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هذه الأدوية تعرقل فر�ص احلمل

كل  مراجعة  عليك  جناحاً  يحقق  مل  احلمل  حماولة  تكرار  ك��ان  اإذا 
ال��ع���ام��ل ال��ت��ي ق��د ت���ؤث��ر على ف��ر���ص الإخ�����ص��اب. ال��ن��ظ��ام الغذائي، 
والبدانة اأو ال�زن الزائد، والكتئاب من الع�امل التي قد تعمل �صد 
حماولة الإخ�صاب. اإىل جانب ذلك هناك اأدوية تعيق فر�ص احلمل، 
الك�رتيزون  على  حتت�ي  التي  الأدوي����ة  ت��صف  ال��ك���رت��ي��زون.  ه��ي: 
حماولت  الك�رتيزون  يعيق  املفا�صل.  والتهاب  والرومات�يد،  للرب�، 
الإخ�������ص���اب؛ ف����اإذا ك��ن��ت حت��اول��ن احل��م��ل ع��ل��ي��ك م��راج��ع��ة الطبيب 

بخ�ص��ص مدى �صرورة الأدوية التي حتت�ي على الك�رتيزون.
ومنها  الإبا�صة،  عملية  على  الأدوي���ة  ه��ذه  ت�ؤثر  اللتهاب.  م�صادات 
م��ي��ل���ك��ي�����ص��ك��ام ودي��ك��ل���ف��ي��ن��اك، وه���ي اأدوي�����ة ت������ص��ف ل��ع��اج التهاب 

املفا�صل.
اجلن�صية،  الرغبة  من  الكتئاب  م�صادات  تقلل  الكتئاب.  م�صادات 
وُين�صح با�صت�صارة الطبيب بخ�ص��ص بدائل لها عند حماولة احلمل. 
عاجات املناعة. الأدوية التي ت��صف لعاج اأمرا�ص املناعة الذاتية 
حتت�ي على مك�نات ت�ؤثر على الإبا�صة. الأدوية النف�صية. من اأمثلة 
الأدوي��ة على  وت�ؤثر هذه  وري�صبرييدون،  اأمي�ص�لربيد  الأدوي��ة  هذه 

الغدة النخامية ما ي�صبب ا�صطراباً للدورة ال�صهرية. 

اأعرا�ص اأول اأ�سبوعني من احلمل
بع�ص ال�صيدات تظهر عليهن اأعرا�ص احلمل منذ الي�م الأول لغياب 
حدوث  منذ  ذل��ك  قبل  الأع��را���ص  تبداأ  اأن  وميكن  ال�صهرية،  ال���دورة 
اأول  خ��ال  احل��م��ل ممكنة  ب��ح��دوث  م��ا يجعل معرفتك  الإخ�����ص��اب، 
اأ�صب�عن منه. اإليك اأهم الأعرا�ص خال هذه الفرتة املبكرة لت�صهل 
يف  احلمل  اأعرا�ص  معظم  ترتبط  الثدي.  تغريات  مراقبتها:  عليك 
الثدي  يجعل  م��ا  ال���ص��رتوج��ن،  هرمن  ن�صبة  بارتفاع  املرحلة  ه��ذه 
ح�صا�صاً للم�ص وممتلئاً. اأي�صاً تك�ن حلمة الثدي �صديدة احل�صا�صية، 
لعروق  الأزرق  الل�ن  م�صاهدة  ميكنك  كذلك  فيها.  ب�خز  وت�صعرين 
واأوردة الثدي، مع تغري ل�ن احللمة اإىل الداكن. الدوخة. اأحد اأهم 
ح�ايل  على  ت�ؤثر  لأنها  ال��دوخ��ة  هي  احلمل  ح��دوث  على  العامات 
مبكرة  مرحلة  يف  الدوخة  تبداأ  اأن  ميكن  احل�امل.  من  باملائة   90
يف  بالدوخة  ت�صعرن  ال�صيدات  بع�ص  الهرم�نية.  التغريات  نتيجة 
والبع�ص  ال�����ص��ب��اح.  غثيان  مثل  ال��ي���م،  م��ن  معينة  واأوق����ات  م���اق��ف 
ت�صعرن بتعب ودوخة خال ووقت متاأخر من النهار، لكن ل يرتبط 
هرم�ن  ن�صبة  زي��ادة  الإع��ي��اء.  التقي�ؤ.  يف  بالرغبة  بالدوخة  ال�صع�ر 
ن�صبة  انخفا�ص  اأهمها  اأعرا�ص  اإىل  ت���ؤدي  الربوج�صرتون يف اجل�صم 
والإجهاد.  بالإعياء  وال�صع�ر  ال��دم،  �صغط  وانخفا�ص  بالدم،  ال�صكر 
الأعرا�ص.  ه��ذه  تخفيف  على  النعناع  بنكهة  العلكة  م�صغ  ي�صاعد 
ارتفاع احلرارة. قد تاحظن هذه العامة اإذا ُقمت بقيا�ص حرارتك 
كل ي�م. �صي�صبب هرم�ن الربوج�صرتون ارتفاع حرارتك عند حدوث 

احلمل مبعدل بن ن�صف درجة ودرجة كاملة.

�ساطئ اختفى منذ 33 �سنة يعاود الظهور 
عاد �صاطئ �صباحة يف اأيرلندا للظه�ر فجاأة، بعد اأن اختفى منذ نح� 
اأعادت  ق�ية  عا�صفة  بعد  ظهر  حيث  الع�ا�صف،  ب�صبب  �صنة   33
وال�اقع  م��رت   300 يبلغ ط�له  ال��ذي  ال�صاطئ  وك��ان  اإل��ي��ه.  ال��رم��ال 
ب��ق��ري��ة دواج ب��ج��زي��رة اأ���ص��ي��ل م��ق��اب��ل ال�����ص��اح��ل ال��غ��رب��ي لي��رل��ن��دا، قد 
حملت  التي  الق�ية  الع�ا�صف  من  �صل�صلة  بعد   1984 ع��ام  اختفى 
الآلف من اأطنان الرمال بعيدا ومل يتبق منه �ص�ى برك ماء �صغرية 
ال�صائحن  اختفاء  اإىل  الطبيعية  الكارثة  تلك  واأدت  ال�صخ�ر.  و�صط 
واملقاهي  املطاعم  اأن قامت معظم  بعد  ب�صكل كبري،  الأعمال  وتراجع 
عند ال�صاطئ بالإغاق. واأف��ادت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية، باأن 
ال�صاطئ عاد للظه�ر وعادت اإليه احلياة بن ليلة و�صحاها بعد حالة 
مد ق�ية وعا�صفة عاتية اأعادت الرمال اإليه. ونقلت عن �ص�ن م�يل، 
مدير دائرة ال�صياحة يف القرية ق�له : كان هذا ال�صاطئ دوما هناك 
ثم اختفى بعد �صل�صلة من الع�ا�صف عام 1984، ويف عيد الف�صح يف 
�صهر ني�صان املا�صي، تعر�صنا مل�جة برد قا�صية وعا�صفة ه�جاء حملت 
الرمل وم�اد اأخرى لل�صاطئ، وها ه� يع�د كما كان يف ال�صابق ويثري 

فرح النا�ص .
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م�سروع قانون حلظر الذبح 
احلالل يف بلجيكا

وافقت جلنة برملانية بلجيكية يف املناطق الناطقة بالفرن�صية، على م�صروع 
قرار يق�صي مبنع الذبح على الطريقتن الإ�صامية واليه�دية، بحل�ل 1 

�صبتمرب 2019 نهائياً، وفق ما نقلت وكالة الأنباء البلجيكية.
يف  والأمل��ان��ي��ة  بالفامندية  املتحدثة  امل��ن��اط��ق  ب��رمل��ان  ي�صتعد  جهته  وم��ن 
�صمال الباد، يف مقاطعات فاندر، لعتماد قان�ن مماثل ي�صري يف اجلزء 

ال�صمايل من اململكة الفدرالية.
ويق�صي القان�ن الذي من املنتظر اأن ي�صادق عليه برملان وال�نيا، مبنع ذبح 

احلي�انات والأغنام، على الطريقتن اليه�دية والإ�صامية، اأي حيًة.
مع   ،2018 ي�ني�   1 يف  التنفيذ  حيز  ال��ق��ان���ن  ي��دخ��ل  اأن  املنتظر  وم��ن 
اإمهال املخالفن �صنًة لتعديل اأو�صاعهم، على اأن ُي�صبح املنع النهائي �صاري 
املفع�ل يف �صبتمرب 2019، وذلك اإذا �صادق عليه الربملان يف جل�صة عامة 

مقررة ي�م 17 ماي� .
ملناق�صة  بلجيكا  الإ�صامية يف  املنظمات  فيه  تتحرك  ال��ذي مل  ال�قت  ويف 
على  ال�����ص���ء،  ت�صليط  اإىل  اليه�دية  املنظمات  �صارعت  املنتظر،  ال��ق��ان���ن 
اخل�ص��صيات الدينية للذبح، واأعرب جمل�ص املنظمات اليه�دية يف وال�نيا 
فيليب ماركيافيك، عن انزعاجه من م�صروع القان�ن، معترباً اأنه "مبثابة 
اللجنة،  ب��ق��رار  "علمنا  ُم�صيفاً  بلجيكا"  يه�د  ت��اري��خ  يف  اخلطري  املنعرج 

و�صتت�صرف اجلالية اليه�دية بعد ذلك وفق ما تراه منا�صباً لها". 

تدمري نباتات 
نادرة ب�سبب خطاأ 

ال�صرتالي�ن  اجل��م��ارك  م�����ص���ؤول���  دم��ر 
اأعارتهما  ن��������ادرة  ن���ب���ت���ة  م����ن  ع��ي��ن��ت��ن 
م���ؤ���ص�����ص��ت��ان دول��ي��ت��ان ل��ع��ل��م��اء مم���ا دفع 
بع�ص  ب�ق�ع  لاعرتاف  ال��زراع��ة  وزارة 
لفر�ص  وا�صطرها  الإجرائية  الأخطاء 

ق�انن حجر �صارمة.
للتاريخ  الفرن�صي  ال�طني  املتحف  وكان 
ري�صري�ص  كري  لند  وم�ؤ�ص�صة  الطبيعي 
قد  ال���ن���ي����زي���ل���ن���دي���ة  ه����ريب����اري�����م  الن 
التي  الأ���ص��ن��ة  نبتة  م��ن  عينتن  اأر���ص��ل��ت��ا 
التا�صع  ال���ق���رن  اإىل  ت��اري��خ��ه��ا  ي���رج���ع 
ع�����ص��ر لأ����ص���رتال���ي���ا مل�����ص��اع��دة الأب���ح���اث 
اعرت�ص�ا  اجل����م����ارك  م�������ص����ؤويل  ل���ك���ن 
يف  للدقة  الفتقار  ب�صبب  دخ�لها  على 

الأوراق.
اإن  ال��زراع��ة  وزارة  با�صم  متحدث  وق��ال 
العب�ات مل تكن تعطي اأي اإيحاء باأهمية 
وم�������ص����ؤويل اجلمارك  ال��ع��ي��ن��ات  وق��ي��م��ة 
املطل�ب  اأط���ل من  احتفظ�ا بها لفرتة 
قبل اأن يقرروا اإنها ت�صكل تهديدا لاأمن 

البي�ل�جي ويق�م�ا بحرقها.

خطوات فاعلة لتجّنب 
م�ساكل ال�سنان ومعاجلتها �ص 23

ي�سطاد اأكرب 
�سمكة قر�ص 

ق�����ص��ى ال�����ص��ي��اد ب���ن ب���ن��دم��ا نح� 
قاربه  على  ال�صاعة  ون�صف  �صاعة 
وه����� ي�����ص��ارع ���ص��م��ك��ة ق��ر���ص يبلغ 
ي����م اخلمي�ص  ق��دًم��ا   25 ط���ل��ه��ا 
املا�صي. وكانت ال�صمكة كبرية جًدا 
ال�صيد  ق���ارب  م��ن  على  ل�صحبها 
ال����ذي ي��ب��ل��غ ط���ل��ه 24 ق��دم��ا اأي 
ولكن  ال�صمكة،  حجم  م��ن  اأ���ص��غ��ر 
والكابن  ب����ن���د  ال�����ص��ي��اد  مت��ك��ن 
بن  وق��ال  اأ�صت�ن من جلبها.  ل�ك 
)26 عاًما( من مدينة �ص�مر�صت 
ال�صمكة كانت  اإن   ، ب�لية تك�صا�ص 
ل��ل��غ��اي��ة، وع��ن��دم��ا التقطت  ك��ب��رية 
بال�زن  اأ����ص���ع���ر  ب������داأت  ط��ع��م  اأول 
ال��ث��ق��ي��ل ل��ل�����ص��م��ك��ة، واع��ت��ق��دت اأنه 
رفعها  ج���ًدا  ال�صعب  م��ن  �صيك�ن 
من اأ�صفل، ولكن املعركة احلقيقية 

عندما كانت يف منت�صف املاء .
دقيقة   75 ح����ايل  بعد  واأ���ص��اف: 
�صطح  م��ن  بالقرب  ال�صمكة  راأي���ت 
القارب  نهاية  ذيلها يف  وك��ان  امل��اء، 
القارب.  منت�صف  يف  راأ�صها  بينما 
وكانت متتلك فكن �صخمن، وقد 
ا�صتخدم اأ�صت�ن اأداة ط�لها مرتين 

حل�صاب وزن ال�صمكة .
وك����ان ب���ن يف رح��ل��ة ���ص��ي��د مل����دة 3 
اأيام اإىل مقاطعة كلري يف اإيرلندا، 
ومل  ال�صمكة،  باإم�صاك  قام  عندما 
الن�ع  ه��ذا  لأن  ال�صمكة  قتل  ي��رد 
باإطاق  وق��ام  بالنقرا�ص،  مهدد 
من  الن�ع  ه��ذا  ويق�صي  �صراحها. 
�صمك القر�ص معظم وقته يف املياه 
ما  قليًا  لذلك  ونتيجة  العميقة، 
يتفاعل مع الب�صر، مع هج�م واحد 

حدث يف ال�500 عام املا�صية.
وق���ال ب��ن: ه��ن��اك ع��دد قليل جًدا 
م���ن ال��ه��ج��م��ات ع��ل��ى ال��ب�����ص��ر من 
قبل اأ�صماك القر�ص من هذا الن�ع 
اإىل مدى  اأ�صا�ًصا  ولكن هذا يرجع 

العمق الذي تعي�ص يف .

فح�ص اأمان يحذر م�ستخدمي 
الت�سيد  هجمات  ميل" من  "جي 

اإطاق  ع��ن  غ���غ��ل  �صركة  اأع��ل��ن��ت 
بخدمة  ج����دي����د  اأم���������ان  ف���ح�������ص 
 Gmail الإل����ك����رتوين  ال���ربي���د 
وج�د  ح��ال��ة  يف  امل�����ص��ت��خ��دم  لتنبه 
الربيد  ر���ص��ائ��ل  يف  خبيثة  رواب����ط 
الإلكرتوين، وملنع اإ�صابة اله�اتف 
الل�حية  واحل�����ا�����ص����ب  ال���ذك���ي���ة 
وعند  اخل���ب���ي���ث���ة.  ب���ال���ربجم���ي���ات 
بالر�صالة  راب��ط خبيث  على  النقر 
�صيق�م  التطبيق  فاإن  الإلكرتونية 
ال�صفحة  اإىل  امل�����ص��ت��خ��دم  بتنبيه 
زيارة  م��ن  ملنعه  وذل���ك  ال���ه��م��ي��ة، 
اإن�صاوؤه  مت  ال���ذي  اخلبيث،  امل���ق��ع 
ب����ا����ص���ط���ة ال���ق���را����ص���ن���ة م����ن اأج����ل 
ال�صخ�صية  ال���ب���ي���ان���ات  اخ�������رتاق 

للم�صتخدم.

عليك النوم يف هذه الأوقات فقط لتتمكن من ال�ستيقاظ ن�سيطًا

هل ت�سعر اأنك ال تنال ق�سطًا وافرًا من 
النوم بالرغم من ذهابك املبكر لل�سرير؟ 
املتوا�سل  واالإنهاك  بالتعب  ت�سعر  هل 
مرتبطًا  االأم��ر  يكون  قد  ج�سدك؟  يف 
حاجة  ولي�س  اخلاطئة  النوم  مبواعيد 

ج�سمك اإىل النوم.
هي  �ساعات  �سبع  اأن  اخل���راء  يعتقد 
حتقيق  ولكن  النوم،  من  االأمثل  املقدار 
الأن  ن��ظ��رًا  �سعبًا  يكون  اأن  ميكن  ذل��ك 
اجلميع ي�ستيقظون يف اأوقات خمتلفة. 
يف  التململ  �سعور  منا  الكثري  وي��ع��رف 
�سبط  اأن��ه  ح��ن  يف  ل�ساعات  الفرا�س 

املنبه على توقيت مبكر.

لذلك يرّوج م�قع بايندز ك�مباين الإلكرتوين املخت�ص 
امل�قع  ويطلب  الن�م".  "حا�صبة  ي�صميه  ملا  الن�م  مب�صاكل 
ليحدد  املطل�ب  ال�صتيقاظ  وق��ت  حتديد  ال��زائ��ري��ن  م��ن 
لهم اأوقات الن�م اخلا�صة ال�اجب اتباعها من اأجل �صمان 

ا�صتيقاظ ن�صط ومريح للج�صم.
�صحيفة  عنه  ن�صرت  ال��ذي  ال��ربي��ط��اين،  للم�قع  وطبقاً 
الذي ي�صيب  التعب والإنهاك  فاإن  مريور تقريراً خا�صاً، 
اجل�صد قد ل يك�ن مرده حاجة اجل�صم ملزيد من الن�م، بل 
ه� اأمر مرتبط مب�اقيت ن�م خاطئة نتبعها. فمن ي�اجه 
اأو �صع�بة يف ال�صتيقاظ عادة ما يذهب  الن�م  م�صكلة يف 

اإىل ال�صرير يف الت�قيت اخلطاأ.
ووفقاً لن�صائح امل�قع الإلكرتوين، فاإن ال�صتغراق يف الن�م 
كل  تتكرر  بدائرة  اأ�صبه  طريقة  يتبع  الن�م  �صاعات  وع��دد 
اخلطاأ  ال�قت  يف  ت�صتيقظ  كنت  اإذا  لذلك  دقيقة.   90
كنت  ل���  حتى  متعباً،  نف�صك  �صتجد  ال��ن���م،  دورة  خ��ال 
نائماً لفرتة اأط�ل. حينئذ، ما عليك القيام به ه� اللتزام 
امل�قع بدًل من احل�ص�ل  التي يقدمها  املدرجة  بالأوقات 

على املزيد من �صاعات الن�م.
ال�صتيقاظ ال�صاعة ال�صاد�صة �صباحاً

فاإنه  املخت�ص،  امل���ق��ع  ه��ذا  يف  اخل���رباء  حل�صابات  وطبقاً 
�صباحاً،  ال�صاد�صة  ال�صاعة  بن�صاط  ال�صتيقاظ  اأج��ل  من 
 8.46 التالية:  الأوق��ات  ال�صرير يف  اإىل  الذهاب  يت�جب 
اأو  م�����ص��اءاً   10.16 ال�صاعة  اأو  ال�صابق  ال��ي���م  م�صاء  م��ن 
ذلك  ويتم  �صباحاً.   1.16 ال�صاعة  اأو   11.46 ال�صاعة 
الطبيعية،  اجل�صم  اإيقاعات  اأ�صا�ص  على  �صيغة  با�صتخدام 
اإذ تعمل حا�صبة الن�م على تقدمي اأف�صل وقت بالن�صبة لك 
ال�صخ�ص  اإن  امل�قع  ويق�ل  الن�م.  ال�صتغراق يف  اأجل  من 
بعد  ال��ن���م  اأج���ل  م��ن  دق��ي��ق��ة   14 اإىل  ب��ح��اج��ة  الطبيعي 
اأخذ يف عن العتبار  الأمر  ال�صرير، وهذا  ا�صتلقائه على 

�صمن الأوقات املقدمة.

ال�صاعة ال�صابعة �صباحاً
اأما من يريد ال�صتيقاظ ال�صاعة ال�صابعة �صباحاً، في��صي 
امل�قع املخت�ص بذهابه اإىل ال�صرير يف هذه الأوقات فقط: 
9.46 اأو 11.46 م�صاءاً، اأو 12.46 بعد منت�صف الليل، 

اأو ال�صاعة 2.16 �صباحاً.
الثامنة �صباحاً

اأم����ا م���ن مي��ل��ك���ن امل���زي���د م���ن ال����ق���ت ���ص��ب��اح��اً ويريدون 
�صباحاً،  الثامنة  ال�صاعة  مثل  قليًا،  متاأخراً  ال�صتيقاظ 
 10.46 اإىل  تتغري  ال�صرير  اإىل  ال��ذه��اب  م���اع��ي��د  ف���اإن 
 1.46 اأو  اأو  ال��ل��ي��ل  منت�صف  ب��ع��د   12.16 اأو  م�����ص��اءاً 

و3.16 �صباحاً.
الن�م ال�صيء ي�صبح كاب��صا 

اأن واح��دا من كل ع�صرة م�ظفن يف  بينت درا�صة حديثة 
اأملانيا يعان�ن من ا�صطرابات ن�م �صديدة، وميكن اأن ترجع 
هذه ال�صطرابات اإىل اأ�صباب خمتلفة، مثل وج�د �ص��صاء 
العمل  الع�صبي يف مكان  ال�صغط  املعاناة من  ليا وحتى 

اأو الأ�صرة.
اإن  الق�ل  ج��از  رمب��ا  والأرق؟  ال�صيء  الن�م  بن  الفرق  ما 
تعر�ص الإن�صان ل�صع�بات ليا فيما يتعلق ببدء النعا�ص 
ثم الن�م العميق ل يعد م�صكلة ن�م. ولكن اإذا حدثت هذه 
اأكرث من  ال�صع�بات ثاث مرات يف الأ�صب�ع وعلى مدى 
ثاثة اأ�صهر، فاإن اخلرباء يتحدث�ن عندئذ عن ا�صطرابات 

يف النعا�ص اأو ا�صطرابات يف ال�صتغراق يف الن�م.
واإذا تزامنت هذه ال�صطرابات مع ال�صع�ر بالإرهاق نهارا 
واأدت اإىل تق�صري الإن�صان يف دوره ال�ظيفي والجتماعي، 
ووفقا  ال�صديد".  "الأرق  ب���  ذل��ك  ي�صف�ن  اخل���رباء  ف���اإن 
للتاأمن  الأمل���ان���ي���ة   DAK ل�����ص��رك��ة  ال�����ص��ح��ي  ل��ل��ت��ق��ري��ر 
ال��ع��ام��ل��ن من  %80 م��ن  ف���اإن   ،2017 ل��ع��ام  ال�����ص��ح��ي 
�صملهم ا�صتطاع بهذا ال�صاأن قال�ا اإنهم يعان�ن من وقت 
لآخر من "م�صاكل يف الن�م" اأي بزيادة %66 عن تقرير 

م�صابه عام 2009.
اأن  الأملانية،  بيلد  �صحيفة  ن�صرته  ال��ذي  البحث،  واأظهر 
يف  الن�م  ا�صطرابات  من  يعان�ن  الذين  الأ�صخا�ص  ع��دد 
واأو�صح  الأخ����رية.  الأع�����ام  خ��ال  ب�صكل كبري  زاد  اأمل��ان��ي��ا 
ب��اأمل��ان��ي��ا يف  ل��دى م�ظفن  ال��ن���م  ا���ص��ط��راب��ات  اأن  البحث 
زادت  35 و65 عاما،  ت��رتاوح بن  التي  العمرية  املرحلة 

بن�صبة 66 باملئة منذ عام 2010.
ما عاج ال�صخري؟

ال�صحي  ذل��ك يف تقريره  الأمل��اين  ال�صحي  التاأمن  وذك��ر 
الن�م  ���ص���ء  م��ن  ت��ع��اين  "اأملانيا  ا���ص��م  2017 حت��ت  ل��ع��ام 
قدم  الذي  التقرير  واأو�صح  التهاون معها"،  يتم  -م�صكلة 
اأن ن�صبة م��ت��زاي��دة م��ن امل���ظ��ف��ن ي��ع��ان���ن من  ب��رل��ن  يف 

ا�صطرابات ن�م �صديدة للغاية. 
ومنذ عام 2010، ارتفعت ا�صطرابات الن�م عند املهنين 
الأرق كانت  اأن����اع  اأخ��ط��ر  ب��ن  امل��ئ��ة. وم��ن  66 يف  بن�صبة 
البقاء نائما، و�ص�ء  ال�صع�ر ب�صرورة  اأو  الن�م  ا�صطرابات 
ن�عية الن�م والنعا�ص اأثناء النهار والتعب وبالتايل يعاين 
كل ع�صرة عمال )9.4 يف املئة(، بزيادة قدرها 60 يف املئة 

منذ عام 2010.
تعد  العمل  وتاأثريها على  الن�م  ا�صطرابات  اأن  اإىل  ي�صار 

م��ص�عا اأ�صا�صيا لل�صندوق يف تقريره ال�صحي ال�صن�ي.
خمتلفة  اأ�صباب  اإىل  ال��ن���م  ا�صطرابات  ترجع  اأن  وميكن 
بال�صخ�ص  املحيط  ال��صط  يف  �ص��صاء  وج���د  بن  تتن�ع 
مكان  يف  الع�صبي  ال�صغط  م��ن  امل��ع��ان��اة  اإىل  وت�صل  ليا 

العمل اأو يف حميط الأ�صرة. 
وقد تت�صبب اإ�صرابات الن�م يف الإ�صابة با�صطرابات نف�صية 
وج�صمانية، كما اأنها قد ت�ؤدي اإىل الإ�صابة بالإعياء وعدم 

الرتكيز يف العمل وزيادة عدد اأيام التغيب عن العمل.
وتظهر الدرا�صة اأي�صا اأن الغالبية العظمى من امل�صابن ل 

تعامل هذا الأمر بجدية ول تذهب اإىل الطبيب.

القرفة ت�ساعد على 
حرق الدهون ال�سارة
القرفة ت�ساعد على 
حرق الدهون ال�سارة

باأن  اأم��ريك��ي��ة حديثة  درا���ص��ة  ف���ادت 
اإدراج القرفة �صمن النظام الغذائي 
الي�مي ميكن اأن ي�صاعد يف التقليل 
من اأثر الده�ن على �صحة الإن�صان، 
ويقي من اأمرا�ص القلب وال�صكري.

واأج����������������رى ال�������درا��������ص�������ة ب����اح����ث�����ن 
العاجية،  بالتغذية  متخ�ص�ص�ن 
فعاليات  �صمن  نتائجها  وع��ر���ص���ا 
م�ؤمتر اجلمعية الأمريكية لأمرا�ص 
القلب الذي عقد بالفرتة من 6-4 
ب�لية  ميناب�لي�ص  مدينة  يف  ماي� 

ميني�ص�تا.
واأج�����رى ال��ب��اح��ث���ن درا���ص��ت��ه��م على 
اتبعت  التي  الفئران  م��ن  جمم�عة 
بالده�ن  غ���ن���ي���ا  غ����ذائ����ًي����ا  ن���ظ���اًم���ا 

القرفة  مكمات  لتناول  بالإ�صافة 
اأنها  ووج�������دوا  اأ����ص���ب����ًع���ا،   12 مل����دة 
اكت�صبت وزًنا اأقل من غريها، وكانت 
اأف�صل،  ل��دي��ه��ا  ال�����ص��ك��ر  م�����ص��ت���ي��ات 
تتناول  مل  ف����ئ����ران  م����ع  ب���امل���ق���ارن���ة 

مكمات القرفة.
النظام  اأن  ال��ب��ح��ث  ف��ري��ق  واأو����ص���ح 
ب��ال��ده���ن مرتبط  ال��غ��ن��ي  ال��غ��ذائ��ي 
بالعديد  الإ����ص���اب���ة  خ��ط��ر  ب���ارت���ف���اع 
اأم��را���ص القلب  م��ن الأم��را���ص مثل 
اإدراج  ول��ك��ن  وال�����ص��م��ن��ة،  وال�����ص��ك��ري 
ال���ق���رف���ة ����ص���م���ن ه�����ذا ال���ن���ظ���ام قد 
ي�صاعد يف التقليل من الأثر ال�صلبي 
ويحد من  الده�ن،  الناجت عن هذه 

م�صت�يات الك�ل�صرتول يف الدم.
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�ش�ؤون حملية
تتو�سطها �سورة زايد

�سعيد بن طحنون ي�ستقبل وفد مبادرة قالدة روح الحتاد

عر�سوا ما يزيد عن 245 بحثًا علميًا

جامعة اأبوظبي تقدم 108,000 درهم جوائز للفرق الـ30  الفائزة يف فئات امل�سابقة اخلام�سة لبحوث طلبة اجلامعات يف دولة الإمارات 

حملة "حياتي اأهم من ات�سالتي" تكرم اجلهات امل�ساركة  يف مبادرة "�سالمتك يف عام اخلري"

•• العني-الفجر:
ت�صوير- حممد معني:

ا�صتقبل معايل ال�صيخ �صعيد بن طحن�ن اآل 
وفد قادة  العن  بق�صره مبدينة   ، نهيان 
قامت  التي  الهمم  لأ�صحاب  الحت���اد  روح 
بت�صميمها الفنانة الإماراتية منى احلداد 
لتت��صط القادة التي تزن 41 جراما من 
الذهب �ص�رة امل�ؤ�ص�ص املغف�ر له باإذن اهلل 
نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  ت��ع��ايل 

حتيطها �صبع حبات من الأملا�ص ترمز اإىل 
الأمارات ال�صبع حيث خ�ص�ص ريع القادة 
التي طرحت يف مزاد على م�قع اأون لين 

جلمعية الإمارات ملتازمة داون.
من  ع���دد  بت�صجيع  امل���ب���ادرة  ح��ظ��ي��ت  وق���د 
�صعادة  بينهم  م��ن  ال���ط��ن��ي��ة  ال�صخ�صيات 
لرئي�ص  الأول  النائب  غليطة  بن  م��روان 
امل���ج���ل�������ص ال�����ط����ن����ي الحت����������ادي و����ص���ع���ادة 
املجل�ص  ع�����ص���  ���ص��ل��ي��م��ان  ع����زة  امل��ه��ن��د���ص��ة 
ال���ط��ن��ي الحت������ادي وال���دك���ت����ر ع��ب��د اهلل 

لتنمية  الإم���ارات  جمل�ص  رئي�ص  ال�ح�صي 
احلمادي  حمد  وال��دك��ت���ر  العمل  ع��اق��ات 
ال�صحي  م��ه��رة  الأط��ف��ال  ملكة  ج��ان��ب  اإىل 
قام  ال��ذي  احلليان  م��ص  املتميز  والر�صام 
اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  ���ص���رة  بر�صم 

نهيان التي ت��صطت القادة .
وقد اأكد معايل ال�صيخ �صعيد بن طحن�ن اآل 
نهيان اأثناء لقائه بال�فد على اأهمية مثل 
هذه املبادرات التي ت�صب يف �صالح املجتمع 
تخ�صي�ص  اأن  م�صريا  ترابطه  اإىل  وتدع�ا 

ال��ق��ادة جلمعية الإمارات  ري��ع م��زاد ه��ذه 
ملتازمة داون يدع�ا اجلميع اإىل التناف�ص 
يف مثل هذه الأعمال اخلريية والتي ت�اكب 
ع���ام اخل���ري ال���ذي اأط��ل��ق��ه ���ص��اح��ب ال�صم� 

رئي�ص الدولة، حفظه اهلل.
ال�طني  املجل�ص  ع�ص�  اأ�صارت  جانبها  من 
الحتادي عزة �صليمان اإىل اأن القادة متثل 
حتفة فنية خا�صة تت��صطها �ص�رة امل�ؤ�ص�ص 
ال�صيخ زايد وتعل�ها حبات الأملا�ص ال�صابع 

يف اإ�صارة اإىل اإمارات الدولة .

ال�ح�صي  اهلل  الدكت�ر عبد  قال  تاأكيد  ويف 
دولة  اأن  اإىل  ال���زائ���ر  ال����ف���د  ت��ق��دم  ال����ذي 
العديد  باأبنائها قادرة على طرح  الإم��ارات 
اإث��راء املجتمع  املبادرات التي ت�صهم يف  من 
اأج���ل م�صاعدة  ال��رتاب��ط م��ن  اإىل  وت��دع���ه 

الآخر.
الحت���اد  روح  ق����ادة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
اأون  م�قع  على  م��زاد  يف  طرحها  يت�ا�صل 
ال�صهر  لي����ن ح��ت��ى اخل���ام�������ص ع�����ص��ر م���ن 

احلايل.

•• اأبوظبي - الفجر

احلمادي  اإبراهيم  ح�صن  املهند�ص  معايل  رعاية  حتت 
وزي���ر ال��رتب��ي��ة ق��دم��ت ج��ام��ع��ة اأب���ظ��ب��ي 108،000 
درهم ج�ائز ل�30 فرقة طابية فائزة يف خمتلف فئات 
الإمارات  دول��ة  يف  اجلامعات  طلبة  بح�ث  "م�صابقة 
نظمتها  والتي  اخلام�صة،  دورتها  يف  املتحدة"  العربية 
اأب�ظبي  جمل�ص  م��ع  ا�صرتاتيجية  ب�صراكة  اجل��ام��ع��ة 
للتعليم وبالتعاون مع "ت�ازن" ك�صريك البحث العلمي، 
�صمن  وطالبة  طالب   987 نح�  امل�صابقة  وا�صتقطبت 
التعليم  م�ؤ�ص�صات  خمتلف  م��ن  طابية  بحثية  ف��رق 
 14 يف  العلمية  بح�ثهم  وعر�ص�ا  ال��دول��ة،  يف  العايل 
فئة متن�عة تناولت خمتلف جمالت الهند�صة املدنية 
وال�صحية،  البيئية  والعل�م  والكهربائية،  وامليكانيكية 
واأو�صح  الكثري.  وغريها  والأحياء  والكيمياء  والإدارة، 
لل�ص�ؤون  م��دي��ر اجل��ام��ع��ة  ن��ائ��ب  ع��ل��ي نظمي  ال��دك��ت���ر 
باجلامعة  الهند�صة  كلية  وعميد  بالإنابة  الأك��ادمي��ي��ة 
اأه��م��ي��ة ه���ذه امل�����ص��اب��ق��ة ال��ف��ري��دة م��ن ن���ع��ه��ا يف تعزيز 
البتكار  على  القائم  العلمي  البحث  ثقافة  وتر�صيخ 
اأي�����ص��اً يف ن�صر ال���ع��ي ح���ل اأهمية  والب�����داع، ودوره����ا 
الأوىل  الدرا�صية  املراحل  منذ  اجلامعات  طلبة  اإع��داد 
اأ�صا�صية يف  ركيزة  يعد  وال��ذي  العلمي  البحث  مبهارات 
ت�ظيف  على  وحر�صها  اأب�ظبي  جامعة  ا�صرتاتيجية 
املعارف  لن�صر  وال��ع��م��ل��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  م����ارده���ا  خم��ت��ل��ف 
كافة  تهم  التي  للق�صايا  حل�ل  ع��ن  والبحث  والعل�م 
بالنجاح  اجلامعة  اع��ت��زاز  اإىل  م�صرياً  املجتمع،  ف��ئ��ات 
والذي  انطاقها  منذ  امل�صابقة  حققته  ال��ذي  الباهر 
عاماً  امل�صاركن  الطلبة  اأع��داد  يف  الكبري  النم�  ي�ؤكده 
بعد عام فقد ا�صتقطبت امل�صابقة هذا العام نح� 450 
خال  لعر�صها  م��ن��ه��ا   245 اخ��ت��ي��ار  مت  ع��ل��م��ي  ب��ح��ث 

فعاليات ختام امل�صابقة يف اجلل�صات املتن�عة. 
ومن جانبه اأكد الدكت�ر اأ�صرف خليل رئي�ص ق�صم البحث 
البح�ث  وج����دة  متيز  على  اأب���ظ��ب��ي  بجامعة  العلمي 
العلمية التي قدمتها خمتلف الفرق الطابية امل�صاركة 
ب��ج��ه���ده��م واه��ت��م��ام��ه��م بالبحث  واع���ت���زاز اجل��ام��ع��ة 
العلمي املبتكر، م�صرياً اإىل اأن القيمة الإجمالية جل�ائز 
امل�صابقة و�صلت اإىل 108،000 درهم وح�صلت الفرق 
الفائزة باجلائزة الأوىل يف خمتلف فئات امل�صابقة على 
باملركز  الفائزة  الفرق  ح�صدت  بينما  درهم   5،000
باملركز  ال��ف��ائ��زة  وال��ف��رق  2،500 دره���م،  ال��ث��اين على 

الثالث على 1،500 درهم.

والقت�صاد  واملالية  املحا�صبة  فئة  هي  الفائزة  والفرق 
الطالب ريني ك�ك من  الأول  باملركز  والت�ص�يق  وفاز 
جامعة ني�ي�رك اأب�ظبي لبحثه بعن�ان " الع�ملة وتن�ع 
الطابي  الفريق  ال��ث��اين  باملركز  ف��از  بينما  املخاطر" 
الذي ي�صم �صارة علي ورغد اأحمد من جامعة اأب�ظبي 
ع���ن ممار�صات  الإف�������ص���اح  ي����ؤث���ر  "هل  ب��ع��ن���ان  ل��ب��ح��ث 
ال�صتدامة على اأداء امل�ؤ�ص�صات املالية يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة؟" فئة الهند�صة املعمارية والتخطيط 
ال��ع��م��راين ف��از ب��امل��رك��ز الأول ال��ف��ري��ق ال��ط��اب��ي الذي 
ي�صم هبة عبا�ص واآية مهدي وحمم�د اأحمد من جامعة 
ال�صارقة لبحث بعن�ان "الت�صميم من النفايات"، بينما 
ح�صد املركز الثاين الفريق الطابي الذي ي�صم اأ�صامة 
عادل وندى �صعيد من جامعة ال�صارقة لبحث بعن�ان " 
للعمارة  لل�صياق: حل عملي  امل�صتجيبة  ال�حدات  نظام 
الكيميائية وهند�صة  الهند�صة  اجتماعياً" فئة  ال�اعية 
البرتول فاز باملركز الأول الفريق الطابي الذي ي�صم 
واأم��رية �صريحممد من جامعة الإمارات  اأ�صيل حممد 
البيلريوبن  "امتزاز  بعن�ان  لبحث  املتحدة  العربية 
املغلف  املن�صط  ال��ك��رب���ن  ب�ا�صطة  الكبد  يف  التك�صن 
الفريق  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ح�����ص��د  ب��ي��ن��م��ا  بال�صيت�زان"، 
وه��ب��ة ح�صن  ع��ب��دال��ق��ادر  ال���ذي ي�صم من���ارق  الطابي 
م��ن ج��ام��ع��ة ال�����ص��ارق��ة لبحث ب��ع��ن���ان " وح���دة حتلية 
املياه امل�صغلة بنظام املهجن للطاقة ال�صم�صية والطاقة 
الطالب  املركز  ح�صد  املدنية  الهند�صة  فئة  احلي�ية" 
لبحث  بدبي  وات  هاري�ت  جامعة  من  كي�ت�  �صريزان 
الأل�اح  من  املركبة  للحزم  املحتمل  "ال�صتخدام  ح�ل 
احلديدية"،  ال�صكك  لنائبي  كبديل  الكثافة  مت��صطة 
وح�����ص��ل ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��اين ال��ف��ري��ق ال��ط��اب��ي الذي 
ي�����ص��م م��ن��ي��ب زم����ان و���ص��ي��اء ال�����ص��ام�����ص��ي وع��ل��ي��اء عتيق 
"�صيليكا  لبحث  ال�صارقة  يف  الأمريكية  اجلامعة  م��ن 
فئة  يف  تدويرها"  امل��ع��اد  املجمعة  واخلر�صانة  ال��دخ��ان 
املركز  على  ح�صل  والإلكرتونية  الكهربائية  الهند�صة 
الأول الفريق الطابي الذي ي�صم عبدالعزيز حمم�د 
ومعاز حممد واإ�صماعيل رحمةاهلل  وفاروق حممد من 
بعن�ان  لبحثهم  والتكن�ل�جيا  للعل�م  عجمان  جامعة 
خال  من  والأزمات  الك�ارث  مل�اجهة  التاأهب  "تعزيز 
فاز  بينما  الفرتا�صي"،  ال�اقع  على  القائم  التدريب 
باملركز الثاين الفريق الطابي الذي ي�صم عمر حممد 
وي��صف خالد وحممد �صهيل واأوزما اأحمد من اجلامعة 
الأمريكية بال�صارقة لبحث ح�ل تط�ير نظام الت�ص�ير 
الفريق  الثالث  املركز  ويف  احلي�ي،  للطب  امليكروويف 

اأحمد وحممد  اأمري وفهد  الطابي الذي ي�صم �صايف 
جنيد من جامعة اأب�ظبي لبحث بعن�ان " من�صة تثبيت 
والعل�م  البيئية  الهند�صة  فئة  يف  باركن�ص�ن"  مر�صى 
البيئية يف املركز الأول فازت الطالبة ترانا فرهد من 
" التحليل  ح�ل  لبحث  بال�صارقة  الأمريكية  اجلامعة 
الكيميائي والهيكلي لرمال ال�صارقة واإمكانية تطبيقها 
على املركبات الع�ص�ية واإزالة املعادن ال�صامة"، وح�صد 
املركز الثاين الفريق الطابي الذي ي�صم �صارة �صامل 
و�صم�صة حم��م��د واأم����رية ع���ادل م��ن ج��ام��ع��ة الإم����ارات 
العربية املتحدة   لبحثهن بعن�ان "الغ�ا�صة الذكية".
املركز الأول  الب�صرية ح�صلت على  امل���ارد  اإدارة  يف فئة 
ال��ط��ال��ب��ة زي��ن��ب حم��م��د م��ن ج��ام��ع��ة اأب���ظ��ب��ي لبحثها 
"هل اخل��اف بن الطالبات يف دول��ة الإمارات  بعن�ان 
بينما ح�صل على   ، اأ�صط�رة؟  اأو  واقع  املتحدة  العربية 
ن�ر ح�صن  ي�صم  ال��ذي  الطابي  الفريق  الثاين  املركز 
لبحثهن  زاي��د  جامعة  من  علي  ودلل  عبداهلل  واأمينة 
بعن�ان "تاأثري التمكن على امل�صاركة يف العمل". يف فئة 
تكن�ل�جيا املعل�مات وهند�صة الكمبي�تر ح�صد املركز 
الأول الفريق الطابي الذي ي�صم مهند اأحمد وج�ل� 
ج��ص وبا�صل جمدي وعادل اأب�بكر من جامعة اأب�ظبي 
با�صتخدام  القرح  عن  للك�صف  "تطبيق  بعن�ان  لبحث 
املركز  على  وح�صل  احلرارية"،  الذكي  الهاتف  كامريا 
ال���ث���اين ف��ري��ق ال��ط��ال��ب��ات ال����ذي ي�����ص��م اآي����ة �صندقلي 
واإياف مازن و�صريهان م�صطفى من جامعة عجمان 
قابلة  "تقنيات  بعن�ان  لبحثهم  والتكن�ل�جيا  للعل�م 

لارتداء لفريق مكافحة احلرائق". 
يف فئة الإدارة فاز باملركز الأول الطالبة ريت�صل بيانكا 
فهم  ح���ل  لبحث  �صيك�ص  ميدل  جامعة  م��ن  �صيم�نز 
درا�صة  ال��داخ��ل��ي��ة:  لل�صياحة  وال�صحب  ال��دف��ع  ع���ام��ل 
الفريق  الثاين  املركز  بينما ح�صد  الفجرية،  حالة عن 
ال��ط��اب��ي ال����ذي ي�����ص��م ���ص��ب��اح ع��ب��دال��رح��م��ن وخالدة 
 " اأب���ظ��ب��ي لبحث حت��ت ع��ن���ان  م��ريع��زت م��ن جامعة 
الهند�صة  فئة  ايكيا".يف  منتجات  يف  الب��ت��ك��ار  اأمن���اط 
الذي  الطابي  الفريق  الأول  باملركز  ف��از  امليكانيكية 
خالد  ورمي  ف��رم��ان  ومديحة  عبداحلميد  زه��ى  ي�صم 
باأب�ظبي لبحثهن  ومنرية �صالح من املعهد البرتويل 
وفاز  روب�تية"،  ذراع  وبناء  حماكاة  "ت�صميم،  بعن�ان 
باملركز الثاين الفريق الطاب الذي ي�صم مرمي �صامل 
خليفة  جامعة  م��ن  ح�صن  وع��م��ر  خري�ص  �صينامي�ص 
"رادار الطائرة بدون طيار من خال  لبحثهم بعن�ان 

ك�ص�ة اجلرافن". 

