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الأم وطفلها، وقد يكون  العميق بني  الرابط  اأن ترى  رائ��ع  اإن��ه �شيء 
ذلك ب�شبب تقل�ص مخ املراأة اأثناء احلمل.

واأكدت درا�شة ن�شرت حديًثا يف جملة طبيعة علم الأع�شاب، اأن الن�شاء 
تتعامل مع  التي  الدماغ  الرمادية يف مناطق  امل��ادة  يفقدن  احلوامل 

م�شاعر النا�ص والإ�شارات غري اللفظية.
ومع ذلك، فاإن فقدان تلك املادة يجعل املخ اأكرث كفاءة، ما يتيح حت�شني 
قدرة الأم على تف�شري احتياجات الأطفال والعواطف وبالتايل زيادة 

تعلق الأمهات بالأطفال.
ومل حتدد هذه الدرا�شة التي اأجراها باحثون يف هولندا واإ�شبانيا، ما 

اإذا كانت تلك الآثار دائمة اأم موؤقتة.
وخالل الدرا�شة، خ�شع جمموعة من الآباء والأمهات اللواتي يلدن 
الولدة،  املغناطي�شي قبل احلمل وبعد  بالرنني  للت�شوير  لأول مرة، 
ويف حني اأن اأدمغة الآباء ظلت دون تغيري، قال الباحثون اإن الت�شوير 

املغناطي�شي اأظهر اأن الأمهات فقدن املادة الرمادية.
املخ  وخبرية  الدرا�شة  يف  الباحثات  اإح��دى  هوكزميا،  اإلزيلني  وقالت 
والأع�شاب يف جامعة ليدن يف هولندا ل�شبكة �شي اإن اإن: فقدان املادة 
الأحيان  بع�ص  ففي  الوظيفة،  فقدان  بال�شرورة  يعني  ل  الرمادية 

الفقدان يعني العمل بكفاءة اأكرث.
اأن ميثل حت��ول نقاط  ال��رم��ادي��ة، ميكن  امل���ادة  ف��ق��دان  اأن  واأ���ش��اف��ت 
عامل  قال  فيما  كفاءة.  اأك��رث  �شبكات ع�شبية  اإىل  الع�شبي  ال�شتباك 
اآخر يف علم الأع�شاب، وهو روبرت فرومك من مركز لنغون الطبي 
بجامعة نيويورك: اإن الفقدان يجعل الأمور اأكرث تنظيًما وتب�شيًطا 

وات�شاًقا لإعداد الأمهات لعملية رعاية الأطفال املعقدة .

اأ�سعب 3 اأ�سئلة يف مقابالت العمل
من منا ذهب يف يوم من الأيام اإىل مقابلة عمل ومل ي�شعر بخوف اأو 
اأن  اإذ  العمل تخوف اجلميع،  ارتباك؟ هذا �شيء عادي لأن مقابالت 

خطاأ واحدا ميكنك اأن تفقد ب�شببه فر�شتك.
ووجدت درا�شة، اأجراها موقع توتال جوب�ص، اأن الباحثني عن العمل 
مقابالت  خ���الل  عليهم  ت��ط��رح  ل  اأن  وي��ت��م��ن��ون  اأ���ش��ئ��ل��ة،   3 يخ�شون 

العمل.
ال�شوؤال الأول هو ملاذا يجب اأن اأوظفك ، وهذا �شوؤال ت�شعب الإجابة 
هذا  يف  وغالبا  ب��اجل��واب،  النطق  قبل  ك��ث��ريا  تفكريا  ويحتاج  عليه، 
ال�شوؤال يجب على الباحث عن العمل اأن يقدم كل ما مييزه عن باقي 

النا�ص، يف حماولة لت�شويق نف�شه.
�شوؤال غام�ص، فمن  ، وه��ذا  اأخ��رين عن نف�شك  الثاين  ال�شوؤال  اأم��ا 
الدرا�شي؟..  م�شتواك  من  اأم  ن�شاأت؟  اأين  اأم  بهواياتك؟  �شتبداأ؟  اأين 
ين�شح باأن تبداأ بتعريف نف�شك ثم بعدها بتقدمي خراتك فمهاراتك 

ونقاط قوتك.
وال�شوؤال الثالث الأكرث �شعوبة هو ما هي اأكر نقطة �شعف عندك 
ويكره اجلميع هذا ال�شوؤال، ولكن ميكن اأن تكون ذكيا جدا يف الإجابة 
ج��دا يف  اأن��ا متحم�ص  املثال:  �شبيل  على  القول  باإمكانك  عليه، حيث 
تاأثري على  اأو ميكنك ذكر نقطة �شعفك يف �شيء ما لي�ص له  العمل 

الوظيفة التي تتقدم لها.

كيف تتخل�ص من ترهل الذراعني؟
قال الروفي�شور اإجنو فروبوزه من اجلامعة الريا�شية مبدينة كولن 
الأملانية اإنه ميكن التعامل مع ترهل الذراعني عر ن�شف �شاعة من 

التمارين الأ�شبوعية،  مع اللتزام بنظام غذائي �شحي متوازن.
الريا�شية  التمارين  اأداء  ميكن  اأن��ه  الأمل���اين  الروفي�شور  واأ���ش��اف   
ثالث مرات ملدة ع�شر دقائق يف احل�شة التدريبية الواحدة، كما ميكن 
اأو ثالثة يف احل�شة  للمبتدئني القت�شار على اثنني من التمرينات 

التدريبية.
ولكي ل تعتاد الع�شالت على حمفزات الإجهاد ب�شرعة كبرية، فاإنه  
لن  وبالتايل  ثالثة،  اأو  اأ�شبوعني  كل  التدريبات  بني  التنويع  ينبغي 

يكون  التدريب اأكرث فعالية فح�شب، بل اإنه �شيكون اأكرث تنوعا.
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 اأنواع اآالم البطن واأ�سبابها
يتجاهل معظم الأ�شخا�ص الآلم التي ي�شعرون بها يف منطقة البطن والتي 
و�شائعة ل  اآلم عابرة  اأنها  يعتقدون  وذل��ك لأنهم  ب�شكل يومي،  تتكرر  قد 

ت�شكل اأي خطر على �شحتهم.
اإل اأن اآلم البطن من امل�شاكل التي يجب عدم جتهلها لأنها قد تدل على 
وجود م�شاكل �شحية اأو الإ�شابة ببع�ص الأمرا�ص اخلطرية، حيث يعتر 
ارتباطاً  وترتبط  الإن�شان  ج�شم  يف  املهمة  الأج���زاء  من  اله�شمي  اجلهاز 

وثيقاً بال�شحة العامة للج�شم.
وتختلف اأنواع اآلم البطن و�شدتها باختالف اأ�شبابها واأماكنها:

النوع من  ه��ذا  ي��دل  العلوي:  البطن  الأمي��ن من  اآلم ح��ادة يف اجلانب   *
الآلم على وجود ح�شى يف املرارة، كما ي�شبب تهيج بطانة املرارة ظهور اآلم 
حادة يف الق�شم الأعلى من البطن، اأو قد يرتكز الأمل حتت الأ�شالع و�شوًل 
اإىل الكتف الأمين، وترتافق هذه الآلم غالباً باأعرا�ص اأخرى مثل احلمى 

واختالف لون البول والريقان.
* انتفاخ البطن واآلم يف اأ�شفل البطن: يدل هذا النوع على وجود كمية من 
الغاز الزائد يف البطن، وغالباً ما يكون نتيجة لتناول الطعام ب�شرعة، مما 
�شمح بدخول الهواء مع الطعام، اأو ب�شبب تناول كميات كبرية من اخل�شار 

الورقية وامل�شروبات الغازية.
ومن جهة اأخرى، ل يعد هذا النوع من الآلم خطرياً اإل اإذا كانت مرتافقة 
مع اأعرا�ص اأخرى مثل �شل�ص البول وفقدان الوزن، ففي هذه احلالت قد 
ت�شري اإىل م�شاكل �شحية خطرية مثل وجود اأورام داخل اجلهاز اله�شمي.

* اأمل حاد يف اجلانب ال�شفلي الأمين من البطن: معظم الأحيان ي�شري هذا 
النوع من الآلم على اإلتهاب الزائدة الدودية، وغالباً ما ترتافق هذه الآلم 

بال�شعور بالغثيان واحلمى والقيء.

خمطوطة قدمية للقراآن 
الكرمي.. وزُنها 12.5 كلغ

ن�������ش���رت ال�������ش���ني ن�����ش��خ��ة ج����دي����دة من 
ت��ع��ود ملئات  ال��ك��رمي،  ل��ل��ق��راآن  خمطوطة 

ال�شنني.
وبح�شب وكالة الأنباء ال�شينية الر�شمية 
اإقليم  يف  للن�شر  داراً  ف��اإن  "�شينخوا"، 
�شالر،  لقومية  احلكم  الذاتية  �شيونهوا 
)و�شط(  ت�شينغهاي،  ملقاطعة  ال��ت��اب��ع��ة 
ن�شرت طبعة م�شتن�شخة من املخطوطة.

الن�شخة اجلديدة  اأن  الوكالة  واأو�شحت 
ُن�����ش��رت ل��غ��ر���ص ال��ب��ح��ث ف��ق��ط، ل��ن يتم 

بيعها يف الأ�شواق.
للمخطوطة  الأ�شلية  الن�شخة  وحُتفظ 
املوؤلفة من 870 �شفحة، والبالغ وزنها 
12.5 كلغ، يف متحف بالإقليم املذكور.
اأن املبا�شرة  وت�شري م�شادر تاريخية اإىل 
بالقرن  ب�������داأت  امل���خ���ط���وط���ة  ك���ت���اب���ة  يف 

ال�11.
اأ�شغر  ه��ي  ���ش��الر،  قومية  اأن  اإىل  ي�شار 
وت�شتوطن  ال�شني،  يف  امل�شلمة  الأقليات 
عدد  ويبلغ  احلكم،  الذاتية  �شيونهوا  يف 

اأبنائها حوايل 100 األف ن�شمة.

الهنود احلمر يد�سنون 
مقرهم اجلديد

اأق������ام������ت ج���م���ع���ي���ة الأم����ريك����ي����ني 
املحليني يف ولية �شيكاغو �شمايل 
دينية  طقو�شا  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات 
اف��ت��ت��اح مقرها  وت��ق��ل��ي��دي��ة خ���الل 
الفعالية  ب������داأت  ح��ي��ث  اجل����دي����د، 
برق�شة ال�شم�ص التي تعد من اأهم 
لدى  وال�شعائر  الدينية  الطقو�ص 
الهنود احلمر منذ ع�شور. ومار�ص 
امل�شاركون يف الفعالية -ومعظمهم 
م�شنون- مب�شاركة اأطفال، طقو�شا 
واإ�شادة  و�شكر  تقدير  مبثابة  ه��ي 
للجمعية  ال��ق��دمي  امل��ب��ن��ى  مب��ك��ان��ة 
عاما   59 منذ  ين�شط  ك��ان  ال���ذي 
رئي�ص  وق����ال  وي��ل�����ش��ون.  ����ش���ارع  يف 
لوكالة  روم��ريو  فن�شنت  اجلمعية 
الأن��ا���ش��ول، اإن��ه��م ي��ب��ذل��ون جهودا 
والتقاليد  العادات  حلماية  حثيثة 
و�شمان  ال���دي���ن���ي���ة،  وال���ط���ق���و����ص 
باجلمعية.  احلمر  الهنود  ارتباط 
اإىل  انتقالهم  عملية  اأن  واأ���ش��اف 
ملعتقدات  وفقا  متت  اجلديد  املقر 
وط���ق���و����ص ال�������ش���ك���ان امل��ح��ل��ي��ني يف 
اأربعة  م�شافة  م�شوا  حيث  اأمريكا، 
الطقو�ص  مل��م��ار���ش��ة  ك��ي��ل��وم��رتات 

اخلا�شة مبنا�شبة افتتاح املقر.

فائدة ال تعرفونها عن 
ال�سوكوالتة الداكنة

ال�شحة  ع���ل���م���اء  م����ن  ع�����دد  اأك�������د 
ال�شوكولتة  اأن تناول  الأمريكيني 
والآخ��ر مفيد  الداكنة بني احلني 
لل�شحة. ففي حني يوؤكد الكثريون 
ال�شوكولتة  اأن��واع  تناول بع�ص  اأن 
ل���ه ت����اأث����ريات ���ش��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى �شحة 
الإن�شان ملا فيها من كميات كبرية 
اأك��د عدد  من ال�شعرات احل��راري��ة، 
تناول  اأن  الأمريييني  العلماء  من 
جدا،  مفيد  ال��داك��ن��ة  ال�شوكولتة 
اأجروها  التي  الأخ���رية  فالتجارب 
على الفئران بينت اأن مادة الكاكاو، 
الأ�شا�شي يف  العن�شر  ت�شكل  والتي 
تركيبها، حتتوي على مواد م�شادة 

لالأك�شدة وحماربة لل�شيخوخة.
اأخ���رى  ع��ن��ا���ش��ر  اأن  اإىل  واأ�����ش����اروا 
الغذائية  امل����ادة  ت��ل��ك  يف  م���وج���ودة 
تخفي�ص  على  فعال  ب�شكل  تعمل 
التاأك�شدي،  ب��الإج��ه��اد  ي�شمى  م��ا 
الذي ي�شرع من عملية ال�شيخوخة 
ويحارب جتدد اخلاليا يف اجل�شم.

الدرا�شات  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  ي��ذك��ر 
�شابقا،  اأك�����دت  ال�����ش��اب��ق��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
دور  لها  ال��داك��ن��ة  ال�����ش��وك��ولت��ة  اأن 
ع��ل��ى �شحة  امل��ح��اف��ظ��ة  م��ف��ي��د يف 
القلب وال�شرايني، وعلى �شغط دم 
الوقاية  اأي�شا يف  وت�شاعد  معتدل، 
اأّنها  كما  ال�شرطان.  اأم��را���ص  م��ن 
ت�شاهم يف حت�شني املزاج من خالل 
ال�شعادة  ه���ورم���ون  م��ع��دل  ت��ع��زي��ز 

ال�شريوتونني املوجود يف الدماغ.

هذه اأهم فوائد امل�سي يف فرتة احلمل

تتعدد فوائد امل�سي ال�سحية و النف�سية، 
فهو من الريا�سات املنا�سبة لكل الأعمار. 
فيو�سي  احلمل  فتترة  يخ�ص  فيما  اأمتتا 
اأطباء الن�ساء و التوليد الن�ساء احلوامل 
بوترية  يوميًا  دقيقة   30 ملتتدة  بامل�سي 

بطيئة.
ميكنك ال�ستفادة من مزايا هذه الريا�سة 
الآمنة طاملا كانت باحلد املعقول وحتت 
الإ�سراف الطبي. لذلك نقدم لك فوائد 

امل�سي خالل فرة احلمل:

البدنية لياقتِك  من  الرفع   1-
ي��ع��زز امل�����ش��ي يف ف���رتة احل��م��ل م��ن ل��ي��اق��ت��ِك ال��ب��دن��ي��ة عن 
مترين  مبثابة  فهو  للج�شم،  العام  الن�شاط  تقوية  طريق 
�شامل لكل ع�شالتِك خا�شة ع�شالت املوؤخرة، والفخذين 

والأرداف.
والأوعية  القلب  �شحة  وحت�شني  تقوية  يف  امل�شي  ي�شاهم 
املخ، ويحمي  واأن�شجة  والكبد، كما يغذي خاليا  الدموية 
امل�شي من الإ�شابة بنزلت الرد والزكام عن طريق تعزيز 

جهاز املناعة.
جنينِك �شحة  على  املحافظة   2-

على  ت�شيطري  اأن  ميكنِك  ب��ان��ت��ظ��ام،  امل�شي  مار�شتي  اإذا 
تدفق  تعزيز  يف  امل�شي  و�شي�شاعدِك  جنينِك،  ووزن  وزن��ِك 
اإم���داد اجلنني  ال��دم��وي��ة يف ج�شمِك مم��ا ي�شمن  ال���دورة 
ما  وهذا  امل�شيمة،  عر  اليومية  الغذائية  احتياجاته  بكل 

يحافظ على �شحة اجلنني يف حالة جيدة.
احلمل ب�شكري  اإ�شابتِك  خماطر  تقليل   3-

ارت���ف���اع م�����ش��ت��وي��ات ال�����ش��ك��ر يف ال����دم خ���الل ف���رتة احلمل 
الولدة  بعد  ال�شكري  مبر�ص  الإ���ش��اب��ة  خلطر  يعر�شِك 
ال��ث��اين، وه��ذا الإرت��ف��اع يزيد  ال��ن��وع  ال�شكري م��ن  خا�شة 

اأي�شاً من خماطر الولدة املبكرة.
مبمار�شتِك للم�شي حتافظني على وزنِك، وهو ما يحد من 

خطر اإ�شابتِك ب�شكري احلمل وما يتبعه من م�شاعفات.
والولدة  احلمل  بت�شمم  الإ�شابة  خطر  من  التقليل   .4

املبكرة
زيادة  مع  ال��دم  �شغط  ارت��ف��اع  نتيجة  ياأتي  احلمل  ت�شمم 

الروتني يف البول، لذلك واظبي على امل�شي فهو ي�شاعِد 
يف احلفاظ على وزن �شحي ويقلل من ن�شبه الكولي�شرتول 
اأثناء احلمل، وهذه  الدم  وبالتاي ي�شبط م�شتوى �شغط 
الطريقة تقل احتمالية الولدة املبكرة التي حتدث ب�شبب 

ت�شمم احلمل.
واملزاجية النف�شية  حالتِك  حت�شني   .5

تقلب احلالة املزاجية هي اإحدى الأعرا�ص ال�شائعة لدى 
م�شتوى  تغري  اإىل  ذلك  ويرجع  احلوامل،  الن�شاء  معظم 
الهرمونات حيث يتقلب مزاج احلامل بني ال�شعادة والقلق 

والإكتئاب.
اإفراز الأندورفني  اأي ريا�شة اأخرى ت�شاعد يف  امل�شي مثل 
وهو الهرمون امل�شوؤول عن ال�شعور بال�شعادة، مما يح�شن 

احلالة النف�شية واملزاج العام.
ال�شهيق  عملية  اأن  اإىل  العلمية  ال��درا���ش��ات  اأ���ش��ارت  وق��د 
وال����زف����ري ال���ت���ي مت��ار���ش��ي��ن��ه��ا خ�����الل امل�������ش���ي ت�����ش��اه��م يف 
ال�شغط  م��ن  والتخفيف  الأع�����ش��اب  وتهدئة  اإ�شرتخائِك 

النف�شي الذي قد تعانني منه.
احلمل اآلم  وتخفيف  الطبيعية  الولدة  فر�ص  زيادة   .6

فرتة  خ��الل  الآلم  م��ن  للعديد  احل��ام��ل  امل����راأة  تتعر�ص 
حملها، كالأوجاع اأ�شفل الظهر، وانتفاخ القدمني، وت�شنج 
ال�شاقني وغريها. وي�شاعد امل�شي يف التخفيف من كل هذه 
الآلم، لذا نن�شحِك بتخ�شي�ص الفرتة ال�شباحية للم�شي 

ملدة 30 دقيقة.
اأثناء احلمل من مرونة ع�شالت اجل�شم كما  يزيد امل�شي 
الطبيعية  ال���ولدة  عملية  لت�شهيل  ممتازة  و�شيلة  يعتر 

غثيان  م��ن  امل�شي  يقلل  كما  الأمل،  م��ن  ممكن  ق��در  ب��اأق��ل 
ال�شباح والتعب والإم�شاك والدوايل والأرق.

ن�شائح للم�شي الآمن خالل احلمل:
- �شرب حوايل ن�شف كوب من احلليب اأو تناول حبة موز 

واحدة قبل امل�شي لإمدادك بالطاقة الالزمة.
يعزز  الهادئ فهو  بامل�شي  ب�شرعة، وعليك  امل�شي  - جتنبي 
�شرر  اأي  يف  الت�شبب  دون  بكفاءة  وال��رئ��ت��ني  القلب  عمل 

للركبتني والكاحلني.
- اإذا �شعرِت بالإجهاد والتعب فخذي ق�شطا من الراحة.

اأي  اإذا كنِت تعانني من  ف��وراً  الطبية  امل�شورة  عليك طلب 
من الأعرا�ص التالية اأثناء امل�شي :

- الدوخة.

- الإرهاق.
- �شيق التنف�ص.

- الإغماء.
- النقبا�شات.

- عدم و�شوح الروؤية.
- النزيف املهبلي.
- اآلم يف ال�شدر.

- انخفا�ص حركة اجلنني.
- تورم اأو اأمل يف ال�شاق.

يجب عليك ا�شت�شارة الطبيب قبل البدء يف ممار�شة امل�شي 
اأو  ال��دم  ارت��ف��اع �شغط  تاريخ من  لديِك  ك��ان  اإذا  الطويل 
اأمرا�ص القلب اأو اأمرا�ص الرئة اأو يف حالة وجود خماطر 

متعلقة ب�شالمة اجلنني.

االأ�سربين يحمي من 
�سرطان الثدي

جرعة  تناول  اإن  جديدة  درا�شة  نتائج  قالت 
ب�����ش��ي��ط��ة م����ن الأ�����ش����ري����ن مل�����دة 3 اأي�������ام يف 
الإ�شابة  خ��ط��ر  تقلل  الأق����ل  ع��ل��ى  الأ���ش��ب��وع 
وتن�شم  باملائة.   20 بن�شبة  الثدي  ب�شرطان 
هذه الفائدة اإىل جمموعة الفوائد الوقائية 
اإثباتها.  ي��ت��وايل  التي  لالأ�شرين  العديدة 
الأورام  اأك��رث  ث��اين  ال��ث��دي  �شرطان  ويعتر 
التي ت�شيب الن�شاء يف الوليات املتحدة بعد 

�شرطان اجللد.
اأ����ش���رف���ت عليها  ال���ت���ي  ال���درا����ش���ة  وب��ح�����ش��ب 
برني�شتاين من معهد  لي�شلي  الروفي�شورة 
اأبحاث الوقاية من ال�شرطان يف كاليفورنيا 
ي�شاعد تناول جرعة منخف�شة ل تزيد عن 
81 ملغ من الأ�شرين 3 مرات اأ�شبوعياً اأو 
اأكرث على الوقاية من �شرطان الثدي بن�شبة 

باملائة.  20

واعتمدت اأبحاث الدرا�شة على متابعة بيانات 
57 األف امراأة بني عامي 1995 و2013 

من ال�شجالت الطبية لكاليفورنيا.
اأن  للدرا�شة  الإح�شائية  النتائج  واأظ��ه��رت 
تناول الأ�شرين ل يحمي فقط من الإ�شابة 
العالج  ب��ال��ورم، لكنه يزيد من فر�ص جن��اح 
الهرموين عند الإ�شابة به، دون اللجوء اإىل 

العالج الكيماوي. 



الثالثاء   9   مايو    2017  م   -   العـدد  12015  
Tuesday  9   May   2017  -  Issue No   12015

22

�ش�ؤون حملية

حتت رعاية وزير الربية

طالبًا وطالبة من 30 جامعة بالدولة يعر�سون 245 بحثا وم�سروعا علميا يف "امل�سابقة البحثية اخلام�سة لطلبة اجلامعات" بجامعة اأبوظبي  987

بهدف ن�سر لغة الإ�سارة 

اأن�سطة متنوعة لـ" االإمارات لل�سم " مبنا�سبة اأ�سبوع االأ�سم العربي الـثاين واالأربعني

برعاية وح�سور �سامل بن ركا�ص 

مدر�سة اليحر حتتفل  بتخريج كوكبة من طالب املرحلة الثانوية

•• اأبوظبي - الفجر

انطلقت اأم�ص فعاليات الدورة اخلام�شة من "م�شابقة 
ب��ح��وث ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ات يف دول����ة الإم�������ارات  والتي 
املهند�ص  معايل  رعاية  حتت  اأبوظبي  جامعة  تنظمها 
وب�شراكة  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  احل��م��ادي  اب��راه��ي��م  ح�شني 
وبالتعاون  للتعليم  اأبوظبي  جمل�ص  مع  ا�شرتاتيجية 
وا�شتقطبت  العلمي،  البحث  ك�شريك  "توازن"  م��ع 
امل�شابقة نحو 987 طالب وطالبة �شمن فرق بحثية 
خمتلف  من  جامعة   30 عن  يزيد  ما  متثل  طالبية 
بح�شور  وذل��ك  ال��دول��ة،  يف  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات 
لل�شوؤون  الرتبية  وزارة  وكيل  املعال  حممد  الدكتور 
يو�شف  حممد  والدكتور  العايل،  للتعليم  الأكادميية 
العايل  التعليم  ل��ق��ط��اع  التنفيذي  امل��دي��ر  ي��ا���ص  ب��ن��ي 
مب��ج��ل�����ص اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، و���ش��ع��ادة ���ش��امل مبارك 
املجتمعية  ل��ل��ع��الق��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ال��ظ��اه��ري 
مدير  امل��رزوق��ي  يحيي  وال��دك��ت��ور  اأب��وظ��ب��ي،  بجامعة 
"توازن"،  يف  الوطنية  الكفاءات  تطوير  اأول  تنفيذي 
البحوث  ق�شم  مديرة  نيويل  مارتينا  والروفي�شورة 
موتيك  ت��ريي  والدكتور  للتعليم  اأبوظبي  جمل�ص  يف 
نائب مدير اجلامعة لل�شوؤون الإداري��ة والدكتور علي 
الأكادميية،  ل��ل�����ش��وؤون  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  نظمي 
وعمداء الكليات باجلامعة ونخبة من اأع�شاء الهيئتني 

الإدارية والتدري�شية.
الرتبية  وزارة  وك��ي��ل  امل��ع��ال  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  واأك�����د 
لل�شوؤون الأكادميية للتعليم العايل حر�ص الوزارة من 
اإىل  دائ��م��اً  ال�شعي  على  ال�شرتاتيجية  خطتها  خ��الل 
معايري  اأرق��ى  التعليمية  الدولة  خمرجات  تواكب  اأن 
ب�شكل  الطالب  اإع���داد  يعنى  م��ا  وه��و  العاملية،  التميز 
متميز ليتمتع باملهارات املطلوبة ويف مقدمتها البحث 
العلمي والتفكري النقدي والتحليلي، ومن هنا ت�شتقي 
ت�شلط  اأهميتها حيث  الوطنية  البحثية  امل�شابقة  هذه 
اجلامعات  لطلبة  العلمي  البحث  اأهمية  على  ال�شوء 
خا�شة  الطلبة  م�شتقبل  ر�شم  يف  فاعل  دور  من  له  ملا 
مع خمتلف حتديات وتطورات الع�شر التي ينتج عنها 
اأن نعد  الوظائف احلالية، ولهذا علينا  اختفاء بع�ص 
ليتكيفوا  العلمي  ال��ب��ح��ث  واأدوات  مب��ه��ارات  الطلبة 
م�شرياً  العمل،  �شوق  وتغريات  تقلبات  مع  ويتاأقلموا 
اإىل اأن تعزيز وتر�شيخ ثقافة البحث العلمي بني طلبة 
رفع  �شبيل  الأوىل يف  اخل��ط��وة  ي��ع��د  اإمن���ا  اجل��ام��ع��ات 
املاج�شتري  درج��ات  حاملي  لأع��داد  الوطنية  املوؤ�شرات 
املتقدمة يف هذا  الدول  بالدولة لت�شاهي  والدكتوراه 

املجال.
يا�ص  بني  يو�شف  حممد  الدكتور  اأو�شح  جانبه  وم��ن 
امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل مبجل�ص 
حتديات  خم�شة  ن��واج��ه  ال��ي��وم  اأن��ن��ا  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 

والتي  امل�شتمرة  التقنية  ال��ت��ط��ورات  وت�شمل  ع��امل��ي��ة 
اليومية،  ح��ي��ات��ن��ا  اأوج����ه  مبختلف  تتحكم  اأ���ش��ب��ح��ت 
املوارد  ا�شتهالك  وا�شتمرار  ال�شكانية،  الأع��داد  وزي��ادة 
الوظائف يف  للعديد من  امل�شتمر  واختفاء  الطبيعية، 
�شوق العمل، جميعها ق�شايا توؤرق املجتمع العاملي ولن 
جند حلوًل اإيجابية وجذرية لها اإل من خالل البحث 
التعليم  اأهمية ال�شتثمار يف  العلمي، ومن هنا تت�شح 
والرتكيز على العلوم بفروعها املتنوعة، ول ي�شح لأي 
موؤ�ش�شة تعليم عايل اأن تطلق على نف�شها هذا امل�شمى 
وظيفة  ل��ت��اأدي��ة  وطاقاتها  م��وارده��ا  خ�ش�شت  اإذا  اإل 

مزدوجة بني التعليم والبحث العلمي.
اأول  تنفيذي  م��دي��ر  امل���رزوق���ي  يحيي  ال��دك��ت��ور  واأم����ا 
اأحد  ف��ق��ال:  "توازن"  يف  الوطنية  ال��ك��ف��اءات  تطوير 
"توازن" هو دفع وتعزيز البتكار من  اأهم مهامنا يف 
خالل ال�شتثمار يف البحث والتطوير، وبالتايل فاإننا 
والن�شطة  الفعاليات  خمتلف  دع��م  على  حري�شون 
بالنفع  ويعود  ينعك�ص  لأن��ه  املجال  ال�شلة يف هذا  ذات 
تطوير  وي�شاعدنا يف  املجتمع  على  والإيجابي  الفعال 
املوارد الب�شرية للدولة قادرة على التناف�ص يف خمتلف 
اجلامعات  بحوث  طلبة  و"مل�شابقة  الدولية،  املحافل 
ومكانة  اأه��م��ي��ة  املتحدة"  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
اإنطالق  خا�شة لدينا فقد �شهدنا جناح امل�شابقة منذ 
دورتها الأوىل من خم�شة �شنوات، ودائماً ما نتطلع اإىل 

جودة وتنوع املو�شوعات البحثية التي تقدمها الفرق 
الطالبية �شنوياً من خمتلف اأنحاء الدولة.  

ولفت الدكتور اأ�شرف خليل رئي�ص ق�شم البحث العلمي 
ب��ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي اع���ت���زاز اجل��ام��ع��ة ب��رع��اي��ة معايل 
املهند�ص ح�شني ابراهيم احلمادي وزير الرتبية لهذه 
امل�شابقة الوطنية للعام الثاين على التوايل وهو الأمر 
الذي يوؤكد مكانتها كنموذجاً رائداً للمبادرات العلمية 
ميثل  وال��ذي  العلمي  البحث  تعزيز  اإىل  تهدف  التي 
اأحد الركائز الأ�شا�شية ل�شرتاتيجية جامعة اأبوظبي،  
حر�شت  ال��ت��ي  الطالبية  ال��ف��رق  جميع  ج��ه��ود  مثمناُ 
على متيز العرو�ص العلمية التي تقدمها يف خمتلف 
توجه  ت��خ��دم  مل��و���ش��وع��ات  واخ��ت��ي��اره��م  امل�شابقة  ف��ئ��ات 
دولة الإمارات العربية املتحدة اإىل اقت�شاد قائم على 
ت�شمل  امل�شابقة  فئات  اأن  بالذكر  املعرفة. من اجلدير 
بحوث وم�شروعات يف: تكنولوجيا املعلومات وهند�شة 
الكمبيوتر، الهند�شة الكهربائية والإلكرتونية، العلوم 
البيئية والهند�شة، الهند�شة امليكانيكية، علوم الأحياء 
املحا�شبة  والبرتول  الكيميائية  الهند�شة  والكيمياء، 
املعمارية  الهند�شة  وال��ت�����ش��وي��ق،  والق��ت�����ش��اد  وامل��ال��ي��ة 
العالقات  املدنية،  الهند�شة  ال��ع��م��راين،  والتخطيط 
الب�شرية،  املوارد  ادارة  والت�شال اجلماهريي،  العامة 
الإدارة، علم النف�ص وعلم الجتماع والرتبية والعلوم 

ال�شيا�شية، وال�شحة العامة والبيئية.

•• العني - الفجر 

 حتت �شعار" لغة الإ�شارة و�شيلة هامة للتوا�شل مع 
باأ�شبوع  لل�شم  الإم����ارات  جمعية  "احتفلت  الأ���ش��م 
الأ����ش���م ال��ع��رب��ي ال���� 42 ح��ي��ث ن��ظ��م��ت و���ش��ارك��ت يف 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات والأن�����ش��ط��ة ب��ه��ذا الأ�شبوع 
اأف���راد  ب��ني  الإ����ش���ارة  ل��غ��ة  ن�شر  اإىل  جميعها  ت��ه��دف 
و�شرائح املجتمع حتى يتمكنوا من خاللها التوا�شل 

مع الأ�شم. 
اأقيمت  التي  الفعاليات  افتتاح  يف  اجلمعية  �شاركت 
مبقر مركز العني لرعاية وتاأهيل ذوي الحتياجات 
للرعاية  ال��ع��ل��ي��ا  زاي�����د  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال���ت���اب���ع  اخل���ا����ش���ة 
الإن�����ش��ان��ّي��ة، وق���دم خ��الل��ه ف��ري��ق ال��ع��رو���ص اجلوية 
�شماء  لتزيني  مبهراً  عر�شاً  امل�شلحة  للقوات  التابع 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  علم  ب��األ��وان  ال��ع��ني  مدينة 
املتحدة، و�شمل احلفل فقرات ذات معنى وطني ات�شم 
بالفخر والعتزاز والتفاعل من اجلميع مكوناً �شور 

جاذبة تنطق يف ذاكرة من ح�شر. 
ال�شم  للبنات  باملقر  مفتوح  يوم  الفعاليات  ت�شمنت 

توعوية  حما�شرات  اإق��ام��ة  �شمل  اجلمعية  ع�شوات 
وم�شابقات ترفيهية، وتوزيع اجلوائز على الفائزات 
لنفو�ص  وال�شرور  البهجة  ادخل  الذي  المر  منهن، 

امل�شاركات على اختالف اعمارهن
باإقامة  الأ�شبوع  اأن�شطة  �شمن  اجلمعية  واحتفلت 
التنفيذي  املجل�ص  مبقر  اليدوية  لالأ�شغال  معر�ص 
الوطني من  الأر�شيف  واآخ��ر مبقر  اأبوظبي،  لإم��ارة 
احلكومتني،  م��ع اجلهتني  امل��ت��ب��ادل  ال��ت��ع��اون  خ��الل 
ال���ي���دوي���ة ال��ت��ي ق��ام��ت ع�شوات  ل��ع��ر���ص الأ����ش���غ���ال 
خاللها  من  اأظهرن  باإياديهن  ب�شناعتهن  اجلمعية 

متتعهن بقدرات مميزة لالإبداع يف هذه امل�شغولت .
وت�����ش��م��ن م��ع��ر���ص الأ����ش���غ���ال ال���ي���دوي���ة ال����ذي اقيم 
بلغة  الوطني  ال�شالم  الوطني عزف  الأر�شيف  مبقر 
الإ����ش���ارة، وق����راءة اآي����ات ال��ذك��ر احل��ك��ي��م م��ع ترجمة 
عن  وث��ائ��ق��ي  فيلم  وع��ر���ص  الإ����ش���ارة،  بلغة  معنيها 
اجلمعية ل�شرح مهامها واأهدافها واأن�شطتها املتمثلة  
باملعار�ص واملوؤمترات، والندوات وامل�شاركات الداخلية 
تطرح  التي  امل�شرحية  العرو�ص  واإنتاج  واخلارجية، 

ق�شايا تلك الفئة وتخدم ق�شاياها. 

اإدارة  ال��درم��ك��ي رئ��ي�����ص جمل�ص  واأل��ق��ى ح��م��د ه���زاع 
جمعية الإمارات لل�شم كلمة تقدم فيها بال�شكر اإىل 
مقدمتها  ويف  اجلمعية،  تدعم  التي  اجلهات  جميع 
القيادة احلكيمة التي تهتم بالإن�شان يف املقام الأول، 
امل�شتمر  تعاونهم  على  الوطني  الأر�شيف  �شكر  كما 

واملثمر مع اجلمعية.  
واأ�شاد بدور الأر�شيف الوطني يف جمع ذاكرة الوطن 
التي توثق حال املجتمع الإماراتي قبل قيام الحتاد، 
وجوانب من اأحداث املا�شي الذي نفخر به، وجهود 
الآباء املوؤ�ش�شني ويف مقدمتهم القائد املوؤ�ش�ص املغفور 
له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان رحمه 
اهلل يف بناء الدولة وت�شييد �شرح الحتاد، م�شرياً اإىل 
التي  والوثائق  التاريخية  ال�شجالت  اإت��اح��ة  اأهمية 
بتاريخ  واملهتمني  والأك��ادمي��ي��ني  للباحثني  يقتنيها 
اجلمعية  منت�شبي  وح��ث  اخلليج،  ومنطقة  ال��دول��ة 

على ال�شتفادة من هذا املخزون الثقايف الوطني .
ال��درم��ك��ي ع��ن دور اجل��م��ع��ي��ة وم���ا تقدمه  وحت����دث 
لل�شم من م�شاعدات لتذليل العقبات التي تواجههم، 
كما تطرق اإىل لغة الإ�شارة ومنابعها، واأهمية تعليم 

والدول  ال�شقيقة  البلدان  يف  الإ���ش��ارة  لغات  الأ���ش��م 
ال�����ش��دي��ق��ة ك��ون��ه��ا ت��خ��ت��ل��ف ع���ن ال��ل��غ��ة امل���ت���داول���ة يف 

الإمارات بدرجات متفاوتة. 
العني  مركز  مع  اجلمعية  تعاونت  اأخ��رى  جهة  من 
باإقامة  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  وتاأهيل  لرعاية 
ور�شة عمل يف تعليم " اأ�شا�شيات لغة الإ�شارة " على 
اأي��ام، �شارك فيها موظفي عدد اجلهات  م��دار ثالث 
احلكومية التي مت تر�شيحهم بواقع ع�شرة موظفني 
عن كل يوم حل�شور هذه الور�شة التي تهدف لن�شر 
ل��غ��ة الإ�����ش����ارة ل��ل��م��وظ��ف��ني امل��ع��ن��ني ب��ت��وا���ش��ل��ه��م مع 
الأ�شخا�ص ال�شم، واأي�شا مت م�شاركة بع�ص املعلمني 
من  مدموجني  طلبة  بها  يوجد  التي  امل��دار���ص  م��ن 
ذوي الإعاقة ال�شمعية للتعرف على كيفية التوا�شل 

معهم خالل درا�شتهم . 
واخ���ُت���ت���م���ت اجل��م��ع��ي��ة ان�����ش��ط��ت��ه��ا وم�����ش��ارك��ات��ه��ا يف 
باإقامة   42 ال���  ال��ع��رب��ي  الأ���ش��م  اأ���ش��ب��وع  احتفاليات 
حفل ختامي مبدر�شة اأحمد بن زايد مبدينة العني 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز ال��ع��ني ل��رع��اي��ة وت��اأه��ي��ل ذوي 

الحتياجات اخلا�شة.

