي�س ف��راج��لل م��ادالين قد 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )44973 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB170307437AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000(
�س   8.30 ال�������ش���اع���ة   2017/6/12 امل����واف����ق  االث����ن����ني  ي�����وم  ج��ل�����ش��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2898  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دا�شبورد تكنولوجي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / 
ذو لقرنني ذو الفقار ذو الفقار علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   800( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره��م(   29602( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB168509430AE/2017  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/15 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2388  عمايل جزئي

الب�شائع  وت���ف���ري���غ  حت��م��ي��ل  خ����دم����ات  ب�����ريل  1-دي���������زرت   / ع��ل��ي��ه  امل����دع����ي  اىل 
امل��دع��ي / م��دث��ر عبا�س منظور احمد  ������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  امل��ط��ال��ب��ة مب�شتحقات  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام  ق��د 
)19709 دره���م( وت��ذك��رة ع���وده مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رقم 
املوافق  الثلثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB171059407AE:ال�شكوى
اأو  فاأنت مكلف باحل�شور  بالقاعة:ch1.A.2 لذا  ال�شاعة 8.30 �س   2017/6/6
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل.
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2853  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دبل برييل خلدمات احلرا�شة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / حممد منري �شهزاد ريا�س ح�شني قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )34882 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB171386148AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/15 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3094  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  االبنية  حلرا�شة  اوجيبيني  1-هارتلي   / عليه  املدعي  اىل 
اأق����ام عليك الدعوى  االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ام���ورودي���ون وق����ريان امي��وف��ي��ا ق��د 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )15684 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
)2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB168121429AE  وحددت 
لذا  القا�شي  مبكتب  �س   8.30 ال�شاعة   2017/5/30 املوافق  الثلثاء  يوم  جل�شة  لها 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري ، وامرت املحكمة بتق�شري مدة االعلن .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2016/3503  عمايل جزئي

جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ال��ب��دواوي  عبدالرحمن  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف    2016/8/9 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة  حمل 
ان  عليها  املدعي  بالزام  العرفاوي  �شا�شي  بن  ل�شالح/عادل  اع��له  املذكورة  الدعوى 
توؤدي للمدعي مبلغ )12400 درهم( وبتذكرة العودة عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة 
�شاحب عمل اخر وباملنا�شب من الر�شوم وامل�شاريف واعفت املدعي من ن�شيبه فيها 
خلل  لل�شتئناف  قابل  احل�شوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��دا  ورف�شت 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/890  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-رينجر�س انرتنا�شيونال خلدمات احلرا�شه - موؤ�ش�شه فردية 
جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حم��م��د ج��ا���ش��م ال��دي��ن حم��م��د مون�شي 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  مياه  
)48510 دره���م( وت��ذك��رة ع���وده مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رقم 
االثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB168810009AE/2017:ال�شكوى
املوافق 2017/6/12 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل )علما باأنه الدعوى جددت من ال�شطب(. 
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/550  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-����ش���ات ل�����ش��ن��اع��ة امل����واد ال��ع��ازل��ة �������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /ت���االرام���ب���ا ب��والث��ج��ي ت��و���ش��ارا ان��دي��ك��ا دي ���ش��ي��ل��ف��ا  قد 
اأق������ام ع��ل��ي��ك ال����دع����وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
)15668 دره���م( وت��ذك��رة ع���وده مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رقم 
االربعاء  يوم  لها جل�شة  ال�شكوى:MB167635684AE/2016  وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���س   8.30 ال�����ش��اع��ة   2017/6/7 امل��واف��ق 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2946  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جي دبليو ا�س خلدمات متابعة املعاملت ���س.ذ.م.م جمهول 
اأق��ام عليك الدعوى  حمل االقامة مبا ان املدعي / �شعيب حممد عمران ويل قد 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )19059 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  AE170873581MB:رقم ال�شكوى  يف  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   800(
�س   8.30 ال�����ش��اع��ة   2017/6/15 امل����واف����ق  اخل��م��ي�����س  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2281  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بي ايه ام ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /حممد نواز حممد رفيق  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   12542( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB168797767AE/2016  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2017/5/31 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3437  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ال�شطر للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها  ان املدعي /حممود �شعد الدين احمد علي  قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )50400 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB170228407AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/15 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2869  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ق�شر ال�شرق ملواد البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /روديل دلة بنا �شانتياجو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   28163( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB169117226AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
لذا   ch1.A.5:بالقاعة 8.30 �س  ال�شاعة   2017/6/4 املوافق  االحد  يوم  جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2880  عمايل جزئي

االق��ام��ة مبا  احمد جمهول حم��ل  �شهزاد ظهور  1-ام���ري   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  ����س.ذ.م.م  قد  الفنية  املدعي /ب��رامي الن��د للخدمات  ان 
والر�شوم  دره���م(   7900( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB171620449AE  وحددت لها جل�شة يوم 
ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت  املوافق 2017/6/6  الثلثاء 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/37  عمايل جزئي
اىل املحكوم عليه/1- �شروق خلدمات حرا�شة االأبنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/25  يف الدعوى املذكورة 
توؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  اع��وان  اهلل  عنايت  اع��وان  احمد  ل�شالح/ن�شري  اع��له 
بخدمة  يلتحق  مل  ما  نقدا  او  عينا  ال��ع��ودة  وبتذكرة  دره��م(   10344( مبلغ  للمدعي 
ورف�شت  منها  املدعي  واعفت  وامل�شاريف  الر�شوم  من  وباملنا�شب  اخ��ر  عمل  �شاحب 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/639  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ا�شراء لتجارة املعادن ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �شوليهريا  احل��ق  زه��ري  علي  وقا�س   / املدعي 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   15813( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
وحددت    MB167695952AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2017/5/30 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي  لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، وامرت بتق�شري املدة .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/1434  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شبيد بارك جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام   قد  �شاه   قيوم  �شاه  التنفيذ/عبداهلل 
وق���دره )1233.33(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���له  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )900( 
درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعلن. 
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/1080  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- الق�شر الراقي للخياطة والتطريز جمهول حمل 
اأقام   ق��د  اب��و اخل��ري   اال���ش��لم  التنفيذ/ر�شيد  ان طالب  االق��ام��ة مب��ا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )13225( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة 
املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  ر�شوم خلزينة  دره��م  اىل مبلغ )1107( 
بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �شتبا�شر 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعلن. 
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/1242 تنفيذ جتاري
الدين  حم��ي   -2 �����س.ذ.م.م  ال��ع��ام��ة  للتجارة  كينج  ب��ريجن��ز  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
بريجنز  ل�شركة  املخول  واملدير  �شريك  وب�شفته  نف�شه  عن   - م��وؤذن  عبداللطيف 
حمل  جمهويل  امل�شريف   للت�شهيلت  و�شامن   - ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  كينج 
�شاملني  زاي��د  وميثله:نوال  الوطني  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  االقامة 
والزامكم  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  ظبيك احلو�شني   قد 
بالت�شامن بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )802654.19( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2017/1131 تنفيذ جتاري

جمعة  ح�شن  جا�شم   -2 ����س.ذ.م.م  العامة  لتجارة  ام  ام  جي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حممد ح�شني املازم - عن نف�شه وب�شفته مالك جي ام ام لتجارة العامة �س.ذ.م.م 
- و�شامن للت�شهيلت امل�شرفية  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/

ب��ن��ك اب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي ومي��ث��ل��ه:ن��وال زاي���د ���ش��امل��ني ظبيك احل��و���ش��ن��ي   ق��د اأقام 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
)835289.35( درهم بالت�شامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2017/1516 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- ئي مارت �شوبر ماركت ومتجر اأق�شام �س.ذ.م.م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ال�شركة االأهلية - خط اخلليج للتجارة 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  ذ.م.م    امل��ح��دودة  )اخل��ا���ش��ة(  العامه 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )181733.49( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/763 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- اخلط االزرق ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م  2- حممد با�شم 
�شالح جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/النعمان لتجارة مواد 
والزامك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ذ.م.م  البناء 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )189364( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/1146 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- �شي�شتم للن�شاءات �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�شركة كلميت كونرتول ذ.م.م وميثلها كري�شي 
نادير�شا بهي�شاتيا - هندي اجلن�شية قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )330077( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
مذكرة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/439  ا�ضتئناف مدين    

جمهول  العمالة  لتوريد  العاملية  ثريا  موؤ�ش�شة   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /�شيف احمد الغرير وميثله:�شعيد جمعه 
�شعيد ال�شويدي  قد ا�شتاأنف / احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2016/2191 
مدين جزئي   وحددت لها جل�شه يوم االثنني  املوافق 2017/6/19 ال�شاعة 
او  ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم  بالقاعة رقم  10.30 �شباحا  

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

مذكرة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2016/634  ا�ضتئناف جتاري    

اىل اخل�شم املدخل/ 1- هارموين لوك ديزاين �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
القرار/  ا�شتاأنف  قد  ع�شاف   ابراهيم  / جميل  امل�شتاأنف  ان  االقامة مبا 

احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2015/2023 بتاريخ:2016/5/2     
 10.30 ال�شاعة   2017/5/31 امل��واف��ق  االرب��ع��اء   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