وال��ت��ع��ل��ي��م، والعل�م  ال��ن��ف�����ص،  ال��رتب��ي��ة وع��ل��م  ف��ئ��ة  يف 
�صهلة حممد  الطالبة  فازت  الأول  املركز  يف  ال�صيا�صية 
ح�ل  لبحثها  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  جامعة  م��ن 
التعليم  اإىل  النح�ية  الرتجمة  اأ�صل�ب  من  "التح�ل 
امل��ح��ت���ى وت���اأث���ريه ع��ل��ى حتفيز الطاب  ال��ق��ائ��م ع��ل��ى 
خاجي  ال��ط��ال��ب  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  وف���از  الإماراتين"، 
ك��ص�مبايف من جامعة هاري�ت وات بدبي لبحث ح�ل 

كيف ت�ؤثر امل��صيقى على �صل�ك اتخاذ املخاطر.
يف فئة العاقات العامة والت�صال اجلماهريي: ح�صل 
جامعة  م��ن  �صمري  اأح��م��د  ال��ط��ال��ب  الأول  امل��رك��ز  على 
عجمان للعل�م والتكن�ل�جيا لبحث عن "�صد الفج�ة: 
فح�ص مهارات التدريب الأكادميي ومتطلبات املمار�صة 
�صل�ى  الطالبة  الثاين  املركز  يف  وج��اءت  ال�ظيفية"، 
لبحثها  الإم���ارات  يف  الأمريكية  اجلامعة  من  جكفاين 
"م�صاألة الأخاقيات وعلم النف�ص وراء ال�ص�ر  بعن�ان 

ذات املحت�ى العنيف يف و�صائل الإعام".
الأول  ب��امل��رك��ز  ف��از  والكيمياء:  الأح���ي���اء،  ع��ل���م  فئة  يف 
الفريق الطابي الذي ي�صم اآية عادل واآية علي و�صاهد 
وليد و�صامانثا رحال من جامعة ال�صارقة لبحث بعن�ان 
زيب��ص  نبات  وخ�ص��صية  لل�صرطان  م�صاد  "ن�صاط 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف  امل��ت��ن��ام��ي   كري�صتي  �صبينا 
امل��ت��ح��دة، ويف امل��رك��ز ال��ث��اين ال��ف��ري��ق ال��ط��اب��ي الذي 
ي�صم دانا ه�صام وعائ�صة عبدالغني و�صارة �صالح ون�ف 
"مده�رات  بعن�ان  لبحث  ال�صارقة  جامعة  من  عماد 
الإم�����ارات  يف  املختلفة  ال��ب��ي��ئ��ات  يف  ال��ه��ي��دروك��رب���ن��ات 
العامة  ال�صحة  فئة  يف  وت��صيفها".   املتحدة  العربية 
الذي  الطابي  الفريق  الأول  باملركز  ف��از  والبيئية: 
ي�صم فرحان م�صطفى واإيطاف الدين وت�صنيم اأ�صامة 
وندى حت�صن من جامعة راأ�ص اخليمة للطب والعل�م 
ال�صحية لبحث ح�ل تط�ير وتقييم النظم التكميلية 
الفريق  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ويف   ،  H.PYLORI لعاج 
ومنى  وادي  ور���ص��ا  را���ص��د  ب�صاير  ي�صم  ال��ذي  الطابي 
ر�صى ومنى �صابر من جامعة الإمارات العربية املتحدة 
لبحث بعن�ان "ت�صنيع اأجهزة ا�صت�صعار الغاز منخف�صة 
النان�  م��رك��ب��ات  با�صتخدام  البيئي  للتطبيق  ال��ط��اق��ة 
الفريق  الثالث  املركز  ويف  ع�ص�ية"،  والغري  الع�ص�ية 
الطابي الذي ي�صم م�صطفى عبدالغف�ر واأنام اأحمد 
واأمري علي واأبيجيل كاثرين من جامعة اخلليج الطبية 
ب�صل�كيات  وارتباطها  ال�صخ�صية  "اأن�اع  بعن�ان  لبحث 
التنف�صي  واجلهاز  القلب  امل�ؤهلة ل�صطرابات  املخاطر 

بن طاب الطب يف عجمان".
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من  اأه�������م  "حياتي  ح���م���ل���ة  ف����ري����ق  ن���ظ���م 
امل�صتقبل  ق��������ادة  وم�����رك�����ز  ات�صالتي" 
الب�صرية  امل�������ارد  وت��ن��م��ي��ة  ل��ا���ص��ت�����ص��ارات 
ع��ل��ى م�����ص��رح ن����ادي ���ص��ب��اط ���ص��رط��ة العن 
ح��ف��ل ت��ك��رمي اجل��ه��ات امل�����ص��ارك��ة يف حملة 
فعاليات  اخلري" �صمن  عام  يف  "�صامتك 
الهال  بهيئة  2017، ممثلة  اخل��ري  ع��ام 
الأح���م���ر الإم����ارات����ي، وج��ام��ع��ة اأب����� ظبي، 
والتكن�ل�جيا،  ل��ل��ع��ل���م  ال��ع��ن  وج��ام��ع��ة 
وفريق  املجتمعية،  ال�صرطة  �ص�ؤون  وق�صم 
ال�صحافة  ورج�������ال  ال���ت���ط����ع���ي  ال�����ط����ن 
وامل�ؤ�ص�صات احلك�مية واخلا�صة  والإعام، 

وكافة الأفراد املتط�عن.
حممد  �صامل  ال�صيخ  التكرمي  حفل  ح�صر 
ب���ن رك���ا����ص ال���ع���ام���ري ال�����ذي األ���ق���ى كلمة 
اأن احل��م��ل��ة حققت  ب��امل��ن��ا���ص��ب��ة واأك����د ف��ي��ه��ا 

ال��ك��ث��ري م��ن ال��ف���ائ��د امل��ب��ا���ص��رة يف تثقيف 
التقيد  ب�������ص���رورة  وال�����ص��ائ��ق��ن  اجل��م��ه���ر 
ا�صتخدام  عن  البتعاد  واأهمية  بالق�انن، 
ال�صيخ  و�صكر  ال�صيارة.  قيادة  اأثناء  الهاتف 
���ص��امل ب��ن رك��ا���ص م��دي��ري��ة ���ص��رط��ة العن 
وو�صائل  املجتمعية،  ال�صرطة  �ص�ؤون  وق�صم 
واجلمعيات  اجل����ه����ات  وك����اف����ة  الإع���������ام 
اإجناح احلملة  التي �صاهمت يف  وامل�ؤ�ص�صات 
حتت �صعار "�صامتك يف عام اخلري"  للحد 
و�صائل  وتطبيقات  الهاتف  ا�صتخدام  م��ن 

الت�ا�صل الجتماعي اأثناء قيادة ال�صيارة. 
اأهم  "حياتي  ح��م��ل��ة  ف��ري��ق  رئ��ي�����ص  وق����ال 
اإن  الكعبي  خمي�ص  ات�صالتي" حممد  من 
امل�ص�ؤولية  اأهمية  لن�صر  املبادرة جاءت  هذه 
الظ�اهر  مل�اجهة  الأف��راد  لدى  املجتمعية 
ال�����ص��ل��ب��ي��ة يف جم��ت��م��ع��ن��ا، والب����ت����ع����اد عن 
اأو  ال�صيارة  قيادة  اأثناء  املحم�ل  ا�صتخدام 
ل�ق�ع  جتنباً  الن�صية  الر�صائل  على  بالرد 

اأرواح  ع��ل��ى  امل����روري����ة احل���ف���اظ  احل�������ادث 
ال�����ص��ائ��ق��ن. وت��ق��دم ال��ك��ع��ب��ي ب��ال�����ص��ك��ر اإىل 
ال�صيخ �صامل حممد بالركا�ص على رعايته 
على جه�د  مثنياً  لهذه احلملة،  وم�اكبته 
من  املتط�عن  ع�صرات  وم�صاركة  وتكاتف 

وفريق  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة 
ال�طن التط�عي.  

ب��رن��ام��ج احل��ف��ل ع��ر���ص فيلم  ك��م��ا ت�صمن 
خال  انطلقت  التي  احلملة   م�صرية  عن 
املحا�صرات  وملخ�ص  املا�صي  فرباير  �صهر 

اجلامعات  يف  اأق���ي���م���ت  ال���ت���ي  ال���ت����ع����ي���ة 
ال�صيخ  ق���ام  وامل����دار�����ص. ويف خ��ت��ام احل��ف��ل 
امل�صاركة  اجلهات  بتكرمي  ركا�ص  بن  �صامل 
على  العمل  وفريق  الإعامية  وامل�ؤ�ص�صات 

جه�دهم املبذولة يف اإجناح احلملة.

يف اإطار التعاون امل�سرتك

وفد كلية العلوم بجامعة الإمارات 
يزور معهد الإمارات للمرتولوجيا
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زار وفد من كلية العل�م وكلية الهند�صة بجامعة الإمارات ، معهد الإمارات 
ال�فد،  وتراأ�ص   ، واملطابقة،  للج�دة  اأب�ظبي  ملجل�ص  التابع  للمرتول�جيا 

الأ�صتاذالدكت�ر اأحمد مراد –عميد كلية العل�م.
 وقام ال�فد بعدة لقاءات عمل مع جمل�ص اأب�ظبي للج�دة واملطابقة يف مقر 
معهد الإمارات للمرتول�جيا، كما اطلع�ا على عر�ص ح�ل الدور يق�م به 
املعهد على ال�صعيد ال�طني والإقليمي واخلدمات املقدمة من قبل املجل�ص 

ودورها يف تط�ير البنية التحتية للج�دة. 
الطرفن،  بن  امل�صرتكة  للجنة  الأول  الجتماع  عقد  مت  ال��زي��ارة  وخ��ال 
لبحث �صبل التعاون وكيفية تنفيذ الإتفاقية امل�قعة بن جامعة المارات 
وجمل�ص اأب�ظبي للج�دة واملطابقة حيث ح�صر اللقاء من املعهد الدكت�ر 
ج�رجي��ص ت�ص�ربتزوجل� –مدير اإدارة املرتول�جيا العلمية وال�صناعية-، 

واملهند�ص حممد املا -مدير اجل�دة يف املعهد-. 
ومت مناق�صة تطبيق بن�د التفاقية ومتابعة تنفيذها.

كما قام ال�فد بزيارة املختربات التابعة للمعهد، حيث قدم طلبة اجلامعة 
املتدربن باملعهد عر�صاً عن طبيعية تدريبهم واأهم املهارات التي يكت�صب�نها 

اأثناء التدريب مبعهد الإمارات للمرتول�جيا.
تعزيز  اأهمية  على  العل�م  كلية  عميد  م��راد  اأحمد  الدكت�ر  ال�صتاذ  واأك��د 
ا�صرتاتيجية  خطة  لر�صم  بالدولة  املعنية  اجلهات  مع  وال�صراكة  التعاون 
اأهدافها لتعزيز التنمية  لدعم م�ؤ�ص�صات الدولة وامل�صاهمة معها لتحقيق 
ال�����ص��ام��ل��ة ال��ت��ي ت�����ص��ه��ده��ا ال���دول���ة. واأ����ص���ار اإىل اأن ال��ك��ل��ي��ة و���ص��ع��ت خطة 
ا�صرتاتيجية تهدف اإىل تعزيز ال�صراكات احلالية وبناء �صراكات جديدة مع 
خمتلف اجلهات احلك�مية واخلا�صة. ويف نهاية اللقاء قدم الأ�صتاذ الدكت�ر 
الكعبي  الدكت�ر هال  للمجل�ص  العام  لاأمن  تذكارية  درع��اً  مراد  اأحمد 

وا�صتلمها مدير اإدارة املرتول�جيا العلمية وال�صناعية بالإنابة عنه.

بلدية مدينة العني تنظم مبادرة ) كافئهم 
على متيزهم (  مبنا�سبة يوم العمال العاملي
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نظمت بلدية مدينة العن م�ؤخراُ فعالية " كافئهم على متيزهم " ، تزامنا 
مع ي�م العمال العاملي، والذي ي�صادف الأول من ماي� من كل عام،  وجاء 
املتميزين  للعمال   العن  بلدية مدينة  عام  تكرمي مدير  ذلك من خال 
الربامج   تنظيم عدد من  اإ�صافة   ، لهم  والتقدير  ال�صكر  �صهادات  وتقدمي 

بهذه املنا�صبة ، لأهمية الدور الذي تق�م به هذه الفئة يف بناء املجتمع .
العن  مدينة  بلدية  اإدارات  م��ن  ع��دد  نفذتها  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت��اأت��ي   
املختلفة على  املجتمع  فئات  الجتماعي بن  الإخ��اء  اأهمية  تر�صيخ  بهدف 
تن�ع جن�صياتهم وم�صت�ياتهم ال�ظيفية، وتعزيز تنمية ال�صع�ر بالإرتباط 
ملزيد من  دافعا  بالرتياح ومينحه  �صع�را  ي�صكل  واإدارت���ه مما  العامل  بن 
ب��اأن هناك من يقدر جهده بطرق تتمثل يف جت�صيد  ي�صعر  العطاء بحيث 
وتاأتي  كما  لاآخرين.  وال�صكر  الع�ن  وتقدمي  ك��امل���ؤازرة  الإن�صانية  القيم 
هذه اخلط�ة كاأحد مبادرات بلدية مدينة العن لعام اخلري، حيث حر�ص 
اأن يك�ن  ملا ينبغي  م�ظفي بلدية مدينة العن على عك�ص �ص�رة م�صرفة 
واأن يك�ن�ا من��اذج م�صرفة   ، املجالت  الإم���ارات يف جميع  دول��ة  اأبناء  عليه 
يف املجتمع عرب م�صاعدة الآخرين والحتفال باأ�صحاب املهن  من العمال، 
وجاء ذلك من خال تقدمي  ك�ب�نات م�صرتيات وهدايا  رمزية  و بع�ص 
الحتياجات الب�صيطة التي ت�صاركهم  فرحتهم بي�م العمال. ومن ناحيتهم 
تقدم العمال بال�صكر جلميع الإدارات القائمة على هذه املبادرة، والتي بعثت 
يف نف��صهم حب العمل وتقدمي املزيد لأداء عملهم، مثمنن الهتمام الذي 
ت�صاهم يف حتقيق  والتي  العمال  مكانة  لتعزيز  العن  بلدية مدينة  ت�ليه 
ال�صخ�صية  بناء  ب��دوره��ا  وحتقق  كما  والجتماعية،  القت�صادية  التنمية 

الإن�صانية بالإ�صافة اإىل تعريفهم بحق�قهم وفقا للق�انن والل�ائح. 
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• اأ�صرا�ص العقل: نظرياً يبلغ عددها اأربعة وتنم� 
والع�صرين،  واخلام�صة  ع�صرة  اخلام�صة  عمر  بن 
لكن يختلف ال��صع اأحياناً. ي�لد بع�ص النا�ص من 
دون اأي اأ�صرا�ص عقل، اأو قد ينم� �صر�ص مماثل اأو 
اثنان اأو ثاثة لدى البع�ص الآخر. كذلك قد تبقى 
هذه الأ�صرا�ص داخل اللثة ط�ال احلياة اأو ميكن اأن 

تنم� يف اأي عمر، حتى بعد اخلم�صن!
الأ�صرا�ص  ه��ذه  اق��ت��اع  اإىل  احل��اج��ة عم�ماً  ت��ربز 
اأثناء من�ها لأنها قد تنبت ب�صكل ع�ص�ائي، اأو يك�ن 
اللثة،  داخ��ل  عالقة  تبقى  حن  ج��داً.  �صّيقاً  الفك 
يقتلع  اأخ��رى.  اأو حت�صل م�صاعفات  كي�صات  تظهر 
جراح الأ�صنان ال�صر�ص يف هذه احلالة حتت تخدير 
على  ع��م���م��اً  ال��ع���اق��ب  وتقت�صر  م��صعي  اأو  ع���ام 
انتفاخ اخلد و�صع�بة يف فتح الفم وبع�ص الأوجاع.

• الت�سو�س:
الأولد  اأ�صنان  الأول  املقام  يف  الت�ص��ص  ي�صتهدف   
ال��ذي��ن ي��ح��ب���ن ال�����ص��ك��ري��ات، وي��ظ��ه��ر اأح��ي��ان��اً رغم 
يف  احل��ال��ة  ت�صبه  ق��د  ب��ان��ت��ظ��ام.  الأ���ص��ن��ان  تنظيف 
لكن  الأ���ص��ن��ان،  يف  ب�صيطة  ح�صا�صية  اأي  ال��ب��داي��ة 
باملاأك�لت  الحتكاك  عند  الأمل  ي�صتّد  ما  �صرعان 

واحلرارة.
ا�صتهاك  ب���ع���د  ت��ن��م���  ال���ت���ي  اجل���راث���ي���م  ت���ه���اج���م 
الأ�صنان.  م��ي��ن��ا  امل����اأك�����لت  وخم��ت��ل��ف  الأح���م���ا����ص 
من  ال�صكري،  وداء  والتبغ،  ال�صكر،  فائ�ص  وُيعترب 

�صمن اأبرز الع�امل امل�صيئة اإىل الأ�صنان.
اأوًل  ال�صن  م��ن تنظيف  ب��د  م��ع��روف: ل  ال��ع��اج   -
اأو  اخل���زف  م��ن  م�صن�عة  بح�ص�ة  الثقب  ���ص��ّد  ث��م 
اأن تك�ن بل�ن الأ�صنان، لكن  الراتنج املرّكب �صرط 
ال�صن  اإذا كانت  املعادن �صابة.  اأكرث  الذهب  يبقى 
تاج لتغطية  اأو قدمية ج��داً، ميكن و�صع  مت�صررة 

ما تبّقى منها بعد �صحب ع�صبها.

• اخلّراجات:
 اخل��ّراج��ات م�ؤملة ج��داً، وقد تنجم عن ت�صّ��ص مل 
ُيعالج. تتعلق امل�صكلة عم�ماً بالتهاب على م�صت�ى 

اللثة والعظم وبت�صّكل كي�ص مليء بالقيح.
املري�ص  ي����ع����اين 

ي�صت�صري  اأن  يجب  ل��ذا  والتعب،  احلمى  من  اأي�صاً 
اإىل  ال��ع��دوى  اخل���راج  ينقل  ل  ك��ي  �صريعاً  الطبيب 
بتفريغ  العاجل  العاج  يق�صي  املجاورة.  الأن�صجة 

القيح عرب َثقب اخلّراج اأو ا�صتعمال الليزر.
ك���ذل���ك ي������ص��ي ال��ط��ب��ي��ب مب�����ص��اد ح���ي����ي ويق�م 
يغرغر  اأن  امل��ري�����ص  م��ن  وي��ط��ل��ب  ك��ام��ل،  بتنظيٍف 
فمه با�صتمرار يف املرحلة الاحقة. اإذا ا�صتّد الأمل، 
ب���اردة على اخل��ّد واأخ���ذ م�صّكن  ك��م��ادة  ميكن و�صع 
التهاب  اأو م�����ص��ادات  ال��ب��ارا���ص��ي��ت��ام���ل  ل���اأمل م��ث��ل 
اأو ميكن دهن خمّدر على ال�صن  غري �صتريويدية. 

بانتظار اجلل�صة العاجية.

االأمل: • نوبات 
التقاط عدوى  غ��داة  الأ�صنان  اأمل  ن�بات  تتاحق   
اأن  اأو ميكن  الأ���ص��ن��ان.  ال��ت��ه��اب ع�صب  اأو  )خ����ّراج( 
ل��ذا تربز  الأ���ص��ن��ان  �صائبة يف  ع��ن ج��راح��ات  تنجم 
ترتبط  ب��ارع. قد  اختيار طبيب  اإىل  دوم��اً  احلاجة 
الن�بات اأي�صاً بنم� اأ�صرا�ص العقل لدى الرا�صدين 

اأو اأ�صنان احلليب لدى الأطفال.

ال�سن: دواعم  • التهاب 
اأول  اللثة وت��ت���ّرم ويظهر   يف ه��ذه احل��ال��ة حت��م��ّر 

م���ؤ���ص��ر ع��ل��ى امل�����ص��ك��ل��ة عند 
اأثناء  ن����زف  ح�����ص���ل 

الأ�صنان.  ف����رك 
يلتهب الن�صيج 

ال��ذي ي�صل 
ال�������������ص������ن 

للثة  با

ب�صبب  اأحياناً  اللثة  ترتاجع  كذلك  الأمل.  وي�صبب 
ا�صتعمال  اأو  قا�صية  بفر�صاة  العنيف  الأ�صنان  فرك 
ت��راك��م اجل����ري. يق�صي  اأو  م��ع��ج���ن غ��ري م��ن��ا���ص��ب 
الب�صيطة  ال�قائية  التدابري  بع�ص  باتخاذ  احل��ل 
ا�صتعمال معج�ن  مثل  الأ���ص��ن��ان  ف��رك  اأث��ن��اء 
خ��ا���ص ب��الأ���ص��ن��ان احل�����ص��ا���ص��ة ودهن 
ال�صن.  عنق  على  ط��اء  اأو  ه��ام 
تتجّنب  اأن  اأي�صاً  الأف�صل  من 
احلم�صية  امل���������اأك����������لت 

لفرتة.

اللثة: • التهاب 
ال������ل������ث������ة يف  ت���������ص����ب����ح   
حمراء  احل����ال����ة  ه�����ذه 
وت��ن��ت��ف��خ وت���ن���زف عند 
ال�صبب  يتعّلق  فركها. 
املرتاكمة  ب��ال�����ص��ف��ائ��ح 
تنظيف  ل���ع���دم  ن��ت��ي��ج��ة 
يكفي.  مب������ا  الأ�������ص������ن������ان 
امل�صكلة  ه����ذه  جت��ّن��ب  مي��ك��ن 
اجلري  اإزال����ة  ع��رب  ب�صاطة  بكل 
ترتبط  ق���د  اآخ�����ر.  اإىل  وق����ت  م���ن 
التيجان  و�صعية  ب�ص�ء  اأي�صاً  امل�صكلة 
اأو �ص�ء ا�صطفاف الأ�صنان. ميكن معاجلة 
ال��ت��ه��اب ال��ل��ث��ة ع��رب غ��رغ��رة ال��ف��م وحت�صن 
لكن  اجل���ري.  م��ن  وال��ت��خ��ّل�����ص  نظافته 
اإىل جراحة  اأحياناً  تربز احلاجة 

بح�صب حّدة الإ�صابة.

اأه�������م ق���واع���د 
نظافة الفم

طبيب  • زي��ارة 
الأ����������ص���������ن���������ان 

بانتظام

ال�صروري  وم��ن  مب�صت�صار،  اأ�صبه  الأ���ص��ن��ان  طبيب 
ال������رتّدد ع��ل��ي��ه ب���ق���در ط��ب��ي��ب ال��ع��ائ��ل��ة يف خمتلف 

الأعمار. 
ول يجب الكتفاء بزيارته عند ا�صتداد اأمل الأ�صنان. 
ال�صنة  اأو مرة يف  اأ�صهر  �صتة  كل  امل�عد معه  ي�صّكل 
على الأقل اأمراً �صرورياً لإزالة اجلري وال�قاية من 

خمتلف م�صاكل الأ�صنان.

يوميًا االأ�سنان  • فرك 
لثاث  وي��دوم  ناعماً  الأ�صنان  يك�ن فرك  اأن  يجب 

دقائق ل�صمان فاعليته.
اأ�صنان �صلبة واحر�ص على  فر�صاة  اإذاً  ت�صتعمل   ل 

تغيريها كل ثاثة اأ�صهر لأن ال�بر يتلف �صريعاً.
ثاث  اأ�صنانك  تنّظف  اأن  يجب  املثلى،  احل��ال��ة  يف   
م����رات ي���م��ي��اً، ب��ع��د وج���ب���ات ال��ط��ع��ام، ل��ك��ن ميكن 
ت�صمح  وم�صاًء.  �صباحاً  بتنظيفها  عملياً  الكتفاء 
ه����ذه اخل���ط����ة اأي�������ص���اً ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى رائ���ح���ة فم 

منع�صة.
غرغرة  ميكنك  م�صتحيًا،  الأ�صنان  ف��رك  ك��ان  اإذا 

فمك اأو م�صغ علكة با �صكر.

• الفلور
لكن  الأولد  م��ع  اأ���ص��ا���ص��ي  ب�صكل  ال��ف��ل���ر  ُي�صتعمل 
ب���ح���ذر. ل����ذا ي��ج��ب حت���دي���د ج���رع���ة م��ع��ت��دل��ة وفق 
ت��صيات طبيب الأ�صنان. حتت�ي املاء املعدنية على 

الفل�ر الذي ي�صمح باحلفاظ على ت�ازن �صليم.

الغذائي • النظام 
ت�صيء  طبعاً:  اأ�صا�صياً  دوراً  الغذائي  النظام  ي���ؤدي 
اأو الغنية بال�صكر اإىل الأ�صنان  املاأك�لت احلم�صية 
وجُت������ّرده������ا م����ن م���ع���ادن���ه���ا ع���ل���ى ع��ك�����ص ال���ده����ن 
الأطباق  تعّزز  مثًا.  وامل��ع��ادن  الكازين  وبروتينات 
الغنية بالكرب�هيدرات ت�صّ��ص الأ�صنان وقد تت�صرر 

اأي�صاً ب�صبب الأكل الع�ص�ائي.

نِّبك   تجُ غذائية  ن�سائح   5
ال�سداع الن�سفي

د خرباء التغذية العاجية اإمكانية التخفيف من عدد ن�بات واأعرا�ص  اأكَّ
ن�عاً  ت�صبب  التي  املزمنة  امل�صكات  اإح��دى  ُي��َع��دُّ  ال��ذي  الن�صفي،  ال�صداع 
وُت�صاحبُه  الأن�صطة احلياتية،  اأو ممار�صة  العمل،  امل�ؤقتة عن  الإعاقة  من 
اأو  ل�صاعات  وال�ص�ت  لل�ص�ء  ال�صديدة  احل�صا�صية  مثل:  مزعجة،  اأعرا�ص 
 5 دع��ا اخل��رباء لتباع  وال���دوار، حيُث  التقي�ؤ،  الإح�صا�ص برغبة  اأي��ام، مع 

ن�صائح غذائية تتمثَّل يف التايل:

ال�سبانخ
ُيقلِّل  الف�ليك  الغنية بحم�ص  اأكل الأطعمة  اأن زيادة  َبيََّنْت درا�صة حديثة 
امل�صادر  اأغ��ن��ى  م��ن  ال�صبانخ  وُتعترب  الن�صفي،  ال�����ص��داع  ون���ب��ات  اأع��را���ص 
والهلي�ن،  اخل�����ص��راء،  ال���رق��ي��ة  اخل�����ص��روات  بجانب  ال��ف���ل��ي��ك،  بحم�ص 

والبي�ص، والفطر “امل�صروم”.

ن�سبة ال�سكر
احر�ص على اأكل وجباتك اخلفيفة من الكرب�هيدرات التي ل ترفع ن�صبة 
ال�ص�فان”  حب�ب  ال�ص�فان،  كعك  “ال�ص�فان،  مثل:  كبري،  ب�صكل  ال�صكر 

والتي تتميَّز مب�ؤ�صر منخف�ص لن�صبة ال�صكر.

املك�سرات
التي  امل��ع��ادن  من  لأن��ه  املغني�صي�م؛  من  اجل�صم  ُم��دخ��ات  تزيد  املك�صرات 
املغني�صي�م بكرثة  الن�صفي، حيُث ي�جد  ال�صداع  ال�قاية من  ت�صاعد على 

يف الكاج�، والل�ز، وبذور اليقطن “اللب الأبي�ص”.

ال�سلمون واملكاريل
يات التي ت�صاعد على ال�قاية من ن�بات ال�صداع الن�صفي وتخفيف  من املغذِّ
ال�صلم�ن،  يف  ال��ده���ن  ه��ذه  وت���ج��د  الدهنية،  اأوميغا3  اأح��م��ا���ص  �صدتها 

واملكاريل، والت�نة.

الرتطيب
ا�صرب املزيد من املاء، وتناول الأطعمة التي ت�صاعد على ترطيب اجل�صم، 

مثل: اخليار، والبطيخ، والكمرثى، والتفاح.

بالرغم من اأن طعمها قد يك�ن لذعاً وغري لذيذ، 
وتنبع  امل��ت���ق��ع،  تف�ق  العنب  ب��ذور  ف���ائ��د  اأن  اإل 
ال��ع��دي��د من  اح��ت���ائ��ه��ا على  م��ن  تناولها  اأه��م��ي��ة 
للج�صم  الهامة  والفيتامينات  الغذائية  العنا�صر 

والتي تتمثل يف:
الأح���م���ا����ص 

م�صادات  و  الأم��ي��ن��ي��ة  الأح���م���ا����ص  و  ال��ده��ن��ي��ة 
اأهم  ومن  الفاف�ن�يد،  با�صم  املعروفة  الأك�صدة 

ف�ائد بذور العنب ما يلي:

التقدم  وع��ام��ات  ال�سيخوخة  ي��ح��ارب 
بالعمر

اح����ت�����اء ب������ذور ال���ع���ن���ب على 
م�صادات الأك�صدة الق�ية 
جعل له دوراً كبرياً يف 
ال�صيخ�خة  حماربة 
التقدم  وع��ام��ات 
فيها  مب��ا  بالعمر، 

التجاعيد.

ت���ق���ل���ي���ل خ��ط��ر 
باأمرا�س  االإ���س��اب��ة 

القلب
العلمية  ال���درا����ص���ات  ب��ّي��ن��ت 
ب����ذور  ت����ن����اول  اأن  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
تقليل  يف  ي�����ص��اه��م  ال���ع���ن���ب 
بالن�بات  الإ����ص���اب���ة  خ��ط��ر 
نب�صات  وا���ص��ط��راب  القلبية 
م�صت�يات  م��ن  والتقليل  القلب 

الك�لي�صرتول املرتفعة.

عاج الدوايل وتورم ال�ساقن
م�صادات الأك�صدة امل�ج�دة يف بذور العنب ت�صاهم 
يف حت�صن الدورة الدم�ية، وبالتايل التقليل من 
احتمال الإ�صابة بالدوايل، لي�ص هذا فح�صب، بل 
ت�صاعد الن�صاء وخ�ص��صاً الل�اتي يجل�صن مط�ًل 

يف التخفيف من ت�رم ال�صاقن.

حماربة ال�سرطان
بالرغم من اأن التاأكيد على هذه الفائدة املرتبطة 
بتناول بذور العنب وحماربة ال�صرطان مبكراً اإل 
اأن النتائج الأولية اأ�صارت باأن خا�صة بذور العنب 
مرتبطة  لل�صرطان  م�����ص��ادة  خ�صائ�ص  حت��ت���ي 

ب�صكل اأ�صا�صي مب�صادات الأك�صدة!

امل�ساهمة يف فقدان الوزن
وجدت بع�ص الأدلة العلمية اأن تناول بذور العنب 
ال���زن، فخا�صة  وم�صغها قد ي�صاعد يف خ�صارة 
الأي�ص  عمليات  ت�صريع  يف  ت�صاعد  العنب  ب��ذور 
هناك  اأن  اإل  اجل�صم،  يف  الده�ن  من  والتخل�ص 
ح�ل  العلمية  الأبحاث  من  مبزيد  للقيام  حاجة 
ي�����ص��اع��د الباحثن  امل��������ص����ع، ف��اإث��ب��ات ذل���ك ق���د 

ال�صمنة  م��ك��اف��ح��ة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  اآل���ي���ة  ت��ط���ي��ر  يف 
وعاجها.

التخل�س من االكتئاب
برونت�ت�صي�نات  تدعى  التي  الأك�صدة  م�صادات 
يف  امل��ت���اج��دة   )Proanthocyanidins(
الدماغ وتخلي�ص  التاأثري على  العنب قادرة على 
الإن�صان من الكتئاب، وهذا ما اأثبتته الدرا�صات 

يف جت���ارب خم��ربي��ة مت��ت على ال��ف��ئ��ران، حيث 
م�صت�ى  زي������ادة  يف  امل�������ص���ادات  ه����ذه  ���ص��اه��م��ت 

 )Serotonin( ال�����ص��ريوت���ن��ن 
م�اد  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  ال���دم���اغ  يف 
ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة اأخ�����رى م�����ص���ؤول��ة عن 

الإ�صابة بالكتئاب.

�سفاء اجلروح
املجلة  يف  ن�����ص��رت  درا�����ص����ة  وج�����دت 

 Free Radical( ال��ع��ل��م��ي��ة 
 )Biology and Medicine

امل�صتخل�ص  الأك�����ص��دة  م�صاد  و�صع  اأن 
على  »برونت�ت�صي�نات«  العنب  ب��ذور  م��ن 

اأن  اإل  اأ�صرع،  ب�صكل  �صاعد يف عاجها  اجل��روح 
النتائج اأولية وبحاجة اإىل درا�صات اأعمق، فا تقم 

بذلك بنف�صك!

مرتبطة وم��ن ال��ف���ائ��د ال��ت��ي قد  ت���ك����ن 
العنب  ب����ب����ذور 

وخا�صته ما يلي:
عاج ت�ص��ص الأ�صنان

حت�صن الروؤية الليلية
مكافحة مر�ص الزهامير وتاأخري الإ�صابة به

حت�صن م�صت�ى ال�صكر يف الدم.
للح�ص�ل على ف�ائد بذور العنب املرج�ة، يف�صل 
بلعها  ولي�ص  ع�صارتها  على  للح�ص�ل  م�صغها 

فقط!

غنية بعنا�سر غذائية وفيتامينات مهمة للج�سم

فوائد بذور العنب تفوق املتوقع

خطوات فاعلة لتجّنب م�ساكل 
ال�سنان ومعاجلتها

تتعّدد م�ساكل االأ�سنان، لكن بف�سل التقّدم احلا�سل يف اأ�سلوب احلياة اليومي اعتبارًا 
من مرحلة الطفولة، بداأ بع�س اال�سطرابات يرتاجع. 

 ما هي اأبرز اخلطوات الفاعلة لتجّنب امل�ساكل اأو معاجلتها؟

عند تناولك للعنب هل تقوم برمي بذوره والتخل�س منها؟ اإذا من املمكن اأن تتخل�س من هذه العادة اأي�سًا عندما تعرف فوائد بذور العنب!.
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / ب�ن كنيل �صيم�ن�ص انتيليكتيال بروبريتي 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم :254961                بتاريخ :2016/6/8
تاريخ اإيداع الأول�ية:

با�ص��م: ت�صاب�ف�صكي للتجارة ذ.م.م. 
وعن�انه: مكتب رقم 507  برج جروزفين�ر هاو�ص التجاري �صارع ال�صيخ زايد �ص.ب. 24739 دبي الإمارات 

العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

خدمات الدعاية والإعان واإدارة وت�جيه الأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي.
ال�اق�عة بالفئة: 35

باللغة الإجنليزية وهي )MUDDLE( ومعناها  التجارية كلمتن  و�صف العامة:  تت�صمن العامة 
لل�صرق  )اخت�صار  اأو  )اأن��ا(  اإم��ا  معنيان  ولها   )ME( وكلمة  اإرب���اك(  اأو  بلبلة  اأو  )ت�ص�ي�ص  العربية  باللغة 

الأو�صط(.
ال�ص��رتاطات: 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  10  مايو 2017 العدد 12016

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / ب�ن كنيل �صيم�ن�ص انتيليكتيال بروبريتي 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم :   259833               بتاريخ :2016/9/9
تاريخ اإيداع الأول�ية:

با�ص��م: �صمارت ه��صبيتاليتي �ص�لي��صنز ليمتد
وعن�انه: �ص.ب. 957 اوف�ص�ر انك�رب�را�صنز �صنرت رود تاون جزر العذراء الربيطانية 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات الدعاية والإعان واإدارة وت�جيه الأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي.

ال�اق�عة بالفئة: 35
و�صف العامة:  تتك�ن العامة التجارية من الكلمة الإجنليزية )BLAZON( مكت�بة بالل�ن الأزرق 
والأحرف الكبرية ب�صكل زخريف، اأ�صفل منها كتبت كلمة )HOTELS( بالل�ن الذهبي والأحرف الكبرية 
مع خط بالل�ن الذهبي يف كا اجلانبن. بينما اأعاها ي�جد �صكل درع يت�صمن �صكل درع بالل�ن الذهبي 

مت�صمنا حرف )B( باللغة الإجنليزية مكت�ب ب�صكل زخريف وبل�ن اأبي�ص.
ال�ص��رتاطات: 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  10  مايو 2017 العدد 12016

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / ب�ن كنيل �صيم�ن�ص انتيليكتيال بروبريتي 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم :   257786               بتاريخ : 2016/08/03
تاريخ اإيداع الأول�ية:  

با�ص��م: اأوليف لين اإنرتنا�صي�نال اإ�ص اإل
وعن�انه: �صي/ مان�يل ب�مب� اأجن�ل� 24 بانتا 2، اأوفي�صينا 13 28050 مدريد  اإ�صبانيا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
الزيت�ن،  زيت  مع  اململح  ال�صمك  الزيت�ن،  زيت  مع  الأن�ص�جة  املحف�ظ،  الزيت�ن  الزيت�ن،  واأطعمة  زي���ت 
اإعداد  الزيت�ن، جتهيزات  بزيت  تعزيز احلليب  فيها  يتم  التي  الزيت�ن، م�صروبات احلليب  زيت  الت�نة مع 
املرق غري املركز مع زيت الزيت�ن، اللحم وال�صمك املحف�ظ مع زيت الزيت�ن، اخلليط الذي يحت�ي دهن 
املعززة  احلليب  منتجات  الزيت�ن،  بزيت  امل�صن�عة  لاأكل  ال�صالة  الده�ن  الزيت�ن،  بزيت  املخل�ط  للفرد 
بزيت الزيت�ن، الزبد امل�صنع من زيت الزيت�ن، ال�صمن امل�صنع من زيت الزيت�ن، رقائق البطاطا )البطاطا 
املقرم�صة الإجنليزية( امل�صنعة بزيت الزيت�ن، الأطباق املعدة من اللحم و / اأو ال�صمك و / اأو اخل�صروات مع 
زيت الزيت�ن و / اأو الزيت�ن، ح�صاء جازباك� املعد مع زيت الزيت�ن، جتهيزات اإعداد احل�صاب مع زيت الزيت�ن، 

ع�صائر اخل�صروات اخلا�صة بالطهي امل�صنعة بزيت الزيت�ن.
ال�اق�عة بالفئة: 29

الإ�صبانية  باللغة   )MAESTRO DE OLIVA( كلمات  ال��ع��ام��ة  تت�صمن  ال��ع��ام��ة:    و���ص��ف 
والأحرف الكبرية بالل�ن الأ�ص�د ويل لها معنى يف اللغة الإجنليزية

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  10  مايو 2017 العدد 12016

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / ب�ن كنيل �صيم�ن�ص انتيليكتيال بروبريتي 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم :   261642               بتاريخ :2016/10/19
تاريخ اإيداع الأول�ية:  

با�ص��م: فل�مايد اإنرتبراي�صي�ص ليمتد
وعن�انه: 79-81 ريجيبنت �صرتيت لندن دبلي� 1 بي 4 اإي جي اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات تقدمي الأطعمة وامل�صروبات واملطاعم وخدمات التم�ين وخدمات حجز املطاعم وخدمات املقاهي 

وخدمات منافذ ال�جبات اخلفيفة.
ال�اق�عة بالفئة: 43

 )GRAND CAFFÉ CONCERTO( الكلمات التجارية  العامة  تت�صمن  العامة:  و�صف 
األأ�����ص�����د، وت��ع��ن��ي ك��ل��م��ة )GRAND( ك��ب��ري باللغة  ال��ك��ب��رية وب��ال��ل���ن  ب���الأح���رف  ب��ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
كلمة  بينما  الإجنليزية،  باللغة  قه�ة  لكلمة  الإيطالية  الكلمة  وه��ي   )CAFFÉ( كلمة  بينما  العربية 

)CONCERTO( وهي الكلمة الإيطالية لكلمة حفلة م��صيقية باللغة الإجنليزية.
ال�ص��رتاطات: 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  10  مايو 2017 العدد 12016

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي وم�صارك�ه
بن�صر طلب  ت�صجيل العامة التجارية   :

بتاريخ: 2017/01/10    امل�دعة حتت رقم  : 266176 
 تاريخ اإيداع الأول�ية: 
با�صم:   ام�اج �ص م ع م

وعن�انه : �ص.ب. 307 ، الرمز الربيدي 111 ، م�صقط ، �صلطنة عمان.
زي�ت   ، روائ��ح عطرية   ، ، عط�ر  م���اد عطرية   ، �صاب�ن  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، غ�ص�لت )ل��صن( لل�صعر ، م�صتح�صرات للعناية بال�صعر والب�صرة ، كرميات 
ال�صتحمام  يف  لا�صتخدام  م�صتح�صرات   ، مكياج  م�صاحيق   ، للج�صم  كرميات   ، وال�جه  للج�صم  وغ�ص�لت 

والد�ص ، مزيات الروائح الكريهة لا�صتخدام الب�صري.
3 ال�اقعة بالفئة:  

و�صف العامة: العامة عبارة عن ر�صم مميز ثاثي الأبعاد ل�عاء م�صح�ق جتميل م�صلع بغطاء مزخرف 
من الأعلى.

ال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.                                                                                                           

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  10  مايو 2017 العدد 12016

EAT 105128

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي وم�صارك�ه
بن�صر طلب  ت�صجيل العامة التجارية   :

بتاريخ: 2017/01/23    امل�دعة حتت رقم  : 266944 
 تاريخ اإيداع الأول�ية: 2016/08/01
با�صم:   هاو�ص اوف برين�ص ايه / ا�ص

وعن�انه : في�صرت فارماج�صجيد 19 ، دي كيه-1606 ، ك�بنهاجن ڤي ، الدمنارك.
التبغ  ، بدائل  التبغ  ، منتجات  ُم�صنع  اأو  تبغ خام  املنتجات: �صجائر،   / الب�صائع / اخلدمات  وذلك لتمييز 
)غري املخ�ص�صة لغايات طبية( ، �صيجار ، �صيجاريل� )�صيجار رفيع( ، ولعات ، ثقاب ، اأدوات املدخنن ، ورق 
�صجائر ، اأنابيب �صجائر ، فاتر �صجائر ، اأجهزة ت��صع يف اجليب للف ال�صجائر ، اآلت حمم�لة حلقن التبغ 
يف الأنابيب ال�رقية ، �صجائر الكرتونية ، �ص�ائل لل�صجائر اللكرتونية ، منتجات التبغ لغايات الت�صخن ، 
املت�صمنة يف فئات  الفئة 34 وغري  ال�اقعة يف  التبغ  اأو  ال�صجائر  اأجهزة الكرتونية وقطعها لغايات ت�صخن 

اأخرى.
34 ال�اقعة بالفئة:  

و�صف العامة: العامة عبارة عن ر�صم مميز لتاج بالل�ن الف�صي.
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.                                                                                                           

اإدارة العامات التجارية      

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  10  مايو 2017 العدد 12016

EAT 106202

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي وم�صارك�ه
بن�صر طلب  ت�صجيل العامة التجارية   :

بتاريخ: 2017/01/23    امل�دعة حتت رقم  : 266943 
 تاريخ اإيداع الأول�ية: 2016/08/01
با�صم: هاو�ص اوف برين�ص ايه / ا�ص

وعن�انه : في�صرت فارماج�صجيد 19 ، دي كيه-1606 ، ك�بنهاجن ڤي ، الدمنارك.
التبغ  ، بدائل  التبغ  ، منتجات  ُم�صنع  اأو  تبغ خام  املنتجات: �صجائر،   / الب�صائع / اخلدمات  وذلك لتمييز 
)غري املخ�ص�صة لغايات طبية( ، �صيجار ، �صيجاريل� )�صيجار رفيع( ، ولعات ، ثقاب ، اأدوات املدخنن ، ورق 
�صجائر ، اأنابيب �صجائر ، فاتر �صجائر ، اأجهزة ت��صع يف اجليب للف ال�صجائر ، اآلت حمم�لة حلقن التبغ 
يف الأنابيب ال�رقية ، �صجائر الكرتونية ، �ص�ائل لل�صجائر اللكرتونية ، منتجات التبغ لغايات الت�صخن ، 
املت�صمنة يف فئات  الفئة 34 وغري  ال�اقعة يف  التبغ  اأو  ال�صجائر  اأجهزة الكرتونية وقطعها لغايات ت�صخن 

اأخرى.
34 ال�اقعة بالفئة:  

و�صف العامة: العامة عبارة عن ر�صم مميز لتاج بالل�ن الذهبي.
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.                                                                                                           

اإدارة العامات التجارية      

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  10  مايو 2017 العدد 12016

EAT 106201

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي وم�صارك�ه
بن�صر طلب  ت�صجيل العامة التجارية   :

بتاريخ: 2017/01/24    امل�دعة حتت رقم  : 267016 
 تاريخ اإيداع الأول�ية: 

با�صم: فامي� جروب �صريفي�ص اإيه بي 
وعن�انه : روزنل�ند�صجاتان 40 ، 118 53 �صت�كه�مل ، ال�ص�يد.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: برامج كمبي�تر ، برامج كمبي�تر لإن�صاء امل�اقع على �صبكة 
عرب  و/اأو  ال�صبكة  عرب  كمبي�تر  بيانات  ق�اعد  عرب  التجارة  يف  لا�صتخدام  كمبي�تر  برامج   ، الإن��رتن��ت 
عاقات  لإدارة  كمبي�تر  برامج   ، واملحا�صبة  والإدارة  الأعمال  يف  لا�صتخدام  كمبي�تر  برامج   ، الإنرتنت 

العماء.
9 ال�اقعة بالفئة:  

و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمة VAIMO باللغة الإجنليزية.
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.                                                                                                           

اإدارة العامات التجارية      

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  10  مايو 2017 العدد 12016

EAT 105302

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي وم�صارك�ه
بن�صر طلب  ت�صجيل العامة التجارية   :

بتاريخ: 2017/01/24    امل�دعة حتت رقم  : 267017 
 تاريخ اإيداع الأول�ية: 

با�صم:   فامي� جروب �صريفي�ص اإيه بي 
وعن�انه : روزنل�ند�صجاتان 40 ، 118 53 �صت�كه�مل ، ال�ص�يد.

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات ا�صت�صارات اإدارة الأعمال حتديداً ت�فري امل�ص�رة يف 
الأعمال لاآخرين يف جمال تط�ير م�اقع البيع بالتجزئة عرب ال�صبكة واأعمال ا�صتجابة الت�ص�يق املبا�صر ، 
ال�صت�صارات يف الإنرتنت والبيع بالتجزئة يف جمال التجارة عرب �صبكة الإنرتنت حتديداً ت�فري امل�ص�رة يف 
الأعمال والل�ج�صتيات يف اإدارة امل�اقع والبنية التحتية وتفعيل امل�اقع واإدارة الطلبات وت�حيد القن�ات واإدارة 
الطلبات  لتلبية  الداعمة  التحتية  والبنية  الأعمال  وا�صتخبارات  ال�صبكة  عرب  والت�ص�يق  العماء  عاقات 
واملحت�يات وال�ص�ر وغريها من خدمات ال�صتخدام ، اإدارة البيانات ك�نها اإدارة ملحت�يات امل�اقع عرب �صبكة 
الإلكرتونية  التجارة  خدمات   ، البيانات  وق�اعد  البيانات  اإدارة   ، الكرتونياً  البيانات  تخزين   ، الإن��رتن��ت 
حتديداً ت�فري املعل�مات ح�ل املنتجات عرب �صبكات الت�صالت لغايات الإعان واملبيعات ، ت�فري خدمات 

املعل�مات وامل�ص�رة املتعلقة بالتجارة الإلكرتونية.
35 ال�اقعة بالفئة:  

و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمة VAIMO باللغة الإجنليزية.
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.  

