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احذر.. اأمل ال�صدر يهدد قلبك

�أغلب من ي�شكون  �أن  �إىل  �أجريت يف بريطانيا،  �أ�شارت در��شة حديثة 
الأطبائهم من �أمل يف �ل�شدر للمرة �الأوىل، ال يح�شلون على فحو�شات 

ت�شخي�شية �إ�شافية لتحديد �شببه.
�إ���ش��ارة خطر،  �الأم��ر  �الأط��ب��اء �عتبار ه��ذ�  �أن على  �لباحثون  و�أو���ش��ح 
بالقلب،  باأ�شباب متعلقة  يكن مرتبًطا  و�إن مل  �الأمل حتى  �إن هذ�  �إذ 
فهوؤالء �الأ�شخا�ص لديهم �حتماالت �أكرب للإ�شابة باالأزمات �لقلبية، 
وم�شكلت يف �لقلب على مدى خم�ص �ل�شنو�ت �لتالية، الأول �شكوى 

من هذ� �الأمل.
وقال �لدكتور بيرت كروفت �أحد باحثي �لدر��شة فوجئنا �أن �أغلب من 
ظلو�  �ل�شبب،  و��شح  غري  �ل�شدر  يف  �أمل  ب�شاأن  طبيبهم  ي�شت�شريون 

دون ت�شخي�ص ملدة �شتة �أ�شهر.
و�أ�شاف كروفت وهو من معهد �أبحاث �لرعاية �الأولية وعلوم �ل�شحة 
�إىل  ت�شل  ملدة  �ملجموعة  تلك  تابعنا  �شتافورد�شري  كيل يف  يف جامعة 
خم�ص �شنو�ت، وخل�شنا �إىل �أن لديهم �حتماالت �شغرية لكنها موؤكدة 
للإ�شابة باأمر��ص �لقلب، مقارنة مبجموعة ح�شلت على ت�شخي�ص 

حمدد ال علقة له باأمر��ص �لقلب.
و�أ�شار �لباحث �لربيطاين �إىل �أن خم�شة �أ�شخا�ص من بني كل 100 
�أ�شيبو�  فيها معروًفا،  �ل�شدر  �أمل  �شبب  يكن  �لتي مل  �ملجموعة  من 
مقارنة  تالية،  �شنو�ت  خم�ص  م��دى  على  بالقلب  متعلقة  مب�شكلت 
�أن �شببه  �أ�شخا�ص من كل مئة يف �ملجموعة �لتي حتدد فيها  بثلثة 

غري متعلق ب�شحة �لقلب.
و�أفاد كروفت باأن �ملر�شى ميكنهم �أن يطمئنو� على �لرغم من ذلك، 
�أمل  �أطباءهم ب�شاأن  ��شت�شارو�  �أن من  �إىل  ا  �أي�شً الأن �لدر��شة خل�شت 
�الأكرث  ه��و  م��ن  ب�شاأن  ع��ام  ب�شكل  جيد  تقييم  على  ح�شلو�  �ل�����ش��در، 

عر�شة للإ�شابة باأمر��ص �لقلب.

اأدلة تربط بني مقاومة 
الأن�صولني والتدهور الإدراكي

قد  للأن�شولني  �ملنخف�شة  �حل�شا�شية  �أن  �إىل  حديثة  در��شة  خل�شت 
�أخرى عند كبار  �إىل تر�جع �شريع يف �لذ�كرة ومهار�ت عقلية  توؤدي 

�ل�شن حتى بني غري �مل�شابني مبر�ص �ل�شكري.
ب�شكل  �جل�شم  ��شتجابة  ع��دم  �أي  �الأن�����ش��ول��ني  مب��ق��اوم��ة  ي��ع��رف  وم��ا 
بال�شكري. وي�شاب  �الإ�شابة  �الأن�شولني موؤ�شر على  طبيعي لهرمون 
كما  �الأن�شولني  ��شتغلل  �جل�شم  ي�شتطيع  ال  عندما  بال�شكري  �مل��رء 
بني  بالفعل  �لعلم  ورب��ط  طاقة.  �إىل  �ل��دم  يف  �ل�شكر  لتحويل  ينبغي 
�ملر�ص و�لتدهور �الإدر�كي و�خلرف لكن طبيعة هذه �ل�شلة على وجه 

�لتحديد غري و��شحة.
من  الأك��رث  �ل�شن  كبار  من   489 �لباحثون  تتبع  �لدر��شة  والإج���ر�ء 
عقدين. وتو�شل �لباحثون �إىل �أن �الأ�شخا�ص �لذين يعانون من �أعلى 
م�شتويات ملقاومة �الإن�شولني �شجلو� �أ�شو�أ �أد�ء معريف و�أدنى نتائج يف 

�ختبار�ت للذ�كرة ومهارة عقلية تعرف با�شم �لوظيفة �لتنفيذية.
وقال د�فيد تاين كبري �لباحثني يف �لدر��شة �إن : هناك �أدلة متز�يدة 
على �أن �الأن�شولني يوؤدي وظائف عديدة يف �ملخ لذ� فقد ي�شاهم �شعف 
تنظيم �الأن�شولني �إىل ت�شريع وترية �لتدهور �الإدر�كي ورمبا ي�شبب 

مر�ص �لزهامير.
�الإل���ك���رتوين ال يقت�شر �الأم����ر ع��ل��ى مر�شى  �ل��ربي��د  و�أ����ش���اف ع��رب 
�ل�شكري من �لنوع �لثاين. فحتى �الأ�شخا�ص �لذين يعانون مقاومة 
�أو متو�شطة للأن�شولني وغري م�شابني بال�شكري من �لنوع  ب�شيطة 

�لثاين يكونون يف خطر �أكرب مبرور �لوقت.
 58 �لعمر  م��ن  يبلغون  بد�يتها  عند  �ل��در����ش��ة  يف  �مل�����ش��ارك��ون  وك���ان 
�لقلب و�الأوعية  �أمر��ص  باأحد  �ملتو�شط وجميعهم م�شابون  عاما يف 
يف  بال�شكري  �أ�شيبو�  �لذين  �مل�شاركني  �لدر��شة  و��شتثنت  �لدموية. 

�لبد�ية �أو من �أ�شيبو� باملر�ص خلل فرتة �ملتابعة.
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اأ�صبوع املو�صة املحت�صمة ي�صتقطب م�صممي العامل 
يهدف عر�ص �الأزياء �ل�شخم �لذي متت �إقامته يف لندن، �إىل متكني �لن�شاء 
�مل�شلمات �لعائد�ت �إىل لندن هذ� �لعام من خلل عار�شات �الأزياء �للتي 

�رتدين ف�شاتني ف�شفا�شة مع �أ�شكال خمتلفة من �حلجاب.
وقد قام �أكرث من 40 م�شمًما من خمتلف �أنحاء �لعامل بعر�ص ت�شميماتهم 
�ملختلفة يف �أ�شبوع �ملو�شة �ملحت�شمة يف معر�ص �شات�شي بلندن هذ� �الأ�شبوع. 
يف   Haute Elan يف  �ملنظمون  ��شت�شافه  �ل��ذي  �حل��دث  ه��ذ�  ويهدف 
�لعا�شمة �لربيطانية للمرة �لثانية �إىل �إعطاء �لفر�شة للعلمات �لتجارية 
�رتد�ء  لن  يف�شّ �ل��لت��ي  و�أول��ئ��ك  �ملتدينات  �لن�شاء  �حتياجات  تلبي  �لتي 
�لربيطانية.  ميل  ديلي  �شحيفة  ذكرته  ملا  وفَقا  وذل��ك  �ملحت�شمة  �مللب�ص 
و�أماكن  عمل  وور����ص  �أزي���اء  ع��رو���ص  �ملحت�شمة  �ملو�شة  �أ���ش��ب��وع  ويت�شمن 
للت�شوق وقد القى �أول عر�ص متت �إقامته يف فرب�ير �ملا�شي جناًحا مبهًر� 
حيث �أ�شاد حمبو �ملو�شة و�الأزياء يف �ملجتمع �الإ�شلمي باحلدث و�عتربوه 
خطوة للإمام يف عامل �الأزي��اء �ملحت�شمة. وللتعبري عن �إعجابهم بالفكرة 
قام �لعديد من رو�د مو�قع �لتو��شل �الجتماعي يف �لعامل �الإ�شلمي بن�شر 
تعليقات �إيجابية عن �حلدث حيث كتبت �إحدى م�شتخدمات تويرت وتدعى 
�مل�شلمات حول  �لن�شاء  �لكثري من  �إل��ه��ام  وباإمكانه  ر�ئ��ع  ح��دث  �إن��ه  ���ش��ارة: 
�ملو�شة يف نف�ص �لوقت �لذي يحافظن فيه على  باأنهن قد يو�كنب  �لعامل 
�حت�شامهن. ويف �لوقت نف�شه و�شفت �ملدّونة �ل�شهرية دينا طوكيو و�لتي 

لديها �أكرث من مليون متابع على موقع �ن�شتغر�م �حلدث باأنه ثورّي.
�لعلمات  ب��اأن  �أ�شعر  قالت طوكيو  بلوغو�شفري  لها مع جملة  مقابلة  ويف 
�أنها �شتتجه �إىل مو�قع �لتو��شل  �لتجارية �أ�شبحت تتقبل �لتنوع و�أعتقد 

�الجتماعي لتكت�شف كّم �ملو�هب �ملوجودة هناك.
�أن��ه ميكنك �حلفاظ على �الحت�شام و�الإمي��ان يف  ��ح  �أُو���شّ �أن  �أري��د  و�أ�شافت 
نف�ص �لوقت �لذي تو�كبني فيه �ملو�شة و�الأزياء وبالفعل هناك �لكثري من 

�مل�شلمات يفعلن ذلك.

هكذا تبدو 
الزلزل حتت املاء

وهي  �لطبيعية،  �لظو�هر  م��ن  �ل���زالزل 
ع����ب����ارة ع����ن ���ش��ل�����ش��ل��ة م����ن �اله�����ت�����ز�ز�ت 
لت�شققها  ت���وؤدي  ل��لأر���ص،  �الرجت��اج��ي��ة 
وح�������دوث �رت����ف����اع����ات و�ن���خ���ف���ا����ش���ات يف 
�ل��ق�����ش��رة �الأر����ش���ي���ة، ول��ك��ن ك��ي��ف يكون 

�لزلز�ل حتت �ملاء.
ب��ال��ق��رب م���ن �شو�حل  ر���ش��د غ��و����ش��ون 
�لفلبني جمموعة من �للقطات لتعر�ص 
 5.7 ل���زل���ز�ل بلغت ق��وت��ه  �مل��ح��ي��ط  ق���اع 
كانو�  حيث  ريخرت،  مقيا�ص  على  درج��ة 
رحلتهم  �أث����ن����اء  م�����رًت�   18 ع��م��ق  ع��ل��ى 
عا�شمة  مابيني  قرب  �ملحيط  الكت�شاف 

�لغط�ص يف �لفلبني.
�شحيفة  ن�شرته  �ل��ذي  �لفيديو  وح�شب 
�رتفاع  يظهر  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة،  م��ي��ل  دي��ل��ي 
�أر����ص �ملحيط كما مت  �ل��رم��ال م��ن على 
���ش��م��اع ���ش��وت ب��ع��ي��د يف �خل��ل��ف��ي��ة، وعلى 
�لفور قام قائد جمموعة �لغط�ص باإلغاء 
�ل��زل��ز�ل ومل ي�شب  ف��ور ح���دوث  �ملهمة 

�أحد باأي �أذى.
�أحد �لغو��شني على هذه �لو�قعة  وعلق 
قائًل: �شعرًنا وكاأن مروحة قارب قامت 

بالدور�ن �ل�شريع فوقنا مبا�شرة.

على   �صلبًا  توؤثر  يومية  عادات   9
�صعادتك و�صحتك وعملك �ص 23

ينقذ حياة "ذئب" 
من العط�ش

ميل"  "ديلي  م������وق������ع  ن���������ش����ر 
لرجل  فيديو  مقطع  �لربيطانية 
ب��ع��د ما  ف��م��ه  م����اًء يف  ذئ��ب��اً  ي�شقى 
وج���ده �ل��رج��ل وه��و ي��ق��ود �شيارته 

يف �لطريق
ح��ي��ث ظ��ه��ر ���ش��ائ��ق �ل�����ش��اح��ن��ة يف 
�ل���ف���ي���دي���و ي���ت���ج���ول ب�������ش���ي���ارت���ه يف 
يعاين  ذئباً  وج��د  به  و�إذ�  �لطريق 
�ل�شديد  و�جل���ف���اف  �ل��ع��ط�����ص  م��ن 
يف  �مل��اء  بو�شع  فقام  �لطريق  على 
�ملاء  �ل��ذئ��ب  ���ش��رب  �أن  ف��م��ه وب��ع��د 
م��ب��ا���ش��رة ق��ف��ز ع��ل��ى �ل���ف���ور وظل 
�شعد  حتى  �ل��ط��ري��ق  على  ي��ج��ري 
�إىل �ل�شاحنة ليحتمى بد�خلها من 

حر�رة �ل�شم�ص �ل�شديدة .
�ل����دي����ل����ي ميل  ق����ال����ت ����ش���ح���ي���ف���ة 
�لربيطانية �إن مقطع �لفيديو مت 
�لتقاطه يف �لرب�زيل باأحد �لغابات 
حيث �رتفعت هناك درجة �حلر�رة 

و�أدى ذلك �إىل جفاف �الأر�ص .

خم�صيني ي�صرم 
النار باإمام م�صجد

�أق������دم م�������ش���ِل، يف �خل��م�����ش��ني من 
�ل��ن��ار باإمام  �إ����ش���ر�م  ع��م��ره، ع��ل��ى 

م�شجد يف نابل�ص بفل�شطني.
بح�شب  �أم����ن����ي،  م�������ش���در  وك�������ش���ف 
�شحيفة �لبيان، �أن �لرجل ويعمل 
�أح�شر  ن��اب��ل�����ص،  ب��ن��اي��ة يف  ح��ار���ص 
و�ألقاها  بالبنزين  مملوءة  زجاجة 
�مل�شجد  د�خ�������ل  �الإم���������ام  ب����اجت����اه 
�لنار  و�أ���ش��ع��ل  �ل��ف��ج��ر،  بعد ���ش��لة 
و��شتعلت  �الإم�����ام.  ح���رق  حم����اوال 
�مل�شلون الإخمادها،  �لنري�ن وهرع 
فيما �أ�شابت �أ�شر�ر مادية طفيفة 
�مل�������ش���ج���د، وو�����ش����ل����ت ق��������و�ت من 
و�عتقلت  �لفل�شطينية  �ل�����ش��رط��ة 

�لرجل �خلم�شيني.
�ل��رج��ل برر  �أن  �مل�����ش��در،  و�أ����ش���اف 
فعلته، باأنه حذر �الإمام عدة مر�ت 
و�لدعاء،  ب��ال�����ش��لة  �الإط���ال���ة  م��ن 
با�شتفز�زه  ت�����ش��ب��ب  �ل����ذي  �الأم�����ر 
فاأقدم على فعلته بعد �النتهاء من 
�شلة �لفجر. ومت حتويل �جلاين 
ال�شتكمال  �ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ي��اب��ة  �إىل 
�الإجر�ء�ت �لقانونية، حيث وجهت 
�ع��ت��د�ء على  �إل��ي��ه ع��دة تهم بينها 

دور عبادة وحرق و�إيذ�ء.

انبعاث مادة كيميائية 
من م�صنع بطاريات 

م�شوؤويل  �إن  ت�����ش��ل  ���ش��رك��ة  ق��ال��ت 
�نبعاث  يف  ي��ح��ق��ق��ون  �ل�����ط�����و�رئ 
م��ادة خطرية من م�شنع تابع لها 
�لبطاريات  ت�شنيع  يف  ُمتخ�ش�ص 
يف والية نيفاد� �الأمريكية  و�إنه مل 

تقع �أي �إ�شابات بالغة.

ن�صائح لإ�صالح ما يف�صده النوم يف جمالك!

ت�شعر �ملر�أة باأن "جمالها يف خطر" مع �أول نظرة يف �ملر�آة 
و�ل�شعر  �ملنتفخة  �جلفون  ترى  عندما  �ال�شتيقاظ  بعد 
بع�ض  لكن  �ملحببة،  غيير  �لفم  ر�ئييحيية  مييع  �ملييرتييب  غيير 
�لن�شائح ت�شاعد على عالج �آثار �لنوم و�خلروج للعمل �أو 

�لت�شوق بوجه م�شرق.
يف  ت�شاعدها  �شريعة  جتميلية  الإجيير�ء�ت  �مليير�أة  حتتاج 
ومن  �لوجه  على  �لنوم  يرتكها  �لتي  �الآثييار  من  �لتخل�ض 
�ملعني  "غوفيمنني" �الأملاين  موقع  يف  جاء  ملا  وفقا  �أهمها 

باأخبار �ملر�أة:
�نتفاخ  يكون  بالعينني:  �ملحيط  و�ل�شو�د  �جلفون  �نتفاخ 
�لعينني يف �أ�شد حاالته بعد �ال�شتيقاظ من �لنوم، ويقول 
�أ�شباب  لها  بالعني  �ملحيطة  �ل�شود�ء  �لهاالت  �إن  �خلرب�ء 
وتناول  بالتدخني  �أي�شا  تزيد  لكنها  �لعادة  يف  جينية 
و�ملظهر  �للمعان  والإ�ييشييفيياء  �ليينييوم.  وقلة  �لكحوليات 
ين�شح  �لنوم،  من  �ال�شتيقاظ  بعد  �لعينني  على  �جلذ�ب 
�أكيا�ض �شاي �لكاموميل على  �أو  بو�شع �شر�ئح �لبطاط�ض 

�لعينني لب�شع دقائق بعد �ال�شتيقاظ.

�أن تنظر لوجهها يف  �مل���ر�أة  �أك��رث م��ا يزعج  �حل��ب��وب: م��ن 
�ملر�أة لتجد �حلبوب �لتي ظهرت على وجهها منذ يومني، 
ين�شح  �حل��ب��وب،  مل�شكلة  �شريع  وكحل  م��وج��ودة.  م��از�ل��ت 
�خلرب�ء مبرهم �لزنك �لذي يقلل من �اللتهاب وي�شاعد 
يف جتفيف �حلبوب ب�شرعة.  ويجب �لو�شع يف �العتبار �أن 
�شوء �لتغذية و�لتغري�ت �لهرمونية و�ل�شغط �لع�شبي من 
�أهم �أ�شباب ظهور �حلبوب حتى بعد جتاوز فرتة �ملر�هقة.

��شفر�ر �الأظافر: ن�شيان و�شع كرمي �ليدين و�الأظافر مع 
�الأظافر ويجعل  يوؤدي ال�شفر�ر  �لطلء،  ��شتخد�م  كرثة 
�حلل  �لليمون  ميثل  م�شكلة  وهي  مقبول،  غري  مظهرها 
على  �إليها  يعيد  بالليمون  �الأظافر  فتدليك  لها،  �الأ�شرع 

�لفور �ملظهر �ل�شحي.
غياب �لن�شارة عن �لوجه: يعاين �لبع�ص من عدم ن�شارة 
�لوجه بعد �ال�شتيقاظ �أو ما يطلق عليه "��شفر�ر �لوجه" 
لكن  �لتجميل،  مب�شتح�شر�ت  حلها  ميكن  م�شكلة  وه��ي 
الإز�ل��ة خليا  ي��وؤدي  �لوجه �شباحا مب��ادة مق�شرة  غ�شيل 
م��ا يعطيكي  وه��و  �ل��دم��وي��ة  �ل����دورة  �مليتة ويحفز  �جل��ل��د 

وجها ن�شر� دون �حلاجة الأحمر �خلدود.
�لد�شمة،  �لع�شاء  �آث��ار وجبة  �لفم: غالبا ما تظهر  ر�ئحة 
�إحر�جا  ي�شبب  ما  وه��و  �لتايل  �ليوم  يف  �لفم  ر�ئحة  على 

�شديد�، ميكن �لتخل�ص منه مب�شغ بع�ص ورقات �لنعناع، 
�أو باللنب �لذي ميكن خلطه مع �لقهوة �أو �ل�شاي، ليزيل 

رو�ئح �لفم �لكريهة.

�ملظهر �خلارجي.."موؤهل" �إ�شايف للنجاح �لعملي؟
جناحا  �ل��ع��امل  يف  �لتجميل  م�شتح�شر�ت  ق��ط��اع  يحقق 
�لظهور  يف  �أي�شا  و�ل��رج��ال  �لن�شاء  رغبة  �شببه  متز�يد� 
دف��ع جهات بحثية ملحاولة معرفة  ب�شكل ج��ذ�ب، وه��و ما 
علوة  �لعملي  بالنجاح  و�شلته  �خل��ارج��ي  �ل�شكل  �أهمية 

على ر�شد معدل �الإنفاق على "�جلمال".
ال ترتدد �مل��ر�أة غالبا يف �شر�ء �أحدث �أل��و�ن ظلل �لعيون 
و�ألو�ن  ب��اأن��و�ع  مكتظة  خز�نتها  �أن  رغ��م  �ل�شفاه  و�أح��م��ر 
خمتلفة من م�شتح�شر�ت �لتجميل، �إميانا منها باأن هذه 
�إ�شافية على جاذبية  �شت�شيف جاذبية  �ملنتجات �جلديدة 
عينيها �أو �شكل �شفتيها. فيما يلي خم�ص حقائق باالأرقام 

عن عامل �لتجميل:
-1 م�شدر �إنفاق يلتهم �أمو�ل �لن�شاء: ت�شري �الإح�شائيات 
م�شتح�شر�ت  ع��ل��ى  �مل������ر�أة  ت��ن��ف��ق��ه  م���ا  م��ت��و���ش��ط  �أن  �إىل 
يقدر  حياتها  طو�ل  و�ل�شعر،  باجل�شم  و�لعناية  �لتجميل 

بنحو 14 �ألف يورو.

-2 �أرباح باملليار�ت: تعود رغبة �ملر�أة �مل�شتمرة يف �لظهور 
حققت  �لتي  �لتجميل  �شركات  على  بالنفع  جميل،  ب�شكل 
يف �أملانيا وحدها �أرباحا قدرت بنحو 9ر12 مليار يورو يف 

عام 2013، وفقا لتقرير ن�شره موقع غوفيمن �الأملاين.
بيع  دون  دقيقة  متر  تكاد  ال  تتوقف:  ال  �إنتاج  -3عجلة 
�ل�شفاه  فاأحمر  �الأ�شو�ق،  م�شتح�شر�ت جتميل جديدة يف 
وظ����لل �ل��ع��ي��ون �ل����ذي ت��ن��ت��ج��ه ���ش��رك��ة م���اك ع��ل��ى �شبيل 

�ملثال، يباع كل ثانيتني، ح�شب �ملوقع �ملذكور.
�أجر�ها معهد  �أظهرت در��شة  -4 �جلمال مفتاح �لنجاح؟ 
يتمتعون  �لذين  �الأ�شخا�ص  �أن  �الأمل���اين،  �لعمل  م�شتقبل 
�أ���ش��رع من  ب��اجل��م��ال و�جل��اذب��ي��ة يح�شلون على وظ��ائ��ف 
متو�شطي �جلاذبية كما �أن دخلهم يزيد يف �ملتو�شط بن�شبة 
�ملوؤهلت  نف�ص  على  باحلا�شلني  م��ق��ارن��ة  باملئة  خم�شة 
كوريا  ويف  �جل��ذ�ب.  للمظهر  يفتقرون  ولكنهم  �لدر��شية 
لتاأمني  عن�شر  ثالث  �لتجميل  عمليات  �شارت  �جلنوبية 

وظيفة جيدة بجانب �لتعليم و�إجادة �للغة �الإجنليزية.
�إىل  �الإح�����ش��ائ��ي��ات  ت�شري  �أي�����ش��ا:  ل��ل��رج��ال  �جل��م��ال   5-
�ملظهر  �أن  ي��ع��ت��ق��دون  �ل��ع��امل  يف  �ل��رج��ال  م��ن   90% �أن 
وفقا  �لعملية،  �حل��ي��اة  يف  �لنجاح  لتحقيق  مهم  �جل���ذ�ب 

ملوقع غوفيمن �الأملاين.