•• العني - الفجر

بتخريج  اخلا�شة   اليحر  مدر�شة  احتفلت 
وح�شور  برعاية  ع�شر  الثاين  ال�شف  طلبة 
العامري،  رك��ا���ص  ب��ن  حممد  ���ش��امل  ال�شيخ 
فندق  قاعة  يف  اأقيم  ال��ذي  احلفل  وت�شمن 
تربوية  وف��ق��رات  كلمات  على  ال��ع��ني  روت��ان��ا 
وف��ن��ي��ة.  وح�����ش��ر احل��ف��ل ع���دد م��ن مديري 
واأع�شاء  واخل���ا����ش���ة  احل��ك��وم��ي��ة  امل����دار�����ص 
ومديرة   والتدري�شية،  الإداري����ة  الهيئتني 
املدر�شة اأماين عبدالعزيز، وجمع من اأولياء 
اأمور الطلبة.  وقال ال�شيخ �شامل بن ركا�ص 
منذ  خ��رج��ت  ال��ي��ح��ر  م��در���ش��ة  اإن  كلمته  يف 
ن�شاأتها يف منت�شف الت�شعينيات حوايل األف 
طالب وطالبة هم اليوم يف مراكز متقدمة 
حملة  وم��ن  الدولة  وقطاعات  موؤ�ش�شات  يف 
كوكبة  رك��ا���ص  ب��ن  وه��ن��اأ  العليا،  ال�����ش��ه��ادات 
اخلريجني اجلدد، متمنياً لهم دوام التوفيق 
والعملية  العلمية  م�شريتهم  يف  وال��ن��ج��اح 
الغايل  الوطن احلبيب و بذل  �شاأن  واإع��الء 

والنفي�ص من اأجل م�شتقبله.

يطبق للمرة الأوىل على م�ستوى الوطن العربي
جامعة االإمارات تعقد االمتحانات النهائية 
مل�سروع الدبلوم للمر�سد النف�سي املدر�سي

•• العني – الفجر

بجامعة  والج��ت��م��اع��ي��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم  بكلية  النف�ص  علم  ق�شم  عقد 
املدر�شي،  النف�شي  للمر�شد  الدبلوم  مل�شروع  النهائي  المتحان   ، الإم��ارات 

ام�ص بح�شور 52 اخت�شا�شي نف�شي من جمل�ص اأبوظبي للتعليم.
واأكد الدكتور اأحمد النجار- رئي�ص ق�شم علم النف�ص بجامعة الإمارات اأن 
هذا اليوم يح�شد ثمرة اجلهود املبذولة من قبل املدربني والخت�شا�شني 
ال�شنتني  ال��رن��ام��ج ط���وال  ال��ذي��ن عملوا بجهد لإجن���اح ه��ذا  والإداري�����ني 
املا�شيتني، واأ�شار اإىل اأن املر�شد النف�شي �شيح�شل على ترخي�ص باجتيازه 
كما  جل��ان،   6 من  مكونة  �شخ�شية  مقابلة  اإىل  بالإ�شافة  المتحان  لهذا 
�شيتم عر�ص الناجحني يف الختبارين على الختبار النهائي اليوم الثالثاء 
والذي بدوره يتطلب عر�شهم على حالة عالجية للتطبيق العملي وكيفية 

التعامل معها.
ويعد هذا امل�شروع حديث، يطبق للمرة الأوىل على م�شتوى الوطن العربي، 
وو�شع  ب��امل��دار���ص،  النف�شيني  الخ�شائيني  وتقيم  ترخي�ص  اإىل  وي��ه��دف 
معايري معينة لالأخ�شائي املدر�شي لأهمية هذا القطاع يف تنمية وتقييم 
طالب املدار�ص ومتابعة حالتهم النف�شية والذهنية والدرا�شية، بالإ�شافة 
اإىل و�شع خطة الدبلوم التي تتكون من عدة دورات تنموية للح�شول على 

دبلوم عايل من جامعة الإمارات.
اجلدير بالذكر اأنه تقدم للرنامج 67 موظفا خ�شعوا لتدريبات ودورات 
اأيدي خراء ومدربني يف جمال علم النف�ص، فيما مت تقدمي  مكثفة على 
لالختبار   20 ع��دد  ق��ب��ول  يتم  اأن  اإىل  النهائي،  لالختبار  منهم   52
التطبيقي للمقدمة يف العالج ال�شلوكي املعريف والذي �شيحدد بعدها اأ�شماء 

احلا�شلني على تراخي�ص الخت�شا�شيني النف�شيني.

طلبة من معهد ال�سارقة للوثائق واالأر�سفة يطلعون على 
ماتقوم به اأمانة الوثائق يف حفظ وثائق اجلهات احلكومية

•• ال�شارقة –الفجر:

ا�شتقبلت اأمانة الوثائق التابعة لهيئة ال�شارقة للوثائق والأر�شيف وفًدا من 
طلبة معهد ال�شارقة للوثائق والأر�شفة يف اإطار اإطالع الطلبة على مهام 
اإمارة  التوثيق يف  اأعمال يف خدمة منظومة  توؤديه من  الوثائق وما  اأمانة 
ال�شارقة . وتعد الزيارة جزًءا من الرامج العملية التي ت�شاف اإىل �شل�شلة 
جمال  يف  خراتهم  رف��ع  بهدف  الدار�شون  الطلبة  يتلّقاها  التي  امل�شاقات 
اإج���راءات حلفظ  الوثائق من  اأمانة  به  تقوم  ما  على  واإطالعهم  التوثيق 

الوثائق املحالة اإليها من الدوائر واجلهات احلكومية .
املعّدة حلفظ خمتلف وثائق  الوثائق  اأمانة  اأرج��اء  وقام الطلبة بجولة يف 
ومهّياأة  اآمنّه  بيئة  وتوفري  ال�شارقة  اإم��ارة  يف  احلكومية  ال��دوائ��ر  وملفات 

حلفظ امللفات بالنظم املتطورة.
وتابع الطلبة اآليات ا�شتقبال امللفات املحالة من الدوائر احلكومية، ونظم 

اإجراءات الإحالة بجانب اآليات ومنهجيات الأمانة يف التوثيق .
وتعّرف الطلبة يف هذه اجلولة على اإجراءات اأمانة الوثائق بو�شفها   املخزن 
امللفات  نقل  �شالمة  ي�شمن  ه��ام  دور  م��ن  ت��ت��وّله  وم��ا  للوثائق  امل��رك��زي 
اإليها  باأ�شلوب ي�شهل الرجوع اإليها كلما دعت احلاجة اإليها نظًرا لأهميتها 

وحمايتها من التاأثر اأو التلف اأو ال�شياع .
وجرى تقدمي �شرح متكامل للطلبة عن عمليات الفرز والتنظيم والإدخال 
الإلكرتوين الالزمة لتوثيق تلك امللفات الواردة من قبل اجلهات احلكومية 
الوثائق  وطرق ال�شتفادة من هذا الر�شيد املحول وغريه من  اأمانة  اإىل 
كلما  اإليها  الرجوع  واإتاحة  لتنظيمها  املحولة  ال�شابقة  الأخ��رى  الأر�شدة 

دعت احلاجة وتاأمني حفظها وفق اأعلى معدلت الوقاية والتاأمني.
والتميز  الأ���ش��رتات��ي��ج��ي  التخطيط  اإدارة  م��دي��ر  بورقيبة  ح�شة  واأك����دت 
اأن الهيئة حتر�ص على متكني الطلبة من فهم جمريات واآليات  املوؤ�ش�شي 
زيارة  خ��الل  م��ن  العملية  اخل���رات  واإك�شابهم  الهيئة  يف  املتبعة  التوثيق 
املحالة  الوثائق  حلفظ  املتكامل  املركزي  املخزن  باعتبارها  الوثائق  اأمانة 
من الدوائر واجلهات احلكومية . واأ�شارت اإىل اأّن اأمانة الوثائق تعتر من 
املحطات الهامة يف منظومة الأر�شيف احلكومي لأهمية دورها فيما يحال 
اإليها من اجلهات لتتوىل الأمانة توثيقها بالنظم احلديثة والإلكرتونية 

وحفظها ب�شكل ي�شهل الرجوع اإليها كلما دعت احلاجة .
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الرو�شية  اجل���وي���ة  اخل���ط���وط  ���ش��رك��ة  ت��خ��و���ص 
اإيروفلوت معركة ق�شائية مع عدد من العامالت 
بني  بالتفرقة  ل�����الإدارة  ات��ه��ام��ه��ن  ب�شبب  فيها 

املوظفني على اأ�شا�ص "جن�شي".
ق�شائية  دع���وى  مو�شكو  يف  حمكمة  ورف�����ش��ت 
ايرينا  وا�شمها  امل�شيفات  اإح���دى  بها  تقدمت 

عزمها  اأعلنت  الأخ��رية  لكن  لريي�شاليم�شكايا، 
ا�شتئناف قرار املحكمة.

تف�شل  الإدارة  اإن  ال��دع��وى  يف  امل�شيفة  وق��ال��ت 
عن  امل��ن��ظ��ر  ج���ذاب���ات  "النحيفات،  امل�����ش��ي��ف��ات 
هذه  يف  دعمتها  وق��د  امل�شيفات"،  م��ن  غريهن 
الدعوى جماعات تعنى بالدفاع حقوق الإن�شان 

واملراأة عالوة على بع�ص النقابات العمالية.
اأدن��ى لطول  اأنها ت�شع حدا  ال�شركة فتوؤكد  اأما 
باأنهن  ذلك  م��ررة  لديها،  العامالت  امل�شيفات 
اإىل خ���زائ���ن الم��ت��ع��ة فوق  ل��ل��و���ش��ول  ب��ح��اج��ة 
املقاعد مل�شاعدة الركاب يف تخزين اأمتعتهم، كما 
تقول اإن كل كيلوغرام اإ�شايف على منت رحالتها 

ي��ج��ره��ا ع��ل��ى اإن��ف��اق امل��زي��د م��ن الأم�����وال على 
الوقود خالل الرحالت.

اإن كل  وقال ممثل عن ال�شركة خالل املحاكمة 
ال�شركة  اإ���ش��ايف على م��نت ط��ائ��رات  ك��ي��ل��وغ��رام 
ي���ج���ره���ا ع���ل���ى زي�������ادة ن���ف���ق���ات ال����وق����ود ب14 
العمل  طلب  �شنويا.ويحتوي  اأم��ري��ك��ي��ا  دولرا 
بيانات  "اإيروفلوت" على  �شركة  يف  للم�شيفات 
وطولهن  للعمل  املتقدمات  اأوزان  عن  تتحدث 

وقيا�ص مالب�شهن.
عدة  يف  الرو�شية  املحاكم  تنظر  ان  املقرر  وم��ن 
ال�شركة  م�شيفات  من  عدد  من  مماثلة  ق�شايا 

خالل الفرتة املقبلة.
وقال م�شوؤول يف ال�شركة "اإن امل�شيفات ثقيالت 
الوزن �شيجدن �شعوبة يف التحرك بني املقاعد 
ع��ل��ى م���نت ال���ط���ائ���رات، و���ش��ي��ج��دن ���ش��ع��وب��ة يف 
لها  بيان  ال�شركة يف  الركاب".واأو�شحت  خدمة 
اأن امل�شيفات على منت طائرات اأي �شركة وطنية 
ه��ن مب��ث��اب��ة ال��وج��ه امل��م��ث��ل ل��ل�����ش��رك��ة و بطاقة 
التعريف بالدولة التي متتلكها.يذكر اأن موؤ�ش�شة 
"اإيروفلوت"  �شركة  �شنفت  ب��ران��د  فاينان�شل 
اأهم واأقوى عالمة جتارية يف  الأ�شبوع اجلاري 
رو�شيا.وت�شري التقارير القت�شادية الدولية اإىل 
اأن ال�شركة ت�شتثمر ب�شكل كبري خالل ال�شنوات 
الأخ��رية يف طاقم العاملني لديها، ويف التو�شع 
يف جمال الرحالت اجلوية خا�شة يف قارة اأ�شيا.
منذ  كبري  ب�شكل  "اإيروفلوت"  �شركة  وتطورت 
كانت  بعدما  ال�شابق  ال�شوفيتي  الحت��اد  حقبة 
حينها مثار التندر وم�شرب المثال يف معاملة 

الركاب واخلدمات.

�سركة طريان رو�سية متهمة بتف�سيل امل�سيفات النحيفات

�سينيون يرق�سون فى ال�سوارع حلني 
انتهاء االختناق املرورى

تخّيْل جتربة لدواء جديد ي�شتهدف داًء عنيداً 
مئة  على  الباحثون  يعرث  مميت.  هو  ما  بقدر 
�شخ�ص يعانونه، ويعطون العالج اجلديد لأول 
اخلم�شون  اأما  العيادة.  يدخلون  مري�شاً   50
جمموعة  يف  فيو�شعون  التجربة،  يف  الآخ��رون 
الدواء  يحّقق  ع��الج.  اأي  ي��اأخ��ذون  ول  ال�شبط 

معدل جناح مذهاًل.
ك��م��ا لح��ظ��َت ع��ل��ى الأرج�����ح، ت��ك��رث ال��ث��غ��رات يف 
جتربة  ك��ان��ت  مل��ا  اأوًل،  التجربة.  ه��ذه  ت�شميم 
م�شبقاً  القائمة  الختالفات  تاأخذ  ل  ع�شوائية 
الدرا�شة  فتعجز  الع��ت��ب��ار،  يف  امل�����ش��ارك��ني  ب��ني 
ع��ن الإج���اب���ة ع��ن ال�����ش��وؤال: ه��ل ���ش��اه��م ال���دواء 
اأن  ���ش��ك يف  اأي م��ري�����ص؟ ل  يف حت�����ش��ني ح��ال��ة 

الأو�شاط العلمية ت�شخر من جتربة مماثلة. 
عن  منلكها  ك��ث��رية  معلومات  تنبع  ذل���ك،  رغ��م 
وا�شعة  جمموعة  عن  )ف�شاًل  اجلرمية  اأ�شباب 
من امل�شائل يف العلوم الجتماعية( من ت�شاميم 
ل ُتعتر اأف�شل من مثال جتربة الدواء املليئة 

بالهفوات هذه.
يفتقر علماء الجتماع عموماً وعلماء اجلرمية 
اأخالقية  عقبات  )ب�شبب  القدرة  اإىل  خ�شو�شاً 
ع�شوائية  جت���ارب  اإج����راء  ع��ل��ى  ع����ادًة(  وعملية 
الأف�شل يف  ُتعتر  باأنها  م�شبوطة غالباً، علماً 

عامل البحوث.
تراجع  ي�����ش��ّك��ل  اأن  ن��ت��وّق��ع  امل���ث���ال،  �شبيل  ع��ل��ى   
ال�شلوك  اأ�شباب  اأح��د  النف�ص  �شبط  م�شتويات 
تو�شيحات  اأق���وى  بع�ص  اإن  حتى  الإج���رام���ي، 
اجل��رمي��ة ي��ق��وم على ه��ذه ال��ف��ك��رة، ك��ذل��ك ثمة 
اأي�شاً  اأدلة كثرية تدعمها. لكننا رمبا نفرت�ص 
تطوير  اإىل  الأولد  تدفع  ال�شيئة  الرتبية  اأن 
م�����ش��ت��وي��ات م��ت��دن��ي��ة م��ن ���ش��ب��ط ال��ن��ف�����ص. رغم 
ع�شوائياً  النا�ص  ن�شّنف  اأن  ن�شتطيع  ل  ذل��ك، 
املختلفة.  النف�ص  �شبط  م�شتويات  فئات  �شمن 

الأولد  اأننا نعجز عن توزيع  اأي�شاً  املوؤكد  ومن 
ع�شوائياً على الأهل. نتيجة لذلك، ما من �شبيل 
كانت  اإذا  مم��ا  ال��ت��ي��ّق��ن  اجل��رمي��ة  لعلماء  يتيح 
اإذا  وم��ا  النف�ص،  �شبط  تراجع  ت�شّبب  الرتبية 

كان هذا الرتاجع بدوره يوؤدي اإىل اجلرمية.
�شحيح اأن علماء اجلرمية عاجزون عن ا�شتعمال 
على  يعتمدون  اأن��ه��م  اإل  الع�شوائية،  ال��ت��ج��ارب 
الإح�شائية  الأ�شاليب  م��ن  متنوعة  جمموعة 
النف�ص،  و�شبط  الرتبية  طرائق  درا�شة  بهدف 

و�شبط النف�ص واجلرمية.
 يف ه����ذا ال�������ش���ي���اق، ي���ح���اول���ون ا���ش��ت��ب��ع��اد اأب����رز 
اإىل  الرتبية  ت��وؤدي  مَل  تعلل  بديلة  تو�شيحات 
الرتاجع  هذا  يقود  ومَل  النف�ص،  �شبط  تراجع 
البحث  ه��ذا  وك�شف  الإج���رام���ي.  ال�شلوك  اإىل 
بتطوير  ترتبط  الرتبية  اأ�شاليب  اأن  با�شتمرار 
الأولد �شبط النف�ص، واأن الأخري يف الطفولة 
امل�شتقبل، من بينها  ينبئ بنتائج مهمة عدة يف 
ال�شلوك الإجرامي. يقوم عمل علماء اجلرمية 
عموماً على اكت�شاف هذه الأن��واع من الروابط 

بالتحديد.
الدقة  مطلقاً  حتقق  ل��ن  ال��درا���ش��ات  ه��ذه  لكن 
امل�شبوطة  الع�شوائية  التجارب  بها  تتمّتع  التي 
والجنرار  النف�ص  ك�شبط  كافة،  العوامل  لأن 
وراء النظراء املنحرفني، ُتعتر وراثية اإىل حد 

ما.

الوراثة والنتقال الجتماعي
علوم  يف  �شلبياً  امل�شطلح  ه��ذا  ُيعتر  وراث��ي��ة! 
مثل علم اجلرمية، وي�شّكل غالباً م�شدر كثري 
من احلرية. يختلف الب�شر يف الطول، والوزن، 
ُيعتر  ال�����ش��ل��وك��ي��ة: ل  وامل���ي���ول  وال�����ش��خ�����ش��ي��ة، 
اجلميع لطفاء ومنفتحني، كذلك ل نتمتع كلنا 
بطول لعب كرة �شلة حمرتف. ولكن اإليك اأهم 

جزء: ترتبط الوراثة باأ�شول هذه الختالفات. 
اإن م�شاألة ما وراثية، يعني ذلك  وعندما نقول 
توليد  يف  دوراً  ت��وؤدي  الوراثية  الختالفات  اأن 

اختالفات مرئية.
اأهمية  جيناتنا  جمموعة  يف  للتنّوع  تكون  رمبا 
البع�ص  ي�شتطيع  مَل  نفهم  اأن  ن��ح��اول  عندما 
ب�شهولة ت�شديد النقاط يف كرة ال�شلة، اأو تاأليف 
البع�ص الآخر  معزوفة مو�شيقية، ومَل ل يكّف 
عن انتهاك القانون. جتعل تاأثريات الختالف 
ت�شّرعاً  اأو  اأكرث تهوراً  النا�ص  اجليني عدداً من 
مقارنة بغريهم اأو اأكرث �شحة اأو عجزاً. ومع اأن 
الإقرار بهذا الواقع اأمر �شعب، جتعل اجلينات 
القانون  انتهاك  اإىل  مياًل  اأك��رث  اأي�شاً  البع�ص 

مقارنة بغريه.
اأخفقت جتربة الدواء الفرتا�شية يف الأخذ يف 
بني  الخ��ت��الف  تو�شح  م�شائل  بع�ص  العتبار 
جمموعة  يف  امل�شاركني  وبني  العالج  تلقوا  َمن 
بديلة  تف�شريات  اأم���ام  ال��ب��اب  فتح  م��ا  ال�شبط، 
العالج.  نالوا  َمن  الذي اختره  التح�ّشن  تعّلل 
ع��ل��ى ن��ح��و مم��اث��ل، ي�����ش��ري اك��ت�����ش��اف اأن معظم 
تاأخذ  اأن  ���ش��رورة  اإىل  وراث��ي  الب�شرية  النتائج 
درا����ش���ات ال�����ش��ل��وك ال���وراث���ة يف الع��ت��ب��ار بغية 

ا�شتبعادها كتف�شري بديل.
لنفرت�ص اأنك تت�شاءل عما اإذا كان بع�ص اأمناط 
الرتبية يوؤثر يف �شبط النف�ص لدى الولد. من 
ل اإىل اأدلة على اأن طريقة تعامل  ال�شهل التو�شّ
الأه����ل م��ع اأولده�����م ت��رت��ب��ط مب�����ش��ت��وى �شبط 
النف�ص الذي يتحّلى به الولد لحقاً يف حياته. 
لكن الأه��ل ل ينقلون اإىل اأولده���م درو���ش��اً عن 
تعّلم �شبط النف�ص فح�شب، بل مينحونهم اأي�شاً 
جيناتهم. ترث ن�شف موادك اجلينية من اأمك 
واإذا جتاهلت عامل  اأبيك.  الآخ��ر من  والن�شف 
النتقال الوراثي هذا، تعزو خطاأً اأي رابط بني 

الأهل والولد اإىل النتقال الجتماعي فح�شب.
الولد يف جزء  الأه��ل مع  تعامل  ت�شّكل طريقة 
وُتعتر  وط��ب��اع��ه��م.  �شخ�شيتهم  ن��ت��اج  م��ن��ه��ا 
ال�شخ�شية بدورها يف جزء منها وراثيًة. لذلك، 
اأن لالأهل  ُت��ظ��ه��ر  ال��ت��ي  امل���راق���ب���ة،  ت��ع��ود  رمب���ا 
النف�ص،  �شبط  م��ن  ذات��ه��ا  امل�شتويات  والأولد 
اإىل النتقال الجتماعي اأو النتقال الوراثي اأو 

كليهما معاً.
لكن معظم الأدلة عن اأ�شباب اجلرمية يتغا�شى 
ال����وراث����ي. رغ����م ذل����ك، اكت�شف  ع���ن الن���ت���ق���ال 
الجتماعي  النتقال  تاأثري  اأن  البحوث  بع�ص 
الولد،  ل��دى  النف�ص  �شبط  يف  ال��رتب��ي��ة(  )اأي 
عندما  ح�شماً  اأق��ل  ي�شبح  م�شبقاً،  ُح��دد  ال��ذي 
يف  النف�ص  �شبط  اجلينية يف  ال��ت��اأث��ريات  ن��اأخ��ذ 
العتبار. بكلمات اأخرى، عندما تويل النتقال 
)التف�شري  بحثك  يف  امل��الئ��م  الهتمام  اجليني 
البديل الذي يتجاهله معظم علماء اجلرمية(، 
اأو  ال��ن��ف�����ص  ���ش��ب��ط  ال��رتب��ي��ة يف  ت��اأث��ري  ي�شعف 

يختفي بالكامل.
الرتبية،  ت��اأث��ريات  من  خمتلف  ن��وع  يف  لنتاأمل 
التاأديب  ك��ث��رياً:  الأخ��ب��ار  ن�شرات  ن��وع يظهر يف 
اأ�شلوب  بني  العالقة  اأخ���رياً  تناولنا  بال�شرب. 
ال��ت��اأدي��ب ه���ذا وب���ني امل�����ش��اك��ل ال�����ش��ل��وك��ي��ة لدى 
الأولد. ولكن عندما ناأخذ النتقال الوراثي يف 
الذي  بال�شكل  ال�شرب  تاأثري  يختفي  العتبار، 
اأخرى،  ب��ع��ب��ارات  ال��ب��اح��ث��ني.  معظم  فيه  يفّكر 
بال�شرب  التاأديب  اأن  خال�شة  اأدلتنا  تدعم  ل 
يظّنه  ال���ذي  باملفهوم  �شلوكية  م�شاكل  ي�شبب 

معظم علماء النف�ص.

دور البيئة املحيطة
الوراثة  مع�شلة  تقت�شر  ل  ذل��ك،  على  ع��الوة 
على الرتبية. على �شبيل املثال، من الوا�شح اأن 

اجلرمية ل تتوزع ب�شكل ع�شوائي يف الأحياء، بل 
تبدو عاماًل م�شتقراً ن�شبياً ميّيز منطقة ما على 
مر اأجيال عدة. وغري الع�شوائي اأي�شاً العملية 
اأحياء.  يف  اأن��ف�����ش��ه��م  ال��ن��ا���ص  فيها  يق�ّشم  ال��ت��ي 
اإىل  ا�شتناداً  حم��ددة  مناطق  يف  النا�ص  يتجمع 
ولكن  اأبرزها.  الدخل  ي�شّكل  عوامل،  جمموعة 
اخل�شال  من  اأي  كانت  اإذا  مهمة:  نقطة  اإليك 
وراثيًة  ال�شكنية  النا�ص  خ��ي��ارات  يف  توؤثر  التي 
ب�شاأن  اكت�شافاتنا  ت�شبح  ت��اأث��ريه��ا،  وجتاهلنا 

تاأثري عوامل احلي يف اجلرمية غري دقيقة.
اأن  اأخ�����رياً  ال�����ش��وي��د  م��ذه��ل��ة يف  درا����ش���ة  ك�شفت 
الأح����ي����اء امل���ح���روم���ة ت���واج���ه م���ع���دلت جرمية 
اأخذ  اأعلى. رغم ذلك، اختفى تاأثري احلي عند 
اأخ��رى ترتّكز يف عائالت حمددة  عوامل خطر 
يف العتبار. ومرة اأخرى، �شعف تاأثري النتقال 
بالكامل(  اختفى  الجتماعي )ويف هذه احلالة 
الوراثي  اأخ��رى مثل النتقال  اأخذ عوامل  عند 
الكت�شاف  هذا  ي�شمن  هل  ولكن  احل�شبان.  يف 
العامل؟  ح��ول  اأخ��رى  عينات  يف  م�شابهة  نتائج 
كال، اإل اأن علماء اجلرمية قلما يتوقفون عند 
بتاأثريات  ملوثة  درا���ش��ات��ه��م  ت��ك��ون  اأن  احتمال 

وراثية خمفية.

الختالط اجليني
ب�)الختالط  ع��ل��م��ي��اً  ال��ظ��اه��رة  ه���ذه  ت��و���ش��ف 
العتقاد  اإىل  ع��دة  اأ���ش��ب��اب  وتدفعنا  اجل��ي��ن��ي(، 
علوم  تقّدمها  كثرية  بحوث  يف  منت�شرة  باأنها 
وع��ل��م اجل��رمي��ة خ�شو�شاً.  ع��م��وم��اً  الج��ت��م��اع 
اأن  ي�شري بحثنا اخلا�ص حيال هذه امل�شاألة اإىل 
ال��ذي ل  ال��وراث��ي  التاأثري  ال�شئيل من  امل��ق��دار 
وي�شّكك يف  اكت�شافاتنا  يلّوث  العتبار  يوؤخذ يف 
دقتها. نتيجة لذلك، رمبا يكون اأكر جزء مما 
نعرفه عن اأ�شباب اجلرمية مبالغاً فيه اأو حتى 

خاطئاً بالكامل.
ل نهدف من ذلك كله اإىل الت�شكيك يف اإجنازات 
علماء الجتماع، فنحن يف النهاية عاملا اجتماع 
م��ث��ل��ه��م. ول��ك��ن ع��ل��ى ع��ل��م��اء الج��ت��م��اع عموماً 
ت�شاميم  ت��ب��ن��ي  خ�����ش��و���ش��اً  اجل���رمي���ة  وع��ل��م��اء 
ب��ح��وث تتيح ل��ه��م اأخ���ذ الخ��ت��الط اجل��ي��ن��ي يف 
احل�شبان. ولتحقيق هذا الهدف، من ال�شروري 
تبني ت�شاميم قادرة على التمييز بني العوامل 
ال��وراث��ي��ة وب���ني ت��ل��ك ال��ب��ي��ئ��ي��ة. م��ن ه��ن��ا تن�شاأ 

احلاجة اإىل حتليل بيانات الأقارب.
عينة  العائلة  يف  واح���د  ول��د  اع��ت��ب��ار  يختلف  ل 
عن  ع���ادًة(  الجتماع  علماء  يفعل  )كما  كافية 
املغلوطة. ط���وال عقود،  ال���دواء  اإج���راء جت��رب��ة 
ح��ر���ص ع��ل��م��اء ال�����ش��ل��وك ال���وراث���ي ع��ل��ى حتليل 
باأن  علماً  التوائم(،  )خ�شو�شاً  الإخ���وة  بيانات 
اأح����د الأ���ش��ال��ي��ب الأك�����رث فاعلية  ه���ذه ت�����ش��ّك��ل 

للغو�ص يف العالقة بني متغريين.
اجلرمية  علماء  معظم  ي�شتعني  ل  ذل��ك،  رغ��م 
بهذه الت�شاميم. ل يعود خيارهم هذا اإىل �شبب 
منهجي جيد، على حد علمنا على الأق��ل. على 
العك�ص، يبدو اأن الكلمة )جينة( ت�شبب الغثيان 
لعلماء الجتماع. قبل وقت لي�ص ببعيد، ن�شرت 
جملة بارزة يف جمال علم اجلرمية مقاًل يدعو 
توائم.  على  تعتمد  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ات  وق��ف  اإىل 
ل��ن��ت��وق��ف ع��ن��د ه���ذه امل�����ش��األ��ة ق��ل��ي��اًل. ث��م��ة َمن 
ُيطالب فعاًل باإزالة تقنية بحث ممتازة من هذا 
املجال، تقنية ُتعتر بالغة الأهمية عند حماولة 
ا�شتبعاد م�شاكل وا�شعة النت�شار مثل الختالط 

اجليني.
موا�شلة  والج��ت��م��اع  اجل��رمي��ة  علماء  اأراد  اإذا 
علمية  خ��رات  اكت�شاب  على  وعملهم  تقدمهم 
درا�شات متاثل  اإج��راء  نكّف عن  اأن  يلزم  اأو�شع، 

جتارب الدواء ال�شيئة.

العلماء مل يتو�سلوا اىل ال�سبب املبا�سر

ال�سلوك االإجرامي.. بني الوراثة واالنتقال االجتماعي

يف  م�سبوقة  غري  خطوات  املتحدة  الوليات  حّققت 
حماربة اجلرمية، لذا �سهدت اجلرائم العنيفة وغري 
العنيفة على حد �سواء تراجعًا من ذروتها يف العقود 
املا�سية يف هذا البلد. ول �سّك يف اأن هذه اأخبار جيدة. 
اإح�سا�سًا  ب�سهولة  فينا  يوّلد  رمبا  النجاح  هذا  اأن  اإل 
ولكن  امل�سكلة.  حللنا  اأننا  نظّن  لأننا  بالأمان  خاطئًا 
اأ�سباب اجلرمية يحمل  ماذا لو كان كل ما نعرفه عن 

كثريًا من الثغرات اأو خاطئًا بالكامل؟

�شعب  �شئ  كل  من  يجعلون  دائما  ال�شينيون  كعادتهم 
�شهل، اإذ ترجل ركاب �شينيني من �شياراتهم، واحلافالت 
�شان�شى،  �شياآن مبقاطعة  �شريع فى مدينة  على طريق 

ب�شبب الختناق املرورى، ورق�شوا معا لق�شاء الوقت.

وبداأ ال�شينيون فى ت�شغيل الأغانى عن طريق مكرات 
الكثري  جعل  ما  ال�شوارع،  فى  الرق�ص  وب��داأوا  ال�شوت، 
من املارة يتفاعلون معهم ويرق�شون فى ال�شوارع حلني 

انتهاء الأزمة املرورية.
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اإعتتتتتتتتتتالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/

رخ�شة رقم:CN 1034855  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 6.50*1 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/ور�شة العلمني للرديرتات
AL ALAMAIN WORKSHOP FOR RADIATORS

اىل/العلمني لعمال اجلب�ص      
AL ALAMAIN GYPSUM WORKS

تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح ال�شناعية املالك/ورثة را�شد احمد املن�شوري )م 7 - ق 71( 
اىل ابوظبي مدينة زايد مدينة زايد �شرق 16 - قطعة 123 - مبنى A - مكتب 6 حممد زايد 

خلفان واخرين
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال اجلب�ص )4330010(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح مردات )راديرتات( املركبات وتنظيفها )4520006(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح كهرباء ال�شيارات )4520005(

تعديل ن�شاط/حذف الفح�ص الفني للمركبات واملعدات والآليات )7120009(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9

اإلغاء اعالن �سابق
الظفرة  ال�ش�����ادة/قمة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ال�شابق  العالن  الغاء  يف  رغبتهم  ابدوا  قد  العامة  للمقاولت 
ال�شادر يف جريدة الفجر يف العدد رقم:11970 بتاريخ:2017/3/16 
CN بال�شم التجاري/  1195318 بخ�شو�ص الرخ�شة رقم: 
قمة الظفرة للمقاولت العامة  - املنطقة الغربية �شناعية غياثي

ثم تقدم بطلب اجراء التعديالت التالية:
اعادة الو�شع كما كان عليه

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الجراء مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأ�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه 

املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9

اإعتتتتتتتتتتالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خمبز نا�شر الق�شيلي

رخ�شة رقم:CN 1364487  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 3.5*1 اىل 3.5*1

 تعديل ا�شم جتاري من/خمبز نا�شر الق�شيلي
NASER AL QUSAILI BAKERY

اىل/خمبز نور�ص البحر     
BAKERY NAWARAS ALBAHAR

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 املالك: الذهب ال�شود لتجارة الفحم واحلطب �ص.ذ.م.م 

Olpmic Mashaal Coal طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: فحم اوملبيك امل�شعل

املودعة بالرقم:270912       بتاريخ:2017/04/05 م
با�ش��م:الذهب ال�شود لتجارة الفحم واحلطب �ص.ذ.م.م

وعنوانه:دولة المارات العربية املتحدة امارة دبي الق�شي�ص ال�شناعية م�شتودع رقم 3 ملك عقارات حكومة 
دبي هاتف: 0509361363 فاك�ص: 042675474 �شندوق الريد:86531  

امييل esmaeilkarim1971@gmail.com دبي 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34 التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب. 

و�شف العالمة:العالمة التجارية عبارة عن م�شتطيل ا�شود بداخله عبارة كلمة فحم اوملبيك امل�شعل باللون 
البي�ص ومن ا�شفلها باللغة الالتينية Olpmic Mashaal Coal ب�شكل مميز باللون البي�ص ويف 

و�شط الكلمة �شكل �شعلة حماطة باوراق غ�شن باللون الخ�شر ومن ال�شفل �شكل نار باللون الحمر . 
ال�ش��رتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها ول ت�شمل الكلمات فحم ، م�شعل على حده يف الو�شع العادي. 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 املالك: الذهب ال�شود لتجارة الفحم واحلطب �ص.ذ.م.م 

GOLDEN CROWN COAL طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: فحم التاج الذهبي

املودعة بالرقم:270911       بتاريخ:2017/04/05 م
با�ش��م:الذهب ال�شود لتجارة الفحم واحلطب �ص.ذ.م.م

وعنوانه:دولة المارات العربية املتحدة امارة دبي الق�شي�ص ال�شناعية م�شتودع رقم 3 ملك عقارات حكومة 
دبي هاتف: 0509361363 فاك�ص: 042675474 �شندوق الريد:86531  

امييل esmaeilkarim1971@gmail.com دبي 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34 التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب. 

التجارية عبارة عن �شكل م�شتطيل بداخله خطوط بني على برتقايل من اعاله  و�شف العالمة:العالمة 
ال�شعلة  ا�شفل  �شعله ومن  باللون ال�شود والذهبي بداخله �شكل  تاج  ا�شفله �شكل  باللون ال�شود ومن  قو�ص 
 GOLDEN CROWN COAL الالتينية كلمة  باللغة  ا�شفلها  الذهبي ومن  التاج  كلمة فحم 

ب�شكل مميز. 
ال�ش��رتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها ول ت�شمل كلمة فحم لعتبارها و�شفيه على املنتجات. 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 املالك: كرو�شفت متليز للياقة البدنية �ص.ذ.م.م 

BLACK.SMITH EST . 2016 :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:268129       بتاريخ:2017/12/13 م
با�ش��م:كرو�شفت متليز للياقة البدنية �ص.ذ.م.م

وعنوانه:منطقة را�ص اخلور دبي �ص.ب:28613 هاتف: 043336688 فاك�ص: 043336868 هاتف: 043336688 
فاك�ص: 043336868 �شندوق الريد: 28613 امييل abdullah@alwasit.com دبي 

الرز  ال�شطناعية  والقهوة  والكاكاو  وال�شاي  القهوة  بالفئة:30  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذلك 
احللويات  واحللويات  والفطائر  اخلبز  احلبوب  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات  الدقيق  وال�شاغو  التابيوكا 
)التوابل(  وال�شل�شات  امللح اخلردل اخلل  ال�شود اخلمرية وم�شحوق اخلبيز  والع�شل  النحل  املثلجة ع�شل 

البهارات الثلج. 
و�شف العالمة:العالمة مكونه من الكلمات مكتوبة بني ال�شطرين EST . 2016 باحرف لتينية بينهما 
�شورة على �شكل �شنديان وحتتهما كلمات BLACK.SMITH باحرف لتينية عري�شة ب�شكل مميز . 