اإدارة العامات التجارية      

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  10  مايو 2017 العدد 12016

EAT 105303

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي وم�صارك�ه
بن�صر طلب  ت�صجيل العامة التجارية   :

بتاريخ: 2017/01/24    امل�دعة حتت رقم  : 267018 
 تاريخ اإيداع الأول�ية: 

با�صم: فامي� جروب �صريفي�ص اإيه بي 
وعن�انه : روزنل�ند�صجاتان 40 ، 118 53 �صت�كه�مل ، ال�ص�يد.

والكتابة  والر�صم  الت�صميم   ، الإن��رتن��ت  م�اقع  ت�صميم  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
، تفعيل  اإن�صاء و�صيانة وتفعيل امل�اقع على �صبكة الإنرتنت لاآخرين   ، املف��صة لتجميع م�اقع الإنرتنت 
كمبي�تر  برامج  من�صات  على  ت�صتمل  كخدمات  املن�صات   ، البيانات  ق�اعد  تفعيل   ، املخ�ص�صة  التطبيقات 
لتمكن امل�صتخدمن من ن�صر و�صيانة واإدارة برامج الكمبي�تر ، برامج كخدمات ت�صتمل على برامج كمبي�تر 
لتمكن امل�صتخدمن من القيام مبعامات جتارية الكرتونية يف جمال التجارة اللكرتونية واإدارة عاقات 
العماء وتخطيط م�ادر امل�صاريع ، برجمة الكمبي�تر ، ت�صميم وتط�ير واإنتاج برامج الكمبي�تر ، تعديل 
، خدمات  الكمبي�تر  اأنظمة  ، حتليل  الكمبي�تر  برامج  واختبار  ربط   ، الكمبي�تر  برامج  وترفيع  وحتديث 
خدمات   ، الكمبي�تر  برامج  تاأجري   ، البيانات  و�صبكات  املعل�مات  واأنظمة  الإنرتنت  جمال  يف  ال�صت�صارات 

املعل�مات وامل�ص�رة وال�صت�صارات فيما يتعلق بكافة ما ذكر.
42 ال�اقعة بالفئة:  

و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمة VAIMO باللغة الإجنليزية.
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.  

اإدارة العامات التجارية      

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  10  مايو 2017 العدد 12016

EAT 105304

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي وم�صارك�ه
بن�صر طلب  ت�صجيل العامة التجارية   :

بتاريخ: 2017/01/18    امل�دعة حتت رقم  : 266625 
 تاريخ اإيداع الأول�ية: 

با�صم:   جمم�عة اأغذية �ص.م.ع
وعن�انه : �ص.ب. 37725 ، اأب�ظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

اخلبز   ، احل��ب���ب  م��ن  امل�صن�عة  وامل�صتح�صرات  الدقيق  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
 ، )ال��ت���اب��ل(  ال�صل�صات   ، اخل��ل   ، اخلبيز  م�صح�ق   ، اخل��م��رية   ، املثلجة  احلل�يات   ، احلل�يات   ، الفطائر   ،

البهارات.
30 ال�اقعة بالفئة:  

و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمات Grand Mills ثم zero باللغة الإجنليزية بخط مميز على 
ميينهم كلمات املطاحن الكربى ثم زيرو باللغة العربية بخط  مميز.

ال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.                                                                                                           

اإدارة العامات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  10  مايو 2017 العدد 12016

EAT 103591

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي وم�صارك�ه
بن�صر طلب  ت�صجيل العامة التجارية   :

بتاريخ: 2017/01/02    امل�دعة حتت رقم  : 265831 
 تاريخ اإيداع الأول�ية: 

با�صم:   باكنت اإنرتنا�صي�نال، اإنك.
وعن�انه : بيه ام بي 321 ، 2900 ديلك رود ، �ص�يت 700 ، مارييتا ، ج�رجيا 30067 ، ال�ليات املتحدة الأمريكية.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: التقييم الفني وو�صع املعايري ومراجعة املعايري للح�ص�ل على الإعتماد ، 
التقييم الفني وو�صع املعايري ومراجعة املعايري للح�ص�ل على الإعتماد مبا يف ذلك ا�صتخدام اجل�دة وال�صامة وغريها 
ال�صناعية والعلمية  الأبحاث   ، ، خدمات مراقبة اجل���دة واختبار اجل���دة و�صمان اجل���دة  ، تدقيق اجل���دة  العامات  من 
ال�صناعية  املجالت  التقارير يف  اإعداد   ، ال�صناعية والعلمية والتكن�ل�جية  املجالت  التقييم والفح�ص يف   ، والتكن�ل�جية 
والعلمية والتكن�ل�جية ، اإعداد التقارير ح�ل التقييم الفني وو�صع املعايري ومراجعتها للح�ص�ل على الإعتماد ، امل�ص�رة 
واملعل�مات فيما يتعلق باخلدمات املذك�رة اآنفاً ، اإعتماد اأنظمة الإدارة ومطابقة املنتجات ، امل�افقة على املنتجات ، امل�افقة 
على اخلدمات ، خدمات الهند�صة ، خدمات ال�صت�صارات وامل�ص�رة والختبارات املقدمة لل�صركات فيما يتعلق الإعتمادات التي 
تطابق منتجاتها وخدماتها معايري الأداء وال�صامة ، تط�ير طرق الختبار ، جميع اخلدمات املذك�رة اآنفاً متاحة اأي�صاً من 

ق�اعد بيانات كمبي�تر اأو عرب الإنرتنت اأو من خال و�صائل الت�صال.
42 ال�اقعة بالفئة:  

BTL BACnet TESTING LABORATORIES عبارة عن دائرة يف و�صطها  و�صف العامة: عامة 
 BACnet TESTING كلمات  حميطها  وع��ل��ى  متعامدة  بخط�ط  مت�صلن  مم��ي��زة  بطريقة   BTL الأح����رف 

الإجنليزية. باللغة  جميعهم  نقطتن  بينهما  يف�صل   LABORATORIES
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.    

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  10  مايو 2017 العدد 12016

EAT 103149

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/158  جتاري كلي
املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمه�ل  ناير  ج�بيناتان  فيتيل  تيكيمار  عليه/1-  املحك�م  اىل 
اب�ظبي  ل�صالح/بنك  اع��اه  امل��ذك���رة  الدع�ى  يف    2017/3/23 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت 
مبلغ  املدعي  البنك  اىل  ي���ؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  احل�ص�ري  مبثابة  املحكمة  حكمت  التجاري 
فل�صا(  و�صبع�ن  درهما  ع�صر  و�صتة  ومائتان  الفا  وثمانية  )�صتمائة  درهما   )658216.70( مقداره 
م�صافا اليه فائدة ب�صيطة قدرها ت�صعة باملائة �صن�يا 9% من تاريخ:2016/2/10 وحتى:2016/10/24 
ثم فائدة على الجمايل ب�اقع 9% من ت��اري��خ:2016/10/24 وحتى متام ال�صداد والزامك بالر�ص�م 
وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة 
احل�ص�ري قابا لا�صتئناف خال ثاثن ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العان �صدر 

با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/2156  جتاري جزئي

ارتيميز مارين �صريفي�صز م.د.م.���ص جمه�ل حمل القامة نعلنكم  اىل املحك�م عليه/1- 
اعاه  املذك�رة  الدع�ى  بتاريخ  2016/12/26  يف  املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان 
بالزام  ذ.م.م  والب�اخر  ال�صفن  وتعهدات  ال�صفن  غيار  لتجارة قطع  �صيفي  ل�صالح/�صركة 
املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ )اثنن وثمانن الف ومائة واربعة وخم�صن درهم 
واربعة و�صبعن فل�صا( والفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل 
يف:2016/7/11 وحتى متام ال�صداد والزمتها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة. حكما مبثابة احل�ص�ري قابا لا�صتئناف خال ثاثن ي�ما اعتبارا من الي�م 
التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل 

مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

             يف  الدعوى 2017/501  احوال نف�س م�سلمني
املدعي عليه / 1- عبا�ص فا�صل عيدان  جمه�ل حمل القامة مبا  اىل 
عبداهلل  عبدال�هاب  علي  وميثله:عبداهلل  احمد  ط��ارق  املدعي/دينا  ان 
ال�ص�يدي  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها تطليق املدعية من املدعي 
ي�م   جل�صة  لها  وح��ددت  ال�صرعية.  باحلق�ق  املطالبة  مع  بال�صرر  عليه 
الحد امل�افق  2017/5/14   ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة رقم )5( لذا فاأنت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/625  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- رومي�صه غروى جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ م�ؤ�ص�صة 
الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  املنهايل  ر�صيد  احمد  وميثله:�صليمان  لات�صالت  الم���ارات 
درهم  وقدره )31.901.49(  للمدعية مبلغ  ت�ؤدي  بان  عليها  املدعي  الزام  وم��ص�عها 
الفائدة  مع  فل�صا(  وارب��ع���ن  وت�صعة  درهما  وواح��د  وت�صعمائة  ال��ف  وث��اث���ن  )واح��د 
بالنفاذ  احلكم  �صم�ل  مع  التام  ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 القان�نية 
املعجل با كفالة.  وح��ددت لها جل�صة ي�م اخلمي�ص   امل�افق  2017/5/11   ال�صاعة 
قان�نيا  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ص�ر  لذا   Ch 1.B.10 بالقاعة  8.30 �ص 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/706  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- في�صل نا�صر �صامل علي �صامل الرواحي جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ م�ؤ�ص�صة المارات لات�صالت وميثله:�صليمان احمد ر�صيد املنهايل قد 
ت���ؤدي للمدعية مبلغ وقدره  ال��زام املدعي عليها بان  اأق��ام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
)21.143.42( درهم )واحد وع�صرون الف ومائة وثاثة واربع�ن درهم واثنن واربع�ن 
فل�صا ( مع الفائدة القان�نية 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام مع �صم�ل 
احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها جل�صة ي�م الربعاء   امل�افق  2017/5/10   
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ص�ر  لذا   Ch 1.B.10 بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �ص 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/703  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ميثاء �صامل بال املهريي جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
مببلغ  املطالبة  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد  لات�صالت  الم���ارات  م�ؤ�ص�صة 
وثمانية  وع�صرون  �صبعه  ومائتن  ال��ف  وارب��ع���ن  )ت�صعة  دره��م   )49.227.08( وق��دره 
فل�صا( مع الفائدة القان�نية 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام مع �صم�ل 
احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها جل�صة ي�م اخلمي�ص   امل�افق  2017/5/11   
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ص�ر  لذا   Ch 1.B.10 بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �ص 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/232  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-�صيخ عاطف ريا�ص �صيخ احمد ريا�ص جمه�ل حمل القامة 
اأق���ام عليك الدع�ى  مب��ا ان امل��دع��ي /م�صرف الم����ارات ال���ص��ام��ي �����ص.م.ع  ق��د 
درهم(   1106715.85( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ى  ب��اإل��زام  املطالبة  وم��ص�عها 
والر�ص�م وامل�صاريف واأتعاب املحاماة والفائدة 9% من املطالبة وحتى ال�صداد التام 
واحلكم للمدعيان بكافة طلباتهما بالائحة. وحددت لها جل�صة ي�م الحد امل�افق 
2017/5/14   ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1457  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- انليميتد �صب�رت   جمه�ل حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ روث ماوون   قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
وق���دره )87741(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اه  امل��ذك���رة 
مبلغ  اىل  بال�صافة  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�ص�م  دره��م   6334
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر 

خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/275  جتاري كلي
اىل املحك�م عليه/1- م�صطفى �صبري �صبري علي جمه�ل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
ل�صالح/بنك  اع��اه  املذك�رة  الدع�ى  يف    2017/4/10 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت 
اب�ظبي التجاري �ص.م.ع حكمت املحكمة مبثابة احل�ص�ري بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي 
وثاث�ن  و�صبعة  واربعمائة  ملي�ن  )فقط  درهم   )1.437.873.74( وق��دره  مبلغ  للمدعي 
الف وثمامنائة وثاثة و�صبع�ن درهما واربعة و�صبع�ن فل�صا( والفائدة ب�اقع 9% �صن�يا 
على ذلك املبلغ من الي�م التايل لتاريخ:2016/11/26 حتى ال�صداد التام وامل�صاريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ص�ري 
قابا لا�صتئناف خال ثاثن ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العان �صدر 

با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعـــــــالن       

 املرجع :2017/369 ك.ع.ت
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان  ال�صيد/ 
طلب   - الإم���ارات   : اجلن�صية   ، احلافظي  دروي�ص  ح�صن  ما  عبدالعزيز  حممد 
الراحة  )م�صغل  با�صم  التجاري  املحل  ت��ن��ازل   : يت�صمن  حم��رر  علي  الت�صديق 
للخياطة(  املرخ�صة من دائرة التنمية القت�صادية يف عجمان حتت رقم امللف : 
4457  وامل�صجل لدى غرفة جتارة و�صناعة عجمان  اىل ال�صيد/ را�صد �صعيد را�صد 
خليفه الكتبي - اجلن�صية : الإمارات -  ليكن معل�ما بان الكاتب العدل بعجمان 
انق�صاء  بعد  امل��ذك���ر  املحرر  يف  ال�صاأن  ذوي  الت�قيعات  على  بالت�صديق  �صيق�م 

ا�صب�عن من تاريخ ن�صر هذا العان
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

 اعـــــــالن       
 املرجع :2017/375 ك.ع.ت

 ت��ق��دم ايل ان��ا ال��ك��ات��ب ال��ع��دل ب����ادارة ال��ك��ات��ب ال��ع��دل وال��ت�����ص��دي��ق��ات- عجمان  
ال�صيد/ ا�صحاق ابراهيم م��راد عبداهلل امل��ازم - ، اجلن�صية : الإم��ارات -  طلب 
الت�صديق علي حمرر يت�صمن : تنازل املحل التجاري با�صم )خطاط عي�ن املها(   
  40268  : امللف  رقم  القت�صادية يف عجمان حتت  التنمية  دائ��رة  املرخ�صة من 
وامل�صجل لدى غرفة جتارة و�صناعة عجمان  اىل ال�صيد/ مها ا�صحاق ابراهيم 
مراد املازمي ، اجلن�صية : الإمارات -  ليكن معل�ما بان الكاتب العدل بعجمان 
انق�صاء  بعد  املذك�ر  املحرر  ال�صاأن يف  الت�قيعات ذوي  بالت�صديق على   �صيق�م 

ا�صب�عن من تاريخ ن�صر هذا العان
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/428  جتاري كلي               
اإماراتية  �صركة   - ح  م  �ص   - للمج�هرات  من�ج  �صركة   -1  / املدخل  اخل�صم  اىل 
امل��دع��ي/ ده��ك��ن كي�صافجي كهيمجي ه��رج��ي قد  جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
�صركة  وت�صفية  بحل  احلكم  باإ�صدار  املطالبة  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام 
احل��رة يف جبل  املنطقة  �صلطة  ا�ص�ل لدى  امل�صجلة  ح  م  �ص   - للمج�هرات  من�ج 
علي مب�جب رخ�صة رقم 09578 وتعن م�صفي لنهاء عملية الت�صفية وت�صمن 
املدعي عليها كافة الر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة 
ي�م الحد امل�افق  2017/5/14 ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ص�ر 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�ص����م امل�صفي : ي��صف بن خادم لتدقيق احل�صابات
مكتب )10-9( ملك مركز منت لاعمال  - رقة البطن مب�جب هذا   عن����ان����ه : 
تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها 
بتعين امل�صفي املذك�ر اعاه للقيام بت�صفية » مرحبا لتجارة العاف » )�ص.ذ.م.م( 
وعن�انها  : حمل رقم 37 ملك بلدية دبي – �ص�ق امل�ا�صي - الق�صي�ص وذلك مب�جب 
القرار ال�صادر من اجلمعية العم�مية لل�صركاء بتارخ )2017/04/03( وامل�صدق لدى 
او مطالبة  بتاريخ )2017/04/03( وعلى من لديه اعرتا�ص  العدل  الكاتب  ال�صيد 
التقدم اىل امل�صفي املعن يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لاعمال - رقة البطن 
- هاتف : )2226266 – 04( فاك�ص )2223773 – 04( م�صتحبا معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثب�تية وذلك يف خال 45 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�ص���م ال�صركة : “ مرحبا لتجارة العاف “ )�ص.ذ.م.م(
رقم الرخ�ص��ة : 659032 عن��انها : حمل رقم 37 ملك بلدية دبي – �ص�ق امل�ا�صي - 
الق�صي�ص ال�صك�ل القان�ين : ذات م�صئ�لية حمدودة  رقم القيد بال�صجل التجاري : 
1082393  مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�صري 
، وذلك مب�جب القرار  ال�صركة املذك�ر اعاه  يف ال�صجل التجاري لديها بانحال 
ال�صادر من اجلمعية العم�مية لل�صركاء بتارخ )2017/04/03( وامل�صدق لدى ال�صيد 
الكاتب العدل بتاريخ )2017/04/03(  وعلى من لديه اعرتا�ص او مطالبة التقدم 
  - البطن  رق��ة   - 9( ملك مركز منت لاعمال  املعن يف مكتب )10-  امل�صفي  اىل 
هاتف : )2226266 – 04( فاك�ص )2223773 – 04( م�صتحبا معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثب�تية وذلك يف خال 45 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
  الق�سية رقم 2017/325 جتاري كلي

املدعي : بنك اب�ظبي التجاري - �ص م ع 
اىل املدعي عليها : ان�صار حممد فرج نا�صر التميمي 

يف الدع�ى رقم 2017/325 جتاري كلي - دبي لقد تقرر عقد جل�صة اخلربة 
ال�صاعة   2017/5/18 امل���اف��ق  اخلمي�ص  ي���م  ال��دع���ى  يف  الوىل  امل�صرفية 
الطاقة(  ببناية الحت��اد )وزارة  الكائن  احلادية ع�صر �صباحا وذلك مبكتبنا 
رقم  هاتف    ،  902 رق��م  مكتب   - التا�صع  الطابق   - دي��رة  �صنرت  �صيتي  خلف 
او من  لذا يرجى منكم احل�ص�ر   ، رقم 04/2594002  وفاك�ص   04/2594001
وما  وم�صتنداتكم  دف�عكم  كافة  اح�صار  مع  اعاه  املذك�ر  امل�عد  ميثلكم يف 

ترونه منا�صبا لتي�صري اعمال اخلربة يف الدع�ى
اخلبري املحا�سبي /امل�سريف 
عبداهلل فايز ال�سام�سي 

اعالن بالن�سر

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
  الق�سية رقم 2016/2935 جتاري جزئي 

املدعي : بنك دبي التجاري - �ص م ع 
ان ب�صفته كفيل و�صامن  �صاجي ت�ما�ص بن بي  م  م  ذ   - للكمبي�تر  بي��ص   : املدعي عليهم 
ملدي�نية بي��ص للكمبي�تر ذ م م عبا�ص حممد ي��صف حاجي احمد البل��صي ب�صفته كفيل 
و�صامن ملدي�نية بي��ص للمكبي�تر - ذ م م  - اىل املدعي عليه الثالث : عبا�ص حممد ي��صف 
حاجي احمد البل��صي - يف الدع�ى رقم 2017/2935 جتاري جزئي - دبي لقد تقرر عقد 
جل�صة اخلربة امل�صرفية الوىل يف الدع�ى ي�م اخلمي�ص امل�افق 2017/5/18 ال�صاعة احلادية 
ع�صر �صباحا وذلك مبكتبنا الكائن ببناية الحتاد )وزارة الطاقة( خلف �صيتي �صنرت ديرة 
، هاتف رقم 04/2594001 وفاك�ص رقم 04/2594002،  - مكتب رقم 902  التا�صع  الطابق   -
لذا يرجى منكم احل�ص�ر او من ميثلكم يف امل�عد املذك�ر اعاه مع اح�صار كافة دف�عكم 

وم�صتنداتكم وما ترونه منا�صبا لتي�صري اعمال اخلربة يف الدع�ى
اخلبري املحا�سبي/امل�سريف 
عبداهلل فايز ال�سام�سي 

اعالن بالن�سر

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
 يف الدعوى  رقم  2016/2916  جتاري جزئي 

املدعى : بنك دبي ال�صامي 
املدعي عليه : حممد جا�صم �صامل ال�ص�ري الزعابي 

يف  م�صرفيا  خبريا  بندبنا  البتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  ال�صادر  القرار  على  بناء 
الدع�ى املذك�رة اأعاه ، ومبا اأنكم املدعلي عليه ، فاإننا ن�د باأن نعلمكم اأننا قد حددنا 
ي�م الحد  امل�افق 2017/5/14 يف متام ال�صاعة الثالثة والن�صف ظهرا م�عدا لاجتماع 
بزن�ص  ال��صل  بناية   - ب�ر�صعيد   - ديرة   - دبي  امارة  يف  الكائن  مكتبنا  مقر  يف  معكم 
�صنرت - مقابل ديرة �صيتي �صنرت بج�ار فندق رحاب روتانا - �صارع رقم 27 - طابق رقم  
9 - مكتب رقم 902 ، لذا نرج� منكم التكرم باحل�ص�ر يف امل�عد املحدد اأعاه ، واإح�صار 

جميع الوراق وامل�صنتدات التي ت�دون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا.  
اخلبري امل�سريف  
عمار حممد الن�سر  

حتديد موعد 
اجتماع اخلربة امل�سرفية 

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
 يف الق�سية رقم 2016/1330 ا�ستئناف جتاري 
املرف�عة من  بنك امل�صرق - �ص م ع ب�كالة بيت احلكمة للمحاماة وال�صت�صارات القان�نية 

�صد : الأوىل : �صركة مال�ص�ن�ص التجارية - �ص ذ م م  - الثاين : �ص�نيل ماله�ترا ب�بيندر اناد ب�صفته 
�صريك وكفيل �صامن ملدي�نية �صركة مال�ص�ن�ص التجاري - �ص ذ م م  ، الثالث : تان�ج �ص�نيل ماله�ترا 
ب�صفته كفيل و�صامن ملدي�نية �صركة مال�ص�ن�ص التجارية - �ص ذ م م  ، الرابع : ب�بيندرا ناث ماله�ترا 
ال�طنية  ال�صركة   : ال�صاد�ص   ، م  م  ذ  �ص   - التجارية  مال�ص�ن�ص  �صركة  ملدي�نية  �صامن  كفيل   ب�صفته 
م(  م  ذ  �ص   - )ف��رع من حمبي لا�صتثمار  ل�جي�صتك�ص  ال�صابع : حمبي   ، م   م  ذ   - امل��ح��دودة  للتم�ين 
التا�صع : �صركة اخلليج للتم�ين للتجارة العامة واملقاولت - بال�صارة اىل كتاب حمكمة دبي امل�ؤرخ يف 
2017/5/8 واملت�صمن تكليفي خبريا يف الق�صية املذك�رة اعاه نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع 
خربة يف الق�صية املذك�رة ي�م اخلمي�ص امل�افق 2017/5/18 ال�صاعة 11.00 �صباحا  وذلك على العن�ان 
التايل: مكتب اخلبري: احمد ماجد ل�تاه- الهال كابيتال- الطابق الثالث- مكتب رقم 302 بناية دبي 
ال�طنية للتامن- بجانب ديرة �صيتي �صنرت- ب�ر�صعيد هاتف 2999000-04 - لذا ندع�كم للح�ص�ر يف 

امل�عد املذك�ر وتقدمي كافة مالديكم من م�صتندات ومذكرات
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
   يف  الدعوى 2017/335  جتاري كلي    

ن�ر  ع��ب��دال��روؤوف  ن���ر حممد / عظمى ي��صف  ع��ب��دال��روؤوف  : �صمري  املدعي عليهم  �صد 
حممد / جنمة حراء للتجارة العامة - �ص ذ م م / عبدالروؤوف ن�ر حممد 

املقامة : من : بنك اب�ظبي التجاري  - مبا ان هناك دع�ى مقامة �صدكم مبحكمة دبي 
ندبنا خبريا م�صرفيا يف  انه مت  ، وحيث  كلي  : 2017/335 جت��اري  رقم  البتدائية حتت 
الدع�ى املذك�رة اعاه فاننا وعما باحكام قان�ن الثبات ل�صنة 1992 م بخ�ص��ص اعمال 
اخلربة امام املحاكم ، ندع�كم حل�ص�ر اجتماع خربة  او من ميثلكم قان�نا والذي �صيعقد 
يف مقر مكتبنا على العن�ان امل��صح ادناه وذلك ي�م  الثاثاء  امل�افق 2017/5/16  يف متام 
لدفاعكم  واملثبتة  امل�ؤيدة  امل�صتندات  كافة  اح�صار  منكم  ويرجى   ، 12 ظهرا   :  00 ال�صاعة 
عند ح�ص�ركم لاجتماع   دبي - مركز حمر عن ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع  هاتف : 

2527888-04 � فاك�ص : 04-2698876 
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

 اجتماع خربة
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  اإخطار عديل 
رقم  �صفر  اإماراتي اجلن�صية ويحمل ج�از   - النعيمي  را�صد  بن  ال�صيخ / احل�صن بن علي   : املخطر 
)C7L695803( عن�انه اإمارة عجمان - املنطقة ال�صناعية اجلديدة - �صارع عمان - مقابل رينك� 

- مكتب رقم 0391 - وميثله املحامي/ احمد �صالح املدين 
ال�صيد/   2- اجلن�صية   اإماراتي   - احل��صني  اهلل  مال  عبداهلل  حيدر  ا�صماعيل   1-  : اليهم  املخطر 
اريك روبرت باروا - ا�صرتايل اجلن�صية   -3 �صركة �صي�صربى للخدمات البحرية والنهد�صية - �ص م 

ح - عن�انهم اإمارة ال�صارقة - املنطقة احلرة باحلمرية - 0504524334 
م��ص�ع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة  �صيكات - ال�قائع - حيث انه ل�ج�د تعامل جتاري حرر ل�صالح 
 )500.000( بقيمة   )906272-906271-906270-906269( �صيكات  اربع  املخطر 
درهم خم�صمائة الف درهم م�صح�بن علي بنك اخلليج الول م�صتحقن الدفع وحيث ان ال�صيكات 

ل يقابلهم ر�صيد لل�صحب 
وعليه يعلن املخطر املخطر اليهم ب�صرورة دفع قيمة ال�صيكات يف فرتة اق�صاها خ�صمة ايام من تاريخ 
من  املخطر  يلتم�ص  وعليه   ، �صدكم  القان�نية  الجراءات  باتخاذ  يق�م  �ص�ف  وال  الخطار  ا�صتام 

حمكمة ال�سارقة 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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مكتب اإدارة الدعوى 

اإعادة الإعالن بالن�سر 
اىل املدعى عليه : عبداللطيف جمعه عيد علي ال�صام�صي 

نعلمكم بان املدعي/ عبداهلل علي �صليمان ال�ص�يحي الزعابي يف الدع�ى رقم 2017/675 الدائرة 
املدنية اجلزئية الوىل  - قد رفع الدع�ى املذك�رة اعاه يطالب فيها:

القان�نية ب�اقع  %9  الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ )450000 الف درهم( والفائدة 
بالر�ص�م  عليه  املدعي  والزام  ال�صداد  متام  وحتى   2016/9/6 يف  احلا�صل  ال�صتحقاق  تاريخ  من 

وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   
لذا يقت�صي ح�ص�رك اأمام الدائرة اجلزئية الوىل القاعة رقم )137( مبحكمة ال�صارقة الحتادية 
لديكم  ما  وتقدمي  الدع�ى  على  وذلك لاجابة   ، معتمد  وكيل  ب�ا�صطة  اأو  �صخ�صيا  البتدائية 
ارقامها  املذك�رة  الدع�ى  للنظر يف  وذلك  امل�افق 2017/5/23  الثاثاء  ي�م  وذلك   ، بيانات  من 
ب��صفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�ص�ر او عدم ار�صال وكيل عنك فانه �صيتم ا�صتكمال 

الجراءات القان�نية يف غيابك.  
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
مكتب اإدارة الدعوى  

  المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة : م�سد للو�ساطة التجارية ملالكها احمد ح�سن حممد علي ال علي �سركة 
ال�سخ�س الواحد �س ذ م م العن�ان : مكتب رقم 3 ملك عبداهلل ح�صن ال�صعايل - ديرة 
 - ه�ر العنز �صرق - ال�صكل القان�ين : ذات م�ص�ؤولية حمدودة - ال�صخ�ص ال�احد )ذ م م ( 
رقم الرخ�صة : 552104  رقم القيد بال�صجل التجاري : 1212697 مب�جب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحال ال�صركة 
املذك�رة اأعاه، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ  2017/4/16  وامل�ثق لدى كاتب 
التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ص  بتاريخ  2017/4/26 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي 
اإىل امل�صفي املعن حار�س و�سركاه لتدقيق احل�سابات  العن�ان : مكتب رقم 504 ملك 
ال�صيخ م�صلم بن �صامل بن حم )بن حم العقارية - ديرة - ب�ر�صعيد - هاتف  04-2959958 
فاك�ص : 2959945-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثب�تية وذلك خال )45( 

ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/حار�س و�سركاه لتدقيق احل�سابات  
العن�ان : مكتب رقم 504 ملك ال�صيخ م�صلم بن �صامل بن حم )بن حم العقارية - ديرة 
- ب�ر�صعيد - هاتف  2959958-04 فاك�ص : 2959945-04  مب�جب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�صفي املذك�ر اأعاه لت�صفية  م�سد 
للو�ساطة التجارية ملالكها احمد ح�سن حممد علي ال علي �سركة ال�سخ�س 
بتاريخ 2017/4/16 وامل�ثق  دب��ي  ق��رار حماكم  م  وذل��ك مب�جب  الواحد �س ذ م 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/4/26  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاه، 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثب�تية وذلك خال )45( ي�ماً من تاريخ 

ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة : رورا للتجارة العامة - �س ذ م م 
العن�ان: مكتب رقم  104  ملك فاطمة را�صد احمد - املرر - ال�صكل القان�ين : ذات 
م�ص�ؤولية حمدودة  رقم الرخ�صة : 668253  رقم القيد بال�صجل التجاري : 1093020 
مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل 
اأعاه، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحال ال�صركة املذك�رة 
بتاريخ 2017/4/9 وعلى  العدل حماكم دبي  بتاريخ 2017/4/9 وامل�ثق لدى كاتب 
�سقر  كيه  بي  ايه  املعن  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من 
�صيف  اهلل  عبد  علي خليفة  106 ملك  رقم  : مكتب  العن�ان  لتدقيق احل�سابات  
- الق�صي�ص ال�صناعية الثانية - ديرة -  هاتف  2511585-04 فاك�ص: 04-2511586  
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثب�تية وذلك خال )45( ي�ماً من تاريخ 

ن�صر هذا الإعان.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/ايه بي كيه �سقر لتدقيق احل�سابات  
الق�صي�ص   - �صيف  اهلل  عبد  خليفة  علي  ملك   106 رق��م  مكتب  ال��ع��ن���ان: 
  04-2511586 فاك�ص:   04-2511585 هاتف   - دي��رة   - الثانية  ال�صناعية 
تعين  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب�جب 
وذلك  م   م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  رورا  لت�صفية  اأع��اه  امل��ذك���ر  امل�صفي 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل���ث��ق   2017/4/9 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مب�جب 
مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2017/4/9 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
التقدم اإىل امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاه، 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثب�تية وذلك خال )45( ي�ماً 

من تاريخ ن�صر هذا الإعان.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 862
ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيد/ عبداهلل ح�صن عبداهلل احل�اي الزرع�ين - اإماراتي  اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ بدر علي مراد حممد 
- اإماراتي اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماة / عبداهلل احل�اي ملقاولت التك�صية والر�صيات( تاأ�ص�صت 
باإمارة ال�صارقة مب�جب رخ�صة رقم )741054( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة.  
تعديات اخرى : مت تغيري ال�صم التجاري من ال�صم القدمي : عبداهلل احل�اي ملقاولت التك�صية 

والر�صيات( لي�صبح )التكملة ملقاولت التك�صية والر�صيات( 
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صب�عن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 859

ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيخ/ عبدالرحمن بن حممد بن را�صد بن �صلطان النعيمي - اإماراتي  اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  يف الرخ�صة مهنية امل�صماة / الرفاء خلدمات رجال 
العمال - رخ�صة رقم 745129 وذلك اىل ال�صيد/ جا�صم جمعه عبدي زايد الكتبي - اإماراتي اجلن�صية بن�صبة 
)100%(  - تعديات اخرى : مت تغري ال�صم التجاري  من ال�صم القدمي : من الرفاء خلدمات رجال العمال 

- ا ىل ال�صم اجلديد : الرفاء لطباعة وت�ص�ير امل�صتندات 
مت حذف ن�صاط التجاري من الن�صاط القدمي : اخلدمات الدارية لرجال العمال ، خدمات الطباعة وت�ص�ير 

امل�صتندات اىل الن�صاط اجلديد : خدمات الطباعة وت�ص�ير امل�صتندات. 
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . 
فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عن من تاريخ 
هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات 

القان�نية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 861

ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيد/ حممد افتاب خان حممد ازاد خان - باك�صتاين اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%   اىل عاطف خان حممد ظفر 
لغ�صيل  الرحال  باك�صتاين اجلن�صية يف   - باك�صتاين اجلن�صية وحممد ظفر خان   - خان 

ال�صيارات   تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مب�جب رخ�صة رقم )609050( 
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 860
اإماراتي    - احلمادي  عبداهلل  �صامل  حممد  احمد  ال�صيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
الطرف  اىل  وذلك  البالغة %100   كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�صية 
)احمد  الرخ�صة  يف  اإماراتي   - احلمادي  عبداهلل  �صامل  حممد  عبدالرحمن  الثاين 
احلمادي ملقاولت البناء ( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مب�جب رخ�صة رقم )560935(  
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

اىل املدعي عليه/ ريال هايت�ص للمقاولت - �ص ذ م م
نعلنكم باأن املدعين قد اقام�ا عليكم الدعاوي العمالية املذك�رة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�صة 2017/5/16  ال�صاعة 8:30 وامرت املحكمة بتق�صري مدة العان     

لذا فانتم مكلف�ن باحل�ص�ر او من ميثلكم قان�نا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
اىل  بال�صافة  �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.   فان احلكم  تخلفك  الق��ل ويف حالة  على  اي��ام  بثاث  اجلل�صة  قبل 

الر�ص�م وامل�صاريف   
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 2017/2591 عمايل جزئي 
2017/2626 عمايل جزئي 
2017/2588 عمايل جزئي 
2017/2624 عمايل جزئي 
2017/2631 عمايل جزئي 
2017/2628 عمايل جزئي 
2017/2633 عمايل جزئي 
2017/2635 عمايل جزئي

م
1
2
3
4
5
6
7
8

ا�صم املدعي
 نزار علي �صري زرين

حيدر زمان عبدالديان
ر�صيد كل زيارت كل 

مطهر �صاه �صابر �صاه 
ن�يد خان حميد جل 
فريوز �صاه رحمن اهلل 
�صاه في�صل جال �صاه
منعم �صاه كامل �صاه 

مبلغ املطالبة
11700 درهم +  تذكرة الع�دة
11700 درهم +  تذكرة الع�دة
7700 درهم +  تذكرة الع�دة
7224 درهم +  تذكرة الع�دة
7224 درهم +  تذكرة الع�دة

10725 درهم +  تذكرة الع�دة
10725 درهم +  تذكرة الع�دة
11781 درهم +  تذكرة الع�دة

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة : جرين وود لتجارة االلكرتونيات - �س ذ م م 
ملك م��رمي باقر ع��ب��داهلل - دي��رة - البطن - ال�صكل   SR1 ال��ع��ن���ان : حم��ل رق��م 
القان�ين :  ذات م�ص�ؤولية حمدودة -  رقم الرخ�صة : 743370  رقم القيد بال�صجل 
التجاري : 1192892 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت 
اأعاه، وذلك مب�جب  التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحال ال�صركة املذك�رة 
قرار حماكم دبي بتاريخ  2017/4/24  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
2017/4/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن ح�سن 
الها�سمي القمة لتدقيق ح�سابات قانونية   العن�ان : مكتب رقم 308 ملك نا�صر 
   04-3885519  : الفاك�ص   ،  04-3885518  : الهاتف   ، هرير  ام   - دي��ره   - ل�تاه  احمد 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثب�تية وذلك خال )45( ي�ماً من تاريخ 

ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/ح�سن الها�سمي القمة لتدقيق ح�سابات قانونية   
، الهاتف  ل���ت��اه - دي���ره - ام ه��ري��ر  ن��ا���ص��ر اح��م��د  ال��ع��ن���ان : مكتب رق���م 308 م��ل��ك 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب���ج��ب   04-3885519  : الفاك�ص   ،  04-3885518  :
جرين  اأعاه لت�صفية  املذك�ر  امل�صفي  باأنه قد مت تعين  القت�صادية بدبي 
وود لتجارة االلكرتونيات - �س ذ م م   وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 
   2017/4/24 بتاريخ    دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل���ث��ق   2017/4/24
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن يف مكتبه 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اه،  املذك�ر  العن�ان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثب�تية وذلك خال )45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2963   

املنذر : احلريز للعقارات - �س ذ م م 
املنذر اليها : بي�سفول تامي لتجارة املواد الغذائية وامل�سروبات - �س ذ م م - جمهول حمل االقامة 

  

الكاتب العدل
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العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
   يف  الدعوى 2017/377   جتاري كلي    

�صد املدعي عليهم :  مطبعة ف�ك�ص ميديا �ص ذ م م - ان�ر �صبري ي��صف �صيتيار ت�دي 
املقامة من : بنك اب�ظبي ال�طني 

مبا ان هناك دع�ى مقامة �صدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت رقم : 2017/377  جتاري 
كلي  ، وحيث انه مت ندبنا خبريا  م�صرفيا يف الدع�ى املذك�رة اعاه فاننا وعما باحكام 
حل�ص�ر  ندع�كم   ، املحاكم  ام��ام  اخل��ربة  اعمال  بخ�ص��ص  م   1992 ل�صنة  الثبات  قان�ن 
امل��صح  العن�ان  او من ميثلكم قان�نا وال��ذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على  اجتماع خربة  
ادناه وذلك ي�م الربعاء امل�افق 2017/5/17 يف متام ال�صاعة 00 : 12 ظهرا  ، ويرجى منكم 

اح�صار كافة امل�صتندات امل�ؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ص�ركم لاجتماع  
دبي - مركز حمر عن ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع 

هاتف : 2527888-04 � فاك�ص : 04-2698876 
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

 اجتماع خربة
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

    يف الدعوى رقم 2016/1138  جتاري جزئي    
املعلن اليه : املدعي عليها / م�دنا لل�صناعات - ذ م م 

اخل�صم املدخل / �صركة م�دا كا�صا - ذ م م  
الدع�ى  يف  املح�صابية  اخل��ربة  لعمال  امل�قرة  دب��ي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
اعاه فقد حددنا ي�م الحد امل�افق 2017/5/14 وذلك يف متام  الرابعة والن�صف ع�صرا 
دبي-  بر  دبي-  الكائن  وذلك مبكتبنا  املحا�صبية  للخربة  الثالث  الجتماع  لعقد  م�عدا 
�صارع ال�صيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز املايل برج  العطار مكتب رقم 2403 
الطابق الرابع والع�صرون- هاتف رقم  3589996-04 وفاك�ص 3589966-04 �ص ب 91153 
املذك�ر مع اح�صار  او من ميثلكم قان�نا حل�ص�ر الجتماع  دبي- لذا يطلب ح�ص�ركم 

كافة امل�صتندات املتعلقة بالدع�ى.
 i2an م�صعل الزرع�ين للمحا�صبة القان�نية- ع�ص� يف

اخلبري املحا�صبي : د. م�صعل عبداهلل الزرع�ين

   دعوة حل�سور الجتماع الثالث
للخربة املحا�سبية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
 يف الدعوى رقم 2016/1696 جتاري كلي 

م  2- حممد مقب�ل عبدالروؤوف 3- حممد  م  ذ   - العاملية  1- عبدالروؤوف    : املدعى عليهم 
اإعجاز عبدالروؤوف  )العن�ان : الإمارات - اإمارة عجمان - النخيل - �صارع الك�رني�ص - بناية 
عبدالغل�م - مكتب رقم 384 - خلف غرفة جتارة و�صناعة عجمان بالقرب من �ص�ق الذهب 

القدمي - �ص ب : 2568 - هاتف رقم : 067444149( 
يرجى احل�ص�ر اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�صريف  املدون ادناه وذلك يف متام 
يف  دف�عكم  لبيان  وذل��ك     2017/5/15 امل�افق  الثنن  ي���م  ظهر  من  ع�صره  الثانية  ال�صاعة 

الدع�ى املرف�عة عليكم من قبل بنك اب�ظبي التجاري  
بيت املعرفة لتدقيق احل�صابات - بناية ال�صم�ص امل�صيئة - الدور الأول مكتب رقم 112،  هاتف 
رقم 042830100 - فاك�ص رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل 

الطاير لل�صيارات - القره�د / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  

اعالن اجتماع خربة بالن�سر 

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
 يف الدعوى رقم 2017/388 جتاري جزئي  

املدعى عليه : ح�صن عادل عا�ص�ر احمد  �صعيد  )العن�ان : دبي -  ند احلمر - فيا 
رقم 72 - �ص ب : 24849 - هاتف متحرك : 0503969693(  

يرجى احل�ص�ر اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�صريف  املدون ادناه وذلك يف 
متام ال�صاعة احلادية ع�صره  من �صباح ي�م  الثنن  امل�افق 2017/5/15  وذلك لبيان 
 دف�عكم يف الدع�ى املرف�عة عليكم من قبل م�صرف الإم��ارات ال�صامي - �ص م ع  
رقم  الأول مكتب  ال��دور   - امل�صيئة  ال�صم�ص  بناية   - احل�صابات  لتدقيق  املعرفة  بيت 
 : رق��م  : 042833622 - هاتف متحرك  رق��م  رق��م 042830100 - فاك�ص  112،  هاتف 

0506516092 - مقابل الطاير لل�صيارات - القره�د / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  

اعالن اجتماع خربة بالن�سر 

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
 اإعالن بالن�سر 

يف الدعوى املدنية رقم 2017/38 احوال �سخ�سية   
اىل املدعي عليه  : �صايف لياقت قا�صي - اجلن�صية : الهند 

حيث ان املدعية :�صنا �صايف قا�صي - اجلن�صية : الهند 
اقام عليك   املحكمة الدع�ى املدنية املذك�رة اعاه يقت�صي عليك احل�ص�ر  
امل�افق  الثنن  ي�م  والن�صف �صباحا من  الثامنة  ال�صاعة  املحكمة يف  اأمام 
اإر�صال وكيل عنك يف  اأو عدم  2017/5/21. ويف حالة تخلفك عن احل�ص�ر 

ال�قت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدع�ى يف غيابك.
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى     
حورية حممد ال�سحي             

دولة الإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية 
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

 اإعادة اإعالن بالن�سر 
اىل املدعي عليه : وحيد خليل ابراهيم خمي�ص ال�صحي - اجلن�صية : الإمارات 

حيث ان املدعي / علي �صامل را�صد القي�صي ال�صحي - اجلن�صية :الإمارات 
قد اقام املدعي الدع�ى رقم 2017/40 مدين كلي �صد املدعي عليه 

يلتم�ص املدعي من عدل املحكمة امل�قرة : اول : قب�ل هذه الدع�ى 
يلتم�ص املدعي من املحكمة امل�قرة الق�صاء : 

اول : قب�ل الدع�ى والت�صريح باعانها للمدعي عليهما وحتديد اقرب جل�صة لنظرها 
ثانيا : الق�صاء ب�صحة ونفاذ عقد بيع ال�صيارة املربم بن املدعي واملدعي عليه الول وامل�ؤرخ 2015/3/14 
مع الزام املدعي عليه الول بت�صليم ال�صيارة م��ص�ع الدع�ى للمدعي ، ف�صا عن �صدور ذلك احلكم يف 

م�اجهة املدعي عليه الثاين ليك�ن مانعا قان�نيا له من اإعادة طرح ذات النزاع على الق�صاء مرة اخرى 
ثالثا : الزام  املدعي عليهما بالر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

ال�صاعة  م  الثنن 2017/5/15  ي�م  الدع�ى  اإدارى  املدعي عليه مما يقت�صي ح�ص�رك اىل مكتب  �صد 
التا�صعة �صباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودف�ع. 