هل جربت القهوة 
بامللح بدل من ال�صكر؟

لكثري من �لنا�ص ال يوجد �أف�شل 
يف  �ل�شاخنة  �ل�شود�ء  �لقهوة  من 
�لعمل.  �إىل  �لذهاب  �ل�شباح قبل 
�حلليب،  م���ع  يف�شلها  �ل��ب��ع�����ص 
�إ�شافة  يف  ي���رغ���ب  م���ن  وه���ن���اك 
�ل�شكر. لكن �الآن هناك من يدعو 
�ل�شكر  بدال من  �مللح  �إ�شافة  �إىل 
نكن  مل  �إذ�  �ل��ق��ه��وة،  �أك����و�ب  �إىل 

نرغب يف مذ�ق �ملر�رة.
ف���اإذ� ك��ان��ت �ل��ق��ه��وة �خل��ا���ش��ة بك 
�لقليل  ف�شع  �شديدة،  م��ر�رة  بها 
�ل�����ش��ودي��وم و���ش��وف تكت�شف  م��ن 
غري  نكهة  ل��ه  �شت�شبح  �مل���ذ�ق  �أن 

متوقعة من قبل.
وق����د ي���ب���دو ذل����ك ���ش��خ��ي��ف��ا، لكن 
�ل���ذي���ن ي���دع���ون ل��ت��ج��ري��ب ذلك 

�الأدل���ة  �إىل  ي�شتند  �إن���ه  ي��ق��ول��ون 
�لعلمية.

"مرتو"  ����ش���ح���ي���ف���ة  ب���ح�������ش���ب 
�ل�����ربي�����ط�����ان�����ي�����ة ف�����ق�����د وج�������دت 
در�����ش���ة ح��دي��ث��ة، ن�����ش��رت��ه��ا جملة 
�أيونات  �أن  �لعلمية،  "�لطبيعة" 
طعم  كبح  على  تعمل  �ل�شوديوم 
�أكرث  �لقهوة  �مل��ر�رة وجتعل نكهة 

جاذبية.
حتتاج  فاإنك  �ل�شكر  عك�ص  وعلى 
كبرية  كمية  ولي�ص  ج��د�،  للقليل 
ب�شع  بالفرق جليا، فقط  لتح�ص 

ملعقة �شغرية.
�أن  ح���ال  �أي  ع��ل��ى  يعني  ال  وه���ذ� 
لتح�شري  �ملالح  �لبحر  ماء  نغلي 

�لقهوة.
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�ش�ؤون حملية

بح�شور مدير �جلامعة

كلية الطب والعلوم ال�صحية يف جامعة الإمارات تكرم طلبتها املتميزين

لتعزيز ثقافة �ل�شعادة

خليفة ال�صويدي يقدم حما�صرة "الإيجابية يف احلياة اجلامعية" لطلبة جامعة الإمارات

لتعزيز دور �ملو�شيقى يف �مل�شهد �لثقايف 

انطالقة جديدة لـ"بيت العود" يف اأبوظبي ُترثي احلركة الثقافية والفنية

•• العني - الفجر

تعزيز�ً لروؤية جامعة �الإمار�ت يف �لريادة و�لتميز على 
�مل�شتويني �الإقليمي و�لدويل، باإعد�د طلبتها ليكونو� 
متميزين يف جماالت تخ�ش�شهم، قياديني ومنتجني 
يف جمتمعاتهم، ح�شر �شعادة �الأ�شتاذ �لدكتور حممد 
ت��ك��رمي كلية �لطب  �ل��ب��ي��ل��ي-م��دي��ر �جل��ام��ع��ة، ح��ف��ل 
�ملتميزين  لطلبتها  �جل��ام��ع��ة  يف  �ل�شحية  و�ل��ع��ل��وم 
�لتخ�ش�شات  خمتلف  يف  و�مل��ت��ف��وق��ني  �مل��ب��دع��ني  م��ن 
�ملختلفة  �لطلبية  و�الأن�شطة  �لطبية   �الأك��ادمي��ي��ة 
�لعام  خريجي  من  للدفعات  �لكلية  بها  تزخر  �لتي 
و�لبالغ   ،  2017-2016-2015 �الأك����ادمي����ي 
دفعات   6 م��ن  متميز  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   12 ع��دده��م 
يف �ل��ك��ل��ي��ة و35 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة م��ن �مل�����ش��ارك��ني يف 
وطالبة  طالب  و40  و�لبحثية،  �لعلمية  �الأن�شطة 
�لتي  �الأن�شطة و�لفعاليات  �مل�شاركني يف خمتلف  من 
تقيمها �لكلية طو�ل �لعام �الأكادميي ، يف قاعة �ل�شيخ 
�لدكتورة  �الأ���ش��ت��اذ  وبح�شور  �لكلية،  مببنى  خليفة 

�ل�شحية،  و�لعلوم  �لطب  كلية  عميدة  الجن��ر-  روث 
و�لدكتور �شليمان �حلمادي-نائب �لعميد، و�لدكتور 
�ل��ر���ش��م��ي للطلبة  �مل��ت��ح��دث  ���ش��وب��ر�م��اي��ا-  ���ش��ن��دي��ب 
�ملتميزين، و�أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية وطلبة �لكلية. 
بالطلبة  �لبيلي  حم��م��د  �ل��دك��ت��ور  رح���ب  كلمته  ويف 
�أكرم  �أن  ���ش��روري  دو�ع���ي  م��ن  وقال" �أن���ه  �ملتفوقني 
�ل�شحية  و�لعلوم  �لطب  كلية  من  �ملتميزين  �لطلبة 
ومتيزهم  باإجناز�تهم  ونحتفل  �الإم���ار�ت،  جامعة  يف 
ع��ل��ى �ل�����ش��ع��ي��د �ل��ع��ل��م��ي و�الك����ادمي����ي  �ل����ذي حتقق 
�لتوجه  نتاج  و�ل��ذي يعك�ص  �الأك��ادمي��ي،  �لعام  خ��لل 
و�لتميز  ل��ل��ري��ادة  �الإم�����ار�ت  جلامعة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وي��ن �مل��ح��ل��ي و�ل������دويل، م���وؤك���د�ً ع��ل��ى ما 
حمفزة  علمية  بيئة  �أف�شل  توفري  هو  عليه  نحر�ص 
مبختلف  �ل�شحية  �لعلوم  يف  و�البتكار  �الإب���د�ع  على 
�لطلبة، وذلك وفق  جماالتها وتخ�ش�شاتها الأبنائنا 
�أف�شل �ملعايري �ملعتمدة دوليا، و�لتي تتمتع بها كلية 
ذلك يف  وياأتي  �جلامعة،  �ل�شحية يف  و�لعلوم  �لطب 
�إطار تلبية توجهات قيادتنا �لر�شيدة يف �إعد�د كو�درنا 

يف  ومتفوقني  متميزين  ليكونو�  �مل��وؤه��ل��ة  �لوطنية 
�لعلمية  �ملمار�شة  خلل  من  تخ�ش�شاتهم،  جم��االت 
يعزز  ،ما  �ملتخ�ش�ص  �لعملي  و�لتدريب  و�الأكادميية 
من كفاءة �أبنائنا �لطلبة ورفدهم لتغطية �حتياجات 

�لقطاع �ل�شحي ومتطلباته �مل�شتقبلية يف �لدولة".
باإجناز�ت  نحتفل  �أن  �ملهم  من  �أن��ه  �شعادته  و�أ���ش��اف 
و�لطالبات،  �ل��ط��ل��ب��ة  �أب��ن��ائ��ن��ا  م��ن  �مل�شتقبل  �أط���ب���اء 
تكرميا جلهودهم �ملميزة طو�ل فرتة در��شتهم، ونحن 
�لقطاع  يف  و�الإب���د�ع  �لتميز  من  �ملزيد  منهم  ننتظر 
�ل�شحي و�لطبي مبختلف جماالته وتخ�ش�شاته يف 
دول��ة �الإم���ار�ت، ومبا يحقق �ل��دور �ملنوط باجلامعة 
وروؤي��ت��ه��ا يف �إع����د�د ك����و�در وط��ن��ي��ة م��وؤه��ل��ة ومتميزة 
�لقطاع  ه��ذ�  وتغطية  �لعمل،  ���ش��وق  �إىل  للن�شمام 
�حل��ي��وي �ل��ه��ام مب��ا يعد �ح��دى �الأول��وي��ات �لوطنية 
و�ال�شرت�تيجية �لتي تعنى بها حكومتنا �لر�شيدة يف 
تطوير وحتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة للقطاع �لطبي يف 
دولة �الإم��ار�ت، وهذ� ما ي�شتدعي منا �حلر�ص على 
�لطب  كلية  من  و�ملتميزين  �ملبدعني  �أبناءنا  رعاية 

و�لعلوم �ل�شحية بجامعة �الإمار�ت. 
�شوبر�مايا-�ملتحدث  �شنديب  �ل��دك��ت��ور  �أث��ن��ى  فيما 
�لهيئة  و�أع�������ش���اء  �مل��ت��م��ي��زي��ن،  ل��ل��ط��ل��ب��ة  �ل��ر���ش��م��ي 
�لتدري�شية وطلبة �لكلية، بامل�شاركني وتقدم بال�شكر 
على  �لطب  كلية  و�أ���ش��رة  �جلامعة  الإد�رة  و�لتقدير 
رعايتها �لد�ئمة لكل �الأن�شطة و�لفعاليات �لتي تعزز 
�لقيم  منظومة  ع��رب  �لكلية  طلبة  ومتيز  جن��اح  م��ن 
�لتو��شل  تعزيز  يف  و�جلامعة  �لكلية  تنتهجها  �لتي 
�ل��ف��ع��ال و�ل��ع��م��ل �جل��م��اع��ي �مل�����ش��رتك ب���روح �لفريق 
و�لنز�هة و�ل�شفافية و�لتفاين يف نقل �ملعرفة و�لعلوم 

للطبة. 
من  لكلمات  ف��ي��دي��و  ع��ر���ص  �حل��ف��ل  ف��ق��ر�ت  و�شملت 
�لطلبة  ح��ول  و�نطباعاتهم  �لتدري�ص  هيئة  �أع�شاء 
�لطلبة  ت��ك��رمي جميع  ك��م��ا مت  ب��ال��ك��ل��ي��ة،  �مل��ت��م��ي��زي��ن 
�لتي  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �الأن�����ش��ط��ة  �مل��ت��م��ي��زي��ن يف خمتلف 
�أقامتها �لكلية خلل �لعام �الأكادميي، وكذلك �شمل 
�لربنامج �لعديد من �مل�شابقات �لرتفيهية و�جلو�ئز 

�ملقدمة من �أ�شرة �لكلية و�جلمعية �لطلبية. 

•• العني - الفجر

�شمن فعاليات "معاً ن�شيء حياتك" لقطاع نائب مدير 
�جلامعة ل�شوؤون �لطلبة و�لت�شجيل بجامعة �الإمار�ت 
، قدم �لدكتور خليفة �ل�شويدي –�أ�شتاذ م�شاعد بكلية 
�جلامعية"  �حلياة  يف  "�الإيجابية  حما�شرة  �لرتبية- 
وبح�شور  �جل��ام��ع��ي،  ب��احل��رم  �ل��ه��ليل  �ملبنى  مب�شرح 
ل�شوؤون  �جلامعة  مدير  �لكعبي-نائب  علي  �ل��دك��ت��ور 

�لطلبة و�لت�شجيل- وعدد من طلبة �جلامعة.
�إيجابية و�شعيدة  وتهدف هذه �لفعالية �إىل خلق بيئة 
يف �جلامعة، وجعلها ثقافة د�ئمة يف �حلياة �جلامعية، 
خدمة  على  وليعملو�  وعلمياً،  مهنياً  �لطلبة  ولدعم 
حتقيق  على  وم�شاعدتهم  �إيجابية،  ب�شورة  �أوطانهم 
طموحاتهم من خلل �الإيجابية، و�لعي�ص ب�شعادة بقية 
حياتهم، حيث تناول �ملحا�شر مز�يا �حلياة �جلامعية، 
وتعريف �الإيجابية، وكيفية توليد م�شادرها �لد�خلية 

و�خلارجية، وكيف �أن نقنع غرينا باالإيجابية.
برجمة  علينا  "�إن  �ل�شويدي:  خليفة  �لدكتور  وق��ال 
عقلنا �للوعي �إىل �لتفكري باإيجابية و�ختيار �الأفكار 
و�أكرث ثقة،  �شعد�ء  �أن نكون  �لتي تعيننا على  �ملنا�شبة 
وحتقيق �لتناغم �لروحي من خلل �لرتبية و�لتغذية 
على  و�لعمل  �ل�شليمة،  �لدينية  �لتزكية  �إىل  �إ�شافة 
و�ل�شعادة  �لثقة  و�لتي تعطينا  لنا  �لرتكيبة �جل�شمية 
ع��ن��دم��ا ن��ك��ون �أك����رث ���ش��ح��ة. وق����دم �ل���دك���ت���ور خليفة 

�ل�شويدي عدد من �ملقرتحات حلياة �شعيدة كاالبتعاد 
ب�شكل  �لريا�شة  وممار�شة  �ل�شلبيني،  �الأ�شخا�ص  عن 
منتظم، ومو��شلة �لتفكري �الإيجابي، وقر�ءة �لق�ش�ص 
باالإجاز�ت  و�ال���ش��ت��م��ت��اع  �ل�شحي،  و�ل��غ��ذ�ء  �لناجحة 
�ل�شويدي:  وقال  �ملف�شلة،  �لهويات  و�لعطل مبمار�شة 
علينا �أن نقنع غرينا باالإيجابية من خلل �البت�شامة 
منحة،  �إىل  �ملحنة  حتويل  وتعلم  �الإيجابي،  و�حلديث 
و�لتفاعل �مل�شتمر مع �لفعاليات و�الأن�شطة �جلامعية.  

•• اأبوظبي - الفجر

طموحة  روؤي��ة  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  �أطلقت 
�إىل تر�شيخ  �أبوظبي تهدف  " يف  �لعود  " بيت  ل��  جديدة 
ونظريات  ت��اري��خ  ل��در����ش��ة  متكاملة  ك��اأك��ادمي��ي��ة  مكانته 
على  �ل��ع��زف  و�أ���ش��ال��ي��ب  �ل��ع��رب��ي��ة  �ملو�شيقى  ومم��ار���ش��ات 
�لعود و�الآالت �لرئي�شية يف �لتخت �ل�شرقي مثل �لقانون 
للإبد�ع  من�شة  توفري  جانب  �إىل  و�لت�شيللو  و�ل��رب��اب��ة 
و�البتكار تعزز دور �ملو�شيقى يف �مل�شهد �لثقايف بالعا�شمة 

�الإمار�تية.  
وح�شر �حتفال �الإطلق كل من معايل �للو�ء ركن طيار 
�ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  رئي�ص  �مل���زروع���ي،  خلف  ف��ار���ص 
خليفة  حممد  و���ش��ع��ادة  و�ل��رت�ث��ي��ة،  �لثقافية  و�ل��رب�م��ج 
لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �مل��ب��ارك، 
هيئة  ع��ام  مدير  غبا�ص،  �شعيد  �شيف  و�شعادة  و�لثقافة، 
بيت  م�شرف  �شمة،  ون�شري  و�لثقافة،  لل�شياحة  �أبوظبي 
�الآالت  على  تدريبية  دور�ت  �ل��ع��ود  بيت  وي��وف��ر  �ل��ع��ود. 
على  للمحافظة  ب��ر�م��ج  تبني  م��ع  �ل�شرقية،  �ملو�شيقية 
�أكادميية  م��ن��اه��ج  و�ع��ت��م��اد  �ل��ع��رب��ي،  �ملو�شيقي  �ل����رت�ث 
ن�شر  جانب  �إىل  �لعربية  �ملو�شيقى  على  تركز  تعليمية 
�شل�شلة  طريق  عن  وتقاليدها  وفنونها  باأ�شالتها  �لوعي 

من �حلفلت يحييها �الأ�شاتذة و�خلريجون و�لطلبة.
�ل��رب��اب��ة ك��األ��ة مو�شيقية  �إدخ����ال  وي��ه��دف �ل��ربن��ام��ج �إىل 
م��ا يدعم مهمة  وه��و  �ل��ع��ود،  بيت  دور�ت  ج��دي��دة �شمن 
هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة يف �حلفاظ على �لرت�ث 
�أي�شاً  �لربنامج  و�شيدعم  �الإم����ار�ت.  دول��ة  يف  �ملو�شيقي 
يف  �لنا�شئة  �ملو�هب  �كت�شاف  عرب  �ملو�هب  تنمية  مبادرة 
مهار�تها  ل�شقل  بالتدريب  وتزويدها  �ملو�شيقى  جم��ال 

�لفنية وتطويرها. 
و�أ�شار �شعادة �شيف �شعيد غبا�ص، مدير عام هيئة �أبوظبي 
�جلديدة  �ل���روؤي���ة  ت��ط��وي��ر  �أن  �إىل  و�ل��ث��ق��اف��ة،  لل�شياحة 
ل�بيت �لعود يتما�شى مع �الأهد�ف �ال�شرت�تيجية للهيئة 
م�شتد�مة،  وثقافية  �شياحية  وجهة  بناء  �إىل  و�لر�مية 
�ملنطقة  �ل��ث��ق��ايف يف  ل��لإ���ش��ع��اع  م��ن��ارة  وت��ك��ري�����ص موقعها 
و�ل���ع���امل، و�ل��ت��ي حتت�شن �ل��ف��ن��ان��ني ل��ل��ح��و�ر و�الإب�����د�ع 

�لثقايف  ت��ر�ث��ه��ا  م��ق��وم��ات  ���ش��ون  م��ع  بالتز�من  �خل���لق، 
وتقاليدها �لعريقة.

توثيق  يف  للتميز  م��رك��ز�ً  �أبوظبي  يف  �لعود  بيت  ويعترب 
و�ملعهد  و�لعربية،  �الإم��ار�ت��ي��ة  �ملو�شيقى  ذ�ك��رة  وحماية 
دولة  يف  و�الأول  �خلليج،  منطقة  يف  ن��وع��ه  م��ن  �لوحيد 
�الإمار�ت لتعليم �لعزف على �لربابة مب�شتوى �حرت�يف. 
�أرجاء  خمتلف  من  �ملو�شيقية  �لتقاليد  مناهجه  وجتمع 
�لبناء  و�حل��و�ر  للتفاعل  �ملجال  وتتيح  �لعربية،  �ملنطقة 

بني مو�شيقى �ل�شرق و�لغرب. 
مر�كز  �أف�����ش��ل  �أح���د  لي�شبح  ت��ط��وره  �لبيت  و�شيو��شل 
يقدم  �شياحياً  ومق�شد�ً  �ملنطقة،  يف  �ل��ع��ود  �آل��ة  �شناعة 
و�حلفلت  للعرو�ص  ومكاناً  ��شتثنائية،  ثقافية  جتربة 

�ملو�شيقية.
م�شوؤولية  �أبوظبي  يف  �لعود  بيت  يحمل  غبا�ص:  و�أو�شح 
�حياء تقاليد �ملو�شيقى �لعربية �الأ�شيلة، وهو ما يتجلى 
ب��و���ش��وح ع��ن��دم��ا ي��ت��األ��ق ط��لب��ه و�أ���ش��ات��ذت��ه يف �حلفلت 
و�لدولية،  و�القليمية  �ملحلية  �ملو�شيقية  و�مل��ه��رج��ان��ات 
�الإمار�تية.  �لعا�شمة  يف  حفلته  برنامج  ذل��ك  يف  مب��ا 
نحو حتقيق  �جلديدة  بروؤيته  �لعود  بيت  ينطلق  وبينما 

و�أبرزها  باإجناز�ته  نفخر  و�لفنية،  �لثقافية  طموحاتنا 
تخريج �أجيال من �لفنانني �ملوهوبني و�ملوؤهلني �أكادميياً 
�الآالت  على  �ح��رت�ف��ي��ة  وك��ف��اءة  مب��ه��ارة  للعزف  وعملياً 

�ل�شرقية �لرئي�شية.
وينظم بيت �لعود جوالت للجمهور ت�شكل �إ�شافة نوعية 
وي�شتك�شف  �أبوظبي.  �لثقافية يف  �ل�شياحة  بر�مج  ُترثي 
�الإمار�تي  �ملو�شيقي  �ل��زو�ر خلل تلك �جلوالت �لرت�ث 
�لعود  �شناعة  وم��ه��ار�ت  �لتقليدية،  و�الآالت  و�ل��ع��رب��ي، 
�أ�شاتذة  يعزفها  �ل��ت��ي  ب��اأن��غ��ام��ه  وي�شتمتعون  وت��اري��خ��ه، 
�لبيت، ويحظون بفر�شة �شر�ء �الآالت �ملو�شيقية �لعربية 
و�لربابة  �ل��ع��ود  ي��ب��ي��ع  �ل����ذي  �لعود"  ب��ي��ت  "متجر  م��ن 
�أحد  زي��ارة  �جلولة  وتت�شمن  وم�شتلزماتها.  و�لت�شيللو 
�ل�شفوف �لدر��شية وور�شة �شناعة �لعود. وتقام �جلوالت 
و�لثلثاء،  �الأح��د  يومي  �شباحاً   12-11 �ل�شاعة  من 
4-5 م�شاء�ً يومي �الثنني و�الأربعاء، على  ومن �ل�شاعة 

�أن يتم �حلجز م�شبقاً.
ويوفر �لبيت �أي�شاً ور�ص عمل يف �شناعة �آلة �لعود ت�شتمر 
ما بني 8 �إىل 10 �أ�شهر حتت �إ�شر�ف فريق من �خلرب�ء 
�لتي  �مل��و���ش��ي��ق��ي��ة  �الآالت  ج����ودة  ل�����ش��م��ان  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ني 

�شتحمل علمة بيت �لعود.  وتقام ور�ص �لعمل و�لدور�ت 
حتت �إ�شر�ف �ملو�شيقار �لعاملي ن�شري �شمه . 