اعالن حكم متهيدي بالن�ضر
   يف  الدعوى 2016/1868  ا�ضتئناف عمايل    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- ليلى جنار  جمهول حمل االقامة مبا 
اأعله وعليه نعلنكم  اأقامت الدعوى املذكورة  ان امل�شتاأنفة قد 
اليمني  بتوجيه  التمهيدي  حكمها  اأ���ش��درت  ق��د  املحكمة  ب��اأن 
لها  وح���ددت   ، املبينة  بال�شيغة  �شدها  للم�شتاأنف  احلا�شمة 
املحكمة جل�شة يوم االثنني املوافق:2017/5/29 ال�شاعة:10:30 

ch2.D.19:شباحا يف القاعة�
رئي�ض ال�ضعبة

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1631  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-موؤ�ش�شة كلني وورلد لتنظيف املباين جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / رومينه بت ديدي اوبو قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   13050( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB168707193AE/2017  وحددت 
لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2017/5/30 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، وامرت بتق�شري املدة .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2195  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شركة الع�شر احلديث لتجارة امللب�س اجلاهزة ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي / هبه ر�شاد حممد ال�شيد عبداحلافظ وميلثه:�شاره 
�شاه بيك حممد البلو�شي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
او ما يقابلها مببلغ )2000 درهم(  عمالية وقدرها )16100 درهم( وتذكرة عوده 
لها  وح���ددت    MB170709225AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
جل�شة يوم االربعاء املوافق 2017/5/31 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل.
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2683  عمايل جزئي
����س.ذ.م.م جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان  اىل املدعي عليه / 1-ك��ارات��زا���س فور�س 
املدعي / يوليفا ايانوفا قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
او ما يقابلها مببلغ )3000 درهم(  عمالية وقدرها )95400 درهم( وتذكرة عوده 
لها  وح���ددت    MB167187347AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
 ch1.A.5:بالقاعة �س   8.30 ال�شاعة   2017/6/13 املوافق  الثلثاء  يوم  جل�شة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل.
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2350  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  العامة  املدعي عليه / 1-ال�شم للتجارة  اىل 
ان املدعي / �شكل احمد حممد رفيق اال�شلم قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )23166 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB170392093AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/15 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2225  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ح�شيب ار�شد ديال للتجارة �شكراب ومعادن �س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي / جا�شم �شيكدار قدو�س �شيكدار قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )25217 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB168510374AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   2000(
�س   8.30 ال�����ش��اع��ة   2017/6/13 امل����واف����ق  ال���ث���لث���اء  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1980  عمايل جزئي

ان  االقامة مبا  املدعي عليه / 1-كريبتك�شلو�شف نت ورك جمهول حمل  اىل 
املدعي / رامي حممود ح�شني ح�شن قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )98333 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1500 درهم( 
  mb16717463ae:ال�شكوى رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
�س   8.30 ال�����ش��اع��ة   2017/6/13 امل���واف���ق  ال��ث��لث��اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2784  عمايل جزئي
 / املدعي  ان  ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  املدعي عليه / 1-احلرمني للمفرو�شات  اىل 
مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ح�شني  ديلوفار  جهاجنري  حممد 
رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  التذكرة  قيمة   )0( وق��دره  ومبلغ  دره��م(   99726( وق��دره��ا  عمالية 
ال�شكوى:MB170600988AE ملحوظة:بناء على طلب املدعي اليوجد تذكرة حيث انه 
ال يريد احل�شول على قيمة التذكرة وامنا م�شتحقاته املذكورة يف اجلدول فقط .وحددت لها 
جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/15 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة  باحل�شور 

قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2809  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شركة ال�شوار للنقل العام �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / �شاهد اهلل خان عبدالغفور قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   800( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(   3313( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح��ددت    AE170974350MB:رقم ال�شكوى  يف  وامل�شاريف  والر�شوم 
جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/15 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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احتاد كّتاب الإمارات يحيي اليوم العاملي للتنوع الثقايف من 

اأجل احلوار والتنمية بالتعاون مع املعهد الدويل للدبلوما�شية
ميكن  احلديثة  املجتمعات  تقدم  ب��اأن  اع��ت��ق��اده  ع��ن  واأع���رب 
الغريب..  وبقبول  الثقايف  بالتنوع  االحتفاء  اإىل  يعزى  اأن 
م�شرياً اإىل اأن القوة الدافعة لنجاح العديد من الدول تتمثل 
االإ�شهام  اإىل  الذين يطمحون  البلد للمهاجرين  انفتاح  يف 
اأن ذلك �شمح ببناء جمتمع  يف تنمية تلك البلدان. واأو�شح 
مزدهر ا�شتفاد من مواهب خمتلف النا�س بغ�س النظر عن 

االختلفات الدينية اأو الثقافية.
التنوع  فيه  يعترب  مناخ  تهيئة  اإىل  بحاجة  العامل  اأن  واأك��د 
وتهمي�س  ا�شتبعاد  واأن  والتنمية،  للتقدم  م��رادف��اً  الثقايف 
له  ثقافية ال علقة  اختلفات  اإىل  انتمائهم  ب�شبب  النا�س 
مبجتمع منفتح ومت�شامح ومزدهر، ومن هنا تاأتي احلاجة 

اإىل تكثيف احلوار بني املجتمعات واحل�شارات والثقافات.
يف  يكمن  العامل  »جمال  م�شطلح  كلمته،  ختام  يف  اأك��د  كما 
للتنوع  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  ج��وه��ر  يعترب  وال���ذي  �شعوبه«،  ت��ن��وع 

الثقايف لهذا العام من اأجل احلوار والتنمية.
وا�شار من جانبه الدكتور حممد كامل املعيني موؤ�ش�س املعهد 
للتوا�شل  العاملي  وامل��رك��ز  الثقافية  للدبلوما�شية  ال���دويل 
االأ�شا�س  يف  يعني  الثقايف  للتنوع  العاملي  ال��ي��وم  اإن  الثقايف 
تهدف  الثقافية  الدبلوما�شية  واإن  الثقافية،  الدبلوما�شية 
خلل  م��ن  ل��ل��دول  والداخلية  اخل��ارج��ي��ة  امل�شالح  لتحقيق 
واعلمية  ثقافية  وب��رام��ج  وم��ه��رج��ان��ات  فعاليات  تنظيم 
تلك  لتعزيز  ال����دول  م��ن  ع���دد  م��ع  م�شرتكة  ا�شرتاتيجية 
م�شتواه  تخفي�س  اأو  ال�����ش��راع  ادارة  خ���لل  م��ن  امل�����ش��ال��ح 
االإقت�شادية  ال��ع��وائ��د  ع��ن  ف�شل  امل�����ش��ت��ه��دف��ة،  ال����دول  م��ع 

واالإجتماعية وال�شيا�شية .
ويف تعريف الدكتور �شيلكون كومنز للدبلوما�شية الثقافية 
ت���ب���ادل االأفكار  ي��ق��ول : ه���ي ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��م خ��لل��ه��ا 
وامل��ع��ل��وم��ات وال��ق��ي��م وال��ن��ظ��م واالآف�����اق وال���ع���ادات والقاليد 
املتبادل  التفاهم  بهدف  ثقافية  وابعاد  جوانب  من  وغريها 
بني الدول، واأن من اأهم مهام الدبلوما�شية الثقافية هي : 
خلدمة  الثقافية  واالأن�شطة  الفعاليات  اأوج��ه  كافة  توظيف 
امل�شالح الوطنية لدولة بعينها - القوة الناعمة القادرة على 

جعل االآخرين ينفذون اإرادتنا دون اإجبار اأو اإكراه . 
اأن الدبلوما�شية الثقافية ت�شمل القطاعات وال�شرائح  علما 
امل�شتوى  على  واخلا�س،  العام  بال�شكل  املجتمع  يف  املختلفة 
االأهلية والر�شمية يف  املنظمات والهيئات  الفردي وم�شتوى 
تبادل املعلومات حول الدول وال�شعوب والثقافات التي تهتم 
العمل  ولت�شهيل  ال�شعوب،  ب��ني  االإت�����ش��ال  و�شائل  بتطوير 
ب�شكل  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  م�شتوى  على  بها 
خا�س ومنطقة اخلليج العربي ب�شكل عام، فهي بحاجة اىل 
املن�ّشقة  املعرفة  اأو جمعية قادرة على توفري قاعدة  منظمة 
البنية  يف  التو�شع  الإ�شتيعاب  والعامة  اخلا�شة  للقطاعات 

االأ�شا�شية للدبلوما�شية الثقافية .