 حرر بتاريخ 2017/5/7 
           مدير  اإدارة الدعوى

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
اإعادة اإعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2016/1836 مدين جزئي ن�سرا  
 بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية 

اىل املدعى عليه / ابراهيم عبداهلل �صيف عبداهلل املن�ص�ري - اإماراتي اجلن�صية   
اقام املدعي/م�صرف الإمارات ال�صامي - �ص م ع 

عن�انه : دبي - بردبي 
الدع�ى رقم : 1836-2016 جتاري جزئي -عجمان 

امل��ص�ع : املطالبة مببلغ وقدره 141074.22 درهم والغرامة التاأخريية ب�اقع %9 
امل�افق  الرب��ع��اء  ي���م  البتدائية  الحت��ادي��ة  ام��ام حمكمة عجمان  باحل�ص�ر  ان��ت مكلف 
معتمد  وكيل  ب�ا�صطة  او  �صخ�صيا   8 رق��م  القاعة   ، �صباحا   8.30 ال�صاعة   2017/5/24
وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك للنظر يف الدع�ى 

املذك�ر رقمها اعاه ب��صفك املدعي عليه.  حرر بتاريخ : 2017/5/8 
مكتب اإدارة الدعوى

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

اعالن حكم بالن�سر 
يف  الدعوى رقم 2015/4143 ت ج     

املرف�عة من املدعي :  م�صرف ال�صارقة ال�صامي - �ص م ع 
اىل املدعي عليه :  احام �صليمان عبداله حممد ال علي 

للمدعي  ت�ؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام    - اعتباريا  املحكمة ح�ص�ريا  حكمت 
مبلغ 174352.26 درهم )مائة واربعة و�صبعن الفا وثاثمائة واثنن وخم�صن 
درهما و�صتة وع�صرين فل�صا( والزمتها بامل�صروفات ومائتي درهم مقابل اتعاب 
املحاماة. حكما قابا لا�صتئناف خال ثاثن ي�ما اعتبارا من الي�م التايل 
لاعان ، وب�ات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�صار اليه و�صتتخذ 

بحقكم اليجراءات القان�نية لتنفيذه �صدكم
 مكتب اإدارة الدعوى

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
 اعـــــــالن       

 : خ�رفكان   والت�صديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
الإم��ارات وطلب   : ابراهيم احل��صني - اجلن�صية  اإ�صماعيل  ال�صيد/ ح�صن خليل 
الت�صديق على حمرر يت�صمن )تنازل(  يف ال�صم التجاري احام الفن للخياطة 
ال�صارقة رخ�صة جتارية  التنمية القت�صادية يف   دائرة  والتطريز واملرخ�ص من 
رقم 540774 بتاريخ 2006/1/22 من دائرة التنمية القت�صادية بخ�رفكان. اىل 
ال�صيد/ ن�ره علي حممد المريي - اجلن�صية : الإمارات -  ليكن معل�ما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خ�رفكان �صيق�م بالت�صديق على ت�قيعات ذوي ال�صاأن 

يف املحرر املذك�ر بعد انق�صاء ا�صب�عن من تاريخ ن�صر هذا العان.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2913   

املنذر : بنك دبي التجاري ب�كالة املحامي / عبداهلل خمي�ص الناخي 
املنذر اليها : �صركة عرب البحار خلدمات الت�زيع املحدودة - )جمه�ل حمل القامة( 

 ح��ي��ث ان امل���ن���ذر ي��ن��ذر امل���ن���ذر ال��ي��ه��ا ب�����ص��داد امل��ب��ال��غ امل��رت���ص��دة يف ذم��ت��ك��م م��ب��ل��غ وق���دره
) 25.500.000 درهم( خم�صة وع�صرون ملي�ن وخم�صمائة الف درهم( وذلك خال 30 ي�م 
من ن�صر هذا النذار حتت طائلة اتخاذ الجراءات القان�نية لبيع حق الرهن على العقار 
وامل�صجل  باملنطقة احلرة بجبل علي  الكائن    s10413 املقام على قطعة الر���ص رقم 
املنطقة احلرة  �صلطة  ال�صادرة من  مبنى  رهن  قيد  �صهادة  بتاريخ 2014/8/10 مب�جب 
او  ر�ص�م  او  اية م�صاريف  واملقيدة يف �صجاتها حتت رقم 619 مع حتميلكم  جلبل علي 

اتعاب حماماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2914   

املنذر : بنك دبي التجاري ب�كالة املحامي / عبداهلل خمي�ص الناخي 
املنذر اليها :  رول بريى راباط - )جمه�لة حمل القامة( 

حيث ان املنذر ينذر املنذر اليها ن�صرا ب�صداد  املدي�نية املرت�صدة بذمتكم 
وثاث�ن  واثنان  وخم�صمائة  )ملي�نان  درهم   2.532.061 قدرها  والبالغ 
الف وواحد و�صت�ن درهم( كما يف تاريخ 2016/2/16 وم�افاة البنك املنذر 
�صدكمت  القان�نية  الج��راءات  اتخاذ  للعقارات حتت طائلة  امللكية  ب�صند 
بعد مرور 30 ي�م من تاريخ ن�صر هذا النذار   مع حتميلكم اية م�صاريف 

او ر�ص�م او اتعاب حماماة.
الكاتب العدل

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/267  تنفيذ عمايل 
امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- ان��ف��را ك��ي��ي��ار ل��ل��م��ق��اولت - ���ص ذ م م   جمه�ل  اىل 
ي�هنان  ك��ص�متاي  باب�ك�تي  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
ك�ت�ص�ماثاي   قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )19448( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�صافة اىل مبلغ 1562 درهم ر�ص�م خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1271   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صدهما/1- عماد �صاح ال�صيد حممد البهن�صاوي 2- احمد 
مر�صى احمد ال�صاذيل  جمه�يل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
نيبال حمف�ظ زيدان وميثله : نبيه احمد بدر  قد اأقام عليك الدع�ى 
التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )54085( 
فان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�صامن  دره��م 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1174   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صدهم/1- م�ؤ�ص�صة على م��صى واولده للمقاولت  2- علي م��صى 
علي �صيف النقبي 3-ايه ايه ايه ه�م 4-ويب للعقارات  5- رنا عبداهلل ال�صرف  
6-خلفان حممد خلفان �صيف املزروعي 7-رامي عال اآل 8-حممد ب�صام حممد 
احمد  التنفيذ/حمم�د  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�يل  ال�صي�يف  كمال 
�صريف  قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )7283584( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/474   تنفيذ مدين  
م   م  ذ  - �ص  املعامات  اوري��ز للطباعة وتخلي�ص  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/املعدات الق�ية خلدمات 
الدع�ى  اأق��ام عليك  قد  م    م  ذ  �ص   - املياه  و�صحب  ال�صحي  ال�صرف 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اه  امل���ذك����رة  التنفيذية 
فان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )459670(
اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة : ماوننت توب لتجارة االلكرتونيات - �س ذ م م  
العن�ان :  حمل رقم 7 ملك خليفة حممد عبيد التاجر - ديرة - البطن - ال�صكل 
القان�ين :  ذات م�ص�ؤولية حمدودة -  رقم الرخ�صة : 718766  رقم القيد بال�صجل 
التجاري : 1145922 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت 
اأعاه، وذلك مب�جب  التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحال ال�صركة املذك�رة 
قرار حماكم دبي بتاريخ  2017/4/24  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
2017/4/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن ح�سن 
الها�سمي القمة لتدقيق ح�سابات قانونية   العن�ان : مكتب رقم 308 ملك نا�صر 
   04-3885519  : الفاك�ص   ،  04-3885518  : الهاتف   ، هرير  ام   - دي��ره   - ل�تاه  احمد 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثب�تية وذلك خال )45( ي�ماً من تاريخ 

ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
 مذكرة  اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                          اىل املدعي عليه/ جنمه اجلداف خلدمات ال�صفن نعلنكم باأن املدعين قد 
اأدناه وحددت املحكمة لها جل�صة 2017/5/23    اقام�ا عليكم الدعاوي العمالية املذك�رة 

ال�صاعة 8.30

باحل�ص�ر او من ميثلكم قان�نا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
قبل اجلل�صة بثاث ايام على القل بال�صافة اىل الر�ص�م وامل�صاريف ويف حالة تخلفكم فان 

�ص�ف ي�صدر احلكم مبثابة ح�ص�ري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 2698/2017/13 
2692/2017/13

م
1
2

ا�صم املدعي
رام �صافاري بي�ص� 

�صيد نظر ح�صن �صيد عارف عبا�ص 

مبلغ املطالبة
31284 درهم + تذكرة الع�دة 
26387 درهم + تذكرة الع�دة

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/92 عقاري كلي                                                
اىل املحك�م عليهما/1- ذي ويند منطقة حرة - ذ م م  2-حمم�د ر�صا عزيز ال عزيزي تر�صيزي  جمه�ل حمل 
ل�صالح/  اعاه  املذك�رة  الدع�ى  يف    2016/11/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة 
ازمنيا حممد علي مري علي راجمي اول : بقب�ل تدخل انيل م�ني�ص ك�مار ارجان تاوراين خ�صما من�صما للمدعية 
، ثانيا : بقب�ل ادخال �صركة ذي ويند منطقة حرة - �ص ذ م م و حمم�د ر�صا عزيز ال عزيزي تر�صيزي خ�ص�ما 
  G003 مدعي عليهم يف الدع�ى  ثالثا : بف�صخ اتفاقية البيع م��ص�ع الدع�ى امل�ؤرخة 2004/9/7 عن ال�حدة رقم
املن�صم  لها مبلغ 584.046.80  درهم  ت���ؤدي للمدعية اخل�صم  ، وبالزام املدعي عليها بان  يف م�صروع ويند تاور 2 
)خم�صمائة واربعة وثمانن الف و�صتة واربع�ن درهم وثمانن فل�ص(  وبالزام اخل�ص�م املدخلن بان ي�ؤديا للمدعية 
واخل�صم املن�صم لها مبلغ 146.033.20 )مائة و�صتة واربع�ن الف وثاثة وثاث�ن درهما وع�صرون فل�ص( والزمت 
املطالبة احلا�صل يف 2016/10/16 وحتى متام  تاريخ  �صن�يا من   %9 ب�اقع  به  امللزم  املبلغ  بالفائدة عن  كل منهم 
اتعاب املحاماة.   حكما  ال�صداد والزمت املدعي عليها واخل�ص�م املدخلن بالر�ص�م وامل�صاريف والف درهم مقابل 
مبثابة احل�ص�ري قابا لا�صتئناف خال ثاثن ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم 

�صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/39 عقاري كلي                                                
ه�لري�د  ديفيد  �صيم�ن  ال�صخ�صية(  باثبات  ال���ارد  )ح�صب  ه�لرويد  ديفيد  �صيم�ن  عليه/1-  املحك�م  اىل 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  امللكية( جمه�ل حمل  ب�صهادة  ال���ارد  )ح�صب 
اتفاقية  بف�صخ  عامة(  م�صاهمة  )�صركة  للتم�يل  ل�صالح/اماك  اع��اه  امل��ذك���رة  الدع�ى  يف    2017/4/16
- منطقة   )1 - جيت  )�صيليك�ن  الكائنة مببنى   )1604 - )ب��ي  رق��م  التداعي  وح��دة  الج��ارة وماحقها عن 
الرا�صي  دائ��رة  ال�صادرة عن  امللكية  ب�صهادة  ال���اردة  العقاري  القيد  ا�صارة  وبالغاء   - دبي  اإم��ارة   - ند ح�صة 
الجارة  ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  كم�صتاأجر )تخ�صع  عليه  املدعي  ل�صالح  عليه  املدعي  ل�صالح  والم��اك 
املدعي عليه  وال��زام  الدائرة(  امل���دع لدى  بالتملك وملحقاته  املنتهية  الج��ارة  لعقد  بالتملك طبقا  املنتهية 
برد ا ل�حدة م��ص�ع الدع�ى للمدعية خالية من ال�ص�اغل كا الزمته ان ي�ؤدي للمدعية مبلغ مائة وواحد 
وخم�ص�ن الف وخم�صمائة وثاثة دراهم وثاثة و�صبع�ن فل�صا وامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�ص�ري قابا لا�صتئناف خال ثاثن ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا 

العان �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/2364 جتاري جزئي                                                

اىل املحك�م عليه/1- ابراهيم �صعيد عبد اهلل ابراهيم اليا�صي  جمه�ل حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/2/14  يف الدع�ى املذك�رة 
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي  الإم��ارات ال�صامي - �ص م ع  اعاه ل�صالح/ م�صرف 
)مائتان  دره��م   283991.92 مبلغ   ) ال�صامي  الإم���ارات  )م�صرف  املدعي  للم�صرف 
وثاثة وثمان�ن الف وت�صعمائة وواحد وت�صع�ن درهم واثنان وت�صع�ن فل�ص( والفائدة 
التام  ال�صداد  الق�صائية يف 2016/11/2 م وحتى  املطالبة  تاريخ  ب�اقع 9% �صن�يا من 
ف�صا عن الر�ص�م وامل�صاريف ومبلغ ثاثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما 
التايل  الي�م  من  اعتبارا  ي�ما  ثاثن  خ��ال  لا�صتئناف  قابا  احل�ص�ري  مبثابة 
اآل  را�صد بن �صعيد  ال�صيخ حممد بن  ال�صم�  با�صم �صاحب  لن�صر هذا الع��ان �صدر 

مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
  بالدعوى  رقم : 2016/1356   ا�ستئناف جتاري - دبي    

 امل�صتاأنف �صده الثاين : علي نبيل على ال�صاوي�ص  - العن�ان : اإمارة دبي - الع�ير - ديرة - 
�صركة عكا - �ص�ق اخل�صار والفاكهه بج�ار �ص�بر ماركت زمزم  هاتف / 0506987866 

نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبري ح�صابي بالق�صية اعاه واملرف�عة �صدكم من امل�صتاأنفة/ 
مدى ال�صل�صال للتجارة العامة - ذ م م ، وعليه فانتم مكلف�ن او من ميثلكم قان�ن بح�ص�ر 
اجتماع اخلربة واملقرر عقده ي�م الثنن امل�افق 2017/5/15 ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرا 
 ،  4 الب�ابة   - - مركز حمر عن  ال�صديق  اب�بكر  �صارع   - )دبي  مكتبنا يف  وذلك مبقر   -
امل�ؤيدة  امل�صتندات  واح�صار  املحدد  واملكان  بامل�عد  احل�ص�ر  يرجى   )5BG  -  5 الطابق 
�صتبا�صر اعمالها  بانه يف حال تخلفكم عن احل�ص�ر فان اخلربة  لدفاعكم بالدع�ى علما 

وفقا لل�صاحيات املخ�لة لها قان�ن. لا�صتف�صار الت�صال ب�� 050-6317417 
خبري ح�سابي 
 ناهد ر�ساد حممد 

اأمام اخلربة                اعالن للح�سور 

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
  يف الدعوى  رقم : 2016/2458   جتاري جزئي 

�صيخ  ال�صيد/  من  املرف�عة  جزئي  جتاري   )2016/2458( رقم  الق�صية  اىل  بال�صارة 
حممد �صكيل احمد - املدعي �صده ال�صادة : ج�لد ايه اي - مركز دبي لل�صلع املتعددة 

واىل انتدابنا يف الق�صية �صالقة الذكر كخبري ال�صتثمار يف الوراق املالية وال�صلع 
لعان  الازمة  الجراءات  واتخاذ  الثاين  اخلربة  اجتماع  بح�ص�ر  التف�صل  يرجى 
ال�صادة/ ج�لد ايه اي مركز دبي لل�صلع املتعددة - املدعي عليها بالن�صر حل�ص�ر اجتماع 
الثانية  ال�صاعة  امل�افق 2017/5/17 يف متام  ي� الربعاء   انعقاده  املقرر  الثاين  اخلربة 
بعد الظهر مببنى هيئة الوراق املالية وال�صلع - خلف م�ؤ�ص�صة ال�صيخ زايد لا�صكان ام 
الرم�ل - ديرة -  اإمارة دبي - وتزويد اخلربة با�ص�ل امل�صتندات واملرا�صات املتبادلة 

باأية طريقة كانت ، وبكافة امل�صتندات املتعلقة مب��ص�ع الدع�ى
اخلبري املنتدب  
       ع�سام الب�سطوي�سى              

بالن�سر  اإعالن 
الثاين اخلربة  اجتماع   حل�سور 

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/ح�سن الها�سمي القمة لتدقيق ح�سابات قانونية   
، الهاتف  ل���ت��اه - دي���ره - ام ه��ري��ر  ن��ا���ص��ر اح��م��د  ال��ع��ن���ان : مكتب رق���م 308 م��ل��ك 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب���ج��ب   04-3885519  : الفاك�ص   ،  04-3885518  :
ماوننت  اأعاه لت�صفية  القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�صفي املذك�ر 
توب لتجارة االلكرتونيات - �س ذ م م وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/4/24 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/4/24   وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن 
امل�صتندات والأوراق  اأع��اه، م�صطحباً معه كافة  املذك�ر  العن�ان  بدبي على 

الثب�تية وذلك خال )45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2963   

املنذر : احلريز للعقارات - �س ذ م م 
املنذر اليها : بحر االأملا�س جوالري - م د م �س  - جمهول حمل االقامة 

  

الكاتب العدل
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املال والأعمال
األربعاء   10   مايو    2017  م   -   العـدد  12016  
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بنك دبي الإ�سالمي يفوز باجلائزة العاملية الإ�سالمية لالأعمال 

اإجناز اأكرث من 22 باملائة من الأعمال الإن�سائية يف م�سروع جواهر ال�سعديات

•• دبي-الفجر: 

فاز بنك دبي الإ�صامي، اأكرب بنك اإ�صامي 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، باجلائزة 
ن�صختها  يف  لاأعمال  الإ�صامية  العاملية 
وق���د قام  امل��ن��ط��ق��ة،  ن���ع��ه��ا يف  الأوىل م��ن 
�صاحب ال�صم� ال�صيخ مكت�م بن حممد بن 
اآل مكت�م، نائب حاكم دبي، بت�صليم  را�صد 
الرئي�ص  �صل�ان،  عدنان  للدكت�ر  اجلائزة 
الإ�صامي،  دب��ي  بنك  ملجم�عة  التنفيذي 
التميز  23 من ج�ائز  ال  الن�صخة  �صمن 
اأقيم يف وقت  الأعمال خال حفل  لقطاع 
واعرتافاً  ت��ق��دي��راً  ال�صهر  ه��ذا  م��ن  �صابق 

بامل�صاعي البارزة يف �صبيل التميز.
اأ���ص��ح��اب ال�صم� ك��ل من  وي�����ص��ري ح�����ص���ر 
ال�����ص��ي��خ م��ك��ت���م ب���ن حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
من�ص�ر  وال�صيخ  دب��ي،  حاكم  نائب  مكت�م، 
اآل م��ك��ت���م، رئي�ص  را����ص���د  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
جمل�ص اإدارة نادي دبي الدويل للريا�صات 
البحرية، حفظهما اهلل، اإىل اأهمية احلدث 
الأهمية  ك���ذل���ك  ي�����ربز  اأن������ه  اإىل  ع������اوة 
الق�ص�ى والرتكيز الذي ل يتزعزع لقيادة 
دبي يف جعل الإمارة مركزاً رائداً لاقت�صاد 

الإ�صامي العاملي با منازع. 
ويف اأعقاب انطاقها عام 2016،  يت�ىل 
العاملي،  الإ���ص��ام��ي  الأع��م��ال  م��رك��ز متيز 

اإحدى مبادرات اقت�صادية دبي، ت�يل قيادة 
لاأعمال،  الإ���ص��ام��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  اجل����ائ���ز 
والتي مت تد�صينها بهدف ت�صجيع الن�صاط 
الق��ت�����ص��ادي الإ���ص��ام��ي مب��ا ي��ع���د بفائدة 

اأكرب على املجتمع ب�صكل عام. 
امل�صاركة  ف��اإن  ال��ه��دف،  ه��ذا  وانطاقا من 
املالية  امل���ؤ���ص�����ص��ات  ع��ل��ى  تقت�صر  ل  ف��ي��ه��ا 
اأي�صا  ت�����ص��م��ل  ب���ل  ف��ح�����ص��ب،  الإ����ص���ام���ي���ة 

�صركات ال��ع��ق��ارات والأغ��ذي��ة وغ��ريه��ا من 
املت�قع  وم��ن  الأ�صا�صية.  ال�ص�ق  قطاعات 
ال�صامي  الق��ت�����ص��اد  ت��ط���ي��ر  ي��ج��ذب  اأن 
اأجنبية  ا���ص��ت��ث��م��ارات  اأو����ص���ع  ن���ط���اق  ع��ل��ى 
القت�صادية  ال�صتدامة  يعزز  واأن  مبا�صرة 
الإمارات  دولة  اأنحاء  جميع  يف  والتجارية 
عدنان  ال��دك��ت���ر  وع��ل��ق  امل��ت��ح��دة.  العربية 
بنك  ملجم�عة  التنفيذي  الرئي�ص  �صل�ان، 

دبي الإ�صامي "انها بالتاأكيد حلظة فخر 
ك��ان هدفنا  ال��ب��ن��ك،  يعتز بها  ك��ب��رية ج���داً 
م��ن��ذ ب��داي��ات��ن��ا امل��ت���ا���ص��ع��ة م��ن��ذ اأك���رث من 
ال�صريفة  قطاع  تاأ�صي�ص  ه�  عاما  اأربعن 
كبديل  فقط  ولي�ص  الإ�صامي،  والتم�يل 
قابل لا�صتمرار والنم�، بل اأن يك�ن خيارا 
رمبا اأكرث تف�صيا. اأنا �صخ�صيا، وجميعنا 
اأنف�صنا  ن��رى  الإ���ص��ام��ي  دب��ي  بنك  هنا يف 

ح��ق��ا حم��ظ���ظ��ن ل��ل��ح�����ص���ل ع��ل��ى دعم 
اإن تركيز حك�مة دبي  القيادة يف الإم��ارة. 
على تر�صيخ مكانة الإمارة لت�صبح عا�صمة 
�صك  با  ه�  الإ�صامي  لاقت�صاد  عاملية 
ال��ه��ائ��ل الذي  ال��ن��م���  ع���ام���ا رئ��ي�����ص��ي��ا يف 
على  الإ�صامي  التم�يل  �صناعة  �صهدته 
حجر  القطاع  اأ�صبح  وال��ي���م  ال�صنن.  مر 
ال��ب��اد وه�  امل���ايل يف  الأ���ص��ا���ص يف القطاع 
جاهز لدعم جمالت الأعمال الأخ��رى يف 

القت�صاد الإ�صامي ب�صكل اأو�صع .
ال�صيطرة  الإ���ص��ام��ي  دب��ي  بنك  وي���ا���ص��ل 
باعتباره  الباد  يف  الإ�صامي  احليز  على 
اأك�����رب ب��ن��ك اإ����ص���ام���ي يف دول�����ة الإم������ارات 
الأربعة  البن�ك  و�صمن  املتحدة،  العربية 
ال��ب��ن��ك من  ك���ان  ال���دول���ة. وق���د  الأوىل يف 
اأبرز ال�صركات الرائدة على مر ال�صنن من 
يف  النم�  معدل  جت��اوز  حيث  الأداء،  حيث 
املقام  ب�صكل كبري، ويرجع ذلك يف  ال�ص�ق 
الأعمال  ع��ل��ى  ت��رك��ي��زه  ت��ع��زي��ز  اإىل  الأول 
الأ�صا�صية وزيادة ح�صته يف فئتي ال�صركات 

والأفراد. 
ول يزال بنك دبي الإ�صامي الي�م واحداً 
اأحد  باعتباره  الفعالة  اجلهات  اأف�صل  من 
ال��اع��ب��ن ال��را���ص��خ��ن مم���ن مت��ك��ن���ا من 
القت�صاد  ب��ي��ئ��ة  يف  ال��ت��ح��دي��ات  م���اج��ه��ة 

العاملية ومتابعة جدول اأعماله للنم�.

•• اأبوظبي -وام:

قالت �صركة التط�ير وال�صتثمار ال�صياحي 
ان العمليات التط�يرية يف م�صروع ج�اهر 
 22 اأك�����رث م���ن  اإىل  ال�����ص��ع��دي��ات و���ص��ل��ت 
هذا  حتقيق  اأن  ال�صركة  واأ�صافت   . باملائة 
مع  ال��ق��ائ��م  للتعاون  نتيجة  ج��اء  الإجن����از 
اجلابر  �صركة  للم�صروع  الرئي�صي  املقاول 
ب��ع��ق��د تط�ير  ف������ازت  ال���ت���ي  ل���ل���م���ق���اولت 
الأعمال الرئي�صية يف ي�لي� 2016 وبداأت 
اأعمال الإن�صاء يف اأغ�صط�ص من العام ذاته 
لت�صليمه بحل�ل الن�صف الثاين من العام 
للم�صرتين  ال�����ص��رك��ة  وت��ت��ي��ح   .  2018
واملهتمن فر�صة متلك ال�حدات ال�صكنية 
خطة  ع��رب  ال�صعديات  ج���اه��ر  م�صروع  يف 
�صداد مرنة من خال دفع 2.5 باملائة من 
ما  اأ�صعارها  ت��رتاوح  والتي  العقارات  قيمة 

بن 5.1 اإىل 17.8 ملي�ن درهم .
الرئي�ص  امل��رزوق��ي  ح�صن  �صفيان  واو���ص��ح 
وال�صتثمار  التط�ير  ل�صركة  التنفيذي 

ال�صعديات  ج���اه��ر  م�صروع  ان  ال�صياحي 
الراقية  ال�صكنية  املجتمعات  اأب��رز  يعد من 

والأكرث متيزاً يف منطقة �صاطئ ال�صعديات 
اإجن��از عمليات  ال�صركة على  وال��ذي تعمل 

يف  ت�صليمه  من  لتتمكن  القائمة  التط�ير 
ال�صعديات  ج���اه��ر  ي�صم  امل��ح��دد.  امل���ع��د 

83 وحدة �صكنية ح�صرية فاخرة ترتاوح 
ن�م  غ��رف   6 اإىل   4 م��ن  فلل مك�نة  ب��ن 
تاأخذ  ن�م  غرف  باأربع  تاونهاو�ص  ومنازل 
جميعها الت�صميم الع�صري املبتكر وت�صم 
كل من الفلل ومنازل التاونهاو�ص 2 اإىل 4 

م�اقف مظّللة لل�صيارات. 
ال�صعديات  ج���اه��ر  فلل  ت�صميم  وي��راع��ي 
اأعلى معايري اخل�ص��صية وو�صائل الراحة 
الع�صرّية..  احل��ي��اة  اأمن����اط  ت���اك��ب  ال��ت��ي 
ب�صه�لة  ال��ص�ل  ل�صكانه  امل�صروع  ويتيح 
امل�����راف�����ق  م�����ن  وا�����ص����ع����ة  جم����م�����ع����ة  اإىل 
واخل���دم���ات ع��امل��ي��ة امل�����ص��ت���ى م��ن��ه��ا ب�ابة 
اأمنية خا�صة وم�صطحات خ�صراء طبيعية 
ال�صتخدام  م���ت���ع���ددة  وم���اع���ب  وا����ص���ع���ة 
للكبار  �صباحة  واأح���ا���ص  ريا�صية  و�صالة 
واأخرى ال�صغار وم�اقف وا�صعة لل�صيارات 
عن  ف�صًا  لل�صي�ف  واأخ���رى  للمقيمن 
و�صال�ن  م��ارك��ت  وميني  وم��ط��اع��م  م��ق��اٍه 
ملعباً  ي�����ص��م  وا����ص���ع  وم���ن���ت���زه  ل��ل��ت��ج��م��ي��ل 

لاأطفال.

للجودة" واأبوظبي  موا�سفات  بن  تكاملية  "اتفاقية 

اعتماد "الإمارات للمرتولوجيا" معهدًا وطنيًا للقيا�ص يف الدولة
را�سد بن فهد : االإمارات تطور بنية احتادية للقيا�س تخدم امل�ستهلكن والقطاعات االإنتاجية

خليفة املزروعي :املعهد ُيَعد اليوم من اأهم امل�ساريع العلمية يف الدولة وميتلك املقومات الفنية املتقدمة
•• تغطية : رم�صان عطا

وحتقيق  والتن�صيق  التعاون  بتكثيف  الر�صيدة  القيادة  لت�جيهات  تنفيذاً 
ال��ت��ك��ام��ل ب��ن احل��ك���م��ة الحت���ادي���ة واحل��ك���م��ات امل��ح��ل��ي��ة، اأب��رم��ت هيئة 
الإمارات للم�ا�صفات واملقايي�ص "م�ا�صفات "، وجمل�ص اأب�ظبي للج�دة 
واملطابقة، ام�ص، يف العا�صمة اأب�ظبي، اتفاقية تخ�ل الهيئة مبقت�صاها 
اأب�ظبي للج�دة واملطابقة،  التابع ملجل�ص  معهد الإمارات للمرتول�جيا، 
معايل  من  كل  وقعها  ال��دول��ة،  يف  للقيا�ص  ال�طني  املعهد  مبهام  للقيام 
اإدارة هيئة  ال��دول��ة رئي�ص جمل�ص  ب��ن فهد وزي��ر  اأح��م��د  را���ص��د  ال��دك��ت���ر 
حممد  خليفة  و�صعادة  "م�ا�صفات"،  واملقايي�ص  للم�ا�صفات  الإم���ارات 
اأب�ظبي للج�دة واملطابقة،  اإدارة جمل�ص  فار�ص املزروعي، رئي�ص جمل�ص 
المارات  هيئة  ع��ام  مدير  املعيني،  ال��ق��ادر  عبد  اهلل  عبد  �صعادة  بح�ص�ر 
الأمن  الكعبي،  حميد  ه��ال  الدكت�ر  و�صعادة  واملقايي�ص،  للم�ا�صفات 

العام ملجل�ص اأب�ظبي للج�دة واملطابقة بالإنابة.
�صت�صاهم  التفاقية  ه��ذه  اأن  فهد،  بن  اأحمد  را�صد  الدكت�ر  معايل  واأك��د 
القيا�ص حمليا، ما ي�صهم ب�ص�رة جيدة يف  ب�ص�رة فعالة يف تط�ير علم 
اإحداث تن�يع مدرو�ص مل�صتقبل القت�صاد ال�طني، بال�ص�رة التي حتقق 
روؤية حك�مة دولة الإمارات 2021، ما �صيعرب بدولتنا ب�صكل عملي اإىل 

مرحلة اقت�صاد ما بعد النفط، املتن�ع ، والإنتاجي .
وقال معاليه خال م�ؤمتر �صحفي لاإعان عن التفاقية، اإن ت�فري بنية 
القطاعات القت�صادية  �صيخدم كافة  واملعايرة،  القيا�ص  متط�رة خلدمة 
من خال ت�فري اأف�صل املعايري الدولية خلدمة ودعم احتياجات القطاع 
ال�صلع  ح��رك��ة  ان�صيابية  م��ن  �صك  ب��ا  و�صي�صهل  والإن��ت��اج��ي،  ال�صناعي 
قرار  ج��اء  اإذ  وال��ع��امل��ي،  الإقليمي  حميطيها  اإىل  ال��دول��ة  م��ن  والب�صائع 
م�ا�صفات بتخ�يل معهد "الإمارات للمرتول�جيا" بناء على تقييم فني 

لإمكانيات القيا�ص ال�صخمة املت�فرة يف خمتربات املعهد.
واأ�صاد معاليه بان�صمام الدولة اأخرياً اإىل ع�ص�ية املكتب الدويل لاأوزان 
حملياً،  والقيا�ص  املعايرة  احتياجات  تلبية  يف  �صت�صهم  والتي  واملقايي�ص، 
خ�ص��صا يف ظل النه�صة ال�صناعية والتجارية والعمرانية  التي ت�صهدها 
اأب�ظبي للج�دة  اأن التعاون بن م�ا�صفات، وجمل�ص  الإم��ارات،  معترباً 
يف  طفرة  يحقق  اأن  ي�صتطيع  مثالياً،  تكاملياً  من�ذجا  ي�صكل  واملطابقة، 
املقايي�ص ال�طنية، بال�ص�رة التي ت�صمن دقة القيا�صات يف اأ�ص�اق الدولة، 
ما يرفع من تناف�صية منتجاتنا يف الأ�ص�اق الإقليمية والدولية، وي�صمن 

ج�دة م�ا�صفات هذه املنتجات بالن�صبة للم�صتهلكن حملياً.
القيا�ص  معايري  اعتبار  يتم  التفاقية  مب�جب  اأن��ه  اإىل  معاليه  واأ���ص��ار 
املحف�ظة لدى املعهد معايري قيا�ص وطنية للدولة، والتي ت�صمل معايري 
والقيا�صات  والعزم  والق�ة  والأبعاد وال�صغط  الكتلة واحلرارة والرط�بة 
الكهربائية وال�قت والرتدد، ت�صتطيع اأن ت�اكب التط�ر الإماراتي الكبري  
القطاعات القت�صادية والإنتاجية، ونحن ن�صري على هذه  الذي حققته 
اخلطى، من اأجل ت�فري اأف�صل املعايري  الدولية يف البحث العلمي ودعم 
على  �صتنعك�ص  كما  الدولة،  يف  واملتقدمة  الدقيقة  ال�صناعات  احتياجات 
الإماراتية  املنتجات  والب�صائع، وتزيد من فر�ص  ال�صلع  ان�صيابية حركة 
اإىل  الهادفة  الر�صيدة،  القيادة  وروؤي��ة  ت�قعات  يلبي  مبا  وعاملياً،  اإقليمياً 

ت�فري بيئة اقت�صادية م�صتدامة، وم�صتقبل م�صتقر لاأجيال القادمة. 
حياة  ويف  ال�طني،  ال�صعيد  على  القيا�ص  علم  اأهمية  على  معاليه  واأك��د 
واإمنا  وح��ده،  بالقت�صاد  يتعلق  ل  القيا�ص  تاأثري  اأن  اإىل  م�صرياً  النا�ص، 
اأف��راد املجتمع، فقيا�ص  اأخرى تت�صل ب�صحة و�صامة  يدخل يف جمالت 
خاطئ ل�صغط الدم اأو لدرجة حرارة مري�ص، على �صبيل املثال، قد يت�صبب 
نتيجة  �صحية،  م�صكات  عنه  ي�صفر  وق��د  خ��اط��ئ،  طبي  ق���رار  ات��خ��اذ  يف 
ت�صخي�ص وعاج واأدوية خاطئة، لكننا يف م�ا�صفات ا�صطلعنا بدور مهم 
ذات  اأجهزة قيا�ص حملية  لت�فري  الطبي،  املجال  القيا�صات يف  تنظيم  يف 

م�ث�قية عالية، يف مراحل الفح�ص والختبار والت�صخي�ص والعاج.
واأكد معايل وزير الدولة اأن انعكا�صات علم القيا�ص على ال�صعيد القت�صادي 
"م�ا�صفات" درا�صة  يف ال�ص�ق املحلية ظهرت ب�صكل وا�صح حينما اأجرت 
اأخرياً على قطاع الذهب واملج�هرات، على �صبيل املثال، اإذ اأثبتت الدرا�صة 
واملج�هرات م�ص�ؤولة عن حتقيق هدر  الذهب  قيا�ص م�ازين  اأخطاء  اأن 
الف�ر  وعلى  �صن�يا،  دره��م  مليار   2.5 بنح�  تقديره  القت�صاد ميكن  يف 
اتخذت الهيئة - بالتعاون مع �صركائنها ال�صرتاتيجين- اإجراءات ل�صبط 
القيا�صات يف جتارة الذهب مبنافذ البيع، كما مت التحقق العام املا�صي من 
اأ�ص�اق الدولة، وتاأكدنا من دقتها، ومطابقتها لل�ائح  8400 ميزان يف 

الفنية.
حينما  كذلك  القيا�ص  اأدوات  يف  التدقيق  جه�د  ام��ت��دت  معاليه:  وت��اب��ع 
اأجرينا التحقق نف�صه يف قطاع م�صتقات ال�ق�د، وه� الربنامج الذي نفذ 
على نح� 6000 عداد لقيا�ص املحروقات يف حمطات ال�ق�د على م�صت�ى 
الدولة، بالإ�صافة اإىل اإ�صدار الهيئة لنظام القيا�صات ال�صناعية، يف �صهر 
فرباير املا�صي، والذي يعد الأول على م�صت�ى املنطقة ويهدف اإىل �صمان 
دقة القيا�صات يف كافة مراحل الإنتاج ال�صناعي وتقليل الهدر واخل�صائر 
جميع  �صم�ل  امل�صتقبلية  اخلطة  وتت�صمن  القيا�ص،  اأخطاء  عن  الناجته 
وا�صرتاطات  ال�طني  بالقت�صاد  مبا�صر  م�صا�ص  لها  التي  القيا�ص  اأدوات 
واأنظمة قيا�صات  املاء والكهرباء  ال�صحة وال�صامة والبيئة مثل عدادات 

ج�دة اله�اء والإ�صعاعات يف املجال الطبي.
يف  القيا�ص  اآليات  تط�ير  اأن  على  التاأكيد  ينبغي  قائًا:  معاليه  واختتم 
الإم�����ارات م��ن خ���ال من����ذج تكاملي ب��ن م���ا���ص��ف��ات وم��ع��ه��د الإم����ارات 
للمرتول�جيا، �صي�صكل حم�را مهما ي�صهم يف خدمة القت�صاد ال�طني، 
على  وامل��ال  واجلهد  ال�قت  التكامل  ه��ذا  و�صي�فر  ع��ام،  ب�صكل  واملجتمع 

امل�اطنن واملقيمن، وعلى خمتربات الفح�ص واملعايرة املحلية كذلك.
من جهته قال �صعادة خليفة حممد فار�ص املزروعي، رئي�ص جمل�ص اإدارة 
الإم��ارات للمرتول�جيا مت  اأن معهد  اأب�ظبي للج�دة واملطابقة،  جمل�ص 
لتط�ير  ال�صرتاتيجي  والت�جه  احلكيمة  القيادة  لروؤية  ترجمة  اإن�صاوؤه 
البنية التحتية للتقيي�ص واجل�دة مبا ي�صهم يف تنمية القطاع ال�صناعي 
الذي ي �صكل اأحد اأهم الروافد احلي�ية لاقت�صاد ال�طني ورفع م�صت�ى 
ج�دة وتناف�صية املنتج الإماراتي على ال�صعيدين املحلي والعاملي. وي�فر 
مبا  املختلفة  وتطبيقاتها  املرتول�جيا  جمال  يف  وطنية  مرجعية  املعهد 
التناف�صية  املميزات  العديد من  وي�فر  اجل�دة  اللتزام مبعايري  ي�صمن 
ل�صناعاتنا ال�صرتاتيجية والرتقاء بها اإىل مركز متقدم على امل�صت�ين 

الإقليمي والدويل.

واأو�صح �صعادته اأن املعهد ُيَعد الي�م من اأهم امل�صاريع العلمية يف الدولة 
وميتلك اخلربة واملق�مات الفنية املتقدمة والتي ت�صاهي قدرات املعاهد 
ال�طنية الدولية املرم�قة واأهمها تاأ�صي�ص خمتربات حديثة يف جمالت 
الدولية  وال���ص��رتاط��ات  امل��ع��اي��ري  م��ع  وم��ت���اف��ق��ة  املختلفة  امل��رتول���ج��ي��ا 
وجتهيزها باأحدث معدات واأجهزة القيا�ص فائقة التكن�ل�جيا. كما اأ�صبح 
املعهد ميتلك املعرفة يف هذا املجال من خال ا�صتقطاب خرباء دولين 

وتاأهيل ك�ادر وطنية للعمل يف خمتربات املرتول�جيا املختلفة. 
واأكد �صعادته على اأهمية الدور الكبري الذي يلعبه املعهد يف دعم  "خطة 
املرجع  باعتباره  �صي�صهم،  اأن��ه  كما   ،2021 الإم����ارات  وروؤي���ة  اأب�ظبي" 
ال�طني للقيا�ص، ب�صكل اأ�صا�صي وفَعال يف تط�ير ال�صتثمارات الداخلية، 
لت�صهيل حركة  التجارية  العقبات  واإزال��ة  اخلارجية  ال�صتثمارات  وجذب 
التناف�صية  م�صت�ى  ورف��ع  الإم��ارات��ي��ة،  املنتجات  ج���دة  وحت�صن  التجارة 

للمنتج الإماراتي على ال�صعيدين املحلي والعاملي.
الإمارات   معهد  لدعم  اجله�د  ت�صافر  يف  �صعادته  عن  امل��زروع��ي  واأع��رب 
احتياجات  يلبي  مبا  باأن�صطته  الرت��ق��اء   من  يتمكن  حتى  للمرتول�جيا 
التنمية العلمية والقت�صادية واحتياجات ال�صناعة ال�طنية، واأن حظي 
يف  ف��ّع��ال  ب�صكل  ي�صهم  حتى  الر�صيدة  احلك�مة  م��ن  ال��دع��م  بكل  املعهد 
عرب  املعرفة،  على  قائم  تناف�صي  اقت�صاد  بناء  يف  الإم���ارات  روؤي��ة  حتقيق 
ت�صجيع البحث والتط�ير مبا يعزز ح�ص�ل الدولة على مراكز متقدمة 

يف م�ؤ�صرات التناف�صية العاملية وريادة الأعمال والتنمية.

الحتاد للقطارات توقع مذكرة 
تفاهم مع ال�سفا للنقليات

•• اأبوظبي-الفجر:

وقعت �صركة الحتاد للقطارات، املُط�ر واملُ�صغل ل�صبكة ال�صكك احلديدية 
ال�طنية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، مذكرة تفاهم مع �صركة ال�صفا 
للنقليات اإحدى ال�صركات الرائدة يف قطاع خدمات النقل وال�صحن بال�صرق 

الأو�صط. 
الرئي�ص  امل���زروع���ي،  �صيف  ف��ار���ص  املهند�ص  م��ن  ك��ل  امل��ذك��رة  بت�قيع  وق���ام 
التنفيذي  ل�صركة الحتاد للقطارات، ونبيل ت�ص�دري، املدير العام ل�صركة 
ال�صفا للنقليات، وذلك بهدف ت�فري خدمات نقل الب�صائع بكفاءة واأمان 

عرب �صبكة ال�صكك احلديدية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
تظهر  اجل��دي��دة  التفاهم  م��ذك��رة  اأن  ل��ل��ق��ط��ارات  الحت���اد  �صركة  واأ����ص���ارت 
عرب  للقطارات  الحت���اد  �صركة  ت�فرها  التي  التجارية  والفر�ص  املنافع 
تلبي  نقل  و�صائل  اإيجاد  نح�  ال�صاعية  لل�صركات  احلديدية  ال�صكك  �صبكة 

احتياجاتها ب�صكل م�صتدام وبتكلفة فعالة. 
احلديدية  ال�صكك  �صبكة  رب��ط  ع��رب  متكامل  نقل  ن��ظ��ام  ت���ف��ري  و�صيعزز 
املتحدة،  الب�صائع يف دولة الإم��ارات العربية  وال�صاحنات كفاءة قطاع نقل 

و�صيدعم مكانة �صركة الحتاد للقطارات الرائدة يف القطاع.  
التنفيذي،   الرئي�ص  امل��زروع��ي  �صيف  ف��ار���ص  املهند�ص  ق��ال  ال�صدد،  وب��ه��ذا 
ل�صركة الحتاد للقطارات: ي�صعدنا ت�قيع مذكرة تفاهم مع �صركة ال�صفا 
للنقليات، اإحدى ال�صركات املرم�قة التي ت�فر خدمات نقل ب�صائع بكفاءة 

واأمان يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
اإىل  النظر  اأهمية  على  ال�ص�ء  التفاهم  مذكرة  ت�صلط  املزروعي:  واأ�صاف 
تكاملي  ب�صكل  وال�صاحنات  احلديدية  ال�صكك  �صبكة  عرب  النقل  خدمات 
ولي�ص تناف�صي، حيث يدعم هذا الربط ت�فري خدمات نقل ب�صائع للعماء 

ح�صب احتياجاتهم.
جمم�عة  م��ن  ج��زء  ه��ي  للنقليات  ال�صفا  �صركة  اأن  اإىل  الإ���ص��ارة  وجت���در 
ال�صفا، والتي تاأ�ص�صت عام 1976 يف دبي، وتعترب اإحدى ال�صركات الرائدة 
النقل وال�صحن يف دولة الإمارات  امل�ث�ق يف قطاع  التجاري  ال�صجل  وذات 
وتقدم  وباك�صتان،  واأفغان�صتان  اإفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  ومنطقة 
جمم�عة ال�صفا خدمات خمتلفة يف قطاعات جتارية عدة مثل العقارات، 

وجتارة وتخزين ال�ق�د، وال�صحن البحري واجل�ي.  
ومن جانبه قال نبيل ت�ص�دري املدير العام ل�صركة ال�صفا للنقليات: نحن 
دولة  بال�صاحنات يف  النقل  �صركة حملية متخ�ص�صة يف  اأول  ك�ننا  �صعداء 
الإم��ارات ت�قع مذكرة تفاهم مع �صركة الحتاد للقطارات، وندرك جيدا 
الف�ائد البيئية والقت�صادية التي �صتحقق يف اأنحاء دول جمل�ص التعاون 
مع  جنب  اإيل  جنبا  للقطارات  الحت���اد  �صبكة  عمل  خ��ال  م��ن  اخلليجي 

خدمات النقل بال�صاحنات . 
 1،200 اأن �صبكة الحتاد للقطارات، التي متتد اإىل نح�  وجدير بالذكر 
كيل�مرت، ح�صلت على اعتماد لبدء الت�صغيل التجاري يف دي�صمرب 2015، 
من  ال��ك��ربي��ت  حبيبات  م��ن  ط��ن  ملي�ن   10 م��ن  اأك���رث  نقل  على  وعملت 
م�صادرها يف منطقتي �صاه وحب�صان اإىل نقطة الت�صدير يف الروي�ص حتى 

اأبريل 2017.
الركاب  نقل  خ��دم��ات  ت���ف��ري  ب��ه��دف  للقطارات  الحت���اد  �صركة  وتاأ�ص�صت 
والب�صائع، ودعم التنمية القت�صادية عرب ربط املراكز ال�صكنية والتجارية 

وال�صناعية يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 
قيد  التي  احلديدية  ال�صكك  �صبكة  من  ج��زءاً  اأي�صاً  ال�صبكة  �صت�صكل  كما 
ال�صبكة  ه��ذه  �صرتبط  حيث  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  دول  التط�يريف 
دولة الإمارات العربية املتحدة من خال مدينة الغ�يفات باململكة العربية 

ال�صع�دية غرباً، ومدينة العن مع �صلطنة عمان �صرقاً.