و�أ�شار ن�شري �شمه، م�شرف "بيت �لعود"، �إىل �أن �ملو�شيقى 
ل��غ��ة ع��امل��ي��ة ت�شمو ب���االأخ���لق و�الح�����ش��ا���ص وت��ر���ش��خ قيم 
ملكافحة  ف��ع��ال��ة  و�شيلة  وت��ع��ت��رب  و�الإي��ج��اب��ي��ة،  �لت�شامح 
�لعا�شمة  �أن  م��وؤك��د�ً  �ملجتمعات،  يف  �ل�شلبية  �لتوجهات 
�الإمار�تية هي �لوجهة �ملثالية الحت�شان هذه �الأكادميية 
�لفنانني  رع��اي��ة  يف  لريادتها  ن��ظ��ر�ً  �لعربية  �ملو�شيقية 
�لتي  و�ل��ت��ن��وع  �لت�شامح  و�أج����و�ء  و�مل��ث��ق��ف��ني،  و�مل��ب��دع��ني 
�لعود  بيت  خريجو  وبنّي:ي�شكل  جمتمعها.  بها  ينفرد 
�لنو�ة ال�شتعادة �أجماد �ملو�شيقى �لعربية �الأ�شيلة، ونقل 
�أنغامها �إىل كل بيت لت�شبح يف متناول �جلميع. ون�شكر 
هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة على دعمها غري �ملحدود 
�أبوظبي، وهو ما مهد  ورعايتها �لكرمية ل�بيت �لعود يف 

�لطريق �أمامنا للم�شي قدماً يف �أد�ء ر�شالتنا.
ون����ال ن�����ش��ري ���ش��م��ه م��ط��ل��ع �ل���ع���ام �جل�����اري ل��ق��ب "فنان 
�لرتبية  ب��دع��م  الل��ت��ز�م��ه  ت��ق��دي��ر�ً  لل�شلم"  �ليون�شكو 
�ل�شلم  تعزيز  �أج���ل  م��ن  وج��ه��وده  لل�شباب،  �ملو�شيقّية 
�لعليا  باملثل  و�ل��ت��ز�م��ه  �ملو�شيقّية،  عرو�شه  خ��لل  م��ن 

لليون�شكو و�أهد�فها �لعاملّية.
�أ�ش�شت  ق��د  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  �أن  يذكر 
بيت �لعود يف �أبوظبي خلل �لعام 2008 بهدف تطوير 
�ل�شرقية  �الآالت  وبع�ص  �ل��ع��ود  �آل��ة  على  �ل��ع��زف  تقاليد 
�الأخرى مثل �لقانون و�لربابة و�لت�شيللو، وو�شع �ملناهج 
�ملنا�شبة لتخريج فنانني متميزين يف �لعزف عليها وقر�ءة 
خمتلف �ملوؤلفات �ملو�شيقية و�أد�ءها، و�لبحث يف تاريخ �آلة 
ن�شر  على  و�لعمل  �شناعتها،  مبعايري  و�الرت��ق��اء  �ل��ع��ود 
ثقافة �ملو�شيقى �لعربية يف �إمارة �أبوظبي ودولة �الإمار�ت 

ب�شفة عامة.
وق���د ���ش��ج��ل ب��ي��ت �ل��ع��ود �ل��ع��دي��د م��ن �الإجن������از�ت خلل 
�ل�����ش��ن��و�ت �مل��ا���ش��ي��ة ع��رب ت��خ��ري��ج ف��ن��ان��ني م��وه��وب��ني من 
خمتلف �الأعمار، وتقدميهم يف حفلته. كما ح�شل �ثنان 
�مل�شابقة  يف  و�لثانية  �الأوىل  �جلائزتنّي  على  طلبه  من 
�لدولية للعزف على �آلة �لقانون للأطفال يف "مهرجان 

�ملو�شيقى �لعربية 2014" بالقاهرة.

�أ�شرة جامعة ز�يد تعرب عن �عتز�زها

لبنى القا�صمي: "جائزة خليفة الرتبوية" تعظيم  
اإماراتي لدور التعليم يف التنمية امل�صتدامة 

•• اأبوظبي –الفجر 

للت�شامح  �لدولة  وزي��رة  �لقا�شمي  خالد  بنت  لبنى  �ل�شيخة  معايل  عربت 
رئي�شة جامعة ز�يد عن �شعادتها لت�شميتها وتكرميها من ِقَبل �شمو �ل�شيخ 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة 
�العتبارية  �لرتبوية  �ل�شخ�شية  بو�شفها  �جل��ائ��زة  �أم��ن��اء  جمل�ص  رئي�ص 
ق�شر  يف  �لفائزين   تكرمي  حفل  يف   ،  2017/2016 �حلالية  لدورتها 
و�لقياد�ت  �مل�شوؤولني  وكبار  �ل�شيوخ  من  عدد  بح�شور  باأبوظبي  �الإم��ار�ت 

�الأكادميية و�لتعليمية من د�خل �لدولة وخارجها.
وتز�من �الحتفال مع مرور 10 �شنو�ت على �نطلق م�شرية �جلائزة، مبا 
�جلائزة  ر�ع��ي  حددها  كما  و�أهد�فها  ر�شالتها  يف  �لتميز  من  عقد�ً  يج�شد 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة، حفظه �هلل، 
د�خل  بالتعليم  للنهو�ص  ر�ئ��دة  م��ب��ادرة وطنية  �جل��ائ��زة  ه��ذه  تكون  �أن  يف 

�لدولة وخارجها، وحتفيز �لعاملني يف �مليد�ن �لرتبوي.
�إن  �ملنا�شبة  بهذه  لها  ت�شريح  يف  �لقا�شمي  لبنى  �ل�شيخة  معايل  وق��ال��ت 
جائزة خليفة �لرتبوية تتوج �الهتمام �لكبري �لتي توليه قيادتنا �لر�شيدة 
�مل�شتد�مة  �لتقدم و�لنه�شة  �أهم حمركات  باعتباره  للتعليم وتعظيم دوره 
للموؤ�ش�شات  �لدولة  حتفيز  جت�شد  كما  �الإم���ار�ت،  دول��ة  يف  �لتنمية  مل�شرية 
و�الأفر�د �لعاملني يف قطاعات �لرتبية على تطوير �أدو�رهم با�شتمر�ر من 
�أجل حتقيق �إجناز�ت مميزة �شمن هذه �ملنظومة. ويكرب �أثر هذه �جلائزة 

بامتد�د مظلتها لت�شمل �لوطن �لعربي كله ولي�ص فقط دولة �الإمار�ت.
و�أكدت �أن هذ� �لهدف �لكبري ي�شكل �أحد �لرو�فد �مللِهمة للقدوِة �لرفيعِة 
ملبادر�ِت  دفِعها  يف  �لر�شيدُة  قيادُتنا  ي��وٍم  ك��لَّ  جت�شُدُه  �ل��ذي  �الأعلى  و�ملثِل 
�خلرِي وم�شاريِع �لعطاِء، و�لتحفيز على �الإجناز، و�لتي متلأُ �أرجاَء �لدولة 
و�لدنيا. و�أ�شافت: كما نذكر بالفخر ف�شل �لرعايِة �لكرميِة �لتي تفي�ُص 
�أم �الإمار�ت �شمُو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شُة �الحتاِد �لن�شائيِّ  بها 
�الأعلى  �ملجل�ص  رئي�شُة  �الأُ�َشرية،  �لتنميِة  ملوؤ�ش�شِة  �الأعلى  �لرئي�شُة  �لعام، 
�لطلبة و�خلريجني يف خمتلف  وبناِتها  �أبناِئها  و�لطفولة، على  للأمومة 
تفوَقهم  ُم  وتكرِّ وتبارُك  �لتعلُِّم  يف  م�شريَتهم  تتابُع  حيث  �لتعليم،  مر�حل 

وحتثهم با�شتمر�ر على �لت�شامي يف مر�تب �الإجناز.
 كما توجهت معايل �ل�شيخة لبنى �لقا�شمي بخال�ِص �ل�شكِر و�المتناِن �إىل 
�ُشُموِّ �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان، نائِب رئي�ِص جمل�ِص �لوزر�ء ووزيِر 
�للحمدود  لدعمه  �لرتبوية،  خليفة  جائزة  �أمناء  رئي�ص  �لرئا�شة  �شوؤوِن 

للموؤ�ش�شات �لتعليمية حتى تقوَم بر�شالِتها على �لوجِه �الأمَثل.
وعربت عن تقديرها ملعايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة 
وتنمية �ملعرفة ودوره �لتاأ�شي�شي يف �إطلق ومتابعة م�شرية �لتعليم �لعايل 
و�مل�شوؤولني عن  �لرتبوية  �لقائمني على جائزة خليفة  وكذلك  �لدولة  يف 
�ملهيدب  ريا�ص  �لدكتور  �الأ�شتاذ  �شعادة  عرب  جهته،  وم��ن  �لتعليم.  قطاع 
مدير جامعة ز�يد عن �عتز�ز �أ�شرة �جلامعة بتكرمي جائزة خليفة �لرتبوية 
ملعايل �ل�شيخة لبنى �لقا�شمي. وقال: �إنه مما يثلج �شدورنا تكرمي معايل 
�لرتبوية  ب�ال�شخ�شية  رئي�شة �جلامعة  �لقا�شمي  بنت خالد  لبنى  �ل�شيخة 
تكرمي  لي�شمل  ف�شاوؤها  يت�شع  �ل��ذي  �لرفيعة  �جل��ائ��زة  لهذه  �العتبارية 
�أن هذ�  �لعربية، وال �شك  �ملنطقة  �ال�شتثنائي يف  �لرتبوي  �ملنجز  �أ�شحاب 
على  حازته  �ل��ذي  �لتقدير  من  معاليها  ر�شيد  يتوج  �لكبري  �ال�شتحقاق 
�مل�شتويات �لوطنية و�الإقليمية و�لدولية ويزيدنا فخر�ً و�عتز�ز�ً باإجناز�تها 

يف خمتلف �الأ�شعدة . 

�شمن مبادرة �أطلقتها �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان

الأخالق وبناء امل�صتقبل... �صل�صلة 
حما�صرات لطالبات مدار�ش العني

•• العني - الفجر

�أطلقت �ل�شيخة �لدكتورة �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان رئي�ص جمل�ص 
�إد�رة موؤ�ش�شات �ل�شيخ حممد بن خالد �آالأ نهيان �لثقافية و�لتعليمة �شل�شلة 
حما�شر�تها حتت عنو�ن �الأخلق وبناء �مل�شتقبل و �لتي بادرت بتقدميها 
�شمو  �شاحب  ملبادرة  توجيها  و�لثالثة  �لثانية  �حللقتني  �ملد�ر�ص  لطلب 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
�الأخلقية  �لرتبية  مادة  بتدري�ص  �شموه  فيها  �أقر  و�لتي  �مل�شلحة  للقو�ت 
�أم �الإمار�ت  �ل�شيخة �شما حما�شرتها �الأوىل مبدر�شة  �ملد�ر�ص. قدمت  يف 
مبدينة �لعني و�لتي كان �ختيارها لتكون نقطة �النطلق ملا الإ�شم �ملدر�شة 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك وما متثله من قيمة  من رمزية ت�شري ل�شمو 

عظيمة يف بناء حا�شر و م�شتقبل دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وكانت �ملحا�شرة حتت عنو�ن )�الأخلق روح �لهوية �لوطنية( وقد قدمت 
�ل�شيخة �لدكتورة �شما للمحا�شرة قائلة )و�أنا قادمة �إليكم �شعرت بال�شعادة، 
الأنني �شاألتقي ببنات وطني �للتي �شيكون بني �أيديهم �مل�شتقبل، الأنقل لكم 
خربتي �لتي تربيت عليها على �أر�شنا �لطيبة، وطن �خلري و�ل�شعادة، وطن 

�لت�شامح و�ل�شلم،وطني دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.(



للرجيم  فو�ئده  وتتعدد  �مل�شليات  �أ�شهى  من  �الأبي�ص  �للب 
و�لتخ�شي�ص وهو م�شدر هام للحديد و�لزنك و�ملاغن�شيوم 
و�الأحما�ص �لدهنية �أوميجا 3، كما �أنه غني بفيتامني ب 

و ج وهو م�شدر هام للألياف �لغذ�ئية. 
�أكد �لدكتور حازم �مل�شري، ��شت�شاري �لتغذية 
�الأبي�ص  �للب  تناول  �أن  �ل�شمنة  وع��لج 

يعالج �لكثري من �الأمر��ص. 

�ل�شكري : 
�للب �الأبي�ص غني بالدهون 
�ل�شحية ويحتوي على ن�شبة 
�لفيتامينات  م���ن  ع��ال��ي��ة 
و�مل�����������ع�����������ادن و�الأل���������ي���������اف 
�لغري  �لدهنية  و�الأحما�ص 
على  تعمل  و�ل��ت��ي  م�شبعة 
�ل�شكر  ن�������ش���ب���ة  ت���ن���ظ���ي���م 
بالدم، وذلك من خلل 

تناولها يوميا . 

يييييييييخييييييييفيييييييي�ييييييييض 
�لكولي�شرتول : 

�الأبي�ص  �ل���ل���ب  ت����ن����اول 
يعمل  م���ن���ت���ظ���م  ب�������ش���ك���ل 
ن�شبة  ت����خ����ف����ي���������ص  ع�����ل�����ى 
�لكولي�شرتول �ل�شيئ باجل�شم، 
ن�شرت   2012 ع����ام  در������ش����ة  وف����ى 
�لباحثون  �أن  �ل��ب��دي��ل،  �ل��ط��ب  جملة 
�لفئر�ت �لتي �أ�شابها ت�شلب �ل�شر�يني 

عند تناولها �للب �الأبي�ص فاإن ذلك �أظهر زيادة كبرية فى �حلماية من 
�لكولي�شرتول و�حلد من �ملر�ص .

فقد�ن �لوزن : 
عندما ت�شعر باجلوع �ل�شديد عليك تناول حفنة من �للب �الأبي�ص و�شوف 

تقوم بتقليل �ل�شعور يف �جلوع و�حتياجك لتناول �لطعام .

�نقطاع �لطمث : 
�لدر��شات  ت�شري  و�لتي  �لطبيعية  بالفيتوي�شرتوغنز  �الأبي�ص غني  �للب 
�أنها توؤدي �إىل زيادة كبرية فى �لكولي�شرتول �جليد باجل�شم، �إىل جانب 
خف�ص �شغط �لدم، وعلج �ل�شخونية و�ل�شد�ع و�آالم �ملفا�شل و�الأعر��ص 

�الأخري �مل�شاحبة ل�شن �لياأ�ص �أو �إنقطاع �لطمث . 

�لتهاب �ملفا�شل : 
�لتهاب  ع��لج  فى  مفيد  فهو  لذلك  �اللتهابات  من  يقلل  �الأبي�ص  �للب 
�مل��ف��ا���ش��ل وخ��ا���ش��ة م��ا ي��ع��رف ب��ال��ت��ه��اب �مل��ف��ا���ش��ل �ل��روم��ات��وي��دي، وذلك 
الحتو�ئه على خ�شائ�ص م�شادة للإلتهابات و�لتخفيف من �آالم و�أوجاع 

�ملفا�شل . 

حماية �لعظام : 
يحتوي �للب �الأبي�ص على عن�شر �لزنك وهو �أكرث �ملعادن �أهمية ل�شحة 
�لعظام، لذلك فاإن تناول �للب �الأبي�ص يعمل على منع �الإ�شابة به�شا�شة 

�لعظام . 

ينظم �لنوم : 
حم�ص  وه��و  �لرتيبتوفان،  من  عالية  كمية  على  �الأبي�ص  �للب  يحتوي 
�أميني يحوله �جل�شم �إىل �شريوتنيوم، ومن ثم �إىل �مليلتونني �يل �شاعد 

على �لنوم ب�شكل هادىء و�شكل مريح .

�شحة وتغذية
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�لغفوة زر  على  �ل�شغط   1-
ت���ي���م���وث���ي م���ورج���ن���ت���ي���ل���ور ملوقع  �ل�����ن�����وم  ق������ال خ���ب���ري 
�ملتخ�ش�شني  معظم  ‘‘�إن   :Business Insider
�ملنبه  �أجهزة  يف  �لغفوة  زر  �أن  يعتقدون  �لنوم  يف جمال 
دخلت  �إذ�  �أن��ك  �أن  �إىل  ذل��ك  ويعود  جيدة‘‘،  فكرة  لي�ص 
مرة �أخ��رى يف حالة �لنوم �لعميق بعد �أن �شغطت على 
قادر�ً  تكون  لن  �لنوم  من  دورة  تدخل  فاأنت  �لغفوة،  زر 
�إنهائها بكل تاأكيد، لذ� فعلى �الأرجح لن ت�شتيقظ  على 

بحالة جيدة‘‘.

مبييجييرد  �الإلييييكييييرتوين  بيييرييييدك  ييح  تيي�ييشييفُّ  2-
�ال�شتيقاظ

 Never Check Email ك��ت��اب  م��وؤل��ف��ة  ق��ال��ت 
‘‘ال  مورجن�شترين:  ج��ويل   in the Morning
بد�أت  �إذ�  �إن��ك  �ل�شباح،  يف  �الإل��ك��رتوين  �لربيد  تت�شفح 
ون�شحت  �أبد�ً”،  تتعافى  فلن  �لطريقة  بهذه  �شباحك 
�لربيد  فتح  قبل  كاملة  �شاعة  باالنتظار  مورجن�شترين 

�لو�رد‘‘.

�لعمل �إىل  �لذهاب  قبل  �لقهوة  �شرب   3-
من  ع��ال��ي��ة  م�����ش��ت��وي��ات  طبيعية  ب�����ش��ورة  ج�شمك  ي��ف��رز 
بني  �لطاقة  ينظم  �ل��ذي  �لقلق(  )هرمون  �لكورتيزول 
�الأمثل  فالوقت  لذ�  �شباحاً،  و�لتا�شعة  �لثامنة  �ل�شاعة 
�لتا�شعة  بعد  ما  هو  �لنا�ص  معظم  ل��دى  �لقهوة  ل�شرب 
�ل��ك��اف��ي��ني ق��ب��ل ذلك،  ت��ن��اول��ت  و�ل��ن�����ش��ف ���ش��ب��اح��اً، و�إذ� 
م�شتويات  �إنتاج   لذلك عن طريق  ف�شي�شتجيب ج�شمك 
�أنك  يعني  ما  �لباكر،  �ل�شباح  يف  �لكورتيزول  من  �أق��ل 

بهذ� ت�شنع �مل�شاكل �لتي تخ�شاها.

�الإفطار وجبة  �إهمال   4-
قالت خبرية �لتغذية ليز� ديفازيو: ‘‘�إن �لوجبة �الأوىل 
�ل���ي���وم حت��ف��ز ع��م��ل��ي��ة �الأي�������ص، وت���غ���ذي م�شتويات  م���ن 
�ل�شكر يف �لدم لتتمكن من �لرتكيز وتكون منتجاً بقية 

�ليوم‘‘.

متاأخرً� �لعمل  �إىل  �لو�شول   5-
‘‘هافينجتون  �أجرتها  �لتي  �لدر��شات  �إح��دى  تو�شلت 

�عتبار  �إىل  مي��ي��ل��ون  �ل��ع��م��ل  روؤ����ش���اء  �أن  �إىل  بو�شت‘‘ 
�ملوظفني �لذين ي�شلون �إىل �لعمل متاأخر�ً �أقل �جتهاد�ً، 
وي��ع��ط��ون��ه��م ت��ق��ي��ي��م��ات �أد�ء �أق����ل، ح��ت��ى ل��و ك���ان ه���وؤالء 

�ملوظفني يغادرون �لعمل متاأخرين �أي�شاً.

�لعمل يف  �لغد�ء  تناول  عدم   6-
لتح�شري  �لوقت  بع�ص  �قتطاع  �أن  �إىل  �الأب��ح��اث  ت�شري 
�لوجبات وتناولها مع زملء �لعمل ميكن �أن ي�شهل من 
ن�شاطهم  وي��ج��دد  �أد�ءه���م  ق��د يح�شن  ب��ل  م��ع��اً،  تقاربهم 

ويعزز �إنتاجيتهم خلل �ليوم.

�لريا�شية �ل�شالة  �إىل  �لذهاب  -7عدم 
�إدخالها يف  �أهم �لعاد�ت �لتي يجب  تعترب �لريا�شة من 
�ليومي، من خلل �حلفاظ على لعب بع�ص  �لربنامج 
�حل�شول  يف  ي�شاعد  ذل��ك  الأن  ي��وم��ي،  ب�شكل  �لتمارين 
�ل�شعور  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  وم��ت��ن��ا���ش��ق،  م��ث��ايل  ج�شم  ع��ل��ى 
بال�شّحة و�لن�شاط �لد�ئمني، كما ي�شاعد على �حلماية 

من �الأمر��ص.

متاأخر وقت  يف  �لع�شاء  تناول   8-
ي��وؤث��ر ت��ن��اول �ل��ع�����ش��اء م��ت��اأخ��ر�ً ع��ل��ى ج���ودة �ل��ن��وم وعلى 
�لقدرة يف �حلفاظ على وزن �شحي، لذ� يعترب �لتوقف 
عن تناول �لطعام، مبا يف ذلك �لوجبات �خلفيفة، قبل 3 

�شاعات من �لنوم، حًل منا�شباً.

و�لربيد  �الجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  ت�شفح   9-
�الإلكرتوين قبل �لنوم

قبل  و”�إن�شتجر�م”  “في�شبوك”  ت�شّفح  �أن  ي��ب��دو  ق��د 
�لنوم ي�شاعد على �ال�شرتخاء بعد يوم عمل طويل، ولكن 
�ال�شتخد�م  �أن  �إىل  �الأبحاث  ت�شري  �إذ  هذ� غري �شحيح، 
“�ل�شلبي” للفي�شبوك )�الطلع على حتديثات �الآخرين 

من دون ن�شر �أو مر��شلة �أحد( يولد مز�جاً �شيئاً.
على  ي��وؤث��ر  �لتكنولوجيا  م��ن  ن��وع  �أي  ��شتخد�م  �أن  كما 
من  �ملنبعث  �الأزرق  �ل�����ش��وء  ي��ت��د�خ��ل  �إذ  �ل��ن��وم،  ج���ودة 
�الأجهزة �لرقمية مع �إنتاج  هرمون �لنوم )�مليلتونني(، 

ما يوؤدي �إىل �شعوبة �ال�شتغر�ق يف �لنوم.

الأبي�ش( )اللب  لـ  مذهلة  فوائد   7

لديك فر�شة لتح�شني جدولك �ليومي و�إجر�ء �لتغير�ت �لالزمة

على  �صلبًا  توؤثر  يومية  عادات   9
�صعادتك و�صحتك وعملك

  نرتكب يوميًا ع�شر�ت �الأخطاء �لتي ميكن �أن تدمر �شعادتك وم�شتوى �إنتاجيتك، ومبجرد قر�ءتك لهذه 
�لقائمة �شيكون لديك فر�شة لتح�شني جدولك �ليومي و�إجر�ء �لتغير�ت �لتي نن�شح بها.