يف  الثقافية  للدبلوما�شية  ال���دويل  املعهد  م��ن  ك��ل  اأن  علماً 
دبي)تاأ�ش�س عام 2010( واملركز العاملي للتوا�شل الثقايف يف 
ابوظبي)تاأ�ش�س عام 2012( يريان يف اأن�شطة الدبلوما�شية 
جمال  يف  الرئي�شي  احل��ق��ل  ت�شكل  اأن��ه��ا  املختلفة  الثقافية 
عملهم، من خلل الدورات التدريبية، والتي تعترب عن�شراً 
ه��ام��اً وف��ق��ا للبحوث ال��ت��ي اج��ري��ت م��ن قبل م��راك��ز ابحاث 
عاملية متخ�ش�شة، والتي وجدت اأن الدورات التدريبية بهذا 
واجلماعي،  املجتمعي  للتما�شك  قوية  دعامة  تعترب  املجال 
ال�شريع  والتحديث  امل��ت��زاي��د  ال�شكاين  ال��ت��ن��وع  واأن  خا�شة 
الدبلوما�شية  جم���ال  يف  ع��ال��ي��ة  ج��ه��ود  تتطلب  املنطقة  يف 
خلق  يف  موؤثرة  ادوات  هي  والتي  الناعمة،  وقوتها  الثقافية 
هذا الرتابط والتن�شيق والتعاي�س بني املجموعات املختلفة 
يف املجتمع الواحد .                                           علما اأن التوا�شل 
واحلوار والتنوع يدعم الطفرة الهائلة يف النمو االإقت�شادي 

والتنوع ال�شكاين 
ب�شكل عام،  االأو���ش��ط  وال�����ش��رق  ال��ت��ع��اون  داخ���ل دول جمل�س 
اللزمة  امل��ه��ارات  وتوفري  التدريب  باإعتماد  نو�شي  لذلك 
للأعداد الكبرية من العاملني غري املهرة واملتواجدين داخل 
دولة االإمارات، وكذلك العمل على تطوير وجتديد املعرفة 
للمعنيني يف املنطقة مبا يتنا�شب والزيادة املّطردة للعمالة، 
الثقافية  الدبلوما�شية  فهم  اىل  ما�شة  بحاجة  ه��ي  وال��ت��ي 
لدى كافة الهيئات واملنظمات من خلل الدورات التدريبية 
والندوات واملوؤمترات املتخ�ش�شة، الأجل احلفاظ على ال�شلم 

االإجتماعي لتحقيق الهدوء واالإ�شتقرار بالدولة . 
كما اأن التوا�شل الثقايف واملعريف عرب امل�شتك�شفني والرحالة 
يف  والعاملني  والفنانني  العلم  وطلبة  واملعلمني  وال��ت��ج��ار 
وتفعيل  جتديد  اىل  �شيوؤدي  الثقافية  الدبلوما�شية  جمال 
الثقافات، وكذلك ارتباط العامل بو�شائل و�شبكات االت�شال 
التوا�شل  و�شبكات  املختلفة  االإعلمية  واالأن�شطة  ال��دويل 
االأن�شطة  ه���ذه  ج��م��ي��ع  واإن  اإخ��ت��لف��ه��ا،  ع��ل��ى  االإج��ت��م��اع��ي 
الفر�س  ت��ع��زز  ال�شيا�شي  اخل��ط��اب  ذل���ك  يف  مب��ا  وامل��ف��اع��ي��ل 
اللزمة يف احل�شول على التوا�شل مع احل�شارات االأخرى، 
العام  ال���راأي  على  املطلوب  التاأثري  حتقيق  ميكن  وبالتايل 

الدويل .
اعتماد  ميكن  الثقافية  الدبلوما�شية  دور  تعزيز  والأج���ل 
املباديء التالية : االإحرتام املتبادل بني االأفراد واجلماعات 
يف املجتمع الواحد - تقبل التنوع الثقايف والرتاثي - تعزيز 
 - ال��دويل  امل�شتوى  اختلفت على  واإن  الثقافات  احل��وار بني 
العمل على حتقيق العدل وامل�شاواة بني ال�شرائح املجتمعية 
يف  مب��ا  املجتمعي  ال��رتاب��ط  حتقيق  يف  ال�شعي    -. املختلفة 
االإن�شان  ح��ق��وق  حماية   -  . املجتمعية  االأق��ل��ي��ات  م��ع  ذل��ك 
على امل�شتوى الوطني والدويل .- ال�شعي يف حتقيق ال�شلم 
لدميومة  ج�شورا  بناء  على  العمل   -. العاملي  واالإ���ش��ت��ق��رار 

التوا�شل املجتمعي .
االأ�شا�س  تعد  التاريخي  الت�شل�شل  �شمن  امل��ب��اديء  ه��ذه  اإن 
معا  واملجتمع  للفرد  املتنا�شق  والتقدم  التطور  حتقيق  يف 
جمال  ه��ن��اك  اأن  علما  الثقافية،  الدبلوما�شية  مفهوم  يف 
والتي  امل���ب���اديء،  لتلك  حم�شو�س  غ��ري  وجم���ال  حم�شو�س 
يف  املتوفرة  وتنّوعاتها  اخل��ربة  خلل  من  ندركها  اأن  ميكن 
الثقافية  الدبلوما�شية  ف��اإن  وبالتايل  احل��ي��اة،  ���ش��وؤون  كافة 
تعترب بودقة االأجيال ل�شهر القلوب والعقول الأجل حتقيق 

الوطن االآمن للجميع .  
ثم حتدثت من جانبها الدكتورة نورة �شابر املزروعي ا�شتاذ 
وامل��در���س يف  الدبلوما�شية  االم����ارات  اك��ادمي��ي��ة  م�����ش��ارك يف 
جامعة زايد عن اهمية اليوم العاملي م�شرية بداية اىل دور 

االكادميية الدبلوما�شية .
ال�شيخ عبداهلل  �شمو  او�شح  االكادميية  كلمته يف موقع  ويف 
ال��دويل، دولة  اآل نهيان وزي��ر اخلارجية والتعاون  زاي��د  بن 
اأكادميية  اأمناء  جمل�س  رئي�س   ، املتحدة  العربية  االإم���ارات 
علقات  ب��ن��اء  يكت�شب  ان���ه  اىل    : الدبلوما�شية  االإم�����ارات 
خ�شو�شاً،  االإقليميني،  جرياننا  مع  اإيجابية  ا�شرتاتيجية 
ومع املجتمع الدويل عموماً، اأهمية بالغة اأكرث من اأي وقت 
م�شى، االأم��ر ال��ذي يعك�س ال��دور امل��ح��وري ال��ذي يقع على 
املركز  بو�شفها   « الدبلوما�شية  االإم���ارات  اأكادميية   « عاتق 
اخلا�شة  والبحوث  االأكادميية  للدرا�شات  واملتكامل  الرائد 
اإ�شهام  املنطقة، مبا يعنيه ذلك من  بال�شيا�شة اخلارجية يف 

موؤثر يف دعم هذا التوجه وتعزيز ا�شتمراريته.
االإم���ارات خلل فرتة قيا�شية يف تر�شيخ  لقد جنحت دول��ة 
ومل  الدولية،  ال�شاحة  يف  اأ�شا�شي  كلعب  املتقدمة  مكانتها 
يكن ذلك ليتحقق لوال روؤية قيادتها وا�شت�شرافها ملتطلبات 

امل�شتقبل.
�شباقة  اأن دول��ة االإم��ارات كانت دائماً  اأح��د  وغري خاف على 
اإىل العامل  ال��ت��ع��اون  ال�����ش��لم وم���ب���ادرات  اإىل ح��م��ل ر���ش��ائ��ل 
اأجل ذلك كانت حري�شة كل احلر�س على  اأجمع، وهي من 
بناء علقات ودية ورفيعة امل�شتوى مع خمتلف الدول. لقد 
البلدان يف  املمتازة مع هذه  الدبلوما�شية  اأ�شهمت علقاتنا 
لدولتنا، كما جنحت  زاهر  بناء م�شتقبل  نحو  دعم جهودنا 
متقدمة  مرتبة  اإىل  دول��ت��ن��ا  دف��ع  يف  اخل��ارج��ي��ة  �شيا�شاتنا 
الكفاءات،  وخ��رية  العقول  �شفوة  ت�شتقطب  جاذبة  كوجهة 
اأنحاء العامل، بف�شل ما متتلكه من مقومات  ومن خمتلف 

وما تهيئه من اأدوات وبيئات.
واليوم، اأ�شبح لدينا 105 بعثات دبلوما�شية خارجية ت�شكل 
�شبكة ن�شطة جنحت يف تاأ�شي�س روابط اقت�شادية و�شيا�شية 
وثقافية متينة، ولها دور م�شهود يف تعزيز احل�شور القوي 

لدولة االإمارات على �شعيد التعاون الدويل.
ويتوىل ممثلو دولة االإمارات الدبلوما�شيون دوراً حمورياً يف 

تعريف العامل بق�شة جناح دولتنا، ما ي�شتدعي رفد طواقمنا 
والكفاءات  اخل��ربات  اأ�شحاب  من  كبري  بعدد  الدبلوما�شية 
الذين ميتازون مبهارات عالية يف خمتلف التخ�ش�شات، دعماً 
باالإ�شافة  وعاملياً،  اإقليمياً  لدولتنا  والن�شط  املتنامي  للدور 
اإىل احلاجة املا�شة اإىل تعزيز قدراتنا الدبلوما�شية للتعامل 
ن�شهدها  التي  املت�شارعة  واملتغريات  املتزايدة  التعقيدات  مع 