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02688/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : تي اآي جي مارين اينجنريينق �صريفي�صي�ص 
مبا اأن املدعي : مدينة دبي املاحية - �ص ذ م م   

قد اأقام �صدكم الدع�ى 02/02688/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 
بالتايل

اخاء عقار - الزام املدعي عليه باخاء املاج�ر ف�را ل�صتحالة جتديد عقد اليجار 
معه وذلك لعدم �صداد الجره 

مطالبة مالية- الزام املدعي عليه ب�صداد املبلغ امل�صتحق بذمته ل�صالح املدعية والبالغة 
قيمته 97.538 )�صبعة وت�صع�ن الف وخم�صمائة وثمانية وثاثن درهم اإماراتي( 

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ص�م وم�صاريف الدع�ى 
امل�افق  الح���د   ي���م  بجل�صة  للح�ص�ر  بالن�صر  اعانكم  الق�صائية  اللجنة  وق���ررت 
بالدائرة  ال�صابعة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام���ام  3.00م  ال�صاعة   2017/5/14
اأمر  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر الدع�ى ، وقد 
بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�صر . فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من 

ميثلك قان�نا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1471  جتاري جزئي
اىل املحك�م عليه/1- �صيد را�صد عبد اجلبار جمه�ل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2016/11/10  يف الدع�ى املذك�رة اعاه ل�صالح/عبد 
املنان بهتي حممد ا�صفاق بهتي بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ )41.000( 
)واح���د وارب��ع���ن ال��ف دره���م( وال��ف��ائ��دة القان�نية ب���اق��ع 9% م��ن ت��اري��خ ال�صتحقاق 
احلا�صل يف:2016/5/2 حتى متام ال�صداد والزمته بامل�صروفات ومبلغ ثاثمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ص�ري قابا لا�صتئناف خال ثاثن ي�ما 
اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
بالتعاون مع هيئات ال�سياحة املحلية ومب�ساركة القطاع اخلا�س

املقبل "التعاون" الأ�سبوع  دول  يف  متنقاًل  �سياحيًا  معر�سًا  "القت�ساد" تنظم 

مطار ال�سارقة الدويل ي�سارك يف معر�ص اأوروبا لل�سحن اجلوي 2017 

ال�ستثنائية الرتفيهية  الفعاليات  من  باقة  2017" يقدم  اأبوظبي  "�سيف 

•• اأبوظبي-الفجر:

الفرتة  خ����ال  الق��ت�����ص��اد  وزارة  ت��ن��ظ��م 
اجل����اري  اأي������ار  م���اي����   18 اإىل   14 م���ن 
جمل�ص  دول  يف  متنقًا  �صياحياً  معر�صاً 
ال���ت���ع���اون ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة حتت 
يج�ب  حيث  "زوروا_الإمارات"،  �صعار 
للرتويج  اخلليجية  ال��ع���ا���ص��م  امل��ع��ر���ص 
دولة  يف  ال�صياحية  واخلدمات  للمقا�صد 
الإمارات باعتبارها وجهة �صياحية رائدة 

وم�صتدامة يف املنطقة والعامل.
املعر�ص  يف  امل�صارك  الدولة  وفد  يرتاأ�ص 
���ص��ع��ادة حم��م��د خ��م��ي�����ص امل���ه���ريي، وكيل 
ال�زير  القت�صاد وم�صت�صار  ب���زارة  وزارة 
ال�����ص��ي��اح��ة، وي�����ص��م ممثلن عن  ل�����ص���ؤون 
ال�����ص��ي��اح��ي��ة يف خمتلف  ه��ي��ئ��ات ودوائ������ر 
اإم�����ارات ال���دول���ة، ومم��ث��ل��ن ع��ن �صركات 
الفندقية  وامل��ن�����ص��اآت  ال�طنية  ال��ط��ريان 
و�صركات ال�صياحة وال�صفر والعطات يف 

الدولة.
اأن يبداأ املعر�ص ج�لته التي  ومن املقرر 
ت�صتمر خم�صة اأيام من العا�صمة العمانية 
م�����ص��ق��ط، ل��ي��ن��ت��ق��ل يف ال���ي����م ال���ت���ايل اإىل 
الدوحة، ثم يتجه اإىل املنامة، ومنها اإىل 
الك�يت، ليحط رحاله يف الي�م اخلام�ص 

يف العا�صمة ال�صع�دية الريا�ص. 
املحطات  هذه  كافة  يف  فعالياته  ويتخلل 
والعرو�ص  واللقاءات  الأن�صطة  من  عدد 
التي تهدف اإىل تعريف الزائر اخلليجي 
القطاع  ي�صهده  ال��ذي  والتن�ع  بالتط�ر 

ال�صياحي يف دولة الإمارات.
الرتويجي  املعر�ص  اأن  �صعادته  واأو���ص��ح 
املتنقل يف دول اخلليج ميثل حمطة مهمة 
اجلماعية  ال�طنية  اجل��ه���د  م�صرية  يف 
مب�صاركة  القت�صاد  وزرة  تنظمها  ال��ت��ي 
املحلية،  ال�صياحية  وال���دوائ���ر  ال��ه��ي��ئ��ات 
الإم��ارات ك�جهة  بهدف الرتقاء مبكانة 
تناف�صيتها  وت��ع��زي��ز  م��ت��م��ي��زة  ���ص��ي��اح��ي��ة 

�صياحي  كمق�صد  وال��ع��امل��ي��ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
اخلليج،  منطقة  يف  وم�����ص��ت��دام  متكامل 
اإب��راز التن�ع  حيث ن�صعى من خاله اإىل 
ال�ص�ء  وت�صليط  ل���اإم���ارات  ال�����ص��ي��اح��ي 
الفريدة  وخدماتها  م��زارات��ه��ا  اأه���م  على 

التي تقدمها لل�صياح والزوار، م�صرياً اإىل 
يف  املتنقلة  الرتويجية  امل��ع��ار���ص  اأه��م��ي��ة 
اإثراء ال�ص�رة الذهنية لل�صياحة يف دولة 

الإمارات لدى ال�صياح من خارج الدولة.
واأ�صاف �صعادته: تعد دول جمل�ص التعاون 
ال�صقيقة يف مقدمة الأ�ص�اق ذات الأول�ية 
وال�صيا�صات  اخل���ط���ط  يف  واله����ت����م����ام 
للرتويج  الإم�����ارات  دول���ة  و�صعتها  ال��ت��ي 
مل���زارات���ه���ا وخ��دم��ات��ه��ا، نظراً  ال�����ص��ي��اح��ي 
اأخ�ية  ع��اق��ات  م��ن  بها  يربطنا  م��ا  اإىل 
القرب  ع��ن  ف�صًا  م�صت�ى،  اأع��ل��ى  على 
تقريباً  الكاملة  والت�صهيات  اجل��غ��رايف 
والتنقل  ال�����ص��ف��ر  واإج�������راءات  و���ص��ائ��ل  يف 
والإق�����ام�����ة، ف��ال��ب��ي��ت اخل��ل��ي��ج��ي واح����د، 
والتعاون بيننا ي�صمل كافة املجالت، ومن 
التي نعمل على  البينية  ال�صياحة  اأبرزها 

تنميتها ب�ص�رة م�صتمرة.
وك�صف املهريي عن اأن  عدد زوار الدولة 
بلغ 24.8 ملي�ن زائر خال عام 2016 

على  ت�صتح�ذ  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  دول  و   ،
يت�صدرهم  ال��زوار،  اإجمايل  املئة  يف   17
م�اطن� اململكة العربية ال�صع�دية بن�صبة 
 1.96 ب�اقع  ال��زوار  اإجمايل  من   8%
 ،2016 عام  �صع�دي خال  زائر  ملي�ن 
ثم   ،5.4% بن�صبة  ال��ع��م��ان��ي���ن  يليهم 
فالقطري�ن   ،2% بن�صبة  ال��ك���ي��ت��ي���ن 
البحريني�ن  واأخ���������رياً   ،1% ب��ن�����ص��ب��ة 
املهريي  واأك��د    0.7% اإىل  بن�صبة ت�صل 
اخلم�ص  من�صاته  عرب  ي�فر  املعر�ص  اأن 
ح�صة  لتعظيم  ف��ري��دة  ترويجية  مظلة 
من  الإم��ارات��ي��ة  وال�صفر  ال�صياحة  ���ص���ق 
اأع���داد  وا���ص��ت��ق��ط��اب  اخلليجين،  ال����زوار 
ال�صقيقة،  ال����دول  ���ص��ي��اح ه���ذه  اأك���رب م��ن 
اخلليجي  لل�صائح  الإم����ارات  ت�فر  حيث 
اأن�اع  ملختلف  ومتن�عة  ع��دي��دة  خ��ي��ارات 
م�صرياً  ال�صياحية،  والأن�صطة  العطات 
اإىل اأن املزارات واملقا�صد الإماراتية اأثبتت 

جاذبيتها الكبرية لل�صائح اخلليجي.

•• ال�صارقة -الفجر:

ت�����ص��ارك هيئة م��ط��ار ال�����ص��ارق��ة ال���دويل يف 
 ،2017 اجل���ي  لل�صحن  اأوروب���ا  معر�ص 
املعار�ص  ف��ع��ال��ي��ات��ه يف م��رك��ز  ت��ق��ام  ال����ذي 
مبدينة مي�نخ الأملانية خال الفرتة من 
اإطار  يف  وذلك  اجلاري،  ماي�   12 اإىل   9
املطار  مكانة  تعزيز  اإىل  الهادفة  جه�دها 
التناف�صية  قدراته  واإب��راز  ودولياً،  اإقليمياً 
ال�صحن اجل�ي  العالية يف جمال عمليات 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  م�����ص��ت���ى  ع��ل��ى 
امل��ت��ح��دة وامل��ن��ط��ق��ة. ح��ي��ث مي��ت��ل��ك املطار 
خربة ط�يلة يف مناولة اأحجام كبرية من 
ال�صحنات �صن�ياً، وي�فر للناقات اجل�ية 
مركزاً واحداً ميكن من خاله اإجناز كافة 

اإجراءات عمليات ال�صحن يف مكان واحد.
النجاحات  لتعزيز  امل�����ص��ارك��ة  ه���ذه  وت��اأت��ي 
الكبرية التي حققها مطار ال�صارقة الدويل، 

اإذ  اجل����ي،  ال�صحن  عمليات  �صعيد  على 
مت��ك��ن امل��ط��ار م��ن اإمت�����ام، وب��ن��ج��اح كبري، 
عمليات تخلي�ص �صحنات ح�صا�صة تتطلب 
ت�اجد جهات عديدة يف مكان واحد ووقت 
اأي  ب��دون  ال�صحنات  فح�ص  لغر�ص  واح��د 
تاأخري، مثل التعامل مع �صحنات حي�انات 
مهددة بالنقرا�ص، والتي يجب نقلها اإىل 
اأقفا�صها يف املحميات املخ�ص�صة لها باأ�صرع 
الأدوية  �صحنات  اإىل  اإ�صافة  ممكن،  وق��ت 
وامل�������اد ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ط��ل��ب اإج������راءات 
ح�ص�لها  م��ن  للتاأكد  الفح�ص  يف  عالية 
ومطابقتها  ال����ازم����ة،  امل����اف���ق���ات  ع��ل��ى 
و�ص�لها  و�صمان  ال�صحية،  لا�صرتاطات 

ب�صكل �صليم اإىل امل�صت�دعات الطبية. 
ال�صارقة  م���ط���ار  ه��ي��ئ��ة  وف�����د  وي�����رتاأ������ص 
ال����دويل اإىل امل��ع��ر���ص، ���ص��ع��ادة ع��ل��ي �صامل 
ال�صيخ  وبح�ص�ر  الهيئة،  رئي�ص  امل��دف��ع، 
الهيئة،  مدير  القا�صمي،  �صع�د  بن  في�صل 

وع����دد م���ن ك��ب��ار م���ظ��ف��ي��ه��ا، ح��ي��ث �صيتم 
متخ�ص�صة  ل��ق��اءات  عقد  امل��ع��ر���ص  خ��ال 
�صركات  ك��ربى  ممثلي  م��ن  جمم�عة  م��ع 
النقل اجل�ي يف العامل لل�ق�ف على اآخر 
فيما  خا�صة  ال�صحن،  قطاع  يف  التط�رات 
واحلل�ل  امل�����ص��ت��خ��دم��ة  ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات  يتعلق 
بخدمات  الرت��ق��اء  �صبيل  يف  الل�ج�صتية  
التي  التحديات  وم�اجهة  باملطار  ال�صحن 

ي�اجهها ال�صركاء.
وق���ال ���ص��ع��ادة ع��ل��ي ���ص��امل امل���دف���ع: نتطلع 
تبادل  يف  املعر�ص  ه��ذا  من  ال�صتفادة  اإىل 
الأفكار والآراء لبحث اأف�صل الطرق لزيادة 
معدلت من� عمليات ال�صحن اجل�ي على 
امل�صت�ى العاملي، خا�صة مع ظه�ر منتجات 
بديلة اأثرت على م�صت�يات �صناعة ال�صحن 
هذه  "تاأتي  واأ���ص��اف:  التقليدي.   اجل���ي 
ال�صارقة  م��ط��ار  ح��ر���ص  اإط���ار  يف  امل�صاركة 
الإقليمية  م��ك��ان��ت��ه  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال�����دويل 

والدولية التي و�صل اإليها خال ال�صن�ات 
املا�صية من خال تط�ير قن�ات الت�ا�صل 
اأنحاء  جميع  م��ن  ال�صركاء  م��ع  وال��ت��ع��اون 
ال���ع���امل ع���رب م��ن�����ص��ة ه���ذا امل��ع��ر���ص الذي 
اجل�ي  ال�صحن  معار�ص  اأه���م  م��ن  يعترب 

املتخ�ص�صة على ال�صعيد العاملي".
اأن مطار  امل��دف��ع  ���ص��امل  ���ص��ع��ادة علي  واأك���د 
املحطات  م����ن  ي���ع���د  ال��������دويل  ال�������ص���ارق���ة 
ال�صحن  وج��ه��ات  خريطة  على  الرئي�صية 
اجل�����ي ال��ع��امل��ي��ة، وه���� م���ا حت��ق��ق نتيجة 
التي  امل�صتمرة  التط�ير  ل�صرتاتيجيات 
مركز  �صملت  وال��ت��ي  ب��ا���ص��ت��م��رار،  ينفذها 
ال�صحن اجل�ي والتجهيزات احلديثة التي 
مت تزويده بها لتمكينه من تقدمي خدمات 
وت�صهيات مميزة ل�صركات ال�صحن اجل�ي 
اأن  اإىل  اأن����اع���ه���ا، م�����ص��رياً  ع��ل��ى اخ���ت���اف 
بالإمكانيات  التعريف  �صتعمل على  الهيئة 
الكبرية التي يتمتع بها املطار على �صعيد 

�صركات  وا���ص��ت��ق��ط��اب  اجل�������ي،  ال�����ص��ح��ن 
للعمل فيه.  وي�صمل مطار  �صحن جديدة 
مباٍن  خم�صة  على  حالياً  ال��دويل  ال�صارقة 
 32 الإجمالية  م�صاحاتها  تبلغ  لل�صحن 
األ���ف م��رت م��رب��ع، وي��ع��ت��رب م��رك��ز ال�صحن 
�صاحة  اإىل  بالإ�صافة  املنطقة،  يف  ال��رائ��د 
تت�صع  اجل���ي  لل�صحن  خم�ص�صة  طائرات 
ل�صتة ع�صرة طائرة من خمتلف امل�ديات 
اأوروب���ا  معر�ص  ويعترب  ال���ق��ت.  نف�ص  يف 
�صنتن،  ك��ل  ي��ق��ام  ال���ذي  اجل����ي  لل�صحن 
الل�ج�صتية،  ل��ل��خ��دم��ات  م��ع��ر���ص  اأه�����م 
والنقل، وتقنية املعل�مات، واإدارة الت�ريد، 
يف ال���ع���امل، وي��ح��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري من 
وي�صكل  ال���ق���ط���اع���ات،  ه����ذه  يف  ال��ع��ام��ل��ن 
قطاع  يف  العاملن  جلميع  مثالية  من�صة 
اأقرانهم  مع  للت�ا�صل  وال�صحن  الطريان 
الراهنة،  التحديات  ومناق�صة  ونظرائهم، 

والطاع على اأحدث التقنيات.

•• اأبوظبي -وام: 

 2017 اأب���ظ��ب��ي  �صيف  "م��صم  فعاليات  تنطلق 
وحتى  ي�لي�   20 م��ن  ال��ف��رتة  يف  تنطلق  التي   "
املقيمن  مت��ن��ح  وال���ت���ي  امل��ق��ب��ل��ن  اأغ�����ص��ط�����ص   20
�صيفية  اأج����اء  لختبار  ا�صتثنائية  جتربة  وال���زوار 
عائلية متميزة حيث تتعاون هيئة اأب�ظبي لل�صياحة 
الفعاليات  منظمي  اأب����رز  م��ن  ع���دد  م��ع  وال��ث��ق��اف��ة 
وال�صركاء يف الدولة لإقامة جمم�عة من الفعاليات 

والأن�صطة عاملية امل�صت�ى يف كافة اأرجاء اأب�ظبي.
م��صم  ان  والثقافة  لل�صياحة  اأب�ظبي  هيئة  وقالت 
2017 يت�صمن جمم�عة متكاملة  �صيف اأب�ظبي 
يف  العائلة  اأف���راد  جلميع  الرتفيهية  العرو�ص  م��ن 
و�صتقدم  والظفرة  والعن  اأب�ظبي  اأن��ح��اء  خمتلف 
الفنادق ومراكز الت�ص�ق وغريها من معامل اجلذب 
ال�صياحي عرو�صا ترويجية وج�ائز خال الفعاليات 

الحتفالية التي ت�صتمر ملدة �صهر.
هيئة  ع��ام  م��دي��ر  غبا�ص  �صعيد  �صيف  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
�صحفي  م���ؤمت��ر  يف  وال��ث��ق��اف��ة  لل�صياحة  اأب���ظ��ب��ي 
ال�صعديات  بجزيرة  ال�صعديات  منارة  يف  الي�م  عقد 
الفعاليات  ك��اأح��د  ي���ربز  اأب���ظ��ب��ي  �صيف  م������ص��م  ان 
ال�����ص���ء على  ال��ع��ا���ص��م��ة ح��ي��ث ي�صلط  امل��ح���ري��ة يف 
وترفيهية  �صياحية  مق�مات  من  الإم���ارة  متلكه  ما 

ا�صتثنائية.

لتنظيم  امل���دى  ط�يلة  خطتنا  م��ن  ج���زءا  يعد  كما 
فعاليات ترفيهية وثقافية من �صاأنها تعزيز م�صاركة 

القطاع اخلا�ص يف اإقامة خمتلف الفعاليات.
غنية  فعاليات  اأج��ن��دة  تط�ير  اإىل  ن��ه��دف  واأ���ص��اف 
وم��ت��ك��ام��ل��ة م���ن خ���ال ال��ت��ع��اون م���ع ���ص��رك��ائ��ن��ا من 
القطاع اخلا�ص لدعم جه�دهم واأعمالهم التجارية 
من خال حملة ت�ص�يقية �صاملة م�جهة لاأ�ص�اق 

امل�صتهدفة للزوار.
اأب�ظبي  ال�����ص��ام�����ص��ي م��دي��ر م��ك��ت��ب  م���ب���ارك  وق����ال 
والثقافة  لل�صياحة  اأب���ظ��ب��ي  هيئة  يف  ل��ل��م���ؤمت��رات 
رئي�صيا  حم���را  ي�صكل  اأب�ظبي"  �صيف  "م��صم  اإن 
للعام  اأهدافنا  اأه��م  اأح��د  لتحقيق  ا�صرتاتيجيتنا  يف 
4.9 ماين نزيل فندقي  ا�صتقطاب  اجل��اري وه� 

بنهاية العام 2017 .
�صهرا  يحمل  اأب�ظبي  �صيف  م��صم  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
الرتفيهية  واحلفات  الفنية  العرو�ص  من  كاما 
والعرو�ص الرتويجية واجل�ائز التي تظهر جميعها 
اأب�ظبي لزوارها ك�جهة �صياحية فريدة  ما تقدمه 
لق�صاء العطات مع خيارات اإقامة متن�عة ومعامل 

جذب ترفيهية عاملية امل�صت�ى .
واأ�صاف اإن التعاون مع ال�صركاء من القطاع اخلا�ص 
ترفيهية  جتربة  تقدمي  يف  ي�صهم  الآخ���ر  تل�  عاما 
ك�جهة  اأب�ظبي  مكانة  من  ويعزز  متميزة  عائلية 

مف�صلة لهذا ال�صيف.

الربع  الإم��ارة خال  الفنادق يف  ن��زلء  وارتفع عدد 
قيا�صا  امل���ائ���ة  يف   4 ب��ن�����ص��ب��ة  ال���ع���ام  ه����ذا  م���ن  الأول 
..وت���ب���ذل هيئة   2016 ع���ام  م���ن  ذات���ه���ا  ب��ال��ف��رتة 
اأب����ظ���ب���ي ل��ل�����ص��ي��اح��ة وال��ث��ق��اف��ة ه����ذا ال���ع���ام جه�دا 
اأب�ظبي"  "م��صم �صيف  لفعاليات  للرتويج  خا�صة 
ودول  الهند  مثل  امل�صتهدفة  الرئي�صية  الأ���ص���اق  يف 
جمل�ص التعاون اخلليجي بهدف تعزيز اأعداد نزلء 

الفنادق.
ال�صخ�صيتان  �صتقدم  اب�ظبي  وخال م��صم �صيف 
منطقة  يف  الأوىل  للمرة  وج��ريي  ت�م  الكرت�نيتان 
اخلليج 10 عرو�ص عائلية حية ح�صريا يف مدينتي 
من  �صل�صلة  يف  �صت�صاركان  كما  وال��ع��ن..  اأب���ظ��ب��ي 
م�ل  اأب�ظبي  يف  كامل  اأ�صب�ع  مدار  على  الفعاليات 
حيث ميكن لاأطفال لقاء ال�صخ�صيتن امل�صه�رتن 
عن كثب اأثناء ور�ص عمل ترفيهية والتفاعل معهما 

والتقاط ال�ص�ر التذكارية.
من  �صل�صلة  امل��صم  ه��ذا  الت�ص�ق  م��راك��ز  و�صت�صهد 
اأب�ظبي  �صيف  مل��صم  خ�صي�صا  امل�صممة  العرو�ص 
التلفزي�ين  امل�����ص��ل�����ص��ل  ���ص��خ�����ص��ي��ات  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
الأغ����اين  خ����ال  م���ن  �صم�صم"  ي���ا  "افتح  ال�����ص��ه��ري 
والرق�صات املميزة.. كما تع�د العرو�ص الك�ميدية 
نظرا  العام  ه��ذا  ك�ميدي جم��ددا  اأب  �صتاند  احلية 
الدورات  خ��ال  بها  حظيت  التي  الكبرية  لل�صعبية 

ال�صابقة من م��صم �صيف اأب�ظبي.

و�صي�صهد هذا ال�صهر كذلك تقدمي عر�ص م�صرحي 
ويحمل  ب��رودواي  م�صارح  اأ�صل�ب  وفق  ب�لي�ود  من 
اإن���دي���ان ويدينج" يف  ف���ات  ب��ي��ج  ذا  ب���ال  "بال  ع��ن���ان 

مدينة اأب�ظبي والظفرة.
ال�صتقال  ل��ع��ي��د  ال�����ص��ب��ع��ن  ب���ال���ذك���رى  واح���ت���ف���اء 
الهندي �صيق�م اأحد جن�م ب�لي�ود العاملين باإحياء 
حفل م��صيقي يف قاعة دو باأب�ظبي يف 18 اأغ�صط�ص 

�صيتم الإعان عنه قريبا.
متكاملة من  ب��اق��ة  اأب���ظ��ب��ي  �صيف  م������ص��م  وي��ق��دم 
ال��رتوي��ج��ي��ة �صمن خمتلف  وال��ع��رو���ص  الأن�����ص��ط��ة 
الإمارة  امتداد  على  والفنادق  ال�صياحية  ال�جهات 
والتي ميكن الطاع عليها عرب امل�قع الإلكرتوين.

امل�صاركة  بفر�صة  الت�ص�ق  زوار مراكز  �صيحظى  كما 
خال  ف��اخ��رة  ب�صيارة  للف�ز  الأ���ص��ب���ع��ي  بال�صحب 
م��صم �صيف اأب�ظبي بالإ�صافة اإىل 50 من ق�صائم 
جت��رب��ة اأب���ظ��ب��ي وال��ت��ي ت���ف��ر ك��ل منها اإق��ام��ة ملدة 
ليلتن يف فندق من فئة ال� 5 جن�م خال العر�ص.

وت��ع��د الحت�����اد ل��ل��ط��ريان ، ���ص��ري��ك ال��ن��ق��ل اجل�ي 
ثاين  دو�صت  وفندق  اأب�ظبي  �صيف  مل��صم  الر�صمي 
مع  الهيئة  وتتعاون   .. الر�صمي  الفندقي  ال�صريك 
عرو�ص  لتقدمي  الدولة  يف  ال��رائ��دة  ال�صركات  اأب��رز 
هذا امل��صم، ومن �صمنها جمم�عة اإم بي �صي، وياك 
اإنرتنا�صي�نال،  ووي��زك��راف��ت  ال��ف��ع��ال��ي��ات،  لتنظيم 

وبداية لاإعام، واأوبريوي ميدل اإي�صت اإيفنت�ص.

�ساركة اإماراتية كبرية �سمن فعاليات  مجُ
قمة الفندقة وال�سيافة الهندية

•• دبي-الفجر: 

قمة  م��ن  ال�12  ال���دورة  ا�صت�صافة  ع��ن  املتخ�ص�صة   IDE �صركة  اأعلنت 
يف  والعماء  امل�ردين  جميع  �صتجمع  والتي  الهند  يف  وال�صيافة  الفندقة 

هذا القطاع من جميع اأنحاء العامل. 
م�مباي.  يف  �صحارى  فندق  يف  القادم  ي�ني�  و7   6 ي�مي  القمة  و�صتقام 
اأنحاء  م��ن جميع  وف��د   1000 م��ن  اأك��رث  القمة  يح�صر  اأن  املت�قع  وم��ن 
واملط�رين  الفنادق وم�صغليها  امل�صاركن ماك  قائمة  العامل، حيث ت�صم 
العقارين واملهند�صن وامل�صت�صارين املالين وامل�صتثمرين وجميع الأطراف 

الأخرى الفاعلة يف ال�صناعة. 
كما �صت�صهد القمة تنظيم ما يزيد عن 1500 اجتماع مبا�صر وعر�ص اأكرث 

من 300 م�صروع يف عم�م اأرجاء الهند. 
و�صت�صهد القمة ح�ص�را لفتا من ال�صركات الماراتية واخلليجية العاملة 
يف قطاع ال�صيافة وذلك بهدف ال�صتفادة من النم� املت�صارع يف القت�صاد 

الهندي وخ�ص��صا يف جمالت العقارات والفندقة وال�صيافة. 
اأ�صبحت الهند م�ؤخرا وجهة   :IDE وقال جاني�ص باب�، املدير يف �صركة 
الناجحة، و�صتح�صل  اأ�صا�صية لا�صتثمار الأجنبي ومركزا عامليا لاأعمال 
ال�صركات العاملية امل�صاركة يف القمة على الفر�صة لتاأكيد ح�ص�رها الق�ي 
الفاعلة يف  اإ�صافة لإمكانية خلق ت�ا�صل مبا�صر مع الأط��راف  املنطقة  يف 

ال�صناعة .
اجلدير بالذكر اأن القت�صاد الهندي ي�صهد من�ا كبريا يف القطاع العقاري 

م�ؤخرا نتيجة لتزايد الطلب على العقارات التجارية. 
ال�صتثمارات  ف���اإن  ال��ه��ن��د،  وواك��ف��ي��ل��د  ك������ص��م��ان  اأج��رت��ه  ل�صتبيان  ووف��ق��ا 
ومن�  العقاري  للقطاع  املحفزة  احلك�مية  وامل��ب��ادرات  املبا�صرة  الأجنبية 
املت�قع  ومن  الهند.  يف  العقاري  القطاع  تدعم  ع�امل  جميعا  هي  ال�ص�ق 
اأن ت�صجل الهند من�ا يف الناجت املحلي اأكرث من ال�صن مما يجعلها الأكرث 

من�ا يف العامل خال ال�صن�ات القادمة.
على حاجتهم  للح�ص�ل  العقارين  املط�رين  تتزايد حاجة  باب�:  واأ�صاف 
م��ن امل�����اد الأول���ي���ة وال��ب�����ص��ائ��ع، وم���ن امل��ه��م مل���اك وم��ط���ري امل�����ص��اري��ع اأن 
�صل�ص  وب�صكل  يريدونها  التي  املعايري  وفق  احتياجاتهم  ت�ريد  ي�صتطيع�ا 
ودون خ�صية لنقطاع الت�ريد اأو ت�قف امل�صرتيات. ونحن يف IDE نق�م 
احتياجات  على  خا�ص  تركيز  مع  وامل�صرتين  امل�ردين  بن  ال��صيط  ب��دور 

القطاع العقاري .
العامل  القمم على م�صت�ى  العديد من   IDE 2012 نظمت  عام  ومنذ 
حيث تعمل ال�صركة وفق معايري وا�صحة فيما يتعلق بال�صركات وامل�ردين 
اأكرب  ل�صمان  وذل���ك  تنظمها  ال��ت��ي  والأح�����داث  القمم  يح�صرون  ال��ذي��ن 
فاعلية وا�صتفادة ممكنة جلميع امل�صاركن، حيث تعمل ال�صركة على تنظيم 
الجتماعات والأحداث وتقدمي ال�صت�صارات التي تبداأ مع بداية التخطيط 
 IDE ا�صتطاعت  �صن�ات،   5 وخ��ال  نهايتها.  حتى  وت�صتمر  للم�صاريع 
من  اأك��رث  بتنظيم  و�صاهمت  الناجحة  ال�صراكات  اآلف  عقد  يف  ت�صاهم  اأن 

مبا�صر. اجتماع   10000
ال��ن��م��� وال��ت��ط���ر م��ن خال  ال��ه��ن��د ملتابعة  ب��ال��ق���ل: ت�صعى  ب��اب���  واخ��ت��ت��م 
خ�ص��صا.  العقاري  القطاع  يف  فيها  الأجنبية  ال�صتثمارات  من  ال�صتفادة 
الهندي  ال�����ص���ق  يف  الفاعلن  اأه���م  م��ن  اخلليجي�ن  امل�صتثمرون  ويعترب 
ونت�قع اأن تك�ن امل�صاركة اخلليجية يف قمة الفندقة وال�صيافة فعالة جدا 
يف هذه الدورة وذلك نتيجة لإدراك امل�صتثمرين يف املنطقة المكانات التي 
يقدمها ال�ص�ق الهندي، وكذلك نتيجة للح�افز الت�صجيعية التي تقدمها 

الهند للم�صتثمرين اخلليجين.

�سعود �سهم اعمار اىل 7.40 درهم 
يبقي اأ�سواق املال الإماراتية خ�سراء

•• اأبوظبي-وام:

اىل  عائدا  الت�ايل  على  الثاين  للي�م  العقارية �صع�ده  اعمار  �صهم  وا�صل 
م�صت�ى 7.40 درهم الأمر الذي عزز من مكا�صب اأ�ص�اق املال الإماراتية 
ال��ب��ن���ك يف  اأ���ص��ه��م  م��ن  �صريحة  ال��ي��ه  ان�صمت  ب��ع��دم��ا  خ��ا���ص��ة  ع���ام  ب�صكل 
الإرتفاع بدعم من م�صرتيات م�ؤ�ص�صية بح�صب ما يظهره الر�صد الي�مي 

للتعامات.
 0.50% ن�صبتها  مكا�صب  بتحقيق  امل��ايل  دبي  ل�ص�ق  العام  امل�ؤ�صر  وجنح 
اأب�ظبي  ل�ص�ق  ال��ع��ام  امل���ؤ���ص��ر  اأغ��ل��ق  ح��ن  يف  ن��ق��اط   3408 بالغا  تقريبا 
مع  مقارنة   0.14% ن�صبتها  بزيادة  نقطة   4584 عند  املالية  ل��اأوراق 

جل�صة الأم�ص.
انتقائية  باتت  ال�صراء  ان عمليات  " من املاحظ  ال�ص�ق  وق��ال و�صطاء يف 
على عدد من الأ�صهم الثقيلة بالإ�صافة لت�ا�صل ت�جه جزء من ال�صي�لة 

نح� التعامات الي�مية من قبل �صريحة من املتداولن.
م�ؤكدين اأن املزيد من التح�صن ال�صعري لاأ�صهم القيادية مينح امل�ؤ�صرات 
العامة دعما على ال�صعيد الفني حيث ميكنها تعزيز مكا�صبها خال الأيام 

القليلة القادمة".
�صهم  الأ�ص�اق  تعزيز مكا�صب  دور يف  لها  كان  التي  الأ�صهم  قائمة  و�صملت 
بنك الإمارات دبي ال�طني املرتفع اىل 8.20 درهم .. ويف �ص�ق العا�صمة 
2.23 دره��م يف حن وا�صل  ال��دار ال�صاعد مل�صت�ى  جاء الدعم من �صهم 
درهم   7.30 بالغا  الثانية  للجل�صة  قفزاته  التجاري  اأب�ظبي  بنك  �صهم 

و�صط تداولت جتاوزت قيمتها 45 ملي�ن درهم .
وبلغت قيمة ال�صي�لة املتداولة يف �ص�قي اأب�ظبي ودبي املالين نح� 440 
نفذت من  �صهم  250 ملي�ن  املتداولة  الأ�صهم  وو�صل عدد  دره��م  ملي�ن 

خال 4259 �صفقة.
وعلى �صعيد حركة امل�ؤ�صر ال�صعري فلم يختلف ال��صع من حيث الإيجابية 
�صا�صة  م��ن  الأك���رب  امل�صاحة  على  ا�صتح�اذه  الأخ�����ص��ر  ال��ل���ن  وا���ص��ل  حيث 
اأ�صهم  اإج��م��ايل  من  ربحية  على  �صركة   29 اأ�صهم  اأغلقت  بعدما  العر�ص 
59 �صركة جرى تداولها يف ال�ص�قن وباملقابل انخف�صت اأ�صعار اأ�صهم 20 
�صركة ومل يطراأ تغيري يذكر على اأ�صعار اأ�صهم 10 �صركات اأكتفت بالإغاق 

عند نف�ص م�صت�ياها ال�صابقة.
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املال والأعمال

قيمة  درهم  مليون   534
ت�سرفات العقارات يف دبي ام�ص

•• دبي -وام:

بيع  واإج���راءات  وفيات  و�صقق  اأرا���ص  من  العقارات  ت�صرفات  قيمة  بلغت 
ورهن واإجارة منتهية بالتملك يف دبي ام�ص نح� 534 ملي�ن درهم منها 
رهن  وعمليات  وفيات  و�صقق  اأرا�ص  بيع  معامات  درهم  ملي�ن   434

بقيمة ح�ايل 100 ملي�ن درهم.
واأفاد التقرير الي�مي للت�صرفات الذي ي�صدر عن دائرة الأرا�صي والأماك 
بدبي باأن الدائرة �صجلت ام�ص 187 مبايعة منها 50 لأرا�ص بقيمة 258 

ملي�ن درهم و137 مبايعة ل�صقق وفيات بقيمة 176 ملي�ن درهم.
وتقدمت اليفرة 2 على باقي مناطق دبي من حيث عدد املبايعات بت�صجيلها 
 10 بت�صجيلها   3 اليفرة  فمنطقة  درهم  ملي�ن   25 بقيمة  مبايعة   20

مبايعات قيمتها 14 ملي�ن درهم.
53 ملي�ن  اأه��م مبايعات الأرا���ص��ي من حيث القيمة مبايعة مببلغ  وك��ان 
درهم يف منطقة ح�صيان الثانية تلتها مبايعة بقيمة 35 ملي�ن درهم يف 

منطقة ال�صط�ة.
ماين  ثمانية  بقيمة  مبايعة  والفيات  ال�صقق  مبايعات  اأه��م  كان  بينما 
درهم يف منطقة برج خليفة تلتها مبايعة ب�صتة ماين درهم يف منطقة 

ال��صل .
ال�صقق  املناطق من حيث عدد مبايعات  الرابعة  الرب�صاء جن�ب  وت�صدرت 
منطقة  تلتها  دره���م  ملي�ن   27 بقيمة  مبايعة   32 م�صجلة  وال��ف��ي��ات 

اخلليج التجاري بت�صجيلها 17 مبايعة مببلغ 24 ملي�ن درهم.
دره��م منها  100 ملي�ن  بقيمة  ره���ن  ت�صجيل  ام�ص  الدائرة  �صهدت  كما 
16 لأرا�ص مببلغ 63 ملي�ن درهم و31 رهنا ل�صقق وفيات بقيمة 37 
ملي�ن درهم كان اأهمها يف منطقة الثنية الرابعة بقيمة 22ملي�ن درهم 

واأخرى يف منطقة نخلة جمريا بقيمة 18 ملي�ن درهم.

منازل العقارية توقع اإتفاقية مع 
�سركة "ماك اأرثر" لإدارة كابيتال مول

•• اأبوظبي-وام:

اأرثر ك�مباين لإدارة  اإتفاقية مع ماك  وقعت �صركة منازل العقارية ام�ص 
وتاأجري "كابيتال م�ل" .

ومب�جب التفاقية تت�ىل �صركة ماك اأرثر املتخ�ص�صة يف تقدمي خدمات 
متعددة  والعقارات  املراكز  اإدارة  بعمليات  املتعلقة  وال�صت�صارات  التاأجري 
والإداري����ة  والت�صغيلية  ال��ت��اأج��ريي��ة  اجل���ان��ب  اإدارة  مهمة  الإ���ص��ت��خ��دام��ات 
باإمارة  زاي��د  بن  حممد  مدينة  يف  الكائن  م���ل  كابيتال  التجاري  للمركز 
لأ�ص�ل  امل�صتمر  الت��صع  واإدارة  الت�صغيلية  الكفاءة  تعزيز  بغر�ص  اأب�ظبي 

قطاع جتارة التجزئة وحت�صن اأداءه يف �صركة منازل العقارية.
العقارية  �صركة منازل  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  القبي�صي  واأو�صح حممد مهنا 
�ص�ق  حل��اج��ة  كبري  وف��ه��م  عميقة  ل��درا���ص��ة  نتيجة  ج��اء  التحالف  ه��ذا  ان 
العقار وقطاع التجزئة يف دولة الإمارات واإمياناً مّن "منازل" باأهمية فكرة 

التخ�ص�ص يف القطاع.
وتعك�ص هذه ال�صراكة �صعي منازل الدوؤوب يف ت��صيع اأ�ص�ل قطاع التجزئة 
التجارية  اإ�صرتاتيجيتها  مع  تتنا�صق  جديدة  اأعمال  من��اذج  واتباع  لديها 

ودعم م�صالح �صريحة الدخل املت��صط من ال�صكان يف الدولة.
ويعترب كابيتال م�ل املركز التجاري الأول من ن�عه يف اإم��ارة اأب�ظبي يف 
طرح فكرة التاأجري للمحات التجارية ب�صكلها اجلديد والتي �صتع�د على 

امل�صتثمرين واأ�صحاب املحات واملت�ص�قن بالفائدة .
ومن جانبه اأكد فيل ماك اأرثر م�ؤ�ص�ص �صركة ماك اأرثر واملدير التنفيذي 
ان ت�قيع العقد مع �صركة منازل العقارية جاء لدعم اأهداف كابيتال م�ل 

يف حتقيق النم� على املدين الق�صري والط�يل.

تداول حقوق الكتتاب يف اأ�سهم زيادة راأ�ص مال 
�سركة "اأرابتك القاب�سة" من 15 اإىل 21 مايو

•• دبي - وام:

اأعلنت �ص�ق دبي املايل ام�ص اأنه �صيتم تداول حق�ق الكتتاب باأ�صهم الزيادة 
يف راأ�ص مال �صركة "اأرابتك القاب�صة" خال الفرتة من 15 اإىل 21 من 

ال�صهر احلايل.
اإن عملية الكتتاب يف  بيان �صحايف �صدر عنها  امل��ايل يف  وقالت �ص�ق دبي 
اأ�صهم زيادة راأ�ص مال �صركة اأرابتك القاب�صة �صتنفذ خال الفرتة من 15 
اإىل 28 من ال�صهر احلايل وذلك عرب طرح 1.5 مليار �صهم ب�صعر اإ�صدار 

يبلغ درهما واحدا لكل �صهم بهدف زيادة راأ�ص املال اإىل 6.1 مليار درهم.
يرغب�ن  ل  ممن  للم�صاهمن  يتيح  الكتتاب  حق�ق  ت��داول  اأن  واأو�صحت 
با�صتخدام حقهم يف الكتتاب بيع هذا احلق كليا اأو جزئيا يف ال�ص�ق لآخرين 

يرغب�ن بالكتتاب باأ�صهم الزيادة يف راأ�ص مال ال�صركة.
مل�صاهمي  قان�نا  املمن�ح  احل��ق  متثل  مالية  اأدوات  الكتتاب  حق�ق  وتعد 

ال�صركة باأول�ية الكتتاب باأ�صهم الزيادة يف راأ�ص املال.
وذكر البيان اأنه �صيتم ت�زيع حق�ق الكتتاب على مالكي الأ�صهم مقابل ما 
ميلك�نه من اأ�صهم و�ص�ف ت�صجل هذه احلق�ق يف ح�صابات امل�صاهمن لدى 
اإذا كانت الأ�صهم الأ�صلية م�صجلة يف  اأو �صركات احلفظ الأمن  ال��صطاء 
ح�صابات امل�صاهمن لديهم وت�صجل حق�ق الكتتاب يف ح�صابات امل�صاهمن 

لدى املقا�صة اإذا كانت الأ�صهم الأ�صلية م�صجلة لدى املقا�صة.
الفرتة  ال�ص�ق ح�صرا خال  الكتتاب يف  ت��داول حق�ق  �صيتم  اأنه  واأ�صاف 

الزمنية ال�صابق الإ�صارة اإليها ب�ص�رة منف�صلة عن ال�صهم الأ�صلي.
واأ�صار البيان اإىل اأن اآلية تداول حق�ق الكتتاب تخ�ل ملالكي هذه احلق�ق 
اأ�صهم  يف نهاية فرتة التقا�ص والت�ص�ية لتداول تلك احلق�ق الكتتاب يف 
زيادة راأ�ص املال ال�صركة علما اأن �صاحية حق الكتتاب حمددة املدة ويفقد 
راأ�ص  زي��ادة  اأ�صهم  بالكتتاب يف  قيام حامل احلق  تلقائيا حال عدم  قيمته 

املال.
ومت حتديد �صعر الفتتاح حلق الكتتاب عند فل�ص واحد كحد اأدنى خال 
جل�صات تداول احلق وبدون حدود �صعرية يف الي�م الأول فقط بينما يتم 
املائة  15 يف  ال�ص�ق  الأ�صهم يف  والأدن��ى حلركة  الأق�صى  تطبيق احلدين 
الثاين  الي�م  من  احلق�ق  تلك  اأ�صعار  على  هب�طا  املائة  يف  و10  �صع�دا 

لتداولها حتى نهاية فرتة التداول.

الرتكيز على قطاعات االبتكار وريادة االأعمال وال�سناعة

التعاون تطوير  فر�ص  الإيطالية  العربية  الغرفة  مع  "القت�ساد" تبحث 

اإماراتي ي�ستحدث اأول حمطة لإنتاج ملكات نحل الع�سل على م�ستوى اخلليج العربي يف حتا

اتفاقية بني "�سراع" و"الهالل للم�ساريع" لتطوير منظومة لريادة الأعمال الجتماعية يف املنطقة

•• اأبوظبي-الفجر:

الغرفة  م����ع  الق���ت�������ص���اد  وزارة  ب���ح���ث���ت 
الإيطالية �صبل تط�ير  العربية  التعاونية 
وال�صتثماري  التجاري  التعاون  م�صت�يات 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  الإم����������ارات  دول������ة  ب����ن 
اإمكانات  ون��اق�����ص��ت  اإي��ط��ال��ي��ا،  وج��م��ه���ري��ة 
التنم�ية  الفر�ص  م��ن  ال�صتفادة  تعظيم 
البلدين،  يف  الأع��م��ال  بيئة  تطرحها  التي 
الأول����ي���ة  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ���ص��ي��م��ا  ول 
للدولتن،  الق���ت�������ص���ادي���ة  الأج�����ن�����دة  يف 
الأعمال  وري������ادة  الب��ت��ك��ار  اأب���رزه���ا  وم���ن 

وال�صناعة.
اهلل  عبد  �صعادة  ا�صتقبال  خال  ذلك  جاء 
بن اأحمد اآل �صالح، وكيل ال���زارة ل�ص�ؤون 
ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة وال�����ص��ن��اع��ة ك���ًا من 
الرئي�ص  ب��اول��� رام��ب��ي��ن���  ب��ي��ي��رتو  ���ص��ع��ادة 
العربية  ال��ت��ع��اون��ي��ة  ل��ل��غ��رف��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
تريفي�صاين  ت�صيزاري  و�صعادة  الإيطالية، 
رئي�ص الغرفة، يف مقر ال�زارة بدبي، وذلك 
الزعابي،  ح��م��دان  نا�صر  حممد  بح�ص�ر 
وال�صتثمار  التجاري  الرتويج  اإدارة  مدير 

ب�زارة القت�صاد.
ورك����ز الج��ت��م��اع ع��ل��ى ب��ح��ث ���ص��ب��ل تنمية 
الثنائي  ال���ص��ت��ث��م��ار  وت�����ص��ج��ي��ع  ال���ت���ج���ارة 
وامل�����ت�����ب�����ادل ب�����ن اجل�����ان�����ب�����ن، وت���ع���ري���ف 
بالفر�ص  اجل���ان���ب���ن  م����ن  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
التنم�ية التي تتيحها ال�ص�قان الإماراتية 
والإيطالية وخا�صة يف املجالت التي حتظى 

ال�صيا�صات  اإط�����ار  يف  وال���دع���م  ب��اله��ت��م��ام 
اإىل  البلدين،  ك��ا  يف  املتبعة  القت�صادية 
الت�ا�صل  ل��ت��ع��زي��ز  اآل���ي���ات  ت��ط���ي��ر  ج��ان��ب 
الإماراتي  الأعمال  والتن�صيق بن جمتمع 
مثمرة  �صراكات  وبناء  الإي��ط��ايل  ونظريه 
وحتقيق  امل��ت��ب��ادل��ة  باملنفعة  ت��ع���د  بينهما 

امل�صالح امل�صرتكة.
وقال �صعادة عبد اهلل اآل �صالح اإن العاقات 
القت�صادية والتجارية بن دولة الإمارات 
واملتانة  بالق�ة  تتمتع  اإيطاليا  وجمه�رية 
وت�����ص��ه��د ت����ط�����راً م�����ص��ت��م��راً، ح��ي��ث و�صل 
النفطي بن  التجاري غري  التبادل  حجم 
2015 اإىل اأكرث من  البلدين خال عام 

جتارة  �صامًا  اأمريكي  دولر  مليار   7.8
الأ�صهر  خ��ال  بلغ  فيما  احل���رة،  امل��ن��اط��ق 
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مليارات دولر. 
96 �صركة  اأك��رث م��ن  وتعمل يف الإم����ارات 
اإيطالية م�صجلة لدى ال���زارة حتى نهاية 
وكالة   494 اإىل  اإ���ص��اف��ة   ،2015 ع���ام 
جتارية اإيطالية، وبلغ ر�صيد ال�صتثمارات 
الإيطالية يف الدولة خال العام نف�صه اإىل 

نح� 564 ملي�ن دولر.
الفقرة الثانية.