بعد  يوميًا  متار�شها  �لتي  �خلاطئة  باالأ�شياء  قائمة  بو�شت‘‘،  ‘‘هافينغتون  �شحيفة  يف  ورد  ما  وبح�شب 
�ال�شتيقاظ يف �ل�شباح:

تورم اأ�صابع القدم.. الأ�صباب 
وطرق العالج

ي�شكو �لكثري من كبار �ل�شن و�أحيانا �ل�شباب من تورم يف �أ�شابع �الأرجل 
و�حمر�ر يظهر فجاأة،

�أخ���رى، ولكن  �أح��ي��ان  �أدوي���ة ال يتقبلها �جل�شم يف  ت��ن��اول   وك��ذل��ك عند 
ت�شخي�ص وعلج �حلالة يرجع �إىل �لطبيب �ملخت�ص للك�شف عن �ل�شبب 

قبل منح �لدو�ء �ملنا�شب.
بالقاهرة  �الأزه���ر  بجامعة  �ل�شماء  و�ل��غ��دد  �لباطنة  ��شت�شارى  وق���ال 

�لدكتور يو�شف ن�شار،:
مثل  جلدية  �أ�شباب  ومنها،  ج��د�  كثرية  �أ�شباب  له  �الأ�شابع  ت��ورم  “�إن   
�الأكزميا و�حل�شا�شية، �أو �الأملح �لز�ئدة فى �جل�شم، �أو وجود دو�يل يف 

�ل�شاقني و�لتي ت�شبب تورم و�حمر�ر فى �الأ�شابع”.
على  بالعر�ص  نن�شحه  �حل��ال��ة  ه��ذة  يف  �مل��ري�����ص  �أن  �إىل  ن�شار  و�أ���ش��ار 
و�شرعة  دم،  ���ش��ورة  حتاليل  عمل  بعد  �لباطنة  �أو  �جل��ل��دي��ة  �أخ�����ش��ائ��ي 

تر�شيب، وحتليل حام�ص بوليك بالدم.
و�أ�شاف، �أن �ملري�ص فى هذه �حلالة ن�شف له م�شاد للح�شا�شية مو�شعي 
مثل “ف ل” جيل للدهان مرتني على مكان �الحمر�ر، ونن�شح �ملري�ص 
�ملياه كثري�،  �شرب  �لتو�بل، مع  �أو  �حل��ار،  و�لفلفل  �ل�شطة،  تناول  بعدم 

ملحاولة تخفيف �الأملح �ملوجودة فى �لدم.
كما �أو�شح، �أن ظهور �لتورم و�حمر�ر �الأ�شابع يتعر�ص لها �لبع�ص ب�شب 
�لربد �ل�شديد �لذى يوؤدي �إىل �نقبا�ص �الأوعية �لدموية وعدم و�شول 
�لدم �إىل �جللد وحدوث جفاف له، مو�شحا �أن �لدم يقوم بدور نقل �ملو�د 
�لغذ�ئية للجلد، وعليها فاإنه مع �شعف و�شول �لغذ�ء يتعر�ص للجفاف، 
ي�شعر  �ل�شخ�ص  �لهي�شتامني مما يجعل  مادة  �إف��ر�ز  فى  وتبد�أ �خلليا 

بالهر�ص، وعلجها �لوحيد باالأقر��ص.
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تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ:  06 /12 /2016    �ملودعة حتت رقم  : 264341 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�شم:   �شيلج جي �إم بي �إت�ص �إنرتنا�شيونال
وعنو�نه : جوبيل�شرت��شي 34 �شي �إت�ص  ، زوغ 6300 ، �شوي�شر�.

بال�شعر  �لعناية  منتجات   ، بال�شعر  �لعناية  م�شتح�شر�ت  �ملنتجات:   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
ت�شفيف  وك��رمي��ات  و�الأم�����ش��ال  )�للو�شن(  و�لغ�شوالت  و�ل���رذ�ذ  و�مل��و���ص  و�جل��ل  و�لبل�شم  �ل�شامبو  حت��دي��د�ً 
�ل�شعر و�مللينات و�ملغذيات و�لزيوت ومنتجات متلي�ص �ل�شعر و علجات ترميم �ل�شعر غري طبية ، غ�شوالت 
ومرطبات �لب�شرة و�لوجه ، منظفات �لب�شرة و�لوجه ، مو�د فرك للج�شم ، زيوت للج�شم ، غ�شول للج�شم ، 

�شابون للج�شم ، م�شتح�شر�ت �لوقاية من �ل�شم�ص.
3 �لو�قعة بالفئة:  

باللغة   BEAUTY PURE AND SIMPLEكلمات ع��ن  ع��ب��ارة  �ل��ع��لم��ة  �ل��ع��لم��ة:  و���ش��ف 
�الإجنليزية.

�ال�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  19  اإبريل 2017 العدد 11999

EAT 103620

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ:  06 /12 /2016    �ملودعة حتت رقم  : 264342 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�شم:   �شيلج جي �إم بي �إت�ص �إنرتنا�شيونال
وعنو�نه : جوبيل�شرت��شي 34 �شي �إت�ص  ، زوغ 6300 ، �شوي�شر�.

بال�شعر  �لعناية  منتجات   ، بال�شعر  �لعناية  م�شتح�شر�ت  �ملنتجات:   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
ت�شفيف  وك��رمي��ات  و�الأم�����ش��ال  )�للو�شن(  و�لغ�شوالت  و�ل���رذ�ذ  و�مل��و���ص  و�جل��ل  و�لبل�شم  �ل�شامبو  حت��دي��د�ً 
�ل�شعر و�مللينات و�ملغذيات و�لزيوت ومنتجات متلي�ص �ل�شعر و علجات ترميم �ل�شعر غري طبية ، غ�شوالت 
ومرطبات �لب�شرة و�لوجه ، منظفات �لب�شرة و�لوجه ، مو�د فرك للج�شم ، زيوت للج�شم ، غ�شول للج�شم ، 

�شابون للج�شم ، م�شتح�شر�ت �لوقاية من �ل�شم�ص.
3 �لو�قعة بالفئة:  

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلماتWHOLESOME BEAUTY  باللغة �الإجنليزية.
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  19  اإبريل 2017 العدد 11999

EAT 103569

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ:    2016/12/06    �ملودعة حتت رقم  : 264338 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�شم: �شيلج جي �إم بي �إت�ص �إنرتنا�شيونال
وعنو�نه : جوبيل�شرت��شي 34 �شي �إت�ص  ، زوغ 6300 ، �شوي�شر�.

بال�شعر  �لعناية  منتجات   ، بال�شعر  �لعناية  م�شتح�شر�ت  �ملنتجات:   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
ت�شفيف  وك��رمي��ات  و�الأم�����ش��ال  )�للو�شن(  و�لغ�شوالت  و�ل���رذ�ذ  و�مل��و���ص  و�جل��ل  و�لبل�شم  �ل�شامبو  حت��دي��د�ً 
�ل�شعر و�مللينات و�ملغذيات و�لزيوت ومنتجات متلي�ص �ل�شعر و علجات ترميم �ل�شعر غري طبية ، غ�شوالت 
ومرطبات �لب�شرة و�لوجه ، منظفات �لب�شرة و�لوجه ، مو�د فرك للج�شم ، زيوت للج�شم ، غ�شول للج�شم ، 

�شابون للج�شم ، م�شتح�شر�ت �لوقاية من �ل�شم�ص.
3 �لو�قعة بالفئة:  

 MOISTURE بخط و طريقة مميزة حتتها كلمة  MAUIو�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة
كليهما باللغة �الإجنليزية وخلفهما ر�شم مميز لورقة �شجر.

�ال�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  19  اإبريل 2017 العدد 11999

EAT 103621

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية   :

�ملودعة حتت رقم  97322
با�شم  جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

وعنو�نه  و�ن جون�شون �أند جون�شون بلز� ، نيو برنزويك ، نيو جري�شي ، 89330 7001- 
، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

بتاريخ  2009/04/27 �مل�شجلة حتت رقم  94593  
�لفئة 10

�ملنتجات : �أدو�ت طبية حتديد�ً �أدو�ت �حلقن با�شتخد�م حقن مملوءة م�شبقاً بعقاقري 
علجية. 

�ال�شرت�طات 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

�حلماية يف   2017/07/11 وحتى تاريخ  2027/07/11
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  19  اإبريل 2017 العدد 11999

EAT 32617

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية   :

 
�ملودعة حتت رقم  97315

با�شم  جون�ش�ون �أند جون�ش�ون
وعنو�نه  و�ن جون�شون �أند جون�شون بلز� ، نيو برنزويك ، نيو جري�شي ، 89330 7001- 

، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
بتاريخ  2009/04/27 �مل�شجلة حتت رقم  94592  

�لفئة  10
فوق  �مل��وج��ات  با�شتخد�م  �لتخثري  يف  ت�شتخدم  جر�حية  وملحقات  �آالت   : �ملنتجات 

�ل�شوتية وملحقاتها.
�ال�شرت�طات 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف   2017/07/11 وحتى تاريخ  2027/07/11

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  19  اإبريل 2017 العدد 11999

EAT 32862

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2016/12/21    �ملودعة حتت رقم  : 265230 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�شم:   كوهريك�ص مديكال، �إنك.
�ملتحدة  �ل��والي��ات   84104  ، ي��وت��ا   ، �شتي  ليك  �شولت   ، ���ش��اوث   1820 وي�شت   3598   : وع��ن��و�ن��ه 

�الأمريكية.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �أجهزة طبية حتديد�ً زرعات للقلب مكونة من 

مو�د ��شطناعية لعلج �الأمر��ص �لهيكلية.
�لو�قعة بالفئة:  10

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة WAVECREST  باللغة �الإجنليزية.
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  19  اإبريل 2017 العدد 11999

EAT 103714

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ:  06 /12 /2016    �ملودعة حتت رقم  : 264344 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�شم: جون�ش�ون �أند جون�ش�ون
�لواليات   08933  ، نيو جري�شي   ، برنزويك  نيو   ، ب��لز�  �أن��د جون�شون  و�ن جون�شون   : وعنو�نه 

�ملتحدة �الأمريكية.
�لعظام   جر�حة  يف  م�شتخدمة  جر�حية  ُرق��ع  �ملنتجات:   / �خل��دم��ات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 

لتثبيت �الأوتار و�الأربطة بالعظام.
10 �لو�قعة بالفئة:  

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة PROLOK باللغة �الإجنليزية.
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  19  اإبريل 2017 العدد 11999

EAT 104906

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ:    2016/12/29    �ملودعة حتت رقم  : 265665 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�شم:   ني�شان جيدو�شا كابو�شيكي كي�شا )�أي�شاً تعمل حتت �ال�شم �لتجاري ني�شان موتورز كومباين ليمتد(
وعنو�نه : رقم 2 تكار�ت�شو ، كاناجاو�- كو، يوكوهاما- �شي ، كاناجاو�- كني ، �ليابان.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: مركبات برية تعمل بالكهرباء ، عربات ، �شاحنات ، �شاحنات مغلقة )مركبات( 
للمركبات  ، مكائن  �شباق  �شيار�ت   ، ريا�شية  �شيار�ت   ، ��شتجمام  ، مركبات  ، حافلت  �الأغر��ص  ريا�شية متعددة  ، مركبات 
 ، �لربية  للمركبات  هياكل   ، �لربية  للمركبات  كهربائية  تدوير  وح��د�ت   ، �لربية  للمركبات  كهربائية  حمركات   ، �لربية 
�شا�شيهات �شيار�ت ، �آليات نقل �حلركة للمركبات �لربية ، عجلت توجيه �ل�شيار�ت ، �ل�شيار�ت و�أجز�ئها وقطعها �لو�ردة يف 
�لفئة 12 وغري و�ردة يف فئات �أخرى ، �ملركبات �لكهربائية و�أجز�ئها وقطعها �لو�ردة يف �لفئة 12 وغري و�ردة يف فئات �أخرى 
، �ملركبات �لتي تعمل بخليا �لوقود و�أجز�ئها وقطعها �لو�ردة يف �لفئة 12 وغري و�ردة يف فئات �أخرى ، �شاحنات ميكانيكية 
�آليات   ، �لربية  للمركبات  ميكانيكية  م�شننات  جمموعة   ، �لربية  للمركبات  �مليكانيكية  �حلركة  نقل  �آليات   ، دوالب��ني  ذ�ت 
نقل �لطاقة �مليكانيكية للمركبات �لربية ، �أعمدة �أو حماور �أو �أذرع للمركبات �لربية ، حمامل للمركبات �لربية ، قارنات 
�أو مو�شلت الأعمدة �الإد�رة للمركبات �لربية ، حمامل �ملحاور للمركبات �لربية ، �آليات نقل �لطاقة وجمموعة م�شننات 
للمركبات �لربية ، خممد�ت �ل�شدمات للمركبات �لربية ، نو�ب�ص خممدة لل�شدمات يف �ملركبات ، نو�ب�ص تعليق للمركبات ، 

مكابح للمركبات �لربية ، حمركات تدوير للمركبات �لربية ، �آليات دفع للمركبات �لربية ، �شيار�ت كهربائية.
12 �لو�قعة بالفئة:  

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن حرف وكلمةe-POWER  بخط مميز باللغة �الإجنليزية بينهما �شرطة.
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  19  اإبريل 2017 العدد 11999

EAT 105064

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2016/12/13    �ملودعة حتت رقم  : 264671 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

موتورز  ني�شان  �لتجاري  �ال�شم  حتت  تعمل  )�أي�شاً  كي�شا  كابو�شيكي  جيدو�شا  ني�شان  با�شم:   
كومباين ليمت(

وعنو�نه : رقم 2 تكار�ت�شو ، كاناجاو�- كو، يوكوهاما- �شي ، كاناجاو�- كني ، �ليابان.
�لتحكم  �أو  �لكهربائية  �لطاقة  ت��وزي��ع  �آالت  �ملنتجات:   / �خل��دم��ات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
بالطاقة �لكهربائية ، مقومات عك�شية كهربائية للمركبات �لربية ، بطاريات كهربائية للمركبات 

�لربية.
�لو�قعة بالفئة:  9

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن حرف وكلمةe-POWER  بخط مميز باللغة �الإجنليزية 
بينهما �شرطة.
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  19  اإبريل 2017 العدد 11999

EAT 105063

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ:  05 /12 /2016    �ملودعة حتت رقم  : 264269 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  28 /09 /2016
با�شم:   روثمانز �وف بال مال ليمتد

وعنو�نه : ز�يلرويج 4 ، 6300 زوج ، �ش�وي�ش�ر�.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �شجائر، تبغ خام �أو ُم�شنع ، منتجات �لتبغ ، بد�ئل �لتبغ )غري �ملخ�ش�شة 
لغايات طبية( ، �شيجار ، �شيجاريلو )�شيجار رفيع( ، والعات ، ثقاب ، �أدو�ت �ملدخنني ، ورق �شجائر ، �أنابيب �شجائر ، فلتر 
 ، �لكرتونية  �شجائر   ، �لورقية  �الأنابيب  يف  �لتبغ  �آالت حممولة حلقن   ، �ل�شجائر  للف  �جليب  تو�شع يف  �أجهزة   ، �شجائر 
�شو�ئل لل�شجائر �اللكرتونية ، منتجات �لتبغ لغايات �لت�شخني ، �أجهزة �لكرتونية وقطعها لغايات ت�شخني �ل�شجائر �أو �لتبغ 

�لو�قعة يف �لفئة 34 وغري �ملت�شمنة يف فئات �أخرى.
34 �لو�قعة بالفئة:  

�لد�كن جزء منه  �أزرق يف و�شطه ر�شم مميز باللون �الأزرق  Rothmans عبارة عن م�شتطيل  و�شف �لعلمة: علمة 
حمدد باللون �لرمادي بد�خله ر�شم د�ئري مميز باللون �الأخ�شر ينبثق من خلفه �شعاع باللونني �الأخ�شر و�الأزرق وعلى 
ميني �لد�ئرة كلمة Rothmans بخط �أبي�ص مميز حتتها of London بخط �شغري �أبي�ص فوقهم ر�شم الأ�شدين 
متقابلني باللون �لرمادي بينهما درع �أخ�شر به حرف R بخط مميز �أزرق يعلوه ر�شم لتاج باللون �لرمادي وحتته 1890 بني 
 SINCEثم  EXCEPTIONAL TOBACCOS خطني باللون �لرمادي ويف �أ�شفل ميني �مل�شتطيل كلمات

1890 ثم LESS SMELL بجانبها د�ئرة بها ر�شم لدو�مة و جميع �لكلمات باللون �لرمادي باللغة �الإجنليزية .
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  19  اإبريل 2017 العدد 11999

EAT 103141

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ:  06 /12 /2016    �ملودعة حتت رقم  : 264337 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�شم:   �شيلج جي �إم بي �إت�ص �إنرتنا�شيونال
وعنو�نه : جوبيل�شرت��شي 34 �شي �إت�ص  ، زوغ 6300 ، �شوي�شر�.

بال�شعر  �لعناية  منتجات   ، بال�شعر  �لعناية  م�شتح�شر�ت  �ملنتجات:   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
ت�شفيف  وك��رمي��ات  و�الأم�����ش��ال  )�للو�شن(  و�لغ�شوالت  و�ل���رذ�ذ  و�مل��و���ص  و�جل��ل  و�لبل�شم  �ل�شامبو  حت��دي��د�ً 
�ل�شعر و�مللينات و�ملغذيات و�لزيوت ومنتجات متلي�ص �ل�شعر و علجات ترميم �ل�شعر غري طبية ، غ�شوالت 
ومرطبات �لب�شرة و�لوجه ، منظفات �لب�شرة و�لوجه ، مو�د فرك للج�شم ، زيوت للج�شم ، غ�شول للج�شم ، 

�شابون للج�شم ، م�شتح�شر�ت �لوقاية من �ل�شم�ص.
3 �لو�قعة بالفئة:  

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات MAUI MOISTURE باللغة �الإجنليزية.
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  19  اإبريل 2017 العدد 11999

EAT 103568

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2016/12/06    �ملودعة حتت رقم  : 264340 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�شم:   �شيلج جي �إم بي �إت�ص �إنرتنا�شيونال
وعنو�نه : جوبيل�شرت��شي 34 �شي �إت�ص  ، زوغ 6300 ، �شوي�شر�.

بال�شعر  �لعناية  منتجات   ، بال�شعر  �لعناية  م�شتح�شر�ت  �ملنتجات:   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
ت�شفيف  وك��رمي��ات  و�الأم�����ش��ال  )�للو�شن(  و�لغ�شوالت  و�ل���رذ�ذ  و�مل��و���ص  و�جل��ل  و�لبل�شم  �ل�شامبو  حت��دي��د�ً 
�ل�شعر و�مللينات و�ملغذيات و�لزيوت ومنتجات متلي�ص �ل�شعر و علجات ترميم �ل�شعر غري طبية ، غ�شوالت 
ومرطبات �لب�شرة و�لوجه ، منظفات �لب�شرة و�لوجه ، مو�د فرك للج�شم ، زيوت للج�شم ، غ�شول للج�شم ، 

�شابون للج�شم ، م�شتح�شر�ت �لوقاية من �ل�شم�ص.
3 �لو�قعة بالفئة:  

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن �أحرف OGX باللغة �الإجنليزية.
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  19  اإبريل 2017 العدد 11999

EAT 103508

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �شالح �الأمني للملكية �لفكرية
بطلب �لرتخي�ص با�شتعمال �لعلمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 71677     بتاريخ: 25 / 7 / 2005    
�مل�شجلة حتت رقم : 77945      بتاريخ: 29 / 11 / 2006                 

و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد : ) 56 (             بتاريخ ) 08/ 4 /  2006 م (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

كامري�ت  ملحقات  )�ل�شريفري(  و�خل���ادم  �الأج��ه��زة  علب  �الآيل،  �حلا�شب  �أج��ه��زة  �الأم،  �لكمبيوتر  ل��وح��ات 
�ملوؤمتر�ت على �لفيديو، م�شتقبل �لتلفزيون باأجهزة �حلا�شوب، �جهزة تخزين �ملعلومات، جهاز تغذية �لتيار 
�لكمبيوتر،  �شا�شات  �لكمبيوتر،  فارة  �ل�شوئية،  �ملا�شحات  كهربائية،  مفاتيح  لوحات  بالبطارية،  �لكهربائي 
�شناديق  دي،  يف  دي  �أقر��ص  م�شغلت  �ملدجمة،  �الأق��ر����ص  م�شغلت  �لطبية(  �ل�شماعات  )ع��د�  �ل�شماعات 

�أنظمة �الأنرتنت )وجميع هذه �ملنتجات و�ردة يف �لفئة 9 وغري و�ردة يف �أي فئة �أخرى(.
�لو�ق�عة بالفئة   : 9

��شم مالك �لعلمة : �شركة كوبيان �خلليج.
مه�نته : �ل�شناعة و�لتجارة

جن�شيته : �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
��شم �ملرخ�ص له: �شركة كوبيان دي�شرتيبيو�شن )�شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة(

مه�نته : �ل�شناعة و�لتجارة
جن�شيته : �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

تاري�خ �لرتخي�ص  :  02 / 02 /2017    
تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل :     /     /   2000

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  19  اإبريل 2017 العدد 11999

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19

�إعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كر�ج �وتو ديز�ين لل�شيار�ت

 رخ�شة رقم:CN 1122908  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فلح عبد�هلل �شعيد عامر �ل�شبلي %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد م�شبح �شعيد عامر �ل�شبلي %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شهيل جمعة بلل جمعة بو جمهور
تعديل ر�أ�ص �ملال/من 0 �ىل 150000

تعديل لوحة �الإعلن/�إجمايل من م�شاحة 1*3.50 �ىل 3*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/كر�ج �وتو ديز�ين لل�شيار�ت
AUTO DESIGN AUTO GARAE

�ىل/ترتوب لل�شيار�ت ذ.م.م    
TARTOOB GARAGE LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العلن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19

�إعيالن تعليق رخ�شة
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية قطاع �ل�شوؤون �لتجارية بان �لرخ�شة 

للخياطة  �لتجاري:جيلتو  باال�شم    CN  1139179 رقم:  �لتجارية 

 - علي  �ل  ر��شد  حممد  م�شطفى  وميلكها/بدرية  �لعبايات  وتطريز 

�جلن�شية �المار�ت وبناء على �لقر�ر �الد�ري رقم:1/74 ل�شنة 2017 فقد 

تقرر تعليق �لرخ�شة �لتجارية �ملذكورة �عله ملدة عام �بتد�ء من تاريخ 

�العلن وذلك بناء على طلب �شاحب �لرتخي�ص

د�ئرة  مر�جعة  �الجر�ء  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

�لتنمية �القت�شادية خلل �أ�شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العلن و�ال فان 

�ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19

�إعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملميز جللب �اليدي 

�لعاملة رخ�شة رقم:CN 1487661 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عذيجه �شيف حممد ها�شل �خليلي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ر��شد عبد�هلل ر��شد علي �خلييلي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العلن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19

�إعييييييييييالن
لتجارة  �ل�ش�����ادة/فونيك�ص  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قطع غيار �ل�شيار�ت �جلديدة
رخ�شة رقم:CN 2071167 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مطر خليفه حممد خليفه �لعزيزي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عقيل مو�شى ��شماعيل �لعبيديل

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العلن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19

�إعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�مازون تريد جلمع وتوزيع �ملياه

 رخ�شة رقم:CN 1134557  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �الإعلن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/�مازون تريد جلمع وتوزيع �ملياه