ال�ش��رتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها والتنازل عن الكلمات black ، smith ، 2016 ، est كل 
على حده يف الو�شع العادي. 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9

اإعتتتتتتتتتتالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بن ها�شل خلياطة 

مالب�ص الرجال
رخ�شة رقم:CN 1111646 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ابراهيم مبارك ها�شل عبداهلل ال�شكيلى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك ها�شل عبداهلل ال�شكيلي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9

اإعتتتتتتتتتتالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم يف اي بي 
ما�شال رخ�شة رقم:CN 1123137-1 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ا�شافة �شامل عبيد مرزوق علي ال�شام�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف كبري ح�شني نور ال�شالم
تعديل وكيل خدمات/حذف خمي�ص حممد �شامل العلوي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/03802/2017 / جتاري   

اىل املدعى عليه :  ح�شن علي ل غر عبداهلل ، وحممد �شهباز لعمال النجارات - �ص ذ م م 
مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �شبيب العقارية - بن �شبيب العقارية �شابقا

 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/03802/2017 /جتاري  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالةب مالية - وما ي�شتجد من ايجار حتى الخالء التام 

م��ن 2017/2/14 وحتى  ل��ل��ف��رتة  ل��ل��م��اج��ور  الج����رة  ���ش��داد  ع��ن  امل��دع��ي عليهما ميتنعا  ان   - ع��ق��ار  اخ���الء 
2017/4/25 فرت�شد بذمتهما مبلغ 9.915 درهم وميتنعا  عن �شداده رغم  اخطارهما بال�شداد او الخالء 

يف 2017/4/12 عن طريق الن�شر  
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليهما مبلغ )10603( درهم كقيمة ايجارية للفرتة من   انتهاء 
العقد  يف 2017/2/14 وحتى  2017/4/25 ورغم اخطارهما يف 2017/4/12 عن طريق الن�شر ميتنعا عن 

ال�شداد 
مطالبة مالية - ان العقد ت�شمن الن�ص )ال�شرط اخلا�ص والبارز يف ظهر العقد( على غرامة 3000 درهم 
مطالبة مالية - ان العقد ت�شمن الن�ص )ال�شرط اخلا�ص والبارز يف ظهر العقد( على غرامة 500  درهم 
عن كل يوم لعدم تقدم املدعي عليهما لتجديد العقد عند انتهائه وان العقد قد انتهي يف 2017/2/14 عن 
�شهر واحد مببلغ 15000 درهم وما ي�شتجد حتى الخالء التام وحيث ان املدعي عليهما مل يقوما بتجديده 

رغم اخطارها يف 2017/4/12 عن طريق الن�شر 
الزام بت�شليم م�شتندات - الزام املدعي عليهما بتقدمي براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الربعاء  املوافق 2017/5/10  ال�شاعة 3.00م 
امام اللجنة الق�شائية )اللجنة الثانية(  بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات الإيجارية 
لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو 

من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات. 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/03705/2017 / جتاري   
اىل املدعى عليه : ال�شروج للخدمات الفنية - �ص ذ م م - وراغوبري رام �شاندرا جوجار 

مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �شبيب العقارية - بن �شبيب العقارية �شابقا
 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/03705/2017 /جتاري  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليهما بالت�شامن مبلغ )1.517 درهم( كقيمة ايجارية 
 للفرتة من انتهاء العقد يف 2016/10/1 وحتى 2016/10/19 وعند ت�شليم املاأجور امتنعا عن ال�شداد
مطالبة مالية- ان املدعي عليهما حرر لهما �شيك مببلغ )7.280 درهم( كقيمة ايجارية وتبني 

عدم وجود ر�شيد له وميتنعا عن �شداد مقابلة
على   العقد(  بظهر  واملطبوع  البارز  اخلا�ص  )ال�شرط  الن�ص  ت�شمن  العقد  ان   - مالية  مطالبة 

غرامة ارتداد كل �شيك مبلغ )2500 درهم( وقد ارتد عدد )واحد( �شيك دون �شرف 
البارز واملطبوع بظهر العقد( على  مطالةب مالية - ان العقد ت�شمن الن�ص )ال�شرط اخلا�ص 
غرامة 2000 درهم يف حال فتح بالغ لدى ال�شرطة وقد مت فتح بالغ بتاريخ 2016/10/9 برقم 

بالغ 13983/2016 واي�شا يف حال رفع دعوى ايجارية 3000 درهم 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما ب�شداد مبلغ 460.91 درهم قيمة فاتورة الكهرباء واملياه.  

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
  2017/5/10 املوافق  الربعاء   يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�شاعة 3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة الثانية( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ 

الن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 84077 بتاريخ : 2006/08/12
امل�شجلة بتاريخ : 2011/02/22

با�ش��م: دوجن - ايه �شو�شيو هولدينج كو. ال تي دي.
وعنوانه: 64، ت�شيونهو- دايرو، دوجنداميون- جو، �شيوؤول، جمهورية كوريا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
م�شتح�شرات �شيدلنية وادوية ملعاجلة و منع اختالل الوظائف اجلن�شية، م�شتح�شرات �شيدلنية وادوية 
م�شتح�شرات  امل��رك��زي،  الع�شبي  النظام  لأج��ل  وادوي���ة  �شيدلنية  م�شتح�شرات  احل�شية،  الع�شاء   لجل 
 �شيدلنية وادوية لأجل الع�شاء البولية والتنا�شلية، م�شتح�شرات �شيدلنية وادوية لأجل النظام الدوري

الواق�عة بالفئة: 5
بيانات التعديل: 

ا�شم من انتقلت له امللكية: دوجن - ايه ا�ص تي كو.، ال تي دي.
عنوانه: 64، ت�شيونهو- دايرو، دوجنداميون- جو، �شيوؤول، جمهورية كوريا

تاري�خ انت�قال امللكية: 2016/10/08
تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 02/ 04 /2017

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 101106 بتاريخ : 2007/10/16
امل�شجلة بتاريخ : 2009/07/08

با�ش��م: لرتي�شان بارفيومر ا�ص. ايه.
وعنوانه: 209 رو �شانت هونور، اف – 75001 باري�ص، فرن�شا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الزيوت العطرية، م�شتح�شرات جتميل )كوزمتيك(، غ�شول )لو�شن(  العطور، الطيب، خال�شة  ال�شابون، 
الغرف،  معطرات  اأ�شنان،  معاجني  )عطرية(،  ال�شخ�شي  لال�شتخدام  الكريهة  ال��روائ��ح  مزيالت  لل�شعر، 
للتواليت،  الكولونيا  ماء  املعطر،  اخلزامي  ماء  معطر،  ماء  الغرف،  معطرات  توزيع  لأدوات  معطرة  م��واد 
زي��وت للعطور  زي��وت عطرية للمنازل،   الأزه���ار )ع��ط��ور(،  ا�شا�شات روائ��ح  الأزه���ار )ع��ط��ور(،  م�شتخل�شات 
والروائح، منتجات لتعطري اجلو، الكهرمان )عطر(، امل�شك )عطر(،  ع�شب البت�شوك )عطر(،  خ�شب معطر، 

مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة وبخور معطر
الواق�عة بالفئة: 3
بيانات التعديل: 

ا�شم من انتقلت له امللكية: لغتيزن بارفومري ا�ص. ايه.ار.ال.
عنوانه: 1 رو ت�شارلز تيلري، زون اند�شرتيال دي بوليو، 28000 �شارتر، فرن�شا

تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/01/04
تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2017/04/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 101107 بتاريخ : 2007/10/16
امل�شجلة بتاريخ : 2009/07/08

با�ش��م: لرتي�شان بارفيومر ا�ص. ايه.
وعنوانه: 209 رو �شانت هونور، اف – 75001 باري�ص، فرن�شا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
�شموع وفتائل لالإ�شاءة، �شمع معطرة

الواق�عة بالفئة: 4
بيانات التعديل: 

ا�شم من انتقلت له امللكية: لغتيزن بارفومري ا�ص. ايه.ار.ال.
عنوانه: 1 رو ت�شارلز تيلري، زون اند�شرتيال دي بوليو، 28000 �شارتر، فرن�شا

تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/01/04
تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2017/04/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 162062 بتاريخ : 2011/09/06
امل�شجلة بتاريخ : 2012/02/06

با�ش��م: جواجندوجن فووا اجنينريينج مانوفاكتورينج كو.، ليمتد
وعنوانه: منر 3 اند�شرتيال روود، هواجنليان، ليليو ، �شوندي ، فو�شان ، جواجندوجن ، ال�شني

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
مقطورات )مركبات(، نواب�ص تعليق للمركبات، و�شالت قارنة للمركبات الرية، و�شالت ربط املقطورات 
للمركبات  احلركة  نقل  اأعمدة  املركبات،  دواليب  حم��اور  الرية،  للمركبات  احلركة  نقل  اآليات  للمركبات، 

الرية، قطع مكابح للمركبات، هياكل �شيارات، هياكل �شفلية للمركبات 
الواق�عة بالفئة: 12

بيانات التعديل: 
ا�شم من انتقلت له امللكية: جواجن دوجن فووا هايف اند�شرتيز كو.، ليمتد

عنوانه: منري 1 �شانتاي رود نورث، تاي�شان �شيتي، جواجندوجن، ال�شني 529200
تاري�خ انت�قال امللكية: 2016/11/02

تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2017/04/17
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 85632
با�ش��م: بي تي. مالتي�شرتادا اآرا �شارانا، تي بي كيه

كيكاماتان   ، كارانغ�شاري  دي�شا   58.3 ام  كيه  ملاهابانغ  راي��ا  ج��الن  وع��ن��وان��ه: 
كيكارانغ تيمور ، كابوباتني بيكا�شي 17550، اندوني�شيا

وامل�شجلة حتت رقم : )86183(  بتاريخ: 2008/01/16م
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2016/09/24م وحتى تاريخ : 2026/09/24م
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 85637
با�ش��م: اندو�ص - ليغ كلوذينغ ليمتد

وعنوانه: 12/2 ايل ا�شكر روود باجنالور 560052 الهند
وامل�شجلة حتت رقم : )92234(  بتاريخ: 2008/12/21

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2016/09/24 وحتى تاريخ : 2026/09/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 92424
با�ش��م: اإنرتن�شنال جيمولوجيكال ان�شتيتيوت 

وعنوانه: 1 – 7 �شوب�شرتات، 2018 انتويربن، بلجيكا
وامل�شجلة حتت رقم : )86312(  بتاريخ: 2008/01/24

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انتهاء احلماية يف : 2017/04/01 وحتى تاريخ : 2027/04/01

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93404
يف  �شانايي  امي��الت  ماكينة  ميكانيك  يف  هيدرليك  هيدرومك  با�ش��م: 

تيكاريت انونيم �شريكتي
وعنوانه: �شينكان اورجانيزي �شانايي بوجازي، او�شمنلي كاّدي�شي، رقم: 

1، انقرة، تركيا
وامل�شجلة حتت رقم : )88240(  بتاريخ: 2008/04/28

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انتهاء احلماية يف : 2017/04/22 وحتى تاريخ : 2027/04/22

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 201317 بتاريخ : 2013/11/21
امل�شجلة بتاريخ : 2014/11/04

با�ش��م: جواجندوجن فووا اجنينريينج مانوفاكتورينج كو.، ليمتد
وعنوانه: اند�شرتيال روود رقم 3، هواجنليان، ليليو تاون، �شيندي دي�شرتيكت، فو�شان �شيتي، جواجندوجن 

بروفين�شي، ال�شني
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

و�شالت قارنة للمركبات الرية، حماور دواليب املركبات، اليات نقل احلركة للمركبات الرية، اجهزة قالبة 
، اجزار من ال�شاحنات والعربات، اعمدة نقل احلركة للمركبات الرية، حامالت حماور الدواليب لل�شيارات، 

حماور العجالت للمركبات، مكابح ال�شيارات، نواب�ص تعليق للمركبات، نعالت مكابح ال�شيارات
الواق�عة بالفئة: 12

بيانات التعديل: 
ا�شم من انتقلت له امللكية: جواجن دوجن فووا هايف اند�شرتيز كو.، ليمتد

عنوانه: منري 1 �شانتاي رود نورث، تاي�شان �شيتي، جواجندوجن، ال�شني 529200
تاري�خ انت�قال امللكية: 2016/11/02

تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2017/04/17
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 098208
با�ش��م: بي تي. مالتي�شرتادا اآرا �شارانا، تي بي كيه

كيكاماتان  كاراجن�شاري،  دي�شا   ،58.3 ام  كيه  ليماهابينج  رايا  وعنوانه: جالن 
�شيكاراجن تيمور، كابوباتن بيكا�شي 17550، اندوني�شيا

وامل�شجلة حتت رقم : )92556(  بتاريخ: 2005/06/11م
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/08/01 وحتى تاريخ : 2027/08/01
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 78939
با�ش��م: بي تي. مالتي�شرتادا اآرا �شارانا، تي بي كيه

وعنوانه: جالن رايا ملاهابانغ كيه ام 58.3 دي�شا كارانغ�شاري ، كيكاماتان 
كيكارانغ تيمور ، كابوباتني بيكا�شي 17550، اندوني�شيا

وامل�شجلة حتت رقم : )91243(  بتاريخ: 2008/08/28م
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2016/03/25م وحتى تاريخ : 2026/03/25م
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 84278
با�ش��م: مايالن فارما جروب ليمتد

وعنوانه: انفرين كو. جالواي ايرلنده
وامل�شجلة حتت رقم : )84734(  بتاريخ: 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انتهاء احلماية يف : 2016/08/15 وحتى تاريخ : 2026/08/15

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93405
�شانايي يف تيكاريت  با�ش��م: هيدرومك هيدرليك يف ميكانيك ماكينة اميالت 

انونيم �شريكتي
 ،1 رق��م:  كاّدي�شي،  او�شمنلي  ب��وج��ازي،  �شانايي  اورجانيزي  �شينكان  وعنوانه: 

انقرة، تركيا
وامل�شجلة حتت رقم : )94036(  بتاريخ: 2009/03/31

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2017/04/22 وحتى تاريخ : 2027/04/22

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 006895
با�ش��م: ذا تيمكن كومبني

وعنوانه: 5400 مونت بلي�شانت �شرتيت ان دبليو، نورث كانتون، او ات�ص 44720، 
الوليات املتحدة المريكية

وامل�شجلة حتت رقم : )6963(  بتاريخ:  1996/11/07م
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2014/07/05م وحتى تاريخ : 2024/07/05م
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 100212

با�ش��م: كابو�شيكي كاي�شا يلو هات

وعنوانه: 2-19-10 عوبادي، ميجيورو- كيه يو ، طوكيو، اليابان 8545-153

وامل�شجلة حتت رقم : )107840(  بتاريخ:  2010/10/05

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2017/09/19 وحتى تاريخ : 2027/09/19

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 100213

با�ش��م: كابو�شيكي كاي�شا يلو هات

وعنوانه: 2-19-10 عوبادي، ميجيورو- كيه يو ، طوكيو، اليابان 8545-153

وامل�شجلة حتت رقم : )93510(  بتاريخ:  2009/02/25

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2017/09/19 وحتى تاريخ : 2027/09/19

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 105416
با�ش��م: نينجبو جينتيان كوبر تيوبي�ص كو.، ليمتد

زهيجياجن،  نينجبو،  �شيت�شينج،   روود،  وي�شت  ت�شينجك�شي   1 رق��م  وعنوانه: 
حمهووؤية ال�شني

وامل�شجلة حتت رقم : )108893(  بتاريخ:  2010/11/02
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2018/01/16 وحتى تاريخ : 2028/01/16
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 94809
با�ش��م: ارك كيميكالز، انك

كونكتيكت 06856- نوروولك، ولية   ،5204 7، �ص. ب.  وعنوانه: 501 مرييت 
5204، الوليات املتحدة المريكية

وامل�شجلة حتت رقم : )93623(  بتاريخ:  2009/03/10
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2017/05/20 وحتى تاريخ : 2027/05/20
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 95314

با�ش��م: كابو�شيكي كاي�شا يللو هات

وعنوانه: 2-19-10 عوبادي، ميجيورو- كيه يو ، طوكيو، اليابان 8545-153

وامل�شجلة حتت رقم : )99157(  بتاريخ:  2010/01/06

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2017/05/29 وحتى تاريخ : 2027/05/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 95315

با�ش��م: كابو�شيكي كاي�شا يللو هات

وعنوانه: 2-19-10 عوبادي، ميجيورو- كيه يو ، طوكيو، اليابان 8545-153

وامل�شجلة حتت رقم : )93948(  بتاريخ:  2009/03/23

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2017/05/29 وحتى تاريخ : 2027/05/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015
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اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98254
ب�اإ�ش��م : بنك دبي الإ�شالمي 

وعنوانه : �ص.ب. 1080 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ : 2010/11/25 وامل�ش�جلة حتت رقم : 126013 

الفئة :36
املنتجات : خدمات الأعمال املالية و التاأمني .

ال�شرتاطات :  
انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ش�نوات  ع�ش�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ش�تظل 

احلماية يف 2017/08/02 وحتى تاريخ 2027/08/02
ق�ستم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98255
ب�اإ�ش��م : بنك دبي الإ�شالمي 

وعنوانه : �ص.ب. 1080 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ : 2010/11/25 وامل�ش�جلة حتت رقم : 126014 

الفئة :37
املنتجات : خدمات اعمال البناء والإن�شاء والت�شليح .

ال�شرتاطات :  
انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ش�نوات  ع�ش�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ش�تظل 

احلماية يف 2017/08/02 وحتى تاريخ 2027/08/02
ق�ستم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي  وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98256
ب�اإ�ش��م : بنك دبي الإ�شالمي 

وعنوانه : �ص.ب. 1080 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ : 2010/11/25 وامل�ش�جلة حتت رقم : 126015 

الفئة :39
املنتجات : خدمات النقل والتخزين .

ال�شرتاطات :  
انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ش�نوات  ع�ش�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ش�تظل 

احلماية يف 2017/08/02 وحتى تاريخ 2027/08/02
ق�ستم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98257
ب�اإ�ش��م : بنك دبي الإ�شالمي 

وعنوانه : �ص.ب. 1080 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ : 2010/11/25 وامل�ش�جلة حتت رقم : 126016 

الفئة :42
املنتجات : خدمات تاأجري البنايات وال�شقق ال�شياحية ،  خدمات تاأجري الغرف الفندقية 
، خدمات  والفنادق  امل��ن��ازل  ح��ج��وزات  ، خدمات  ال�شكن  ح��ج��وزات   ، التامني  ، خدمات 

الكافيرتيات ، خدمات املطاعم ، خدمات اأماكن اإقامة ال�شياح ، خدمات الفنادق. 
ال�شرتاطات :  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ش�نوات  ع�ش�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ش�تظل 
احلماية يف 2017/08/02 وحتى تاريخ 2027/08/02

ق�ستم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 103113
ب�اإ�ش��م : الإمارات 

وعنوانه : املقر الرئي�شي ملجموعة الإمارات �ص.ب. 686 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ : 2010/05/20 وامل�ش�جلة حتت رقم : 103667 

الفئة :39
املنتجات : تنظيم الرحالت ال�ش�فرية ، احلجز لل�ش�فر ، تنظيم الرحالت ، تنظيم الرحالت من 

خالل اخلدمات املبا�شرة عر الإنرتنت وكتالوجات الطلب بالريد .
 EMIRATES ال�شم اجلغرايف  ا�شتخدام  املطالبة بحق ح�شري عن  :  عدم  ال�شرتاطات 

مبعزل عن العالمة.
انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �ش�نوات  ملدة ع�ش�ر  املفعول  نافذة  و�ش�تظل احلماية 

2017/11/22 وحتى تاريخ 2027/11/22
ق�ستم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 103114
ب�اإ�ش��م : الإمارات 

وعنوانه : املقر الرئي�شي ملجموعة الإمارات �ص.ب. 686 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ : 2010/03/08 وامل�ش�جلة حتت رقم : 100290 

الفئة :41
املنتجات : الرتفيه ، تنظيم وادارة احلفالت املو�ش�يقية )ترفيه( ، الأن�ش�طة الثقافية ، التدريب 
 EMIRATES ال�شرتاطات :  عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام ال�شم اجلغرايف .

مبعزل عن العالمة.
انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �ش�نوات  ملدة ع�ش�ر  املفعول  نافذة  و�ش�تظل احلماية 

2017/11/22 وحتى تاريخ 2027/11/22
ق�ستم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودع��ة بال�رقم  : 103115

ب�اإ�ش��م : الإمارات 
وعنوانه : املقر الرئي�شي ملجموعة الإمارات �ص.ب. 686 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ : 2010/03/08 وامل�ش�جلة حتت رقم : 100281 
الفئة :43

املنتجات : خدمات حجز اأماكن الإقامة املوؤقتة ، توفري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، توفري الإقامة 
عن طريق الفنادق والغرف ، اخلدمات التي تقدمها الفنادق و املوتيالت وال�شقق املجهزة ، وكالت 
واملوتيالت  بالفنادق  املتعلقة  املعلومات  وتوفري  الإق��ام��ة  اأم��اك��ن  حجز  وك��الت   ، الفنادق  حجز 

وخدمات املطاعم من خالل كتالوجات الطلب بالريد .
 EMIRATES ال�شم اجلغرايف  ا�شتخدام  املطالبة بحق ح�شري عن  :  عدم  ال�شرتاطات 

مبعزل عن العالمة.
انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �ش�نوات  ملدة ع�ش�ر  املفعول  نافذة  و�ش�تظل احلماية 

2017/11/22 وحتى تاريخ 2027/11/22 
ق�ستم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�شم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  104557
باإ�ش������م:  �ص. مي�شو برايفيت ليمتد   

وعنوان����ه:101 �شنرت بوينت ، جيليباي لني ، للباوغ ، مومباي 400012  ، الهند
وامل�شجلة حتت رقم:  130573            بتاريخ: 2011/1/31 

اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�شتظل   
احلم��اية يف: 2017/12/23

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�ص عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

 
املودعة حتت رقم  89920

با�شم  جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
وعنوانه  وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�شي ، 89330 7001- 

، الوليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ  2008/06/19 امل�شجلة حتت رقم  89681  

الفئة  3
املنتجات : م�شتح�شرات الزينة للعناية وتنظيف الب�شرة وال�شعر .  

ال�شرتاطات 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف   2017/01/28 وحتى تاريخ  2027/01/28
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 94657
ب�اإ�ش��م : �شو اند�شرتيز جروب انك

، جيورجيا 30722- دالتون   ، افينيو �ص.ب درووار 2128  اإي�شت والنت  وعنوانه : 616 
2128 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 2009/03/15 وامل�ش�جلة حتت رقم : 93793 
الفئة :27

املنتجات : ال�شجاد وق�شا�شات ال�شجاد 
ال�شرتاطات :  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ش�نوات  ع�ش�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ش�تظل 
احلماية يف 2017/05/15 وحتى تاريخ 2027/05/15

ق�ستم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98147
ب�اإ�ش��م : العني لالأغذية وامل�شروبات �ص.م.ع

وعنوانه : �ص.ب 16020 ، العني ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ : 2009/04/27 وامل�ش�جلة حتت رقم : 94600 

الفئة :32
املنتجات : املياه املعدنية واملياه الغازية وامل�شروبات الأخرى الغري كحولية ، م�شروبات 

الفاكهة وع�شائر الفاكهة ، اأ�شربة وم�شتح�شرات اأخرى لتح�شري امل�شروبات.   
ال�شرتاطات :  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ش�نوات  ع�ش�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ش�تظل 
احلماية يف 2017/07/31 وحتى تاريخ 2027/07/31

ق�ستم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 102686
ب�اإ�ش��م : الإمارات 

وعنوانه : املقر الرئي�شي ملجموعة الإمارات �ص.ب. 686 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ : 2008/03/11 وامل�ش�جلة حتت رقم : 100483 

الفئة :35
بالطلب  والإع���الن  الدعاية  ، خدمات  الإن��رتن��ت  والإع���الن عر  الدعاية  ، خدمات  والإع���الن  الدعاية  : خدمات  املنتجات 
، تفعيل الن�شاط  ، توجيه الأعمال للغري  اإدارة الأعمال للغري   ، الريدي من خالل كتالوجات ال�شراء ، خدمات الت�شويق 
املكتبي ، خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�ش�رائها عند احلاجة 
حتديداً املالب�ص واخلردوات والتي ت�شمل الألب�شة والإك�ش�شوارات والأحذية وم�شتلزمات ال�شفر واملتعلقات ال�شخ�شية وال�شلع 
اأو تعبئة ال�شلع  اأدوات املطبخ واملنزل وم�شتلزمات احلدائق وال�شناديق واحلاويات امل�شتخدمة يف نقل  املنزلية مبا يف ذلك 
اأو  املعلومات  املزودة مبحركات ومعدات ا�شرتجاع  الوقت الأخرى واملجوهرات والنظارات وال�شلع  واأدوات قيا�ص  وال�شاعات 
الت�شالت مبا يف ذلك م�شغالت ال دي يف دي واأجهزة الفيديو والهواتف اخللوية والآلت واأجهزة الت�شوير الفوتوغرايف 
الكامريات وال�شور الفوتوغرافية والألعاب وال�شلع الريا�شية واملنتجات ال�شيدلنية وم�شتح�شرات التجميل مبا يف ذلك 
اأجهزة ومعدات العناية باجلمال وال�شحة والعناية ال�شخ�شية ، توفري املعلومات وامل�شورة وامل�شاعدة للعمالء بغر�ص انتقاء 
ال�شلع املذكورة اآنفاً ، تقدمي عرو�ص اإي�شاحية ب�شاأن و�شائط الت�شالت لأغرا�ص �شراء ال�شلع املذكورة اآنفاً بطريقة مبا�شرة 
�شبكات  على  املبا�شرة  والدعاية  الإع���الن   ، ال�شراء  كتالوجات  من  ال��ري��دي  الطلب  طريق  عن  اأو  احلا�شوب  �شبكات  على 

احلا�شوب ، عر�ص ال�شلع من خالل و�شائل الت�شالت لأغرا�ص جتارة التجزئة.
ال�شرتاطات :  عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام ال�شم اجلغرايف EMIRATES مبعزل عن العالمة.

تاريخ  انت��هاء احلماية يف 2017/11/14 وحتى  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخرى  �ش�نوات  املفعول ملدة ع�ش�ر  نافذة  و�ش�تظل احلماية 
 2027/11/14

ق�ستم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�شم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 98868 
باإ�ش������م: �ص. هاميا انفي�شتمنت جروب كو، مليتد

وعنوان����ه: رقم 2، جينيو روود، جينبان اندي�شرتيال ديفيلومبنت اريا، هايكو، ال�شني  
وامل�شجلة حتت رقم: 98096              بتاريخ: 2009/12/08 

اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�شتظل   
احلم��اية يف: 2017/08/15

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�ص عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�شم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 98869 

باإ�ش������م: �ص. هاميا انفي�شتمنت جروب كو، مليتد

وعنوان����ه: رقم 2، جينيو روود، جينبان اندي�شرتيال ديفيلومبنت اريا، هايكو، ال�شني  

وامل�شجلة حتت رقم: 98097              بتاريخ: 2009/12/08 

اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�شتظل   

احلم��اية يف: 2017/08/15

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 

وال�شروط املن�شو�ص عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�شم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 98870 
باإ�ش������م: �ص. هاميا انفي�شتمنت جروب كو، مليتد

وعنوان����ه: رقم 2، جينيو روود، جينبان اندي�شرتيال ديفيلومبنت اريا، هايكو، ال�شني  
وامل�شجلة حتت رقم: 98098              بتاريخ: 2009/12/08 

اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�شتظل   
احلم��اية يف: 2017/08/15

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�ص عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�شم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 98871 

باإ�ش������م: �ص. هاميا انفي�شتمنت جروب كو، مليتد

وعنوان����ه: رقم 2، جينيو روود، جينبان اندي�شرتيال ديفيلومبنت اريا، هايكو، ال�شني  

وامل�شجلة حتت رقم: 98099              بتاريخ: 2009/12/08 

اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�شتظل   

احلم��اية يف: 2017/08/15

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 

وال�شروط املن�شو�ص عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 121639      بتاريخ : 02 / 11 / 2008
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م: هاميا انف�شتمنت جروب كو.، ليمتد
وعنوانه:    منر 2 ، جينيو رود ، جينبان اند�شرتيال دفلومبنت ايريا ، هايكو ، ال�شني

الدراجات 3.  :    1. حامالت حقائب للمركبات 2. عربات  املنتجات  الب�شائع / اخلدمات /  وذل��ك لتمييز 
�شيارات 4. هياكل للمركبات 5. عجالت للمركبات 6. مركبات للنقل الري او اجلوي او املائي او بوا�شطة 
ال�شكة حديد 7مكائن للمركبات الرية 8. هياكل لل�شيارات 9. اطارات لعجالت املركبات 10. اثاثات للمربكات 
11. واقيات �شدمات للمركبات 12. حماور دوليب للمركبات 13. اكيا�ص هواء )و�شائل �شالمة يف املركبات( 
14. خممدات ال�شدمات للمركبات 15. مقاعد للمركبات 16. �شناديق م�شننات للمركبات الرية 17. نواب�ص 
تعليق للمركبات 18. اعمدة نقل احلركة للمركبات الرية 19. اجهزة �شد ال�شرقة للمركبات 20. ال�شاحنات 

21. الزوارق . 
   الواق�عة بالفئة: 12

ان  حيث  كتابتها  طريقة  يف  مبتكرة  العالمة   . الالتينية  ب��الأح��رف   FSTAR الكلمة   : العالمة  و�شف 
الأحرف الثالثة الويل تكتب بالأحرف الكبرية )Capital( بينما احلرفني الخريين بالأحرف ال�شغرية 

)small( والعالمة مميزة بابتكار الكلمة وبطريقة الكتابة
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

EAT 106125

EAT 26417

EAT 34669

EAT 106126

EAT 32182

EAT 34670

EAT 106127

EAT 32836

EAT 34720

EAT 106128

EAT 34206

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  مايو 2017 العدد 12015
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املال والأعمال

»جلف تكنيكال«  تنال جائزة التميز 5 جنوم
•• اأبوظبي-الفجر:

جمموعة  ���ش��رك��ات  اإح���دى  تكنيكال"  "جلف  ح�شلت 
اخل��ل��ي��ج ل��الإل��ك��رتون��ي��ات ي���وم اخل��م��ي�����ص امل��ا���ش��ي على 
العربي  اخلليج  منطقة  يف  املتميزة  اخل��دم��ة  ج��ائ��زة 
وذلك من قبل بو�ص - �شيمن�ص لالأدوات املنزلية وذلك 

خالل حفل اأقيم يف JW ماريوت دبي.
ووكيل  احل�شري  امل���وزع  الفنية  اخلليج  �شركة  وتعد 
اإحدى  وه��ي  اأب��وظ��ب��ي  يف  املنزلية  ل����الأدوات  �شيمن�ص 
���ش��رك��ات جم��م��وع��ة اخل��ل��ي��ج ل��الإل��ك��رتون��ي��ات وتعتر 
املنزلية الأوىل يف  ل��الأدوات  منتجات بو�ص - �شيمن�ص 

اأوروبا والثانية على م�شتوى العامل.
بني  با�شتبيان  للجائزة  املانحة  ال�شركة  ق��ام��ت  وق��د 
العمالء �شمل 9 موزعني يف 7 دول يف منطقتها املعنية 
حيث كانت جلف تكنيكال ال�شريك الوحيد الذي حاز 
 100 ر�شاء  ن�شبة  ونالت  جن��وم  اخلم�ص  جائزة  على 
البيع  بعد  ما  خدمات  قيموا  الذين  العمالء  % بني 
ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ك����وادر ال�����ش��رك��ة امل��وؤه��ل��ون ع��ل��ى اأرق���ى 

م�شتوى مهني بتميز و�شرعة يف ال�شتجابة.
وتوا�شل جلف تكنيكال م�شرية النجاح عاما بعد عام 
فعلى مدار 7 �شنوات متتالية ح�شلت ال�شركة خاللها 
على �شهادات التميز بينما ح�شدت العام احلايل جائزة 

هذا  ان  ال�شركة  يف  امل�شوؤولون  واأك��د   . جن��وم  اخلم�ص 
وحتمل  اجلهد  من  مزيد  ب��ذل  اإىل  يدفعهم  التكرمي 
امل���زي���د م���ن اخل���دم���ات املتميزة  امل�����ش��وؤول��ي��ة وت���ق���دمي 
طلبات  كافة  تلبية  ل�شمان  امل�شتقبل  يف  واملتخ�ش�شة 

ورغبات وطموحات عمالئها وا�شتمرار ر�شائهم.  
املناف�شة  ح��ج��م  اأدرك����ت  تكنيكال  ج��ل��ف  اأن  واأ���ش��اف��وا 
ال��ك��ب��رية يف ال�����ش��وق امل��ح��ل��ي��ة وم����ن ه��ن��ا ف��ق��د جاءت 
ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات حم��ك��م��ة وهادفة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

ر�شا  م�شتويات  من  م�شتوى  اأعلى  اإىل  الو�شول  اإىل 
منتجات  تقدمي  يف  ال�شركة  جنحت  وق��د   ، املتعاملني 
عالية اجلودة اإىل جانب الرتكيز ب�شكل اأكر على رقي 
اخلدمات وخ�شو�شا خدمات ما بعد البيع الأمر الذي 
يوؤثر ب�شكل اإيجابي يف اأراء املتعاملني مع �شركة جلف 

تكنيكال.
�شيا�شاتها  تنفيذ  ما�شية قدما يف  ال�شركة  اأن  واأك��دوا 
اخلدمات  اأف�شل  توفري  نحو  م�شتمر  ب�شكل  الرامية 
، وحت��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات وم��ت��ط��ل��ب��ات امل��ت��ع��ام��ل��ني بحيث 
كبرية  وم�شداقية  ثقة  ذات  تكنيكال  جلف  اأ�شبحت 
لديهم جميعا، وهذا يوؤكده موؤ�شر املبيعات املت�شاعد، 
وكذلك ال�شتبيانات التي جتريها ب�شكل دوري لقيا�ص 
�شدى وراأي املتعاملني بخدماتنا ، وقد اأثبتت جميعها 
اأقدامها  وتر�شخ  م�شتمر  �شعود  يف  تكنيكال  جلف  اأن 

كاإحدى ال�شركاء الرائدة يف هذا املجال .
وبهذه املنا�شبة قال �شعادة عبيد حميد املزروعي رئي�ص 
نف�شي  عن  بالأ�شالة  اأت�شرف  ال�شركة:  اإدارة  جمل�ص 
وبالنيابة عن فريق جلف تكنيكال بهذا التكرمي واإننا 
ن�شعر بالفخر وال�شعادة بالفوز بهذه اجلائزة التي ُتعد 
ما  خدمات  تقدمي  على  الرتكيز  يف  جلهودنا  تكرمياً 
بعد البيع على اأعلى م�شتوى وبحلول موثوقة وفّعالة 

تلبي احتياجات وتطلعات جميع عمالئنا.

معهد م�سدر يقيم حفل تخريج 
الدفعة ال�سابعة يف 17 مايو

•• اأبوظبي-الفجر:

عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
حفل  م�شدر  معهد  يقيم  امل�شلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
تخريج الدفعة ال�شابعة من طلبته لعام 2017 يوم الأربعاء 17 مايو يف 
فندق ق�شر الإمارات باأبوظبي. ويندرج معهد م�شدر �شمن جامعة خليفة 

للعلوم والتكنولوجيا. 
و���ش��وف ي��ق��وم ال��دك��ت��ور اأرن�����ش��ت م��ون��ي��ز، وزي���ر ال��ط��اق��ة الأم��ري��ك��ي ال�شابق 
والأ�شتاذ الفخري وامل�شت�شار اخلا�ص يف معهد ما�شات�شو�شت�ص للتكنولوجيا، 
باإلقاء الكلمة الرئي�شية خالل احلفل الذي يتزامن مع الذكرى ال�شنوية 

العا�شرة لتاأ�شي�ص معهد م�شدر للعلوم والتكنولوجيا يف عام 2007. 
خ��ري��ج من   100 م��ن  لأك���رث  ال��ت��خ��رج  ���ش��ه��ادات  ت�شليم  احل��ف��ل  و�شي�شهد 
برنامج الدكتوراه متعدد التخ�ش�شات وبرامج املاج�شتري الت�شعة واملنتمون 
اإىل 34 دولة، ي�شكل الإماراتيون ما ن�شبته %50 من جمموع اخلريجني. 
كما �شي�شمل حفل التخريج هذا العام تخريج الدفعة الأوىل من خريجي 
مت  وال���ذي  املنطقة،  يف  نوعه  م��ن  الأول  الف�شاء  وتقنيات  نظم  تخ�ش�ص 
الإمارات  دول��ة  لتطلعات  ا�شتجابًة   2015 ع��ام  م�شدر  معهد  يف  اإطالقه 

ل�شتك�شاف الف�شاء ومتا�شياً مع الأهداف القت�شادية للدولة.
املدير  اليو�شف،  بهجت  الدكتورة  قالت  املنا�شبة،  ه��ذه  على  منها  وتعليقاً 
العا�شرة  ال�شنوية  الذكرى  بتزامن  �شعداء  نحن  م�شدر:  معهد  يف  املكّلف 
هذه  طلبتنا.  م��ن  ال�شابعة  ال��دف��ع��ة  تخريج  م��ع  م�شدر  معهد  لتاأ�شي�ص 
تخريج  ذلك  يف  مبا  الأ�شعدة،  خمتلف  على  بالتنوع  متيزت  التي  الدفعة 
اإىل  بالإ�شافة  الف�شاء،  وتقنيات  نظم  تخ�ش�ص  طلبة  من  جمموعة  اأول 

جمموعة كبرية من خريجي برنامج الدكتوراة. 
جديدة  حقبة  ب��دء  اأي�شاً  ال��ع��ام  لهذا  الطلبة  تخريج  ي�شادف  واأ���ش��اف��ت: 
والتي  والتكنولوجيا،  للعلوم  خليفة  جامعة  مظلة  حتت  عملنا  خالل  من 
�شت�شهم يف تعزيز اإرثنا العلمي والبحثي خالل الأعوام الع�شر القادمة. لقد 
حققنا يف معهد م�شدر الكثري من الإجن��ازات التي ت�شتحق الحتفال بها 
اأتوجه بال�شكر والمتنان للقيادة يف دولة الإم��ارات على  هذا العام، وعليه 

دعمها املتوا�شل جلهود املعهد. 
والطلبة  التدري�ص  هيئة  اأع�����ش��اء  لطاقم  امل��ح��وري  ال���دور  نثمن  اأن��ن��ا  كما 

وموظفي املعهد .
ويعرف عن الدكتور ارن�شت مونيز، الذي يلقي الكلمة الرئي�شية يف احلفل، 

اهتمامه بالعلوم والطاقة امل�شتدامة والبتكار. 
ع�شر  الثالث  الطاقة  كوزير  وزارت���ه  ف��رتة  م��وؤخ��راً  مونيز  الدكتور  واأن��ه��ى 
يف ت��اري��خ ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، وال��ت��ي ع��م��ل خ��الل��ه��ا ع��ل��ى دعم 
البيئة، وتطوير  الطاقة، واحلفاظ على  تقنيات متقدمة يف جمال  ابتكار 
العامة.  ال�شيا�شات  تدعم  التي  بالعلوم  والهتمام  العلمي،  البحث  ق��درات 
معهد  يف  موقعه  اإىل  مونيز  الدكتور  ع��اد  ك��وزي��ر،  من�شبه  مغادرته  وبعد 
الفخري  الأ���ش��ت��اذ  من�شب  لي�شغل   MIT للتكنولوجيا  ما�شات�شو�شت�ص 
اخلا�ص  وامل�شت�شار  الهند�شة  ونظم  للفيزياء  وايدا غرين  �شي�شيل  لكر�شي 

لرئي�ص معهد ما�شات�شو�شت�ص للتكنولوجيا.
وح�شد  ال��وف��ود  من  العديد  ح�شور  التخرج  حفل  ي�شهد  اأن  املتوقع  وم��ن 
�شركات  وروؤ�شاء  بالدولة  امل�شوؤولني  وكبار  وال��وزراء  ال�شخ�شيات  كبار  من 
من القطاعني العام واخلا�ص، بالإ�شافة اإىل اأع�شاء جمل�ص اإدارة جامعة 
خليفة للعلوم والتكنولوجيا وامل�شوؤولني يف معهد م�شدر وممثلني عن معهد 
ما�شات�شو�شت�ص للتكنولوجيا MIT ، وكذلك اأهايل الطلبة واأ�شدقائهم. 