اليوم يف كل مكان حولنا.
وا�شتجابة لهذه املتطلبات امللحة، بادرت »اأكادميية االإمارات 
اأف�شل  وتنفيذ  االأكادمييني  اأبرز  ال�شتقطاب  الدبلوما�شية« 
االإمكانات  متتلك  وباتت  املمار�شات،  اأف�شل  وتبني  البحوث 
االإمارات  ال�شيا�شة اخلارجية لدولة  اأه��داف  اللزمة لدعم 
البحوث  ون�شر  التدريب،  اأعلى م�شتويات  توفري  من خلل 
املتقدمة، مبا يعزز فهم واإدراك متطلبات وطبيعة العلقات 

الدبلوما�شية والدولية، وكيفية التفاعل معها.
من املوؤكد اأن عمل االأكادميية لن يقت�شر فقط على تثقيف 
مكوناً  بو�شفهم  ب��ل��ده��م،  واإع���داده���م خل��دم��ة  االإم��ارات��ي��ني 
الدولة،  الرفيع الذي ميثل  الدبلوما�شي  ال�شلك  اأ�شا�شياً يف 
ال�شيا�شية  بالتوجيهات  ت��زوي��ده��م  على  اأي�����ش��اً  �شتعمل  ب��ل 
االأ�شا�شية وباملعلومات والروؤى التي متكنهم من ا�شت�شراف 
يف  باآخر  اأو  ب�شكل  توؤثر  التي  والعاملية  االإقليمية  الق�شايا 

مكانة دولة االإمارات.
االأهمية على �شعيد  اإ�شهامات غاية يف   وت�شعى اىل تقدمي 
الريادة الفكرية للإمارات يف املنطقة، و�شت�شاعد يف تر�شيخ 

�شورتها النا�شعة واإعلء �شاأنها على ال�شاحة الدولية.
فيما اأكد �شعادة برناردينو ليون - رئي�س اأكادميية االإمارات 
الدبلوما�شية  يف كلمته يف موقع االكادميية اأنه  تعترب قيادة 
دولة االإم��ارات التميز يف احلقل الدبلوما�شي عامًل حيوياً  
دول  م��ع  اإي��ج��اب��ي��ة  ورواب����ط  ا�شرتاتيجية  ع��لق��ات  ب��ن��اء  يف 

املنطقة واالأ�شرة الدولية ب�شكل عام. 
وميثل اإن�شاء اأكادميية االإمارات الدبلوما�شية جت�شيداً عملياً 
ال�شيا�شة  اأه��داف  حتقيق  نحو  مهمة  ال��روؤي��ة وخطوة  لهذه 

اخلارجية وتطلعات دولة االإمارات.
بحثياً  م��رك��زاً  اليوم  تعد  الدبلوما�شية  االإم���ارات  اأكادميية 
واأكادميياً متكامًل وبارزاً يف املنطقة ومتخ�ش�شاً يف تقدمي 
والعلقات  الدبلوما�شية  جم��ال  يف  واالأب���ح���اث  ال��درا���ش��ات 
الدولية، وقد اأ�شحت االأكادميية قوة دفع رئي�شية يف جهود 

الدولة الرامية للرتقاء بالدبلوما�شية اإىل اآفاق اأو�شع. 
احلاليني  االإم��ارات��ي��ني  للدبلوما�شيني  االأك��ادمي��ي��ة  ت��وف��ر 

ولدبلوما�شي الغد بيئة تعليمية فريدة من نوعها،
ال��ت��ي تقدم  التنفيذي  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج  ب��ني  م��ا  اإذ جت��م��ع   
دورات متخ�ش�شة لتطوير مهارات الدبلوما�شيني يف جوانب 

حمددة، 
مع  الدبلوما�شي،  املجال  يف  الفكرية  القيادة  اإىل  باالإ�شافة 

الأملع  واملعريف  الفكري  النتاج  على  للتعرف  الفر�شة  اإتاحة 
بالتاريخ  امل��ع��رف��ة  وت��ع��زي��ز  الدبلوما�شية،  حقل  يف  ال��ع��ق��ول 
احل��اف��ل ل��دول��ة االإم����ارات، وذل��ك م��ن اأج��ل تهيئة جيل من 
الدبلوما�شيني االإماراتيني القادرين على متثيل بلدهم يف 

املحافل الدولية وموا�شلة م�شرية االإجنازات. 
وي��ح��ظ��ى ب��رن��اجم��ه��ا االأك���ادمي���ي وال��ت��ن��ف��ي��ذي ب��دع��م متميز 
لديهم  واأ���ش��ات��ذة  متمر�شني  باحثني  م��ن  م��وؤل��ف  فريق  م��ن 
يف  ال�شيا�شية  واالأو����ش���اع  االأو���ش��ط  بال�شرق  وا�شعة  معرفة 
النووية  والطاقة  املناخي  التغري  مب�شائل  وكذلك  ال��ع��امل، 

والتهديدات االأمنية  وغري ذلك.  
تر�شيخ  اإىل  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة«  االإم�����ارات  »اأك��ادمي��ي��ة  وت�شعى 
الدبلوما�شي  التدريب  جم��االت  يف  للتميز  كمركز  مكانتها 
على  كما  عملياتها  جميع  على  املوؤ�ش�شية  ثوابتها  وتنعك�س 
االإجراءات املتخذة من قبل قيادة االأكادميية وهيئة التدري�س 

والباحثني والطلب. 
اأكادميي متميز يف جمال تطوير القدرات  وروؤيتها : مركز 

الدبلوما�شية والبحوث والقيادة الفكرية .
اأه����داف ال�شيا�شة  ال���ق���درات ال��ت��ي ت��دع��م  ب��ن��اء  ور���ش��ال��ت��ه��ا : 
اخل��ارج��ي��ة ل���دول���ة االإم�������ارات م���ن خ���لل ت��وف��ري الربامج 
الريادة  وت�شجيع  الفعالة  التدريبية  وال���دورات  االأكادميية 
واإدراك طبيعة  ي�شهم يف تعزيز فهم  البحوث مبا  يف جمال 

العمل الدبلوما�شي وماهية العلقات الدولية .
االإم����ارات  اأك��ادمي��ي��ة  تتبناها  ال��ت��ي  القيم  ت�شهم   : وقيمها 
الدبلوما�شية يف دعم توجهها اال�شرتاتيجي الهادف للرتقاء 
اإىل م�شايف مراكز التميز الرائدة يف جمال التدريب والفكر 

الدبلوما�شي .
وامل�شوؤولية: ندرك اأن مهام اأكادميية االإمارات الدبلوما�شية 
تتمثل يف دعم اأولويات دولة االإمارات على اأعلى امل�شتويات، 

وبذل كافة اجلهود التي تتيح لنا تويل هذه امل�شوؤولية. 
اأكادميية  وب��ح��وث  حم��ت��وى  ت��ق��دمي  اإىل  ن�شعى  وال��ت��م��ي��ز: 
متميزة تواكب احتياجات دولة االإمارات واملنطقة وا�شتخدام 

املبادئ التعليمية التطبيقية. 
الغد  لقادة  والرعاية  التعليم  بتوفري  ملتزمون  واالل��ت��زام: 
الأرقى  وف��ق��اً  ال��دول��ي��ة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  جم���ال  يف  املتميزين 

املعايري االأكادميية. 
ال�شركاء  م��ن  جمموعة  م��ع  التعاون  اإىل  ن�شعى  وال��ت��ع��اون: 
يف  مب��ا  خرباتهم  م��ن  واال�شتفادة  املنطقة  ب�شوؤون  املعنيني 
ذلك االأو�شاط االأكادميية والقطاع العام وجمتمع االأعمال. 
والنزاهة: نلتزم باأرقى املعايري االأخلقية يف جمايل التعليم 
اإن�شاء بيئة حترتم وتدعم  والبحوث. االحرتام: نعمل على 
املجتمع  واأف��راد  والطلب  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  جميع 
وال�شركاء، مبا ي�شهم يف حتقيق تطلعاتهم واإجناز مهامهم 

على اأكمل وجه .

مهرجان »اإينديوود« لالأفالم الهندية يكرم جواهر بنت عبد اهلل القا�شمي
الهندية  ل��لأف��لم  ال�شينمائي  امل��ه��رج��ان  ك���رم 
ب��ن��ت عبداهلل  ال�����ش��ي��خ��ة ج���واه���ر  »اإي����ن����دي����وود« 
القا�شمي مدير موؤ�ش�شة » فن« مدير مهرجان 
خلل  للطفل  ال����دويل  ال�شينمائي  ال�����ش��ارق��ة 
كان  مل���ه���رج���ان  ال�70  ال�������دورة  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
املهرجانات  اأه�����م  اأح�����د  ال������دويل  ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي 
ال�شينمائية يف العامل و ذلك تقديرا مل�شاهمتها 

يف دعم �شناعة ال�شينما املحلية والعاملية وروؤيتها 
الواعدة الإعداد جيل متميز من الفنانني العرب 

املبدعني يف جمال الفنون االإعلمية.
و ت�شلمت ال�شيخة جواهر بنت عبداهلل القا�شمي 
درع التكرمي يف مدينة كان الفرن�شية من ممثلي 
مهرجان اإينديوود بعد تعيينها ع�شوا يف جلنة 
اخلرباء الدولية التابعة للمهرجان ال�شينمائي 

الهندي الذي من املقرر اأن تنطلق فعالياته يف 
دي�شمرب القادم .