AMAZON TRADE WATER COLLECTION AND DISTRIBUTION

�ىل/�مازون تريد لتوزيع �ملياه �ملعدنية    

AMAZON TRADE MINERAL WATER DISTRIBUTION

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة �ملياه �ملعدنية - باجلملة )4630204(

تعديل ن�شاط/حذف جمع وتوزيع �ملياه )3600001(

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 

خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العلن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19

�إعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خمبز مهيب �ليدوي 

رخ�شة رقم:CN 1181560 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شعود عبيد حمد عبيد �ملن�شوري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف زهره باخلري �شعيدي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العلن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19

�إعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بر�يت مريكل خلدمات تاأجري �لعقار�ت

 رخ�شة رقم:CN 2181842  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �الإعلن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/بر�يت مريكل خلدمات تاأجري �لعقار�ت
BRIGHT MIRACLE REAL ESTATE SERVICES

�ىل/بر�يت مريكل ل�شيانة �ملباين    
BRIGHT MIRACLETOBUILDING MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �جهزة �لتكييف �ملركزي )4329902(
تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �ملباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات تاأجري �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العلن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2017/285 ك.ع.ت
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان  �ل�شيد/ 
بدر عمري بخيت جمعه �ل�شويدي ، �جلن�شية : �الإم��ار�ت - طلب �لت�شديق علي 
من  �ملرخ�شة  �لثميد(  )كافترييا  �ل��ت��ج��اري  �ال���ش��م  يف  ت��ن��ازل   : يت�شمن  حم��رر 
لدى  و�مل�شجل    47390  : �مللف  رق��م  �القت�شادية يف عجمان حتت  �لتنمية  د�ئ��رة 
غرفة جتارة و�شناعة عجمان  �ىل �ل�شيد/ خالد عمري بخيت جمعه �ل�شويدي ، 
�جلن�شية : �الإمار�ت - ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق 
تاريخ  ��شبوعني من  �نق�شاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  �ل�شاأن يف  ذوي  �لتوقيعات  على  

ن�شر هذ� �العلن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�شادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��شم �ل�شركة : تيم �شكوير لالعالن - �ض ذ م م 
�لعنو�ن : مكتب رقم 105 - ملك �شعيد �شامل �شعيد �لوهيبي - بردبي - عود ميثاء  
�لقيد  رق��م    636815  : �لرخ�شة  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين  �ل�شكل 
بدبي  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن  : 1056626 مبوجب هذ�  �لتجاري  بال�شجل 
�أعله،  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحلل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  قد  باأنه 
�لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2016/5/29 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك 
حماكم دبي بتاريخ 2016/5/29 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
F ملك   01 �لعنو�ن : مكتب  �شيلفر �و�ك ملر�جعة �حل�شابات   �ملعني  �مل�شفي 
وقف �ل�شيد عدنان �ل�شيد حممد �ملو�شوي - �ل�شوق �لكبري - هاتف  04-2945942 
فاك�ص: 2949532-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خلل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��شم �ل�شركة : �ملهدية للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 
�لعنو�ن : مكتب رقم 1901-10 - ملك �ل�شيخ حممد بن ز�يد �ل نهيان - بردبي- �ملركز 
�لتجاري �الول - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة  رقم �لرخ�شة: 504235 
رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 50697 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�شركة �ملذكورة �أعله 
�لعدل  بتاريخ 2017/3/21  و�ملوثق لدى كاتب  ق��ر�ر حماكم دبي  ، وذل��ك مبوجب 
حماكم دبي بتاريخ  2017/3/21 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�مل�شفي �ملعني موؤ�ش�شة �لتعاون للتدقيق و�ملحا�شبة �لعنو�ن : مكتب رقم )404( 
 04-3213314 هاتف    - �الول  �لتجاري  �ملركز   - بردبي   - �شعيد  �شعيل  �شعيد  ملك 
فاك�ص : 3212315-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خلل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��شم �ل�شركة : تناء للتجارة - �ض ذ م م 
�ملنخول    / ب��ردب��ي  م�شطفوي  عبد�لرحيم  م�شطفى  ملك   405 رق��م  مكتب  �ل��ع��ن��و�ن: 
�ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة  رقم �لرخ�شة : 527905  رقم �لقيد بال�شجل 
�لتجاري : 87892 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري 
يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�شركة �ملذكورة �أعله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
 2017/2/27 بتاريخ   دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2017/2/27 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني �جلرودي للتدقيق 
و�ملحا�شبة  �لعنو�ن : مكتب رقم 204 - ملك عبد�هلل �ل�شعايل - ديرة - هور �لعنز - 
هاتف  2389721 -04 فاك�ص : 2389722-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق 

�لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��شم �مل�شفي/�شيلفر �و�ك ملر�جعة �حل�شابات  
F ملك وقف �ل�شيد عدنان �ل�شيد حممد �ملو�شوي - �ل�شوق   01 �لعنو�ن : مكتب 
د�ئرة  تعلن  فاك�ص: 2949532-04   مبوجب هذ�  - هاتف  04-2945942  �لكبري 
�لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعله لت�شفية  
بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  تيم �شكوير لالعالن - �ض ذ م م وذل��ك مبوجب 
  2016/5/29 بتاريخ    دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2016/5/29
وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��له،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��شم �مل�شفي/موؤ�ش�شة �لتعاون للتدقيق و�ملحا�شبة 
�لتجاري  �ملركز   - بردبي   - �شعيد  �شعيل  �شعيد  ملك   )404( رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
د�ئرة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04-3212315  : فاك�ص   04-3213314 ه��ات��ف    - �الول 
�لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعله لت�شفية 
�ملهدية للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2017/3/21 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/3/21  وعلى 
من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
�مل�شتند�ت و�الأور�ق  �أع��له، م�شطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��شم �مل�شفي/�جلرودي للتدقيق و�ملحا�شبة  
 �لعنو�ن : مكتب رقم 204 - ملك عبد�هلل �ل�شعايل - ديرة - هور �لعنز - هاتف  2389721 -04 
فاك�ص : 2389722-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه 
قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعله لت�شفية تناء للتجارة - �ض ذ م م  وذلك 
�لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2017/2/27 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  مبوجب 
مطالبة  �أو  �ع��رت����ص  �أي  لديه  من  وعلى   2017/2/27 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
�لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعله، 
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��شم �ل�شركة : �ل�شاري لتجارة �القم�شة و�ملن�شوجات - �ض ذ م م 
 - - عود مثاء  �ملخاوي  ر��شد عبد�لعزيز حممد  - ملك   601 رقم  : مكتب  �لعنو�ن 
�لقيد  رق��م   705216  : �لرخ�شة  رق��م  حم���دودة   م�شوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين  �ل�شكل 
بدبي  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن  : 1132097 مبوجب هذ�  �لتجاري  بال�شجل 
�أعله،  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحلل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  قد  باأنه 
وذل���ك مب��وج��ب ق���ر�ر حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ  2017/3/8 و�مل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب �لعدل 
حماكم دبي بتاريخ 2017/3/8 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
: مكتب رقم  �لعنو�ن  & �م �الن�شاري لتدقيق �حل�شابات   �يه  �ملعني  �مل�شفي 
710 ملك جمموعة �شلطان لل�شتثمار - بور�شعيد - هاتف  5515605-04 فاك�ص: 
5515606-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن.
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي/ �يه & �م �الن�شاري لتدقيق �حل�شابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 
710 ملك جمموعة �شلطان لل�شتثمار - بور�شعيد - هاتف  5515605-04  مبوجب 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور 
�ل�شاري لتجارة �القم�شة و�ملن�شوجات - �ض ذ م م  وذلك  �أع��له لت�شفية 
�لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2016/5/23 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  مبوجب 
مطالبة  �أو  �عرت��ص  �أي  لديه  من  وعلى   2016/5/23 بتاريخ  دبي  حماكم 
�لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعله، 
�لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً  �مل�شتند�ت و�الأور�ق  م�شطحباً معه كافة 

من تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن.
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2422

�ملنذر :  عبد�هلل غنيم علي �لفل�شي - �إمار�تي �جلن�شية 
�ملنذر�ليها : �ملتعددة للمقاوالت - �ص ذ م م 

تنبه �ملنذرة على �ملنذر �ليها ومبوجب هذ� �الإنذ�ر ينهي �ملنذر �لتعاقد مع 
�ملنذر �ليها �ملوؤرخ يف 2016/8/9 الخللها ب�شروط �لعقد من حيث �جلودة 
�لغر�مة  مبلغ  ب�شريان  وينذرها  �لت�شليم  موعد  يف  و�لتاأخري  �الأع��م��ال  يف 
�ملن�شو�ص عليه بالبند �لعا�شر من �لعقد وينبه عليها بعدم �لعمل �لفيل 
من تاريخ علمها باالإنذ�ر ، مع حفظ حقوق �ملنذر �الخرى يف �لتعوي�ص عن 

�خلطاأ و�لتق�شري يف تنفيذ عقد �التفاق مو�شوع �الإنذ�ر..    
  الكاتب العدل

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 707
�إمار�تي  �جلن�شية،   - �لكوخردي  �ل�شر�ح  �ل�شيد/ عبد�هلل جا�شم حممد  بان كل من  للجميع  ليكن معلوما 
و�ل�شيد/ حممد حممد عبده �ل�شحات - م�شري �جلن�شية ، و�ل�شيد/ �شامح حمم �لهو�ري حممد ، م�شري 
�جلن�شية يرغبون يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ش�شهم �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�شيد/ حممد عادل �ل�شيد 
باإمارة  تاأ�ش�شت  �مل�شماة )مطعم عرو�ص �ال�شكندرية - ذ م م (  �ل�شعيد �شبح - م�شري �جلن�شية يف �لرخ�شة 

�ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )708660( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بال�شارقة. 
تعديلت �خرى : مت تغيري �ل�شكل �لقانوين من )�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة( �ىل )موؤ�ش�شة فردية بوكيل 
خدمات( ، كما تغيري �ال�شم �لتجاري من )مطعم عرو�ص �ال�شكندرية- ذ م م( �ىل )مطعم �حلارة �مل�شرية(  
وعملبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل 
. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من 
التباع  �ملذكورة  �لعدل  �لكاتب  مكتب  مر�جعة  عليه  ذلك  حيال  �عرت��ص  �ي  لديه  فمن  �العلن  هذ�  تاريخ 

�الجر�ء�ت �لقانونية

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 704
�إمار�تي  �جلن�شية يرغب يف  ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ عادل ح�شن كيديه ح�شن عبيد �لبلو�شي - 
باك�شتاين   - جول  ن�شيم  يا�شني  حممد  �ل�شيد/  �ىل  ح�شة   %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع 
تنازل  - حيث مت  رقم 746451  ، ترخي�ص  �ل�شاي  لتجارة  �لذهبي  �لكاأ�ص   : �لتجارية  �لرخ�شة  �جلن�شية يف 
�شاحب �لرخ�شة الخر ودخوله وكيل خدمات عليها وتغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل موؤ�ش�شة 
�لذهبي  �لكاأ�ص   : من  �لتجاري  �ال�شم  من  وذلك  و�لن�شاط  �لتجاري  �ال�شم  وتغيري  خدمات  بوكيل  فردية 
لتجارة �ل�شاي �ىل : �لكاأ�ص �لذهبي لتجارة �الأجهزة �لكهربائية - و�لن�شاط من : جتارة �ل�شاي - باجلملة ، 

�ىل : بيع �لثلجات و�لغ�شاالت و�الأجهزة �لكهربائية �ملنزلية - بالتجزئة. 
وعملبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل 
. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من 
�ملذكورة التباع  �لعدل  �لكاتب  تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�الجر�ء�ت �لقانونية

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

  اعالن
�ملرجع : 709

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ ��شماعيل ح�شن بوك�شه �لزرعوين - �الإمار�ت �جلن�شية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  مائة خ�شة وذلك �ىل �ل�شيد/ 
حممد ح�شني حممد في�ص - بنغلدي�ص �جلن�شية ، يف �شركة )معر�ص كا�شان لل�شجاد( 
مبوجب �لرخ�شة رقم : 114779 - تغيري�ت �خرى : تغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة 

فردية �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعملبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
��شبوعني من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي �عرت��ص على  �ليه بعد  �مل�شار  �الجر�ء 

ذلك عليه �تباع �ل�شبل �لقانونية حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 706
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ عبد�هلل مطر �شعيد مطر �ل�شويدي - �إمار�تي �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�شته �لبالغة 51%  ويرغب �ل�شيد/ حممد نور �الب�شار عبد�ملعبود �شودري - بنغلدي�شي �جلن�شية 
عن كامل ح�شته �لبالغة )49%( وذلك �ىل �ل�شيد/ حممد مامنور ر��شد �أبو �ملا�شوم - بنغلدي�شي �جلن�شية يف 
 )�شركة فر�نك فورت ل�شهر �الأملنيوم - ذ م م( و�لتي تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )501764(
 تعديلت �خرى : مت تغيري �ل�شكل �لقانوين من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات
لي�شبح  م(  م  ذ   - �الملنيوم  ل�شهر  فورت  فر�نك  )�شركة  �لقدمي  �ال�شم  كان  حيث  �لتجاري  �ال�شم  تغيري  مت 
)�مليد�ن للحد�ة و�للحام( - مت تغيري �لن�شاط �لتجاري حيث كان �لن�شاط �لقدمي )�شهر �الملنيوم وتنقيته ( 
لي�شبح )ور�شة حد�دة وحلام( - وعملبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  
2013 يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء 
مكتب  مر�جعة  عليه  ذلك  حيال  �عرت��ص  �ي  لديه  فمن  �العلن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 708
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيدة/ �ميان �شرور �شعيد �حل�شريي  �لنعيمي ، �إمار�تية  �جلن�شية 
عبد�هلل  �ل�شيد/  من  كل  �ىل  وذلك   %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  ترغب 
 - �مام  �شيخ  بيكل  نا�شر  و�ل�شيد/  �جلن�شية  �إمار�تي   - علي  �ل  �لناخي  م�شعود  غريب  خمي�ص 
هندي �جلن�شية يف �لرخ�شة �لتجارية �مل�شماة )عامل �ل�شحر�ء لل�شياحة( و�لتي تاأ�ش�شت باإمارة  
�ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )519277(  - تغيري�ت �خرى : تغري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة 
فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة - تغري �ال�شم �لتجاري من )عامل �ل�شحر�ء لل�شياحة( 

لي�شبح �ال�شم �لتجاري �جلديد )عامل �ل�شحر�ء لل�شياحة ذ م م( 
�شان  ل�شنة  2013 يف  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام   وعملبن�ص 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار 

�ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العلن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 710

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ خالد حميد عبا�ص كرمك �لبلو�شي - �إمار�تي  
�جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  يف �لرخ�شة 
�ل�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  و�لتي   - للتجارة  �الظهار  موؤ�ش�شة   / �مل�شماة  �لتجارية 
 ، عبد�هلل  فا�شل  فوزيه  �ل�شيدة/  �ىل  وذلك   )613580( رقم  رخ�شة  مبوجب 

�إمار�تية �جلن�شية 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة   وعملبن�ص 
2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم 

�لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العلن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
   يف  الدعوى 2017/519 جتاري جزئي   

�ل�شيد �ملدعي عليه : حممد �شابر بن فهيم �لدين 
ع  م  �ص   - �لوطني  �لقيوين  �م  بنك  �ملدعي/  قبل  �ن هناك دعوى مقامة �شدكم من  مبا 
�ل�شادر  �حلكم  مبوجب  بالدعوى  م�شرفيا  خبري�  تعيينا  مت  �أونه  دبي  حماكم  �أمام    -
بالدعوى �أعله فاإننا ندعوكم حل�شور �جتماع �خلربة بالدعوى وذلك يوم �الثنني  �ملو�فق 
2017/4/24 يف متام �ل�شاعة �لثانية ظهر� مبقر مكتبنا �نرت� لل�شت�شار�ت �ملالية  وذلك 
بالعنو�ن �لتايل : دبي - حمي�شنة - �شارع بريوت - بناية �مليز�ن - �لطابق �لثالث - مكتب  
303 مقابل مركز كلد�ري لتعليم قيادة �ل�شيار�ت وبذ�ت �لبناية يوجد بنك دبي  �لتجاري 
تليفون : 042206899، فاك�ص : 042206877 - يرجى �الطلع و �إح�شار كافة ما لديكم من 

م�شتند�ت و�حلر�ص على �حل�شور  يف �ملوعد �ق�شاه. 
اخلبري املح�شابي وامل�شريف  
 د. علي را�شد الكيتوب 

 اإعالن بالن�شر
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

  اعالن
�ملرجع : 705

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ �جيت كومار مل�شريي كاليتينجال ، هندي 
�جلن�شية ، يرغب يف بيع كامل ح�ش�شه �لبالغة 100% يف كافترييا �لنبته ، رقم 
�لرخ�شة : 508345 وذلك �ىل �ل�شيد/ �شريف كيزهاكايل عبد�هلل كيزهاكايل 
�لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعملبن�ص   - �جلن�شية  هندي   -
�الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� 
�العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني 
�ل�شبل  �تباع  �ي �عرت��ص على ذلك عليه  لديه  تاريخ هذ� �العلن فمن  من 

�لقانونية حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/838  عمايل جزئي

�القامة مبا  ����ص.ذ.م.م جمهول حمل  �لعامة  للتجارة  1-�لبهييا   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ن �ملدعي /حممد �ر�شاد حممد �عظم  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   21702( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB167629508AE . وحددت لها جل�شة 
فاأنت  لذ�   ch1.A.1:بالقاعة �ص   8.30 �ل�شاعة   2017/5/1 �ملو�فق  �الثنني   يوم 
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

اإعادة اإعالن للح�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية بالن�شر 
يف الدعوى 463/2017  مدين جزئي   

بناء على طلب حمكمة عجمان �الحتاية �البتد�ئية �ىل �ملدعى عليها/  جلوبال 
بوينت لل�شناعات �لبل�شتيكية - ذ م م  - �قامت �ملدعية / كم�شول �ملحدودة  - 
�لدعوى رقم : 2017/463 مدين جزئي عجمان  - �ملو�شوع : �لز�م �ملدعي عليها 
�ل�شد�د  �لقانونية حتى  و�لفو�ئد  درهم   334.831.50 مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان 
�مام  باحل�شور  مكلف  �نت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام 
حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2017/5/4 �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة 
�مل�شتند�ت وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكورة رقمها �عله  بو�شفك مدعى عليه 

- حرر بتاريخ : 2017/4/17
           مكتب اإدارة الدعوى

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                         �ىل �مل��دع��ي عليه/ �شركة �مل��ق��اوالت �لكهربائية - ذ م م   نعلنكم باأن 
�ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�شة 

2017/4/26   �ل�شاعة 8.30

م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�شور 
للمحكمة قبل �جلل�شة بثلث �يام على �القل باال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف  ويف حالة 

تخلفكم �شوف ي�شدر �حلكم مبثابة ح�شوري. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
1401/2017/13 
1433/2017/13

م
1
2

��شم �ملدعي
�شانيل كومار بادينجاريبو� 
بدر �لدين �كرب علي �شعيد 

مبلغ �ملطالبة
 59022 درهم 
57475 درهم 

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
 اعــــــــــالن         

بطاقة  �جلن�شية  باك�شتاين  حممد  باز  حاجي  بن  �هلل  �ل�شيد/حليم  للجميع  معلوما  ليكن 
هوية رقم 784195429321615 وب�شفتي مالك يف �لرخ�شة جتارية / خمزن �لزري للقم�شة 
�لتنمية �القت�شادية - فرع  د�ئ��رة  �ل�شادر من  - فرع 1 كلباء  رخ�شة جتارية رقم 724619 
لل�شيد/  ف��رع 1 100% وذل��ك  �ل��زري للقم�شة -  تنازلت عن ح�شتي يف خم��زن  باأنني  كلباء 
حممد ن�شار بن نياز فقري وجن�شيته باك�شتاين بطاقة هوية رقم 784197396858165 وتغيري 
�ال�شم �لتجاري من خمزن �لزري للقم�شة فرع - 1 �ىل خمزن �لطيف للقم�شة  وللمتنازل 
له مطلق �حلرية يف �لت�شرف يف ح�شته �مل�شار �ليها �عله وله حق �لت�شرف فيها ت�شرف 
�ملالك يف ملكه  - وعمل بن�ص �ملادة )5/14( من �لقانون �الحتادي رقم 2013/4 ل�شنة يف �شان 
�لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم وعلى كل من له حق �العرت��ص على 
هذ� �الجر�ء �ن يقوم باملر�جعة �ىل كاتب �لعدل خلل ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العلن 

و�ال�شت�شتكمل  �الجر�ء�ت �لقانونية
كاتب العدل
حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

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

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
 اعـــــــالن       

 : خ��ورف��ك��ان   و�لت�شديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم 
وطلب  �الإم����ار�ت    : �جلن�شية   ، �حلو�شني  ح�شن  علي  حممد  علي  وليد  �ل�شيد/ 
�لت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( يف �ال�شم �لتجاري منجرة �خلور و�ملرخ�ص 
من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف  �ل�شارقة رخ�شة جتارية رقم 549351 �ل�شادر 
بتاريخ 2007/1/15 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بخورفكان. �ىل �ل�شيد/ عمار وليد 
علي حممد �حلو�شني ، �جلن�شية : �الإمار�ت - ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العلن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

 اعـــــــالن       
�ل�شيد/   : خورفكان   و�لت�شديقات-  �لعدل  �لكاتب  ب��اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نا  �يل  تقدم 
حممد ح�شن �لبنا عثمان حممد عو�ص ، �جلن�شية : م�شر ، وطلب �لت�شديق على حمرر 
�لعمدة  ور�شة  �لتجاري  �ال�شم  �لبالغة 100% يف  )ت��ن��ازل(  عن 2% من ح�شته  يت�شمن 
�ل�شارقة رخ�شة مهنية  �لتنمية �القت�شادية يف   �ل�شيار�ت �ملرخ�شة من د�ئرة  لت�شليح 
�ىل  بخورفكان.  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  1992/8/3 يف  بتاريخ  �ل�شادر   214455 رقم 
�ل�شيد/�ماين �ل�شيد �حل�شانني جادو ، �جلن�شية : �الإمار�ت - بن�شبة 1% و�ل�شيدة : ر�ي�شا 
عثمان  �لبنا  ح�شن  حممد  �ل�شيد:  ح�شة  لت�شبح   %1 بن�شبة  رو�شيا   : �جلن�شية  رو�شو 
حممد عو�ص �جلن�شية : م�شر 98%  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة 
�نق�شاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العلن
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي

الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 
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العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19

�إعييييييييييالن
للمقاوالت  تيك  �ل�ش�����ادة/�نفريو  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
و�لنقليات �لعامة رخ�شة رقم:CN 1906209  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �الإعلن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/�نفريو تيك للمقاوالت و�لنقليات �لعامة  