2017 من طلبة معهد م�شدر، يبلغ عدد خريجي  وبتخريج دفعة العام 
املعهد م�شدر 585 خريجاً، التحق اأكرث من 90 باملئة منهم ب�شوق العمل 
لبدء م�شريتهم املهنية اأو باأحد برامج الدكتوراه ملتابعة حت�شيلهم العلمي 
�شواًء داخل الدولة اأو خارجها. وبحلول �شبتمر 2016، بلغ عدد الطلبة 
 52 الإم��ارات��ي��ون  الطلبة  ميثل  طالباً،   456 م�شدر  معهد  يف  امل�شجلني 
املعهد،  ع��دد طلبة  اإج��م��ايل  باملئة من   51 الإن���اث  كما متثل  باملئة منهم. 
و68 باملئة من اإجمايل عدد الطلبة الإماراتيني. وت�شمل الدفعة احلالية 
 26 149 طالب دكتوراه،  456 طالباً  من طلبة معهد م�شدر والبالغة 

باملئة منهم اإماراتيني.  

امل�سرفية" و"املعهد  للدرا�سات  " االإمارات 
امل�سريف الكوري" يوقعان اتفاقية تعاون

•• دبي -وام:

الكوري  امل�شريف  امل�شرفية واملالية واملعهد  الإم��ارات للدرا�شات  وقع معهد 
ام�ص يف دبي اتفاقية تعاون لتعزيز التعاون بني الطرفني يف تبادل اخلرات 
م�شرتكة  نوعية  برامج  وتقدمي  والأبحاث  واملدربني  التدريبية  والرامج 
و�شهادات احرتافية متخ�ش�شة لتطوير الكوادر الوطنية يف القطاع املايل 

وامل�شريف.
ح�شر توقيع التفاقية .. جمال اجل�شمي مدير معهد الإمارات للدار�شات 

امل�شرفية واملالية ويونغ جي ت�شو رئي�ص املعهد امل�شريف الكوري.
�شمن  تاأتي  التفاقية  اأن  له  �شحايف  ت�شريح  يف  اجل�شمي  جمال  واأو���ش��ح 
وبهدف  التدريبية  ال��رام��ج  بجودة  لالرتقاء  الرامية  واجل��ه��ود  اخلطط 
التعاطي ب�شكل اأكر مع الحتياجات التدريبية للجهات امل�شرفية واملالية 

.
م�شريا اإىل اأن املعهد امل�شريف مي�شي قدما يف تطوير ورفع املهارات الالزمة 
اآداء  الوطنية ورف���ع م�شتوى  ال��ك��وادر  ت��اأه��ي��ل  ب��ه��دف  امل�����ش��ريف  ال��ق��ط��اع  يف 

العمل.
الرامج  تنوع  �شت�شهم يف  الكوري  امل�شريف  املعهد  مع  ال�شراكة  اأن  واأ�شاف 

التدريبية من اأجل مواكبة تطورات القطاع املايل وامل�شريف عامليا .
ال�شراكات  خ��الل  من  براجمه  لتطوير  دائما  يعمل  املعهد  اأن  اإىل  م�شريا 

ال�شرتاتيجية العاملية.
دورة  اأم�ص  اأطلق  قد  واملالية  امل�شرفية  للدرا�شات  الإم���ارات  معهد  وك��ان 
جديدة من برنامج تطوير القادة من خالل �شراكته مع كلية داردن لإدارة 

الأعمال يف جامعة فريجينيا الأمريكية.
وي�شم الرنامج � الذي ي�شتمر حتى 20 من ال�شهر احلايل � 11 مواطنا 

ومواطنة من املديرين وقيادات البنوك املحلية يف الدولة.
املديرين  من  ع��ددا  واملالية  امل�شرفية  للدرا�شات  الإم���ارات  معهد  ويبتعث 
برنامج  يف  للم�شاركة  �شنويا  فريجينيا  جامعة  اإىل  التنفيذيني  واملديرين 

تطوير القادة لفرتة متتد اأ�شبوعني.

�سركة دبي ملقا�سة ال�سلع تطلق نظام اإدارة املخاطر »اأكتيف ري�سك«
•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة دب���ي مل��ق��ا���ش��ة ال�����ش��ل��ع، مزود 
يف  الرائد  املركزي  املقابل  الطرف  خدمات 
دبي  لبور�شة  بالكامل  واململوكة  املنطقة 
حديث  نظام  اإط���الق  ع��ن  وال�شلع،  للذهب 

لإدارة املخاطر يدعى اأكتيف ري�شك.
وقد مت تطوير هذا النظام من قبل �شركة 
من  ا�شتخدامه  وج��رى  �شوفتوير،  ت�شيال 
قبل �شركة دبي ملقا�شة ال�شلع بهدف تعزيز 
مبادئ  مع  يتوافق  التنظيمي مبا  امتثالها 
واملعايري  املالية  لالأ�شواق  التحتية  البنية 
الفنية للهيئة الأوروبية لالأوراق والأ�شواق 
للبنية  التنظيمية  اللوائح  مبوجب  املالية 
وتتميز  الأوروب�����ي�����ة.  ل���الأ����ش���واق  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
يف  ري�شك  اأكتيف  لنظام  الرئي�شية  ال�شمة 
الئتمانية  امل��خ��اط��ر  ع��ل��ى حت��دي��د  ق��درت��ه 
الإجمالية للطرف املقابل يف ال�شيناريوهات 
موارد  كفاية  م��ن  والتحقق  الف��رتا���ش��ي��ة، 
ال�شيولة يف الأوقات ال�شعبة يف ال�شوق، مع 
الإ�شافية  للمخاطر  املادية  الآث��ار  حتديد 

على انك�شاف اأع�شاء املقا�شة والعمالء. 

وبف�شل هذا النظام املح�ّشن، �شتقوم �شركة 
دبي ملقا�شة ال�شلع باإجراء اختبارات �شغط 
قدرتها  ق��ي��ا���ص  م��ن  لتتمكن  ي��وم��ي  ب�شكل 
املقا�شة  اأع�����ش��اء  تعرث  عند  ال�شمود  على 
الرئي�شيني، وقيا�ص تاأثريها املتعاقب املقابل، 
فيما تعمل اختبارات مقاومة ال�شغط على 
لدى  ال�شيولة  م��وارد  مرونة  م��دى  اختبار 
هذه  وت�شاهم  ال�شغط.  ح��الت  يف  ال�شركة 
حتديد  على  ال�شركة  م�شاعدة  يف  اخلطوة 
متطلبات الهام�ص املنا�شبة وقيا�ص حتديات 
ال�شيولة ق�شرية املدى ب�شكل اأف�شل يف ظل 
التحركات العك�شية لالأ�شعار. وتتوافق هذه 
املعايري مع املتطلبات التنظيمية الحتادية 
والدولية خلدمات الطرف املقابل املركزي 

واأف�شل املمار�شات العاملية.
وجدير بالذكر اأن �شركة دبي ملقا�شة ال�شلع، 
الهيئة  اع��رتاف  على  م��وؤخ��راً  التي ح�شلت 
املالية كمزود  والأ�شواق  الأوروبية لالأوراق 
خل��دم��ات ال��ط��رف امل��ق��اب��ل امل��رك��زي يف بلد 
ثالث، مل تقم باأي خطاأ منذ تاأ�شي�شها. كما 
موثوق  ك�شريك  الرا�شخة  مكانتها  اأثبتت 
وامل�شاركني  وال��ع��م��الء  امل��ق��ا���ش��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ات 

وال�شلع.  ل��ل��ذه��ب  دب����ي  ب��ور���ش��ة  ����ش���وق  يف 
يف  ري�شك  اأكتيف  نظام  تطبيق  و�شي�شاهم 
تقدمها  التي  املخاطر  اإدارة  هيكلية  تعزيز 

ال�شركة.
ويف تعليقه على اإطالق نظام اإدارة املخاطر 
ق���ال ج����وراجن دي�����ش��اي، الرئي�ص  اجل���دي���د، 
وال�شلع:  للذهب  دب��ي  لبور�شة  التنفيذي 
لدينا يف بور�شة دبي للذهب وال�شلع اإميان 

لإدارة  اأق��وى  باأهمية تطبيق معايري  را�شخ 
املخاطر من اأجل �شالمة اأ�شواقنا. 

ون��ح��ن م�����ش��ت��م��رون يف ت��ع��زي��ز ال���ك���ف���اءة يف 
اأحدث  ن�شر  خالل  من  وعملياتنا  اأنظمتنا 
البور�شة  لأع�����ش��اء  ت��ت��ي��ح  ال��ت��ي  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
بكل  ال��ت��داول  بعمليات  ال��ق��ي��ام  وعمالئهم 
ثقة. ويف الوقت الذي نعمل فيه ب�شكل كبري 
لالمتثال  الت�شغيلية  معايرينا  تعزيز  على 
لقوانني املنظمة الدولية لهيئات �شوق املال 
واملتطلبات التنظيمية الأخرى، فاإننا ندرك 
اأي�شاً باأن التقدم احلا�شل يف اإدارة املخاطر 
ويعتر  ال��ي��وم.  الهامة  املتطلبات  اأح��د  ه��و 
اأ�شا�شية  اأكتيف ري�شك خطوة  تطبيق نظام 
يف  املخاطر  اإدارة  مبمار�شات  الرتقاء  نحو 

�شركة دبي ملقا�شة ال�شلع .
املوؤ�ش�ص  ومن جانبه قال كاثري كاماناثان، 
والرئي�ص التنفيذي ل�شركة ت�شيال �شوفتوير 
بت�شغيل  �شعداء  نحن  امل��ح��دودة:  اخلا�شة 
نظام اأكتيف ري�شك للمرة الأوىل يف �شركة 
خلدمات  م�شغل  اأك��ر  ال�شلع،  ملقا�شة  دب��ي 
ال��ط��رف امل��ق��اب��ل امل��رك��زي يف امل��ن��ط��ق��ة. ول 
يقت�شر عملنا على ت�شميم برامج املخاطر 

التي تلبي اأف�شل معايري المتثال فح�شب، 
ب���ل ن���ق���دم اأي�������ش���اً م���ي���زة ت��ن��اف�����ش��ي��ة فريدة 
الطرف  خ���دم���ات  و����ش���رك���ات  ل��ل��ب��ور���ش��ات 
باأن  امل��رك��زي. واإن��ن��ا ف��خ��ورون ج���داً  املقابل 
بور�شة  جمموعة  قبل  م��ن  اخ��ت��ي��ارن��ا  يتم 
دبي للذهب وال�شلع لنكون �شريكهم يف هذا 

امل�شعى .
وتعتر �شركة دبي ملقا�شة ال�شلع اأكر مزود 
واأكرثها  املركزي  املقابل  الطرف  خلدمات 
خدمات  وتوفر  الأو���ش��ط،  ال�شرق  يف  تنوعاً 

ت�شوية �شمن فئات اأ�شول متعددة. 
اأع�����ش��اء امل��ق��ا���ش��ة بخيار  وت������زّود ال�����ش��رك��ة 
الت�شوية بعمالت متعددة، اإىل جانب قبول 
جم��م��وع��ة وا���ش��ع��ة م��ن ال�����ش��م��ان��ات مقابل 
الأوروبية  الهيئة  الهوام�ص. وبعد اعرتاف 
ل������الأوراق والأ�����ش����واق امل��ال��ي��ة ب�����ش��رك��ة دبي 
مل��ق��ا���ش��ة ال�����ش��ل��ع ك��م��زود خل��دم��ات الطرف 
باإمكان  ب��ات  ث��ال��ث،  بلد  امل��رك��زي يف  املقابل 
املقا�شة  خ���دم���ات  ت���ق���دمي  الآن  ال�����ش��رك��ة 
وتعمل  ه��ذا  الأوروب��ي��ة.  املالية  للموؤ�ش�شات 
ال�شركة �شمن قوانني هيئة الأوراق املالية 

يف الإمارات العربية املتحدة.

هايربماركت اللولو يح�سل على �سهادة معايري اجلودة العاملية لنظام �سالمة االأغذية
•• العني - الفجر

ح�������ش���ل���ت �����ش����رك����ة ه����اي����رم����ارك����ت 
�شهادة  العني على  اللولو يف مدينة 
�شالمة  ل���ن���ظ���ام  م����ع����اي����رياجل����ودة 
اإجنازاً  ويعنرهذا  العاملي  الأغذية 
هايرماركت  اللولو  ل�شركة  كبرياً 
هايرماركت  اأول  اأ����ش���ب���ح  ح���ي���ث 
�شهادة  مي���ن���ح  ال���ع���ني  م��ن��ط��ق��ة  يف 
الإعتماد هذه  . وياأتي هذا الإجناز 
ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��ج��ه��د امل���ت���وا����ش���ل ال����ذي 
ال�شيطرة  اأج��ل  من  ال�شركة  تبذله 
ع���ل���ى خم���اط���ر الأغ�����ذي�����ة وت���زوي���د 
جتتاز  ال��ت��ي  بالطعمة  امل�شتهلكني 
المن وال�شالمة العاملي لالأطعمة.

وق��ام راغ��ف��ان كري�شنا م��ورت��ي مري 
عمليات يورو لينك الدولية بت�شليم 
�شهادة اجلودة اىل �شليم اأم اأيه مدير 

وبح�شور  العاملية  اللولو  جمموعة 
�شاجي جمال الدين مدير العمليات 
و  العني  يف  اللولو  لفروع  الإقليمي 

حممد عمر مدير العالقات العامة 
للمجموعة يف العني و ف�شل حممد 
ال��ع��ني و فريوز  م��دي��ر م�����ش��رتي��ات 

اللولو  ه��اي��رم��ارك��ت  م��دي��ر  ب��اب��و 
ال�شحي   امل�شرف  ونو�شاد  الكويتات  

للمجموعة. 

عودة االأخ�سر الأ�سواق املال االإماراتية 
و�سط تداوالت ن�سطة على "اأبوظبي االأول"

•• اأبوظبي-وام:

اغلقت اأ�شواق املال الإماراتية ام�ص مرتفعة بدعم من بع�ص الأ�شهم 
تداولت  و���ش��ط  وال��ب��ن��وك  العقار  قطاعي  �شمن  امل��درج��ة  الثقيلة 
ن�شطة على �شهم بنك اأبوظبي الأول الذي جتاوزت قيمة ال�شفقات 
املرمة عليه 255 مليون درهم وذلك رغم تراجعه اىل 11.25 
درهم . وارتفع املوؤ�شر العام ل�شوق دبي املايل بن�شبة 0.23 يف املئة 
عند 3391 نقطة يف حني منا املوؤ�شر العام ل�شوق اأبوظبي لالأوراق 
وذلك  نقطة   4578 م�شتوى  عند  املئة  يف   0.17 بن�شبة  املالية 
املتداولة  ال�شيولة  و�شجلت  للتعامالت.  اليومي  الر�شد  بح�شب 
املرمة  ال�شفقات  قيمة  وبلغت  ال�شابق  اليوم  مع  مقارنة  حت�شنا 
631 مليون درهم يف ما و�شل عدد الأ�شهم املتداولة 361 مليون 
الأ�شهم  قائمة  و�شملت  �شفقة.   4712 خ��الل  م��ن  ن��ف��ذت  �شهم 
مل�شتوى  املرتفع  العقارية  اعمار  �شهم  ام�ص  جل�شة  خالل  الرابحة 
7.32 درهم وتبعه يف نف�ص الإجتاه �شهم اعمار مولز اىل 2.56 
درهم ودام��اك اىل 2.61 دره��م... اأما يف �شوق العا�شمة فقد كان 
�شهم بنك اأبوظبي التجاري الأكرث ن�شاطا حيث ارتفع اىل م�شتوى 

درهم.  2.19 اىل  املرتفع  الدار  ل�شهم  بالإ�شافة  درهم   7.19
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املال والأعمال
ا�ستعرا�ص اخلربات واملعارف يف جمال �سهادات املن�ساأ والت�سديقات والع�سوية والأنظمة التقنية 

غرفة دبي تعزز تعاونها مع غرفتي الق�سيم والبحرين   

م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي يح�سد جائزة "اأف�سل متويل عقاري يف منطقة ال�سرق االأو�سط" من جمّلة "ذي اآ�سيان بانكر"

•• دبي-الفجر:

يف اإطار التعاون والتن�شيق وتبادل اخلرات 
اخلليجية،  ال���ت���ج���ارة  غ����رف  خم��ت��ل��ف  ب���ني 
ا�شتقبلت غرفة جتارة و�شناعة دبي موؤخراً 
يف مقرها وفدين من غرفة جتارة و�شناعة 
البحرين  و�شناعة  جت��ارة  وغرفة  الق�شيم 
والطالع  واملعرفة،  اخلرات  لتبادل  وذلك 
امل��م��ار���ش��ات يف جم���ال �شهادات  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى 
الع�شوية  وت�شجيل  وال��ت�����ش��دي��ق��ات  امل��ن�����ش��اأ 

والأنظمة الذكية.
وع���ر����ش���ت ال���غ���رف���ة خ����الل اج��ت��م��اع��ه��ا مع 
ال���وف���دي���ن اأف�������ش���ل مم���ار����ش���ات ال���غ���رف���ة يف 
و�شهادات  وال��ت�����ش��دي��ق  ال��ع�����ش��وي��ة  خ��دم��ات 
اأف�شل  على  الط��الع  اإىل  بالإ�شافة  املن�شاأ، 
خدمات  اإدارة  يف  دب����ي  غ���رف���ة  مم���ار����ش���ات 

العمالء والأنظمة امل�شتخدمة. 
ون����وه ع��ت��ي��ق ج��م��ع��ة ن�����ش��ي��ب، ن��ائ��ب رئي�ص 
يف  التجارية  اخلدمات  لقطاع  اأول  تنفيذي 
الزائر  للوفد  ا�شتقباله  خ��الل  دب��ي  غرفة 
خدمات  اإدارة  تلعبه  ال���ذي  ال��ب��ارز  ب��ال��دور 

الغرفة،  يف  ال��ت��ج��اري  وال��ت��وث��ي��ق  الع�شوية 
ح���ي���ث ب��ل��غ��ت ع�����دد ����ش���ه���ادات امل���ن�������ش���اأ التي 

اأ�شدرتها الغرفة خالل العام املا�شي 923 
اأف�شل  ال��غ��رف��ة  تطبق  ح��ي��ث  ���ش��ه��ادة،  األ���ف 

املجال.   ه��ذا  يف  املعتمدة  العاملية  املمار�شات 
ولفت ن�شيب اأن عدد دفاتر الإدخال املوؤقت 

بلغ  الدولة  يف  وال���واردة  ال�شادرة  للب�شائع 
مع نهاية العام املا�شي 5500 دفرت اإدخال 
لب�شائع بقيمة ت�شل اإىل 3.1 مليار درهم، 
تعزيز  ت�شاهم يف  اخل��دم��ة  ه��ذه  اأن  م��وؤك��داً 
ريادة دبي يف جمال ت�شهيل التجارة العاملية، 
واملعار�ص  امل��وؤمت��رات  �شناعة  ق��ط��اع  ودع���م 
ال��ت��ع��اون مع  ان  اإىل  ن�شيب  ولفت  دب��ي.  يف 
وفعالة،  قائمة  والبحرين  الق�شيم  غرفتي 
م�شدداً  ال��ث��ن��ائ��ي��ة،  ال���رواب���ط  ع��م��ق  ويعك�ص 
اأن خ���رات غ��رف��ة دبي  يف ه��ذا امل��ج��ال على 
م�����ش��خ��رٌة خلدمة  امل��ت��ن��وع��ة  وم���ب���ادرات���ه���ا 
ومبا  والبحرينيني،  ال�شعوديني  الأ���ش��ق��اء 

ي�شمن حتقيق الأهداف املو�شوعة.
الجتماع يف مقر  بعد  ال��زائ��ر  الوفد  وج��ال 
الغرفة يف جولة تفقدية حيث مت ا�شتعرا�ص 
للبيئة  ال�����ش��دي��ق  دب���ي  غ��رف��ة  م��زاي��ا مبنى 
واحل���ائ���زة ع��ل��ى ���ش��ه��ادة اع��ت��م��اد ال���ري���ادة يف 
البيئة  وح��م��اي��ة  ال��ط��اق��ة  اأن��ظ��م��ة  ت�شميم 
الأخرى  واملرافق  )لييد(، وتفقد اخلدمات 
للغرفة وخ�شو�شاً اإدارة الع�شوية والتوثيق 

التجاري.

•• اأبوظبي-الفجر: 

فاز م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي، جمموعة 
اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة الإ���ش��الم��ي��ة ال���رائ���دة، 
"اأف�شل متويل عقاري يف منطقة  بجائزة 
التمّيز  جوائز  حفل  يف  الأو�شط"  ال�شرق 
العاملي يف اخلدمات املالية لالأفراد 2017 

من جمّلة "ذي اآ�شيان بانكر".
وقد نال م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي، الذي 
ُي��ع��د اأح���د اأك���ر م����زّودي ح��ل��ول وخدمات 
التمويل العقاري يف دولة الإمارات، اإ�شادًة 
منتجاته  حم��ف��ظ��ة  ب��خ�����ش��و���ص  وا����ش���ع���ًة 
ا�شت�شاراته  وج���ّودة  التناف�شية  التمويلية 
اأبوظبي  ا�شتثمر  وق��د  للعمالء.  املقدمة 
اآل��ي��ة فّعالة  ت��ط��وي��ر  ب��ق��ّوة يف  الإ���ش��الم��ي 
ت�����ش��م��ن ات���خ���اذ ال����ق����رارات ب�����ش��اأن طلبات 
املنا�شب  ال���وق���ت  يف  ال���ع���ق���اري  ال��ت��م��وي��ل 

وبالطريقة املُثلى. 
لأ�شحاب  امل�����ش��رف  ع��م��ل  ف���ري���ق  وي���وف���ر 
ال���ع���ق���ارات احل��ال��ي��ني وامل��ح��ت��م��ل��ني ال���ذي 
اأبوظبي  خالل  من  التمويل  عن  يبحثون 
للو�شول  امل��ت��ط��ل��ب��ات  ك���اف���ة  الإ����ش���الم���ي 
تدعم  ال��ت��ي  اخل��ي��ارات  م��ن  اإىل جمموعة 

احتياجاتهم.

وُي���ع���د ح��ف��ل ج���وائ���ز ال��ت��م��ّي��ز ال���ع���امل���ي يف 
اخلدمات املالية لالأفراد 2017 من جمّلة 
ذي اآ�شيان بانكر اأحد اأبرز الرامج املرموقة 
يف القطاع امل�شريف يف اآ�شيا ومنطقة ال�شرق 
ذي  اأن  وُي��ذك��ر  اأفريقيا.  و�شمال  الأو���ش��ط 

املوؤ�ش�شات  اإح���دى  بو�شفها  بانكر،  اآ�شيان 
ال�شرتاتيجي  التحليل  تقدمي  الرائدة يف 
امل��ال��ي��ة، تقوم بتقييم  يف جم��ال اخل��دم��ات 
ما يزيد عن 250 م�شرفاً موزعاً يف 42 
دولًة مبعايري قائمة على الدقة والنزاهة 

والتي  ج��وائ��زه��ا،  ت��وزي��ع  قبل  وال�شفافية 
تذهب اإىل اأف�شل املوؤ�ش�شات �شاحبة الأداء 
املتمّيز التي حتظى مبكانة رائدة يف ال�شوق 

ولدى العمالء.
كينغ،  فيليب  قال  ا�شتالم اجلائزة،  وعقب 

رئ��ي�����ص اخل���دم���ات امل�����ش��رف��ي��ة ل���الأف���راد يف 
اأب��وظ��ب��ي الإ���ش��الم��ي: مي��ّث��ل فوز  م�شرف 
اأبوظبي الإ�شالمي بجائزة ’اأف�شل متويل 
ال�شرق الأو�شط’ دلياًل  عقاري يف منطقة 
وا���ش��ح��اً ع��ل��ى ك���ف���اءة ومت���ّي���ز ف��ري��ق عمل 
التمويل العقاري الذي ل يتوان يف تقدمي 
للعمالء  وال���ش��ت�����ش��ارات  الن�شائح  اأف�����ش��ل 
يف  ا�شتمراراً  امل�شرف  ي�شهد  حيث  يومياً 

الطلب على منتجات التمويل العقاري.
وكان م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي قد ح�شد 
املرموقة مبا  العديد من اجلوائز  موؤخراً 
اإ���ش��الم��ي يف  اأف�����ش��ل م�شرف  فيها ج��ائ��زة 
اأف�شل  وج��ائ��زة  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  منطقة 
اإ���ش��الم��ي يف دول���ة الإم�����ارات من  م�شرف 
اإىل جانب  ف��اي��ن��ان�����ص،  اإمي���ي���ا  ق��ب��ل جم��ل��ة 
امل�شرفية  للخدمات  مزود  "اأف�شل  جائزة 
املتميزة يف دولة الإمارات من جملة بانكر 
ميدل اإي�شت وجائزة اأف�شل م�شرف خا�ص 
للتمويل الإ�شالمي يف ال�شرق الأو�شط من 
اإنرتنا�شيونال.  بانكر  برايفت  جملة  قبل 
الإ�شالمي  اأبوظبي  ف��از  ذل��ك،  عن  ف�شاًل 
ب��ج��ائ��زة اأف�����ش��ل خ���دم���ات م�����ش��رف��ي��ة عر 
بانكر  ذا  جم��ّل��ة  م���ن   2017 الإن���رتن���ت 

ال�شرق الأو�شط .

رئي�سا  للطريان" تعني  "االحتاد 
تنفيذيا موؤقتا للمجموعة

•• اأبوظبي-وام:

اإدارة جمموعة الحت��اد للطريان راي غاميل رئي�شا تنفيذيا  عني جمل�ص 
موؤقتا للمجموعة على ان يبا�شر م�شوؤولياته الإدارية بالكامل اعتبارا من 

ام�ص وذلك متا�شيا مع خطة ال�شركة 
لنتقال القيادة.

جيم�ص  اأن  الإدارة  جم��ل�����ص  واأّك�������د 
التنفيذي  والرئي�ص  الرئي�ص  هوجن 
ال�شركة  �شيغادر  للمجموعة  احل��ايل 

بتاريخ 1 يوليو 2017.
ال���وق���ت احلايل  غ��ام��ي��ل يف  وي���ت���وىل 
من�شب رئي�ص �شوؤون املوظفني والأداء 
يف جمموعة الحتاد للطريان، وكان 
منذ  التنفيذية  القيادة  اأع�شاء  اأح��د 
عام  ال�����ش��رك��ة  م��ع  للعمل  ان�����ش��م��ام��ه 

املجموعة. امتداد  على  الأداء  ثقافة  بناء  عملية  قاد  حيث   ،2009
ثرييون  ري��ك��ي  ت��ويل  م��ع  للم�شوؤوليات  م��وازي��ة  ت�شليم  عملية  �شتتم  كما 
م�شوؤوليات رئي�ص ال�شوؤون املالية للمجموعة، بدل عن جيم�ص ريجني الذي 

يغادر ال�شركة اأي�شا يف الأول من يوليو 2017.
وق���ال ���ش��ع��ادة حم��م��د م��ب��ارك ب��ن ف��ا���ش��ل امل���زروع���ي، رئ��ي�����ص جمل�ص اإدارة 
جمموعة الحتاد للطريان لقد قمنا بتعزيز الفريق القيادي يف املجموعة 
رئي�ص  لتعيني  متقدمة  مراحل  يف  الآن  واأ�شبحنا  الأخ��رية  التعيينات  مع 
تنفيذي جديد للمجموعة .. وكان جمل�ص الإدارة �شعيًدا بالكفاءات العالية 

التي يتمتع بها املر�شّحون.

التنظيم" و"ات�ساالت" و"دو" يتفقون  "هيئة 
على حتقيق م�ستهدفات روؤية االإمارات 2021

•• ابوظبي-وام:

كل  م��ع  ج��دي��دة  اتفاقية  الت�����ش��الت  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  وقعت 
اأبوظبي بح�شور ممثلني عن  من ات�شالت و دو، وذلك يف مقر الهيئة يف 
الإمارات  لروؤية  الوطنية  الأجندة  م�شتهدفات  لتحقيق  وذل��ك  ال�شركتني 
عاملياً  دول  ع�شر  اأف�شل  �شمن  وو�شعها  الدولة  ت�شنيف  رفع  يف   ،2021
لتكنولوجيا  العاملي  التقرير  �شمن   NRI ال�شبكية  اجلاهزية  موؤ�شر  يف 

املعلومات.
وا�شتعر�شت الهيئة مع ال�شركتني �شبل التعاون والتن�شيق وتكثيف اجلهود 
بدولة  الرتقاء  ال�شبكية"، يف  "موؤ�شر اجلاهزية  اأه��داف  اأج��ل حتقيق  من 
الإمارات والو�شول بها اإىل م�شاف اأف�شل الأمم املتقدمة يف العامل خالل 

ال�شنوات اخلم�ص املقبلة.
العاملية،  املوؤ�شرات  يف  الدولة  ري��ادة  تر�شيخ  كيفية  مناق�شة  اللقاء  وتخلل 
حيث تعمل الهيئة مع الطرفني يف عدة موؤ�شرات فرعية ت�شاهم يف تطوير 
يف  توؤثر  وبالتايل  ال��دول��ة،  يف  واملعلومات  الت�شالت  تكنولوجيا  خدمات 
الثابت وزيادة  العري�ص  النطاق  اإنرتنت  الدولة عامليا منها خدمة  ترتيب 

نطاق الإنرتنت لكل م�شتخدم.
وقال �شعادة حمد عبيد املن�شوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع 
ال��رائ��دة يف تزويد  املوؤ�ش�شات  دو  و  ات�����ش��الت  م��ن  ك��ال  الت�����ش��الت: تعتر 
خدمات الت�شالت، وجزء هام من منظومة توفري خدمات تقنية املعلومات 
والت�شالت يف الدولة. لذا فاإن ال�شراكات التي مت اإبرامها مع الهيئة هي 
جزء من التوجه ال�شرتاتيجي الذي ن�شعى اإىل تر�شيخه على اأر�ص الواقع، 
والذي ي�شاهم يف دعم خارطة الطريق التي و�شعناها �شابقاً بهدف اإي�شال 

الدولة اإىل املراكز الع�شرة الأوىل عاملياً يف موؤ�شر اجلاهزية ال�شبكية. 
مواكبة  نحو  الرائدة  م�شريتها  الغالية  دولتنا  تتابع  املن�شوري:  واأ�شاف 
اإعداد  التطورات العاملية يف عامل تقنية املعلومات والت�شالت، من خالل 
اخلطط وجتهيز فرق العمل والتن�شيق املتوا�شل مع كافة اجلهات الحتادية 
واحلكومية وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص بهدف الو�شول اإىل الريادة العاملية، 
التنمية  خدمة  يف  وتوظيفها  للتكنولوجيا  الأم��ث��ل  ال�شتخدام  وحتقيق 
موؤ�شرات  الر�شيدة يف حتقيق  للقيادة  ال�شديدة  الروؤية  ال�شاملة، وجت�شيد 
الأجندة الوطنية ل�روؤية الإمارات 2021  يف خلق بيئة م�شتدامة واإيجاد 

بنية حتتية متكاملة. 
"املنتدى  وي�شتند التقرير العاملي لتكنولوجيا املعلومات، الذي ي�شدر عن 
املنظمات  اأف�شل  ع��ن  ���ش��ادرة  موثوقة  بيانات  اإىل  العاملي"،  الق��ت�����ش��ادي 
املتحدة.  الدويل والأمم  الدويل لالت�شالت والبنك  العاملية مثل الحتاد 
 23 2015 يف املرتبة ال�  وو�شع التقرير دولة الإم��ارات يف ت�شنيفه لعام 
ال�شبكية"  اجل��اه��زي��ة  "موؤ�شر  ويقي�ص  دول���ة،   143 جمموعة  م��ا  �شمن 
قدرة القت�شاد على النتفاع من تكنولوجيا الت�شالت واملعلومات لزيادة 

التناف�شية والتطور.
ويتاألف موؤ�شر اجلاهزية ال�شبكية من ع�شرة موؤ�شرات رئي�شية، ينبثق عنها 
53 موؤ�شراً فرعياً تنق�شم اإىل ق�شمني، املوؤ�شرات الكمية التي يبلغ عددها 
يتم من  26 موؤ�شراً، حيث  البالغ عددها  النوعية  واملوؤ�شرات  27 موؤ�شرا 
مقيا�شاً  املوؤ�شر  ه��ذا  ويعتر  للدول.  ال�شبكية  اجلاهزية  قيا�ص  خاللهما 
اأربعة  عر  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  ل�شتخدام  ال��دول  ل�شتعداد 
ال�شيا�شي والتنظيمي وبيئة الأعمال والبتكار،  حماور تتلخ�ص يف الإطار 
ومدى جاهزية البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت وتكلفة 
الو�شول اإليها وتوافر املهارات التي ت�شمن ال�شتخدام الأمثل لها، ومدى 
جاهزية اأقطاب املجتمع الثالث -الأفراد وال�شركات واحلكومات ل�شتخدام 
والجتماعية  القت�شادية  والآث����ار  منها،  وال���ش��ت��ف��ادة  التكنولوجيا  ه��ذه 

املرتتبة عليها.
اجلدير بالذكر اأن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�شالت تعمل وفقاً خلطة 
عمل متكاملة ووا�شحة املعامل، حيث قامت منذ العام املا�شي باإطالق عدد 
من املبادرات التي تندرج حتت روؤية الهيئة واأهدافها ال�شرتاتيجية، بهدف 
الكمية،  املوؤ�شرات  ال�شبكية  اجلاهزية  موؤ�شر  يف  الدولة  برتتيب  الرتقاء 
كا�شتبيانات  اأخ���رى  بعوامل  يتاأثر  الرتتيب  ه��ذا  ف��اإن  ذل��ك  م��ن  وبالرغم 

الراأي التي ت�شكل ن�شف نتائج املوؤ�شر. 