القا�شمي  عبداهلل  بنت  جواهر  ال�شيخة  ولعبت 
باعتبارها مديرا ل�« فن« املوؤ�ش�شة املتخ�ش�شة يف 
تعزيز ودعم الفن االإعلمي للأطفال والنا�شئة 
والتي تتخذ من ال�شارقة مقرا لها دورا حيويا 
يف جمال تن�شئة واإعداد جيل واعد من الفنانني 

وت�شجيع  وحتفيز  امل�شتقبل  يف  االأف��لم  و�شناع 
االأف���لم  الإن��ت��اج  ال�����ش��اب��ة  ال�شينمائية  امل��واه��ب 
والفعاليات  امل��ه��رج��ان��ات  يف  اأع��م��ال��ه��م  وع��ر���س 

ال�شينمائية الدولية.
و قالت ال�شيخة جواهر بنت عبداهلل القا�شمي 
اإنه من املهم لنا جميعا اأن ندرك اأهمية ال�شينما 
وو�شائل االإعلم يف دعم وت�شجيع االإبداع حيث 
يوجد عدد هائل من املواهب املبدعة يف املنطقة 
املهرجانات  من  العديد  هناك  اأن  كما  وال��ع��امل 
ال��دول��ي��ة ال��ن��ا���ش��ئ��ة ال��ت��ي ت��وف��ر ف��ر���ش��ا ممتازة 
 .. اإبداعاتهم  لعر�س  ال�شباب  �شيما  ال  للجميع 
معربة عن �شكرها الإدارة اإينديوود على منحني 
اإ�شافيا  داف���ع���ا  ال����ذي مي��ن��ح��ن��ي  ال��ت��ك��رمي  ه���ذا 

ملوا�شلة العمل على االرتقاء ب�شناعة ال�شينما.
»اإينديوود«  الهندي  ال�شينمائي  املهرجان  ك��ان 
اآفاق  اأج��ل فتح  اأع��وام من  اأطلق قبل ثلثة  قد 
جديدة للتجارة الدولية واال�شتثمارات للرتقاء 
على  وال�شياحة  الهندية  بال�شينما  والنهو�س 
يف  ال�شينما  �شناعة  يخدم  مبا  العاملي  ال�شعيد 
الدورة  تقام  اأن  املقرر  وماليا.ومن  فنيا  الهند 
للإنتاج  راموجي  مدينة  يف  للمهرجان  الثالثة 
اأباد يف الهند خلل الفرتة  ال�شينمائية بحيدر 
 15 وتت�شمن  ال��ق��ادم  دي�شمرب   4 اإىل   1 م��ن 
فعالية رئي�شية و تعر�س 250 فيلما �شينمائيا 
من 60 دولة مبا يف ذلك 75 فيلما من عرو�س 
عار�س   300 مب�����ش��ارك��ة  احل���م���راء  ال�����ش��ج��ادة 
حمتمل  وم�شتثمر  جت���اري  م��ن��دوب  و5000 
الختيار2500  اإي��ن��دي��وود  امل��واه��ب  وم�شابقة 
فائز اإىل جانب توزيع جوائز التميز التي تغطي 
مندوب   300 من  اأك��رث  وح�شور  فئات  ثماين 

دويل للتفاو�س وعقد ال�شفقات.
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 •• اأبوظبي-الفجر :

 اكد احتاد كتاب واأدباء االمارات اأهمية اإدراك اأن العامل يتكون من فئات 
متنوعة من الب�سر الذين ينتمون اإىل خلفيات ثقافية ودينية خمتلفة. 

جاء ذلك يف ترحيب االعالمي عبدالرحمن نقي الب�ستكي رئي�ض اللجنة 
االعالمية يف االحتاد يف الندوة التي اأقامها االحتاد بالتعاون املعهد الدويل 
للدبلوما�سية الثقافية واملركز العاملي للتوا�سل الثقايف الليلة املا�سية بفرع 
اأجل  من  الثقايف  للتنوع  العامل  باليوم  مبنا�سبة  الوطني  بامل�سرح  ابوظبي 
احلوار والتنمية الذي ي�سادف 21 مايو من كل عام، اأن تخ�سي�ض مثل هذا 
اليوم العاملي فر�سة مهمة للنهو�ض باأهداف اتفاقية اليوني�سكو لعام 2005 
حلماية وتعزيز تنوع اأ�سكال التعبري الثقايف والتي تهدف اإىل دعم واإثراء 

التنوع الثقايف ب�سورة اأكرب يف جميع اأنحاء العامل.
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ازدحام رم�سان يقلل فر�ض امل�ساهدة

اأحمد فريد: ل يعنيني حجم الدور املهم ان يكون عمال موؤثرا

)الزيبق( يفتح ملفات املخابرات 
امل�شرية ويحيي اأجواء ق�ش�س اجلا�شو�شية

ق�سة حقيقية
ملفات  م���ن  ق�����ش��ت��ه  ال��زي��ب��ق  م�شل�شل  وي�����ش��ت��وح��ي 
ال��ت��ي ج���رت اأحداثها  امل�����ش��ري��ة  ال��ع��ام��ة  امل��خ��اب��رات 
بدءاً من عام 1998 وا�شتمرت لعدة �شنوات، وهي 
الع�شر  يف  اخلطرية  التج�ش�س  عمليات  من  تعترب 

احلديث.
وتبداأ الق�شة باختيار »خالد �شربي اأبو علم« �شابط 
املخابرات امل�شري ليتوىل ملف اجلا�شو�س امل�شري 
اإىل  نف�شه  تلقاء  م��ن  ذه��ب  ال���ذي  احل�شيني  ���ش��امل 
جهاز املو�شاد االإ�شرائيلي يف اإحدى الدول االأوروبية 
عار�شاً جتنيد نف�شه ل�شالح املو�شاد بعد هروبه من 
م�شر وتورطه كمحامي فا�شد ببيع اأرا�ٍس مملوكة 

باالأ�شا�س للدولة ل�شالح اأحد جتار االأرا�شي.

اختبارات وجتنيد
واجتيازها  املطلوبة  االختبارات  حتت  و�شعه  وبعد 
مهمته  لت�شبح  بالفعل  جتنيده  ج��رى  امل��و���ش��اد  يف 
والعرب  امل�شريني  م��ن  جت�ش�س  �شبكة  تكوين  ه��ي 
املقيمني يف اأوروبا �شواء ب�شكل �شرعي او غري �شرعي 
وتكوين خليا جت�ش�س داخل م�شر اأي�شاً ليكون هو 
اأوروب����ا،  يف  التج�ش�س  �شبكة  وب��ني  بينها  الو�شيط 
ومن هنا ي�شعى ال�شابط امل�شري لو�شع طعم يبدو 
ك�شيد ثمني يف طريق �شامل للإيقاع به واالم�شاك 
واأع�شائها يف  النائمة يف م�شر  اأف��راد اخلليا  بكل 

اخل��ارج، وهو ما دفعه الختيار »عمر �شلح الدين 
ك��ام��ريات، ماهر  الل�شلكي فني  ط��ه« خريج معهد 

جداً يف عمله، و�شريع البديهة، ملاح، وخفيف الظل.
وميكروفونات  ك��ام��ريات  كفني  مهنته  خ��لل  وم��ن 
اأنظمة مراقبة ميلكها لواء �شرطة �شابق  يف �شركة 
خا�شة  راآه،  م��ا  اإذا  بالتاأكيد  يرتكه  ل��ن  �شامل  ف��اإن 
واأنه بف�شل عمله هذا ي�شتطيع دخول اأماكن كثرية 

تخ�س الدولة لرتكيب كامريات املراقبة بها.
وعلى اجلانب االإن�شاين، فاإن عمر مطّلق وله طفل 
وح��ي��د ي��دع��ى »ع��ل��ي« يعي�س م��ع اأم���ه »ح��ي��اة« وزوج 
اأمه »عثمان بيه« رجل غني ي�شتطيع حتقيق لعلي 
ك��ل االأح�����لم امل���ادي���ة واحل���ي���اة امل��رف��ه��ة ال��ت��ي ت�شع 
نف�شه  م��ع  دائ��م  ���ش��راع  وقلة حيلته يف  بفقره  عمر 
زوج  م��ن  ابنه  نظر  اأق��ل يف  ب��اأن��ه  ال��دائ��م  واإح�شا�شه 
اأمه الذي يرعاه وبالتايل كانت فر�شة لعمر عندما 
املخابرات  م��ع ج��ه��از  ال��ت��ع��ام��ل  خ��ال��د  ع��ر���س عليه 
لي�شبح  بها  املكلف  املهمة  وق��ب��ول  امل�شرية  العامة 
ال��واق��ع مهما  اأر����س  اب��ن��ه، فهو على  ب��ط��ًل يف نظر 
تك�شب من عمله لن يجاري عثمان برثائه الوا�شع 
ل�شالح  بطولته  �شك  بل  لكن  العري�شة،  وث��روت��ه 
جهاز املخابرات العامة امل�شرية هي حدث ا�شتثنائي 

ال يحدث كل يوم.