امل�صرتكة  الق�ا�صم  اأن  �صالح  اآل  واأو���ص��ح 
الإم���ارات  يف  القت�صادية  الت�جهات  ب��ن 

ت���ربز القطاعات  ك��ث��رية، ح��ي��ث  واإي��ط��ال��ي��ا 
ال�صغرية  وامل�����ص��اري��ع  ب��الب��ت��ك��ار،  املرتبطة 
وال�صناعات  الأع��م��ال،  وري���ادة  واملت��صطة 
�صيما  ول  اأن���اع��ه��ا  مبختلف  التح�يلية 
والبحث  التكن�ل�جيا  على  القائمة  تلك 
اهتمام  ب��اع��ت��ب��اره��ا جم����الت  وال��ت��ط���ي��ر، 
وا���ص��ع��ة لتط�ير  اآف���اق���اً  م�����ص��رتك وت��ف��ت��ح 
ال�صتثمارات  وج��ذب  القت�صادي  التعاون 
وتن�صيط التجارة وت�صجيع القطاع اخلا�ص 

يف اجلانبن على ال�صتفادة منها.
واأثنى �صعادته على الدور املهم الذي تق�م 
الإيطالية  العربية  التعاونية  الغرفة  ب��ه 
العربي  الأع���م���ال  ب��ن جمتمع  ال��رب��ط  يف 

ونظريه الإيطايل، وت�صهيل نفاذ ال�صركات 
اإىل  والإي��ط��ال��ي��ة  العربية  وال���ص��ت��ث��م��ارات 
م�صاحلها  ودع����م  الق��ت�����ص��ادي��ة  الأ����ص����اق 
ح�ل  معرفية  بيئة  وت�فري  فعالة  ب�ص�رة 

معطيات ال�ص�ق يف اجلانبن.
الغرفة  م�������ص����ؤول  اأ�����ص����اد  ج��ان��ب��ه��م��ا،  م���ن 
بالتط�ر  الإي��ط��ال��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ت��ع��اون��ي��ة 
الإمارات،  دول��ة  ت�صهده  ال��ذي  القت�صادي 
والقت�صادية  ال���ت���ج���اري���ة  وال�����ص��ي��ا���ص��ات 
املنفتحة على العامل التي تتبناها، والدعم 
ت�فرها  ال��ت��ي  املتميزة  واحل���اف��ز  الكبري 
لا�صتثمارات  ال��دول��ة  يف  املعنية  اجل��ه��ات 
التحتية  ال��ب��ن��ى  ع���ن  ف�����ص��ًا  الأج���ن���ب���ي���ة، 
جعلت  التي  الفائقة  واخل��دم��ات  املتط�رة 
منها مركز ن�صاط جتاري وا�صتثماري بارز 

يف املنطقة.
ب�ص�رة  تعمل  الغرفة  اأن  امل�����ص���ؤولن  واأك��د 
ل��ل��ت��ع��اون وتعزيز  ال���رتوي���ج  ع��ل��ى  دائ���م���ة 
بن  ما  والتجارية  القت�صادية  العاقات 
امل��ن�����ص���ي��ة يف جامعة  اإي��ط��ال��ي��ا وال��ب��ل��دان 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، وحت��ر���ص ع��ل��ى ت�صجيع 
امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى العمل  ال�����ص��رك��ات يف ه����ذه 
بنطاق عاملي، وتقدم لها اإطاراً من املعرفة 
واملعل�مات وق�اعد البيانات والدعم الفني 
وال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي، وت��ت��ي��ح ل��ه��ا ال���ص��ت��ف��ادة من 
التي  التعاون  واتفاقيات  الغرفة  عاقات 
ومعاهد  وال����ك���الت  بال�صلطات  تربطها 
ال���ب���ح����ث وم���ن���ظ���م���ات الأع�����م�����ال وغ����رف 

التجارة وامل�ؤ�ص�صات املالية.

•• دبي -وام:

ملنطقة  ال�صاملة  التنمية  خطة  و�صعت 
ح��ت��ا ال���ت���ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ح��ك���م��ة دب����ي قبل 
اأول�ياتها  ال�صباب يف مقدمة  العام  قرابة 
اأ����ص����ة ب��ن��ه��ج دول����ة الإم�������ارات ال��ت��ي طاملا 
وحا�صم  مهم  كرقم  ال�صباب  على  راه��ن��ت 
لت�جيهات  وترجمة  التنمية  معادلة  يف 
الفر�صة  ال�صباب  مبنح  الر�صيدة  القيادة 
كاملة للم�صاركة يف تدعيم قدرات وطنهم 
وتعزيز فر�ص تط�ره وازدهاره ليثمر هذا 
التي  النجاح  ق�ص�ص  العديد من  الت�جه 
على  الإم����ارات  �صباب  اأن  اأ�صحابها  اأث��ب��ت 
واأنهم  منهم  واملاأم�ل  امل�ص�ؤولية  م�صت�ى 
يف  ن�عية  جن��اح��ات  حتقيق  على  ق����ادرون 
خم��ت��ل��ف امل����ج����الت. ق�����ص��ة جن����اح �صطر 
الكعبي  مانع  الإم��ارات��ي  ال�صاب  ف�ص�لها 
الذي متكن من اإثبات ذاته واأوجد لنف�صه 
اخلا�صة  الأع��م��ال  ع��امل  مكانا مم��ي��زا يف 
ليقدم من�ذجا اقت�صاديا يحتذى بخ��صه 
جتربة كللت بالنجاح يف اإطاق م�صروعه 
ال�صغري الذي ما لبث اأن حت�ل اإىل ق�صة 
جناح مثالية، بعدما ا�صت�حى فكرته من 
النابعة  بالأفكار  والغنية  املحيطة  بيئته 
م��ن ت��راث الإم����ارات ال��ع��ري��ق، فقد اختار 
الكعبي جمال تربية النحل واإنتاج الع�صل، 
جديدة  اأ�صاليب  با�صتحداث  فيه  ليبدع 
منحته ميزة تف�ق ن�عية من اأهمها اإنتاج 
ملكات النحل حمليا بدل من ا�صتريادها. 
وح���ر����ص ال��ك��ع��ب��ي ع��ن��د ت��اأ���ص��ي�����ص��ه �صركة 
"حتا للع�صل"، اأن يك�ن مبدعا يف جماله 
اإ����ص���اف���ة مي��ك��ن من  ت���ق���دمي  اإىل  و���ص��ع��ى 
املجال  ه��ذا  يف  التميز  يحقق  اأن  خالها 
ال���ذي ط��امل��ا ارت��ب��ط ب��ت��اري��خ وت����راث دولة 
النحل  انتاج ملكات  اإذ جنح يف  الإم���ارات، 
عن  بذلك  لي�صتعي�ص  م��رة،  لأول  حمليا 
ا���ص��ت��رياد خ��اي��ا امل��ل��ك��ات م��ن خ���ارج دولة 

الإمارات والتي تعتمد فيها تربية النحل 
ا����ص���ت���رياد النحل  ال��ك��ع��ب��ي ع��ل��ى  ب��ح�����ص��ب 
يدخل  بينما  اخل���ارج،  من   95% بن�صبة 
نحل  خلية  األ���ف   800 م��ن  اأك���رث  �صن�يا 
ت�جد  مل  حيث  وال�صدر،  ال�صمر  مل��صمي 
لتغطية  "امللكات"  لإن���ت���اج  حم��ط��ة  اأي 
اح��ت��ي��اج��ات ال�����ص���ق امل��ح��ل��ي. وت��ع��د جناح 
خط�ة  حمليا  النحل  ملكات  انتاج  عملية 
انتاج  مهمة ت�صهم يف دفع وتط�ير قطاع 
الع�صل يف حتا، وكافة اإمارات الدولة ملا يف 
ذلك من �صمان ل�صتدامة هذه ال�صناعة، 
مع  يتنا�صب  مبا  تط�يرها  على  وال��ق��درة 
اأغلب  اإن  اإذ  ال��دول��ة  يف  البيئية  ال��ظ��روف 
واحد  ع��ام  مل��دة  تعي�ص  امل�صت�ردة  اخلايا 
على الأكرث ب�صبب ارتفاع درجة احلرارة، 
قدرة  لها  حمليا  املنتجة  اخلايا  اأن  بيد 
اأكرب على التعاي�ص مع الطبيعة املناخية.

احللم  ال��ع�����ص��ل  م�صنع  ت��اأ���ص��ي�����ص  ي��ك��ن  مل 
الكعبي،  مانع  الإم��ارات��ي  لل�صاب  ال�حيد 
ق��رر تبنى وتنفيذ  اإذ  ال��ب��داي��ة  ب��ل جم��رد 
جمم�عة من الأفكار املبتكرة لتك�ن دعما 
ما  وه���  التناف�صية،  لقدرته  و�صمانا  ل��ه، 
ملكات  اإن��ت��اج  حمطة  تاأ�صي�ص  اإىل  دف��ع��ه 
ال��ن��ح��ل، ومل يقف الم���ر عند ه��ذا احلد 
ب��ل ا���ص��ت��ط��اع ال��ك��ع��ب��ي، م��ن خ���ال الدعم 
دب���ي وم�ؤ�ص�صة  ب��ل��دي��ة  م���ن  ت��ل��ق��اه  ال����ذي 
حممد بن را�صد لدعم امل�صاريع ال�صغرية 
ع��دد كبري من  م��ع  الت�ا�صل  وامل��ت������ص��ط، 
اجلهات والأ�صخا�ص املتخ�ص�صن يف هذا 
اأف�صل  ع��ل��ى  ح��ت��ى يح�صل  وذل���ك  امل��ج��ال 
تهجينها  على  يعمل  ث��م  وم��ن  ال�صالت 
الظروف  م��ع  تتنا�صب  ���ص��ال��ة  ل��ت��ط���ي��ر 
التي  ال�����ص��الت  وع���ن  ل��ل��دول��ة.   البيئية 
انه  الكعبي  يق�ل  حاليا،  باملحطة  ت�جد 
واملهتمن  املخت�صن  ب��ن  امل���ع���روف  م��ن 
امللكات هي  اأن خايا  الع�صل  انتاج  بقطاع 
هنا  ومن  امل�صروع،  لهذا  ال�صا�صية  اللبنة 

وتاأ�صي�ص  درا���ص��ة  يف  التفكري  بداية  كانت 
اأول حمطة على م�صت�ى اخلليج العربي 
لإنتاج ملكات نحل الع�صل، وت�صم املحطة 
اأف�صل  م���ن  م��ت��ن���ع��ة  ح��ال��ي��ا جم��م���ع��ة 
من  والقليمية  العاملية  النحل  ���ص��الت 
وهي  الكندية،  �صا�صكاتراز  �صالة  اأهمها 
�صالة تتماز بخ�صائ�ص جتعلها من بن 
الأف�����ص��ل ع��امل��ي��ا ن��ظ��را ل��ق��درت��ه��ا الكبرية 
النحل،  اأم����را�����ص  اأغ���ل���ب  م��ق��اوم��ة  ع��ل��ى 
انتاج  م��ن  اإيطالية  �صالة  اأي�صا  وه��ن��اك 
ا�صراف  اأوليفاريز الأمريكية حتت  �صركة 
اوليفر،  ران������دي  ال���ع���امل���ي  ال��ن��ح��ل  خ��ب��ري 
ال�صالت  ف�صا عن  ا�صرتالية،  و�صالة 
اخلليجية كالعماين والغنامي ال�صع�دي، 
جتمع  �صالة  اإن��ت��اج  على  املحطة  وتعمل 
واخلليجية  العاملية  ال�صفات  اأف�صل  بن 
امل���ن���اخ احل�����ار وتك�ن  وت��ت��ح��م��ل ظ�����روف 

جماعة للع�صل.
املحطة  ق��درات  لتط�ير  طم�حاته  وع��ن 
النتاجية ون�عية ما متتلكه من �صالت، 
حاليا  ت�صتهدف  املحطة  اأن  الكعبي  اأك��د 
ت�زيع الإنتاج يف ال�ص�ق املحلي، والأ�ص�اق 
العربية  ال���ب���ل���دان  وب��ع�����ص  اخل��ل��ي��ج��ي��ة، 
يف  وت�صعى  وال��ع��راق،  ولبنان  الردن  مثل 
الإماراتي  الع�صل  ت�صدير  اإىل  امل�صتقبل 
اإىل املزيد من البلدان، م�صريا اأن املحطة 
ت��ع��اون و�صراكة  ات��ف��اق��ي��ة  ب��ال��ف��ع��ل  وق��ع��ت 
وهي  "الناجح"  �صركة  م��ع  ا�صرتاتيجية 
واإقليميا  حمليا  ال��رائ��دة  ال�����ص��رك��ات  م��ن 
دولية  بعاقات  وتتمتع  النحل  جم��ال  يف 
اأدوات  لأح���دث  وك���الت  ومتتلك  وع��امل��ي��ة 

وم�صتلزمات املناحل يف املنطقة.   
مل ت��ت���ق��ف ط��م���ح��ات ال��ك��ع��ب��ي ع��ن��د هذا 
القادمة  املرحلة  خال  يهدف  فه�  احلد 
ال�صفات  جتمع  جديدة  �صالة  انتاج  اإىل 
ال�������ص���الت، لتك�ن  ك���اف���ة  ب���ن  الأق��������ى 
التعاون  خال  من  دبي" وذلك  "�صالة 

مع جمم�عة كبرية من الهيئات واجلهات 
املعنية بالقطاع.

امل�صروع،  ال��ت��ي واج��ه��ت  ال��ت��ح��دي��ات  وع���ن 
لدولة  مثل  احل���ار  امل��ن��اخ  ان  الكعبي  ق��ال 
الم�������ارات حت��دي��ا مل�����ص��روع ان���ت���اج ملكات 
النحل، اإل اأنه ومع ت�صاقط الثل�ج خال 
انتاج  وا�صتحالة  اأوروب���ا  يف  ال�صتاء  ف�صل 
باتت  دي�صمرب،  �صهر  "امللكات" ل�صيما يف 
الفر�صة �صانحة وم�اتية لنا لإنتاج امللكات 
حمليا وت�صديرها اإىل املناطق التي تعاين 

�صدة الربودة.    
العاملية  التقنيات  اأح��دث  املحطة  وتتبنى 
ويتم  "امللكات"،  لإن����ت����اج  امل�����ص��ت��خ��دم��ة 
املتط�رة  الج��ه��زة  من  العديد  ا�صتخدام 
التلقيح  ج��ه��از  مقدمتها  يف  ي��اأت��ي  ال��ت��ي 
الأملاين  بالربوفي�ص�ر  اخلا�ص  ال�صناعي 
واأملانية  فرن�صية،  واأج��ه��زة  ���ص��اي،  بيرت 
واأمريكية، ف�صا عن اأحدث خايا تربية 
النحل كخايا الف�م الب�لندي، واخلايا 
الرتكية احلا�صلة على عدة ج�ائز عاملية، 
مل�صروع  خ��ا���ص��ة  خ��اي��ا  ت�صميم  مت  ك��م��ا 

حتا".  "ع�صل 
وخ�����ال م���راح���ل ال��ت��ط���ي��ر وال���درا����ص���ة 
مت ال��ت��ع��اون م��ع جم��م���ع��ة م��ن اخلرباء 
امل�����ص��ه���د ل��ه��م ب��ال��ك��ف��اءة ح��ي��ث مت تنظيم 
النحل يف منطقة  زي��ارات ميدانية مل�اقع 
العاملي  ال��ربف��ي�����ص���ر  خ��ال��ه��ا  ح�صر  ح��ت��ا 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  م���ن  ال���غ���ام���دي  اأح���م���د 
يف  ال�صرتايل  العاملي  واخلبري  ال�صع�دية 
ديني�ص  الدكت�ر  والفاروا  النحل  اأمرا�ص 
كا�صرتل�ص، وفيليب مكايب رئي�ص منظمة 
عامل  يف  املتخ�ص�صة  العاملية  ابيم�نديا 
تربية النحل، وحر�صت اإدارة امل�صروع على 
ا�صتقدام اأمهر الك�ادر املدربة واملتخ�ص�صة 
واحلا�صلة على �صهادات ودورات يف جمال 
ال��ف��ل��ب��ن وجمه�رية  م���ن  امل��ل��ك��ات  اإن���ت���اج 

م�صر العربية.

دبي  لبلدية  املهم  ب��ال��دور  الكعبي  واأ���ص��اد 
وم�ؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع 
كان  ال��ذي  واملت��صطة  ال�صغرية  ال�صباب 
امل�����ص��روع وتذليل كافة  اأ���ص��ب��اب جن��اح  م��ن 
التحديات التي واجهته وذلك من خال 
ت�فري �صبل الدعم الازمة لنم� خمتلف 
ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ص��ادي��ة يف ح��ت��ا، واأك���د 
املبذولة من قبل كلتا  اأن اجله�د  الكعبي 
امل�ؤ�ص�صتن اأ�صهمت يف دعم وم�صاعدة رواد 
والعمل  ال�صتثمار  يف  الراغبن  الأعمال 
يف جمال انتاج ع�صل النحل يف حتا، والذي 
التي  الق��ت�����ص��ادي��ة  الأن�����ص��ط��ة  م��ن  يعترب 
تتنا�صب مع طبيعة حتا مبا تت�صم به من 

ميزات بيئية وجغرافية.
امل�صاركة  ومن جهتها تعمل كافة اجلهات 
يف خطة تط�ير حتا على ت�فري خمتلف 
���ص��ب��اب املنطقة  ل��ت��م��ك��ن  ال���دع���م  اأ���ص��ك��ال 
ال�صتثمارية،  ال��ف��ر���ص  م��ن  ل��ا���ص��ت��ف��ادة 
�صن�يا  دب��ي  بلدية  تنظم  ال�صياق  ذات  ويف 
يعد  وال����ذي  للع�صل"،  ح��ت��ا  "مهرجان 
من�صة اقليمية مهمة جتمع بن املهتمن 
ب��ال��ق��ط��اع، وت���ف��ر ل��ه��م ف��ر���ص��ا ع��دي��دة يف 
جم����الت ال��ت�����ص���ي��ق، وال��ت��ط���ي��ر، وذلك 
للم�صاهمة يف تط�ير القطاع والعمل على 
ا�صتدامته من خال اإنتاج �صالة اإماراتية 
متاأقلمة مع الظروف املحلية وقادرة على 
وبحجم  ممتازة  مب�ا�صفات  انتاج  ت�فري 
واملنتجن  للمزارعن  وت�صجيعا  مقب�ل، 

على ال�صتثمار يف هذا املجال.
لدعم  را���ص��د  ب��ن  حممد  م�ؤ�ص�صة  وت��ق���م 
واملت��صطة  ال�����ص��غ��رية  ال�����ص��ب��اب  م�����ص��اري��ع 
وال�صت�صاري  امل�������ادي،  ال���دع���م  ب��ت���ف��ري 
افتتحت  ح��ي��ث  امل�������ص���روع���ات  لأ����ص���ح���اب 
ت��ن��ف��ي��ذي��ا يف م��دي��ن��ة ح���ت���ا، يقدم  م��ك��ت��ب��ا 
املنطقة،  لأه��ايل  امل�ؤ�ص�صة  خدمات  جميع 
ومي��ك��ن��ه��م م���ن اإجن�����از م��ع��ام��ات��ه��م بكل 

�صه�لة وي�صر.

•• ال�صارقة-وام:

وق����ع م���رك���ز ال�������ص���ارق���ة ل����ري����ادة الأع���م���ال 
ا�صرتاتيجية  ���ص��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة  "�صراع" 
للم�صاريع  ال���ه���ال  ���ص��رك��ة  م���ع  ح�����ص��ري��ة 
الأعمال  ري���ادة  مل�صار  امل�ؤ�ص�ص  ال�صريك   -
لإط������اق  "�صراع"  ل������دى  الج���ت���م���اع���ي���ة 
الأعمال  ري��ادة  منظ�مة  لتط�ير  مبادرات 
يف  وذل���ك  خا�صة  املنطقة  يف  الجتماعية 
الأعمال  رواد  من���  ب��دع��م  ال��ت��زام��ه  اإط����ار 
مبجتمعاتنا.  اخلا�صة  بالق�صايا  املهتمن 
ال�صتفادة  على  ال��ت��ع��اون  اتفاقية  وترتكز 
للم�صاريع  ال���ه���ال  ���ص��رك��ة  خ�����ربات  م���ن 
يف  لها  التابعة  النا�صئة  امل�صاريع  وحا�صنة 
امل�صتدامة  الأعمال  م�صاريع  وتط�ير  دعم 
الت�ا�صل  ومن  اجتماعياً  اأث��راً  حتقق  التي 

ال�صارقة  م��رك��ز  ب��ه  يحظى  ال���ذي  امل��ب��ا���ص��ر 
جمتمع  م���ع  "�صراع"  الأع����م����ال  ل����ري����ادة 
ودولة  ال�صارقة  يف  املتنامي  الأعمال  ري��ادة 
الإمارات العربية املتحدة. و�صيبداأ التعاون 
عرب  للم�صاريع  وال��ه��ال  �صراع  مركز  بن 
برنامج جتريبي مدته �صنتان يت�صمن 10 
ال�صباب  الأعمال  ل��رواد  ت�جيهية  فعاليات 
الجتماعية  للم�صاريع  حت��دي��ات  وث��اث��ة 
تط�ير  ال��ت��ع��اون يف  ع��ل��ى  ال��ط��اب  ت�صجع 
على  اإيجابياً  اأثراً  تطبيقات مبتكرة ترتك 

املجتمع.
لل�صركات  التجريبي  الربنامج  ي�فر  كما 
على  احل�ص�ل  اإمكانية  الطم�حة  النا�صئة 
وال�صتفادة  لأع��م��ال��ه��م  وال��ت���ج��ي��ه  ال��دع��م 
وخرباتها  للم�صاريع  ال��ه��ال  �صبكة  م��ن 
عق�د  اأربعة  على مدى  التي متتد  العاملية 

التفاقية  وق��ع  القطاعات.  من  العديد  يف 
جن���اء امل��دف��ع م��دي��رة م��رك��ز ���ص��راع وبدر 
الهال  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  جعفر 
اجلامعة  يف  ���ص��راع  مركز  مبقر  للم�صاريع 

المريكية بال�صارقة.
ومب�جب تلك ال�صراكة ي�صعى مركز �صراع 
لتط�ير  للم�صاريع  الهال  مع  وبالتعاون 
الجتماعية يف  الأعمال  لريادة  اإط��ار عمل 
اأو�صع  واملنطقة على نطاق  الإم���ارات  دول��ة 
�صاأنها  م��ن  م��ب��ادرات م�صرتكة  خ��ال  م��ن 
ت�صخري اإمكانات رواد الأعمال ال�صباب من 
اإيجابي عرب  اجتماعي  تاأثري  اأج��ل حتقيق 
دعم ال�صركات النا�صئة التي تتمتع بجدوى 

اقت�صادية واإمكانات من� واعدة.
اتفاقية  خ����ال  م���ن  اإن�����ه  امل���دف���ع  وق���ال���ت 
اإحدى   - للم�صاريع  ال��ه��ال  م��ع  ال�صراكة 

ال�����ص��رك��ات ال��ن��اج��ح��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل �� 
اأمام  جديدة  اآف��اق��اً  لنفتح  �ص�ياً  �صنتعاون 
ريادة  لبدء م�صروعاتهم يف جمال  ال�صباب 
بدر  قال  جانبه  من  الجتماعية.  الأعمال 
جعفر اإنه ت�افقا مع روؤية واأهداف مبادرة 
ي�صعدنا  الإم���ارات  دول��ة  يف  اخلري"  "عام 
"�صراع" لدعم  ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز  ك��ث��رياً 
الأعمال  رواد  م��ن  ال��ق��ادم  اجل��ي��ل  ورع��اي��ة 
الذي  اجليل  وه���  املنطقة  يف  الجتماعية 
الت�صدي  اأ�صا�صي يف  دور  له  اأن يك�ن  ناأمل 
يف  امللحة  والبيئية  الجتماعية  للتحديات 
"�صراع"  مركز  مع  تعاوننا  وياأتي  املنطقة 
�صاملة  بناء منظ�مة  امل�صاعدة على  بهدف 
وم�صتدامة لريادة الأعمال الجتماعية يف 

الإمارات وعلى نطاق اأو�صع يف املنطقة.
ل���ري���ادة  ال�������ص���ارق���ة  م���رك���ز  اأن  اىل  ي�������ص���ار 

مببادرة  تاأ�ص�ص   2016 يناير  يف  الأعمال 
�صلطان بن حممد  بنت  ال�صيخة بدور  من 
ال�صارقة لا�صتثمار  رئي�ص هيئة  القا�صمي 
والتط�ير "�صروق" ليك�ن من�صة لتحفيز 
الطاحمن  ب������الإم������ارات  الأع�����م�����ال  رواد 
خل������ص غ��م��ار دخ�����ل ع���امل الأع���م���ال من 

ب�ابة الأعمال ال�صغرية والنا�صئة.
عاملية  �صركة  فهي  للم�صاريع  ال��ه��ال  ام��ا 
متار�ص  املتحدة  العربية  الإم���ارات  مقرها 
اإدارة  اأق�����ص��ام وه���ي  ث��اث��ة  اأع��م��ال��ه��ا �صمن 
ال�صرتاتيجية  وال���ص��ت��ث��م��ارات  ال�����ص��رك��ات 
وحا�صنة لاأعمال النا�صئة وتعمل ال�صركة 
بينها  من  متن�عة  اقت�صادية  قطاعات  يف 
والطاقة  الل�ج�صتية  واخل��دم��ات  امل���ان��ئ 
وال���ه���ن���د����ص���ة وط��������ريان رج�������ال الأع����م����ال 

والرعاية ال�صحية.
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العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
   يف  الدعوى 2017/280  جتاري كلي    

�صد املدعي عليه : من�ص�ر طيب ماهر حممد �صريف 
املقامة من : بنك ام القي�ين ال�طني - �ص م ع 

مبا ان هناك دع�ى مقامة �صدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت رقم : 2017/280 جتاري 
كلي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا  م�صرفيا يف الدع�ى املذك�رة اعاه فاننا وعما باحكام 
حل�ص�ر  ندع�كم   ، املحاكم  ام��ام  اخل��ربة  اعمال  بخ�ص��ص  م   1992 ل�صنة  الثبات  قان�ن 
امل��صح  العن�ان  او من ميثلكم قان�نا وال��ذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على  اجتماع خربة  
ادناه وذلك ي�م الثاثاء  امل�افق 2017/5/16  يف متام ال�صاعة 30 : 11 �صباحا ، ويرجى 

منكم اح�صار كافة امل�صتندات امل�ؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ص�ركم لاجتماع  
دبي - مركز حمر عن ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع 

هاتف : 2527888-04 � فاك�ص : 04-2698876 
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

 اجتماع خربة
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2013/667 تنفيذ مدين  

م��ص�ع الق�صية : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2012/218 مدين كلي ب�صداد 
املبلغ املنفذ به  وقدره )1429476 درهم( �صاما للر�ص�م وامل�صاريف 

طالب العان : طالب التنفيذ : العراب للدرا�صات وال�صت�صارات التجارية والدارية - 
�ص ذ م م  املطل�ب اعانه : املنفذ �صده  : 1- فرانك� فافيا - جمه�ل حمل القامة. 

عن  عبارة  وه��ي  اخلا�صة  ام�الكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   -  : الع��ان  م��ص�ع 
�صقة �صكنية - املنطقة : ور�صان الوىل - رقم الر�ص : 289 - رقم ال�صقة : 211 - رقم 
الطابق : 2- ا�صم املبنى : U04 - امل�صاحة : 1594.06 قدم مربع وفاء للمبلغ املطالب 
به وقدره )1429476 درهم(  وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفع�له قان�نا - بنار على 

قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ 2014/11/5. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/320  ا�ستئناف مدين    

ان  القامة مبا  زه��اجن  جمه�ل حمل  امل�صتاأنف �صده/ 1-دي��ج���جن  اىل 
امل�صتاأنف /�صركة البحرية ال�طنية للتاأمن وميثله : عبداهلل �صيف �صامل 
خمي�ص النقبي - قد ا�صتاأنف   احلكم ال�صادر بالدع�ى رقم : 2016/459 
م��دين كلي -     وح��ددت لها جل�صه ي���م اخلمي�ص  امل���اف��ق 2017/5/25  
يقت�صي  وع��ل��ي��ه   ch2.E.23 رق���م  ب��ال��ق��اع��ة  ���ص��ب��اح��ا    10.00 ال�����ص��اع��ة 
او من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم  ح�ص�ركم 

غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/285  ا�ستئناف عقاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-اجنيل �صركي�ص نيزيبليان  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان امل�صتاأنف /ن�را �صامل الدجيجي زوجة خ�رين ري�صار تربجيان - 
عن نف�صها وب�صفتها و�صية على القا�صر / اندرو زوهراب خ�رين ري�صار 
تربجيان -  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدع�ى رقم : 2015/610 
عقاري كلي بتاريخ 2016/5/22 وحددت لها جل�صه ي�م الثاثاء  امل�افق 
وعليه   ch1.C.11 رقم  بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2017/5/23
�صتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قان�نيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�ص�ركم  يقت�صي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/1668  ا�ستئناف جتاري   
جمه�ل  م   ذم  ���ص   - الفنية  للخدمات  1-ري����دمي  ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
الفنية وميثلها  امل�صتاأنف /وايت كروان للمقاولت  ان  حمل القامة مبا 
احلكم  ا�صتاأنف   قد  ك��ارواك��ار  فيت�ل  وا�صانتا  ك��اروارك��ار  مان�ج  ال�صيد/ 
ال�صادر بالدع�ى رقم : 2016/1202 جتاري جزئي - بتاريخ 2016/11/8    
 10.00 ال�صاعة    2017/6/14 امل���اف��ق  الرب��ع��اء   ي���م  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�ص�ركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن   2017/325  طعن جتاري   

تدع� دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/حممد عبدالعزيز دروي�ص قناوي  وميثله : مرمي عمر عبداهلل 
���ص��امل ب��اح���ي��رث  ب��اع��ان امل��ط��ع���ن ���ص��ده/1- �صركة ال���اح��ة العربية 

للمقاولت - ذ م م  جمه�ل حمل القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذك�رة اعاه ويت�جب عليكم 
احل�ص�ر اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة 

�صدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                           يف الطعن   2017/43  طعن جتاري   

تدع� دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/حممد ح�صن �صيف اهلل معمار وميثله : مع�ص�مة ح�صن نا�صر 
ال�صايغ  باعان املطع�ن �صده/1- �صيد زادة للتجارة العامة - �ص ذ م م 

2-حمم�د ر�صا �صيد احمد �صيد زادة -  جمه�يل حمل القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذك�رة اعاه ويت�جب عليكم 
احل�ص�ر اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة 

�صدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/2196  مدين جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-حمم�د زيدان حممد حممد  جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/ نبيل عبد امل�صيح بطر�ص عبدامل�صيح قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )20500 درهم( والر�ص�م وامل�صاريف 
جل�صة  لها  وح��ددت  التام.   ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة 
 Ch2.D.18 ي�م اخلمي�ص  امل�افق  2017/5/11  ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1185  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-راجان جاك�ب جاك�ب  جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القي�ين ال�طني - �ص م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
ال�صام�صي   قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليه  راجان 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م(   29.971.16( وق��دره  مببلغ  جاك�ب   جاك�ب 
املحاماة والفائدة 2.49% من تاريخ 2016/12/25 وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها 
 Ch1.C.12 جل�صة ي�م الربعاء  امل�افق  2017/5/10 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/236  عقاري كلي                 

مبا  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل  م�صع�د   ظفر  م�صع�د  1-في�صل   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ان املدعي/ بنك دبي ال�صامي - �ص م ع وميثله : احمد مهري خمي�ص عبيد بن 
م�صحار   قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة  بف�صخ عقد  اليجاره املنتهية 
امل���ؤرخ 3 ي�لي� 2008 وال��زام املدعي عليه مببلغ وق��دره )478.169 درهم  بالتملك 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  �صم�ل  و  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�ص�م  كتع�ي�ص( 
با كفالة  وح��ددت لها جل�صة ي�م الثاثاء  امل�افق  2017/5/16   ال�صاعة 9.30 
�ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/298  جتاري كلي               
ابراهيم  2-جم��ي��د  م   م  ذ   - العامة  للتجارة  ق��زح  ق��ص  1-�صركة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�صبحاين  جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �صادرات ايران - الفرع الرئي�صي 
اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها  وميثله : ابراهيم حممد احمد حممد القا�صم   قد 
و  وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م(   830000( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %9 ب�اقع  التاأخريية  والفائدة  املحاماة  اتعاب 
التام.  وحددت لها جل�صة ي�م الثنن  امل�افق  2017/5/15  ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  اأو من ميثلك  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
      مذكرة اعادة اعالن مدعي عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/42  عقاري كلي                 
اىل اخل�صم املدخل / 1-عمران فاروق حممد فاروق  جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي عليه / ت�صاميم العقارية - ذ م م - فرع دبي وميثله : �صيخه حممد �صيف علي 
املحرزي    قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بتنفيذ عقد البيع وت�صليم 
اخلليج  منطقة   - �صك�ير  وي�صتربي  مب�صروع  الكائنة   906 رق��م  العقارية  ال���ح��دة 
التجاري ويف جميع الح�ال ت�صمن املدعي عليها الفائدة القان�نية مبقدار 9% من 
تاريخ املطالبة اىل ال�صداد التام والر�ص�م وامل�صروفات والتعاب.  وحددت لها جل�صة 
ي�م الحد  امل�افق  2017/5/14  ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/806  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-بي�صت�ن التجارية - �ص ذ م م 2-عبا�ص ر�صا ايرواين 3- حممد ح�صن 
ان  اي��رواين 4-�صيد حم�صن �صيد م�صطفى جن�ميان  جمه�يل حمل القامة مبا  عبا�ص 
احمد  حممد  ع��ب��داهلل  من�ص�ر   : وميثله  اجنبية(  �صركة  )ف��رع  اي���ران  ملي  بنك  امل��دع��ي/ 
الزرع�ين -  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن 
والتكافل والنفراد بان ي�ؤدوا للبنك املدعي مبلغ   )88.000.000 درهم فقط ثمانية ثمانن 
ملي�ن درهم( والفائدة القان�نية ب�اقع 12% �صن�يا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد 
وال��زام  بالر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة.    وح��ددت لها جل�صة ي�م اخلمي�ص  امل�افق  
اأو من  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر  بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �ص    2017/5/18
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/184 مدين كلي 
اىل املدعي عليه / 1-بانيت ايجل للتجارة العامة  - �ص ذ م م  2- او�صكار �صيتي 
املدعي/  ان  م  3-�ص�ن كا لي  جمه�يل حمل القامة مبا  م  ذ  للمقاولت - �ص 
اأق����ام عليك  ب���ل��ن ج����ن ومي��ث��ل��ه : ع��ب��داهلل �صيف ���ص��امل خمي�ص ال��ن��ق��ب��ي   ق��د 
وقدره  مببلغ  مت�صامنن   عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ص�عها  ال��دع���ى 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م(   34790935.75(
امل�افق   الثاثاء   ي���م  جل�صة  لها  وح��ددت    . التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ 
2017/5/16  ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1337  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�صركة جمم�عة ميدان - �ص ذ م م  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �صركة العقيلى للمفرو�صات - �ص ذ م م وميثله : احمد علي ر�صا 
ابراهيم البناي   قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليها  
مببلغ وقدره )188.290 درهم( والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة   
12% من تاريخ املطالبة �صدور احلكم وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة 
 Ch1.C.14 ي�م الثاثاء  امل�افق  2017/5/16  ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1335  جتاري جزئي              

القامة  حم��ل  جمه�ل  �صيتي   ك���م��ار  1-�صيتان   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
مبا ان املدعي/ �ص�نيل م�رليدهار بهاجات   قد اأقام عليك الدع�ى 
وم��ص�عها املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي عليه  ب�صداد مبلغ 
)13.500 ( ثاثة ع�صر الف وخم�صمائة درهم والر�ص�م وامل�صاريف.   
وحددت لها جل�صة ي�م الربعاء  امل�افق  2017/5/17  ال�صاعة 8.30 
�ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/791  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�صي ا�ص ات�ص كيه دبي للمقاولت -�ص ذ م م  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ الغرير لان�صاءات املني�م  �ص ذ م م - �صابقا �صركة المل�ني�م العربية - ذات 
م�ص�ؤولية حمدودة وميثله : علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن - قد اأقام عليك الدع�ى 
البالغة   07LG002184 رق��م��ي  ال�صمان  خطابي  املطالبةبانق�صاء  وم��ص�عها 
درهما   649381.15 قيمته   البالغة    07LG002186 و   دره��م   4200000.00 قيمته 
التحفظي رقم  البنك من دفع قيمتهما للمدعي عليها 1 و�صحة وثب�ت احلجز  ومنع 
128/2017 جتاري والر�ص�م وامل�صاريف  ومقاب اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة ي�م 
الحد  امل�افق  2017/5/14  ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف 
م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/756  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �صعد الدين حممد حليم حليم   جمه�ل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ عبداهلل عمر حاج حمدان  قد اأقام عليك الدع�ى 
وم��ص�عها املطالبة مببلغ وقدره =/40000 درهم - والفائدة والر�ص�م 
وامل�����ص��اري��ف.   وح���ددت لها جل�صة ي���م الث��ن��ن  امل���اف��ق  2017/5/29 
ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة 

احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/55  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صدهما/1- ج�زيف كليندين�صت 2-كليندين�صت اند بارترن ليمتد - وميثلها 
التنفيذ/ريرب  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�يل  كليندين�صت   ج�زيف  مالكها/ 
را�صد  �صعيد  �صيف   : وميثله  فيجار  مايكل  ري��رن  مديرها  وميثلها   - ليمتيد  وكرينج 
الغبار ال�صام�صي  نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2012/1081 عقاري كلي ي�م 
اخلمي�ص بتاريخ  2015/5/28  باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�صداد مبلغ 
وقدره )3266789( درهم والفائدة القان�نية ب�اقع 9% حتى متام ال�صداد  وت�صليمه اىل 
طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خال 15 ي�م من تاريخ ن�صر هذا الع��ان.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر 

خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/165  بيع عقار مرهون    
دهرييندرا  ج��صي  2-جي�تي  جن   �صاند  �ص�بي  جن  في�صال  �صده/1-  املنفذ  اىل 
العقار(    وارد يف ملكية  ملا ه�  الق��ام��ة( ج�تي ج��صي )طبقا  وارد يف  ملا ه�  )طبقا 
جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك اب�ظبي التجاري - �ص م ع وميثله 
بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   - علي  اآل  الناخي  غريب  خمي�ص  عبداهلل   :
2017/4/16 اعانكم ل�صداد قيمة املطالبة وقدرها )3.176.400( درهم خال �صهر 
من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اأعاه واإلبيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة 
وفقا لن�ص املادة 295 من قان�ن الجراءات املدنية ) عبارة عن قطعة ار�ص - املنطقة 

: جبل علي - رقم الر�ص : 1666 - امل�صاحة : 224 مرت مربع(    
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/170 بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ �صده/1- ناهد عبداللطيف عبد اجلبار عمر 2-حامد م�صطفى ها�صمي   
جمه�يل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك ات�ص ا�ص بي �صي ال�صرق الو�صط 
البتدائية  اآل علي - قررت حمكمة دبي  : احمد ح�صن رم�صان  املحدودة وميثله 
بتاريخ 2017/5/2  اعانكم ل�صداد قيمة املطالبة وقدرها )2.801.920/32( درهم 
خال �صهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اأعاه واإلبيع العقار حمل الرهن 
بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة 295 من قان�ن الج��راءات املدنية )ن�ع العقار : 
حق منفعة - املنطقة : جممع دبي لا�صتثمار الول - رقم الر�ص - 357 - رقم 

املبنى : 980 - م�صاحة العقار : 373 مرت مربع ( .   
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/838  تنفيذ عمايل 
اإم �صي جي ورل��د م د م ���ص   جمه�ل حمل  اىل املنفذ �صده/1- فاجاين اإف 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ايكاتريينا �صفيت��صاف�فا لينك�فا وميثله : 
م�زة عبيد ربيع اخلظر   قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه 
التنفيذ او  املنفذ به وقدره )40820( درهم اىل طالب  املبلغ  والزامك بدفع 
املحكمة.  خلزينة  ر���ص���م  دره��م   2825 مبلغ  اىل  بال�صافة  املحكمة.  خزينة 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج�����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة :  �سماء لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م 
العن�ان : مكتب رقم 317 - ملك �صعيد جمعه خليفه املهريي - ديرة - املمزر   ال�صكل 
بال�صجل  القيد  رق��م    703142 الرخ�صة:  رق��م  حم��دودة.  م�ص�ؤولية  ذات  القان�ين: 
قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مب�جب   1129919 التجاري: 
وذلك  اأع���اه،  امل��ذك���رة  ال�صركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت 
العدل حماكم  كاتب  لدى  وامل�ثق    2017/4/16 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  مب�جب 
اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اع��رتا���ص  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى  ب��ت��اري��خ  2017/4/16   دب��ي 
امل�صفي املعن اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة  العن�ان : مكتب رقم 204 - ملك 
عبداهلل ال�صعايل - ديرة - ه�ر العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�ص: 2389722 -04  
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثب�تية وذلك خال )45( ي�ماً من تاريخ 

ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة  
العنز -   دي��رة - ه���ر  ال�صعايل -  العن�ان : مكتب رق��م 204 - ملك عبداهلل 
هاتف  2389721-04 فاك�ص: 2389722 -04  مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية 
�سماء  اأعاه لت�صفية  املذك�ر  امل�صفي  باأنه قد مت تعين  القت�صادية بدبي 
لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/4/16 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/4/16 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن 
امل�صتندات والأوراق  اأع��اه، م�صطحباً معه كافة  املذك�ر  العن�ان  بدبي على 

الثب�تية وذلك خال )45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/953 تنفيذ جتاري
القامة  حم��ل  جمه�ل  ك�ديكار  دي��ب��ال  �صمندا  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
حممد  وميثله:�صيخه  ���ص.م.خ  للتم�يل  التنفيذ/رمي  طالب  ان  مبا 
�صيف علي املحرزي قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )149859.06( درهم اىل طالب 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما 

من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/922 تنفيذ جتاري
�صريف�ص�ص  تكنكل  ان���د  تكن�ل�جيز  ي���ن��اي��ت��د  ����ص���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
التنفيذ/يا�صن خان  ���ص.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
للنقل املثلجه �ص.ذ.م.م وميثله:را�صد عبداهلل علي ه�ي�صل النعيمي 
قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )107353( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2016/1792 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- ال�صيخ خالد بن زايد بن �صقر ال نهيان - ب�صفته كفيل 
الق��ام��ة مبا  �����ص.ذ.م.م جمه�ل حم��ل  زاي��د لا�صتثمار  ب��ن  ملدي�نية  و�صامن 
�صلطان  عي�صى  وميثله:حممد  ���ص.م.ع  التجاري  دبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان 
ال�ص�يدي نعلنكم بانه مت احلجز على ام�الكم اخلا�صة وهي عبارة عن عقار 
امل�صاحة:17478.96 - وذلك يف  العمردي -  رقم الر�ص )131 - منطقة وادي 
حدود املبلغ املنفذ به وقدره )309101583.76( درهم وال �ص�ف يتم بيع العقار 
خال 30 ي�م ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/952 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- �صركة عداين للتجارة �ص.ذ.م.م 2- اميان ن�ر الدين �صهر بابكي ب�صفته 
���ص.ذ.م.م 4- حممد  العامة  مدير عداين للتجارة و�صخ�صه 3- �صركة ملتي ك�م للتجارة 
ن�ر  نيزار   -5 و�صخ�صه  العامة  للتجارة  ك�م  ملتي  مدير  ب�صفته  زاده  �صاحلي  اهلل  في�ص 
ايران  ���ص��ادرات  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�يل  بابكي  �صهر  ال��دي��ن 
وميثله:احمد علي مفتاح �صالح الزعابي قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )16632785.29( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/706  جتاري كلي

اىل امل��دع��ي عليه / 1- حممد اأم��ري اق��ا ده��ق��اين ���ص��ارى جمه�ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
اي���ران )ف���رع( ومي��ث��ل��ه:اح��م��د علي مفتاح �صالح ال��زع��اب��ي  قد  امل��دع��ي/ب��ن��ك ���ص��ادرات 
والتكافل  بالت�صامن  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م   )5.053.499.94( وق��دره  مببلغ 
امل�افق  الثنن  ي���م  لها جل�صة  وح��ددت     . التام  ال�صداد  م����ن:2010/6/29 وحتى   %13
2017/5/15 ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثاثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/544  جتاري جزئي
اىل املحك�م عليه/1- ارتاج للمعار�ص جمه�يل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/19  يف الدع�ى املذك�رة اعاه ل�صالح/كلر ميك�ص 
�ص.ذ.م.م وميثلها/نبيل ابراهيم عبدالعزيز علي بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية 
مبلغ )خم�صة و�صبعن الف ومائتي وخم�صة واربعن درهم( والفائدة القان�نية ب�اقع 
9% من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف:2016/11/12 وحتى متام ال�صداد والزمتها 
بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماه ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة احل�ص�ري قابا لا�صتئناف خال ثاثن ي�ما اعتبارا من الي�م التايل 
اآل  �صعيد  بن  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  با�صم  �صدر  الع��ان  ه��ذا  لن�صر 

مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1976  جتاري كلي
مبا  القامة  حمل  جمه�ل  ك�مار  رافيندر  غ�بتا  ابهيناف  عليه/1-  املدعي  اىل 
اقام  قد  )امل�صرف(  اخلارجية  والتجارة  لا�صتثمار  العربي  املدعي/امل�صرف  ان 
بتاريخ:2017/3/16  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اع��اه  املذك�رة  الدع�ى 
امل��ص�ع بندب اخلبري  الف�صل يف  املحكمة وقبل  التايل حكمت  التمهيدي  احلكم 
احلكم  منط�ق  وف��ق  مهمته  وت��ك���ن  ب��اجل��دول  ال���دور  �صاحب  املخت�ص  امل�صريف 
ال�صادر بتلك اجلل�صة ، وحددت لها املحكمة جل�صة ي�م الثنن امل�افق:2017/6/5 

ال�صاعة:09:30 �صباحا يف القاعة:ch2.E.21 ل�رود التقرير. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       اعالن اأمر اأداء بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/150  اأمر اأداء
الفنية م�ؤ�ص�صة فردية  اىل املدعي عليه / 1- الطائر الف�صي لاعمال 

ملالكتها عتيقة م�صبح مطر الرطخ الظاهري جمه�ل حمل القامة
مبا ان املدعي/�صنت�ر لتجارة الكهربائيات �ص.ذ.م.م .

البتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���ص��ت�����ص��دار  ط��ل��ب   
بتاريخ:2017/4/27 اإلزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )514096.87( درهم 
للمدعي والر�ص�م وامل�صاريف .  ولكم احلق يف التظلم من الأمر خال 

15 ي�م من الي�م التايل لن�صر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1028  جتاري جزئي

النعيمي  جمه�ل  العطريز  ع��ب��داهلل  را���ص��د  احمد  ع��ب��داهلل    -1 / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ دار التم�يل �ص.م.ع وميثله : �صيخه حممد �صيف علي 
املحرزي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)161.047.93 درهم(  حتى تاريخ:2014/12/31 والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
بالنفاذ  احلكم  و�صم�ل  التام  ال�صداد  وحتى  الدع�ى  رف��ع  تاريخ  من   %12 والفائدة 
املعجل با كفالة.  وحددت لها جل�صة ي�م الحد   امل�افق  2017/5/14   ال�صاعة 8.30 
�ص بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1104  جتاري جزئي
فردية   م�ؤ�ص�صة   - ال��ه���اء  تكيف  انظمة  لرتكيب  ف�لتاتيك    -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ �صركة حممد بن نا�صر لدارة العقارات اخلا�صة 
الدع�ى  اأقام عليك  م�ؤ�ص�صة فردية وميثله : م�صلم حامد م�صلم بخيت املحرمي قد 
والر�ص�م  دره��م(    205.000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ص�عها 
التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف 
امل�افق   الث��ن��ن    ي���م  لها جل�صة  املعجل با كفالة.  وح��ددت  بالنفاذ  و�صم�ل احلكم 
2017/5/29   ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/83  مدين جزئي
القامة  زكريا خليل عثمان خليل  جمه�ل حمل  / 1- يحيى  عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/ كيلى روندون ما�صادو وميثله:عبداللطيف حممد اب�بكر احمد 
احلمادي  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )10000( درهم والر�ص�م وامل�صاريف والفائدة 9% من ال�صتحقاق وحتى 
ي�م   جل�صة  لها  وح��ددت  كفالة.  با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صم�ل  التام  ال�صداد 
الثنن امل�افق  2017/5/22   ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 2.D.18 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/721  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- ح�صن حممد ح�صنن عبدالغني الط�يل جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ م�صرف الهال �ص.م.ع وميثله : عبداهلل خمي�ص غريب الناخي ال علي 
اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليه بان ت�ؤدي للم�صرف  قد 
املدعي  املدي�نية املرت�صدة بذمه  املدعي  مبلغ وقدره )823.261.4 درهم( عبارة عن 
ي���م الحد  لها جل�صة  امل��ح��ام��اة.   وح��ددت  وات��ع��اب  وامل�صاريف  الر�ص�م  عليه ت�صمن 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.15 بالقاعة  ���ص   9.30 ال�صاعة   2017/5/21 امل���اف��ق 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ص�ر 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/930  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- في�ت�صر دييل للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 2- جمتبى قا�صم عادليان 
)ب�صفته مدير في�ت�صر دييل للتجارة العامة و�صخ�صه( جمه�يل حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك �صادرات ايران وميثله : احمد علي مفتاح �صالح الزعابي قد اأقام عليك 
الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )4.600.000 درهم( 
والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 15% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد 
التام.   وحددت لها جل�صة ي�م الثنن امل�افق 2017/5/29 ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما  Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/785  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-ماجن�نات �ص�بري �ص�بري جاناب ياج ياج جمه�ل حمل القامة مبا ان 
بالزام  املطالبة  وم��ص�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  ���ص.م.ع  التجاري  اب�ظبي  بنك   / املدعي 
املدي�نية  دره��م( عبارة عن  وق��دره )796.724.81  املتنازع مبلغ  للبنك  ي���ؤدي  بان  املتنازع �صده 
التاريخ  ب�اقع 12% من ذلك  القان�نية  الف�ائد  ت��اري��خ:2016/3/14 مع  املرت�صدة بذمته حتى 
بالنفاذ  و�صم�ل احلكم  التام  ال�صداد  الدع�ى حتى  رفع  تاريخ  الدع�ى ومن  رفع  تاريخ  وحتى 
11.00 �ص  ال�صاعة     2017/5/18 امل�افق  اخلمي�ص  ي���م  لها جل�صة  وح��ددت  كفالة.  با  املعجل 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما  Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر  بالقاعة : 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/248  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صده/1- الرثيا ريل اي�صتيت ديفيل�مينت ليمتد  جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 

التنفيذ/ا�صحق ح�صينعلي رحيمي وميثله:�صمرية عبداهلل علي قرقا�ص
نعلنكم باحلكم ال�صادر يف ال�صتئناف رقم:2016/556 عقاري كلي ي�م الحد بتاريخ:2017/1/13   

باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك:
1- بالغاء احلكم امل�صتانف فيما ق�صى به ب�صاأن رف�ص الطلب العار�ص والق�صاء جمددا بالزام 
ح�صينعلي  ا�صحق  للم�صتاأنف  ت���ؤدي  بان  ليمتد  ديفل�مينت  ا�صتيت  ريل  الرثيا  �صدها  امل�صتانف 
رحيمي مبلغا مقداره )27959( درهم والفائدة القان�نية ب�اقع 9% حتى متام ال�صداد ومب�صادرة 

مبلغ التاأمن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر 

خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/196  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- ج�مادي فتكاتابر راو جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ص�عها  عليك  اأق��ام  قد  اهلل  اهلل م��صى رحمت  كليم 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م   )65000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صم�ل احلكم بالنفاذ املعجل 
با كفالة.  وحددت لها جل�صة ي�م الحد   امل�افق  2017/5/14   ال�صاعة 8.30 �ص 
بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/110  عمايل كلي
حمل  جمه�ل  ي��صف  العاطي  عبد  عبداملطلب  1-عا�صم   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / �صركة داماك العقارية �ص.ذ.م.م   قد اأقام عليك الدع�ى 
وم��ص�عها املطالبة بالغاء ت�صريح العمل اجلديد ال�صادر للمدعي عليه من 
وزارة العمل واملتعلق بعمله لدى �صركة جي كي بروبرتيز والر�ص�م وامل�صاريف 
والتعاب. وحددت لها جل�صة ي�م الثاثاء امل�افق 2017/5/16   ال�صاعة 9.30 
�ص بالقاعة : Ch 2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة اأيام على الأقل ، علما ان الدع�ى احيلت اىل الدائرة الكلية.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2226  عمايل جزئي

���ص.ذ.م.م  جمه�ل  اىل املدعي عليه / 1-ح�صيب ار�صد ديال للتجارة �صكراب ومعادن 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ع��امل��غ��ري ���ص���ن��ا م��ي��اه ���ص��ي��خ  ق��د اأق����ام عليك الدع�ى 
وم��ص�عها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )23140 درهم( وتذكرة ع�دة بقيمة 
)2000 درهم( والر�ص�م وامل�صاريف.رقم ال�صك�ى MB168511342AE وحددت 
  ch1.A.1 لها جل�صة ي�م الثنن امل�افق 2017/5/29   ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة: 
لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ، علما ان الدع�ى احيلت 

اىل الدائرة اجلزئية ال�صابعة .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2225  عمايل جزئي

���ص.ذ.م.م  جمه�ل  اىل املدعي عليه / 1-ح�صيب ار�صد ديال للتجارة �صكراب ومعادن 
حمل القامة مبا ان املدعي / جا�صم �صيكدار قدو�ص �صيكدار  قد اأقام عليك الدع�ى 
وم��ص�عها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )25217 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ 
)2000 درهم( والر�ص�م وامل�صاريف.رقم ال�صك�ى MB168510374AE وحددت 
  ch1.A.5 :لها جل�صة ي�م الثاثاء امل�افق 2017/5/23   ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2263  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ج�ص�ر لرتكيب معدات ال�صامة واطفاء احلريق �ص.ذ.م.م  
اأقام  ادم  قد  ان املدعي / عبدالرحيم حممد الطاهر  جمه�ل حمل القامة مبا 
درهم(   1471( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  وم��ص�عها  الدع�ى  عليك 
وتذكرة ع�دة مببلغ )1200 درهم( والر�ص�م وامل�صاريف.يف ال�صك�ى العمالية رقم: 
امل�افق 2017/5/21    لها جل�صة ي�م الحد  AE166335566MB  وحددت 
ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة: ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2947  عمايل جزئي

����ص.ذ.م.م  جمه�ل حمل  الفنية  املدعي عليه / 1-تري�ص في�ت�صر للخدمات  اىل 
القامة مبا ان املدعي / ار�صاد علي حممد عنايت  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
 800( مببلغ  ع���دة  وتذكرة  دره��م(   24607( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
  AE168496456MB رق���م:  ال�����ص��ك���ى  وامل�����ص��اري��ف.يف  وال��ر���ص���م  دره����م( 
وحددت لها جل�صة ي�م الثاثاء امل�افق 2017/5/23   ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة: 
ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/844  عمايل جزئي
اىل املحك�م عليه/1- �صعد الحبابي للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/4/11  يف الدع�ى املذك�رة 
للمدعي  ت���ؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  ريا�ص   ريا�ص حممد  ل�صالح/�صاهد  اع��اه 
مبلغ )3336( درهم وبتذكرة الع�دة عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �صاحي عمل 
اخر وباملنا�صب من الر�ص�م وامل�صاريف واعفت املدعي منها ورف�صت ما عدا ذلك من 
من  اعتبارا  ي�ما  ثاثن  خال  لا�صتئناف  قابا  احل�ص�ري  مبثابة  حكما  طلبات. 
الي�م التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/8497  عمايل جزئي
اىل املحك�م عليه/1- �ص�يفك�ص تكن�ل�جيز منطقة حرة ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/3/23  يف الدع�ى املذك�رة 
اعاه ل�صالح/زين م��صى مهدي م��صى  بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ 
)72622( درهم )اثنان و�صبع�ن الف و�صتمائة واثنان وع�صرون درهما( وتذكرة ع�دة 
اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا مببلغ )1000( درهم ما مل يكن قد التحق بخدمة 
فيها  ن�صيبه  من  املدعي  واعفت  امل�صاريف  من  املنا�صب  والزمتها  اخ��ر  عمل  �صاحب 
ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ص�ري قابا لا�صتئناف خال 
ثاثن ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صم� 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1503  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اين�في�صن ديركت خلدمات الت�ظيف جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املدعي / عادل احمد ال�صيد بريقع قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة 
درهم(   2500( ع���ده مببلغ  وت��ذك��رة  دره��م(   48200( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
والر�ص�م وامل�صاريف  رقم ال�صك�ى:MB170476043AE/2017  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�صة ي�م الثاثاء امل�افق 2017/5/30   ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2457  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم واحة ليايل ال�صام ���ص.ذ.م.م  جمه�ل حمل القامة مبا 
ال��دع���ى وم��ص�عها  اأق���ام عليك  امل��دع��ي / حم��م���د خ��ال��د م�صطفى حم��م��د  ق��د  ان 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )80592 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 درهم( 
والر�ص�م وامل�صاريف.رقم ال�صك�ى MB169043101AE/2017 وحددت لها 
جل�صة ي�م اخلمي�ص امل�افق 2017/5/25   ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة: ch1.A.1  لذا 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/228  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-با�ص & م�ر للمقاولت  جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي / 
ال�صيدة راتا �ص�كيتيذراك�ن  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة مب�صتحقات 
عمالية وقدرها )27500 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 درهم( والر�ص�م وامل�صاريف.
امل�افق  اخلمي�ص  ي�م  جل�صة  لها  وح��ددت   MB167096386AE ال�صك�ى  رقم 
اأو  ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر  2017/5/25   ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة: 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ، علما بان الدع�ى مت احالتها للمرافعة.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3074  عمايل جزئي

ذ.م.م  جمه�ل حمل  ال�صيارات واحلافات  لتاأجري  املدعي عليه / 1-ايه.بي.ا�ص  اىل 
الدع�ى  اأق����ام عليك  ق��د  �صينغ   ج����ك���اران  �صينغ  امل��دع��ي /ج��ا���ص��ب��ري  ان  الق��ام��ة مب��ا 
وم��ص�عها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )13774 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ 
)2000 درهم( والر�ص�م وامل�صاريف.رقم ال�صك�ى MB170561681AE وحددت 
لها جل�صة ي�م الحد امل�افق 2017/5/21   ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة: ch1.A.2  لذا 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2391  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ الب�صائع �ص.ذ.م.م  جمه�ل 
حمل القامة مبا ان املدعي /غام ح�صن اهلل ديتا  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )40776 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 درهم( 
والر�ص�م وامل�صاريف.رقم ال�صك�ى MB171144582AE وحددت لها جل�صة ي�م 
الثنن امل�افق 2017/5/22   ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة: ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ص�ر 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/900  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هات�ص اف ام ا�ص ل�صيانة املباين �ص.ذ.م.م  جمه�ل حمل القامة 
ال��دع���ى وم��ص�عها  اأق���ام عليك  ق��د  الديف�ن�ص�   ب��ريو���ص  امل��دع��ي /ج��امي��ي  ان  مب��ا 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )14321 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 درهم( 
والر�ص�م وامل�صاريف.رقم ال�صك�ى MB168316103AE وحددت لها جل�صة ي�م 
اخلمي�ص امل�افق 2017/5/18   ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة: ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ص�ر 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3030  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-و�صيم �صابر للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م  جمه�ل حمل القامة 
الدع�ى وم��ص�عها  اأق��ام عليك  قد  اأ���ص��رف   املدعي /حممد عقيل حممد  ان  مبا 
 2000( مببلغ  ع���دة  وت��ذك��رة  دره��م(   8016( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
درهم( والر�ص�م وامل�صاريف.رقم ال�صك�ى MB170820300AE وحددت لها 
جل�صة ي�م الحد امل�افق 2017/5/21   ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة: ch1.A.2  لذا 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2499  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دبي جريمن للتجارة العامة �ص.ذ.م.م  جمه�ل حمل القامة 
وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد  العياري   �صالح  بنت  /جميله  املدعي  ان  مبا 
 3000( مببلغ  ع���دة  وتذكرة  دره��م(   95141( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
لها  وح��ددت   mb171066566ae ال�صك�ى  وامل�صاريف.رقم  والر�ص�م  دره��م( 
جل�صة ي�م الثنن امل�افق 2017/5/15   ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة: ch1.A.2  لذا 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2426  عمايل جزئي
دب��ي  جمه�ل حمل  ف��رع  ����ص.ذ.م.م -  البناء  اىل املدعي عليه / 1-ت�تا�ص ملقاولت 
القامة مبا ان املدعي /امري ال�صمى حممد ن�ح حممد ن�ح  قد اأقام عليك الدع�ى 
ع�دة  وت��ذك��رة  دره��م(   94058( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  وم��ص�عها 
 mb168934458ae مببلغ )1000 درهم( والر�ص�م وامل�صاريف.رقم ال�صك�ى
بالقاعة:  �ص   8.30 ال�صاعة     2017/5/15 امل�افق  الثنن  ي���م  جل�صة  لها  وح��ددت 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما  ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/639  عمايل جزئي

����ص.ذ.م.م  جمه�ل حمل القامة مبا ان  املعادن  اىل املدعي عليه / 1-ا���ص��راء لتجارة 
ال��دع���ى وم��ص�عها  اأق���ام عليك  ق��د  �ص�ليهريا   زه��ري احل��ق  امل��دع��ي /وق��ا���ص علي 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )15813 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 درهم( 
جل�صة  لها  وح��ددت   MB167695952AE ال�صك�ى  وامل�صاريف.رقم  والر�ص�م 
ي�م الثاثاء امل�افق 2017/5/23   ال�صاعة 8.30 �ص مبكتب القا�صي  لذا فاأنت مكلف 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ص�ر 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2480  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ الب�صائع �ص.ذ.م.م جمه�ل 
حمل القامة مبا ان املدعي / حممد كامل مياه حممد ن�ر ال�صام  قد اأقام عليك 
الدع�ى وم��ص�عها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )33038 درهم( وتذكرة ع�ده 
  MB171094773AE:مببلغ )2000 درهم( والر�ص�م وامل�صاريف رقم ال�صك�ى
�ص   8.30 ال�����ص��اع��ة     2017/5/25 امل�����اف����ق  اخل��م��ي�����ص  ي�����م  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2150  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صركة ريديان�ص لاعمال الكهروميكانيكية �ص.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
ال��دع���ى وم��ص�عها  اأق��ام عليك  قد  دا���ص  دا���ص م�ن�هري  ت�صاندرا  م��ري��دول   / املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )23012 درهم( وتذكرة ع�ده مببلغ )1000 درهم( والر�ص�م 
وامل�صاريف  رقم ال�صك�ى:MB172092919AE/2017  وحددت لها جل�صة ي�م الثنن 
من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة �ص   8.30 ال�صاعة   2017/5/15 امل�افق 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري ، علما ان الدع�ى احيلت 

اىل الدائرة اجلزئية الثانية وامرت املحكمة بتق�صري مدة العان.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2120  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ت�تا�ص ملقاولت البناء �ص.ذ.م.م فرع دبي جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي / م�ج�ر خان بري حممد قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  ع���ده  وت��ذك��رة  دره���م(   39763( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
ال�صك�ى:MB168350577AE/2017  وحددت  والر�ص�م وامل�صاريف  رقم 
 ch1.A.5:لها جل�صة ي�م اخلمي�ص امل�افق 2017/5/18 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2616  عمايل جزئي
���ص.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه / 1-ج���اد ح�صن للمقاولت 
ان املدعي / حممد عثمان عبدال�صام قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  ع���ده  وت��ذك��رة  دره���م(   10892( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
ال�صك�ى:MB170044506AE/2017  وحددت  والر�ص�م وامل�صاريف  رقم 
لذا  القا�صي  مبكتب  8.30 �ص  ال�صاعة   2017/5/23 امل�افق  الثاثاء  ي�م  جل�صة  لها 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2723  عمايل جزئي
القامة مبا  م.م.ح جمه�ل حمل  ك�نرتولز  ومبن  1-ينغ   / عليه  املدعي  اىل 
الدع�ى  عليك  اأق���ام  ق��د  كري�صان  ك���م��ار  ن��ان��دا  بها�صيني  ماجن�   / امل��دع��ي  ان 
وم��ص�عها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )92610 درهم( وتذكرة ع�ده 
الثاثاء  ي���م  جل�صة  لها  وح��ددت  وامل�صاريف   والر�ص�م  دره��م(   1000( مببلغ 
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ص   8.30 ال�صاعة   2017/5/23 امل�افق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ص�ر 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/231  عمايل جزئي

اىل املحك�م عليه/1- خمزن كر�صنا جمه�ل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/4/6  يف الدع�ى املذك�رة اعاه ل�صالح/ن��صاد م�ىل 
مبلغ  للمدعي  ت���ؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  بيدكيل   ك�فال  احلميد  �صاه  �صرييات 
)12424( درهم وتذكرة الع�دة اىل وطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد 
املدعي  واعفت  امل�صروفات  من  باملنا�صب  والزمتها  اخر  عمل  �صاحب  بخدمة  التحق 
قابا  احل�ص�ري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�صت  فيها  ن�صيبه  من 
لا�صتئناف خال ثاثن ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم 

�صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1169  عمايل جزئي
اىل املحك�م عليه/1- م�صغل رمي ال�ري للماب�ص جمه�ل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/4/25  يف الدع�ى املذك�رة اعاه ل�صالح/حممد غام 
)�صبعة  دره��م  للمدعي مبلغ )7057(  ت���ؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  الرحمن   �صفيق  روب��اين 
الف و�صبعة وخم�ص�ن درهما( وتذكرة ع�دة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد 
التحق بخدمة �صاحب عمل اخر والزمت املدعي عليها باملنا�صب من امل�صاريف واعفت املدعي 
من ن�صيبه فيها ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ص�ري قابا لا�صتئناف 
ال�صم�  �صاحب  با�صم  �صدر  الع��ان  هذا  لن�صر  التايل  الي�م  من  اعتبارا  ي�ما  ثاثن  خال 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2420  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الن�صر البي�ص للتجارة العامة �ص.ذ.م.م  جمه�ل حمل القامة 
الدع�ى وم��ص�عها  اأق��ام عليك  ف��رج  قد  املدعي / احمد ح�صني عبداخلالق  ان  مبا 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )95700 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2500 درهم( 
والر�ص�م وامل�صاريف.رقم ال�صك�ى MB169168161AE/2017 وحددت لها 
جل�صة ي�م اخلمي�ص امل�افق 2017/5/25   ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة: ch1.A.1  لذا 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2731  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دايرك�صن للمقاولت الكهروميكانيكية �ص.ذ.م.م  جمه�ل حمل 
القامة مبا ان املدعي / باب املياه عبد احلق  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
وتذكرة ع�دة مببلغ وقدره  درهم(  املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )16654 
  AE171027796MB )800 درهم( والر�ص�م وامل�صاريف.يف ال�صك�ى رقم: 
وحددت لها جل�صة ي�م الثاثاء امل�افق 2017/5/23   ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة: 
ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2492  عمايل جزئي

�����ص.ذ.م.م  جمه�ل  املعامات  متابعة  ا���ص خلدمات  دبلي�  1-ج��ي   / عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي / رامي حممد عبدالعزيز احمد  قد اأقام عليك الدع�ى 
وم��ص�عها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )27227 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ 
  AE170872963MB :وقدره )900 درهم( والر�ص�م وامل�صاريف.يف ال�صك�ى رقم
بالقاعة:  ���ص   8.30 ال�صاعة     2017/5/30 امل���اف��ق  الثاثاء  ي���م  جل�صة  لها  وح���ددت 
ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/8835  عمايل جزئي
اىل املحك�م عليه/1- بنتي�م �صتار للخدمات الفنية والتنظيف �ص.ذ.م.م جمه�ل حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/3/28  يف الدع�ى 
ت�ؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  الغف�ر   ف��اروق عبد  ل�صالح/حممد  اع��اه  امل��ذك���رة 
درهم(  وثمامنائة وثاثة وثاث�ن  الف  )�صتة ع�صر  درهم  للمدعي مبلغ )16.833( 
وتذكرة ع�دة مل�طنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بالعمل لدى �صاحب 
عمل اخر والزمتها باملنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه منها ورف�صت 
ثاثن  خال  لا�صتئناف  قابا  احل�ص�ري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذلك  عدا  ما 
ال�صيخ  ال�صم�  با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا الع��ان �صدر  الي�م  ي�ما اعتبارا من 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1576  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-خالد الن�بي خلدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي / �صاه ح�صن غام ح�صن قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة 
درهم(   2000( ع���ده مببلغ  وت��ذك��رة  دره��م(   14985( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
والر�ص�م وامل�صاريف  رقم ال�صك�ى:MB168816865AE  وحددت لها جل�صة 
ي�م اخلمي�ص امل�افق 2017/5/25   ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قان�نيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�ص�ر 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات 

احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2147  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ايك� �صيتي التكن�ل�جيا جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي 
عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  وم��ص�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  �صلمان  ملي�ص   /
وقدرها )263825 درهم( وتذكرة ع�ده او مايقابلها مبلغ )2000 درهم( والر�ص�م 
ي�م  جل�صة  لها  وح��ددت    MB168792448AE:ال�صك�ى رق��م  وامل�صاريف 
فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ص   8.30 ال�صاعة     2017/5/23 امل�افق  الثاثاء 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قان�نيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�ص�ر 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات 

احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/6606  عمايل جزئي

اجلاهزة  الغذائية  بال�جبات  تزويد  لتعهدات  ب���ت  1-ما�صال   / عليه  املدعي  اىل 
�ص.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي / حممد ا�صلم �ص�لتان علي قد اأقام 
درهم(   33367( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  وم��ص�عها  الدع�ى  عليك 
  MB165384062ae:ال�صك�ى رق��م  وامل�����ص��اري��ف   وال��ر���ص���م  ع����ده  وت��ذك��رة 
�ص   8.30 ال�������ص���اع���ة     2017/5/28 امل�����اف����ق  الح������د  ي������م  ج��ل�����ص��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2524  عمايل جزئي
جمه�ل  �����ص.ذ.م.م  ال�صامة  م��ع��دات  لرتكيب  ال�صامة  1-خ��ط   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي / ج�يل كر�صتن ج�نات� كا�صرتو قد اأقام عليك الدع�ى 
وم��ص�عها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )6640 درهم( وتذكرة ع�ده مببلغ 
  MB168960082AE/2017:2000 درهم( والر�ص�م وامل�صاريف  رقم ال�صك�ى(
وحددت لها جل�صة ي�م الثاثاء امل�افق 2017/5/23 ال�صاعة 8.30 �ص مبكتب القا�صي 
لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فاأن  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  بثاثة  قبل اجلل�صة  للمحكمة  او م�صتندات 

احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1256  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- وحدة املعادن ال�صناعية لا�صغال املعدنية للمباين ذ.م.م - 
فرع دبي جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ر�ص�ان م�صطفى غام 
املذك�رة اعاه والزامك بدفع  التنفيذية  اأق��ام  عليك الدع�ى  م�صطفى  قد 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )43093( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
بال�صافة اىل مبلغ )3195( درهم ر�ص�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
املذك�ر  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر 

خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/195  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- خ�اجه حممد فاروق ادري�ص خ�اجه حممد ادري�ص 
حلل�ل  ل�جك  ان��د  التنفيذ/جي�  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل 
انظمة املعل�مات اجلغرافية �ص.ذ.م.م  قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية 
املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )30668( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما 

من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1435  تنفيذ عمايل 

اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- م��ريج��ي جم��ه���ل حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان طالب 
املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  عليك  اأق��ام   قد  الكا�ص   التنفيذ/خديجة 
املنفذ به وقدره )24256( درهم اىل طالب  املبلغ  اعاه والزامك بدفع 
ر�ص�م  دره��م   )1692( مبلغ  اىل  بال�صافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ 

ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/48 تنفيذ مدين  
ال�عيل  جمه�ل حمل  ث��اين مفتاح  ���ص��ده/1-  عي�صى  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/نادي ال�صيارات وال�صياحه ل�صاحبه 
املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  خمي�ص   حمد  �صالح 
اع��اه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )30427( دره��م اىل 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر 

خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/461 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/1-  ي��صف حممد ي��صف علي عبداهلل اللنجاوي  
جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد نظم احل�صن 
املذك�رة  التنفيذية  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد  ان���ر ح�صن   حممد 
اع��اه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )29769( دره��م اىل 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر 

خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/534 تنفيذ مدين  
ان  املنفذ ���ص��ده/1- عيد م��اج��د عيد احلجاحجة جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا  اىل 
طالب التنفيذ/حممد نزر ال�صام مقدو�ص علي  قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3710( درهم اىل طالب التنفيذ 
لل�صيارة رقم:49872  البيع  املحكمة  2- ب�صحة ونفاذ ب�صحة ونفاذ عقد  او خزينة 
�صند  البيع  ع����ام:1992 حم��ل عقد  م���دي��ل  �صيفك  ه���ن��دا  ن���ع  م��ن  دب��ي  خ�ص��صي 
الدع�ى والزمت ادارة مرور دبي ت�صجيل العقد وفق ما جاء با�صباب هذا الق�صاء.

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان.

رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

       اعالن اأمر اأداء بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/149  اأمر اأداء

اآل علي جمه�ل حمل  �صيف عبيد اخل�صر  املدعي عليه / 1- علي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/اجميد اياز حممد �صليم .

وميثله:ابراهيم علي امل��صى احلمادي
البتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���ص��ت�����ص��دار  ط��ل��ب   
درهم   )88000( مبلغ  ب�صداد  عليه  امل��دع��ي  اإل���زام  ب���ت���اري���خ:2017/4/27 
للمدعي والر�ص�م وامل�صاريف .  ولكم احلق يف التظلم من الأمر خال 

15 ي�م من الي�م التايل لن�صر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

       اعالن اأمر اأداء بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/110  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- رامي�ص �صري�صتا جمه�ل حمل القامة
مبا ان املدعي/حممد علي حممد �صاهن .

وميثله:عبدالعزيز حممد عبداهلل حممد بن خلفان الزعابي
البتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���ص��ت�����ص��دار  ط��ل��ب   
درهم   )52400( مبلغ  ب�صداد  عليه  امل��دع��ي  اإل���زام  ب���ت���اري���خ:2017/3/23 
للمدعي والر�ص�م وامل�صاريف .  ولكم احلق يف التظلم من الأمر خال 

15 ي�م من الي�م التايل لن�صر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/726  ا�ستئناف جتاري    
 -2 �����ص.ذ.م.م  التجارية  لل��صاطة  ميدي�صت  اك�صنتيال   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
اك�صنتيال ميدي�صت لا�صتثمار �ص.ذ.م.م 3- اك�صنتيال ميدي�صت لل��صاطة التجارية 
���ص.ذ.م.م )ف��رع(  جمه�يل حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف / را�صيلي كري�صتن ان 
بالدع�ى رقم 2016/1831 جتاري  ال�صادر  القرار/ احلكم  ا�صتاأنف  ديفاكاران  قد 
امل���اف��ق 2017/5/21  ال��ث��اث��اء   ي���م  ب���ت���اري���خ:2017/4/12 وح���ددت لها جل�صه  كلي 
ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او من 

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/678  مدين جزئي

حمل  جمه�ل  والتطريز  للخياطة  ال�صغاية  جنمة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ حممد ن�ر الهدى قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )25000( درهم والر�ص�م وامل�صاريف.  
�ص   8.30 ال�صاعة     2017/5/18 امل���اف��ق   اخلمي�ص  ي���م  جل�صة  لها  وح���ددت 
قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 2.D.18 بالقاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/657  جتاري جزئي

القامة  حم��ل  جم��ه���ل  للعقارات  الأخ�����ص��ر  البيت  ع��ل��ي��ه/1-  املحك�م  اىل 
يف    2016/10/4 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
الدع�ى املذك�رة اعاه ل�صالح/روجيان جاو باحلكم جلل�صة:2016/10/4 
بالزام املدعي عليها باداء مبلغ )خم�صة و�صت�ن الف درهم وامل�صاريف. حكما 
مبثابة احل�ص�ري قابا لا�صتئناف خال ثاثن ي�ما اعتبارا من الي�م 
التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/840  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- ف�رتر�ص كابيتال لا�صتثمار �ص.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا 
اأقام  قد  ال�ص�يدي  الر�صة  خلفان  عبيد  حممد   : وميثله  يامام�ت�  تت�ص�يا  املدعي/  ان 
عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي  مبلغ وقدره 
)3.437.932 درهم اماراتي فقط( والفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�صداد التام مع الزام املدعي عليها بالر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت 
 Ch 1.C.15 ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة  امل�افق 2017/5/16  لها جل�صة ي�م الثاثاء 
لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1020  جتاري جزئي              
ان  الق��ام��ة مبا  الهيجاء  جمه�ل حمل  اب���  ر�صيد  عناد  1-ه�صام   / عليه  املدعي  اىل 
حممد   : وميثله  الها�صمي  ب��ره��ان  يعق�ب  مرت�صى  يعق�ب  مرت�صى  عمر  امل��دع��ي/ 
وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  الها�صمي    ب��ره��ان  مرت�صى  يعق�ب  مرت�صى 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )64.000 درهم( والر�ص�م وامل�صاريف و اتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و �صم�ل احلكم بالنفاذ 
املعجل با كفالة.   وحددت لها جل�صة ي�م الثنن  امل�افق  2017/5/15  ال�صاعة 8.30 
�ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1144  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ادم��ريال هاردجن مارين - �ص ذ م م جمه�ل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ ت�ين هارت�ص للتجارة العامة - �ص ذ م م   قد 
اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة  مببلغ وقدره )36477 درهم( 
املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�ص�م 
وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة ي�م الربعاء  امل�افق  2017/5/24  
ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1370  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ي�نايتد لاأملني�م - �ص ذ م م - �صابقا - الدينار خلدمات 
نا�صر - جم��ه���ل حمل  2-ن��ا���ص��ر رو���ص��ن علي  م  - ح��ال��ي��ا-  م  ذ  ���ص   - الفنية 
: احمد  م م وميثله  ذ   - املعادن  ب��صك� لطاء  �صركة  املدعي/  ان  القامة مبا 
اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة  ح�صن حممد عبداهلل املازمي -  قد 
واربعمائة وثاثة  دره��م  الف  )اربعة وثاث�ن  دره��م(  بالزام  مبلغ )34.423 
وع�صرون(. وحددت لها جل�صة ي�م الثنن  امل�افق  2017/5/29  ال�صاعة 9.30 
�ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/944  مدين جزئي              

ان  امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د �صاجد ح�صن  جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا  اىل 
امل��دع��ي/ ���ص��ال��ح حم��م��د ح��اج��ي ع��ب��دال��رح��ي��م ومي��ث��ل��ه : حم��م��د �صلمان ح�صن 
املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ص�عها  اأق��ام عليك  -  قد  ال�صابري 
مببلغ وقدره )150.000 درهم( والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  
9% من تاريخ املطالبة الق�صائية  وحتى ال�صداد التام .  وحددت لها جل�صة ي�م 
الحد  امل�افق  2017/5/21  ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة :  جرين امريلد التجارية - �س ذ م م 
ال�صغايه   - دي���ره   - ال���ص��رم  اح��م��د  ع��ل��ي عي�صى  م��ل��ك  رق���م 202  : مكتب  ال��ع��ن���ان 
-   ال�صكل القان�ين: ذات م�ص�ؤولية حم��دودة. رقم الرخ�صة :235589  رقم القيد 
بال�صجل التجاري: 45041  مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه 
اأعاه، وذلك  ال�صركة املذك�رة  باإنحال  التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها  قد مت 
العدل حماكم  كاتب  لدى  وامل�ثق    2017/4/24 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  مب�جب 
دبي بتاريخ  2017/4/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
املعن  �سركة قايد لتدقيق احل�سابات  العن�ان : مكتب رقم 3408 ملك حيدر 
علي كيد زوهري كيد زوهري بيديف - اخلليج التجاري - هاتف  2659550-04 فاك�ص: 
2659250-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثب�تية وذلك خال )45( 

ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/�سركة قايد لتدقيق احل�سابات  
العن�ان : مكتب رقم 3408 ملك حيدر علي كيد زوهري كيد زوهري بيديف - اخلليج 
التجاري - هاتف  2659550-04 فاك�ص: 2659250-04   مب�جب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�صفي املذك�ر اأعاه لت�صفية  
جرين امريلد التجارية - �س ذ م م وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/4/24 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/4/24  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن 
امل�صتندات والأوراق  اأع��اه، م�صطحباً معه كافة  املذك�ر  العن�ان  بدبي على 

الثب�تية وذلك خال )45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1227   تنفيذ جتاري  
ابراهيم جمه�ل حمل القامة  املنفذ �صده/1- هدى حممد  اىل 
ام القي�ين ال�طني - �ص م ع وميثله  مبا ان طالب التنفيذ/بنك 
: خالد كلندر عبداهلل ح�صن - قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )78130.68( 
املحكمة  املحكمة  .وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1226   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- النجم الذهبي العاملية للم�اد الغذائية - �صركة ذات 
التنفيذ/بارول  م�ص�ؤولية حم��دودة( جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
قد  كلندر عبداهلل ح�صن  : خالد  م�ص�ؤولية حم��دودة وميثله  ذات   - دب��ي 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )55377.15( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات 

بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/270  عقاري كلي
اخلليج  /بنك  املدعي  ان  القامة مبا  امن جمه�ل حمل  1-ليث   / عليه  املدعي  اىل 
الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  اهلي   عبدامللك م�صطفى  دب��ي وميثله:حممد  ف��رع   - الول 
وم��ص�عها املطالبة باإلزام املدعى عليه مببلغ وقدره )3.500.560.8 درهم( والر�ص�م 
ال�صداد  الق�صائية وحتى  املطالبة  تاريخ  املحاماة والفائدة 9% من  واأتعاب  وامل�صاريف 
التام . وحددت لها جل�صة ي�م الثنن امل�افق 2017/5/15   ال�صاعة 11.00 �ص بالقاعة 
: Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/2867  جتاري جزئي

اىل املحك�م عليهم/1- اك�صنتيال ميدي�صت لل��صاطة التجارية �ص.ذ.م.م 2- اك�صنتيال ميدي�صت لا�صتثمار 
���ص.ذ.م.م 3-اك�صنتيال ميدي�صت لل��صاطة التجارية ���ص.ذ.م.م )فرع( جمه�يل حمل القامة نعلنكم بان 
ل�صالح/اك�صنتيال  اع��اه  امل��ذك���رة  الدع�ى  يف    2017/3/28 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
لل��صاطة  ميدي�صت  1-اك�صنتيال  عليهما  املدعي  بالزام  )ف��رع(  ����ص.ذ.م.م  التجارية  لل��صاطة  ميدي�صت 
التجارية �ص.ذ.م.م 2- اك�صنتيال ميدي�صت لا�صتثمار �ص.ذ.م.م بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ )251700( درهم 
)مائتان وواحد وخم�ص�ن الف و�صبعمائة درهم( والفائدة القان�نية ب�اقع 9% �صن�يا من تاريخ املطالبة 
الق�صائية يف:2016/12/20 وحتى ال�صداد التام ف�صا عن ر�ص�م وم�صاريف الدع�ى ورف�صت طلب النفاذ. 
حكما مبثابة احل�ص�ري قابا لا�صتئناف خال ثاثن ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العان 

�صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/259  ا�ستئناف مدين   

الذهب جمه�ل  �ص�ار  ابراهيم  امل�صتاأنف �صده/ 1-احمد ع�صام  اىل 
م    م  ذ   - ال�صيارات  لتاأجري  ام  بي  /ار  امل�صتاأنف  ان  القامة مبا  حمل 
قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدع�ى رقم : 2016/711 مدين جزئي 
وحددت لها جل�صه ي�م اخلمي�ص  امل�افق 2017/6/1  ال�صاعة 10.00 
�صباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او من 

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10   
  الق�سية رقم 2017/360 جتاري كلي 

املدعي :  بنك م�صر - فرع دبي 
اىل املدعي عليهم :1-  �صركة بيربك�ص العاملية - ذ م م  2-عبداجلبار كمايل عثمان

 3- حممد يا�صر  عبداجلبار 
 يف الدع�ى رقم 2017/360 جتاري كلي - دبي لقد تقرر عقد جل�صة اخلربة امل�صرفية 
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 دبي للثقافة تختتم بنجاح فعاليات الن�سخة الثانية من مبادرة �سندوق القراءة 

مو�سم طانطان ي�ستح�سر تراث البيئة البحرية الإماراتية

حتت �سعار حجرة ورقة مق�س 

نهيان بن مبارك : امل�ساركة امل�ستمرة ببينايل البندقية تهدف اإىل 
تقدمي الوجه امل�سرق للثقافة والفنون الإماراتية للعامل 

•• دبي – الفجر:

اخ��ت��ت��م��ت ه��ي��ئ��ة دب����ي ل��ل��ث��ق��اف��ة وال���ف���ن����ن )دب���ي 
للثقافة(، الهيئة املعنية ب�ص�ؤون الثقافة والفن�ن 
الثانية  الن�صخة  فعاليات  الإم�����ارة،  يف  وال����رتاث 
الفرتة  وخ��ال   . ال��ق��راءة  من مبادرتها �صندوق 
2017، تابع اأكرث  اأبريل   2 20 مار�ص اإىل  من 
من 5 اآلف زائًرا 60 فعالية من�عة كان الهدف 
منها الرتويج لعادة القراءة بن كل اأفراد املجتمع 

وذلك يف مركز �صيتي ووك 2 .
الثانية من �صندوق  الن�صخة  تنظيم  ومن خال 
 ، ت�صرق  يقراأ.. ح�صارة  �صعار جيل  القراءة حتت 
الثابت  التزامها  ترجمة  يف  للثقافة  دبي  جنحت 
التي  للقراءة  ال�طنية  ال�صرتاتيجية  دع��م  اإزاء 
اأطلقها �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكت�م، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص ال�زراء 
فعاليات  اإىل  بالإ�صافة  اهلل(،  )رع���اه  دب��ي  حاكم 

ال�صهر ال�طني للقراءة مار�ص 2017.

مركز  مدير  م�صع�د،  بن  ح�صة  الدكت�رة  وقالت 
للثقافة  دب����ي  ه��ي��ئ��ة  يف  وال���ب���ح����ث  ال����درا�����ص����ات 
والفن�ن: لقد �صجلت الدورة الثانية من فعاليات 
م�صب�ق.  غ��ري  القراءة‘ اإق��ب��اًل  ’�صندوق  م��ب��ادرة 
الأم�����ر ال����ذي مت��ث��ل يف ا���ص��ت��ق��ط��اب ج��م��ي��ع فئات 
اأعمارهم،  مبختلف  واملقيمن  الإماراتي  املجتمع 
الأطفال  من  متزايدة  اأع���داد  با�صتقبال  و�صعدنا 
ال�صحيح  الجت������اه  يف  خ���ط����ة  وه����ي  وال�������ص���ب���اب، 
الن�صخة  وكانت حماور   . قارئ  ملجتمع  للتاأ�صي�ص 

الأخرية من املبادرة قد ركزت على ن�صر املعرفة يف 
ل�صعادة  و�صيلة  القراءة  واتخاذ  املختلفة  املجالت 
العاملي  ال��ي���م  م��ع  تزامنها  خ��ال  وم��ن  اجلميع. 
الفعاليات  من  العديد  تنظيم  مت  فقد  لل�صعادة، 
الزوار،  بن  والإيجابية  ال�صعادة  لن�صر  الهادفة 
ركن  وا�صت�صافة  وامل��ح��ا���ص��رات  ال��ربام��ج  وم��ن��ه��ا 
املنا�صبة  القيمة  ال��ك��ت��ب  م��ن  ع����دًدا  ���ص��م  للكتاب 
ب��رام��ج وور�ص  ��ا  اأي�����صً جلميع الأع���م���ار. واأق��ي��م��ت 
خا�صة لاأطفال، ا�صتقطبت زي��ارات طابية من 

ا�صت�صافة  متت  ذلك،  اإىل  واإ�صافة  مدر�صة.   15
جل�صات نقا�صية ركزت على م�ا�صيع خمتلفة تهم 
كافة فئات املجتمع، ف�صًا عن مناق�صات وح�ارات 
حي�ية،  وجمتمعية  معا�صرة  ق�صايا  يف  مفت�حه 
مب�صاركة نخبة من الكتاب وال�صعراء والنا�صرين 
والأدب������اء وال��ف��ن��ان��ن. ك��م��ا مت الح��ت��ف��ال بالي�م 
اأبريل،   2 ���ص��ادف  وال���ذي  الطفل  لكتاب  العاملي 
حيث مت الرتكيز على فعاليات خا�صة لاأطفال، 
كتاب   500 يقارب  ت�زيع ما  وم�صابقات، كما مت 

مبادرة  من  العام  ه��ذا  ن�صخة  اأن  يذكر  لاأطفال 
الكبري  النجاح  اأع��ق��اب  يف  تاأتي  ال��ق��راءة  �صندوق 
القراءة  ع��ام  ال��ذي حققته دورت��ه��ا الأوىل خ��ال 
من  كبرياً  اإقباًل  ولق��ت  م���ل،  دبي  يف   2016
زار  حيث  ال��ت�����ص���ق،  م��رك��ز  وزوار  املجتمع  اأف����راد 
و�صارك�ا  الفعالية،  من  الأخ��رية  الن�صخة  الآلف 
وال��ك��ب��ار، يف  الأط��ف��ال  م��ن  املتن�عة  الفعاليات  يف 
طلبة  من  كبري  ع��دد  العمل  فريق  ا�صتقبل  حن 

املدار�ص احلك�مية واخلا�صة.