االبتكار يقود النمو يف بنك دبي التجاري
•• دبي –  د.حممود علياء 

قال الدكتور بريناردز فان ليندر، الرئي�ص 
اأم�ص  ال���ت���ج���اري،  ل��ب��ن��ك دب����ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الرتكيز  ي�����ش��ت��ه��دف  ال��ب��ن��ك  اإن  الث���ن���ني، 
ع��ل��ى ت���وف���ري اخل����دم����ات وامل���ن���ت���ج���ات عر 
الإنرتنت،  على  ���ش��واء  الرقمية  ال��ق��ن��وات 
وال���ه���ات���ف امل���ح���م���ول، وح���ت���ى يف ال���ف���روع، 
الرقمية  امل���ب���ادرات  خ��ل��ف  �شي�شعى  ف��ي��م��ا 
التجاري  ويف  بالتجزئة  ال��ب��ي��ع  جم���ال  يف 
التجارية  امل�شرفية  واخلدمات  الإ�شالمي 

ولل�شركات.
وق����ال ب���رين���اردز ف���ان ل��ي��ن��در ع��ل��ى هام�ص 

مائدة م�شتديرة للبنك مع و�شائل الإعالم 
زي����ادة  ي�����ش��ت��ه��دف  التجاري"  "دبي  اأن   ،
تو�شيع  خ����الل  م���ن  اأب���وظ���ب���ي  ن�����ش��اط��ه يف 
اأعداد  قاعدة العمالء دون احلاجة لزيادة 
ل�شيما  ح��ال��ي��ا،  خم�شة  ال��ب��ال��غ��ة  ال���ف���روع 
اخلدمات  اأن�شطة  زي��ادة  على  الرتكيز  مع 

امل�شرفية الرقمية.
واأ�شاف اإن البنك لي�ص لديه خطة لإ�شدار 
اأن  اإىل  م�شرياً  احل��ايل،  الوقت  يف  �شندات 
توجه  يوجد  ول  "مريح"  ال�شيولة  و�شع 

لإ�شدار اأي �شندات اأو �شكوك جديدة.
ولفت فان ليندر، اإىل اأن اإدارة البنك لديها 
لإ�شدار  العمومية  اجلمعية  من  موافقة 

�شندات، ولكن الوقت لي�ص منا�شب لذلك.
رقمي  ب��ن��ك  اأول  ال��ت��ج��اري  دب���ي  وي��ع��ت��ر 

بالكامل فى دولة المارات.
البنك  اأن  اإىل  التنفيذي،  الرئي�ص  ولفت 
لي�ص يف حاجة لالندماج مع بنك اأخر رغم 
ال��ق��ط��اع امل�شريف،  اأه��م��ي��ة الن��دم��اج��ات يف 
املندجمة  البنوك  زيادة حجم  اأن  مو�شحاً 

رمبا يقلل من �شرعة اتخاذ القرار.
اأ�شول  اأنه يتوقع منو  واأ�شاف فان ليندر، 
القطاع امل�شريف فى الإم��ارات خالل العام 
اأداء  ي���ك���ون  واأن  2و5%،  ب���ني  احل�����ايل 
 2016 باملقارنة مع  اأف�شل  العام احلايل 
اأن ي��ح��ق��ق ال��ب��ن��ك م��ع��دلت منو  م��رج��ح��اً 

اأعلي من متو�شط ال�شوق.
اأن معدلت  ل��ي��ن��در،  ف���ان  ب���رين���اردز  واأك����د 
امل�شريف  القطاع  يف  امل���ال  وراأ����ص  ال�شيولة 
واملخ�ش�شات  ج���ي���دة،  ت��ع��ت��ر  الإم����ارات����ي 
حت�شنت مقارنة مع العام املا�شي، ما ي�شري 

اأن النتائج املالية للبنوك �شتكون اأف�شل.
التجاري،  لدبي  التنفيذي  الرئي�ص  واأ�شار 
على  �شواء  املحلية  الفائدة  اأ�شعار  اأن  اإىل 
القرو�ص ال�شخ�شية والتمويالت العقارية 
تعتر "م�شجعة" ومنا�شبة لتحقيق النمو 
ي��ك��ون هناك  اأن  م�����ش��ت��ب��ع��داً  الق��ت�����ش��ادي، 
الوقت  ال��ب��ن��وك يف  اإق���را����ص  اإن��ك��م��ا���ص يف 

الراهن.

مدير عام "مكتب اللجنة التنفيذية" ت�ستقبل وفدا من "اآي بي اإم" 
•• اأبوظبي-وام: 

بحثت �شعادة الدكتورة رو�شة �شعيد ال�شعدي مدير عام 
 IBM �شركة  م��ن  وف��د  م��ع  التنفيذية  اللجنة  مكتب 
اإح�����دى ال�����ش��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف جم���ال تقنية 
ال��ت��ع��اون يف جمال  �شبل   .. وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  امل��ع��ل��وم��ات 
اإطار  اللقاء يف  وياأتي  والتكنولوجيا.  املعلومات  تقنيات 
جهود مكتب اللجنة التنفيذية لتعزيز �شبل التعاون مع 
القطاع  هذا  لتطوير  و�شعيا  الرائدة  العاملية  ال�شركات 
وتوجهات  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  روؤي����ة  م��ع  احل��ي��وي متا�شيا 
ال�شعدي  رو�شة  الدكتورة  وناق�شت  الر�شيدة.  القيادة 
قليدن مدير  الدكتورة جوليا  تراأ�شته  الذي  الوفد  مع 
عام ال�شناعة احلكومية العاملية لدى ال�شركة .. العديد 
من املوا�شيع ال�شرتاتيجية متمثلة يف تطوير منظومة 
ال�شرتاتيجية  ال�شراكات  خ��الل  من  احلكومي  العمل 
اإمارة  املوؤ�ش�شية يف  ال��ق��درات واخل��رات  والرت��ك��از على 
على  وال��رتك��ي��ز  احل��ي��وي��ة  القطاعات  �شتى  يف  اأب��وظ��ب��ي 
عن�شر الإبداع والبتكار كاأ�شلوب وطريقة عمل لتطوير 
الأداء احلكومي ودور التكنولوجيا كاحلو�شبة الإدراكية 
وامل�شاهمة  ال��ب��ي��ان��ات  حت��ل��ي��ل  يف  احل��دي��ث��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 

حاجاتهم  وتلبية  املجتمع  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  اإىل  ل��ل��و���ش��ول 
بطريقة ا�شتباقية والتفاعل معهم ب�شكل بناء .

كما مت مناق�شة الو�شائل التقنية احلديثة املتخ�ش�شة يف 
تقييم الأداء �شواء من خالل التقييم امل�شتمر بالعتماد 
الأداء  م��وؤ���ش��رات  خ��الل  م��ن  اأو  املحدثة  البيانات  على 
الدول  يف  عليها  املتعارف  املمار�شات  واأف�شل  ال��دوري��ة 
املتقدمة وذلك يف �شبيل حتقيق تطلعات اإمارة اأبوظبي 

يف اأن تكون اأحد اأف�شل احلكومات العاملية الرائدة .
للحكومات  الرقمي  التحول  اأهمية  اإىل  اللقاء  وتطرق 
املجتمع  اأف����راد  اإىل  اخل��دم��ات  و���ش��ول  لت�شهيل  وذل���ك 
و�شل�ص  ف��ع��ال  ب�شكل  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  وم�����ش��ارك��ة 
تتيح  حكومية  من�شات  توفري  اإىل  بالإ�شافة  ومبتكر 
ت��واف��ق وت���راب���ط امل�����وارد ب��ني ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة مما 
التكاليف  وخف�ص  احلكومي  الأداء  حت�شني  اإىل  ي��وؤدي 
باملقارنة بالطرق التقليدية . من ناحيتها اأبدت �شركة 
اإ�شرتاتيجيا  �شريكا  تكون  لأن  ا�شتعدادها   "IBM"
للم�شتقبل يف  ال�شت�شرافية  الروؤية  م�شاهما يف حتقيق 
اإمارة اأبوظبي وتدريب الكوادر ال�شابة لتطوير منظومة 
يف  اجلديدة  التطورات  يواكب  ب�شكل  احلكومي  العمل 

اأ�شواق العمل.

تقنية جديدة تخف�ص زمن االنتظار يف مطار دبي الدويل
•• دبي-وام: 

دبي  م��ط��ار  يف  ج��دي��دة  تكنولوجيات  تنفيذ  بف�شل 
ال���ذى مي�شيه  الن��ت��ظ��ار  زم��ن  انخف�ص   .. ال���دويل 
%10 خالل  اإىل  بن�شبة ت�شل  املطار  امل�شافرون يف 

الربع الأول من العام 2017 .
ال��ت��ي مت ت�شجيلها يف  ال��ن��ت��ائ��ج اجل��دي��دة  واأظ���ه���رت 
اإجناز   2017 ال��ع��ام  م��ن  الأوىل  ال��ث��الث  الأ���ش��ه��ر 
م�شافري  م���ن  لن�شبة87%  ال�����ش��ف��ر  اإج���������راءات 
من  و68%  فقط  دقائق   5 غ�شون  يف  الرتانزيت 
امل�شافرين القادمني يف غ�شون 15 دقيقة يف حني مت 
اإجناز اإجراءات ال�شفر لن�شبة %87 من امل�شافرين 

املغادرين يف غ�شون 10 دقائق فقط. 
زمن  خف�شت  ال��ت��ي  الأوىل  التكنولوجيا  وتتمثل 
معامالت  اإجن������از  وزم�����ن  ال���ط���واب���ري  يف  الن���ت���ظ���ار 
الذكية،  البوابات  يف  اجل���وازات  نقاط  يف  امل�شافرين 
ا�شتخدام  للم�شافرين  البوابات،  هذه  �شمحت  حيث 
بطاقة هوية الإمارات للمرور عر بوابات اجلوازات 
تخفي�ص  وبالتايل  ال���دويل،  دب��ي  مطار  يف  املوؤمتتة 
زم��ن اإجن���از امل��ع��ام��الت اإىل معدل ي���رتاوح ب��ني 10 
و15 ثانية لكل م�شافر وقد ا�شتفاد 1.3 مليون من 
املتحدة من  العربية  الإم���ارات  دول��ة  امل�شافرين من 
هذه اخلدمة منذ اإدخالها اأول مرة يف العام املا�شي. 
وتتوفر هذه اخلدمة املجانية متاماً والتي ل تتطلب 
ت�شجياًل م�شبقاً يف زهاء 120 من البوابات الذكية 
املرور  يجعل  ما  ال��دويل  دب��ي  تنت�شر يف مطار  التي 
عر نقاط اجل��وازات عملية �شريعة ومريحة لكافة 

املقيمني يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
املا�شي  ال��ع��ام  يف  اأطلقته  ال���ذي  النظام  ه��ذا  وي��ق��وم 
ل��الإق��ام��ة و���ش��وؤون الأج��ان��ب يف دبي  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
وموؤ�ش�شة  ل��ل��ه��وي��ة  الم������ارات  ه��ي��ئ��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
واأهلية  ال�شفر  الهوية وخطط  بتاأكيد  دبي  مطارات 
املتحدة لدخول  العربية  الإم��ارات  املقيمني يف دولة 

ومغادرة البالد وذلك بكل �شرعة ودقة وكفاءة.
وت��ن��ط��وي ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ل��ل فرتة 
حيث  احلركة  ل�شت�شعار  معقد  نظام  على  النتظار 

ي�شمح هذا النظام للمطار بتتبع الطوابري يف الزمن 
جهاز   530 من  �شل�شلة  من  يتاألف  وهو  احلقيقي، 
مناطق  م��ن  هامة  مناطق  يف  تثبيتها  مت  ا�شت�شعار 
و3   1 املبنيني  �شمن  امل�شافرين  م��ع��ام��الت  اإجن���از 
اأجهزة ال�شت�شعار  ال��دويل حيث تقوم  يف مطار دبي 
البيانات  وح�����ش��اب  وج��م��ع  الأ���ش��خ��ا���ص  ح��رك��ة  بتتبع 
القيمة مبا يف ذلك اأزمنة النتظار وطول الطوابري 
احت�شاب  العوامل  ه��ذه  على  بالعتماد  ميكن  حيث 
من  البيانات  نقل  ويتم  للخدمة.  ال�شائد  امل�شتوى 
خالل تطبيق ب�شيط من تطبيقات الهواتف اخللوية 
5،000 موظف يف موؤ�ش�شة  ي�شتعمله ما يزيد عن 
املراقبة  مطارات دبي ويف �شركات الطريان وهيئات 
العاملة يف املطار حيث يقوم التطبيق باإر�شال حتذير 
اآين لكافة الفرق ما ي�شمح للكادر الت�شغيلي ملوؤ�ش�شة 
م��ط��ارات دب��ي ب��اأن حت��دد مناطق الخ��ت��ن��اق ب�شرعة 
مي  فيما  ملعاجلتها  الالزمة  امل��وارد  ن�شر  ت�شهل  واأن 
امل�شافرين  النظام يف مبنى  التخطيط لتطبيق هذا 
رق��م 2 يف وق��ت لح��ق من العام احل��ايل. وق��ال علي 
ان  دبي  مطارات  يف  للعمليات  الرئي�ص  نائب  انكيزة 
النظام املوؤمتت يوفر بيانات اأن�شب واأكرث دقة وب�شكل 
اأ�شرع من النظام اليدوي الذي كان مطبقاً فيما �شبق 
حيث اإن فريق العمليات وباقي املوؤ�ش�شات العاملة يف 
ما  الختناقات  �شاملة على  الآن نظرة  لديها  املطار 
ي�شمح لها باإدارة م�شتويات املوظفني واملمرات ب�شكل 
اأف�شل وتعزيز التجربة الكلية للعمالء ولدينا املزيد 
وتعني   . املجال  ه��ذا  به يف  �شنقوم  ال��ذي  العمل  من 
وال�شهرية  اليومية  البيانات  اإىل  الو�شول  اإمكانية 
مطارات  موؤ�ش�شة  لدى  التخطيط  فرق  باإمكان  اأن��ه 
دبي حتديد التوجهات وتوقع امل�شاكل قبيل وقوعها، 
حيث عزز التحليل من �شناعة القرار التعاوين بني 
م�شتويات  تعزيز  يف  اأ���ش��ه��م  كما  امل�شلحة  اأ���ش��ح��اب 
مطار  برنامج  التكنولوجيات  كلتا  وتدعم  اخلدمة. 
موؤ�ش�شة  �شممته  ال����ذي  ب��ال���ص  ب��ي  اك�����ص  دي  دب���ي 
اإ���ش��اف��ة اإىل زيادة  م���ط���ارات دب���ي ل��ت��ع��زي��ز اخل��دم��ة 
 118 اإىل  ال���دويل  دب��ي  ملطار  ال�شتيعابية  الطاقة 

مليون م�شافر بحلول العام 2018.
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املال والأعمال

افتتاح املعر�ص ال�سنوي ل�سيدات 
ورائدات االأعمال واملبدعات يف اأبوظبي

•• ابوظبي-وام:

حتت رعاية �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام 
الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية رئي�شة املجل�ص الأعلى لالأمومة 
افتتح معايل  اأبوظبي،  اأعمال  �شيدات  الفخري ملجل�ص  الرئي�ص  والطفولة 
رئي�ص جمل�ص  الرئا�شة  �شوؤون  وزير  �شمو  الكعبي مدير مكتب  �شامل  علي 
اأمناء موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية املعر�ص ال�شنوي اخلا�ص ب�شيدات ورائدات 
الأعمال واملبدعات املواطنات يف فندق دو�شت ثاين، والذي ينظمه جمل�ص 

�شيدات اأعمال اأبوظبي .
و�شارك فى املعر�ص الذى ت�شتمر فعالياته حتى 10 مايو اجلاري رائدات 
و�شيدات اأعمال من دولة الإمارات العربية املتحدة ودولة الكويت ومملكة 
 10 و  ال�شغري  التاجر  لفئة  م�شاريع   10 م�شاركة  اىل  ا�شافة  البحرين، 
م�شاريع خلريجي الرنامج املتكامل لريادة الأعمال الذي ينظمه جمل�ص 
غ��رف��ة جت���ارة و�شناعة  ال���ذى يعمل حت��ت مظلة  اأب��وظ��ب��ي  اأع��م��ال  �شيدات 

اأبوظبي وذلك �شمن فعاليات احلملة التوعوية الثالثة لريادة الأعمال.
وقام معايل علي �شامل الكعبي بجولة يف اأق�شام واأجنحة املعر�ص الذي �شم 
60 جناحاً ل�شيدات ورائدات الأعمال واملبدعات من دولة الإمارات والكويت 
والبحرين، وتغطي الأن�شطة امل�شاركة يف املعر�ص جتارة التمور وجتارة النب 
وجتارة البهارات والتوابل وجتارة العطور وجتارة العود والبخور والطيب 
احلناء  ونق�ص  التجميل  وم�شتلزمات  م�شتح�شرات  وجت���ارة  ول��وازم��ه��ا، 
واأعمال اخلط والر�شم وخياطة املالب�ص الن�شائية، وجتارة ال�شيل والعبايات 
وجتميل ال�شيدات وت�شميم الديكور وخدمات الأفراح، وا�شت�شارات يف جمال 
الزهور  وتن�شيق  والبيئية،  اليدوية  امل�شغولت  واأعمال  الرتبوية  اخلدمات 

الطبيعية وال�شناعية والتدريب على فن التجميل واملاكياج.
لرئي�ص  الأول  النائب  املحمود  اإبراهيم  �شعادة  املعر�ص  افتتاح  ح�شر حفل 
جمل�ص اإدارة غرفة اأبوظبي ، و�شعادة مرمي حممد الرميثي رئي�ص جمل�ص 
�شيدات اأعمال الإمارات ورئي�شة الهيئة التنفيذية للمجل�ص �شيدات اأعمال 
�شيدات  جمل�ص  لرئي�ص  الأول  العو�شي-النائب  فريدة  و�شعادة  اأبوظبي 
اعمال المارات والع�شوات الدكتورة اآمنة خليفة وال�شيدتان دينا باجلافلة 
وجنالء املطوع وع�شوتا الهيئة التنفيذية للمجل�ص �شعادة دلل القبي�شي 
جمل�ص  ال��ع��ام��ري-م��دي��رة  �شفيقة  وال�شيدة  املطرو�شي  ه��دى  وال��دك��ت��ورة 
�شيدات اعمال ابوظبي وعدد من ع�شوات جمل�ص �شيدات اأعمال الإمارات 

واأبوظبي وعدد من امل�شوؤولني يف الدوائر احلكومية يف الدولة.
ل�شمو  تقديره  وعظيم  �شكره  بالغ  عن  الكعبي  �شامل  علي  معايل  واأع���رب 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك على رعايتها ودعمها املتوا�شل ملجل�ص �شيدات 
متابعتها  وكذلك  كافة مواقع عملها،  املواطنة يف  وللمراأة  اأبوظبي  اأعمال 
لريادة  الثالثة  التوعوية  وللحملة  املجل�ص  واأن�شطة  وم�شاريع  مل��ب��ادرات 
الأعمال، مما كان له اأبلغ الأثر يف اإجناح فعاليات واأن�شطة احلملة وحتقيقها 

لالأهداف املرجوة يف تعزيز م�شرية متكني املراأة املواطنة اقت�شادياً. 
واأكد الكعبي اأن املعر�ص ال�شنوي لرائدات الأعمال والذي ي�شم هذا العام 
م�شاركات من الكويت والبحرين بالإ�شافة اإىل الإمارات ي�شهم يف الرتويج 
يف  وم�شاعدتهن  املواطنات  واملبدعات  الأع��م��ال  رائ��دات  وخدمات  ملنتجات 
لرائدات  الثالثة  التوعوية  احلملة  اأن  اإىل  م�شرياً  منتجاتهن،  ت�شويق 
امل��واط��ن��ات وخريجات  ���ش��ي��دات الأع��م��ال  اإب����راز ودع���م  الأع��م��ال تعمل على 
اجلامعات واملعاهد العليا، من خالل تنظيم جمموعة متميزة من الرامج 
الأعمال  رائ��دات  اإىل تزويد  التي تهدف  املتخ�ش�شة،  التدريبية  وال��دورات 
التي  ب���الأدوات  احل��رة  التجارية  الأع��م��ال  ممار�شة  يف  الراغبات  املواطنات 
متكنهن من تطوير اأعمالهن وتوعيتهن باأهمية دورهن، من خالل تنمية 
ون�شر القيم املتعلقة بروح املبادرة والبتكار وخدمة املجتمع لدى املواطنات 
يف  م�شاهمتهن  لتعزيز  والت�شنيع،  وال��ت��ج��ارة  الأع��م��ال  قطاعات  ل��دخ��ول 

عملية التنمية امل�شتدامة يف الدولة.
واأ�شاد الكعبي بالدور احليوي والفاعل الذي يقوم به جمل�ص �شيدات اأعمال 
املواطنة، خا�شة يف اجلانب القت�شادي وم�شاهمته  امل��راأة  اأبوظبي يف دعم 
الأن�شطة  خمتلف  مل��م��ار���ش��ة  وت��اأه��ي��ل��ه��ن  امل��واط��ن��ات  ت�شجيع  يف  ال��وا���ش��ح��ة 
التجارية وال�شناعية واحلرفية واخلدمية، وتعزيز دورهن يف جممل عملية 

التنمية الجتماعية والقت�شادية ال�شاملة وامل�شتدامة يف اإمارة اأبوظبي.
التاجر  فئة  م�شاركة  ال��ع��ام  ه��ذا  امل��ع��ر���ص  مييز  م��ا  اأه���م  اإن  معاليه  وق���ال 
املتكامل  ال��رن��ام��ج  وخريجي  اليافعني  امل��واط��ن��ني  ال�شباب  م��ن  ال�شغري 
العام،  ه��ذا  اأبوظبي  اأعمال  �شيدات  جمل�ص  ينظمه  ال��ذي  الأع��م��ال  لريادة 
اأن تنظيم املعر�ص ال�شنوي لرائدات الأعمال واملبدعات يف اأبوظبي  موكداً 
 " �شعار  حتت  تعقد  التي  الثالثة  التوعوية  احلملة  فعاليات  �شمن  ياأتي 
اأن�شطة وفعاليات  اأن  اإىل  "، م�شرياً  امل�شوؤولية املجتمعية يف خدمة الوطن 
احلملة تغطي منطقة العني ومنطقة الظفرة واأبوظبي، بهدف دعم جهود 
رائدات الأعمال يف هذه املناطق على ت�شويق منتجاتهن والرتويج خلدمات 
م�شاريعهن وتطوير هذه امل�شاريع والرتقاء بها وتوفري كافة اأ�شباب القوة 
لالأهداف  وحتقيقها  وتقدمها  وا�شتمرارها  امل�شاريع  ه��ذه  جن��اح  ل�شمان 

املر�شومة.

والغاز  النفط  ا�ستثمارات   : " " كوفبيك 
الكويتية يف اآ�سيا تتجاوز املليار دوالر

•• كواالملبور-وام: 

اأكرث  اآ�شيا  ا�شتثمارات دولة الكويت يف قطاعي النفط والغاز يف قارة  تبلغ 
من مليار دولر.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن ال�شيخ نواف �شعود نا�شر ال�شباح 
اخلارجية  البرتولية  لال�شتك�شافات  الكويتية  لل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص 
كوفبيك يف ت�شريح له �� على هام�ص اأعمال الدورة ال� 19 للموؤمتر الآ�شيوي 
للنفط والغاز التي انطلقت ام�ص يف كوالملبور �� اأن امل�شاركة يف املوؤمتر تاأتي 

�شمن ا�شرتاتيجية تو�شيع عمل ال�شركة يف اآ�شيا.
واأ�شار اإىل افتتاح مكتب ل�كوفبيك يف كوالملبور خالل العام املا�شي بهدف 
متابعة ا�شتثمارات ال�شركة يف ماليزيا والعمل على منوها اإ�شافة اىل تبادل 

اخلرات مع املخت�شني يف هذا البلد ال�شيوي.
يذكر اأنه ي�شارك يف املوؤمتر اأكرث من 300 خمت�ص و معني ميثلون 37 
دولة .. فيما يناق�ص املوؤمتر اأهم امل�شتجدات والتحديات التي تواجه �شناعة 

النفط والغاز .

�سيا�سة الإدارة توؤتي ثمارها

دار التكافل حتقق منوا يف اأرباحها بالربع االأول من عام 2017 قدرت بـ 158 %

مبنا�سبة اليوم العربي لكفاءة الطاقة  " تران�سكو " ت�ست�سيف ور�سة تطوير اأداء وكفاءة النظم الكهربائية 

ال�سعودية  % يف  و85  الإمارات  �سوق  مبيعات  % منو   10.3

 2017 لعام  االأول  الربع  يف  اخليمة  راأ�ص  ل�سرياميك  االأ�سا�سية  االأعمال  ايرادات  % منو   10.8

 2017 من  االأول  الربع  خالل  النفط  من  االإمارات  اإنتاج  برميل  ماليني   208

اجلودة اإدارة  نظام  يف   9001 "اأدا�سي" �سهادة اآيزو  "ت�سنيف" متنح 

•• دبي – الفجر

جنحت دار التكافل للتاأمني يف حتقيق منوا 
يف حجم اأعمالها يف الربع الول من العام 
�شهدت  حيث   ،  36% نحو   بلغ   2017
العام  الأول من  الربع  اإرتفاعا يف  اأرباحها 
اأكد  وقد  هذا   ،  .158% بن�شبة   2017
الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  البناي  العزيز  عبد 
يف ت�شريح له على اأن دار التكافل �شتم�شي 
قدما يف تنفيذ خطتها لتعزيز راأ�ص املال ، 
مع اإعالن اإ�شدار حقوق اأولوية بقيمة 50 
التكافل  اأن دار  ، موؤكدا على  مليون درهم 
تتمتع اليوم مبكانة قوية ميكّنها من جني 
التاأمني  قطاع  �شهدها  التي  ال��زي��ادة  ثمار 
ال�شتثمار  طريق  عن   ، الإلزامي  ال�شحي 
يف احللول املنا�شبة، واختيار قنوات التنفيذ 
اإر�شاء  على  يركز  نهج  واعتماد  املالئمة، 
املالية  ال��ن��ت��ائ��ج  اىل  م�����ش��ريا   ، امل��ت��ع��ام��ل��ني 
وم�شتعر�شا   ،2017 للعام  الأول  للربع 
اأهم الإجن��ازات التي �شهدتها هذه الفرتة 

واملنتهية يف 31 مار�ص 2017، 

منو امل�ساهمات
وا�شار البناي اىل ارتفاع اإجمايل م�شاهمات 
التكافل بن�شبة %36 من 72.3 مليون يف 
  2016 يف  املا�شي  العام  من  الأول  الربع 
يف  حققته  مبا  مقارنة  مليون   98.6 اإىل 
ال��رب��ع الأول م��ن عام  ال��ف��رتة م��ن  ن��ف�����ص 
امل�شاهمات  ���ش��ايف  ب��ل��غ  ح��ي��ث   ،  2017
 2017 ع��ام  الأول من  الربع  املكت�شبة يف 
 30.2 41.1 مليون مقابل  ، ما مقداره 
منو  وزاد   ، امل��ا���ش��ي��ة  ال���ف���رتة  يف  م��ل��ي��ون 
تاأمني  )خ��الف  العامة  الأع��م��ال  حمفظة 
ال�����ش��ي��ارات وال��ت��اأم��ي��ن��ات ال��ط��ب��ي��ة( ، ب�شكل 
الرتفاع  وج���اء   .2017 ع��ام  يف  ملحوظ 
بينما  الطبي،  التاأمني  الأك��ر يف حمفظة 
تراجع تاأمني ال�شيارات من %32 يف الربع 
الأول من العام املا�شي اإىل %21 يف الربع 

احلايل.

ال�ستثمارات واإيرادات ال�ستثمار
البناي  اأو���ش��ح  ال�شتثمار  اي����رادات  وح��ول 
922،059 اإىل  اأنها �شهدت تراجعا  من 

مو�شحا  احلالية،  الفرتة  يف   642،133
اىل اأن هذا الرتاجع يعود لظروف ال�شوق 
غري املواتية، فيما اأ�شار يف الوقت نف�شه اىل 
 151.2 اإجمايل ال�شتثمارات من  ارتفاع 
مليون يف نهاية العام املا�شي 2016  اإىل 
183.2 مليون يف نهاية الربع الأول من 
عام 2017 ، لفتا اىل متيز ال�شتثمارات 

احلالية بطابع التنوع اجليد ، حيث ت�شمل 
امللكية،  وح��ق��وق  ال�شكوك،  يف  ا�شتثمارات 
وودائ����ع ال��وك��ال��ة، وامل��م��ت��ل��ك��ات، وذل���ك مبا 
لال�شتثمار  التوجيهية  املبادئ  مع  يتوافق 

ال�شادرة عن هيئة التاأمني.

امل�ساريف العمومية والإدارية
العمومية  امل�������ش���اري���ف  ي���خ�������ص  وف���ي���م���ا 
اأ�����ش����ار رئ��ي�����ص جمل�ص  ، ف��ق��د  والإداري���������ة 
 31 ت��اري��خ  ح��ت��ى  بلغت  اأن��ه��ا  اىل  الإدارة  
مار�ص 2017 مبلغ 8.1 مليون ، مقابل 
عام  من  الأول  الربع  خالل  مليون   7.8
واأكد  فقط.   4% قدرها  بزيادة   ،2016
بن�شبة  امل�����ش��اه��م��ات  اأن من���و  ع��ل��ى  ال��ب��ن��اي 
بلغت  وقد   ، ملحوظاً  اإجن��اراً  ُيعد   36%
ن�شبة امل�شاريف الإجمالية يف الربع الأول 
ن�شبته %8.2 مقابل  ما   2017 ع��ام  من 
%10.7 يف الفرتة ال�شابقة ، لفتا اىل اأنه  
قد �شاهم يف حتقيق هذا الإجناز ، �شيا�شة 
اىل  اإ�شافة  للم�شاريف،  الدقيقة  املتابعة 
مبا  التكاليف،  ملراقبة  ال�شارمة  التدابري 

يف ذلك خف�ص ن�شبة الإهدار يف الإنفاق. 
�شندوق امل�شاهمني ومنو ال�شول 

ووا����ش���ل ال��ب��ن��اي ا���ش��ت��ع��را���ص الجن�����ازات 
اىل  م�����ش��ريا   ، ال��ت��ك��اف��ل  دار  حققتها  ال��ت��ي 
التكافل  دار  يف  امل�شاهمني  ���ش��ن��دوق  اأداء 
تلو  ع���ام���اً  م���ذه���ل  اأداء  م���ن  ح��ق��ق��ه  وم����ا 
الآخ������ر، ح��ي��ث ب��ل��غ ال���رب���ح خ����الل الفرتة 
مقابل  مليون   7.7 احل�شن  القر�ص  قبل 
العام  من  الفرتة  نف�ص  عن  مليون   4.5
امل��ا���ش��ي، ب��زي��ادة ق��دره��ا %99. لف��ت��ا اىل 
اأن هذا الجناز يعود اإىل الزيادة يف حجم 
الأعمال ومراقبة النفقات ، م�شريا اىل اأن 
اإجمايل اأ�شول ال�شركة ، قفزت من 435 
اإىل   2016 دي�����ش��م��ر  يف  دره�����م  م��ل��ي��ون 
483 مليون درهم يف الربع الأول من عام 
2017، بفارق 48 مليون درهم ، م�شجاًل 
ارتفعت  وب��ال��ت��ايل    .11% بن�شبة  زي����ادة 
288 مليون درهم  اأ�شول امل�شرتكني من 
اإىل 328 مليون بزيادة بلغت 40 مليون 
امل�شاهمني من  اأ�شول  ، كما ارتفعت  درهم 

مليون.  154 اإىل  درهم  مليون   146

•• اأبوظبي-الفجر :

الطاقة  ل��ك��ف��اءة  ال��ع��رب��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة   
وكفاءة  اأداء  تطوير  درا���ش��ة  جلنة  ، تنظم 
النظم الكهربائية التابعة للجنة الإقليمية 
 " ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ط��اق��ة  لنظم  اخلليجية 
ال�شبكة  مع  " وبالتعاون  اخلليج  �شيجري 
النظيفة،  للطاقة  اخلليجية  الأوروب���ي���ة 
اأبوظبي  ���ش��رك��ة  م�����ش��رح  يف  علمية  ور���ش��ة 
اإح����دى  تران�شكو"   " والتحكم   ل��ل��ن��ق��ل 
�شركات هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي وذلك 
يوم  �شباح  م��ن  ع�شر  احل��ادي��ة  ال�شاعة  يف 

الثالثاء 9 مايو اجلاري.
���ش��امل ج��ري��ب احلارثي   ال��دك��ت��ور  واأف�����اد 
رئ��ي�����ص ال��ل��ج��ن��ة م��دي��ر دائ����رة امل�����ش��اري��ع يف 
�شركة تران�شكو، باأنه �شيتم خالل الور�شة 
مناق�شة ثالثة اأوراق عمل رئي�شية : الأوىل 
�شيقدمها الروفي�شور هاري�ص دوكا�ص من 
اأثينا بعنوان  الفنية يف  الوطنية   اجلامعة 

" من حتليل البيانات اإىل اخلطط العملية 
لإدارة الطاقة" ، والورقة الثانية �شيقدمها 
م�شدر  معهد  من  طهبوب  اأحمد  الدكتور 
ال�شبكات  ا����ش���ت���ق���رار  حت�����ش��ني   " ب���ع���ن���وان 
ال�����ش��ام��ل للقدرة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  م���ن خ���الل 
�شيقدمها  الثالثة  وال��ورق��ة   " التعوي�شية 
املبتعث  الكعبي  �شلطان  الدكتور  الباحث 
من �شركة العني للتوزيع اإىل معهد م�شدر 
، بعنوان " التخطيط املثايل لدمج م�شادر 
الطاقة املتجددة يف �شبكات التوزيع الذكية 

اخلا�شة الدكتوراة  اأطروحة  وهي   . "
يعد  الور�شة   عقد  اإن  اإىل  احلارثي  واأ�شار 
ا���ش��ت��م��رارا ل��ن��ج��اح��ات م����وؤمت����رات وور�����ص 
اأن  يف  اأمله  عن  معربا  ال�شنوية،  �شيجري 
ت�شاهم املحاور العلمية والبحوث املطروحة 
يف هذه الور�شة  يف حتقيق التطور امل�شتمر 
لقطاع الطاقة الكهربائية يف دول اخللج.، 
ع��ل��م��ا ب����اأن اأن�����ش��ط��ة " ���ش��ي��ج��ري اخل��ل��ي��ج " 
���ش��وف ت�����ش��ه��د م���زي���دا م���ن ال���ت���ن���وع، حيث 

الطاقة  لنظم  الإق��ل��ي��م��ي��ة  اللجنة  تنظم 
الكهربائية العديد من الدورات التدريبية 
اإي����ج����اد احللول  ب���ه���دف  ال���ع���م���ل  وور��������ص 
والتطبيقية  الفنية  لل�شعوبات  املنا�شبة 
لقطاع الطاقة الكهربائية يف دول جمل�ص 
التعاون.. اإ�شافة اإىل م�شاركتها يف اأن�شطة 
وفعاليات �شيجري العاملية وجلان �شيجرى 

العربية الأخرى. 
ت�شدر  اللجنة  بالذكر  اأن  اجل��دي��ر  وم��ن 
اخلليج"  "كهرباء  ب��ا���ش��م  ع��ل��م��ي��ة  جم��ل��ة 
ون�����ش��رة اإح�����ش��ائ��ي��ة ���ش��ن��وي��ة حت��ت��وي على 
م��ع��ل��وم��ات واح�����ش��اءات ال��ك��ه��رب��اء يف دول 
املجل�ص وت�شجع اللجنة الأع�شاء املنت�شبني 
يف جلان الدرا�شة التابعة ل�شيجري العاملية 
منابرها  ط��ري��ق  ع��ن  بحوثهم  ن�شر  ع��ل��ى 
وموؤمترات  علمية  دوري����ات  م��ن  املختلفة 

وندوات �شنوية . 
القيمة  بامل�شاهمات  اللجنة  رئي�ص  واأ���ش��اد 
واملهند�شون  ال��ب��اح��ث��ون  ب��ه��ا  ت��ق��دم  ال��ت��ي 

ذات  وال�شركات  واملوؤ�ش�شات  اجلامعات  من 
اأن  اإىل  م�شريا   ، الكهرباء  مبجال  ال�شلة 
مهما  راف����دا  يعتر  اخلليج"  "�شيجري 
الطاقة  لنظم  العاملي  املجل�ص  رواف���د  م��ن 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ذات اجل��ه��د ال���ع���ايل وال���ذي 
" ومقره  " ���ش��ي��ج��رى  ا���ش��م  ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه 

العا�شمة الفرن�شية باري�ص. 
لنظم  الإق��ل��ي��م��ي��ة  اللجنة  اأن  اأو���ش��ح  ك��م��ا 
الطاقة الكهربائية تهتم بت�شجيع البحوث 
العلمية يف جمال الطاقة الكهربائية، كما 
مو�شوعات  باختيار  خا�شا  اهتماما  تويل 
معاجلة  يف  ت�����ش��اه��م  ب��ح��ي��ث  امل�����وؤمت�����رات 
امل�شاكل الفنية املرتبطة بالظروف املناخية 

والبيئية ال�شائدة يف املنطقة . 
ل��ك��ف��اءة الطاقة  ال��ع��رب��ي  ال���ي���وم  وي��ع��ت��ر 
ت��ه��دف اىل زي����ادة الوعى  م���ب���ادرة ع��رب��ي��ة 
الطاقة يف  حول ممار�شات وتقنيات كفاءة 
لأهداف  حتقيقاً  وي��اأت��ي  العربية  املنطقة 
املجل�ص الوزاري العربي للكهرباء الرامية 

يف  اجل��ه��ود  وتن�شيق  ال��ت��ع��اون  تنمية  اإىل 
الكهرباء من  اإنتاج ونقل وتوزيع  جمالت 
خ���الل جم��م��وع��ة م���ن الإج���������راءات، منها 
الطاقة  ا���ش��ت��خ��دام��ات  ت��ر���ش��ي��د  ت�����ش��ج��ي��ع 

الكهربائية يف الدول العربية. 

••  راأ�س اخليمة - الفجر

�شرياميك راأ�ص اخليمة اأعلنت �شركة �شرياميك راأ�ص 
اخليمة �ص.م.ع. )املدرجة يف �شوق اأبوظبي حتت رمز: 
الربع  ع��ن  املالية  نتائجها  ع��ن   ،  ،)RAKCEC

الأول املنتهي يف 31 مار�ص 2017.
وح��ق��ق��ت ���ش��ريام��ي��ك راأ�����ص اخل��ي��م��ة اإج��م��ايل اإي����رادات 
 681.1 اإىل  ���ش��ن��وي  رب���ع  اأ���ش��ا���ص  ع��ل��ى   4% بن�شبة 

مليون درهم اإماراتي. 
و���ش��ج��ل��ت اإي������رادات الأع���م���ال الأ���ش��ا���ش��ي��ة من���واً بن�شبة 

اإماراتي. درهم  مليون   620.6 اإىل   10.8%
و مقارنة مع نف�ص الفرتة من عام 2016، انخف�ص 
الأعمال  اإي������رادات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الإي�������رادات،  اإج���م���ايل 

التوايل.  ع��ل��ى  و3.7%   7.4% بن�شبة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
كما انخف�ص اإجمايل اإيرادات الأعمال غري الأ�شا�شية 
بن�شبة %33.5 على اأ�شا�ص �شنوي، وذلك متا�شيا مع 
الأعمال  عمليات  من  للتخارج  ال�شركة  ا�شرتاتيجية 

غري الأ�شا�شية.
واإ���ش��ت��ن��د من��و الأع��م��ال الأ���ش��ا���ش��ي��ة على من��و اإي����رادات 
بينما  �شنوي.  ربع  اأ�شا�ص  %13 على  بن�شبة  البالط 
حافظت الأدوات ال�شحية على ا�شتقرار منو اإيراداتها 
بن�شبة %2.9 وارتفعت ايرادات مبيعات اأدوات املائدة 

بن�شبة 12.9%.
وارتفعت الإي��رادات يف الإم��ارات العربية املتحدة التي 
تعد اأكر اأ�شواق ال�شركة بن�شبة %10.2 على اأ�شا�ص 

ربع �شنوي و%5.4 على اأ�شا�ص �شنوي. 