االنتقال اإىل اليونان
ويخ�شع عمر لظروف نف�شية قا�شية وجمموعة من 
وبعد  وطنيته  من  للتاأكد  جتنيده  قبل  االختبارات 
التحمل  على  وق��درت��ه  �شربه  م��ن  للتاأكد  جتنيده 
اكت�شاف  عند  له  يتعر�س  قد  ملا  وال��ب��دين  النف�شي 

اأمره من قبل املو�شاد االإ�شرائيلي.
ويتم توفري بيئة لعمر يف اليونان حيث يعي�س �شامل 
ويرتدد على قهوة ال�شرق، القهوة التي ت�شم مناذج 
اليونان  يف  يعي�شون  الذين  والعرب  امل�شريني  من 

�شواء ب�شكل �شرعي اأو غري ذلك.
ويقيم عمر فور و�شوله اإىل اليونان يف منزل »حودة 
الدمنهوري« �شاحب مقهى ال�شرق باعتباره �شديق 
قدمي لوالد عمر ونوع من رد اجلميل كما ر�شمت 

امل��خ��اب��رات امل�����ش��ري��ة اخل��ط��ة، وم���ن خ���لل املقهى 
مركزاً  ت��دي��ر  ال��ت��ي  ا�شتيفان«  »اأوجل���ا  علي  يتعرف 
لرعاية املهاجرين العرب يف اليونان وتهتم ب�شوؤون 
ك��ل ال��ع��رب امل��وج��ودي��ن م��ن خ���لل ه���ذا امل���رك���ز، اإذ 
اأر�س  متتلك ملفاً كامًل عن كل عربي مقيم على 

اليونان.

تطور االأحداث
املركز »مرمي غ�شن« وهي  اإدارة  اأوجل��ا يف  وي�شاعد 
اأوجلا  اأ�شل فل�شطيني وهي ذراع  �شابة لبنانية من 
يقع  ال��ذي  اأ���ش��راره��ا وحبيبة عمر  وك��امت��ة  اليمنى 
يف حبها من النظرة االأوىل جلمالها االأخاذ واأدبها 

العايل.
اأنه ي�شبه �شقيقها ال�شغري الذي  تخرب اوجلا عمر 

تويف يف مثل �شنه،
خا�س  ب�شكل  وت�شاعده  ج���واره  اإىل  تقف  ول��ذل��ك   
يف جم���ال ع��م��ل��ه ك��ف��ن��ي ك���ام���ريات ح��ي��ث ت��ك��ل��ف��ه يف 
رعاية  »م��رك��ز  ملركزها  ك��ام��ريات  برتكيب  ال��ب��داي��ة 

املهاجرين«،
العلقات يف«  وتت�شابك  االأح��داث  تت�شاعد   وهكذا 
جيم« مفتوح بني اأجهزة املخابرات يف البلدين حتى 
يقتنع املو�شاد باأن عمر �شيد مثايل فيك�شفوا لهم عن 
ورقة خفية يف مفاجاأة مدوية �شنك�شفها من خلل 
امل�شل�شل وال�شراع الدائر بني اجلهازين يف  اأحداث 

م�شر واليونان حتى نهاية اجلزء االأول.

جنوم واأبطال
او�شكار  ����ش���رك���ة  اإن�����ت�����اج  م����ن  اجل����دي����د  امل�����ش��ل�����ش��ل 
درامية  وم��ع��اجل��ة  واإخ������راج  ال��ف��ن��ي��ة،  للت�شجيلت 
و���ش��ي��ن��اري��و وح����وار وائ���ل ع��ب��د اهلل، وول��ي��د يو�شف، 
وهو من بطولة: كرمي عبدالعزيز، و�شريف منري، 
وريهام عبدالغفور، وطلعت زكريا، وحممد �شاهني، 
ون��ه��ل��ة ���ش��لم��ة، و���ش��ه��ر ال�����ش��ائ��غ، وه����ادي اجليار، 
لبنان،  وم��ن  املريغني.  و�شياء  الزنكلوين،  ويا�شر 
ب�شيب�س،  وك��ارم��ن  لب�س،  ك��ارم��ن  النجوم  ي�شارك 

وفادي ابراهيم.

ي�ستعد جمهور ومتابعو �سبكة قنوات تلفزيون اأبوظبي 
العربي  امل�سل�سل  م��ن  االأول  اجل��زء  اأح���داث  ملتابعة 
)الزيبق(، والذي يعيد اإىل االأذهان ق�س�ض اجلا�سو�سية 
االأعمال  واأهم  اأ�سخم  من  يعترب  عمل  يف  واملخابرات، 
االأعمال  باقة  �سمن  عام 2017،  يف  املنتجة  الدرامية 
�سهر  خالل  �ستعر�ض  التي  اأبوظبي  لقنوات  احل�سرية 
رم�سان املبارك، لتوؤكد على مكانتها يف تقدمي االأعمال 

املتميزة بو�سفها ال�سا�سة التي جتمع كل العرب.

م�شل�شل  م��ن  ال��راب��ع  اجل���زء  حقق  مل���اذا   •
)ه���ب���ة رج����ل ال����غ����راب( جن���اح���اً اأك�����رب من 
ع��ر���س يف رم�شان  ال����ذي  ال��ث��ال��ث  اجل����زء 

املا�شي؟
- اجلزء الثالث عبارة عن 30 حلقة فقط 
90 حلقة، وج��اء اجل��زء الرابع  اأ���ش��ل  م��ن 
ب���اأح���داث ج���دي���دة ف��ت��ع��ل��ق اجل��م��ه��ور بهذه 
اال�شتمرارية وا�شتكمال العر�س، ما كان له 

دور يف ردود الفعل اجليدة.
اأن  ت����ع����ت����ق����د  ه�������ل   •

ازدح��ام دراما 

رم�����ش��ان ك���ان ���ش��ب��ب��اً يف ع���دم جن���اح اجلزء 
الثالث؟

- ب��ال��ت��اأك��ي��د، ي����وؤدي ازدح����ام رم�����ش��ان دوراً 
اأن  اأت�شور  لكن  امل�شاهدة،  فر�س  تقليل  يف 
االأف�شل  تبقى  االأح���داث  ا�شتمرارية  فكرة 
بامللل  اجل��م��ه��ور  ي�����ش��اب  ال  ك��ي  للم�شل�شل 

ب�شبب تق�شيم العمل.
• هل وجدت م�شكلة 

على  التعاقد  يف 

اآخ��ر �شارك يف  عمل ك��ان من بطولة ممثل 
جزاأين منه وحقق النجاح؟

اإط�����لق�����اً. ت��ع��ام��ل��ت م���ع امل�����ش��ل�����ش��ل على   -
اأن���ه ع��م��ل خم��ت��ل��ف. ب��اخ��ت�����ش��ار، ن��ظ��رت اإىل 
ال�شخ�شية على اأنها دور جديد ُعر�س علي، 
اجلزاأين  �شاهدت  اأك���ن  مل  اأن��ن��ي  خ�شو�شاً 

االأول والثاين.
عمل  يف  م�شاركتك  من  ا�شتفدت  • هل 
اعتذر معظم اأبطاله االأ�شا�شيني عن 

عدم ا�شتكمال اأجزائه اجلديدة؟
االأمر.  هذا  اأح�شم  اأن  اأ�شتطيع  ال   -
اأن  واأع��ت��ق��د  امل�شل�شل،  جن��اح  يهمني 
اأف�شل احللول ياأتي من عند اهلل من 

دون تدخل منا.
يف  اأدهم  �شخ�شية  بني  االختلف  • ما 
اجل��زاأي��ن ال��ث��ال��ث وال���راب���ع، ومل���اذا تعاطف 

معها اجلمهور؟
مع  بالتعاطف  و���ش��ل  االأح����داث  ت�شل�شل   -
هذه  اإىل  ال��ن�����ش��وئ��ات��ي(  )اأده������م  �شخ�شية 
كان  البداية،  ال��راب��ع. يف  اجل��زء  املرحلة يف 
اأده��م ين�شت اإىل كلم مازن �شديقه حتت 
وهم اإنقاذ ال�شركة و�شواًل اإىل مرحلة تاأنيب 
اأ�شخا�شاً كثريين، ما  اإيذائه  ال�شمري على 
معه،  اجل��م��اه��ريي  التعاطف  ح��ال��ة  يف�شر 
يخطئ  ع��ن��دم��ا  االإن�����ش��ان  اأن  قيمة  وي��وؤك��د 
عليه اأال يبقى على طريق اخلطاأ بل يجب 

اأن يعود اإىل �شوابه.
بداية  يف  ه��ب��ة  �شكل  تغيري  اأن  ي���رتدد   •
ب�شبب  بتخطيط م�شبق  كان  الرابع  اجل��زء 
ع���دم جن���اح اجل���زء ال��ث��ال��ث، م��ا دف���ع طاقم 

العمل اإىل االإ�شراع يف ذلك؟

- كان خمططاً لهبة منذ البداية اأن تتغرّي 
تغريات على  النحو، ومل حت��دث  ه��ذا  على 
الورق املكتوب وال علقة لهذا االأمر بكون 
املطلوب،  النجاح  يحقق  مل  الثالث  اجل��زء 
منطقي  لت�شل�شل  وفقاً  رت  �شونِّ ف��االأح��داث 
ردود  اأو  ال��ت�����ش��وي��ق  ظ����روف  ب�شبب  ول��ي�����س 