ي�صتح�صر م��صم طانطان هذا العام كل اأدوات البيئة البحرية 
و ي�صتقطب ركن البيئة البحرية يف اجلناح الإماراتي اأعداداً 
امل�روث  ك��ن���ز  على  بالتعرف  ال�صغ�فن  ال����زوار  م��ن  ك��ب��رية 

الإماراتي البحري.
وي�صتقبل الزوار فريق من ابناء المارات متر�ص�ا على احلياة 
البحرية علي مدي �صنن ط�يلة بينهم حثب�ر حممد كدا�ص 

الرميثي و حممد �صابر املزروعي .
وتاأتي اأهمية ت�صليط ال�ص�ء على اجلانب البحري يف طانطان 
ومنطقة  الإم��ارات��ي  البحري  ال��رتاث  مكانة  و  اأهمية  لبيان 

اخلليج وحفظه ودرا�صته وتدوينه .
الرتاث  من  اأ�صيًا  ج��زءاً  املاحي  البحري  ال��رتاث  وي�صكل 
يرتبط  ك���ن��ه  العربية،  اخلليج  ودول  الإم����ارات  يف  ال�صعبي 
ب�����ص��ك��ٍل وث��ي��ق ب��ف��رتة م��ا ق��ب��ل ال��ن��ف��ط. وم��ن��ذ ال��ق��دم مار�ص 
وبرز  العربي،  اخلليج  �صفاف  على  البحري  العمل  الإن�صان 

دوره ال�صناعي من خال بناء ال�صفن بالطريقة التي اتبعها 
اأ�صافه منذ قرون .

كما ي�صعى هذا الركن اإىل اإلقاء ال�ص�ء على التاريخ البحري 
م���ع م���ا ي��ح��م��ل��ه م���ن ع�����ادات وت��ق��ال��ي��د ت��ت��غ��ن��ي ب����رتاث الآب����اء 
ال�صكان  اأن  اإىل  الأثرية  الكت�صافات  اأ�صارت  حيث  والأج���داد، 
الأوائ�����ل ق��د ا���ص��ت��خ��دم���ا ال��ع��دي��د م��ن امل�����ص��ادر ال��ب��ح��ري��ة يف 
ما  رحاتهم  يف  البحرية  للخط�ط  وا�صتخدامهم  املنطقة، 
بن باد النهرين واخلليج وُعمان والهند، وذلك منذ بداية 

التاريخ ومروراً بالع�صر الإ�صامي.
اأحد  وتعد �صناعة ال�صفن مهنة تاريخه عريقة ك�نها ت�صكل 
اأبرز الطرق التي اعتمد عليها الآباء والأجداد لك�صب عي�صهم، 
من  ج��زءاً  الي�م  ال�صفن  �صناعة  متثله  ملا  الق�صم  ه��ذا  وياأتي 
جماليات الإبحار وع�امله، اإذ ت�ؤكد هذه احلرفة وال�صناعة اأن 
�صر جمالها و ا�صتمراريتها يكمن يف امتزاج املا�صي باحلا�صر.

البحر لات�صال  رك����ب  الإم�����ارات  اأب��ن��اء  ع��رف  ال��ق��دم  فمنذ 
ال��ت��ج��ارة والخ����ة وال�صياحة،  امل��ج��اورة وم��د ج�ص�ر  ب��ال��دول 
دول اجل�ار،  ك��ل  م��ع  متبادلة  ع��اق��ات  وخ��ل��ق  ال���رزق  لطلب 
ومن هنا كان وم��ازال ارتياد البحر ب�صفن �صراعية كبرية يف 
البداية، ثم ب�صفن خ�صبية ذات �صيغة متفردة، ن�صبياً و�صيلة 
من و�صائل جتارة الأجداد التي تطل من عباءة تاريخ وتراث 

قدمين.
بكل  اجل��ن��اح  العمل يف  فريق  و  امل��زروع��ي  و  الرميثي  يق�م  و 
ال�صفن  �صناعة  بكيفية  اجلمه�ر  بتعريف  حي�ية  و  ن�صاط 
متينة،  بنية  ذات  جعلها  على  حري�صن  كان�ا  وكيف  قدمياً، 
ي�ؤكدون علي  كما  البحر،  وتيارات مياه  امل���ج  حتتمل �صخب 
اأن ال�صفن اخل�صبية القدمية تعد الأ�صهر والأف�صل، من بن 
تنقل  ك��ان��ت  وح��دي��ث��اً، حيث  ق��دمي��اً  املنطقة،  الن����اع يف  تلك 
الهند  العربي وم�انئ  والب�صائع، عرب م�انئ اخلليج  ال�صلع 
وباك�صتان واإفريقيا، ثم انتقلت، يف ما بعد، اإىل جميع �ص�احل 

اخلليج، واىل ما ه� اأبعد منها اأي�صاً.
وهناك ن�عان ل�صفن الي�م، منها ما يبحر اإىل البعيد، ويعرف 
با�صم ال�صّفار ، ون�ع اآخر يعرف با�صم القطاع والذي ي�صتخدم 

يف الإبحار ل�جهات قريبة من م�انئ اخلليج العربي.
وق����ال ال��رم��ي��ث��ي ان اأ���ص��م��اء ه���ذه ال�����ص��ف��ن ق��دمي��اً ه��ي بتيل، 
وغريها  ال�����ص���ع��ي،  اجل��ال��ب���ت،  ال��ب���م،  ال�صا�صة،  ال�صنب�ك، 
الكثري، كما ان الكثري منها ما زال متعارفاً عليه حتى ي�منا 

هذا، .
وا�صتطاع اأبناء الإمارات تط�ير �صناعة ال�صفن وجعل�ها ذات 
�صناعة  يف  ا�صتهر  وق��د  الكبري  ومنها  ال�صغري  منها  اأح��ج��ام 
وكانت  ال��دول��ة،  الرجال يف جميع مناطق  ع��دد كبري  ال�صفن 
�صنع  يف  متخ�ص�صة  البداية  يف  الإم���ارات  يف  ال�صفن  �صناعة 
الأ�صماك  ل�صيد  ت�صتعمل  ال��ت��ي  احل��ج��م  املت��صطة  ال�صفن 

والغ��ص على الل�ؤل�ؤ.
ونظراً لأهمية البحر يف حياة اأهل الإمارات ازدهرت �صناعة 
ال�صفن اأو القافة كما ت�صمى حملياً، والتي تعد من اأقدم املهن 
يف الإمارات، كما وتعد �صناعة ال�صفن من املهن ال�صاقة، اإذ اأن 
العمل ميتد من ال�صباح الباكر حتى مغيب ال�صم�ص، ومتار�ص 

اأو حتت مظلة خفيفة ل  ال�صم�ص املحرقة،  اأ�صعة  غالباً حتت 
تكفي لردع حرارة اجل� اأو رط�بته، ل �صيما اأن اأج�اء اخلليج 

تتميز بارتفاع احلرارة يف غالبية اأ�صهر ال�صنة.
اأب��ن��اء الإم�����ارات بالبحر  ارت��ب��اط  اأن  امل��زروع��ي على  ي���ؤك��د  و 
وال�صناعة،  وال��ت��ج��ارة  والفلك  باجلغرافيا  معرفًة  اأك�صبهم 
البحرية،  حلياتهم  طبيعياً  ن��اجت��اً  ال�صفن  �صناعة  فكانت 
با�صتمرار  وتط�يرها  �صفنهم  ل�صناعة  طاقاتهم  كل  فكّر�ص�ا 

حتى امتازت مبزايا تندر اأن ت�جد يف �صفن من �ص�اهم.
اأب��ن��اء الم���ارات يق�ل  ال�صاحل م��ن  اب��رز مهن �صكان  و ح���ل 
ال��ع��دي��د منها و من  اأب���ن���اء الم�����ارات ام��ت��ه��ن���ا  امل���زروع���ي ان 
اب���رزه���ا ���ص��ن��اع��ة ال��ق��راي��ر، وال��ف��ط��ام، وال��ل��ي��خ، وف��ل��ق املحار 
اخلا�ص بالل�ؤل�ؤ، وتف�صيل ال�صرع، و�صناعة الدين وال�ص��ص، 
البحار  بعامل  املتعلقة  غريها  و  الغ��ص  واأدوات   ، والطراقة 

واحلياة البحرية وال�صاحلية.

ي�صتح�صر  م�صهد  يف  و  اجل��ن��اح  علي  مميز  ط��اب��ع  ل���ص��ف��اء  و 
الفريق  اأع�����ص��اء  ط��ان��ط��ان جلب  ايل حا�صر  ال��رائ��ع  امل��ا���ص��ي 
قام�ا  ال��ذي  ال�صدف  املحار  البحري معهم كمية كبرية من 
افرت�ص  حيث  الم����ارات  مغا�صات  ه���ريات  م��ن  با�صتخراجه 
فلج  لعملية  للجمه�ر م�صهدا حّيا  و قدم�ا  الر���ص  اجلميع 
املحار و هي الت�صمية املحلية لطريقة ا�صتخراج القما�ص الل�ؤل�ؤ 

من �صدفاتها التي حتتمي يف باطنها من اه�ال البحر.
وو�صط اإعجاب زوار جناح المارات يف م��صم طانطان ا�صتخرج 
الرميثي و املزروعي وفريق العمل حبات الل�ؤل�ؤ الرائعة من 
كانت  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق��ة  نف�ص  م�صتخدمن  اأ���ص��داف��ه��ا  ُب��ُط���ن 
ت�صتخدم قدميا لفلج املحار مرتافقا مع �صرح واف عن ان�اع 
ل�نه  و  حجمه  و  ج���دت��ه  ح�صب  املتعددة  م�صمياته  و  ال��ل���ؤل���ؤ 
وكذلك ا�صتدارته فمن الل�ؤل�ؤ ما ي�صمي باحل�صباه و الدانه و 

اجلي�ن و اليال�ص و البداله و اليكة و غريها من امل�صميات .
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حتر�ص  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  اإن  معاليه  وق��ال 
الفن�ن  لدعم  البندقية  بينايل  ال�صن�ية يف  امل�صاركة  على 
اأف�صل  للعامل  لتقدم  والأن����اع  الأ�صكال  بكافة  والفنانن 
والتي  ع���ام،  ب�صكل  والعربية  الإم��ارات��ي��ة  للثقافة  ���ص���رة 
ال�صرق  اأق�صى  من  والفن�ن  الثقافات  كل  وتقدر  حت��رتم 
والغرب، وجاءت م�صاركة هذا العام مبهرة يف العديد من 
الفنانن  من  متميزة  جمم�عة  م�صاركة  منها  اجل���ان��ب 
الت�صكيلن الإماراتين وعدد من الأعمال الفنية امل�صاركة 
داخل  يقام  ال��ذي  والنقا�صات،  احل����ارات  برنامج  بجانب 
لفتح  ال��دول��ة،  يف  خمتلفة  م�ؤ�ص�صات  بح�ص�ر  الإم����ارات 
اأجل  ح�ار م�صرتك ل�صتك�صاف م��ص�عات املعر�ص ومن 

البندقية،  بينايل  يف  امل�صاركة  تاأتي  ال��روؤي��ة،  ه��ذه  حتقيق 
عرب اأعمال تعك�ص روؤية الفن الإماراتي، ال�اثق من قيمه، 
عرب  الآخ���ر،  م��ع  الت�ا�صل  اإىل  ال�صاعي  باأ�صالته،  املعتز 
الر�صالة  الإب��داع، وه�  املتمثل يف عنا�صر  الفني،  التكامل 

الأ�صمى للت�ا�صل بن ال�صع�ب.
البداع  تنتج  اأن  فكرية  فعالية  اأو  ن�صاط  لأي  ميكن  ول 
�ص�اء يف املعرفة اأو الفن�ن باعتبارها اأرقى اأ�صكال الثقافة، 
مت�ا�صًا  دعما  وراءه���ا  يكن  مل  اإن  النجاح  يحالفها  اأن 
�صمن روؤية وا�صحة ومدرو�صة، لذا اأت�جه بجزيل ال�صكر 
والحرتام والتقدير ل�صاحب ال�صم� ال�الد ال�صيخ خليفة 
 – – حفظه اهلل ورع��اه  اآل نهيان رئي�ص الدولة  بن زاي��د 

على العناية الكبرية التي ي�ليها للثقافة والفن�ن بكافة 
اجتاهاتها واأفرعها وجه�د �صم�ه يف تعزيِز م�صرية الدولة 
بن  حممد  ال�صيخ  �صم�  �صاحب  م��ن  حثيثة  ومبتابعة   ،
را�صد اآل مكت�م نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص ال�زراء 
زايد  ال�صيخ حممد بن  ال�صم�  واأخيه �صاحب  حاكم دبي، 
اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات  اآل نهيان، ويل عهد 
اأع�صاِء  ال�����ص��ي���خ،  ال�صم�  اأ���ص��ح��اِب  واإخ���ان��ه��م��ا  امل�صلحة، 

املجل�ِص الأعلى لاحتاد، حكام الإمارات.
اأي�صاً على دعم كافة  ال���زارة حري�صة  اإن  واأو�صح معاليه 
الفنانن بالدولة من خال امل�صاركة امل�صتمرة يف املعار�ص 
الفنية لإك�صابهم اخلربة والت�ا�صل مع الفنانن العاملين 

طاقاتهم  اإب�����راز  ع��ل��ى  وت�صجيعهم  ال����دول  خم��ت��ل��ف  م��ن 
اأعمالهم  وط��رح  للتاأمل  ف�صاء  بخلق  الفنية  واإبداعاتهم 
الإبداعية وذلك لإميان ال�زارة الرا�صخ اأن الهتمام مبثل 
اأث��را كبريا يف جمال  الدولية يرتك  الفنية  املحافل  هذه 
الفن ب�ص�رة عامة كما اأنها تعد خط�ة ناجحة يف الرتقاء 
على  ب��ه  تليق  مبكانة  وو�صعه  الإم��ارات��ي  الفن  مب�صت�ى 
ال�صاحة العاملية.واأكد معايل وزير الثقافة وتنمية املعرفة 
امل�صاركات الفعالة تخلق تفاعًا ثقافياً بن  اإن مثل هذه 
الفنانن وتتيح لهم املجال خل��ص احلراك الثقايف العاملي 
املختلفة  وال��ث��ق��اف��ات  احل�����ص��ارات  ت�ا�صل  يف  ي�صاهم  مم��ا 
املجتمعية  املجالت  كافة  على  بالإيجاب  ينعك�ص  ما  وه� 

، ول��ه��ذا اأ���ص��ب��ح��ت ال��ث��ق��اف��ة ب��ك��ل ف��روع��ه��ا وم��ن��ه��ا الفن�ن 
عن�انا وواجهة ل�اقع م�صرق وم�صتقبل حافل بالعطاءات 
والإبداعات يف دولة الإم��ارات ي�صهد به العامل.كما وجهة 
معاليه ال�صكر اإىل ال�صيخة �صامة بنت حمدان اآل نهيان، 
على دورها البارز وحر�صها املت�ا�صل على الهتمام ب�ص�ؤون 
القائمة  ال�صلة  وت�ظيف  الإم���ارات،  يف  والفن�ن  الثقافة 
�صاهمت  التي  البندقية،  والق�ية، بن م�ؤ�ص�صتها وبينايل 
ب�صكل فعال يف اإجناح الدورات ال�صابقة ب�صكل يليق بحجم 
واأهمية دولة الإمارات على امل�صت�ى العربي والدويل ، كما 
والأفراد  وامل�ؤ�ص�صات  اجلهات  لكافة  ال�صكر  معاليه  وجهه 

التي حر�صت على امل�صاركة يف جناح الدولة بالبينايل 

•• اأبوظبي -الفجر:

اأكد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة اأن ال�ساحة الفنية يف الدولة 
تفخر بحجم امل�ساحة املتاحة لاإبداع االإماراتي واحلرية يف التعامل مع الفكر والفكرة االأمر الذي 
اأنتج ثقافة عاملية متتاز بها الدولة، كما تظهر القدرة على تنفيذ العمل الثقايف والفني مب�ستوى اإبداعي 
رفيع وهو ما يرهن على اأن الفن �ساأنه �ساأن باقي العنا�سر املكونة للثقافة يف دولة االإمارات الذي يحظى 
بالكثري من االهتمام والتقدير من القيادة الر�سيدة باملقام االأول وخمتلف موؤ�س�سات الدولة املخت�سة 
بالثقافة والفنون، وهو ما ميثل اعرتافا بدور الفن ومكانته كركيزة اأ�سا�سية من ركائز بناء احل�سارة 
واالإ�سهام يف التنمية وتطور املجتمع االإماراتي، ولهذا جند اأن العامل يقف اإعزازًا وتقديرًا لهذه النه�سة 
جناح  يف  ت�سارك  التي  املتميزة  االبداعية  االأعمال  ذلك  على  دليل  وخري  املجاالت،  كافة  يف  ال�ساملة 
دولة االإمارات بالدورة ال�57 من بينايل البندقية التي تنطلق فعالياته اليوم حتت عنوان »حجرة، 
املعرفة، وتتوىل موؤ�س�سة  الثقافة وتنمية  اللعب واالأداء الذي تنظمه وزارة  ورقة، مق�س: ممار�سات 

�سامة بنت حمدان اآل نهيان، مهام املفو�س الر�سمي له .



لطيفة: عالقتي بكاظم ل تعدو حدود ال�سداقة
واأن  ال�����ص��اه��ر،  ك��اظ��م  وب���ن  بينها  عاطفية  ع��اق��ة  األ  لطيفة  اأك����دت 
عاقتهما تقت�صر على حدود العمل واأن الإ�صاعات تكرث دائماً يف 

اأي عمل فني يجمعها بفنان اآخر.
جاء هذا الت�صريح لدى حل�لها �صيفة على برنامج )عائ�صة( 
عن  حتدثت  حيث  الت�ن�صية،  التا�صعة(  )القناة  �صا�صة  على 
بداية رحلتها مع الفن، انطاقاً من ت�ن�ص و�ص�ًل اإىل 
الكبري  بامللحن  جمعتها  امل�صادفة  اأن  م��صحة  م�صر، 
اللذين  حممد،  ال���ه��اب  عبد  وال�صاعر  حمدي  بليغ 
تبنيا م�هبتها وا�صتمرا يف دعمها فنياً حتى احرتاف 
الفن بعدما �صقلت م�هبتها، م�صرية اإىل اأن اأبرز 
و�صيد  حفني  رتيبة  ه��م  فنياً  بهم  ت��اأث��رت  م��ن 

مكاوي وكمال الط�يل.
والتعب  اجلهد  من  الكثري  اأن  ك�صفت  كذلك 
واملفارقات �صاد م�صريتها، واأن عائلتها �صاندتها 
اآم��ن��ت مب�هبتها  ال��ت��ي  وال��دت��ه��ا  ب��ق���ة، ل �صيما 
وقدمت ت�صحيات لت�صل لطيفة اإىل ما هي عليه 

الي�م.
ح����ل ال��ت��م��ث��ي��ل حت��دث��ت ع��ن ف��ي��ل��م )���ص��ك���ت حن�ص�ر(، 
ي��صف  امل��خ��رج  م��ع  ل��ه��ا  ال���ح��ي��دة  ال�صينمائية  ال��ت��ج��رب��ة 

�صاهن،
اإىل  الرعيان( مع من�ص�ر رحباين، و�ص�ًل   وم�صرحية )حكم 
م�صل�صل )كلمة �صر( مع ه�صام �صليم وح�صن ي��صف، واأكدت اأنها 
الأهرام،  م�ؤ�ص�صة  تكرمي  اأب��رزه��ا  عليه،  وج���ائ��ز  تكرميات  نالت 
الفنية  ل��اأع��م��ال  ال��ق��اه��رة  وم���ن��دي��ال  ال��ي������ص��ف،  روز  وم�ؤ�ص�صة 

والإعام، م�صرية اإىل اأنها �صتكرر التجربة عام 2018 مع ال�صيناري�صت 
اأحمد عبد الفتاح، واأن ال�صتمرارية هي �صر النجاح.

اإن  قالت  وزاري،  بقرار   2008 ع��ام  قرطاج  م�صرح  على  �صع�دها  ح���ل 

ثمة من حاربها ول يزال يحاربها لغاية الآن، لفتة اإىل اأنها من الفنانن 
القائل الذين ل تدعمهم اأية قناة اأو اأ�صخا�ص اأو اأم�ال، متاماً ك�صديقها 

النجم �صابر الرباعي.

ورد اخلال توجه ر�سالة اإىل رواد 
مواقع التوا�سل الجتماعي

حتت عن�ان )اإىل �صكان ك�كب م�اقع الت�ا�صل(، وجهت املمثلة ورد اخلال 
ر�صالة اإىل رواد م�اقع الت�ا�صل الجتماعي قدمت فيها الفرق بن الن�صطاء 

على ال�صبكة العنكب�تية وعلى اأر�ص ال�اقع.
)ت�يرت(:  م�قع  عرب  اخلا�صة  �صفحتها  على  تغريدة  يف  )اخل��ال(  وقالت 
)م�اقع الت�ا�صل ك�كب.. والأر�ص ك�كب ثاٍن. عامل وهمي يف مقابل عامل 
واأفكاره  وذوق��ه  ب��اآرائ��ه  �صارع  ثمة  هناك.  عنه  يختلف  هنا  الكام  واقعي. 
واأول�ياته واإح�صاءاته واأحكامه الخ... ك�كب م�اقع الت�ا�صل يبقى اأ�صغر 
من ك�كب ال�صارع الذي يحكي ال�اقع واحلقيقة. وختمت تغريداتها قائلة: 

)خل�نا ننزل عالأر�ص �ص�ي(.

فــن عــربـــي

35
ق�سة حب جتمعه بفتاة يهودية يف )ال�ساهر(

حممد فوؤاد: اأرغب يف احلفاظ على تاريخي الغنائي
املا�صية؟ الفرتة  غيابك  �صبب  • ما 

م�صر  بها  مت��ّر  التي  ال�صيا�صية  ال��ظ��روف  جعلتني   -
ال��ع��م��ل، وه����ذا الكام  2011 غ��ري ق����ادر ع��ل��ى  م��ن 
اأكدته اأكرث من مرة، لكّن كثريين يعتقدون اأن الأمر 
اإمنا يف احلقيقة حالة الفنان النف�صية  )ك�صل( مني، 

ت�ؤدي دوراً كبرياً يف اختياراته.
مدار  على  ل��األ��ب���م  املا�صية  ال��ف��رتة  خ��ال  رت  ح�صّ
اأع�د  التي  الأغ���اين  باختيار  واهتممت  عامن  نح� 
الألب�مات  �ص�ق  اإىل  ال��رج���ع  يك�ن  اأن  واأمت��ن��ى  بها، 
م�فقاً، لأنني اأرغب يف احلفاظ على تاريخي، ل �صيما 
اأن الأغاين التي قدمتها ول تزال باقية مع اجلمه�ر 
ظروف  يف  والعمل  الختيار  يف  ال��ت��اأين  عليَّ  تفر�ص 

منا�صبة.
الألب�م؟ تفا�صيل  عن  • ماذا 

- انتهيت من ت�صجيل الألب�م بالكامل، لكن مل اأ�صتقر 
على م�عد طرحه. الأغاين التي انتهيت من ت�صجيلها 
مميزة، ولكن مل اأقّرر اأياً منها �صتك�ن �صمن الألب�م، 

كذلك ال�صم النهائي مل يح�صم بعد.
• هل �صي�صم الألب�م الأغاين املنفردة التي طرحتها 

خال الفرتة املا�صية؟
- حتى الآن مل اأح�صم هذا الأمر، علماً باأنني طرحت 
جل�صة  و�صتجمعني  املا�صية،  ال�صن�ات  خ��ال  اأغ��اين 
اإط���اق الأل��ب���م م��ع ف��ري��ق العمل  اأخ���رية قبل  عمل 
مل  كذلك  ب��ه.  اخلا�صة  التفا�صيل  على  لا�صتقرار 

اأ�صتقر على الأغاين التي �صاأ�صّ�رها منه.
)ال�صاهر(؟ م�صل�صل  عن  • ماذا 

التي  ال�����ص��ي��ن��اري���ه��ات  اأف�����ص��ل  امل�����ص��ل�����ص��ل  يت�صمن   -
ل���ه املعاجلة  ق���راأت���ه���ا يف ح��ي��ات��ي، و���ص��ب��ب ح��م��ا���ص��ت��ي 
ال�طنية  والر�صائل  الأح���داث،  مع  بها  يتعامل  التي 
�صع�بة  م��ع  التفا�صيل.  ويف  ال�صط�ر  ب��ن  امل���ج���دة 
اأ�صهر  م��دار  على  ا�صتغرقه  ال��ذي  واملجه�د  الت�ص�ير 

عام  نح�  ا�صتمرت  ال��ت��ي  التح�صري  وجل�صات  ع���دة، 
قدمنا حمت�ى اأعتقد اأنه جيد، واأمتنى اأن ي�صل اإىل 

اجلمه�ر.
امل�صل�صل. تفا�صيل  عن  • حدثنا 

- اأج�صد �صخ�صية اإبراهيم، �صابط يف الق�ات امل�صلحة 
عمله  وخ���ال  ال�����ص��اه��ر،  منطقة  يف  يقيم  امل�����ص��ري��ة 
بديانتها  يك�ن على علم  يه�دية ل  فتاة  اإىل  يتعرف 
يف البداية، وتن�صاأ بينهما ق�صة حب ويتعلق بها، لكنه 
�صّد  جا�ص��صاً  ليك�ن  ا�صتدراجه  مب��ح��اولت  يفاجاأ 
طريقاً  بينهما  العاقة  فتدخل  خالها،  م��ن  ب��ل��ده 

خمتلفاً وتقع ح�ادث عدة ل اأود اأن )اأحرقها(.
امل�صرف، وه�  ال�طني  لل�صباب  الق�صة من�ذجاً  تقّدم 
اإذ حتمل  راه��ن��اً،  ال�صا�صة  اإظ��ه��اره على  اإىل  ما نحتاج 
معاين كثرية من ال�فاء والنتماء ت�ؤكدها �صخ�صيات 

عدة يف امل�صل�صل ولي�ص اإبراهيم فح�صب.
عبداملنعم؟ تامر  مع  الدائم  تعاونك  �صر  • ما 

منذ  املنعم  عبد  تامر  مع  �صداقة  عاقة  تربطني   -
اأ���ص��ع��ر فيها  ���ص��ن���ات، وم���ن ح��ق��ي اأن اأع��م��ل يف ب��ي��ئ��ة 
بالراحة. تعاونا �ص�ياً يف م�صل�صل )اأغلى من حياتي( 
الذي حقق النجاح، وعندما قّدم يل ق�صة )ال�صاهر( 
عليها،  امل���اف��ق��ة  اأت�����رّدد يف  ب�����ص��دة، ومل  ل��ه��ا  حتم�صت 

والتجربة �صتك�ن عامة يف م�صريتي الفنية.
املمثلن؟ اختيار  يف  تتدخل  • هل 

ب��اأن لكل �صخ�ص تخ�ص�صه،  اأوؤم���ن  الإط���اق،  - على 
اأت��دخ��ل يف  اأن  م��ن حقي  لي�ص  اأك����ن مم��ث��ًا  وعندما 
اأي اأمر غري التمثيل، وعليَّ اأن اأ�صتمع اإىل ت�جيهات 
املخرج، واإذا �ُصئلت اأبدي راأيي. للحقيقة، فريق العمل 
اأف�صل �ص�رة وبحب  اأدواره��م يف  قدم�ا  �صم جن�ماً 

�صيظهر على ال�صا�صة.
امل�صل�صل؟ يف  �صتغني  • هل 

- اأقّدم اأربع اأغان �صمن الأحداث، وهي متما�صية مع 

م�ظف  منها  وك��ل  البطل،  بها  مير  خمتلفة  م�اقف 
درامياً ب�صكل جيد.

• لكن طبيعة ال�صخ�صية ل�صابط جي�ص، هل تتحّمل 
تقدمي اأغان يف الأحداث؟

- ل اأقّدم الأغاين كمطرب، لأن ال�صخ�صية ل ت�صمح 
ال��صف يف  �صياق  الأغ��اين يف  تاأتي  بذلك درامياً، بل 
اأو من خ��ال حديث بيني وب��ن �صمريي.  الأح���داث 
لذا عندما ي�صتمع اإليها امل�صاهد لن ي�صعر باأنها دخيلة 

على العمل.
واجهتكم؟ التي  اخلارجي  الت�ص�ير  �صع�بات  • ما 

اإذ  التكلفة،  �صعر  بارتفاع  متعلقة  �صع�بات  واجهنا   -
���ص���رن��ا يف ال��ي���ن��ان بعد ال��ت��غ��ريات الأخ����رية يف �صعر 
ال�صرف، و�صّكلت هذه امل�صاهد جزءاً مهماً من اأحداث 
اأو�صكنا  املمكن ال�صتغناء عنها.  العمل، ومل يكن من 
على النتهاء من امل�صروع، وتتبقى اأيام قليلة مرتبطة 

باحللقات الأخرية.
قبل  امل�صل�صل  ع��ر���ص  م��ن  بال�صيق  ت�صعر  اأمل   •

رم�صان؟
يف  والبث  الإن��ت��اج،  اخت�صا�ص  من  العر�ص  ت�قيت   -
هذه الفرتة �صيمنح امل�صل�صل فر�صة اأف�صل للم�صاهدة، 
خ�ص��صاً على �صا�صة قناة ONE التي حتظى بن�صبة 
م�صاهدة كبرية داخل م�صر وخارجها، علماً باأن عر�ص 

اأي عمل على قناة اأقل م�صت�ى منه ي�صر به.
امل�صل�صل  بها  مّر  التي  املالية  الأزم��ات  اأث��رت  هل   •

يف الأحداث؟
- اإط��اق��اً. عم�ماً، اأع��م��ال ع��دة مت��ّر ب��اأزم��ات مالية، 
اإذ  ط�يلة،  تكن  مل  امل�صل�صل  ت�ص�ير  ت�قف  وف��رتات 
لكن  الآن.  يعر�ص  والعمل  املا�صي،  ن�فمرب  يف  بداأنا 
ت�صخيم الأخبار رمبا يك�ن ال�صبب يف �صع�ر البع�ص 

باأن م�صكات �صخمة �صهدها )ال�صاهر(.
ال�صينما؟ اإىل  الع�دة  عن  • ماذا 

- اإذا عرثت على العمل املنا�صب لن اأترّدد يف تقدميه. 
م�صكلتي اأنني يف ال�صن�ات املا�صية مل تكن لديَّ قدرة 

على العمل �ص�اء يف الغناء اأو التمثيل

يعود الفنان امل�سري حممد فوؤاد اإىل الدراما التلفزيونية من خال م�سل�سله 
ال�سباق  من  بداًل  املا�سي  ال�سهر  عر�سه  تقّرر  الذي  )ال�ساهر(،  اجلديد 
الرم�ساين. يف حواره هذا يتحدث فوؤاد عن امل�سل�سل وعن األبومه الغنائي 

اجلديد، اإ�سافة اإىل �سبب غيابه الفرتة املا�سية.
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حب�ص البول قد يوؤدي 
لوي للف�سل الكجُ

قال مدير �صعبة مركز دي�ك للربو�صتات، الطبيب م�ل: اإن تاأخر التب�ل 
اأو احتبا�صه ي�ؤدي اإىل انتفاخ املثانة، وتكرار هذا الأمر ي�ؤدي اإىل اتخاذها 
�صع�بة  الأم���ر  ه��ذا  ي�صبب  ب��ال��ت��ايل  الطبيعي؛  حجمها  م��ن  اأك���رب  حلجم 

ة �صعبة و�صاقة. اإفراغها فت�صبح ُمِهمَّ
م�صاكل  اإىل  ي���ؤدي  املثانة،  ت�صخم  اإىل جانب  الب�ل،  اأن حب�ص  اإىل  واأَ���َص��اَر 
�صحية جدية وخطرية منها التب�ل املتكرر، اأو التب�ل امل�ؤمل؛ ب�صبب التهاب 

امل�صالك الب�لية، الذي قد ميتد ليطال الُكلى.
د اأن حب�ص الب�ل ي�ؤدي اإىل ارجتاعه حممًا بال�صم�م والف�صات التي  واأكَّ
كان اجل�صم قد تخل�ص منها، اإىل الُكليتن، وهذا بدوره قد ي�ؤدي لف�صل تام 
ل بل �صلل يف وظيفة الُكلى فيما يعرف ‘‘بالف�صل الُكل�ي احلاد، ومن املمكن 
اأن تك�ن هذه احلالة حالة م�ؤقتة، ولكن يف حال تكرر الأمر قد ت�صبح حالة 

مر�صية مزمنة.

م�ساهدو التليفزيون اأثناء تناول الع�ساء 
اأكرث عر�سة لل�سمنة مبعدل 40 %

البالغن  اأن  اأف��ادت  نتائج جديدة ك�صفت عنها درا�صة علمية حديثة، حيث 
تعر�صهم  خطر  يرتفع  الع�صاء  تناول  اأث��ن��اء  التلفزي�ن  ي�صاهدون  الذين 

للبدانة بن�صبة 40%.
فقد وجد الباحث�ن اأن اأولئك الذين يتناول�ن الطعام املطب�خ يف املنزل بدًل 

من الع�صاء فى املطعم هم اأقل عر�صة لاإ�صابة بال�صمنة مبعدل 26%.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ال��ن��ت��ائ��ج ق��د ت��ب��دو وا���ص��ح��ة ل��ك��ن ي��ح��ذر الباحث�ن 
املكان  فى  طعام  �صالت  ي�صع�ن  الأ�صخا�ص  غالبية  اأن  من  الأمريكي�ن 
ال�جبات، ما  اأوقات  اأثناء  التليفزي�ن وبالتاىل ي�صاهدونه  به  الذى ي�جد 

ي�ؤدى اإىل تناول ال�جبات اخلفيفة والإفراط فى تناول الطعام.
واأ�صار الباحث�ن اإىل اأن تناول الطعام مع العائلة يخف�ص خماطر ال�صمنة، 

طاملا اأن الطعام مطب�خ فى البيت ول ي�جد تلفزي�ن فى املكان.
يف  اأوهاي�  كليات  من  ت�من"،  "را�صيل  للدرا�صة  الرئي�صية  امل�ؤلفة  وقالت 
ك�ل�مب��ص، اإن نح� ثلث البالغن ي�صاهدون التليفزي�ن خال معظم اأو 
اأي  ي�صاهدوا  اأخ��رى مل   36% اأن  العائلية، فى حن  ال�جبات  مع جميع 

تلفزي�ن اأو فيدي� اأثناء وجبات الطعام. 
"خرييكا بريج" اأ�صتاذ م�صارك فى جامعة ميني�ص�تا فى  واأ�صاف الدكت�ر 
مينياب�لي�ص، اأن النا�ص الذين ل ي�صاهدوا التليفزي�ن اأثناء وجبات الطعام 
لديهم احتمالت اأقل لاإ�صابة بال�صمنة بن�صبة %37، من اأولئك الذين 

دائما ي�صاهدونه اأثناء تناول الطعام.

التجريبي؟ العلم  وموؤ�س�س  االنك�سار  تل�سكوب  �سانع  هو  • من 
وم�ؤ�ص�ص  الن��ك�����ص��ار  تل�صك�ب  ���ص��ان��ع  جاليلي�  الي��ط��ايل  ال��ع��امل  ه��� 
من  والعديد  املائي  امليزان  خم��رتع  واي�صا  احلديث  التجريبي  العلم 
والبقع  ال��زه��رة  ك�كب  لأوج���ه  درا���ص��ة  منها  وال��درا���ص��ات  الكت�صافات 
القمر  �صطح  ان  واظهاره  للم�صرتي  اقمار  اربعة  واكت�صافه  ال�صم�صية 

جبلي .
ال�سوت؟ قيا�س  وحدة  هي  • ما 

هي الدي�صبل 
؟ الفوكاند  جزر  توؤول  كانت  من  • اىل 

جزر الف�كاند كانت ت�ؤول ل�صبانيا ثم تنازلت عنها اإىل بريطانيا يف 
1771-1-22

تزيد  الده�ن  اأن  ه�  وال�صبب  املرارية  احل�صاة  تكّ�ن  اىل  ي�ؤّدي  الطعام  يف  الده�ن  كرثة  اأن  تعلم  • هل 
امل��رارة لفرتة ط�يلة من احل�صيات  من ن�صبة الك�ل�صرتول وهذا الأخري ه� من بقاة احل�صيات وان عانت 

فاأنها قد ت�ؤّدي اىل ا�صابتها بال�صرطان.
325غم  فه�  املت��صط  وزنه  اأما   . اأبعاده  وكذلك  اآخر  اىل  �صخ�ص  من  يختلف  القلب  حجم  اأن  تعلم  •هل 

بالن�صبة للرجال اأما مت��صط وزنه عند الن�صاء فه� 245غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�صم ووزنه.
اأو 37843200  اأو .432 خفقة يف ال�صاعة  •هل تعلم اأن معّدل خفقات القلب ي�صل اىل 72 خفقة يف الدقيقة 

يف ال�صنة.
احلي�انات  من  الكثري  كبد  اأن  تعلم  وهل  وظائفه  لكرثة  واحد  ع�ص�  يف  عديدة  باأع�صاء  ي�صمى  • الكبد 

ي�صتعمل كعاج فّعال لفقر الدم اخلبيث.
الأ�صخا�ص  كبد  من  اأ�صخم  اأو  اأ�صمن  يك�ن  الكح�ل  على  املدمنن  الأ�صخا�ص  عند  الكبد  اأن  تعلم  • هل 
اأ�صباب  وهناك  الكبد  يت�صّمع  وبالتايل  لل�صح�م  م��اأوى  في�صبح  بامل�صكرات  َي�صُمن  الكبد  لأن  مدمنن  الغري 

اأخرى لت�صّمع الكبد ولكن الإدمان يف مقدمتها.
غريهم من  للقرحة  تعّر�صا  اأكرث  الأربعن  اأو  الثاثن  �صن  تخّط�ا  الذين  الرجال  اأن  تعلم  • هل 

 600 وزنها  بلغ  اإذ  ذهب  �صبيكة  اأ�صخم  اأنتج  الربازيل  يف  اإكت�صف  الذي  )�صيربابياد(  امل�صمى  املنجم  •  اأن 
كيل� غرام دفعة واحدة.

الكلب �شجاع 
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الع�سل االأبي�س
ق��ال ب��اح��ث���ن ملجلة 
)بريجيت( الأملانية 
بال�ص�ؤون  امل��ه��ت��م��ة 
اإن  ال�����������ص�����ح�����ي�����ة: 
ال���ع�������ص���ل الأب���ي�������ص 
فعاًل  ���ص��اح��اً  ي��ع��د 
مل����ح����ارب����ة ال����ه����الت 
ال�ص�داء  م��صحن 
لهذا  ي��ن��ب��غ��ي  اأن�������ه 
ا�صتخدام  ال��غ��ر���ص 
ال���ع�������ص���ل الأب���ي�������ص 
ولي�ص  ال��ط��ب��ي��ع��ي، 
ال��������������ذي ي�������ب�������اع يف 

ال�ص�بر ماركت.
غني  الطبيعي  الأبي�ص  الع�صل  ف��اإن  للمجلة،  الإل��ك��رتوين  للم�قع  ووفقاً 
بالفيتامينات C وB2 وB6 وكذلك مادة النيا�صن، والتي يت�صبب نق�صها 

يف ظه�ر الهالت ال�ص�داء.
العايل  حمت�اه  بف�صل  الب�صرة  ترطيب  على  الأبي�ص،  الع�صل  يعمل  كما 
من ال�صكر، ما ي�صاعد على اختفاء التجاعيد ح�ل العن ومينحها مظهرا 
�صاطعا وم�صرقا، ولا�صتفادة من مزاياه ينبغي و�صعه حتت العن ملدة 10 

دقائق على الأقل.

والتى  الأوب��ئ��ة،  لعلم  الأم��ري��ك��ي��ة  للمجلة  م���ؤخ��را  بحثية  ورق���ة  ك�صفت 
تناولت حالت 70 األف �صيدة، اأن املتفائات اأقل عر�صة من املت�صائمات 
الرئة  واأمرا�ص  الدماغية  وال�صكتة  القلب  واأمرا�ص  بال�صرطان  للم�ت 
واأن���اع العدوى، وذلك خال فرتة الثمن �صن�ات التى اأجريت خالهم 

الدرا�صة.
تراوح اأعمار ال�صيدات التى ت�صمنتها العينة بن 58 و83 �صنة، وفقا ملا 
العتبار  الباحثن فى  واأخذ  "اجلارديان" الربيطانية،  ذكرته �صحيفة 
ع�امل اأخرى مثل احلالة القت�صادية والإ�صابة مبر�ص ال�صكر وارتفاع 
بع�ص  التفاوؤل من خال  م�صت�يات  قيا�ص  والكتئاب. ومت  ال��دم  �صغط 
الأ�صئلة التى طرحت على ال�صيدات، وذلك مبقيا�ص يتدرج من �صفر ل�24 
النتائج اجليدة حتى واإن كانت احلياة  درجة، ويعترب التفاوؤل ه� ت�قع 
�صعبة وقا�صية، وقد تبن من خال درا�صة اأخرى على اجلن�صن �صيدات 
تفاوؤل  بن�صب  يتميزون  الذين  الأ�صخا�ص  اأن  الين�ى  بجامعة  ورج��ال 

مرتفعة  الدم�ية  والأت�عية  للقلب  �صحة  معدلت  لديهم  كان  عالية، 
والن�صاط اجل�صدى  الك�لي�صرتول واجلل�ك�ز  جدا، من جهة م�صت�يات 
و�صغط الدم وال�زن. وتبن اأن التفاوؤل ل يرتك ال�صخ�ص خليبة الأمل 
حيث ت�صري الدرا�صات اإىل اأنه ي�فر القدرة على م�اجهة الأزمات خا�صة 
لدى الأ�صخا�ص الذين يعان�ن من �صرطان الراأ�ص والعنق، فاأكرث تفاوؤل 
بينهم يك�ن لديه م�صت�ى عاىل من حت�صن ن�عية احلياة بغ�ص النظر 
عن مرحلة مر�صه �صيئة لأى حد، كما اأن الن�صاء املتفائلن كان�ا الأكرث 

تاأقلما مع خيبة الأمل اخلا�صة بف�صل عمليات الإخ�صاب.
وك�صف البحث اأن املتفائلن يت�قع�ن اجليد وي�صع�ن فى خط�ات جتعلهم 
يحقق�نه، وهذا يجعل حياتهم �صحية ب�صكل اأف�صل لأنهم يعتقدون جيدا 
فى منافع ذلك عليهم، ويك�ن�ن اأقل �صلبية وبالتاىل ل يفرزون الكثري 
من الهرم�نات املرتبطة بالت�تر مثل الك�لي�صرتول والأدرينالن التى 

ترتبط بارتفاع �صغط الدم.

التفاوؤل يقلل خطر اأمرا�ص القلب وال�سكتة الدماغية

م�سممة االأزياء الفل�سطينية ناتايل طحان تعر�س بع�س اإبداعاتها يف االأ�ستوديو اخلا�س بها يف حي راأ�س العامود بالقد�س ال�سرقية. )ا ف ب(

خرجت ن�را للنزهة مع كلبها اجلميل وكان ا�صمه �صجاع انها حتبه كثريا فقد ربته منذ ان كان �صغريا ومنذ 
ذلك احلن مل يرتكها ابدا ..وعند منطقة خ�صراء جميلة وو�صط احل�صائ�ص اليانعة اخدت جتري هنا وهناك 
ترمي كرتها ويلتقطها كلبها ال�صجاع وفجاأة �صرخت ن�را لقد �صقطت بن احل�صائ�ص ..لبل �صقطت يف حفرة 
حفرها احد ال�صيادين وغطاها باوراق ال�صجار الكبرية ومل تلحظها ن�را ف�صقطت فيها ..انها حفرة عميقة 
لن ت�صتطيع ان تخرج منها وحدها فاأخدت ت�صرخ وجاء �صجاع لينظر اليها بحزن واخذ يلف ويدور ح�ل نف�صه 
اح��دا للم�صاعدة  ..ه��ي تبكي وتنادي وه� ينبح وليجد  �صيفعل لها  م��اذا  ..ي��ا للم�صكينة  ان يجن  ويكاد عقله 
..وعندما هم بالن�صراف لطلب امل�صاعدة �صرخت فهي تخاف ان تبقي ل�حدها فل� جاء حي�ان جائع و�صقط 
هنا ماذا �صتفعل ..وكاأنه عرف ما اردت ف�قف بجانب احلفرة ينبح من وقت لخر وكاأنه ينادي على احد .. اأما 
هي فجل�صت داخل احلفرة تنتظر من ياأتي لنقاذها كلما تاأخر ال�قت �صيخرج والدها للبحث عنها هكذا حدثت 
نف�صها اما �صجاع فقد جل�ص بج�ار احلفرة ينبح ب�ص�ت عال وكاأنه يحذر احدا من القرتاب ولكن الربد ه� من 
اقرتب برد قا�ص ..خاف على ن�را فغطى احلفرة ب�رق ال�صجر الكبرية حتى ل يت�صرب الربد اليها لكنه ت�صرب 
اليه نعم كان ج�صدها ينتف�ص من اله�اء البارد لكنه مل يرتك احلفرة واخذ �ص�ته يتعب لكنه مل يكف عن 
النباح كل فرتة حتى اح�ص بغريزته باأ�ص�ات تاأتي من بعيد يحملها ه�اء الليل انها ا�ص�ات الرجال ..انه �ص�ت 
والد ن�را ومعه الأ�صدقاء فا�صتجمع �صجاع ق�ته الباقية واخذ ينبح ف�صمع�ا �ص�ته ومن و�صط احل�صائ�ص اخذ 
يقفز لرياه اجلميع انه �صجاع انه �صجاع .. اتى الب وا�صتطاع وا�صدقاوؤه انقاذ ابنته وعندما خرجت من احلفرة 
�صقط �صجاع على الر�ص منهكا حمل الأب ن�را وحمل ال�صدقاء �صجاع ذهب�ا اجلميع اإىل البيت ا�صتعادت ن�را 
اأ�صب�عا كاما حتى تع�د �صحته ويتخل�ص مما ا�صابه من  �صحتها بعد ي�من لكن �صجاع تطلب الأمر منه 

الربد . 