ENVIRO TEC CONSTRUCTION AND TRANSPORTATION

�ىل/�نفريو تيك للمقاوالت �لعامة    
ENVIRO TEC CONSTRUCTION

تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة )4923011(
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العلن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/641  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- فاريكو للتجارة ���ص.ذ.م.م 2- ح�شني حممود �شفارى جمهويل 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �شادر�ت �ير�ن وميثله : �بر�هيم حممد �حمد حممد 
�لقا�شم قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره 
)30919.434.52 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �التفاقية بو�قع 
16% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 
�أو  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch 2.E.21 بالقاعة  9.30 �ص  �ل�شاعة   2017/5/1
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2017/285 ك.ع.ت
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان  �ل�شيد/ 
بدر عمري بخيت جمعه �ل�شويدي ، �جلن�شية : �الإم��ار�ت - طلب �لت�شديق علي 
من  �ملرخ�شة  �لثميد(  )كافترييا  �ل��ت��ج��اري  �ال���ش��م  يف  ت��ن��ازل   : يت�شمن  حم��رر 
لدى  و�مل�شجل    47390  : �مللف  رق��م  �القت�شادية يف عجمان حتت  �لتنمية  د�ئ��رة 
غرفة جتارة و�شناعة عجمان  �ىل �ل�شيد/ خالد عمري بخيت جمعه �ل�شويدي ، 
�جلن�شية : �الإمار�ت - ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق 
تاريخ  ��شبوعني من  �نق�شاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  �ل�شاأن يف  ذوي  �لتوقيعات  على  

ن�شر هذ� �العلن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�شادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��شم �ل�شركة : تيم �شكوير لالعالن - �ض ذ م م 
�لعنو�ن : مكتب رقم 105 - ملك �شعيد �شامل �شعيد �لوهيبي - بردبي - عود ميثاء  
�لقيد  رق��م    636815  : �لرخ�شة  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين  �ل�شكل 
بدبي  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن  : 1056626 مبوجب هذ�  �لتجاري  بال�شجل 
�أعله،  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحلل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  قد  باأنه 
�لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2016/5/29 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك 
حماكم دبي بتاريخ 2016/5/29 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
F ملك   01 �لعنو�ن : مكتب  �شيلفر �و�ك ملر�جعة �حل�شابات   �ملعني  �مل�شفي 
وقف �ل�شيد عدنان �ل�شيد حممد �ملو�شوي - �ل�شوق �لكبري - هاتف  04-2945942 
فاك�ص: 2949532-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خلل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��شم �ل�شركة : �ملهدية للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 
�لعنو�ن : مكتب رقم 1901-10 - ملك �ل�شيخ حممد بن ز�يد �ل نهيان - بردبي- �ملركز 
�لتجاري �الول - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة  رقم �لرخ�شة: 504235 
رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 50697 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�شركة �ملذكورة �أعله 
�لعدل  بتاريخ 2017/3/21  و�ملوثق لدى كاتب  ق��ر�ر حماكم دبي  ، وذل��ك مبوجب 
حماكم دبي بتاريخ  2017/3/21 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�مل�شفي �ملعني موؤ�ش�شة �لتعاون للتدقيق و�ملحا�شبة �لعنو�ن : مكتب رقم )404( 
 04-3213314 هاتف    - �الول  �لتجاري  �ملركز   - بردبي   - �شعيد  �شعيل  �شعيد  ملك 
فاك�ص : 3212315-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خلل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��شم �ل�شركة : تناء للتجارة - �ض ذ م م 
�ملنخول    / ب��ردب��ي  م�شطفوي  عبد�لرحيم  م�شطفى  ملك   405 رق��م  مكتب  �ل��ع��ن��و�ن: 
�ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة  رقم �لرخ�شة : 527905  رقم �لقيد بال�شجل 
�لتجاري : 87892 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري 
يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�شركة �ملذكورة �أعله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
 2017/2/27 بتاريخ   دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2017/2/27 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني �جلرودي للتدقيق 
و�ملحا�شبة  �لعنو�ن : مكتب رقم 204 - ملك عبد�هلل �ل�شعايل - ديرة - هور �لعنز - 
هاتف  2389721 -04 فاك�ص : 2389722-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق 

�لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��شم �مل�شفي/�شيلفر �و�ك ملر�جعة �حل�شابات  
F ملك وقف �ل�شيد عدنان �ل�شيد حممد �ملو�شوي - �ل�شوق   01 �لعنو�ن : مكتب 
د�ئرة  تعلن  فاك�ص: 2949532-04   مبوجب هذ�  - هاتف  04-2945942  �لكبري 
�لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعله لت�شفية  
بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  تيم �شكوير لالعالن - �ض ذ م م وذل��ك مبوجب 
  2016/5/29 بتاريخ    دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2016/5/29
وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��له،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��شم �مل�شفي/موؤ�ش�شة �لتعاون للتدقيق و�ملحا�شبة 
�لتجاري  �ملركز   - بردبي   - �شعيد  �شعيل  �شعيد  ملك   )404( رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
د�ئرة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04-3212315  : فاك�ص   04-3213314 ه��ات��ف    - �الول 
�لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعله لت�شفية 
�ملهدية للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2017/3/21 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/3/21  وعلى 
من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
�مل�شتند�ت و�الأور�ق  �أع��له، م�شطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��شم �مل�شفي/�جلرودي للتدقيق و�ملحا�شبة  
 �لعنو�ن : مكتب رقم 204 - ملك عبد�هلل �ل�شعايل - ديرة - هور �لعنز - هاتف  2389721 -04 
فاك�ص : 2389722-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه 
قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعله لت�شفية تناء للتجارة - �ض ذ م م  وذلك 
�لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2017/2/27 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  مبوجب 
مطالبة  �أو  �ع��رت����ص  �أي  لديه  من  وعلى   2017/2/27 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
�لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعله، 
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��شم �ل�شركة : �ل�شاري لتجارة �القم�شة و�ملن�شوجات - �ض ذ م م 
 - - عود مثاء  �ملخاوي  ر��شد عبد�لعزيز حممد  - ملك   601 رقم  : مكتب  �لعنو�ن 
�لقيد  رق��م   705216  : �لرخ�شة  رق��م  حم���دودة   م�شوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين  �ل�شكل 
بدبي  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن  : 1132097 مبوجب هذ�  �لتجاري  بال�شجل 
�أعله،  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحلل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  قد  باأنه 
وذل���ك مب��وج��ب ق���ر�ر حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ  2017/3/8 و�مل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب �لعدل 
حماكم دبي بتاريخ 2017/3/8 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
: مكتب رقم  �لعنو�ن  & �م �الن�شاري لتدقيق �حل�شابات   �يه  �ملعني  �مل�شفي 
710 ملك جمموعة �شلطان لل�شتثمار - بور�شعيد - هاتف  5515605-04 فاك�ص: 
5515606-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن.
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي/ �يه & �م �الن�شاري لتدقيق �حل�شابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 
710 ملك جمموعة �شلطان لل�شتثمار - بور�شعيد - هاتف  5515605-04  مبوجب 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور 
�ل�شاري لتجارة �القم�شة و�ملن�شوجات - �ض ذ م م  وذلك  �أع��له لت�شفية 
�لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2016/5/23 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  مبوجب 
مطالبة  �أو  �عرت��ص  �أي  لديه  من  وعلى   2016/5/23 بتاريخ  دبي  حماكم 
�لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعله، 
�لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً  �مل�شتند�ت و�الأور�ق  م�شطحباً معه كافة 

من تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن.
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2422

�ملنذر :  عبد�هلل غنيم علي �لفل�شي - �إمار�تي �جلن�شية 
�ملنذر�ليها : �ملتعددة للمقاوالت - �ص ذ م م 

تنبه �ملنذرة على �ملنذر �ليها ومبوجب هذ� �الإنذ�ر ينهي �ملنذر �لتعاقد مع 
�ملنذر �ليها �ملوؤرخ يف 2016/8/9 الخللها ب�شروط �لعقد من حيث �جلودة 
�لغر�مة  مبلغ  ب�شريان  وينذرها  �لت�شليم  موعد  يف  و�لتاأخري  �الأع��م��ال  يف 
�ملن�شو�ص عليه بالبند �لعا�شر من �لعقد وينبه عليها بعدم �لعمل �لفيل 
من تاريخ علمها باالإنذ�ر ، مع حفظ حقوق �ملنذر �الخرى يف �لتعوي�ص عن 

�خلطاأ و�لتق�شري يف تنفيذ عقد �التفاق مو�شوع �الإنذ�ر..    
  الكاتب العدل

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 707
�إمار�تي  �جلن�شية،   - �لكوخردي  �ل�شر�ح  �ل�شيد/ عبد�هلل جا�شم حممد  بان كل من  للجميع  ليكن معلوما 
و�ل�شيد/ حممد حممد عبده �ل�شحات - م�شري �جلن�شية ، و�ل�شيد/ �شامح حمم �لهو�ري حممد ، م�شري 
�جلن�شية يرغبون يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ش�شهم �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�شيد/ حممد عادل �ل�شيد 
باإمارة  تاأ�ش�شت  �مل�شماة )مطعم عرو�ص �ال�شكندرية - ذ م م (  �ل�شعيد �شبح - م�شري �جلن�شية يف �لرخ�شة 

�ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )708660( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بال�شارقة. 
تعديلت �خرى : مت تغيري �ل�شكل �لقانوين من )�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة( �ىل )موؤ�ش�شة فردية بوكيل 
خدمات( ، كما تغيري �ال�شم �لتجاري من )مطعم عرو�ص �ال�شكندرية- ذ م م( �ىل )مطعم �حلارة �مل�شرية(  
وعملبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل 
. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من 
التباع  �ملذكورة  �لعدل  �لكاتب  مكتب  مر�جعة  عليه  ذلك  حيال  �عرت��ص  �ي  لديه  فمن  �العلن  هذ�  تاريخ 

�الجر�ء�ت �لقانونية

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 704
�إمار�تي  �جلن�شية يرغب يف  ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ عادل ح�شن كيديه ح�شن عبيد �لبلو�شي - 
باك�شتاين   - جول  ن�شيم  يا�شني  حممد  �ل�شيد/  �ىل  ح�شة   %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع 
تنازل  - حيث مت  رقم 746451  ، ترخي�ص  �ل�شاي  لتجارة  �لذهبي  �لكاأ�ص   : �لتجارية  �لرخ�شة  �جلن�شية يف 
�شاحب �لرخ�شة الخر ودخوله وكيل خدمات عليها وتغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل موؤ�ش�شة 
�لذهبي  �لكاأ�ص   : من  �لتجاري  �ال�شم  من  وذلك  و�لن�شاط  �لتجاري  �ال�شم  وتغيري  خدمات  بوكيل  فردية 
لتجارة �ل�شاي �ىل : �لكاأ�ص �لذهبي لتجارة �الأجهزة �لكهربائية - و�لن�شاط من : جتارة �ل�شاي - باجلملة ، 

�ىل : بيع �لثلجات و�لغ�شاالت و�الأجهزة �لكهربائية �ملنزلية - بالتجزئة. 
وعملبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل 
. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من 
�ملذكورة التباع  �لعدل  �لكاتب  تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�الجر�ء�ت �لقانونية

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

  اعالن
�ملرجع : 709

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ ��شماعيل ح�شن بوك�شه �لزرعوين - �الإمار�ت �جلن�شية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  مائة خ�شة وذلك �ىل �ل�شيد/ 
حممد ح�شني حممد في�ص - بنغلدي�ص �جلن�شية ، يف �شركة )معر�ص كا�شان لل�شجاد( 
مبوجب �لرخ�شة رقم : 114779 - تغيري�ت �خرى : تغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة 

فردية �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعملبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
��شبوعني من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي �عرت��ص على  �ليه بعد  �مل�شار  �الجر�ء 

ذلك عليه �تباع �ل�شبل �لقانونية حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 706
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ عبد�هلل مطر �شعيد مطر �ل�شويدي - �إمار�تي �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�شته �لبالغة 51%  ويرغب �ل�شيد/ حممد نور �الب�شار عبد�ملعبود �شودري - بنغلدي�شي �جلن�شية 
عن كامل ح�شته �لبالغة )49%( وذلك �ىل �ل�شيد/ حممد مامنور ر��شد �أبو �ملا�شوم - بنغلدي�شي �جلن�شية يف 
 )�شركة فر�نك فورت ل�شهر �الأملنيوم - ذ م م( و�لتي تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )501764(
 تعديلت �خرى : مت تغيري �ل�شكل �لقانوين من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات
لي�شبح  م(  م  ذ   - �الملنيوم  ل�شهر  فورت  فر�نك  )�شركة  �لقدمي  �ال�شم  كان  حيث  �لتجاري  �ال�شم  تغيري  مت 
)�مليد�ن للحد�ة و�للحام( - مت تغيري �لن�شاط �لتجاري حيث كان �لن�شاط �لقدمي )�شهر �الملنيوم وتنقيته ( 
لي�شبح )ور�شة حد�دة وحلام( - وعملبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  
2013 يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء 
مكتب  مر�جعة  عليه  ذلك  حيال  �عرت��ص  �ي  لديه  فمن  �العلن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 708
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيدة/ �ميان �شرور �شعيد �حل�شريي  �لنعيمي ، �إمار�تية  �جلن�شية 
عبد�هلل  �ل�شيد/  من  كل  �ىل  وذلك   %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  ترغب 
 - �مام  �شيخ  بيكل  نا�شر  و�ل�شيد/  �جلن�شية  �إمار�تي   - علي  �ل  �لناخي  م�شعود  غريب  خمي�ص 
هندي �جلن�شية يف �لرخ�شة �لتجارية �مل�شماة )عامل �ل�شحر�ء لل�شياحة( و�لتي تاأ�ش�شت باإمارة  
�ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )519277(  - تغيري�ت �خرى : تغري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة 
فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة - تغري �ال�شم �لتجاري من )عامل �ل�شحر�ء لل�شياحة( 

لي�شبح �ال�شم �لتجاري �جلديد )عامل �ل�شحر�ء لل�شياحة ذ م م( 
�شان  ل�شنة  2013 يف  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام   وعملبن�ص 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار 

�ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العلن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 710

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ خالد حميد عبا�ص كرمك �لبلو�شي - �إمار�تي  
�جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  يف �لرخ�شة 
�ل�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  و�لتي   - للتجارة  �الظهار  موؤ�ش�شة   / �مل�شماة  �لتجارية 
 ، عبد�هلل  فا�شل  فوزيه  �ل�شيدة/  �ىل  وذلك   )613580( رقم  رخ�شة  مبوجب 

�إمار�تية �جلن�شية 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة   وعملبن�ص 
2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم 

�لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العلن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
   يف  الدعوى 2017/519 جتاري جزئي   

�ل�شيد �ملدعي عليه : حممد �شابر بن فهيم �لدين 
ع  م  �ص   - �لوطني  �لقيوين  �م  بنك  �ملدعي/  قبل  �ن هناك دعوى مقامة �شدكم من  مبا 
�ل�شادر  �حلكم  مبوجب  بالدعوى  م�شرفيا  خبري�  تعيينا  مت  �أونه  دبي  حماكم  �أمام    -
بالدعوى �أعله فاإننا ندعوكم حل�شور �جتماع �خلربة بالدعوى وذلك يوم �الثنني  �ملو�فق 
2017/4/24 يف متام �ل�شاعة �لثانية ظهر� مبقر مكتبنا �نرت� لل�شت�شار�ت �ملالية  وذلك 
بالعنو�ن �لتايل : دبي - حمي�شنة - �شارع بريوت - بناية �مليز�ن - �لطابق �لثالث - مكتب  
303 مقابل مركز كلد�ري لتعليم قيادة �ل�شيار�ت وبذ�ت �لبناية يوجد بنك دبي  �لتجاري 
تليفون : 042206899، فاك�ص : 042206877 - يرجى �الطلع و �إح�شار كافة ما لديكم من 

م�شتند�ت و�حلر�ص على �حل�شور  يف �ملوعد �ق�شاه. 
اخلبري املح�شابي وامل�شريف  
 د. علي را�شد الكيتوب 

 اإعالن بالن�شر
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

  اعالن
�ملرجع : 705

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ �جيت كومار مل�شريي كاليتينجال ، هندي 
�جلن�شية ، يرغب يف بيع كامل ح�ش�شه �لبالغة 100% يف كافترييا �لنبته ، رقم 
�لرخ�شة : 508345 وذلك �ىل �ل�شيد/ �شريف كيزهاكايل عبد�هلل كيزهاكايل 
�لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعملبن�ص   - �جلن�شية  هندي   -
�الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� 
�العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني 
�ل�شبل  �تباع  �ي �عرت��ص على ذلك عليه  لديه  تاريخ هذ� �العلن فمن  من 

�لقانونية حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/838  عمايل جزئي

�القامة مبا  ����ص.ذ.م.م جمهول حمل  �لعامة  للتجارة  1-�لبهييا   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ن �ملدعي /حممد �ر�شاد حممد �عظم  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   21702( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB167629508AE . وحددت لها جل�شة 
فاأنت  لذ�   ch1.A.1:بالقاعة �ص   8.30 �ل�شاعة   2017/5/1 �ملو�فق  �الثنني   يوم 
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

اإعادة اإعالن للح�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية بالن�شر 
يف الدعوى 463/2017  مدين جزئي   

بناء على طلب حمكمة عجمان �الحتاية �البتد�ئية �ىل �ملدعى عليها/  جلوبال 
بوينت لل�شناعات �لبل�شتيكية - ذ م م  - �قامت �ملدعية / كم�شول �ملحدودة  - 
�لدعوى رقم : 2017/463 مدين جزئي عجمان  - �ملو�شوع : �لز�م �ملدعي عليها 
�ل�شد�د  �لقانونية حتى  و�لفو�ئد  درهم   334.831.50 مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان 
�مام  باحل�شور  مكلف  �نت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام 
حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2017/5/4 �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة 
�مل�شتند�ت وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكورة رقمها �عله  بو�شفك مدعى عليه 

- حرر بتاريخ : 2017/4/17
           مكتب اإدارة الدعوى

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                         �ىل �مل��دع��ي عليه/ �شركة �مل��ق��اوالت �لكهربائية - ذ م م   نعلنكم باأن 
�ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�شة 

2017/4/26   �ل�شاعة 8.30

م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�شور 
للمحكمة قبل �جلل�شة بثلث �يام على �القل باال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف  ويف حالة 

تخلفكم �شوف ي�شدر �حلكم مبثابة ح�شوري. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
1401/2017/13 
1433/2017/13

م
1
2

��شم �ملدعي
�شانيل كومار بادينجاريبو� 
بدر �لدين �كرب علي �شعيد 

مبلغ �ملطالبة
 59022 درهم 
57475 درهم 

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
 اعــــــــــالن         

بطاقة  �جلن�شية  باك�شتاين  حممد  باز  حاجي  بن  �هلل  �ل�شيد/حليم  للجميع  معلوما  ليكن 
هوية رقم 784195429321615 وب�شفتي مالك يف �لرخ�شة جتارية / خمزن �لزري للقم�شة 
�لتنمية �القت�شادية - فرع  د�ئ��رة  �ل�شادر من  - فرع 1 كلباء  رخ�شة جتارية رقم 724619 
لل�شيد/  ف��رع 1 100% وذل��ك  �ل��زري للقم�شة -  تنازلت عن ح�شتي يف خم��زن  باأنني  كلباء 
حممد ن�شار بن نياز فقري وجن�شيته باك�شتاين بطاقة هوية رقم 784197396858165 وتغيري 
�ال�شم �لتجاري من خمزن �لزري للقم�شة فرع - 1 �ىل خمزن �لطيف للقم�شة  وللمتنازل 
له مطلق �حلرية يف �لت�شرف يف ح�شته �مل�شار �ليها �عله وله حق �لت�شرف فيها ت�شرف 
�ملالك يف ملكه  - وعمل بن�ص �ملادة )5/14( من �لقانون �الحتادي رقم 2013/4 ل�شنة يف �شان 
�لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم وعلى كل من له حق �العرت��ص على 
هذ� �الجر�ء �ن يقوم باملر�جعة �ىل كاتب �لعدل خلل ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العلن 

و�ال�شت�شتكمل  �الجر�ء�ت �لقانونية
كاتب العدل
حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

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

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
 اعـــــــالن       

 : خ��ورف��ك��ان   و�لت�شديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم 
وطلب  �الإم����ار�ت    : �جلن�شية   ، �حلو�شني  ح�شن  علي  حممد  علي  وليد  �ل�شيد/ 
�لت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( يف �ال�شم �لتجاري منجرة �خلور و�ملرخ�ص 
من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف  �ل�شارقة رخ�شة جتارية رقم 549351 �ل�شادر 
بتاريخ 2007/1/15 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بخورفكان. �ىل �ل�شيد/ عمار وليد 
علي حممد �حلو�شني ، �جلن�شية : �الإمار�ت - ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العلن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

 اعـــــــالن       
�ل�شيد/   : خورفكان   و�لت�شديقات-  �لعدل  �لكاتب  ب��اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نا  �يل  تقدم 
حممد ح�شن �لبنا عثمان حممد عو�ص ، �جلن�شية : م�شر ، وطلب �لت�شديق على حمرر 
�لعمدة  ور�شة  �لتجاري  �ال�شم  �لبالغة 100% يف  )ت��ن��ازل(  عن 2% من ح�شته  يت�شمن 
�ل�شارقة رخ�شة مهنية  �لتنمية �القت�شادية يف   �ل�شيار�ت �ملرخ�شة من د�ئرة  لت�شليح 
�ىل  بخورفكان.  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  1992/8/3 يف  بتاريخ  �ل�شادر   214455 رقم 
�ل�شيد/�ماين �ل�شيد �حل�شانني جادو ، �جلن�شية : �الإمار�ت - بن�شبة 1% و�ل�شيدة : ر�ي�شا 
عثمان  �لبنا  ح�شن  حممد  �ل�شيد:  ح�شة  لت�شبح   %1 بن�شبة  رو�شيا   : �جلن�شية  رو�شو 
حممد عو�ص �جلن�شية : م�شر 98%  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة 
�نق�شاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العلن
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي

الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
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كهرباء دبي تبحث التعاون
 مع �صركة »ديل« الأمريكية 

•• دبي-وام:

 بحث �شعادة �شعيد حممد �لطاير �لع�شو �ملنتدب �لرئي�ص �لتنفيذي لهيئة 
“ �الأم��ريك��ي��ة �شبل تعزيز  “ دي��ل  كهرباء وم��ي��اه دب��ي م��ع وف��د م��ن �شركة 

�لتعاون �مل�شرتك بني �جلانبني يف جمال �لتقنيات �لرقمية.
جاء ذلك خلل ��شتقبال �شعادة �لطاير لوفد “ ديل “ برئا�شة مايكل ديل 
�ملوؤ�ش�ص و�لرئي�ص �لتنفيذي لل�شركة �لتي تعد �إحدى �ل�شركات �لر�ئدة يف 

�شناعة وجتارة �أجهزة �حلو��شيب �ل�شخ�شية.
�ل�شركات  �لتي تقوم بها  �ل��زي��ار�ت  �إط���ار  ت��اأت��ي يف  �لتي  �ل��زي��ارة -  وت��ه��دف 
�جلانبني  بني  �مل�شرتك  �لتعاون  تعزيز  �إىل   - للهيئة  �لعاملية  و�ملوؤ�ش�شات 
وتبادل �أف�شل �لتجارب و�ملمار�شات �لعاملية يف جمال �ل�شبكات �لذكية و�أمن 

�ملعلومات و�لبيانات �لكبرية و�إنرتنت �الأ�شياء و�لذكاء �ال�شطناعي .
و�أكد �شعادة �شعيد حممد �لطاير حر�ص �لهيئة على حتقيق روؤية �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص 
جلعل دبي �ملدينة �الأذك��ى و�الأ�شعد عامليا  “رعاه �هلل”  �ل��وزر�ء حاكم دبي 

عرب تبني �أحدث �لتقنيات �ملبتكرة للرتقاء باخلدمات �حلكومية.
�لثورة  م�شتجد�ت  �آخ��ر  مو�كبة  على  تعمل  �لهيئة  �أن  �إىل  �لطاير  و�أ���ش��ار 
�الإح��لل��ي��ة يف  �لتقنيات  ري��ادت��ه��ا يف جم��ال  ي��ع��زز  �ل��ر�ب��ع��ة مب��ا  �ل�شناعية 
و�ال�شرت�تيجيات  �ملبادر�ت  تبني  عرب  و�ملياه  �لكهرباء  وتوزيع  ونقل  �إنتاج 

و�لتقنيات �جلديدة.
�ال�شتقبال  ح�شن  على  �لطاير  �شعادة  “ديل”  وفد  �شكر  �لزيارة  ختام  ويف 
�حللول  �آخر  م�شتعر�شا  وم�شاريعها  �لهيئة  عمل  على  قرب  عن  و�طلعه 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ات وم�����ش��ت��ج��د�ت �ل��ب��ح��وث و�ل��ت��ط��وي��ر �ل��ت��ي تعكف �ل�����ش��رك��ة على 
هيئة  وم��ب��ادر�ت  م�شروعات  يف  بامل�شاركة  رغبته  �ل��وف��د  و�أب���دى  تنفيذها. 
كهرباء ومياه دبي تعزيز� للنمو �مل�شتد�م يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

و�إمارة دبي.