الفعل.
)البارون(  م�شل�شل  خ��لل  م��ن  قدمت   •
هذا  ع��ل��ى  واف���ق���ت  مل����اذا  ���ش��ري��ر.  �شخ�شية 

الدور؟
اإيّل  بالن�شبة  ج��دي��د  ال����دور  الأن  واف��ق��ت   -
يجب  كذلك  ومركبة،  عميقة  وال�شخ�شية 
عن  ف�شًل  اأدواره،  يف  ينّوع  اأن  الفنان  على 
اأن اال�شتمرار على اأمر ناجح يعد ف�شًل، لذا 
ال بد من التغيري. حتم�شت للتجربة اأي�شاً 
الأنني اأتعاون فيها مع الفنان الناجح عمرو 
ع��ب��د اجل��ل��ي��ل، وك���ان ه��و اأي�����ش��اً ب��ع��ي��داً عن 
اإليها بقوة، فكان  ال��درام��ا منذ ف��رتة وع��اد 
اأتعاون معه واأقدم ال�شخ�شية  اأن  يل �شرف 

الثانية يف امل�شل�شل بعده.
من  م�����ش��ل�����ش��ل��ني  ع���ر����س  اأن  ت����رى  ه���ل   •
وخارج  مم��ي��زت��ني  �شا�شتني  ع��ل��ى  بطولتك 
للظهور  ل�����ك  ج����ي����دة  ف���ر����ش���ة  رم���������ش����ان 

للجمهور؟
االأمور  اأن  احل��ظ  ح�شن  وم��ن  بالتاأكيد،   -
ترتيب  دون  م���ن  ال��ن��ح��و  ه����ذا  ع��ل��ى  مّت����ت 
امل�شل�شلني  اأن  االأم��ر  الغريب يف  بل  م�شبق، 
ق��ادرة( و)حجر جهنم( عر�شا من  )�شتات 
دون تدخل مني، لذا اأرى اأن موعد العر�س 

توفيق من اهلل.
)حجر  م�شل�شل  يف  �شغري  بدور  • ظهرت 

م�شاحة  م�����ش��ك��ل��ة يف  ل���دي���ك  ف��ه��ل  ج��ه��ن��م( 
الدور؟

املهم  دور،  اأي  ق��ب��ول  يف  ل���دي  م�شكلة  ال   -
ع��م��ل ج��ي��د وم���وؤث���ر وخمتلف  ي��ك��ون يف  اأن 
حجمه،  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  بغ�س  اإيّل،  وي�����ش��ي��ف 
الكبري  امل��خ��رج  م��ع  التجربة  اأن  خ�شو�شاً 

حامت علي مهمة جداً.
الت�شكيلي  للفن  معر�شك  اأخرياً  • اأطلقت 

)اأنا العامل(، ملاذا هذا اال�شم؟
- احل��م��د هلل، ح��ق��ق��ت جن���اح���اً خ���لل هذا 
املعر�س الذي ح�شره عدد كبري من جنوم 
يتطّرق  العنوان  والثقافة.  واملجتمع  الفن 
اأب��ي طالب ر�شي  اإىل مفهوم قاله علي بن 
اأن���ه ع��ل��ى رغ���م �شغر حجم  اهلل ع��ن��ه، وه���و 

االإن�شان فاإن الكون كله يف داخله.
ت�شكيلياً  وف��ن��ان��اً  ج��ام��ع��ة  اأ���ش��ت��اذ  تعمل   •
الوظائف  ب��ني  ت��ع��ار���ش��اً  اأال جت��د  ومم��ث��ًل، 

الثلث؟
- اإىل حد ما، اأحاول اأن اأنظم وقتي، فاأعطي 
لكل عمل وقتاً واهتماماً وال اأوؤديه كوظيفة 

اأقوم بها، واأجتهد يف اأموري كافة.
رم�شان.. يف  عمل  اي  يف  ت�شارك  • لن 

- اأف�شل اأن اأعطي لنف�شي راحة، فاأنا اأ�شبه 
مبن غر�س البذور وينتظر الثمار، ثم اأفكر 
رجل  )هبة  التجربتان  املقبلة.  االأم���ور  يف 
ال��غ��راب( و)ال��ب��ارون( خطوتان مهمتان يف 
الفعل  ردود  اأنتظر  اأن  واأف�����ش��ل  م�شريتي، 

عليهما الأفكر يف االأعمال املقبلة(.
اأما يف ما يتعلق بال�شينما فيذكر: )اأي عمل 
ي�شّكل اإ�شافة يل اأقبله بل �شك من دون اأي 

تفكري(.

الفنان امل�سري اأحمد فريد ممثل وفنان ت�سكيلي، اأدى دور البطولة يف اجلزاأين الثالث والرابع من )هبة 
رجل الغراب(، وجنح يف اإثبات نف�سه وحقق انت�سارًا وا�سعًا.

 اإنه الفنان اأحمد فريد الذي �سارك اأي�سًا يف بطولة م�سل�سل )البارون( مع الفنان عمرو عبد اجلليل. مع 
احمد فريد كان هذا احلوار.
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لتتجنب تاآكل اللثة.. 
نظف اأ�شنانك برفق

ب�شدة  االأ�شنان  اأن تنظيف  االأ�شنان من  حذرت مبادرة )برودينت( حلماية 
اإىل تاآكل  اأ�شواأ االأح��وال  اإن الفرك ال�شديد قد يوؤدي يف  يهدد اللثة، حيث 

اللثة حول االأ�شنان.
اأعناق  ت�شبح  اأن  عليه  اللثة يرتتب  ت��اآك��ل  اأن  االأمل��ان��ي��ة  امل��ب��ادرة  واأو���ش��ح��ت 
االأ�شنان مك�شوفة، ومن ثم ت�شل امل�شروبات واالأطعمة ال�شاخنة اأو الباردة 
�شديدة. ولتجنب ذلك،  ب��اآالم  ال�شعور  اإىل  ي��وؤدي  االأ�شنان، مما  اإىل ع�شب 

تو�شي املبادرة بتنظيف االأ�شنان برفق وحذر.

ت�شـبـب  اأطـعمة   6
الإرهــاق يف الــعمل

اأحيانا ن�شعر بالتعب واالرهاق املفاجئ فى العمل الناجت عن عدة اأ�شباب 
ومنها اأنواع الطعام التى نتناولها خلل اليوم.

وحذرت همت معتوق، الباحثة يف معهد بحوث تكنولوجيا االأغذية من 
تناول اأطعمة معينة، اليك جمموعة من هذه االأطعمة

امللح  التي حتتوي على ن�شب عالية من  االأطعمة  اململحة:  -1االأطعمة 
التعب واالإره��اق، ولذا يف�شل  املاء باجل�شم وتظهرعلمات  تقلل ن�شبة 

اأطعمه حتتوى على التوابل كنكهة بديله للملح.
بالتعب  ال�شعور  زي���ادة  اإىل  ي���وؤدى  ال�شكر  ال�شناعية:  احل��ل��وى   2-
املحتوية  الطبيعية  وامل���واد  الفواكه  تناول  االأف�شل  من  ل��ذا  واالره���اق، 

على ال�شكر بدال من احللويات امل�شنعة.
الزيت  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�شبة  ع��ل��ى  حت��ت��وي  ح��ي��ث  امل��ق��ل��ي��ة:  االأط��ع��م��ة   3-
ال�شرايني وت�شلب خليا  ان�شداد  اإىل  يوؤدي  املتحولة مما قد  والدهون 

الدم.
اأ�شواأ االأطعمة لل�شحة  -4 احللويات مثل اجلاتو والتورتة: تعترب من 
املحلى  الدونات  ا�شتبدل  االإفطار، لذلك  كانت على وجبة  اإذا  خ�شو�شاً 
واإ�شراق  �شحة  وجهك  الإعطاء  الطبيعي  واللوز  الع�شل  بنكهة  بال�شكر 

بدال من االإرهاق والتعب.
واحتفاظ  الع�شبى  اجلهاز  فى  ا�شطراب  ت�شبب  احلارة:  االأطعمة   5-
اجل�شم بال�شوائل، خا�شة اإذا كان الطعم احلار مبالغ فيه، لذلك يجب 

ان تختار االأطعمة املعتدلة.
االأوعية  ج���دران  ت�شلب  اإىل  ت���وؤدي  وامل��ج��م��دة:  احل��م��راء  اللحوم   6-

الدموية نتيجة لوجود مادة الكارنيتني يف اللحوم احلمراء.