وج���اء ه���ذا ال��ن��م��و م��دع��وم��اً ب��زي��ادة اإي�����رادات الأدوات 
ال�شحية بن�شبة %17.9 على اأ�شا�ص �شنوي واإيرادات 

البالط بن�شبة %2.2 على اأ�شا�ص �شنوي.
وقفزت املبيعات يف اململكة العربية ال�شعودية التي تعد 
 85% بن�شبة  الرئي�شية  ال�شركة  اأ���ش��واق  من  واح��دة 
اإىل 51 مليون درهم اإماراتي مقارنة ب� 27.6 مليون 

درهم يف الربع ال�شابق. 
لعام  الأول  ال��رب��ع  م�شتويات  حت���ت   ت���زال  ل  وبينما 
انتعا�ص الإيرادات ربع ال�شنوية موؤ�شراً  2016 يبدو 

على  بداية تعايف ال�شوق.
بقوة  مدعومة  ال�شحية  الأدوات  اإي����رادات  وارت��ف��ع��ت 
بن�شبة  واأوروب���ا  املتحدة  العربية  الإم���ارات  يف  الطلب 
مقارنة  اإماراتي  درهم  مليون   122.2 اإىل   9،6%

عام  الأول من  الربع  اإم��ارات��ي يف  دره��م   111.5 مع 
2016. وياأتي هذا الرتفاع نتيجة ا�شتثمار املجموعة 

امل�شتمر يف تو�شعة الطاقة النتاجية لالأدوات  
ال�شحية.

الربح  ه��ام�����ص  اإج���م���ايل  ال�����ش��رك��ة حت�شنا يف  اأظ���ه���رت 
ارتفاع  عن  واأعلنت   ،2017 ع��ام  من  الأول  الربع  يف 
 190 اإجمايل ربح الأعمال الأ�شا�شية بواقع  هوام�ص 

نقطة اأ�شا�ص �شنوي اإىل ن�شبة 32.1%. 
 160 بواقع  البالط  ربح  اإجمايل  هوام�ص  وارتفعت 
اأ�شا�ص �شنوي،  %27.0 على  اإىل ن�شبة  اأ�شا�ص  نقطة 
يف اأعلى نتيجة ربع �شنوية منذ عام 2014، مدعومة 
بتح�شن كفاءات الإنتاج يف م�شانع البالط يف الإمارات 

العربية املتحدة.

•• اأبوظبي -وام:

بلغ انتاج دولة الإمارات من النفط اخلام 208 ماليني برميل خالل 
م�شرف  اح�شائيات  بح�شب  وذل���ك   2017 ال��ع��ام  م��ن  الأول  ال��رب��ع 
الم�����ارات امل���رك���زي يف ت��ق��ري��ر امل��راج��ع��ة رب���ع ال�����ش��ن��وي��ة مل��وؤ���ش��رات اأداء 

القطاعات القت�شادية.
وو�شل معدل النتاج اليومي بناء على هذه الأرقام 2.9 مليون برميل 

من النفط اخلام مما يعك�ص التزام الدولة بالتفاقية التي اأبرمت يف 
اطار منظمة اأوبك وق�شت بتخفي�ص الأع�شاء لإنتاجهم خالل ال�شهور 

ال�شتة الأوىل من العام اجلاري.
وك���ان ان��ت��اج ال��دول��ة م��ن النفط اخل���ام و���ش��ل خ��الل ال��رب��ع الأول من 
العام 2016 نحو 211.73 مليون برميل وفقا لالإح�شائيات التي 
ا�شدرتها وزارة الطاقة يف وقت �شابق ون�شرت على موقعها اللكرتوين.. 
3.089 مليون  ال��ع��ام ذات���ه نحو  ال��ي��وم��ي طيلة  وب��ل��غ م��ع��دل الن��ت��اج 

اأن �شعر النفط  برميل. وتظهر اح�شائيات م�شرف الم��ارات املركزي 
خالل الربع الأول من العام اجلاري تراوحت بني 52.6 اىل 56.2 

دولر وذلك مقارنة مع 45.3 اىل 44 دولر يف العام 2016 .
ي�شار اإىل اأن اإجمايل اإنتاج الدولة من النفط اخلام بلغ نحو 889.6 
تطوير  م�شاريع  بتوا�شل  مدعوما   2016 ال��ع��ام  يف  برميل  مليون 
القطاع وفقا خلطط مدرو�شة من قبل �شركة برتول اأبوظبي الوطنية 

"ادنوك".

•• اأبوظبي: رم�شان عطا

عر  "ت�شنيف"،  للت�شنيف  الإم�����ارات  هيئة  منحت 
التابعة  ال�شركة  الأعمال"  ل�شمان  رينا   - "ت�شنيف 
ال�شهادات الدولية، �شهادة  اإ�شدار  لها واملتخ�ش�شة يف 
اإىل  اجل���ودة،  اإدارة  نظام  يف   9001:2015 الآي���زو 
التي  امل��ن��ط��ق��ة  يف  الأوىل  ال�����ش��رك��ة  "اأدا�شي"،  ���ش��رك��ة 
يف  العاملة  للقطاعات  وموثوقة  �شاملة  حلوًل  توفر 

جمال الأنظمة الذاتية. 
ال�������ش���ه���ادة خ�����الل ح���ف���ل ح�������ش���ره ممثلو  ت�����ش��ل��ي��م  مت 
"ت�شنيف" يف املقر الرئي�ص لل�شركة يف  املوؤ�ش�شتني يف 
اأوىل  من  ال�شهادة  ه��ذه  وتعد  باأبوظبي.  ال��دار  مبنى 
ال�شهادات يف العامل التي يتم اإ�شدارها �شمن املعايري 
9001:2015 ومتنح للموؤ�ش�شات  اجلديدة لالآيزو 

العاملة يف قطاع الأنظمة الذاتية.
وقال املهند�ص را�شد احلب�شي، الرئي�ص التنفيذي لهيئة 
اأهمية �شمان الأعمال يف  الإم��ارات للت�شنيف: ندرك 
خدمات  وت�شاهم  العربية.  املنطقة  اقت�شاد  حت�شني 
�شمان الأعمال التي نوفرها يف رفع التناف�شية العاملية 
املزيد  ت�شجع  كما  واخلا�شة،  احلكومية  للموؤ�ش�شات 
من املوؤ�ش�شات التجارية العاملية على العمل يف املنطقة، 
حيث متنحهم الثقة يف جودة املنتجات واخلدمات ذات 

املعايري العاملية.
�شركة  مع  بالعمل  ف��خ��ورون  نحن  احلب�شي:  واأ���ش��اف 
اأدا�شي، مبا متتلكه من مهارات �شت�شاعدنا على حتقيق 

به  حتتذي  من��وذج��اً  و�شتكون  لل�شوق،  م�شافة  قيمة 
اإىل احل�����ش��ول على  ال��ت��ي تطمح  الأخ����رى  ال�����ش��رك��ات 

�شهادات اجلودة خلدماتها من اأجل التو�شع عاملياً.
وتعقيباً على التعاون بني املوؤ�ش�شتني، قال خلفان �شعيد 
ال�شعدي، مدير عام "ت�شنيف-رينا ل�شمان الأعمال": 
ت�شعى  املحلية  ال�شركات  ن��رى  اأن  �شرورنا  دواع��ي  من 
على  دليل  ال�شهادة  وه��ذه  التميز.  نحو  حثيث  ب�شكل 
وخدمات  منتجات  ت��ق��دمي  على  اأدا���ش��ي  �شركة  ق���درة 

الوفاء  عن  ف�شاًل  معها،  املتعاملني  احتياجات  تلبي 
باملتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول بها.

بالقول:  التعاون  اأهمية  على  ال�شوء  ال�شعدي  و�شلط 
ن���ه���دف اإىل ال���ت���ع���اون م���ع م���زي���د م���ن امل��وؤ���ش�����ش��ات يف 
خمتلف املجالت مبا يف ذلك �شمان اجلودة، وال�شحة 
والأم��ن، �شمن  والطاقة،  البيئة،  وال�شالمة، وحماية 
بني  م��ا  تتنوع  القطاعات  م��ن  ج���داً  وا�شعة  جمموعة 
والنقل  وال��ب��ن��اء،  الت�شييد  م��ث��ل  الثقيلة  ال�����ش��ن��اع��ات 

وحتى  ال�شحية،  والرعاية  والغاز،  والنفط  البحري، 
الزراعة  اأي�شاً  وت�شمل  والف�شاء،   احلديدية  ال�شكك 
خمتلف  يف  ج��ه��ودن��ا  و�شت�شهم  الأغ���ذي���ة.  و���ش��ن��اع��ات 
املجالت والقطاعات يف بناء اقت�شاد م�شتدام قادر على 

مواجهة اأية حتديات م�شتقبلية.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ع��ل��ي ال��ي��اف��ع��ي، ال��رئ��ي�����ص التنفيذي 
اأدا�شي: ندرك يف اأدا�شي قيمة واأهمية اجلودة  ل�شركة 
اإىل حت�شني منتجاتنا  لذا، نهدف  بالن�شبة لعمالئنا. 
وخدماتنا ب�شكل م�شتمر. وياأتي تعاوننا مع "ت�شنيف-

رينا ل�شمان الأعمال" ب�شفتها جهة منوذجية لإ�شدار 
ال�شهادات للمعايري يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
يف  اجل��ودة  لعمليات  وم�شتقاًل  تقييماً حمايداً  وتوفر 

جميع جوانب الإدارة والعمليات يف ال�شركة.
اأهم متطلبات   9001:2015 الأيزو  �شهادة  وحتدد 
جميع  تنفيذ  يتم  اأن  وت�شمن  ال�شاملة،  اجل��ودة  اإدارة 
خا�شعة  ظ��روف  حتت  ال�شركة  يف  الرئي�شة  العمليات 

للرقابة. 
وتعزيز  ال�شلبية،  املخاطر  م��ن  احل��د  اإىل  تهدف  كما 
امل�شتمر  التح�شني  �شمان  ع��ن  ف�شاًل  العمالء،  ر�شا 

لدورة العمل املوؤ�ش�شية. 
خالل  من  الأعمال"  ل�شمان  "ت�شنيف-رينا  وت�شعى 
خ��دم��ات ت��ق��دمي ال�����ش��ه��ادات، اإىل ال��ع��م��ل ع��ل��ى �شمان 
لت�شاهم  واخلا�ص،  العام  القطاعني  ملوؤ�ش�شات  التميز 
القطاعات  اأه�����م  يف  الإم��������ارات  دول�����ة  من���و  ت��ع��زي��ز  يف 

القت�شادية ال�شرتاتيجية.
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اإعادة اإعالن بالن�شر باحل�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوة حمكمة ال�شتئناف 
الرقم 2017/27 ا�شتئناف جتاري   

امل�شتاأنفة / �شركة �شريا للنقليات 
امل�شتاأنف �شده الثاين / ر�شا جنيب حممدحجازي 

اخليمة  راأ���ص  جت��اري  ا�شتئناف   2017/27 رق��م  ال�شتئنفا  عليك  اقامت  قد 
يوم  ال�شتئنافية  الدعوى  اإدارة  مكتب  ام��ام  ح�شورك  يقت�شي  مما  �شدك 
اخلمي�ص املوافق 2017/5/14 ال�شاعة التا�شعة �شباحا او ار�شال وكيل عنك يف 
الوقت املحدد وذلك لالجابة على ال�شتئناف ، وتقدمي ما لديك من بيانات 
ودفوع ويف حال تخلفك عن احل�شور او ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد 

اعاله فان املحكمة �شوف تبا�شر نظر ال�شتئناف يف غيابك.    
 مدير  اإدارة الدعوى
عوين اجلرجاوي           

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم
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 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ 
علي �شعيد حممد عبدالرحمن الهناوي ، اجلن�شية : الإمارات وطلب الت�شديق على 
حمرر يت�شمن )تنازل( يف ال�شم التجاري احلارة لتجارة العبايات وال�شيلة واملرخ�ص 
من دائرة التنمية القت�شادية يف  ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 506963 ال�شادر بتاريخ 
2000/12/18 من دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان  اىل ال�شيد/ ابراهيم حممد 
�شيف علي النقبي ، اجلن�شية : الإم��ارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
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  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
تقدم املواطن/ �شري عارف علي احمد احلمريي - بطلب اىل 
من  ا�شمه  بتغيري  التوثيقات  ق�شم  البتدائية-  اأبوظبي  حمكمة 

)�شري( اىل)حممد(  
فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر العالن .
عواطف ال�شريف   - كاتب عدل 

حممد �شامل املن�شوري  - قا�شي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
اىل  بطلب   - بور�شعيد  عبداهلل  يو�شف  املواطنة/فر�شته  تقدمت 
ا�شمها من  بتغيري  التوثيقات  ق�شم  البتدائية-  اأبوظبي  حمكمة 

)فر�شته( اىل)رمي(  
فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر العالن .
عبداهلل اإبراهيم املن�شوري -  كاتب عدل 

عبدالرحمن معت�شم  - قا�شي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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  ال�شماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�ص اخليمة باأن املدعوة/ حت�شني عبدالرحيم 
ابنتها من  ل�شم  الأول  املقطع  تغيري  طالبة  تقدمت   ، �شاحب  
عبيد  التغيري/�شارة  بعد  ا�شمها  ليكون   ، )�شارة(  اىل  )�شريعة( 

علي بن �شاعن. 
وان من له م�شلحة يف العرتا�ص ان يتقدم خالل خم�شة ع�شر 
راأ�ص  ال�شهادات يف حمكمة  اق��ام ق�شم  تاريخ الع��الن  يوما من 

اخليمة.
  قا�شي حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية
                 اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
  يف الدعوى  رقم : 2017/200 - ا�شتئناف جتاري دبي 

املقامة من امل�شتاأنف / ع�شام بهجت �شلمان الع�شكر
�شد امل�شتاأنف �شده / �شالح طاهر ابراهيم 

نعلن نحن اخلبرية احل�شابية / اليازية خليفة املري ، اأنه مت تعيننا من حمكمة 
دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلرة احل�شابية الواردة بحكم املحكمة يف الدعوى 
املذكورة اعاله - كما نعلن املدعي عليه حل�شور اجتماع اخلرة املقرر له جل�شة 
يوم الحد املوافق 2017/5/14  يف متام ال�شاعة 5.00 م�شاء وذلك مبقر مكتبنا 
الكائن بدبي - ديره بور �شعيد بناية و�شل بزن�ص �شنرتال - دبي مكتب رقم 

702  هاتف : 2997711 4 971 فاك�ص 2997739 4 971 
خبرية ح�شابية 
اليازية خليفة املري 

 اعالن اجتماع اخلربة
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انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/2919   

املنذرة : �شنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليهم  : 1- جودلك لنقل املواد بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة - �ص ذ م م 2-ار�شالن 

منري منري احمد خان  3-غالم ا�شغر رحيم بخ�ص  - جمهول حمل القامة 
تاريخ  من  اليجارية  القيمة  لدفع  اليهم  للمنذر  العديل  الن���ذار  ه��ذا  تر�شل  امل��ن��ذرة  ف��ان 
اليجار  عقد  ح�شب  عليهم  امل��رتت��ب��ة  ال��غ��رام��ات  اىل  ب��ال���ش��اف��ة  ت��اري��خ��ه  حتى   2017/3/1
وبال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف وذلك خالل 30 يوما من تاريخه ،  واإل �شوف تتخذ املنذرة 
جتاة املنذر اليهم كافة الجراءات القانونية املنا�شبة لخالء العني املوؤجرة مع حتميلهم كافة 
الر�شوم وامل�شاريف وكافة الغرامات املرتتبة عليهم ح�شب عقد اليجار والفائدة القانونية 

ومطالبتهم بالتعوي�ص املنا�شب عما فتها من ك�شب وما حلقها من خ�شارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 838

 ، عبدالقادر  فراز  جاويد  ال�شيد/  الطرفني  تنازل  من  كال  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
باك�شتاين اجلن�شية وال�شيد/ ب�شري احمد حممد ابراهيم ، باك�شتاين اجلن�شية يرغبان يف 
ال�شيد/ حنيفه كالتيل كون حامد  البالغة 100% اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�شتهما 
 - كافترييا الجتاهات  با�شم/  رقم )725104(  ، هندي اجلن�شية مبوجب رخ�شة  كالتيل 

تعديالت اخرى :- 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 851
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ راجا راماراج راماراج - هندي  اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�شته البالغة 100%  ح�شة اىل ال�شيد/ �شري اريا ران بو�شي ران - هندي اجلن�شية يف الرخ�شة التجارية : 
ال�شاطي ال�شايف ملقاولت التك�شية والر�شيات وال�شباغ - ترخي�ص رقم )724689( - حيث مت تنازل �شاحب 
الرخ�شة لخر وان�شحاب وكيل خدمات ودخول وكيل خدمات جديد عليها وتغيري ال�شم التجاري والن�شاط 
املدينة  غزال  اىل  وال�شباغ   والر�شيات  التك�شية  ملقاولت  ال�شايف  ال�شاطي   : من  التجاري  ال�شم  من  وذلك 
للمقاولت الفنية - والن�شاط من : مقاولت فئة �شاد�شة ، التك�شية والر�شيات ، ا�شباغ ، اىل : مقاولت فئة 

�شاد�شة ، ا�شباغ ، تركيب ال�شقف املعلقة والقواطع اخلفيفة. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . 
فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 849

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شلطان عبيد بن طار�ص املهريي ، اإماراتي  اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف الرخ�شة امل�شماة / نقليات 
اخلور العامة - مبوجب رخ�شة )11234( وذلك لل�شيد/ حممد �شلطان عبيد بن طار�ص 

املهريي ، اإماراتي اجلن�شية 
تعديالت اخرى : مت تنازل �شاحب الرتخي�ص ال�شابق ل�شاحبها احلايل ، 

وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 850

، هندي  اجلن�شية  ال�شيد/ �شري دهنيا اوين كري�شنان اوين كري�شنان  ليكن معلوما للجميع بان 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  اىل الطرف الثاين : حممد �شعيد احمد 
تا�ش�شت  الفنية( والتي  اإماراتي اجلن�شية يف الرخ�شة )اخلوانيج للمقاولت  حممد القحطاين - 

باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )720134( 
تغيريات اخرى : حتويل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�ش�شة فردية. 

وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 848

اجلن�شية  اإماراتي   ، علي  ال  عبدالرحمن  حممد  احمد  را�شد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل احل�ش�ص البالغة 100% يف �شالون ا�شواء الكورني�ص للحالقة 
باك�شتاين اجلن�شية   ، ال�شيد/ عبدالغفار حممد رفيق  ، مبوجب رخ�شة رقم  542459 وذلك اىل 

وال�شيد/ اني�ص احمد �شدر الدين ان�شاري ، هندي اجلن�شية. 
�شركة  القانوين من فردية اىل  ال�شكل  الرخ�شة لخرين وتغيري  تنازل مالك   : تعديالت اخرى 
اعمال مهنية.  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 847
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شلطان عبداهلل جعلهل �شامل اجلينهي ، اإماراتي اجلن�شية ، يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% يف الرخ�شة امل�شماة / الوفاق العربي ملقاولت البناء - مبوجب رخ�شة 
)556058( وذلك لكال من ال�شيد/ احمد ا�شحاق خدا بخ�ص ا�شماعيل املازمي - اإماراتي اجلن�شية ون�شبته  %51 

وال�شيد/ ابراهيم حممود عبداللطيف عبداملنعم ، م�شري اجلن�شية ون�شبته %49 
تعديالت اخرى : مت تنازل �شاحب الرتخي�ص ال�شابق ل�شاحبها احلايل ، ومت تغري ال�شكل القانوين للرخ�شة : 
من موؤ�ش�شة فردية لي�شبح �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة ومت تغيري ال�شم التجاري للرخ�شة - الوفاق العربي 

ملقاولت البناء - لي�شبح - الوفاق العربي ملقاولت البناء - ذ م م    
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . 
فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر
                          اىل املدعي عليه/ الرائك لعمال تبليط الر�شيات واحلوائط - �ص ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�شة 2017/5/18  ال�شاعة 8:30         

باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 
ايام على القل بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ويف حالة تخلفكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري.  

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
3020/2017/13
3021/2017/13
3022/2017/13
2023/2017/13
3027/2017/13

م
1
2
3
4
5

ا�شم املدعي
حممد ا�شرف خان حممد اف�شار خان 

حممد ب�شري حممد ا�شماعيل 
حممد ا�شرار لطيف حممد لطيف خان 

حممد عديل حممد فريد  
ا�شرار عابد حممد عابد خان 

مبلغ املطالبة
18794 درهم +  تذكرة العودة
20505 درهم +  تذكرة العودة
20794 درهم +  تذكرة العودة
18794 درهم +  تذكرة العودة
19794 درهم +  تذكرة العودة
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 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                       اىل املدعي عليه/الرئي�شى لتجميل احلدائق - �ص ذ م م   نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة 

2017/5/22  ال�شاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات 
احل�شوري  مبثابة  �شيكون  ف��ان  تخلفكم  حالة  ويف  الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة 

بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 2017/2978 عمايل جزئي 
2017/2976 عمايل جزئي 
2017/2986 عمايل جزئي 

م
1
2
3

ا�شم املدعي
حممد تريوتومال فاتابارامبيل 

اخرتزمان جل نواز خان 
جهانغري عامل عبدالقدو�ص 

مبلغ املطالبة
29611 درهم + تذكرة العودة
26034 درهم + تذكرة العودة
26100 درهم + تذكرة العودة

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                     اىل املدعي عليه/دي�شتني راأ�ص لالعمال الفنية - �ص ذ م م  - جمهول حمل 
القامة -  نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت 

املحكمة لها جل�شة 2017/5/14   ال�شاعة 8.30  .

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل ،  ويف حالة تخلفكم  عن احل�شور 

فان احلكم �شيكون مبثابة احل�شوري بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف.  

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
عمايل جزئي  2748/2017
عمايل جزئي  2745/2017

م
1
2

ا�شم املدعي
�شيخ �شيبون امني �شيخ رفيق

حممد حنيف نور احمد 

مبلغ املطالبة
8704 درهم + تذكرة العودة 
11997 درهم + تذكرة العودة
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2922   

املنذر : مركز اجلمريا �شركة فردية مملوكة لل�شيد/ عبدالعزيز ح�شن علي باقر 
بوكالة املحامي / عبداهلل العو�شي 

املنذر  اإليه : هيثم ال�شاداتي احمد ع�شمت ال�شادات - جمهول حمل القامة 
والبالغة  امل���وؤج���رة  ال��ع��ني  ع��ن  امل�شتحقة  الي��ج��اري��ة  القيمة  ���ش��داد  ب��وج��وب  امل�����ش��ت��اأج��ر  نخطر 
الفرتة من 2016/7/15  ( عن  الف ودرهمان وواحد و�شبعون فل�شا  40.002.71 درهم )اربعون 
وحتى 2017/3/31 ، وعلى ان يكون ذلك ال�شداد خالل فرتة ثالثون يوم من تاريخ هذا النذار 
���ش��وف ن�شطر لت��خ��اذ كافة  امل��ذك��ورة فاننا  ال��ف��رتة  ال�����ش��داد خ��الل  وال ويف ح��ال تخلفكم ع��ن 
الج��راءات القانونية يف حقكم وايل ت�شمل ، على �شبيل املثال ل احل�شر ، اإنها العقد والزامكم 
ب�شداد القيمة اليجارية والغرامات التاأخريية وكافة فواتري املياه والكهرباء وذلك حتى تاريخ 
الت�شليم الفعلي ا�شافة اىل ما يلحق املوؤجر من ا�شرار وخ�شائر نتيجة اإخاللكم باأحكام القانون 

وبعقد اليجار والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2918   

املنذر : ايران ح�شني برويان جها نكريي
املنذر اليه : �شعيد حممد الزرعوين - )جمهولة الإعالن(

فان املنذر ومبوجب هذا النذار تنذر املنذر اليه ب�شداد مبلغ )30000( 
درهم )ثالثون الف درهم( للمنذرة وذلك يف غ�شون خم�شة ايام من 
تاريخ ا�شتالمه لهذا النذار ، وال �شوف ت�شطر املنذرة لقامة الدعوى 
املدنية وللمطالبة بالزامه ب�شداد املبلغ والر�شوم وامل�شاريف والفوائد 

التاأخريية للمنذرة امام حمكمة دبي البتدائية املوقرة.  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
اعالن جمموعة ) بالن�شر(      

                      اىل املنفذ �شدها : يل فانت كافيه   مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا 
التنفيذات املو�شحة بالك�شف ادناه- وذلك للزامك ب�شداد املبالغ املو�شحة به خالل 
)15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �شتتخذ الجراءات التنفيذية بحكم 

يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�شم الق�شايا العمالية  

ر�شم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
1580 درهم

1579 درهم

19597 درهم

19977 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 

 حممد حمي الدين 

احمد �شعيد عبداحلميد 
 

 2017/1161
تنفيذ عمايل

 2017/1162
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
اعالن جمموعة  )بالن�شر(            

اىل املنفذ �شدها :  دبل برييل خلدمات احلرا�شة - �ص ذ م م  
مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�شحة بالك�شف ادناه، وذلك للزامك 
ب�شداد املبالغ املو�شحه به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة 

�شتتخذ الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور 

رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم التنفيذ 
2017/1382 تنفيذ عمايل  
2017/1379 تنفيذ عمايل  
2017/1378 تنفيذ عمايل  

م
1
2
3

اجلهة طالبة التنفيذ   
 حممد عمان عبدالغفور 

وليد قري�شي نعيم قري�شي 
روخ�شار احمد ذو الفقار احمد 

 ر�سم التنفيذ   
1040 درهم 
1583 درهم 

1040 درهم   

 املبلغ املنفذ به   
 12000 درهم 
19750 درهم 
12000 درهم 

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية       
يف الق�شية رقم 2017/2136   الدائرة املدنية التجارية الكلية الثانية  -  ال�شارقة 

اىل املدعى عليه  :  �شلطان علي حممد احمد البلو�شي 
حيث ان املدعي : بنك الحتاد الوطني 

قد اقامت عليك الدعوى املذكور رقمها اعاله ويطالبك فيها 
الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 1.009.460 درهما مليون وت�شعة الف واربعمائة 
من  وذلك  ال�شخ�شي  القر�ص  عن  �شنويا   %06 بواقع  التاأخريية  والفائدة  عليها  درهما  و�شتون 

تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام وبال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
لذلك يقت�شي ح�شورك امام مكتب ادارة الدعوى مكتب رقم 03 يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف 
�شباحا من يوم 2017/5/17 - وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ،  ويف 
حال تخلفكم عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد و�شيتم اتخاذ الجراءات 

القانونية يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر
�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية       

يف الق�شية رقم 2017/2066   الدائرة املدنية التجارية الكلية الثانية  -  ال�شارقة 
اىل املدعى عليه : حميد عبداهلل القرمي املن�شوري  

حيث ان املدعي : بنك الحتاد الوطني 
قد اقامت عليك الدعوى املذكور رقمها اعاله ويطالبك فيها 

و�شبعمائة  مليون  درهما   1.708.068.14 وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  الزام 
بواقع %06  التاأخريية  والفائدة  فل�شا عليها  واربعة ع�شر  و�شتون درهما  وثمانية الف وثمانية 
�شنويا عن القر�ص ال�شخ�شي وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام وبال�شافة اىل 
الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة - لذلك يقت�شي ح�شورك امام مكتب ادارة الدعوى مكتب 
على  لالجابة  وذلك   -  2017/5/17 يوم  من  �شباحا  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  متام  يف   03 رقم 
الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات  ،  ويف حال تخلفكم عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنكم 

يف الوقت املحدد و�شيتم اتخاذ الجراءات القانونية يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ 
على  الت�شديق  وطلب  الإم���ارات   : اجلن�شية   - النقبي  ه��الل  �شيف  عبداهلل  �شيف 
حمرر يت�شمن )تنازل( يف ال�شم التجاري ح�شانة اأطفال خورفكان واملرخ�ص من 
دائرة التنمية القت�شادية يف  ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 7350270 ال�شادر بتاريخ 
2015/7/21 دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان. اىل ال�شيد/عادل عبداهلل �شيف 
هالل النقبي ، اجلن�شية : الإمارات -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 
مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
 �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : اوليف جروف باركود �سريفي�ص - �ص ذ م م   
رقم الرخ�شة : 690450  العنوان : مكتب رقم 13 ملك جمموعة الغرير - ديرة 
- هور العنز - ال�شكل القانوين : ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل 
التجاري : 1117242 تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانهاب�شدد الغاء 
الرتخي�ص اخلا�ص بال�شركة الواردة اعاله وذلك مبوجب الجراءات والنظم 
التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اع��رتا���ص  اي  لديه  .وعلى من  ال��دائ��رة  املتبعة يف 

القت�شادية بدبي من خالل الريد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا 

العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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 اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1297   جتاري جزئي 
اىل امل��دع��ي عليه / 1-�شنى ل��ني لن��دي��رو���ص  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ بنك  دبي ال�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله : عبا�ص نا�شر 
علي نا�شر احلواي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مببلغ وقدره 
ال�شيارة  قيمة  باقي  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   114.547(
مو�شوع الدعوى والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم 
الحد  املوافق  2017/5/14  ال�شاعة 8.30 �ص 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 بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/585  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- بي ار تي انرتبري�شي�ص - �ص ذ م م  2-بي ار تي لالغذية - �ص 
م م جمهويل  ذ  �ص   - انرتبري�شي�ص  تي  ار  بي  ملديونية  ب�شفتها كفيلة و�شامنة  م  م  ذ 
حمل القامة مبا ان املدعي/ البنك التجاري الدويل - �ص م ع وميثله : حممد عي�شى 
�شلطان ال�شويدي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
بالت�شامن والتكافل مببلغ وقدره )3.272.485.00 درهم( والر�شوم وامل�شاريف و اتعاب 
التام و �شمول احلكم  ال�شداد  املحاماة والفائدة 12% �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2017/5/15  ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ص   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1132  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- كري�شتال الفا - �ص ذ م م - فرع دبي  جمهول حمل القامة مبا 
اأق��ام عليك  ان املدعي/ نوبيل ايطاليا ا�ص بي ايه وميثله : روكز جورج حبيقه -  قد 
او ما  املدعي عليها مببلغ وقدره )7.097 يورو(  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها 
الفا  " ت�شعة وع�شرون  الإماراتي مببلغ وق��دره ) 29.084.39 دره��م(  بالدرهم  يعادله 
واربعة وثمانون درهما وت�شعة وثالثون فل�شا مع الفائدة القانونية بواقع 12% �شنويا 
و�شمول   املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  من 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2017/5/24  
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ص   8.30 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1038  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-جاجنا هو�شبيتاليتى انف�شتمنت ليمتد - �شركة اأوف�شور م�شجلة يف جزر 
العذراء الريطانية حتت رقم /1773440 وميثلها / اومي�ص جايكي�شان امارماين - هندي 
اجلن�شية  2-جريت هو�شبيتاليتى لال�شتثمار �ص ذ م م  3- مطعم جريت جرينى )فرع من 
اإل  تي  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  م(  م  ذ  �ص  لال�شتثمار  هو�شبيتاليتى  جريت 
جي للو�شاطة التجارية - �ص ذ م م وميثله : �شيخه احمد  عبداهلل �شلطان -  قد اأقام عليك 
عليها  )املدعي  وفرعها  الثانية  عليها  املدعي  وت�شفية  بحل  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
الثالثاء   ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  امل��ح��ام��اة.    اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  الثالثة( 
املوافق  2017/5/16  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/715  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-اأبك�ص انرتنا�شيونال جروب - �ص م ح 2-�شيد لطفى ح�شن ب�شفته 
كفيله و�شامن ملديونية اأبك�ص انرتنا�شيونال جروب - �ص م ح 3- امينه فاتيمه خان ب�شفتها 
كفيلة و�شامنه ملديونية اأبك�ص انرتنا�شيونال جروب - �ص م ح  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ البنك العربي - �ص م ع وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي - قد اأقام عليك 
وقدره  مببلغ  والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
من  �شنويا   %12 والفائدة  املحاماة  اتعاب  و  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   8.707.018.85(
تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2017/5/15  
ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/919  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-�شركة ايتزا بيتزا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ال�شركة 
يو�شف  عبدالعزيز  احمد  منى   : وميثله  ارامتك   - للتكنولوجيا  الأمريكية  العربية 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي  ال�شباغ   قد 
لل�شركة املدعية مبلغ وقدره )33.279.10 درهم( والر�شوم وامل�شاريف و اتعاب املحاماة 
والفائدة التاأخريية بواقع 12% من  رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2017/5/16  ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ص   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1051  جتاري جزئي              
2-فرا�ص  م   م  ذ  �ص   - ال�شيارات  غيار  قطع  لتجارة  البي�شاء  1-ال�شاحنة   / عليه  املدعي  اىل 
فرحان ال�شعد - عن نف�شه وب�شفته املدير املخول بالتوقيع ل�شركة ال�شاحنة البي�شاء لتجارة 
قطع غيار ال�شيارات - �ص ذ م م ككفيل و�شامن للت�شهيالت امل�شرفية جمهويل حمل القامة 
اأقام  اأبوظبي الوطني وميثله : نوال زايد �شاملني ظبيك احلو�شني - قد  مبا ان املدعي/ بنك 
والت�شامن مببلغ وقدره  بالتكافل  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك 
)485276.44 درهم( والر�شوم وامل�شاريف و اتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى 
وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
اأو  Ch2.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  املوافق  2017/5/24  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/86  عقاري كلي                 
امل��دع��ي عليه / 1-ات���ول ج��ني نفني �شاند ج��ني  2-فيبها ج��اي��ن  جمهويل حمل  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ امالك للتمويل - �شركة م�شاهمة عامة وميثله : عبداللطيف 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  بف�شخ  اأبوبكر احمد احلمادي - قد  حممد 
اتفاقية الجارة ومالحقها والزام املدعي عليهما بت�شليم الوحدة خالية من ال�شواغل 
واتعاب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  ال��ع��ق��اري  القيد  ا���ش��ارة  وال��غ��اء  للمدعية  احل��ي��ازة  ورد 
املحاماة.   وح��ددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2017/5/17  ال�شاعة 11.00 �ص 
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 بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/591  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-�شركة رو�شن للمقاولت - �ص ذ م م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ البنك التجاري الدويل - �ص م ع وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�شف ال�شباغ   
للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
والفائدة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   740.970.47( وق���دره  مبلغ 
القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2017/5/15  ال�شاعة 9.30 
قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ص 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/641  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-فاريكو للتجارة - �ص ذ م م  2-ح�شني حممود �شفارى جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �شادرات ايران وميثله : ابراهيم حممد احمد 
حممد القا�شم   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما  
مببلغ وقدره )3.919.434.52 درهم( والر�شوم وامل�شاريف و اتعاب املحاماة والفائدة 
ال��ت��اأخ��ريي��ة الت��ف��اق��ي��ة ب��واق��ع 16% م��ن ت��اري��خ ال���ش��ت��ح��ق��اق وح��ت��ى ال�����ش��داد التام.  
بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �ص  امل��واف��ق  2017/5/15   ي��وم الثنني   وح��ددت لها جل�شة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/760  مدين  جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-حممد ابراهيم كامل جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ الهام اجلابري قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مببلغ =/10000 درهم - والفائدة والر�شوم وامل�شاريف.  وحددت لها 
بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �ص  املوافق  2017/5/24   الربعاء   يوم  جل�شة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.10
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون  اجلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/610  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-عمري جاويد حممد جاويد اقبال - ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية �شي جي 
اأي املحدودة  2-حممد كا�شف ا�شفاق حممد ا�شفاق ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية �شي جي اأي 
املحدودة 3-�شني ون هوم ذ م م - ب�شفتها كفيلة و�شامنة ملديونية �شي جي اأي املحدودة  4-عماره 
ر�شوان حممد ر�شوان ب�شفتها كفيلة و�شامنة ملديونية �شي جي اأي املحدودة  جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك الفجرية الوطني - �ص م ع  )ف��رع دب��ي( وميثله : حممد عي�شى 
�شلطان ال�شويدي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن 
والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(  والتكافل مببلغ وقدره )5.294.448.81 
املوافق   الثنني   ي��وم  لها جل�شة  ال��ت��ام.  وح��ددت  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  �شنويا من   %12
2017/5/15 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1511  عمايل جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-يو 5 ل�شيانة املباين ملالكها احمد حممد بطي حممد الرميثي 
�شركة ال�شخ�ص الواحد �ص ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ هبة ح�شان 
حممد ح�شان وميثله : �شفيع حممد اإبراهيم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
9% من  القانونية  والفائدة  دره��م(   119350( وق��دره  املطالبة  مب�شتحقات عمالية 
اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى  ال��دع��وى  ت�شجيل  تاريخ 
املحاماة رقم ال�شكوى )MB167086872AE/2016(  وحددت لها جل�شة 
يوم الثالثاء  املوافق 2017/5/16 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.A.1 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/867  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-ن�شال عبد ربه جنيب ال�شيد  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ اأبوبكر را�شد عبيد جمعة ال�شويدي وميثله : حممد طالل حممد 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد   - التميمي  ح�شن 
عليه مببلغ وقدره )84.000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
والفائدة   12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم 
الحد  املوافق  2017/5/14  ال�شاعة 8.30 �ص 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 بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/854  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-�شركة الهدى للمقاولت - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �شركة مو�شى ال�شناعية - منكو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها مطالبة 
مببلغ 19.848.937 درهم )عبارة عن مبلغ 18.848.937 درهم املرت�شد بذمة املدعي 
واملطالبة   ، ال�شافية  العمال  لقيمة  بال�شافة  الباطن  من  املقاولة  عقد  عن  عليها 
فاتها  وم��ا  املدعية من خ�شارة  دره��م عن ما حلق  دره��م مليون  بتعوي�ص 1.000.000 
من ك�شب( والزام  الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الحد  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.15 بالقاعة  ���ص   9.30 ال�شاعة    2017/5/14 امل��واف��ق  
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/662  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1- رفيق رزق كو�شا  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
عليك  اأق���ام  ق��د  بي�شون    ابراهيم  احل��اج  علي  ناجي   : وميثله  �شو�شو  ب�شاره 
 6000000( وقدره  عليهما مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
ال�شداد  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
املوافق   الح���د   ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�����ش��داد  وح��ت��ى   2015/10/19
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.C.15 ب��ال��ق��اع��ة  ���ص   9.30 ال�����ش��اع��ة   2017/5/21
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2870   

املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه : 1-�شيتى نايت لتجارة الهواتف املتحركة - �ص ذ م م 

2- احمد �شرور حممد امري -   )جمهول حمل القامة (
الغري مدفوعة  املتاأخرات  لقيمة  ال�شداد  اليه ويف حال عدم  املنذر  املنذر  ينذر 
ذمتها  يف  مرت�شدة  حيث  ا�شتحقاق  ب��دون  فرتة  لوجود  الإيجار  عقد  بح�شب 
لرجوع �شيك اليجار بدون بتاريخ 2017/4/5 �شرف ومبهلة مدتها )30( يوما 
من تاريخ ن�شر هذا العالن وذلك ح�شب الج��راءات املتبعة لدى مركز ف�ص 

املنازغات اليجارية - ننذركم بالخالء وت�شليمنا املاأجور اوال�شداد 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2869   

املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه : 1-روند بوينت للتجارة - �ص ذ م م 

2- فهد علي �شدون املهري  - )جمهول حمل القامة (
الغري مدفوعة  املتاأخرات  لقيمة  ال�شداد  اليه ويف حال عدم  املنذر  املنذر  ينذر 
ذمتها  يف  مرت�شدة  حيث  ا�شتحقاق  ب��دون  فرتة  لوجود  الإيجار  عقد  بح�شب 
لرجوع �شيك اليجار بدون بتاريخ 2017/4/1 �شرف ومبهلة مدتها )30( يوما 
من تاريخ ن�شر هذا العالن وذلك ح�شب الج��راءات املتبعة لدى مركز ف�ص 

املنازغات اليجارية - ننذركم بالخالء وت�شليمنا املاأجور اوال�شداد 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2868   

املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه : 1- الريموك لالن�شاءات املعدنية - ذ م م 2-حممد عبدالقدو�ص 

حممد �شرجان  - )جمهول حمل القامة (
الغري مدفوعة  املتاأخرات  لقيمة  ال�شداد  اليه ويف حال عدم  املنذر  املنذر  ينذر 
ذمتها  يف  مرت�شدة  حيث  ا�شتحقاق  ب��دون  فرتة  لوجود  الإيجار  عقد  بح�شب 
 )30( مدتها  ومبهلة  �شرف   2017/4/15 بتاريخ  ب��دون  اليجار  �شيك  لرجوع 
يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن وذلك ح�شب الج��راءات املتبعة لدى مركز 

ف�ص املنازغات اليجارية - ننذركم بالخالء وت�شليمنا املاأجور اوال�شداد 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ عبداهلل 
�شامل خمي�ص م�شلم ، اجلن�شية : الإمارات  وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( 
يف ال�شم التجاري املحرك الف�شي للمقاولت الكهربائية وال�شحية واملرخ�ص من دائرة 
من   2004/5/11 بتاريخ   528244 رق��م  جتارية  رخ�شة  ال�شارقة  يف   القت�شادية  التنمية 
دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان. اىل ال�شيد/ ن�شري غازي حممد ، اجلن�شية : العراق 
الإمارات   : اجلن�شية   - م�شلم  خمي�ص  �شامل  عبداهلل  ال�شيد:  ح�شة  لت�شبح   %49 بن�شبة   ،
ليكن   - م  م  ذ   - البناء  مل��ق��اولت  الف�شي  املحرك  اىل   التجاري  وال���ش��م  الن�شاط  وتغيري 
توقيعات  بالت�شديق على  �شيقوم  العدل يف مدينة خورفكان  الكاتب  بان  للجميع  معلوما 

ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/2257 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليهما/1- �شركة انرتميت م ح - وميثلها املدير امل�شوؤول / اجلار ح�شنوف  
2-�شركة كيملوت القاب�شة - اإ�ص ايه - جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/1/11 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شامل را�شد 
�شامل اخل�شر بالزام ال�شركة املدعي عليها الثانية / كيملوت القاب�شة اإ�ص ايه بان توؤدي 
اىل املدعية مبلغ 275000 درهم )مائتان وخم�شة و�شبعون الفا( وفائدة 9% من تاريخ 
2016/10/18 م وحتى ال�شداد ، والزمتها بر�شوم وم�شروفات الدعوى ، ورف�شت ما عدا 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  مطالبات.   من  ذل��ك 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2017/179  تظلم جتارى               
اىل املتظلم �شده / 1- روؤية الإمارات للحفالت 2-جون ماتيو فيليب عن نف�شه ك�شامن 
الإمارات  روؤي��ة  ملوؤ�ش�شة  بالتوقيع  املخول  واملدير  �شريك  وب�شفته  امل�شرفية  للت�شهيالت 
للحفالت  - جمهول حمل القامة مبا اأن التظلم /بنك ابوظبي الوطني وميثله : نوال 
زايد �شاملني ظبيك احلو�شني - قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من 
القرار ال�شادر يف المر على عري�شة  رقم  2017/148 اخلا�ص بالدعوى رقم 2017/465 
 8.30 ال�شاعة  املوافق 2017/5/14   الح��د  يوم  لها جل�شه  وح��ددت  وامل�شاريف.   والر�شوم 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.B.6 رق��م  بالقاعة  �شباحا 
ايام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  اأو  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/53  ا�شتئناف تنفيذ عقاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-حممود ر�شا عزيز اله عزيزي تر�شيزي  جمهول 
علي  ح�شني   : وميثله  فو�شوغ  /ج���ويل  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  لوتاه   عبدالرحمن 
جل�شه  لها  وح��ددت   2017/2/23 بتاريخ  عقارية  ا�شكالت   2016/233  :
رقم  بالقاعة  ال�شاعة 17.30 م�شاءا   املوافق 2017/6/14    الربعاء   يوم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/1453  تنفيذ عمايل 

م    م  ذ  �ص   - التقنية  للحلول  انرتنا�شيونال  ذاروت�����ص  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ اريكا ماي فاجاريتو جتادا 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  �شعد قري�ص    ال�شيخ  �شعد  ح��اج  �شهيل   : وميثله 
املبلغ املنفذ به وقدره )13333(  التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة اىل مبلغ 1125 درهم 
ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/205  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شدهما/1- بونيتكومار فينايت�شاندرا جاجادا  2-جيوتي بونيكومار جاجادا  
جمهول ميحل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة فالكن �شيتي اوف وندورز - ذ م م  
وميثله : هاين رجب مو�شى عبداهلل اجل�شمي   نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 
2015/53 عقاري كلي يوم الثالثاء  بتاريخ  2016/3/22  باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك 
1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )439914( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى 
متام ال�شداد  وت�شليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ 
ن�شر هذا العالن.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2017/181   تنفيذ �شرعي  

ان  الق��ام��ة مب��ا  روي جمهول حم��ل  روي�شنت  دومينيك  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/جانيت ماري روي�شتون وميثله : خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل 
التنفيذية املذكورة اعاله لتنفيذ  اأق��ام عليك الدعوى  الكتبي  قد  بن هويدن 
احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم )133/2016 احوال نف�ص غري م�شلمني( بتاريخ 
وملزم  اجل��ري  للتنفيذ  قابال  احلكم  احلكم  ا�شبح  ان  وبعد   2016/11/27
للر�شوم  �شامال  دره��م(   178211( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  �شده  للمنفذ 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  ال�شتحقاق.     تاريخ  وامل�شاريف من 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/812  جتاري جزئي              

جمهول  م  م  ذ  �ص   - الهند�شية  لالن�شاءات  جلوبال  �شنيل   -1  / عليه  املدعي  اىل 
: علي  م م وميثله  ذ  بي�شة ل�شناعة احلديد - �ص  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مبا  حمل 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد    - ابراهيم حممد احلمادي 
املدعي عليها مببلغ وقدره )358.750 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 9% من تاريخ ال�شتحقاق  وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم 
اخلمي�ص  املوافق  2017/5/18  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/1737  مدين  جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1- رك��ن الل���وان مل��ق��اولت الديكور - ���ص ذ م م  
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �شتيف الين كري�شت قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة   مببلغ وقدره )180000 درهم( 
)م��ائ��ة وثمانون ال��ف دره���م(  وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف.  وح���ددت لها 
جل�شة يوم الحد  املوافق  2017/5/21  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.D.17
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1112  جتاري جزئي              

ال�شحي  جمهول حمل  ال�شابي  ع��ب��داهلل علي  1-اآم��ن��ه   / امل��دع��ي عليه  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك ابوظبي التجاري - فرع وميثله : عبدالرحمن 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ن�شيب  ب��ن  عبدالرحمن  ن�شيب 
والر�شوم  دره��م(   268540.19( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ   ال�شتحقاق   وحتى 
ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2017/5/17  ال�شاعة 
8.30 �ص 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 بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/428  جتاري كلي               

اإماراتية  �شركة   - ح  م  �ص   - للمجوهرات  منوج  �شركة   -1  / املدخل  اخل�شم  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ دن��ك��ن كي�شافجي كهيمجي ه��رج��ي   قد 
�شركة  وت�شفية  بحل  احلكم  باإ�شدار  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
احل��رة يف جبل  املنطقة  �شلطة  ا�شول لدى  امل�شجلة  ح  م  �ص   - للمجوهرات  منوج 
علي مبوجب رخ�شة رقم 09578 وتعني م�شفي لنهاء عملية الت�شفية وت�شمني 
املدعي عليها كافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة 
يوم الحد املوافق  2017/5/14 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1219  جتاري جزئي              

عمر  حممد  احل��ق  2-�شياء  م  م  ذ  �ص   - العامة  للتجارة  1-�شرمدى   / عليه  املدعي  اىل 
فاروقي - عن نف�شه وب�شفته �شريك واملدير املخول بالتوقيع ل�شركة �شرمدى للتجارة 
العامة - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك ابوظبي الوطني وميثله 
: نوال زايد �شاملني ظبيك احلو�شني قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
 448.258.19( وق��دره  مبلغ  البنك  اىل  ي��وؤدوا  بان  والتكافل  بالت�شامن  �شدهما  املتنازع 
درهم( بال�شافة اىل الفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى 
ال�شداد التام �شندا لحكام املواد القانونية والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت 
 Ch1.C.12 لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2017/5/16  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/878   تنفيذ جتاري  
2-هدى  ث��اين  ال  علي  عبدالرحمن  �شعود  مكتوم  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
عبيد �شامل املهريي    جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شولو 
لتاأجري ال�شيارات - موؤ�ش�شة فردية - ملالكها/ يو�شف جمال وميثله : روكز 
جورج حبيقه - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
بالتكافل بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )138004( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا 

العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1075   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- �شهاب احمد غريب مهدي  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/جاما ملقاولت البناء - موؤ�ش�شة فردية وميثله 
: �شامل فايز خمي�ص فايز الكعبي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )18340( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/710   تنفيذ جتاري  

�شيبينج  انرجي  ت�شميكال  انرتنا�شيونال  لوجنجايك  �شده/1-  املنفذ  اىل 
)هوجن كوجن(  ملالكتها/ وي وي زهاجن  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
قد   - املازمي  نا�شر  �شالح  علي  احمد   : نظيف وميثله  اأر  التنفيذ/جميد 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك 
به وقدره )160209060( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/1228   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شده/1- ار�شالن  م�شعود احمد  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/تياجرجان راج��ارام وميثله : حممد حممود علي 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املرزوقي   حممود 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )76577( درهم قيمة ال�شيك �شند 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  الدعوى 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/1428  تنفيذ عمايل 

 اىل املنفذ �شده/1- �شني زانق زونق جانق هونق اعمال فنية - �ص ذ م م   
التنفيذ/ ج��الل ح�شن هجانه  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
امل��ذك��ورة اع��اله والزامك  ال��دع��وى التنفيذية  اأق���ام عليك  ب�����ش��اره   ق��د 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2920( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. وعليه  ر�شوم خلزينة  درهم  بال�شافة اىل مبلغ 900  املحكمة  
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1427  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شامل فرج خلدمات تنظيف املباين - �ص ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ رفيق احمد تيفنو امام بخ�ص تيفنو   
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )9839.40( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   900 مبلغ  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1332  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بيج �شيتي فت اوت ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �شينجوان �شني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مببلغ 
وقدره )13750( درهم والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص 
املوافق 2017/5/18  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.14 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 بثالثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت احالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/850  جتاري جزئي

حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  بوينت  1-فيوت�شر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ األيفكا م.د.م.�ص  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام 
وامل�شاريف  الر�شوم  والزامها  درهم   )383.663( وقدره  مبلغ  ب�شداد  عليها  املدعي 
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 
2017/5/11  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت تعديل الطلبات يف الدعوى.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1155  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مركز �شبانتيك لل�شيارات ���ص.ذ.م.م 2- اكول ناري�ص كومار �شورايل 
�شريك ومدير يف مركز �شبانتيك لل�شيارات جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ املرياث 
 - ����ص.ذ.م.م  الغيار  وقطع  امل�شتعملة  ال�شاحنات  لتجارة  �شابقا/املرياث  ����ص.ذ.م.م  موتورز 
ميثلها جورج توما�ص بوليموتيل توما�ص قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم  وقدره )25576(  عليه مببلغ  املدعي 
املوافق  التام. وح��ددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص  ال�شداد  9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
2017/5/18  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل، علما بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3158  عمايل جزئي
����ص.ذ.م.م  جمهول حمل  �شتار لتنظيم احلفالت  املدعي عليه / 1-جولدن  اىل 
القامة مبا ان املدعي / ثناء اهلل وزير خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
بقيمة  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   52208( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
 MB171721904AE ال�شكوى  وامل�شاريف.رقم  والر�شوم  درهم(   3000(
وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/5/29   ال�شاعة 8.30 �ص 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 بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3026  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ترو 2 فاليو الكرتونيات �ص.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / ف��ارون م��ادلين جايي�ص فراجالل م��ادلين  قد اأق��ام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )44973 درهم( وتذكرة عودة بقيمة 
 MB170307437AE ال�شكوى  وامل�شاريف.رقم  والر�شوم  دره��م(   2000(
ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة:  املوافق 2017/5/22    وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني 
ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1112  عمايل جزئي

اىل املحكوم عليه/1- ريجن�شي لني للو�شاطه العقاريه �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/3/27  يف الدعوى املذكورة 
املدعي  بالزام  احل�شوري  ومبثابة  املحكمة  بحكمت  مازان  ل�شالح/الك�شندريو  اعاله 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )60000( درهم)�شتون الف درهم( وتذكرة العودة اىل 
موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر 
والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك 
من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2095  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ان ا�ص دابليو خلدمات رجال العمال  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �شاميه وحيد وحيد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )95559 درهم( وتذكره عوده مببلغ وقدره )800 درهم( 
وحددت   AE176442162MB العماليه  ال�شكوى  وامل�شاريف.يف  والر�شوم 
  ch1.A.5:لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/5/28   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2351  عمايل جزئي
حمل  جم��ه��ول  م.د.م.������ص  دايناميك�ص  1-هو�شبيتاليتي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  فا�ص   ليلي  رجينا  �شو�شما   / املدعي  ان  الق��ام��ة مبا 
وتذكره  دره��م(   219451( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
عوده مببلغ )1000 درهم(والر�شوم وامل�شاريف.وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
املوافق 2017/5/31   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2  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 بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/692 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- مانك انترييرز �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
���ص.ذ.م.م وميثله:يو�شف حممد  للمقاولت  التنفيذ/موبايل  ان طالب 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  البحر قد  ح�شن حممد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )87102( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/466  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �شركة جي او بي ا�ص لتقنية املعلومات �ص.ذ.م.م - �شابقا - �شركة ان �شي بي 
ا�ص انرتنا�شيونال لتقنية املعلومات ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ال�شركة الوطنية 
اأقام  قد  ال�شام�شي   العوي�ص  نا�شر  عبداهلل  رحمه  بال�شعودية وميثله:عبداهلل  الأعمال  حللول 
وقدره  والت�شامم مببلغ  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
)89473669.05( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من:2015/10/1 وحتى 
بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �ص  املوافق 2017/5/21  الح��د  يوم  لها جل�شة  .   وح��ددت  التام  ال�شداد 
Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
فاأن  تخلفك  ، ويف حالة  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/79  مدين جزئي

ان  القامة مبا  ذ.م.م  جمهول حمل  املعار�ص  لتجهيز  ليمون   -1  / املدعي عليه  اىل 
املدعي/ �شركة الفجرية الوطنية للتاأمني وميثله : مارون وديع مطر قد اأقام عليك 
درهم(   10.853( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
وحتى  ال��دع��وى  رف��ع  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  اتعاب  و  وامل�شاريف  والر�شوم 
ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق  2017/5/14   ال�شاعة 8.30 �ص 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.B.10 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1118 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- اوج�شت �شتورك كي جي  جمهول حمل القامة مبا 
)ارامتك(  للتكنولوجيا  المريكية  العربية  التنفيذ/ال�شركه  طالب  ان 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  املالكي  وميثله:عبا�ص م�شتت فندي 
 )375935.39( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/514 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  البلو�شي   �شامل  ع��ب��داهلل  اب��راه��ي��م  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/النا�شية ملقاولت البناء �ص.ذ.م.م ال�شيد/
الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  لل�شركة(  )مدير  �شديقي  عبدال�شليم  حممد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )110630( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1060 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- عبدالعزيز تب�شم لتجارة املواد الغذائية ���ص.ذ.م.م  جمهول حمل 
املوؤجرة  ب��احل��اف��الت  ال��رك��اب  لنقل  الأزرق  التنفيذ/املحيط  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
املذكورة اعاله وال��زام املدعي عليها بان  التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  ���ص.ذ.م.م قد 
التداعي  طريف  بني  املرم  اليجار  بعقد  ونوعا  و�شفا  املبينة  ال�شيارة  للمدعية  ت�شلم 
دره��م قيمة الجرة  وق��دره )33211(  به  املنفذ  املبلغ  او بدفع  وامل��وؤرخ يف:2016/5/29 
املتجمدة يف ذمتها وما ا�شتجدت حتى تاريخ �شدور هذا احلكم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة . وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/1151  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- مطعم وخمابز الريف اليمنى جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/كري�شتيان البريت مالتي اقوينو  قد اأقام  عليكم 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���ش��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )6637(
مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/1493  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شمان للمقاولت ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/حممد عارف زايري جول  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )17419( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )1420( 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2016/2799  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  الفنية  للخدمات  نا�شيونال  مالتى  �شده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ذاكر ح�شني �شراج �شرانغ  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )11195(
مبلغ )1054( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/1504  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شركه جرين ايبل للتنظيف اجلاف جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد عا�شق كرم ح�شني  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���ش��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )7552(
مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/330  ا�شتئناف مدين    
���ش��در  جمهول حمل  غ��الم علي علوي  ���ش��ده/ 1- ميالد  امل�شتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / احمد ا�شغر طاهري ن�شب وميثله:عبدالرحمن 
ال�شادر  احلكم   / ا�شتاأنف  قد  النعيمي   ال�شرهان  عبدالرحمن  حممد 

بالدعوى رقم 2016/550 مدين كلي  
وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�ص  املوافق 2017/6/1 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2017/20  تظلم عقاري
اىل املتظلم �شده / 1-�شركة جي بي دي انف�شتمنتز ا�ص بي يف ون ليمتد جمهول حمل القامة 
مبا ان املتظلم / �شركة انظمة اأرجو م.م.م وميثله:ب�شار عبداهلل علي ابراهيم امل�شايبة قد اأقام 
عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه ا�شدار المر بارجاء املزايدة ب�شاأن الوحدتني العقاريتني 
رقمي:A/604 ، A/605 برج امباير هايت�ص لال�شباب املذكورة اعاله ولقامة دعوى ا�شتحقاق 
املبيع ، ثانيا:الزام املنفذ �شدها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة 
يوم الحد املوافق 2017/5/14   ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

       مذكرة اعالن متنازع �شده بالن�شر
                يف  الدعوى 2017/43  نزاع تعيني خربة مدين

�شينغ جمهول حمل القامة  �شينغ موهان  املتنازع �شده / 1-راجنيت  اىل 
مبا ان املتنازع / مروان ح�شن عبداهلل احلمادي وميثله:مرمي عمر عبداهلل 
�شامل باحوريرث  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبري 
لها جل�شة  وامل�شاريف.وحددت  بالر�شوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�ش�ص 
لذا  امل�شلح   8.30 �ص مبكتب  ال�شاعة     2017/5/17 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

     الت�شويات   الودية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/601  احوال نف�ض م�شلمني

اىل املدعي عليه / 1- امري ح�شني و�شي الرحمن  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ امنه امري ح�شني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
دعوى اإذن زواج. وحددت لها جل�شة يوم  الثالثاء املوافق  2017/5/30   
اأو من  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا  رقم )7(  بالقاعة  8.30 �ص  ال�شاعة 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1219  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- فوزي بوركي مظفر بوركي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
نا�شر حاجي روح المني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى �شحة ونفاذ عقد بيع 
املركبه رقم )G/70337( خ�شو�شي دبي ، نوع هيونداي �شوناتا موديل:1998 ،لون ابي�ص ، 
رقم ال�شا�شي )KMHCF24F1WA075388( مقابل مبلغ وقدره )2200( درهم والزام 
املدعي عليه بت�شجيل املركبه با�شمه والزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها 
جل�شة يوم  الثنني املوافق  2017/5/22   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 2.D.18 لذا 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/2066  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- زي�شان اكر رنا حممد اكر جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ قي�شر حممود حممد اق�شر   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
ب�شداد مبلغ وقدره  الزامه  وبالعدم  برد ماكينات  املدعي عليه  بالزام  املطالبة 
)20000( درهم والر�شوم وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني   املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 2.D.18 بالقاعة  ���ص   8.30 ال�شاعة     2017/5/15
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/357  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- مانديب �شينغ بالراج �شينغ جمهول حمل القامة مبا 
���ص.ذ.م.م وميثلها مديرها/حممد  ال�شيارات  لتاأجري  �شوي�ص  يور  املدعي/  ان 
وقدره  مببلغ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  حممد  كل  اأجمل 
)20000( درهم والفائدة والر�شوم وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني   
فاأنت  ل��ذا   Ch 2.D.18 بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �ص  امل��واف��ق  2017/5/22   
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/2778  جتاري جزئي

مبارك  �شوين  نا�شر  �شعيد   -2 ذ.م.م  العامة  للمقاولت  الب��داع  زه��رة  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
ال�شام�شي جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/3/29  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/الرخام ال�شرقي م.م.ح - �ص.ذ.م.م بالزام املدعي عليهما )زهرة 
البداع للمقاولت العامة ذ.م.م ، �شعيد نا�شر �شوين مبارك ال�شام�شي( بالت�شامن فيما بينهما 
بان يوؤديا للمدعية )الرخام ال�شرقي م.م.ح - �ص.ذ.م.م( مبلغ وقدره )210000( )مائتان وع�شرة 
الف درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك وحتى متام ال�شداد 
احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  درهم  خم�شمائة  ومبلغ  بامل�شاريف  والزمتهما 
با�شم  التايل لن�شر هذا الع��الن �شدر  اليوم  اعتبارا من  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1178  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم وكافيه اونتوراج 2- اريان رامي�ص لوتهريجا لوتهريجا 3- برويز 
نوالدين نورالدين برييهاي لوكهاندوال لوكهاندوال 4- ب�شري ايليا �شمعون جمهويل حمل 
اأق���ام عليك الدعوى  �����ص.ذ.م.م ق��د  امل��دع��ي/ الوروب��ي��ة لالغذية البحرية  الق��ام��ة مب��ا ان 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )59688( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
لها  وح��ددت  التام.  ال�شداد  وحتى  ت���اري���خ:2015/3/17  من   %18 بواقع  التفاقية  والفائدة 
جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/5/29  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1816  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دونر كباب للتجاره العامه �ص.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  دامياو ماجنوبات   / مارفني  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )12080 درهم( وتذكرة عودة بقيمة )2000 
وحددت   MB167957408AE ال�شكوى  وامل�شاريف.رقم  والر�شوم  دره��م( 
  ch1.A.5 :لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/5/15   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2603  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ح�شن �شودري لالعمال الفنية �ص.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / اح�شن الهي حممد �شديق  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )23366 درهم( وتذكرة عودة بقيمة )2000 
وحددت   MB168967339AE ال�شكوى  وامل�شاريف.رقم  والر�شوم  دره��م( 
  ch1.A.5 :لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/5/22   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3146  عمايل جزئي

املدعي  ان  القامة مبا  لل�شحن  جمهول حمل  املدعي عليه / 1-غريب علي  اىل 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  اح��م��د   منظور  ع��رف��ان  حممد   /
درهم(   2000( بقيمة  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   22870( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت   MB171655565AE ال�شكوى  وامل�����ش��اري��ف.رق��م  وال��ر���ش��وم 
جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/5/18   ال�شاعة 8.30 �ص 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 بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1108  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ابرار للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات  املدعي / بريفايز جميد قد 
والر�شوم  دره���م(   1000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(   21280( وق��دره��ا  عمالية 
لها  وح���ددت    MB168065634AE/2017:ال�شكوى رق��م  وامل�����ش��اري��ف  
جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/5/29   ال�شاعة 8.30 �ص 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 بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/48  عمايل جزئي
اىل املحكوم عليه/1- مطعم ومقهى بانو�ص �ص.ذ.م.م )فرع م.د.م.�ص( جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/11  يف الدعوى 
توؤدي للمدعي  بان  املدعي عليها  بالزام  املذكورة اعاله ل�شالح/عمران ح�شني بريك 
مبلغ )41213( درهم)واحد واربعون الف ومائتان وثالثة ع�شر درهما( وتذكرة عودة 
اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا مببلغ )2000( درهم ما مل يكن قد التحق بخدمة 
فيها  ن�شيبه  من  املدعي  واعفت  امل�شاريف  من  املنا�شب  والزمتها  اخ��ر  عمل  �شاحب 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/8929  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه/1- �شمارت وي خلدمات متابعة املعامالت ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  حممد  حممد  �شليمان  امل��دع��ي/اح��م��د  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/3/7  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/احمد �شليمان 
حممد حممد بالزام املدعي عليها بان يوؤدي للمدعي مبلغ )6.000( درهم )�شتة الف 
درهم( وتذكرة عودة لوطنه على الدرجة ال�شياحية او قيمتها ما مل يلتحق بخدمة 
�شاحب عمل اخر وباملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه منها ورف�شت 
ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذلك  عدا  ما 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا الع��الن �شدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1367  عمايل جزئي
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  الفنية  للخدمات  وادي��ن��ا  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/4/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
 )66799( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  طعمه  اليا�ص  ل�شالح/وائل 
وطنه  اىل  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(  وت�شعون  وت�شعة  و�شبعمائة  الف  و�شتون  درهم)�شتة 
عينا او ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمت املدعي 
عليها باملنا�شب من امل�شاريف واعفت املدعي من ن�شيبه منها ورف�شت ما عدا ذلك من 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات. 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1339  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عني املها للمقاولت �ص.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  رزق  قد  املدعي / حممد عابد حممد 
دره��م(  800( ع��وده مببلغ  وت��ذك��ره  دره��م(  وق��دره��ا )14605  مب�شتحقات عمالية 

وحددت   AE170855456MB العماليه  ال�شكوى  وامل�شاريف.يف  والر�شوم 
  ch1.A.2:لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/5/10   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية







ثقافة وفن�ن
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مركز جمعة املاجد يبحث مع وفد اأكادميي التعاون يف ترميم املخطوطات 

حمد العامري ي�سدو وجمهور مو�سم طانطان على منت االإيقاعات اخلليجية 

 فن تطلق فعالية املوؤثرات اخلا�سة غدًا يف اك�سبو ال�سارقة

ا���ش��ت��م��ت��ع ع�����ش��اق امل��و���ش��ي��ق��ى ب�����ش��اح��ة بئر 
اأنزران يف اإقليم طانطان يف املغرب ب�شهرة 
خليجية  مو�شيقية  اإي��ق��اع��ات  ع��ل��ى  فنية 
العامري  حمد  الإم��ارات��ي  الفنان  اأحياها 
خمتلف  م��ن  كبريا  جمهورا  وا�شتقطبت 

الفئات العمرية.
ال�  ال��دورة  وتاأتي الأم�شية �شمن فعاليات 
13 ملو�شم طانطان الذي تنظمه موؤ�ش�شة 

اأملوكار بني 5 و10 مايو 2017 و�شمن 
الأن�����ش��ط��ة ال��ت��ي يقيمها ج��ن��اح ال��دول��ة يف 
املو�شم . واأحتف الفنان الإماراتي جمهوره 
من  منتقاة  بباقة  الفنية  الأم�شية  خالل 
ا�شتح�شان  التي لقت  اخلليجية  الأغ��اين 
وجت����اوب احل��ا���ش��ري��ن ح��ي��ث ك���ان اأغلبهم 

يرددون كلماتها برفقته .
العامري مع  الفنان حمد  وتاأتي م�شاركة 

للجانب  خ�ش�ص  حيث  الإم��ارات��ي  ال��وف��د 
ال���ف���ن���ي ج������زءا م��ه��م��ا م����ن ب���رن���اجم���ه يف 
باعتباره تظاهرة  الثقايف  مو�شم طانطان 
للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  �شنفتها 
 2005 �شنة  يون�شكو  والثقافة  والعلوم 
الالمادي  ال�����ش��ف��ه��ي  ال�����رتاث  روائ�����ع  م���ن 
 2008 �شنة  اأي�����ش��ا  وامل�شجلة  للب�شرية 
بالقائمة املمثلة للرتاث الثقايف الالمادي 

ل��الإن�����ش��ان��ي��ة .وك����ان����ت م���ن ب���ني الأغ�����اين 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة ال���ت���ي اخ����ت����ار ال���ف���ن���ان حمد 
العامري تقدميها على من�شة بئر اأنزران 
.. رائعة الفنان حممد عبده الأماكن التي 
الفنان  من  .وتاأكيدا  كبريا  جتاوبا  لقيت 
حمد العامري على ر�شالة الفن املتمثلة يف 
مد ج�شور احلوار والتوا�شل بني ال�شعبني 
�شمن  اأدى  ف��ق��د  وامل���غ���رب���ي  الإم�����ارات�����ي 

احلفل قطعتني غنائيتني من الريرتوار 
الغنائي املغربي وهما على التوايل العيون 
ال��وط��ن��ي��ة التي  عيني وه���ي م��ن الأغ����اين 
تتغنى بت�شبت املغاربة بوطنيتهم ومغربية 
ال�����ش��ح��راء وال��ث��ان��ي��ة ب��ع��ن��وان ع��ال���ص يا 
اأغنية  ي��ا حمبوبتي وه��ي  مل��اذا  اأي  غ��زايل 
يعاين  حيث  املحبوبة  بفراق  فيها  يتغنى 

العا�شق حرقة ولوعة الفراق .

ال�شارقة  اإك�����ش��ب��و  م��رك��ز  يف  غ���دا  ت��ن��ط��ل��ق 
تنظمها  ال��ت��ي  اخل��ا���ش��ة  امل���وؤث���رات  فعالية 
تعزيز  يف  املتخ�ش�شة  امل��وؤ���ش�����ش��ة   - ف��ن   -
ودعم الفن الإعالمي لالأطفال والنا�شئة 
ب��دول��ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة على 
الأطفال  اط��الع  وت�شتهدف  يومني  مدى 
وال�شباب على ما يحدث خلف  واليافعني 
وب�شرية  �شمعية  م��وؤث��رات  من  الكوالي�ص 
ت��ق��ف خ��ل��ف اأه���م الأف����الم واأك���رثه���ا اإث���ارة 

لهتمام امل�شاهدين حول العامل.
و�شيتاح للزوار وامل�شاركني من اجلن�شيات 

الفنون  من  الكثري  اكت�شاف  فر�شة  كافة 
بت�شوير  امل��رت��ب��ط��ة  وامل����ه����ارات  واحل���ي���ل 
واإن��ت��اج اأف���الم ه��ول��ي��وود ال�شخمة مب��ا يف 
اأفالم الر�شوم املتحركة عر �شل�شلة  ذلك 
من الأن�شطة املمتعة اإ�شافة اإىل عدد من 
املخ�ش�شة  التدريبية  وال��ور���ص  اجلل�شات 
ل�شتعرا�ص مهارات الت�شوير مبا يف ذلك 
اإن���ت���اج الأف�����الم ث��الث��ي��ة الأب���ع���اد وحترير 
ال��ف��ي��دي��و وخ����دع ال���ك���ام���ريات وامل����وؤث����رات 
اأفالم  م�شاهد  ت�شوير  وكيفية  الب�شرية 

احلوادث واجلرائم.

اخلا�شة  امل����وؤث����رات  ف��ع��ال��ي��ة  يف  وي�����ش��ارك 
التوا�شل  م��واق��ع  ن�شطاء  اأب����رز  م��ن  ع���دد 
مع  �شيلتقون  الذين  ال�شباب  الجتماعي 
على  ويطلعوهم  ل��وج��ه  وج��ه��اً  اجل��م��ه��ور 
املرتبطة  حياتهم  م��ن  خمتلفة  ج��وان��ب 
اأمام الكامريا والتقاط امل�شاهد  بالوقوف 
جانب  اإىل  متابعيهم  اأم���ام  تعر�ص  ال��ت��ي 
ال�شينمائية  اه��ت��م��ام��ات��ه��م  ع��ن  احل��دي��ث 

واأفالمهم املف�شلة.
وي��ت�����ش��م��ن احل�����دث ور����ش���ة م��ق��دم��ة عن 
عمل  ور�شة  و  الأب��ع��اد  الثالثية  النمذجة 

ال�����ش��ور ومقاطع  ال��ه��ول��وغ��رام - حت��وي��ل 
اإىل ع���رو����ص ث��الث��ي��ة الأب���ع���اد  ال��ف��ي��دي��و 
با�شتخدام الهاتف - ا�شافة اىل ور�شة عمل 
حول الر�شم بال�شوء وور�شة اأخرى ت�شلط 
ال�شوء على املوؤثرات اخلا�شة امل�شتخدمة 
يف الت�شوير الفوتوغرايف وكيفية التالعب 
الت�شويرية  اخل���دع  خ���الل  م��ن  ب��ال�����ش��ور 
وتقنيات الت�شوير بالدخان امللون و�شيتاح 
الإبداعي  الت�شوير  مهارات  تعلم  للزوار 
با�شتخدام الإ�شاءة من خالل ور�ص عمل 

يومية تنظمها �شركة نيكون .

الف�شول  فعالية  الن�شاطات  ت�شمل  كما 
الأربعة ملنح الزوار جتربة التغرّي املناخي 
ال�شنوي خالل دقائق معدودات فقط عر 
وفعالية رحلة  وال�شمعية  املرئية  املوؤثرات 
عر كهف اخلفافي�ص للتعرف على احلياة 
ال��ري��ة لبع�ص احل��ي��وان��ات وال��زواح��ف يف 
باطن الأر�ص اإ�شافة اإىل فر�شة امل�شاركة 
اأدوار  وت��ق��م�����ص  ���ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة  م�����ش��اه��د  يف 
اإىل  الأف��الم  عامل  م�شهورة يف  �شخ�شيات 
املاكياج  ح��ول  تعليمية  عمل  ور���ص  جانب 

ال�شينمائي.

مركز  رئي�ص  املاجد  جمعة  معايل  بحث 
ج��م��ع��ة امل���اج���د ل��ل��ث��ق��اف��ة وال�������رتاث مع 
 .. لبنان  يف  العاملية  اجلامعة  م��ن  وف��د 
التعاون بني اجلانبني يف جمالت  �شبل 

متعددة.
وت����ع����رف ال����وف����د ال������ذي ����ش���م ك����ال من 
عميد  الكبي  دروي�����ص  اإبراهيم  الدكتور 
كلية العلوم الإدارية والدكتور وايف حاج 

ماجد رئي�ص ق�شم اللغة العربية وعددا 
من الأكادمييني العاملني يف اجلامعة .. 
على مركز جمعة املاجد واخلدمات التي 
وناق�ص   . والدار�شني  للباحثني  يقدمها 

ال��ت��ع��اون يف ترميم  اإم��ك��ان��ي��ة  اجل��ان��ب��ان 
جمموعة من املخطوطات التي تقتنيها 
وال���ت���ع���اون يف جم����ال تقدمي  اجل��ام��ع��ة 

دورات تدريبية يف العلوم الإدارية .
احلفظ  م��ع��م��ل  اجل���ام���ع���ة  وف�����د  وزار 
ملركز جمعة  التابع  والرتميم  واملعاجلة 
الرتميم  ط�����رق  ع���ل���ى  واط����ل����ع  امل����اج����د 
ي�شنعها  التي  والأوراق  والآيل  اليدوي 
امل��رك��ز وف���ق امل��وا���ش��ف��ات ال��ع��امل��ي��ة . كما 
العطاء واطلع على  زار معر�ص م�شرية 
وقطع  الأ�شلية  املخطوطات  من  مناذج 
ال���رق وزار  ال��ت��ي كتبت ع��ل��ى  امل�����ش��اح��ف 
قاعة املطالعة وخدمات الباحثني وق�شم 
خريطة  عند  وتوقف  اخلا�شة  املكتبات 
ن����ادرة ب��ال��ل��غ��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة ل��ب��الد ال�شام 
 1945 من مقتنيات املركز تعود للعام 
. واأ���ش��اد ال��وف��د يف خ��ت��ام ال��ل��ق��اء بجهود 
املخطوطات  وت��رم��ي��م  ح��ف��ظ  يف  امل��رك��ز 
وامل��ط��ب��وع��ات ال���ن���ادرة وال��وث��ائ��ق وقدم 
ملعايل جمعة املاجد درعا تقديرا جلهوده 

يف حفظ الرتاث العربي والإ�شالمي .
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حتدي القراءة العربي يجهز اأوىل مكتبات �سهيدة 
القراءة باجلزائر بـ 3 اآالف كتاب

التزاماً بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�ص  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي 
حتمل  مكتبات   10 بتجهيز  اهلل  رع���اه 
ف��اط��م��ة غ����ولم �شهيدة  ال���راح���ل���ة  ا���ش��م 
القراءة التي وافتها املنية اأثناء توجهها 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة لتحدي  ال��ت�����ش��ف��ي��ات  خل��و���ص 
اجلزائر  العا�شمة  يف  ال��ع��رب��ي  ال��ق��راءة 
يف  املكتبات  اأوىل  ال��ت��ح��دي  ف��ري��ق  د���ش��ن 
الواقعة  اأدرار  مبدينة  الفقيدة  مدر�شة 
اجلزائر  جلمهورية  الغربي  اجلنوب  يف 
الطالبة  عائلة  التحدي  فريق  كرم  كما 
القراءة  حت��دي  يف  الأول  املركز  بجائزة 
�شهادة  ج��ان��ب  اإىل  اجل��زائ��ر  ال��ع��رب��ي يف 

الراحلة  م�������ش���ارك���ة  ت��خ��ل��د  ت���ق���دي���ري���ة 
بالتحدي يف دورته الثانية.