�صعر ت�صوية العقد  للربميل  دولرا   53.86
الآجل خلام عمان يف بور�صة دبي للطاقة 

•• دبي -وام:

لدى   � �ملقبل  يونيو  ت�شليم   � عمان  خل��ام  �الآج��ل  �لعقد  ت�شوية  �شعر  خ�شر 
تد�وله يف بور�شة دبي للطاقة �م�ص 0.41 دوالر �أمريكي للربميل �لو�حد 
�ل�شاعة  عند  دوالر   53.86 ليبلغ  �الأول  �أم�����ص  ت�شويته  ب�شعر  م��ق��ارن��ة 

بتوقيت غرينت�ص.  08:30 �ملحلي  بالتوقيت   12:30
�ل�شرق  منطقة  يف  دولية  بور�شة  �أول  وهي   � للطاقة  دبي  بور�شة  وتهدف 
�لنفط  �إنتاج  �شركات  تزويد  �إىل   � و�ل�شلع  �الآجلة  �لطاقة  لعقود  �الأو�شط 
باأ�شعار  �ل�شوي�ص  �شرق  تقع  �لتي  باالأ�شو�ق  �ملهتمني  و�لعملء  و�ملتد�ولني 

تت�شم بال�شفافية للنفط �خلام.
�ملتخ�ش�شة  �لبور�شات  �إح��دى   2007 عام  �فتتاحها  منذ  �لبور�شة  وتعد 
على م�شتوى �لعامل و�أ�شبح عقدها �لرئي�ص وهو �لعقد �الآجل خلام عمان 
ت�شهد منو�  �لتي  �ل�شوق  �إىل  �ملتجه  للنفط �خل��ام  �الأك��رث موثوقية  �ملعيار 
�الآ�شيوية  �ملنطقة  �قت�شاد�ت  تعك�ص  �لتي  و�الأد�ة  �ل�شوي�ص  �شرق  �شريعا 
ب�شورة متفردة و�أكرب عقد من نوعه يف �لعامل من حيث �لت�شليم �لفعلي 
وثالث معيار �شعري للنفط �خلام يف �لعامل و�ملعيار �لوحيد للنفط �خلام 
�لذي يتم ت�شديره من عمان ودبي.  وت�شتخدم بور�شة دبي للطاقة يف كافة 
�أعمالها �أرقى �الأنظمة �الإلكرتونية �لتي ميكن �لو�شول �إليها �نطلقا من 
�أكرث من 20 منطقة منها �ملر�كز �ملالية �لرئي�شة يف �آ�شيا و�أوروبا و�لواليات 
�ملتحدة. وتقع �لبور�شة د�خل مركز دبي �ملايل �لعاملي � وهو منطقة مالية 
حرة مت �إن�شاوؤها لتعزيز �خلدمات �ملالية يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
� وتخ�شع �إىل قو�نني �شلطة دبي للخدمات �ملالية كما تتم مقا�شة و�شمان 

جميع �لتد�والت من خلل جمموعة تابعة لبور�شة �شيكاغو �لتجارية. 

�شمن جولة ت�شمل 5 دول عربية
وفد كهرباء ال�صارقة يروج ل�صاعة الرت�صيد ويبحث تبادل اخلربات 

مع مركز كفاءة الطاقة ال�صعودي وجمل�ش التعاون اخلليجي 
بحث وفد من هيئة كهرباء ومياه �ل�شارقة مع �الأمانة �لعامة لدول جمل�ص 
يف  �ل�شعودية  �لعربية  باململكة  �لطاقة  كفاءة  ومركز  �خلليجية  �لتعاون 
م�شتهل زيارته لعدد 5 دول عربية تبادل �خلرب�ت يف جمال �لطاقة و�شبل 
و�آليات  �أه���د�ف  و��شتعر�ص  �جلهود  ت�شافر  الأهمية  و�ل��رتوي��ج  تر�شيدها 
�شاحب  بتوجيهات  �لهيئة  �طلقتها  �لتي  �لرت�شيد  �شاعة  م��ب��ادرة  تنفيذ 
�الأعلى  �ملجل�ص  �لقا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
حاكم �ل�شارقة لتكون 7/1 كل عام �عتبار� من �ل�شاعة 2.30 ظهر�ً حتى 
وقادة  و�ملوؤ�ش�شات  بالهيئات  �مل�شئولني  لدى  �لوعي  تنمية  بهدف   3.30
لها  �الأمثل  �ال�شتخد�م  و�أ�شاليب  و�ملياه  �لطاقة  باأهمية  و�الأف��ر�د  �ملجتمع 
وتعزيز �لتحرك �جلماعي ملو�جهة ظاهرة �الحتبا�ص �حلر�ري من خلل 

تر�شيد ��شتهلك �لطاقة و��شتخد�م �ملو�رد �لطبيعية بطريقة �أكرث وعياً.
ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�ص  �لليم  ر��شد  �ملهند�ص  �لدكتور  �شعادة  و�أو���ش��ح 
�لتجارب  لتبادل �خلرب�ت و�ال�شتفادة من  �لوفد تهدف  زيارة  �ن  �ل�شارقة 
لتطوير  تهدف  و�ل��ت��ي   2020 لعام  �لهيئة  ��شرت�تيجية  �إط���ار  يف  وذل��ك 
�خلدمات وتطوير كفاءة �لطاقة بن�شبة 50% وكذلك �شمن �أهد�ف �لزيارة 
لتكاتف �جل��ه��ود �خلليجية  و�ل���دع���وة  �ل��رت���ش��ي��د  ���ش��اع��ة  مل��ب��ادرة  �ل��رتوي��ج 
و�لعربية وتوحيد �جلهود يف جمال �حلفاظ على �لبيئة وحتقيق �لتنمية 

�مل�شتد�مة 0

ويل عهد الفجرية يفتتح اأعمال امللتقى الدويل اخلام�ش لل�صخور ال�صناعية والتعدين
•• الفجرية -وام:

حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�ص �الأعلى 
حاكم �لفجرية �فتتح �شمو �ل�شيخ حممد 
ب��ن ح��م��د ب��ن حم��م��د �ل�����ش��رق��ي ويل عهد 
بن  �شيف  �ل�شيخ  ير�فقه  �م�ص  �لفجرية 
ح��م��د ب���ن ���ش��ي��ف �ل�����ش��رق��ي رئ��ي�����ص هيئ�ة 
حممد  �ملهند�ص  و�ل�شيخ  �حل��رة  �ملنطق�ة 
د�ئرة  مدير  �ل�شرقي  �شيف  ب��ن  حمد  ب��ن 
بن  �أحمد  و�ل�شيخ  �اللكرتونية  �حلكومة 
�مللتقى  فعاليات  �ل�شرقي  �شيف  بن  حمد 
�ل�شناعية  ل��ل�����ش��خ��ور  �خل��ام�����ص  �ل����دويل 
�لذي  ل��ه  �مل�شاحب  و�مل��ع��ر���ص  و�ل��ت��ع��دي��ن 
للمو�رد  �ل��ف��ج��رية  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت�شت�شيفه 
حتت  �أي����ام  ث��لث��ة  م����د�ر  ع��ل��ى  �لطبيعية 
“ وذلك  “ م��و�ردن��ا خ��رٌي مل�شتقبلنا  �شعار 
مب�شاركة  �ل��ف��ج��رية  يف  نوفيتيل  ب��ف��ن��دق 
م��ا ي��ق��ارب �ل��ف متخ�ش�ص م��ن �أك��رث من 
�شيناق�شون  و�أجنبية  عربية  دول���ة   20
40 ورقة عمل ،ف�شل عن �أكرث من 25 
�ملعر�ص  م�شاركا حمليا ودوليا يف �جنحة 

�مل�شاحب له.
�ل��ع��ه��د ح��ر���ص حكومة  ���ش��م��و ويل  و�أك�����د 
�آف��اق نوعية يف جمال  �لفجرية على فتح 
�ال���ش��ت��ث��م��ار �ل��ت��ع��دي��ن��ي وت��ن��م��ي��ة �ل����رثو�ت 
تطوير  �أه����م����ي����ة  �إىل  الف����ت����اً  �مل���ع���دن���ي���ة 
�لت�شريعات و�لقو�نني مبا يدعم توجهات 
�مللتقى �ل�شناعية �شمن �شو�بط �ملحافظة 

على �لبيئة وحمايتها.
�أهمية  �إىل  �ل���ع���ه���د  ويل  ���ش��م��و  و�أ������ش�����ار 
وتوظيفها،  �لطبيعية  �مل����و�رد  ����ش��ت��غ��لل 
مب��ا ي��خ��دم �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة يف دولة 

على  م�����ش��دد�ً  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �الإم����ار�ت 
�خلرب�ت  لتبادل  فر�شة  �مللتقى  يكون  �أن 
و�ملعارف حول �الأ�شاليب �الأمثل ال�شتثمار 
مقدمتها  ويف  �ل���ط���ب���ي���ع���ي���ة  �ل�����������رثو�ت 
�إمارة  بها  �لتي تذخر  �لطبيعية  �ل�شخور 
�لفجرية وتبني �شناعات تعدينية جديدة 
و�لتعرف على طرق �لتكنولوجيا �حلديثة 

�مل�شتخدمة فيها.
وكرم �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد �ل�شرقي 
رع����اة �مل��ل��ت��ق��ى ك��م��ا ت��ق��ب��ل درع����ا تكرمييا 
�لطبيعة  للمو�رد  �لفجرية  موؤ�ش�شة  من 
���ش��ي��ف �الأفخم  �مل��ه��ن��د���ص حم��م��د  ق��دم��ه��ا 
بعدها  �مل��وؤ���ش�����ش��ة.  �إد�رة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
�ملعر�ص  ب��اف��ت��ت��اح  �ل��ع��ه��د  ���ش��م��و ويل  ق���ام 

�ملتخ�ش�ص  �مللتقى  لفعاليات  �مل�����ش��اح��ب 
�لبحوث  �أعمال  و�أدو�ت  و�أج��ه��زة  مبعد�ت 

و�لدر��شات �جليولوجية �حلقلية.
فى  �الأف��خ��م  �شيف  �ملهند�ص حممد  وق��ال 
�آفاق  فتح  �مللتقى  �لهدف من  �ن  له  كلمة 
�لتعديني  �ال���ش��ت��ث��م��ار  جم���ال  يف  ن��وع��ي��ة 
وت��ف��ع��ي��ل �أط����ر �ل��ت��ع��اون �ل��ف��ن��ي و�ل����دوىل 
�لرثو�ت  وتنمية  �الأر����ص  علوم  جم��ال  يف 
�ملعدنية ودر��شة و�شائل �ال�شتثمار �الأمثل 
و�لتعدين  �ل�شناعية  �ل�شخور  جم��ال  يف 
تلك  يف  �ملتميزة  �لتجارب  على  و�الط��لع 
�حل��دي��ث��ة يف  �لتقنيات  وع��ر���ص  �مل��ج��االت 
�شناعة مو�د �الإن�شاء�ت وهو ما يت�شق مع 
�إ�شرت�جتية دولة �الإمار�ت 2021 و�لتي 

�لفجرية  �م��ارة  �إ�شرت�جتية  منها  �نبثقت 
.  2040

ب���دوره �أك���د ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور مطر حامد 
�لرثوة  �أن  �ل��ط��اق��ة  وز�رة  وك��ي��ل  �ل��ن��ي��ادي 
�القت�شاد  يف  حيويا  دور�  تلعب  �ملعدنية 
�ل��ع��امل��ي وت�����ش��ه��د �ال���ش��ت��ث��م��ار�ت يف قطاع 
�ل��������رثوة �مل���ع���دن���ي���ة ت�������ش���ارع���اً يف �ل�����دول 

�ل�شناعية �لكبرية.
ولفت �لنيادي �إىل �همية �إ�شر�ك �جلامعات 
لو�شع  �شريح  ح��و�ر  يف  �لبحثية  و�ملعاهد 
�أن جتعل  �حللول �لتقنية �لتي ت�شاهم يف 
�لقطاع �لتعديني �أكرث قدرة على �لتاأقلم 
و�ل�شناعية  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �مل��ت��غ��ري�ت  م��ع 

�لعاملية .

م���ن ج��ان��ب��ه دع����ا ���ش��ع��ادة �مل��ه��ن��د���ص عادل 
�لعربية  للمنظمة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �ل�شقر 
ح�شن  �إىل  و�لتعدين  �ل�شناعية  للتنمية 
��شتثمار �لرثو�ت �لطبيعية �ملعدنية �لتي 

تزخر بها �ملنطقة �لعربية .
على  �ل����ط����ل����ب  �أن  �ل�������ش���ق���ر  و�أ��������ش�������اف 
نظر�  م��وؤخ��ر�ً  تز�يد  �ل�شناعية  �ل�شخور 
ال�شتخد�ماتها �لو��شعة يف قطاعات �لبناء 
و�لت�شييد ، م�شري�ً �إىل وجود �أنو�ع متعددة 
يف  �لبناء  وم��و�د  �ل�شناعية  �ل�شخور  من 
�إقامة  على  ت�شاعد  �لتي  �لعربية  �ل���دول 
�لتي  و�ل�شناعات  �مل�شروعات  من  �لعديد 

تزيد من �لقيمة �مل�شافة ملو�ردنا .
وم����ن ج��ان��ب��ه ذك����ر �مل��ه��ن��د���ص ع��ل��ي قا�شم 
للمو�رد  �ل��ف��ج��رية  م��وؤ���ش�����ش��ة  ع���ام  م��دي��ر 
�لعام  لهذ�  ينطلق  �مللتقى  �أن  �لطبيعية 
هذ� �لعام متا�شيا مع توجه دولة �الإمار�ت 
�لعام عام �خلري  نحو �خلري باعتبار هذ� 
للمو�رد  �الأمثل  �الإ�شتخد�م  �أهمية  الإب��ر�ز 
م�شافة  ق��ي��م��ة  ي��ح��ق��ق  مب����ا  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
�مللتقى  �فتتاح  �لوطني. ح�شر  للقت�شاد 
���ش��ع��ادة ���ش��امل �ل��زح��م��ي م��دي��ر مكتب ويل 
�لنيادي  م��ط��ر ح��ام��د  و�ل���دك���ت���ور  �ل��ع��ه��د 
وكيل وز�رة �لطاقة و�شعادة �ملهند�ص عادل 
�لعربية  للمنظمة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �ل�شقر 
و�لكابنت  و�لتعدين  �ل�شناعية  للتنمية 
مو�شى مر�د مدير ميناء �لفجرية و�شريف 
�لعو�شي مدير عام �ملنطقة �حلرة و�شعادة 
�لعلوم  كلية  عميد  م���ر�د  �ح��م��د  �ل��دك��ت��ور 
وعدد  �ملتحدة  �لعربية  �الم��ار�ت  بجامعة 
من مديري �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
وم�شوؤولني وممثلني عن �شركات �لر�عية 

للملتقى و�ملخت�شني.

وزير التغري املناخي والبيئة يطلع على م�صاريع »تدوير«

�صهم اإعمار يقفز اإىل 7.47 درهم و�صط تباين اإغالق موؤ�صرات الأ�صواق الإماراتية

تهدف ملو�كبة متطلبات �لتجار و�ل�شّناع يف مقرهم �لد�ئم �جلديد

غرفة ال�صارقة و»التنمية القت�صادية« ت�صكالن جلنة لدرا�صة م�صتقبل �صناعة الذهب يف الإمارة
�ل�شارقة، على �لدور  �لعوي�ص رئي�ص غرفة 
تطبيق  يف  �ل��غ��رف��ة  تلعبه  �ل���ذي  �ل���ري���ادي 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�ص 
تناف�شية  تعزيز  يف  �ل�شارقة،  حاكم  �الأعلى 
�لقطاع �خل��ا���ص يف �الإم����ارة، وت��وف��ري بيئة 
خمتلف  يف  و�ال�شتثمار�ت  للأعمال  جاذبة 
�ل��ق��ط��اع��ات و�مل����ج����االت �الق��ت�����ش��ادي��ة، مع 
توفري �لدعم و�لت�شهيلت �للزمة للتجار 
من  �أعمالهم  يف  للنطلق  و�مل�شتثمرين 
�الإقليمية  �الأ����ش���و�ق  يف  و�ل��ت��و���ش��ع  �الإم�����ارة 
و�ل��ع��امل��ي��ة. و�أع���ل���ن رئ��ي�����ص �ل��غ��رف��ة خلل 
متخ�ش�شة  جل��ن��ة  ت�شكيل  ع��ن  �الج��ت��م��اع 
م�شرتكة هدفها در��شة �ال�شرت�طات �لفنية 
من حيث �مل�شاحات �ملطلوبة لور�ص ت�شنيع 
و�لغاز�ت  و�مل��ج��وه��ر�ت،  �ل��ذه��ب  و�شياغة 

•• ال�شارقة-الفجر: 

عن  �ل�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  �أعلنت 
�لتنمية  د�ئ���رة  م��ع  م�شرتكة  جلنة  ت�شكيل 
�الق��ت�����ش��ادي��ة يف �ل�����ش��ارق��ة، ل��در����ش��ة و�قع 
يف  و�ملجوهر�ت  �لذهب  �شناعة  وم�شتقبل 
بهذ�  �لعاملني  متطلبات  ومو�كبة  �الإم��ارة 
�ملجال يف �ملقر �جلديد �ملتخ�ش�ص و�لد�ئم 
ل�شناعة �شياغة �لذهب و�ملجوهر�ت �ملزمع 

�إقامته قريباً خارج مدينة �ل�شارقة.
�للجنة  ه���ذه  ت�شكيل  ع��ن  �الإع�����لن  وج����اء 
غرفة  ب��ني  �الأول  �لت�شاوري  �للقاء  خ��لل 
�ل�شارقة و�قت�شادية �ل�شارقة وممثلني عن 
جّتار و�شّناع �لذهب و�ملجوهر�ت يف �الإمارة، 
�الثنني مبقر  �الأول  �م�ص  ي��وم  �ل��ذي عقد 
�شلطان  ع��ب��د�هلل  ���ش��ع��ادة  بح�شور  �ل��غ��رف��ة، 
و�شناعة  غ���رف���ة جت�����ارة  رئ��ي�����ص  �ل��ع��وي�����ص 
�ل�شارقة، و�شعادة �شلطان عبد �هلل بن هده 
�ل�شويدي رئي�ص د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
ب����ن بطي  �ل�������ش���ارق���ة، و����ش���ع���ادة خ���ال���د  يف 
�لهاجري مدير عام �لغرفة، وحممد �أحمد 
�الت�شال  لقطاع  �لعام  �ملدير  م�شاعد  �أمني 
�جل��رو�ن مدير  ر��شد  و�إبر�هيم  و�الأعمال، 
�لغرفة.  يف  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ع��لق��ات  �إد�رة 
و�شناع  �ل��ت��ج��ار  متطلبات  �ل��ل��ق��اء  ون��اق�����ص 
�لذهب و�ملجوهر�ت يف �ملقر �جلديد �ملزمع 
�مل�شتقبل  يف  �ل�شارقة  مدينة  خ��ارج  �إقامته 
�ل�شروط  ح���ول  و�ح��ت��ي��اج��ات��ه��م  �ل��ق��ري��ب، 
�لفنية و�ملهنية و�ل�شحية و�لبيئية �للزمة 
الإن�������ش���اء ه����ذ� �مل���ق���ر �مل��ت��خ�����ش�����ص و�ل���د�ئ���م 
و�ملجوهر�ت  �ل���ذه���ب  ���ش��ي��اغ��ة  ل�����ش��ن��اع��ة 
يف �الإم����ارة. و�أك���د ���ش��ع��ادة ع��ب��د�هلل �شلطان 

�مل�شتخدمة فيها، و�لتقنيات �مل�شتخدمة يف 
و�خلارجية  �لد�خلية  و�لهند�شة  �ل�شياغة 
للمقر �جلديد، باالإ�شافة �إىل در��شة �لقيم 
و�ل��ور���ص بحيث  �مل�شانع  ل��ه��ذه  �الإي��ج��اري��ة 
م�شلحة  يخدم  �شعري  ��شتقر�ر  لها  يكون 

هذ� �لقطاع �حليوي.
و�نطلقا  �ل�شارقة  �أن غرفة  �شعادته  و�أك��د 
فاإنها  �خل��ا���ص  للقطاع  كممثل  دوره���ا  م��ن 
�ملعوقات  ت��ذل��ي��ل  ع��ل��ى  و���ش��ت��ع��م��ل  ع��م��ل��ت 
�ل��ت��ي ق��د ت��و�ج��ه من��و �أع��م��ال ه���ذ� �لقطاع 
وتعزيز  وجاذبيته  ��شتد�مته  يف  للم�شاهمة 
�أو  �مل��ح��ل��ي��ة  �الأ�����ش����و�ق  يف  ����ش���و�ء  تناف�شيته 
�أن ي�شاهم هذ�  �أم��ل��ه  ع��ن  م��ع��رب��اً  �ل��ع��امل��ي��ة، 
�للقاء بتعزيز �لتو��شل مع جميع �الأطر�ف 
للحو�ر و�لنقا�ص و�ال�شتماع �إىل �ملقرتحات 
�لر�مية �إىل �إيجاد �أن�شب �حللول للتحديات 

�لتي قد يو�جهها �لقطاع مبا يلبي توقعات 
جتار و�شناع �لذهب و�مل�شتثمرين.