؟ اندثرت  قد  ال�سبع  العجائب  من  • اأي 
- منارة االإ�شكندرية يف م�شر 

؟ للم�ستمع  التالوة  �سجود  • ماحكم 
- �ش�����نة 

؟ النهي  وقت  يف  امل�سجد  حتية  • ماحكم 
- م�شروعة يف جميع االأوقات 

؟ البخاري  ال�سحيح  يف  االأحاديث  عدد  • كم 
-  2602دون املكرر 

؟  عيذاب  �سحراء  تقع  • اأين 
- يف �شعيد م�شر

؟ هيبون  ت�سمى  قدميا  كانت  اجلزائر  يف  • مدينة 
- ب����ونة 

؟ دلتا  كلمة  اأ�سل  • ما 
- كلمة يونانية

عامل  هو  الهيثم  وابن  العلوم.  يف  التجريبي  املنهج  مبتكر  هو  الهيثم  ابن  امل�شلم  العامل  اأن  تعلم  هل   •
اآخر  الفاطمي. انقطع يف  باأمر اهلل  اإىل م�شر وات�شل باحلاكم  بالعربية رحل  مهند�س طبيب حكيم عارف 
حياته للعلم والت�شنيف. وله العديد من املوؤلفات تزيد على ال�شبعني ما بني كتاب ور�شالة منها: )املناظر( 
على طريقة بطليمو�س، وكيفية االإظلل وتهذيب املج�شطي و�شرح قانون اقليد�س. ويعترب ابن الهيثم مبتكر 

املنهج التجريبي يف العلوم والذي يقوم على املبادىء التالية:
� اعتبار الظواهر الطبيعية خا�شعة ملبداأ احلتمية العلمية.

� االميان بوحدة احلقيقة.
� الف�شول العلمي � ال�شك املنهجي � التجربة واملو�شوعية �.

� القيا�س واال�شتقراء والتمثيل.
اأكرب  االأ�شياء  املحدبة ترى  العد�شة  اأن  اكت�شف  اأول من  العامل اال�شلمي يعترب  الهيثم  ابن  اأن  • هل تعلم 
اأق�شامها.  اأ�شماء لبع�س  اأول من �شرح تركيب العني ور�شمها بو�شوح تام. وو�شع  اأي�شاً  مما هي عليه، وهو 

وقد اأخذها عنه االأفرجن وترجموها اإىل لغاتهم املختلفة.
جابر  االإ�شلمي  العامل  هو  والتحويل  والتذويب  والتبلور  التقطري  اأعمال  و�شف  من  اأول  اأن  تعلم  •هل 
كتبه يف  نقلوه من  االأف��رجن مبا  �شهرة كبرية عند  وله  امل�شهورين.  العرب  يعد من علماء  ال��ذي  بن حيان. 

بدء يقظتهم العلمية.
وهو اأول من اأدرك اأهمية االختبار العلمي فاأكد عليه وخطا خطوات وا�شعة يف �شبيل تقدم الكيمياء. ويعترب 

هو م�شتك�شف حام�س الكربيتيك وماء الذهب وال�شود الكاوية. 

كركور ال�صغري 
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فوائد املوز 
حت��ت��وي امل��ائ��ة غ����رام م��ن املوز 
وزن�����ه ماء  م���ن   %  70 ع��ل��ى 
و2%  ن�شا   %  25 وح����وايل 
ع��ن��ب و�شكر  ���ش��ك��ر  م���ن وزن�����ه 
ق�شب ودهون والياف وبروتني 
  60 املعدنية  االم���لح  وم��ن   -
م��ل��ي��غ��رام ح��دي��د وح����وايل 40 
وبوتا�شيوم  كال�شيوم  مليغرام 

 .B2 وفيتامني C وفيتامني
فوائده: 

- ي�شتعمل يف مكافحة زيادة املح ال�شوديوم. 
- مينع ت�شلب الكلى وال�شرايني. 

-مقاوم للإ�شهال. 
وجود   اىل  نظرا  امللح  اف���راز  يف  وي�شاعده  ال��دم  فقر  م��ن  اجل�شم  يحمي   -

البوتا�شيوم فيه. 
- مزج ع�شري املوز مع احلليب ي�شاعد على تهدئة قرح املعدة. والكال�شيوم 

املوجود يف املوز اجود من الكال�شيوم املوجود يف اجلنب واحلليب. 

ق���دم ت��ق��ري��ر ن�����ش��ره امل��وق��ع االإل���ك���رتون���ى ل�شحيفة 
الن�شائح لزيادة  اإنديا" الهندية بع�س  اأوف  "تاميز 
م�����ش��ت��وي��ات ال��ب��وت��ا���ش��ي��وم ف��ى اجل�����ش��م، م��ن��ه��ا تناول 
الكثري من الفاكهة واخل�شراوات وتناول البطاط�س 
م�شوية بق�شرها فاإنها تعد م�شدر جيد للبوتا�شيوم، 
ال�شبانخ  ل��ل��ب��وت��ا���ش��ي��وم  االأخ�������رى  امل�������ش���ادر  وم����ن 
والفراولة واالأفوكادو والقرنبيط، كما ذكر التقرير 
للبوتا�شيوم  ج�شمك  افتقار  اإىل  ت�شري  علمات   4

وت�شمل االآتى.

وال�شعف بالتعب  ال�شعور   .1
اإذا كان لديك �شعور م�شتمر بالتعب والنعا�س طوال 
اليوم ميكن اأن يكون موؤ�شرا على افتقار البوتا�شيوم 
ف���ى ج�����ش��م��ك، ل����ذا ف�����اإن ت���ن���اول االأط���ع���م���ة الغنية 

بالبوتا�شيوم تقلل من هذه امل�شكلة.
الدم �شغط  2.ارتفاع 

وفقا لدرا�شة فتبني اأن اتباع نظام غذائى منخف�س 
�شغط  انخفا�س  اإىل  ي���وؤدى  اأن  ميكن  البوتا�شيوم 
ال����دم، فيجب ت��ن��اول ال��ك��ث��ري م��ن االأط��ع��م��ة املاحلة 

واخل�شراوات الغنية بالبوتا�شيوم.

موؤملة ع�شلية  3.ت�شنجات 
تكون  فاإنها  ت�شنجات ع�شلية موؤملة  كانت لديك  اإذا 

علمة على عدم وجود البوتا�شيوم فى اجل�شم.

القلب 4.خفقان 
فى  منخف�شة  البوتا�شيوم  م�شتويات  ت�شبح  عندما 

ج�شمك ينتج عنها عدم انتظام �شربات القلب.

عالمات ت�شري اإىل افتقار ج�شمك للبوتا�شيوم واأطعمة متدك به

كاترين دوقة كامربيدج لدى و�سولها اإىل "حديقة اإم اآند جي 2017" اأثناء زيارتها ملعر�ض زهرة ت�سيل�سي يف لندن. )رويرتز(

يحكي انه يف قدمي الزمان كان يعي�س رجل طيب القلب هادئ النف�س حلو الكلم يحبه كل من يعرفه لكنه كان 
فقريا ووحيدا مل يرزق من زوجته بطفل لكنه كان يحبها فبقي عليها.. ويف احد االيام دعت الزوجة ربها ان 

يرزقها بطفل حتى لو كان قزما او اقل من القزم لكنه طفل، فهل من جميب؟
 حملت الزوجة واجنبت بعدها طفل �شغريا بحجم الكف ا�شماه وال��ده كركور، عا�س كركور وبقي على هذا 
املقا�س ال يكرب ابدا لكنه كان ميتاز بخا�شية عجيبة وغريبة، فبعد ان امت الع�شر �شنوات امتنع عن اال�شتحمام 
اال عند اول �شوء للفجر، وقال لو و�شعتوا املاء على ج�شدي �شاأكرب جدا وال ي�شعني هذا البيت، ف�شحكت االم 
و�شحك االب. فقال كركور: ح�شنا هيا �شريوا خلفي وعند نبع النهر و�شعت االم على كركور ملء كفيها ماء ويف 
احلال انتف�س كركور وانتف�س ليكرب ويكرب وي�شبح بحجم االب واالم ا�شعاف املرات، ثم قال ب�شوت جهوري 
االن هذا �شري و�شركم.. كتم االب هذا ال�شر حتى جاء وقت طلب فيه احلاكم من اهايل القرية ان يرتكوها 
ويرحلوا النه �شيجعل منها ق�شرا عظيما وحدائق غناء ف�شيحة البنته االمرية، فغ�شب النا�س وث��اروا، لكنه 
اطلق عليهم كلبه وحرا�شه. واول من تاأذى من ذلك كان والد كركور.. فقد �شربه احد احلرا�س فادمى راأ�شه، 
ال�شرر من عينيه،  فثار وتطاير  بعيد جاء كركور يجري وعرف ماحدث..  ام كركور و�شرخت، ومن  ففزعت 
واق�شم ان يهد ق�شر احلاكم على راأ�شه. فوقف احلرا�س ي�شحكون ورف�شه اأحدهم بقدمه والقى به عند النهر، 
وبالطبع مل متر اال حلظات حتى كان كركور ينتف�س ويكرب وا�شبحت قدمه وحدها بحجم ثلثة رجال، فمد 
يده وجمع حرا�س احلاكم وم�شى اإىل الق�شر واألقاهم ثم مد كفيه واخذ ي�شرب الق�شر حتى هده هدا ودكه 
دكا وجعله مثل فطرية، واخذ يرفع الرتاب واحلجارة ويلقي بها بعيدا حتى نظف املكان ثم �شرخ وقال: االن ال 
يوجد حاكم فاحلاكم بينكم هو اهلل، عي�شوا يف �شلم وا�شكروا اهلل، وم�شى كركور واختفى يف الظلم، حتى جف 

املاء وعاد كما كان كركور ال�شغري.