وخ�ش�ص م�شروع حتدي القراءة العربي 
اأحد مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم 
التي  للمكتبة  اآلف كتاب  العاملية ثالثة 
ثانوية  545 طالبا وطالبة يف  �شتخدم 
ب��ل��ك��ني ال��ث��اين ب������اأدرار ال��ت��ي ت��ع��ت��ر من 
امل��دار���ص مت��ي��زاً ومت �شحن الكتب  اأك��رث 
اإىل املدر�شة بالتن�شيق مع وزارة الرتبية 
اجلزائرية. وحول املو�شوع قالت جنالء 
ال�����ش��ام�����ش��ي اأم����ني ع����ام م�����ش��روع حتدي 
القراءة العربي اإن تفاعل �شاحب ال�شمو 
اآل مكتوم نائب  ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئ��ي�����ص ال��دول��ة رئ��ي�����ص جمل�ص ال����وزراء 

�شهيدة  اهلل مع حادثة  رع��اه  دب��ي  حاكم 
10 مكتبات  بتد�شني  وتوجيهه  القراءة 
ي���اأت���ي ام����ت����داداً لعظيم  ا���ش��م��ه��ا  حت��م��ل 
ج���ه���وده يف ن�����ش��ر ال��ك��ل��م��ة وت���ك���رمي رواد 
امل�شاركني يف حتدي  املعرفة من الطلبة 
القراءة العربي واإن تلك احلادثة بكل ما 
اإ�شعاع  اإىل  حتولت  الفقد  اأمل  من  فيها 
م���ن خالل  ال��ط��ل��ب��ة  واأم�����ل لآلف  ن����ور 
م�شاعدتهم على نيل املعارف الأمر الذي 
ذاك���رة  غ����ولم يف  ف��اط��م��ة  ا���ش��م  �شيخلد 

اجلزائر احلديثة .
ال�شمو  �شاحب  اإن  ال�شام�شي  واأ���ش��اف��ت 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم وكافة 
القراءة  حت��دي  م�شروع  على  القائمني 
العربي فخورين مباليني الطلبة العرب 
وخ�شو�شاً  ال��ث��ان��ي��ة  ب��دورت��ه  امل�����ش��ارك��ني 
اأولئك الذين يتكبدون امل�شاعب وامل�شقة 
على  ليح�شلوا  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ظ����روف  يف 
من  اأراد  �شموه  ان  م��وؤك��دة  العقل  غ��ذاء 
العربي  ال��واق��ع  تغيري  ال��ت��ح��دي  خ���الل 
واملعرفة  ب��ال��ث��ق��اف��ة  مت�شلح  ج��ي��ل  ع���ر 
امل�شتقبل  حت��دي��ات  مواجهة  على  وق���ادر 
حيث تعتر فاطمة غولم مثاًل يحتذى 
تك�شر  ال��ت��ي  والإرادة  الإ����ش���رار  على  ب��ه 
القاهرة، وتكرميها هو تكرمي  الظروف 

لكل طالب وطالبة يف التحدي.
وكانت الراحلة فاطمة غولم قد �شربت 
وال�شعي  الإ�شرار  مثاًل غري م�شبوق يف 

لأجل املعرفة والقراءة حيث توفيت اإثر 
حماولتها  اأث��ن��اء  األ��ي��م  حل��ادث  تعر�شها 
اجلزائرية  ال��ع��ا���ش��م��ة  اإىل  ال���و����ش���ول 
بنحو  ت��ق��در  م�شافة  وقطعها  بال�شيارة 
1500 كيلومرت للم�شاركة يف ت�شفيات 
حت���دي ال���ق���راءة ال��ع��رب��ي لخ��ت��ي��ار بطل 

اجلزائر. 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وك��ان 
الطالبة  على  اأثنى  قد  مكتوم  اآل  را�شد 
واأه�����ل اجل���زائ���ر مب���ج���رد الإع������الن عن 
خ��ر احل����ادث الأل��ي��م ح��ي��ث ق���ال �شموه 
كما للكلمة قراء، فاإن لها �شهداء مطلقاً 

لقب �شهيدة القراءة على الراحلة.
و�شي�شتكمل فريق حتدي القراءة العربي 

جتهيز 9 مكتبات مدر�شية اأخرى حتمل 
ف��اط��م��ة غ����ولم �شهيدة  ال���راح���ل���ة  ا���ش��م 
مع  والتن�شيق  بالتعاون  وذل��ك  ال��ق��راءة 
اجلزائرية  ال��وط��ن��ي��ة  ال���رتب���ي���ة  وزارة 
و���ش��ي��ت��م ت���زوي���د ك���ل م��ك��ت��ب��ة ب��ع��دة اآلف 
ال�شتيعابية  طاقتها  بح�شب  الكتب  من 
امل�شتفيدين منها كجزء  الطلبة  واأع��داد 
القدرات  لتعزيز  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  م��ن 
اجلزائريني  ال��ط��ل��ب��ة  ل����دى  امل��ع��رف��ي��ة 
وحتفيزهم للم�شاركة يف حتدي القراءة 
ال��ع��رب��ي يف ال�����دورات امل��ق��ب��ل��ة ع��ل��م��اً باأن 
ال������دورة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ال��ت��ح��دي �شهدت 
األف  اأكرث من مليونني ومئتي  م�شاركة 

طالب وطالبة. 

الدورة  يف  ت�سارك  وجالية  دولة    96
الكرمي  للقراآن  الدولية  دبي  جلائزة   21
تلقت اللجنة املنظمة جلائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي حتى الآن موافقة 
الدولية  امل�شابقة  فى  للم�شاركة  العامل  حول  وجالية  دول��ة   96 من  اكرث 
 20 1 اىل  ال��ف��رتة م��ن  ال��ت��ي �شتنطلق فعالياتها خ��الل  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن 

رم�شان املقبل مب�شرح غرفة جتارة و�شناعة دبي.
وتوقع �شعادة امل�شت�شار اإبراهيم حممد بوملحه م�شت�شار �شاحب ال�شمو حاكم 
دبي لل�شوؤون الثقافية والن�شانية رئي�ص اللجنة بان ت�شهد امل�شابقة هذا العام 
تناف�شاأ كبريا خا�شة بعد التجاوب والتفاعل الكبري للدعوات التي وجهتها 

اجلائزة والتجاوب الكبري بهذه 
املبكر  ب��ال���ش��ت��ع��داد  ال����دع����وات 
املحلية  امل��ن��اف�����ش��ات  م��ن خ���الل 
ال���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا ب��ع�����ص ال����دول 
م�شاركها  ل��ت��اأه��ي��ل  واجل��ال��ي��ات 
ال��ت��ي تعتر من  امل�����ش��اب��ق��ة  ف��ى 
اأب����رز امل�����ش��اب��ق��ات ال��دول��ي��ة من 
والتناف�ص  ال���ت���ن���ظ���ي���م  ح���ي���ث 
تر�شدها  التي  املكافاآت  وحجم 
ت�شل  والتي  للفائزين  اجلائزة 
للفائز  دره��م   250،000 اإىل 
و200،000  الأول  ب��امل��رك��ز 
الثاين  ب��امل��رك��ز  ل��ل��ف��ائ��ز  دره����م 
دره����م   150،000 وم���ب���ل���غ 
ف�شال  ال��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز  للفائز 

عن مبلغ 350.000 للفائزين باملركز الرابع وحتى املركز العا�شر بينما 
من  امل�شاركني  لبقية  دره��م   2،000.000 اإىل  ت�شل  مكافاآت  توزيع  يتم 
املركز احلادي ع�شرحتى املركز الأخري كما هناك جائزة لأح�شن �شوت يف 

امل�شابقة .
من جانبه �شرح الدكتور حممد عبدالرحيم �شلطان العلماء ع�شو اللجنة 
اختيار  من  فرغت  ال��وح��دة  ب��ان  امل�شابقات  وح��دة  رئي�ص  للجائزة  املنظمة 
اأع�شاء جلنة التحكيم الدولية للم�شابقة حيث وقع الختيار على كل من 
ف�شيلة ال�شيخ ابراهيم بن �شعيد بن حمد الدو�شري من املمملكة العربية 
المارات  من  باعمران  �شعيد  حممد  عبداهلل  ال�شيخ  وف�شيلة  ال�شعودية 
وف�شيلة ال�شيخ حممد احمد على �شليمان اجليالين من اليمن وف�شيلة 
ال�شيخ طاهر  البحرين وف�شيلة  ال�شيخ جعفر يو�شف حممد حممود من 
حممد �شعيد ال�شيوطي من م�شر وف�شيلة ال�شيخ حممد فهد عبدالوهاب 

خاروف من �شوريا.
كما اختارت الوحدة جلنة التحكيم املبدئي كل من ف�شيلة ال�شيخ عبداهلل 
حممد الن�شاري وف�شيلة ال�شيخ الدكتور �شامل حممد الدوبي من المارات 
وف�شيلة ال�شيخ حممد �شليمان الهدل من اليمن كما وقع الختيار على 
كل من ف�شيلة ال�شيخ املهند�ص ا�شامة ال�شايف وف�شيلة ال�شيخ عبدالعزيز 
ح�شني احلو�شني من الإمارات وف�شيلة ال�شيخ عبدالرزاق عبطان الدليمي 

من العراق للجنة حتكيم اأح�شن ال�شوات.
وكانت اللجنة املنظمة للجائزة و�شمن ا�شتعداداتها املبكرة ل�شت�شافة هذه 
امل�شابقة قد وجهت الدعوة لأكرث من 120 بلدا اإ�شالميا ومن اجلاليات 
والإفريقية  والأم��ري��ك��ي��ة  الأورب���ي���ة  ال���دول  م��ن  ع��دد  يف  املعتمدة  امل�شلمة 
املر�شح حافظا  يكون  اأن  وفى طليعتها  املعتمدة  لل�شروط  وفقا  والأ�شيوية 

وجموداَ لكتاب اهلل تعاىل واأن ل يزيد عمره عن 25 عاما .



فــن عــربـــي

39

�سعيدة بطرح األبومها الغنائي )�سندريال(

دوللي �ساهني: الغناء و�سيلتي االوىل ملعاجلة م�ساكلي
بطرح  ابتهاجها  ع��ن  م��ع��رب��ًة 
)�شندريال(  الغنائي  األبومها 
يف الأ������ش�����واق، وه����و الأل���ب���وم 
نفقتها  ع��ل��ى  اأن��ت��ج��ت��ه  ال����ذي 

ال�شخ�شية،
ك�شفت  اأغ��ن��ي��ات،   10 وي�شم   
ال��ف��ن��ان��ة دول��ل��ي ���ش��اه��ني عن 
و�شيلتها  ال��غ��ن��اء  تعتر  اأن��ه��ا 
ي��ق��ف يف  م���ا  مل��ع��اجل��ة  الوىل 
طريقها من م�شاكل، قائلًة: 
احلياتية  اأزم���ات���ي  )اأواج�����ه 

بالنخراط يف الغناء(، 
اأن��ه��ا حتاول  اإىل  وم�����ش��ريًة 
جت��اوز اأزم��ة طالقها على 
وج��ه اخل�����ش��و���ص، مبزيد 

من الأغاين، 
يف  �������ش������يء  ي������وج������د  ول 
�شوى  ح���ال���ي���اً  ح���ي���ات���ه���ا 

ابنتها وعملها.
الألبوم  ت��ف��ا���ش��ي��ل  وع���ن 
�شاهني،  دول���ل���ي  ت��اب��ع��ت 
ل�  خ����ا�����ص  ت�������ش���ري���ح  يف 
)ال��������راي(: )الأل����ب����وم 
اأغنيات،   10 ي�شم 
وق�����د �����ش����ارك����ُت يف 
وتلحني  ك���ت���اب���ة 
اأغنية،  م��ن  اأك����رث 
اأغنية  ب��ي��ن��ه��ا  وم����ن 
كتبُت  التي  �شندريال، 

كلماتها بينما حلنها حممود خيامي،
اأغنية حلوة عربية، التي كتبُت كلماتها  اإىل  اإ�شافة   
وحلنُتها، لتكون هذه هي جتربتي الأوىل يف اجلمع 

بني التلحني والتاأليف(.
وج��ود هذه  ا�شت�شعرت  اأنها  اإىل  �شاهني  لفتت  وفيما 
عنها،  تك�شف  مل  واإن  ���ش��ن��وات،  منذ  لديها  امل��وه��ب��ة 

اأردفت: )هذا الأمر لي�ص غريباً،
اأو على  العربي  العامل  �شواء يف   فهناك جن��وم غناء 
التاأليف  ل��ه��م جت��رب��ة يف  ال��وا���ش��ع  ال��ع��امل  م�����ش��ت��وى 
والتلحني بجانب الغناء، واأنا اأحاول من خاللها اأن 

اأعر عن نف�شي(.
وا�شتطردت: )تعاونت من خالل اأغنيات الألبوم مع 
اأ�شري  بينهم  من  وامللحنني  ال�شعراء  من  كبري  ع��دد 
واأمي���ن عز  رف��اع��ي  وال�شيد علي وحم��م��د  ال��ري��ا���ص 
وعالء الراوي وخالد جنيدي وتامر ح�شني واأحمد 

الرازيلي(.
وعن كوالي�ص ت�شوير كليب )نظراته(،

 ق��ال��ت دول���ل���ي: )ق���دم���ُت خ���الل ال��ك��ل��ي��ب اأك����رث من 
�شخ�شية،

 فمثاًل قدمت اأناقة الرق�ص ال�شرقي الذي 
و�شامية جمال،  كاريوكا  ع�شقناه من حتية 
الرق�ص  بدلة  اأو  الرق�ص  اأ�شلوب  يف  �شواء 
الراق�شة  ب��اأن  معها  ن�شعر  مل  التي  نف�شها 

كانت عارية، وقد تاأثرُت ب�شامية جمال،
 واأنا اأوؤدي بع�ص الرق�شات يف الكليب،

 واأي�شا قدمُت اللوك الفرعوين الذي اأحبه 
جت�شيد  يف  قدمية  اأمنية  بداخلي  ويحيي 

ملكات الفراعنة مثل نفرتيتي(.
م  األ��ب��و  اأن  اإىل  ���ش��اه��ني  اأ����ش���ارت  ويف ح��ني 

امل�شرية  منها  لهجة،  م��ن  اأك���رث  ي�شم  )���ش��ن��دري��ال( 
على  حري�شة  اأن��ه��ا  اأك���دت  واجل��زائ��ري��ة،  واخلليجية 
قاعدة  اأكر  اإر�شاء  اأهمها  عدة،  لأ�شباب  التنوع  هذا 

جماهريية يف الوطن العربي، اإ�شافًة اإىل رغبتها 
باأكرث  الغناء  على  بقدرتها  ال�شتمتاع  يف 

من لهجة.
وع���ن م�����ش��اري��ع��ه��ا امل��ق��ب��ل��ة، قالت 

دوللي �شاهني اإنها تركز اأكرث يف 
الغناء، خ�شو�شاً اأنه ل يوجد 

ير�شيها  متثيلي  م�شروع 
تباطوؤ  بجانب  حالياً، 

م�شروع )الفوازير( 
الذي ينتظر وجود 

م����ن����ت����ج ي���ر����ش���د 
م�������ي�������زان�������ي�������ًة 

هذا  ت��ن��ا���ش��ب 
امل�شروع.

اأعمل لأنني اأحب واأع�سق الفن والتمثيل

كندة حنا: يف �سلتي الرم�سانية ثالثة اأعمال مميزة
كندة  ال��ف��ن��ان��ة  م��ع  مقت�شب  ح��دي��ث  يف 
بالقول: )قبل  حنا، بداأت كالمها 
عن  احل�����دي�����ث  يف  اخل�����و������ص 
اأن  ال��ت��اأك��ي��د  اأوّد  اأع���م���ايل، 
ال����درام����ا ال�������ش���وري���ة ما 
زالت تقف على قدميها 
املكانة  ت��ل��ك  وحت��ق��ق 
النخبوية التي كانت 
تتمتع بها يف املا�شي، 
ب���غ�������ص ال���ن���ظ���ر عن 
عدد اأعمالها مقارنة 
عندما  ب��ال�����ش��اب��ق 
الأو�شاع  ك��ان��ت 
م�������ش���ت���ق���رة(، 

متابعًة: )برغم كل ما يجري على ال�شاحة ال�شورية، ما زالت 
والقائمون  والتقدم،  البقاء  اأجل  من  وب�شرا�شة  تقاوم  الدراما 
ين كل ال�شعوبات التي  عليها يعملون على النهو�ص بها متحدِّ

تواجههم(.
ت�شوير  من  اأخ��رياً  )انتهيت  بالقول:  اأعمالها  اإىل  اأ�شارت  حنا 
الثاين، بقيادة املخرج  م�شاهدي من م�شل�شل )خاتون( بجزئه 
اإ�شحق، ودوري فيه ا�شتمرار ملا �شبق اأن قدمُته يف اجلزء  تامر 

الأول(.
خاتون،  تعي�شها  التي  احل��ب  ق�شة  جانب  )اإىل  حنا:  وتابعت 
الثاأر  الق�شايا، منها ق�ش�ص  اأي�شاً عديداً من  امل�شل�شل  يتناول 
الزعامة، ويجري ذلك �شمن توليفة  وال�شراع على  واخليانة 
ي�شارك  حلقة،  �شتني  م��دار  على  متتد  ال�شامية  الفانتازيا  من 
ياخور،  با�شم  ح��داد،  �شلوم  بينهم  من  النجوم  من  نخبة  فيها 
ك��اري�����ص ب�����ش��ار، ���ش��الف��ة م��ع��م��ار، وم���ن ل��ب��ن��ان ي��و���ش��ف اخل���ال، 
طوين عي�شى، ورد اخلال وغنوة حممود، ومن اجلزائر ح�شن 

ك�شا�ص(.
ت�شوير  من  ق�شرية  فرتة  قبل  انتهيت  )اأي�شاً  حنا:  واأكملت 
التا�شع  بجزئه  احل���ارة(  )ب��اب  م�شل�شل  يف  م�شاهدي  جميع 
تاأليف �شليمان عبدالعزيز واإخراج ناجي طعمي، وي�شارك 
يف ب��ط��ول��ت��ه ع��ب��ا���ص ال���ن���وري، ���ش��ب��اح اجل���زائ���ري، زهري 
عبدالهادي  ف�شة،  اأ�شعد  اخل��اين،  م�شطفى  رم�شان، 
خري  حممد  م��رجت��ى،  �شكران  قب�ص،  جمال  �شباغ، 
�شعدالدين،  م�شطفى  ي��و���ش��ف،  م��ي��الد  اجل�����راح، 
يزن  الدين،  ن�شر  روب��ني عي�شى، رمي  اأبي�ص،  رنا 
ك�شابقه،  لي�ص  اجلزء  وهذا  وعلي كرمي.  ال�شيد، 
احلكايات  م��ن  ك��ث��رياً  يحمل  ك��ون��ه  خمتلف  ب��ل 
تنوعاً  اإذ جتد فيه  والأفكار اجلديدة،  املختلفة 
ك��ب��رياً يف ال��ق�����ش�����ص، ل��ي�����ص ف��ق��ط ع��ل��ى �شعيد 
اأي�شاً يف  دخول املراأة الع�شرية اجلامعة، واإمنا 

ما يتعلق مب�شتوى احلكاية ال�شعبية(.
اأن اجلمهور ما زال  ت��رى  اإن كانت  راأي��ه��ا  وع��ن 
م�شتمتعاً بهذا العمل، قالت: )من وجهة نظري 
مب�شاهدة  م�شتمتعاً  زال  م��ا  اجل��م��ه��ور  اأن  اأرى 
الرغم من و�شولنا  احل��ارة( على  )ب��اب  م�شل�شل 
الأخري  اجل���زء  وللعلم  ال��ت��ا���ش��ع،  اجل���زء  اإىل  ف��ي��ه 
اأعلى ن�شبة م�شاهدة، وهذا دليل على  منه قد حقق 
جناحه، وهو ما دفع اجلهة املنتجة اإىل ال�شتمرارية يف 

تقدمي اأجزاء جديدة منه(.
�شاركت  ال��ذي  الثالث  م�شل�شلها  اإىل  م�شرية  حنا  واأردف���ت 
الأعمال  عن  تيمته  يف  خمتلف  امل�شل�شل  )ه��ذا  فقالت:  فيه، 
الأخرى، فهو عمل ع�شري ذو حلقات منف�شلة مت�شلة بعنوان 
عّبا�ص  ب�ّشار  باإ�شراف  �شباب  كّتاب  جمموعة  تاأليف  )�شبابيك( 
ال��رق��اوي، وه��و مكّون من ثالثني حلقة  �شامر  واإخ���راج  علي 
وق�شتها  واملمثلني  ال�شخ�شيات  من  اأبطالها  منها  واح��دة  لكل 

حتمل  بحلقة  �شاركت  املثال  �شبيل  )على  متابعًة:  املختلفة(، 
حول  اأحداثها  وت��دور  عبدال�شالم،  اأمي��ن  مع  )ه��ج��رة(  عنوان 
ام��راأة ت�شجع زوجها على الهجرة خارج �شورية ب�شبب ظروف 
الأزمة و�شعوبات الو�شع املعي�شي من خمتلف النواحي الأمنية 
والقت�شادية والجتماعية. كذلك، هناك حلقة اأخرى بعنوان 
اأحمد الأحمد، وتتناول معاناة عائلة  )النفجار( بطولتي مع 
بفعل احل��رب من منطقة  يت�شردان  ماأ�شاة زوج��ني  من خ��الل 

�شلم  تعتلي  اأن��ه��ا  ت���رى  ك��ان��ت  اإن  ���ش��وؤال��ه��ا  اأخ����رى(.ول����دى  اإىل 
اأعمل من  اأجابت: )اأنا  النجومية بطيئاً مقارنة ببنات جيلها، 
والتمثيل،  الفن  واأع�شق  اأح��ب  لأنني  اأعمل  ح��ويل،  النظر  دون 
وهذا  فقط،  النجاح  اإىل  الو�شول  حول  من�شب  كله  وتفكريي 
اأرى متابعة  اإيّل عندما  اأحتدث عنه يعود �شداه  النجاح الذي 
اجلمهور لأعمايل التي اأقدمها، فاأمل�ص حينها حمبتهم الكبرية 

التي تغمرين(.

 )اجلزء التا�سع من م�سل�سل )باب احلارة - 9( �سيكون خمتلفًا 
وحافاًل بالكثري من احلكايات اجلديدة(!

تك�سف  حنا،  كندة  ال�سورية  الفنانة  عبارة  هذه 
�سيكون  ظهورها  اأن  عتتن  الغطاء  خاللها  متتن 
)يف  ومردفًة:  الرم�سانية،  ال�سا�سة  على  مكثفًا 

�سلتي الرم�سانية لهذا العام ثالثة اأعمال مميزة(، 
ومكملًة )اأنها اأعمال �سيكون لها وزنها املعترب يف ال�ساحة 

العربية(.
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الإعادة  �سحية  ن�سائح   4
ت�سخني الطعام ب�سكل اآمن

يعد تناول الوجبات املتبقية، و�شيلة رائعة للتمتع بوجبة لذيذة دون بذل 
�شروري  للوجبة  والكامل  اجليد  الت�شخني  اأن  اإل  حت�شريها،  يف  العناء 
الغذاء  �شالمة  هيئة  تن�شح  ال�شدد،  ه��ذا  ويف  ال��غ��ذائ��ي،  الت�شمم  لتجنب 

الأمريكية مبا يلي:
من  �شاعتني  غ�شون  يف  �شحيحة  ب�شورة  الطعام  تخزين  ينبغي   1-
يحقق  مل  ال���ذي  املتبقي  الطعام  م��ن  التخل�ص  وينبغي  ف��ق��ط،  حت�شريه 

هذا ال�شرط.
ت�شخني  لإع���ادة  البطيء  الكهربائي  الت�شخني  ق��در  ا�شتخدام  ع��دم   2-

الأطعمة.
من  التاأكد  فينبغي  املايكروويف،  فرن  بوا�شطة  الت�شخني  اإعادة  عند   3-
تغطية وعاء الطعام، وتوزيع الطعام بداخله ب�شكل مت�شاٍو، وحتريكه بني 

كل حني واآخر اأثناء عملية الت�شخني.
حرارة  درج��ة  و�شول  من  للتاأكد  الأطعمة  ح��رارة  ميزان  ا�شتخدام   4-

الطعام اإىل 73 مئوية.

طرق الوقاية من انتفاخ املعدة 
التليفزيون عن  "اأغربها" البعد 

امل��ع��دة املنتفخة وال�����ش��ع��ور ب��الم��ت��الء وع���دم ال��راح��ة م��ن ال��ع��الم��ات غري 
اإىل هذه  التى توؤدى  الأ�شباب  العديد من  املعدة، وهناك  ال�شحية لنتفاخ 
امل�شكلة، لذا قدم تقرير ن�شره املوقع الهندى "بولد �شكاى"، 6 حيل ت�شاعد 

فى التغلب على م�شكلة انتفاخ املعدة وت�شمل الآتى: 
فى  ال�شائعة  الظواهر  من  لأن  الأك��ل..  اأثناء  طعامك  الرتكيزعلى   .1
اأثناء تناول وجبات الطعام، ما ينتج  الآون��ة الأخ��رية م�شاهدة التليفزيون 
باملعدة  انتفاخ  ي�شبب  فهذا  �شليم،  ب�شكل  م�شغه  دون  الطعام  ابتالع  عنها 

فيتطلب الرتكيز على تناول الطعام.
ب�شكل  امل�شغ  يجب  الطعام  تناول  فعند  ب�شكل �شحيح..  الطعام  2. م�شغ 
فى  ي�شاعد  وه���ذا  الأم��ع��اء،  على  وال��ت��وت��ر  ال�شغط  ي�شبب  ل  حتى  �شليم، 

الوقاية من انتفاخ املعدة.
كبرية  ق�شمات  ت��ن��اول  عند  ال��ط��ع��ام..  م��ن  �شغرية  ق�شمات  ت��ن��اول   .3
لذا  �شحيح،  ب�شكل  م�شغه  دون  فمك  فى  الطعام  ن�شف  لبتالع  تتعر�ص 
ين�شح دائما تناول الطعام على ق�شمات �شغرية فهذا ي�شاعد فى الوقاية 

من انتفاخ املعدة.
ال�شاخن  الطعام  تناول  فعند  للغاية..  ال�شاخن  الطعام  تناول  جتنب   .4
الرئي�شية  العوامل  من  واح��د  وه��ذا  �شليم  ب�شكل  م�شغه  ميكن  ل  للغاية 

التى ت�شبب النتفاخ فى املعدة.
وت�شاعد  بالألياف  غنية  لأنها  الغذائى..  نظامك  اإىل  الفاكهة  اإ�شافة   .5
فى حت�شني عملية اله�شم، وتناول فاكهة كالرتقال والتفاح اأو ح�شب ما 
تناول  6. جتنب  املعدة.   انتفاخ  ت�شاعد على منع  فاإنها  املو�شم،  يوجد فى 
وامللح  احلافظة  امل��واد  من  الكثري  على  حتتوى  لأنها  امل�شنعة..  الأطعمة 

الذى يعيق عملية اله�شم ال�شحيح، وبالتاىل ي�شبب النتفاخ.

يوليو؟  23 ثورة  قبل  م�سري  ملك  اآخر  هو  • من 
التنازل ع��ن العر�ص عام  ال��ث��ورة على  ال��ذي اج��رت��ه  ف���اروق  ه��و امللك 

.  1965 عام  املنفى  يف  ومات  نفى  ثم   1952
م�سر؟ يف  ال�سعب  فنان  لقب  حمل  الذي  املو�سيقى  هو  • من 

هو املو�شيقار امل�شري الكبري �شيد دروي�ص الذي ولد عام 1893 عا�ص 
يف ال�شكندرية وقدم لل�شعب امل�شري اعظم احلانه .

اليطالية؟ الوحدة  �سانع  هو  • من 
هو الكونت كاميلوكافور بن�شودي زعيم وطني ايطايل ولد عام 1810 

يعتر ال�شانع احلقيقي للوحدة اليطالية.
النيوترون؟ مكت�سف  • من 

هو ال�شري جيم�ص ت�شادويك فيزيائي بريطاين ولد عام 1932 .

الطعام قلة  عن  النوم  قلة  من  اأ�شرع  ب�شكل  منوت  • اأننا 
كامل اإن�شان  ابتالع  باإمكانه  ال�شديف  بال�شمك  يدعى  الأ�شماك  من  نوعا  هنالك  • اأن 

بخاري. حمرك  لت�شغيل  كاف  الب�شلة  يف  خلية  كل  داخل  املاء  �شغط  • اأن 
ظهره. على  ينام  الذي  الوحيد  احليوان  هو  الإن�شان  • اأن 

النحيلني. اأقرانهم  من  اأقل  ياأكلون  املدر�شة  �شن  يف  البدينني  الأطفال  • اأن 
اأ�شبوع كل  املليون  ون�شف  مليون  مبعدل  يزدادون  العامل  �شكان  • اأن 

الدام�ص. الظالم  يف  لترى  البومة  اأن   . الإناث  من  هو  والن�شيط  العامل  النمل  • اأن 
الأبطاأ. هو  اإبهامك  ظفر  منو  بينما  اأ�شرع  هو  الو�شطى  اإ�شبعك  ظفر  منو  • اأن 

البحر. جنم  هو  اخلارج  اإىل  معدته  يخرج  اأن  ي�شتطيع  الذي  الوحيد  احليوان  • اأن 
رحلة  اإىل  ال��ذه��اب  ث��م  وم��ن  النحل  ج��م��اع��ات  ق��ي��ادة  اأج���ل  م��ن  فقط  اخللية  ت��غ��ادر  النحل  ملكة  اأن   •

الزفاف.
بل�شانها. ال�شوت  موجات  ذبذبات  التقاط  طريق  عن  الأ�شوات  ت�شمع  الأفعى  • اأن 

 . عظم  قطعة   206 من  يتكون  الب�شري  اجل�شم  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن الزرافة لطول رقبتها فهي ل تنام يف اليوم الواحد اإل ت�شع دقائق و لي�شت على مرة واحدة 

اإمنا على ثالث مراحل كل مرة ثالث دقائق .

�سجناء اجلزيرة 
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البطاطا احللوة
ق���������ال���������ت خ������ب������رية 
الأملانية،  ال��ت��غ��ذي��ة 
�شو�شرت  زاب�����ي�����ن�����ا 
اإن  ف�������������ول�������������دان: 
احللوة  ال���ب���ط���اط���ا 
ت����ت����م����ت����ع ب����ف����وائ����د 
�����ش����ح����ي����ة ج������ّم������ة، 
غنية  اإن����ه����ا  ح���ي���ث 
ب���ال���ك���رب���وه���ي���درات 
فهي  ل��ذا  البطيئة، 
ت�شاعد على ال�شعور 
اأطول  مل��دة  بال�شبع 
الكربوهيدرات  من 

ال�شريعة، مثل اخلبز واحلبوب واملكرونة.
الغذائية،  بالألياف  اأي�شا  تزخر  احللوة  البطاطا  اأن  )فولدان(،  واأ�شافت 
كنزا  احللوة  البطاطا  ُتعتر  كما  اله�شم،  عملية  حتفيز  على  تعمل  التي 
من الفيتامينات، مثل C وE وH، واملعادن، مثل البوتا�شيوم والكال�شيوم 

والزنك.
وبالإ�شافة اإىل ذلك، متتاز البطاطا احللوة مبحتواها العايل من م�شادات 
 ،Free Radicals -)الأك�شدة، التي حتارب ما ُيعرف ب�)اجلذور احلرة

التي تهاجم خاليا اجل�شم.

امل�شادات احليوية هى الختيار الأمثل جلميع اأنواع العدوى 
البكتريية، لذا عليك المتناع عن الأدوية وحارب اللتهابات 
الأطعمة  ب��ع�����ص  خ�����الل  م����ن  م��ط��ب��خ��ك  م����ن  ال��ب��ك��ت��ريي��ة 

الطبيعة.
عددا  �شكاى"،  "بولد  الهندى  املوقع  ن�شره  تقرير  ذكر  كما 
من امل�شادات احليوية الطبيعية فعالة فى مطبخك تغنيك 
البكترييا  حماربة  فى  فعال  فهو  منها:الثوم،  الأدوي���ة  عن 
وميكن اأن يتم تناوله خام لأخذ اأكر قدر من فوائده، كما ل 
يوجد اآثار جانبية ل�شتهالك الثوم، لأنه غنى مبواد م�شادة 

لالأك�شدة .
اأف�شل امل�شادات احليوية  اأنه بالن�شبة للع�شل فهو من  تابع 
ال��ت��ى مي��ك��ن اأن ت��وج��د ف��ى امل��ط��ب��خ، وي�����ش��ت��خ��دم ف��ى تعزيز 
املناعة وحماربة البكترييا، ويكون عالجا مو�شعيا للحروق 

واجلروح، اأما الب�شل هو واحد من اأف�شل امل�شادات احليوية 
الطبيعية التى توجد فى املطبخ وي�شاعد على تخفيف الأمل 

واللتهابات وال�شعال.
احليوية  امل�شادات  من  واح��د  الكرنب  ف��اإن  التقرير  وح�شب 
على  يحتوى  لأن��ه  املناعى،  اجل��ه��از  حت�شن  التى  الطبيعية 
ل�شحتك،  يكون جيدا  ال��ذى  �شى  فيتامني  عالية من  ن�شبة 
احليوية  امل�����ش��ادات  م��ن  واح����د  ف��ه��و  للزجنبيل  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
الطبيعية التى حتتوى على العديد من اخل�شائ�ص الفعالة 
وميكن ا�شتخدامه لعالج الأنفلونزا والرد وعالج ا�شطراب 

املعدة والغثيان والع�شالت واآلم املفا�شل.
ولها  حيوية  م�����ش��ادات  على  حت��ت��وى  للقرفة  بالن�شبة  اأم���ا 
طهى  ف��ى  ا�شتخدامها  عند  ال�شحية  ال��ف��وائ��د  م��ن  العديد 

الطعام.

م�سادات حيوية طبيعية تغنيك عن االأدوية

املمثلة يا�سمني �ساندرز لدى و�سولها حل�سور جوائز الفيلم والتلفزيون 2017 يف لو�ص اأجنلو�ص بكاليفورنيا. )ا ف ب(

اثناء ابحار جمموعة كبرية من التجار يف �شفينة كبرية بتجارتهم اإىل احدى الدول هب اع�شار �شديد، �شال 
ودار بال�شفينة يف عر�ص البحر واخذ يحاورها ويحملها ويقذف بها �شمال وميينا حتى اغرقها وا�شتطاع من 
عليها من جتار ان ينجو بحياتهم فوق الواحها اخل�شبية حتى و�شلوا اإىل احدى اجلزر النائية .. وهناك ارمتوا 
فوق اجلزيرة يرتاحون مما امل بهم، وبعد فرتة من الوقت قام احدهم ويدعي مرجان ليتجول فيها ويعرف ما 
بها وبعد ان �شار خطواته الوىل تراجع واختباأ و�شط ال�شجار حني وجد جمموعة من العمالقة ميلكون وجوه 
غريبة ب�شعة وعيون وا�شعة براقة خميفة و�شفاه غليظة ومعهم ما يعتر زعيمهم يحملون قف�شا كبريا القوا 

فيه كل التجار وا�شطحبوهم اإىل قبيلتهم .
اغدق العمالقة على التجار الطعام واملاء بدون ان يفتحوا لهم القف�ص ابدا ويف اثناء ذلك كان مرجان يتل�ش�ص 
عليهم وعرف انهم ل�شو�ص يقتلون الفيال ووحيد القرن للح�شول على العاج ويبيعونه بالذهب، كانت اجلزيرة 
تعج بالفيال البي�شاء النادرة فحزن مرجان لذلك خا�شة عندما عرف انهم يطعمون التجار لت�شمينهم ثم 
اكلهم .. فت�شلل ليال وحذر التجار من الطعام .. عند ذلك بدا التجار خطة غريبة كلما اكلوا و�شعوا ا�شابعهم 
يف افواههم حتى يتقياوا الطعام مرة اخرى ومتار�شوا حتى �شعفت اج�شادهم يف ذلك الوقت ا�شتطاع مرجان 
ان يفك ا�شر جمموعة كبرية من الفيال كانت مقيدة ب�شال�شل وت�شلل بها ليال و�شاعد ا�شدقاءه على اخلروج 
من ق�شبان القف�ص ثم ركبوا الفيال واطلقوا لها العنان فهربت بهم حتى �شاطئ البحر ومن هناك �شبحوا 
على طوفا ا�شتطاع مرجان ان ي�شنعه ويخفيه لكنه اي�شا كان قد و�شع عليه كمية كبرية من الذهب جعلتهم 

جميعهم من الغنياء .