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ���ش��ع��ادة �شلطان ع��ب��د �هلل 
�لتنمية  د�ئ���رة  رئي�ص  �ل�����ش��وي��دي  ه��ده  ب��ن 
�شياغة  مهنة  �إن  �ل�شارقة:  يف  �القت�شادية 
و�أقدم  �أع��رق  و�مل��ج��وه��ر�ت هي من  �لذهب 
�حلاجة  تغدو  هنا  وم��ن  �ل��ت��اري��خ،  يف  �ملهن 
�لهام،  �لقطاع  ه��ذ�  ���ش��وؤون  لتنظيم  ما�شة 
�ملو��شفات  �أف�����ش��ل  ���ش��م��ن  ي��ع��م��ل  ب��ح��ي��ث 
و�ال����ش���رت�ط���ات �مل��ط��ب��ق��ة يف �ل��ع��امل بهدف 
�لرقي باملهنة وتطويرها ملو��شلة م�شريتها 
ب��زخ��م وف��ع��ال��ي��ة، وت��ع��زي��ز م�����ش��اه��م��ت��ه��ا يف 
مبا  �ل�شارقة  الإم��ارة  م�شتد�م  �قت�شاد  بناء 
�لوطني  �ق��ت�����ش��ادن��ا  ع��ل��ى  �إي��ج��اب��اً  ينعك�ص 
وي��دع��م جمتمع �الأع��م��ال �الإم���ار�ت���ي نحو 
و�أكد  و�الزده���ار.  و�لتقدم  �لنمو  مزيد من 

•• اأبوظبي -وام:

ق���ام م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ث���اين ب��ن �أحمد 
�ملناخي  �ل��ت��غ��ري  وزي�����������������������ر  �ل��زي�����������������ودي 
�إد�رة  م��رك��ز  مقر  �إىل  ب��زي��ارة  و�لبيئة 
كان  حيث  تدوير  – �أبوظبي  �لنفايات 
�ملحريبي  �شعيد  �ملهند�ص  ��شتقباله  يف 

مدير عام تدوير وذلك يف �إطار حر�ص 
بيئة  حتقيق  يف  �مل�شاهمة  على  �ل���وز�رة 
�الإم���ار�ت  روؤي���ة  م��ع  متا�شيا  م�شتد�مة 

.2021
و����ش��ت��م��ع م���ع���ايل �ل���دك���ت���ور �ل���زي���ودي 
���ش��رح مف�شل عن  �إىل  �ل���زي���ارة  خ���لل 
ت���دوي���ر و�أع��م��ال��ه��ا وم�����ش��اري��ع��ه��ا �شمل 

وم�شاريع  و�ل��ت��وع��ي��ة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل�شحة  �آفات  ومكافحة  �لنفايات  �إد�رة 
وخدمة  و�لرت�خي�ص  و�ملن�شاآت  �لعامة 
م�شاريع  م�شانع  وم��ن��ت��ج��ات  �ل��ع��م��لء 

�إعادة �لتدوير .
كما قام معاليه بجولة تعريفية �شملت 

�إد�ر�ت و�أق�شام تدوير.

ت��دوي��ر ه��ي �جلهة  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
�حل��ك��وم��ي��ة �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة �مل�����ش��وؤول��ة عن 
بتطوير  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �الأن�������ش���ط���ة  ك���اف���ة 
�إد�رة �لنفايات من جمع ونقل  خدمات 
�الآم�������ن منها  و�ل��ت��خ��ل�����ص  وم���ع���اجل���ة 
خمتلف  يف  و�قت�شادية  فعالة  بطريقة 
�أرج����اء �إم����ارة �أب��وظ��ب��ي ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 

•• اأبوظبي -وام:

دبي  ���ش��وق  يف  �لتح�شن  وت���رية  �رت��ف��ع��ت 
�ملايل خلل جل�شة �م�ص يف حني �شاهمت 
بال�شغط  طبيعية  �أرب���اح  جني  عمليات 
على �شوق �أبوظبي للأور�ق �ملالية وذلك 
عقب �ل�شعود �لقوي �لذي �شجله �أم�ص 

�الأول.
وج��اء �الإرت��ف��اع يف �شوق دب��ي بدعم من 
 7.47 �ىل  ق���ف���ز  �ل������ذي  �ع����م����ار  ���ش��ه��م 
%3.3 وبذلك فقد  درهم بنمو ن�شبته 

ب��ل��غ �أع���ل���ى م�����ش��ت��وى ل���ه م��ن��ذ �أك����رث من 
�لعمومية  �جلمعية  �إق����ر�ر  ع��ق��ب  �شهر 
�ىل  �مل�شاهمني  على  للتوزيعات  لل�شركة 
جانب �الإعلن عن توجهات �يجابية يف 
��شرت�تيجية عمل �ل�شركة خلل �لفرتة 

�لقادمة.
على  الإع��م��ار  �الإي��ج��اب��ي  �الأد�ء  و�نعك�ص 
و�شعد  �لعقاري  �لقطاع  �أ�شهم  غالبية 
 2.1% بن�شبة  �لعقارية  �الحت��اد  �شهم 
�شهم  �رتفع  كما  دره��م..   0.967 بالغا 

ديار �ىل 0.548 درهم.

�أت�ص  �أف  ج��ي  جم��م��وع��ة  �شهم  وت�����ش��در 
بتد�والت جتاوزت  ن�شاطا  �الأكرث  قائمة 
118 مليون درهم مرتفعا �ىل  قيمتها 

درهم.  2.26
�شهية  �إن  �ل�������ش���وق  يف  و����ش���ط���اء  وق������ال 
�ل���ت���د�ول ���ش��ه��دت ب��ع�����ص �ل��ت��ح�����ش��ن بعد 
ت���و�����ش���ل ����ش���دور �أخ����ب����ار �إي���ج���اب���ي���ة عن 
تنفيذ  لوحظ  حيث  �مل��درج��ة  �ل�شركات 
عمليات �شر�ء �نتقائية على �شريحة من 
�عمار جنح  �شهم  �أن  موؤكدين  �الأ�شهم.. 
معطيات  بح�شب  جيد  م�شتوى  بلوغ  يف 

�لتحليل �لفني.
�لعامة  �مل��وؤ���ش��ر�ت  ح��رك��ة  تفا�شيل  ويف 
فقد �أرتفع �ملوؤ�شر �لعام ل�شوق دبي �ملايل 

بن�شبة %0.92 بالغا 3495 نقطة .
�لعام  �ملوؤ�شر  �نخف�ص  ذل��ك  مقابل  ويف 
بن�شبة  �ملالية  ل����لأور�ق  �أب��وظ��ب��ي  ل�شوق 

نقطة.  4494 عند  مغلقا   1.11%
للتعاملت  �ل��ي��وم��ي  �ل��ر���ش��د  وي��ظ��ه��ر 
�شهية  يف  �لتح�شن  م��ن  �مل��زي��د  ت�شجيل 
�ل�شفقات  ق��ي��م��ة  و�رت���ف���ع���ت  �ل����ت����د�ول 
 530 ن��ح��و  �ل�����ش��وق��ني �ىل  �مل���ربم���ة يف 

�لعامة وتقدمي  �ل�شحة  �َفات  مكافحة 
�لفعاليات  ل��ك��اف��ة  و�مل�����ش��ان��دة  �ل���دع���م 
ت�شتهدف من خللها  �لتي  و�ملنا�شبات 
توعية �ملجتمعات باأهمية �حلفاظ على 
�لبيئة وت�شجيعهم على ممار�شة وتبني 
�ل�شلوك �لبيئي �ل�شليم �لذي من �شاأنه 

دفع عجلة �لتنمية �مل�شتد�مة.

�الأ�شهم  ع�����دد  وو�����ش����ل  دره������م  م���ل���ي���ون 
من  نفذت  �شهم  مليون   287 �ملتد�ولة 

خلل 4735 �شفقة.
موؤ�شر�ت  �غ�����لق  يف  �ل��ت��ب��اي��ن  وب���رغ���م 
�ل�شوقني �إال �أن �الأ�شهم �لر�بحة و��شلت 
�رتفعت  ح��ي��ث  �مل��رت�ج��ع��ة  ع��ل��ى  تفوقها 
�إجمايل  ���ش��رك��ة م��ن   29 �أ���ش��ه��م  �أ���ش��ع��ار 
�م�ص  ت��د�ول��ه��ا  ج��رى  �شركة   62 �أ�شهم 
يف م����ا �ن��خ��ف�����ش��ت �أ����ش���ع���ار �أ����ش���ه���م 20 
على  �شركة   13 �أ�شهم  وحافظت  �شركة 

م�شتوياتها �ل�شابقة.

�القت�شادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ�����رة  �أن  ���ش��ع��ادت��ه 
ن�شاط  ت��ن��ظ��ي��م  يف  م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا  و���ش��م��ن 
�الأ������ش�����و�ق، وب���ال���ت���ع���اون م���ع غ���رف���ة جت���ارة 
و���ش��ن��اع��ة �ل�����ش��ارق��ة، در����ش���ت و���ش��ع قطاع 
�شياغة �لذهب و�ملجوهر�ت بهدف تطويره 
وتنظيمه ور�أت �أهمية كبرية يف �شرورة نقل 
ه��ذه �مل��ح��لت و�مل��ت��اج��ر م��ن د�خ���ل �ملناطق 
منطقة  �إىل  حاليا  فيها  �ملوجودة  �ل�شكنية 
�شناعية وجتارية متخ�ش�شة خارج �ملناطق 
�لعامة  �ل�����ش��ح��ة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة 
�ملو��شفات  �آخ��ر  مع  ين�شجم  ومبا  لل�شكان، 

�لعاملية �ملتبعة يف هذه �لقطاع.
و�أ�شار �إىل �أن هدف هذ� �للقاء هو �لت�شاور 
و�لتباحث مع �لتجار و�مل�شنعني و�ال�شتماع 
ن�شل  ب��ح��ي��ث  وم��ق��رتح��ات��ه��م  �آر�ئ���ه���م  �إىل 
ويلبي  م�شاحلهم  يخدم  موحد  ق��ر�ر  �إىل 
يخدم  �ل���وق���ت  ن��ف�����ص  ويف  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م، 
و�ل�شلمة  �ل�شحة  و��شرت�طات  متطلبات 

�لعامة و�حلفاظ على �لبيئة يف �الإمارة.
و�ملجوهر�ت  �لذهب  جتارة  قطاع  �أن  ُيذكر 
�أهم �لقطاعات �لتجارية  يعترب و�حد� من 
يف �لدولة حيث �رتفع حجم جتارة �لذهب 
يف �الإمار�ت �إىل �أكرث من 244 مليار درهم 
خلل �لعام �ملا�شي، مقارنة مع 217 مليار 
درهم يف �لعام �ل�شابق لتحقق جتارة �لذهب 
�إح�شائيات  ح�����ش��ب   13% ب��ن�����ش��ب��ة  من����و�ً 
قيمة  �أن  كما  للجمارك،  �الحتادية  �لهيئة 
 142 ب��ل��غ��ت  �ل��ذه��ب  م��ن  �ل���دول���ة  و�رد�ت 
مليار درهم خلل �لعام �ملا�شي، بينما بلغت 
76 م��ل��ي��ار درهم،  ن��ح��و  �ل�������ش���ادر�ت  ق��ي��م��ة 
مليار   26 �لت�شدير  �إع����ادة  قيمة  وب��ل��غ��ت 

درهم. 
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�صرطة عجمان ودائرة التنمية القت�صادية 
تبحثان التعاون يف توفري بيئة ا�صتثمار اآمنة

•• عجمان-وام:

بحث �للو�ء �ل�شيخ �شلطان بن عبد�هلل �لنعيمي قائد عام �شرطة عجمان مع 
�شعادة علي بن عي�شى �لنعيمي مدير عام د�ئرة �لتنمية �القت�شادية باالإمارة 
�لفعال يف ما يتعلق  �مل�شرتكة ودوره��م��ا  �الأع��م��ال  �لتعاون يف جم��ال  �أوج��ه 
ل�شمان  �ملخالفني  و�شبط  �لتجارية  �ملحلت  على  �لتفتي�شية  باحلملت 
�القت�شادية  �لنه�شة  يف  منهما  ك��ل  وم�شاركة  �مل�شتهلك  وحماية  �شحة 
و�حل�شارية �لتي ت�شهدها �الإمارة �لتي ترتكز على �الأمن وبيئة �ال�شتثمار 
�الآمنة . و�أ�شاد �للو�ء �ل�شيخ �شلطان بن عبد�هلل �لنعيمي قائد عام �شرطة 
عجمان - خلل �للقاء �لذي عقد يف مكتبه - باجلهود �لتي تبذلها د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية يف �شبيل تعزيز تقدمي خدماتها على م�شتوى �الإمارة 
�الأهد�ف  حتقيق  �شاأنها  من  �لتي  �ال�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  �أهمية  موؤكد�   .
كافة  تقدمي  ب�شمان  عجمان  وحكومة  �لد�خلية  ل���وز�رة  �الإ�شرت�تيجية 
بحث  �للقاء  وبحث  و�ل�شفافية.  و�لكفاءة  �جل��ودة  معايري  وف��ق  �خلدمات 
ود�ئرة  عجمان  �شرطة  ب��ني  �مل�شرتكة  �الأع��م��ال  جم��ال  يف  �ل��ت��ع��اون  �أوج���ه 
�لتفتي�شية  باحلملت  يتعلق  فيما  �لفعال  ودورهما  �القت�شادية،  �لتنمية 
على �ملحلت �لتجارية و�شبط �ملخالفني ل�شمان �شحة وحماية �مل�شتهلك، 
ت�شهدها  �لتي  و�حل�شارية  �القت�شادية  �لنه�شة  يف  منهما  كل  وم�شاركة 

�الإمارة �لتي ترتكز على �الأمن وبيئة �ال�شتثمار �الآمنة.
و�أكد قائد عام �شرطة عجمان على �أهمية تعزيز �لتو��شل وتكثيف �جلهود 
بني  �ل��ع��لق��ات  وتنمية  تعزيز  يف  ي�شهم  مب��ا  �ملوؤ�ش�شي  �لعمل  دع��م  بهدف 

�جلانبني وحتقيق �مل�شلحة �لعامة بني �لطرفي�ن.
�شكره  بجزيل  بعجمان  �القت�شادية  �لتنمية  �ل��د�ئ��رة  ع��ام  م��دي��ر  وت��ق��دم 
وتقديره ل�شعادة قائد عام �شرطة عجمان على جهودهم وخدماتهم �لتي 
ب�شحة  و�هتمامهم  ب��االإم��ارة  �الأم��ن��ي  �لعمل  خ��دم��ة  �شبيل  يف  يقدمونها 

و�شلمة �مل�شتهلكني .

مليار درهم قيمة ال�صتثمارات   433.8
الأجنبية املبا�صرة يف الإمارات خالل 2016 

•• اأبوظبي-وام:

�ال�شتثمار�ت  �رت��ف��اع  عن  و�الإح�شاء  للتناف�شية  �الحت��ادي��ة  �لهيئة  ك�شفت 
�الأجنبية �ملبا�شرة يف عام 2016 لت�شل قيمتها �إىل 433.89 مليار درهم 

.% مقابل 399.97 مليار درهم لعام 2015 مبعدل منو بلغ 8.5 
وبح�شب تقدير�ت �لهيئة �لتي ح�شلت وكالة �أنباء �الإم��ار�ت “ و�م “ على 
له  �مل�شاحبة  �الأع��م��ال  وخ��دم��ات  �ل��ع��ق��اري  �لقطاع  ��شتحوذ  منها  ن�شخة 
24 يف �ملائة من �إجمايل �ال�شتثمار �الأجنبي �ملبا�شر يف �لعام �ملا�شي  على 
2016 ما يعادل 104 مليار�ت درهم مقارنة مع 103 مليار�ت درهم يف 
بلغت  فقد  �أبوظبي  �الح�شاء  مركز  عن  �شادرة  لبيانات  ووفقا   .  2015
 6.1% م�شاهمة �الأن�شطة �لعقارية يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل الأبوظبي 

. �لعام �ملا�شي 2016 مقارنة مع 5.3 % يف عام 2015 
كما بلغت قيمة �ال�شتثمار�ت �لعقارية �ملقدرة يف �أبوظبي 24 مليار درهم 
يف 2016 بن�شبة بلغت 25.2 % من �إجماىل �ال�شتثمار �الجنبي �ملبا�شر 
�إجماىل  م��ن   27% بن�شبة   2015 يف  دره���م  مليار   23.8 م��ع  م��ق��ارن��ة 
�ال�شتثمار �الجنبي �ملبا�شر باالإمارة حيث حتتل �الأن�شطة �لعقارية �ملرتبة 

�خلام�شة من حيث �مل�شاهمة يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل الأبوظبي.
�أن �الأرق��ام �لتي يت�شحوذ عليها �لقطاع  و�أكد عدد من �خلرب�ء �لعقاريني 
�إجمايل  م��ن  خ��ا���ص  ب�شكل  و�أب��وظ��ب��ي  ع���ام  ب�شكل  �الإم������ار�ت  يف  �ل��ع��ق��اري 
�ال�شتثمار �الأجنبي �ملبا�شر توؤكد قدرة �لقطاع على ��شتقطاب �ال�شتثمار�ت 
ب�شكل كبري �إ�شافة �إىل جناح �نتهاج �لدولة ل�شيا�شات �لتنويع �القت�شادي 
وتو�شيع قاعدة �الإنتاجية �القت�شادية . كما �أكدو� �أن �لقطاع �لعقاري يعد 
�ملحلي  �لناجت  �مل�شاهمة يف  تعزيز  �شاأنها  �لتي من  �الأ�شا�شية  �الأن�شطة  من 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  متطلبات  م��ع  تكامله  �إىل  �إ���ش��اف��ة  للدولة  �الإج��م��ايل 
وحتقيق �لرخاء �القت�شادي. وقالو� �أن �لقطاع �لعقاري يف �أبوظبي ي�شهد 
�شر�ء  على  �لطلب  �رت��ف��اع  م��ع  �مل�شتثمرين  ثقة  بف�شل  متو��شل  ن�شاطا 
�لتطوير من بيع مر�حل  �ل�شكنية حيث متكنت �شركات  �لوحد�ت  ومتلك 
متقدمة من م�شاريعها و�ملزمع تنفيذها لت�شليمها ح�شب �جلدول �لزمني 
�ملقرر .. كما �ن �أ�شعار �لوحد�ت �لعقارية يف �أبوظبي تعد تناف�شية ومغرية 
و�لتملك  لل�شتثمار  �المثل  �خليار  �أبوظبي  يجعل  �لذي  �المر  للجمهور 

�لعقاري.

»اإمباور« ت�صلط ال�صوء على اأهمية خدمة 
تربيد املناطق للمطورين العقاريني 

•• دبي -وام:

مزود  �أك��رب  “�إمباور” -  �ملركزي  �لتربيد  الأنظمة  �الإم���ار�ت  موؤ�ش�شة  �شددت 
خلدمات تربيد �ملناطق يف �لعامل - على �أهمية خدمة تربيد �ملناطق باعتبارها 
و�أكدت  �مل�شتخدمة حاليا.  �لتقليدية  �لتربيد  للبيئة خلدمات  بديل �شديقا 
�لبالغة لتربيد �ملناطق بالن�شبة للمطورين �لعقاريني  �ل�شركة على �الأهمية 
�أكرب و�أهم  �أحد  “�شيتي �شكيب غلوبال” �لعقاري  وذلك مع �نطلق معر�ص 

�ملعار�ص �لعقارية يف �أبوظبي �م�ص.
حاجة  “هناك   .. �إمباور  ل�  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �شعفار  بن  �أحمد  �شعادة  وق��ال 
ر�فعة  ي�شكل  الأن��ه  مو�ّشع  ب�شكل  �ملناطق  تربيد  خدمة  ال�شتخد�م  حقيقية 
�أ�شا�شية للتقدم �القت�شادي .. ويف ظل �لنمو �لذي ي�شهده �لقطاع �لعقاري يف 
دولة �المار�ت فاإن خدمة تربيد �ملناطق تنمو ب�شكل م�شتمر يف �لدولة كذلك«. 
وهو  �لكهرباء  �ألف ميغاو�ت من  توفري  �أعلنت موؤخر� عن  قد  �إمباور  وكانت 
2.6 مليار درهم وذلك نتيجة ال�شتخد�م خدمة تربيد �ملناطق يف  ما يعادل 
خمتلف �مل�شاريع يف دبي عام 2016. يذكر �أن موؤ�ش�شة �أبحاث �شفافية �الأ�شو�ق 
توقعت �أن ي�شهد حجم �ل�شوق �لعاملي خلدمة تربيد �ملناطق منو� �شنويا بن�شبة 
�ملائة خلل �لفرتة بني 2015 و2024 حيث من �ملتوقع �أن ترتفع  يف   5.1
 17.3 ل�  لت�شل   2015 ع��ام  �أمريكي  دوالر  مليار   11.1 من  �ل�شوق  قيمة 
مليار دوالر �أمريكي بنهاية عام 2024. وهذه �لزيادة ترتبط بوفور�ت �لطاقة 
�لتي حتققها �خلدمة ��شافة الزدياد �لطلب على �الأبنية �ملرخ�شة وفق �أ�شلوب 
�لتقييم �لبيئي ملوؤ�ش�شة بحوث �لبناء �أو �لريادة يف ت�شميمات �لطاقة و�لبيئة 
و�لتي ت�شتخدم خدمات تربيد �ملناطق .. ووفقا لدر��شة تابعة للموؤ�ش�شة فاإن 
مناطق �ل�شرق �الأو�شط و�أمريكا �ل�شمالية و�جلنوبية ومنطقة �ملحيط �لهادئ 

و�أوروبا هي �الأ�شو�ق �لرئي�شية خلدمة تربيد �ملناطق حول �لعامل.

حاكم عجمان ي�صتقبل وفدا �صينيا ي�صم م�صتثمرين ورجال اأعمال
•• عجمان-وام:

بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
حاكم  �الأعلى  �ملجل�ص  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد 
عجمان - يف مكتبه بالديو�ن - وفد� �شينيا 
���ش��م م�����ش��ت��ث��م��ري��ن ورج������ال �أع����م����ال وجت���ار 
و�شناعيني و�قت�شاديني من مقاطعة هونان 
هو  برئا�شة  �ل�شعبية  �ل�شني  جمهورية  يف 
ن��ائ��ب ح��اك��م �مل��ق��اط��ع��ة تر�فقهم  ب��او���ش��ي��ان��غ 
جمهورية  ع���ام  قن�شل  ب��ن��ج  ل��ني  يل  ���ش��ع��ادة 

�ل�شني �ل�شعبية لدى �لدولة.
بالوفد  �ل��ل��ق��اء  م�����ش��ت��ه��ل  ���ش��م��وه يف  ورح����ب 
�ال�شتفادة  يف  �أم��ل��ه  ع��ن  ..م��ع��رب��ا  �ل�شيني 
�لتجارة  جم��ال  يف  �ل�شينية  �خل���رب�ت  م��ن 

و�ال�شتثمار و�ل�شناعة و�القت�شاد.
وب����ح����ث �ل����ل����ق����اء ����ش���ب���ل ت����ع����زي����ز ع����لق����ات 
�ملجاالت  يف  �جلانبني  بني  �لثنائي  �لتعاون 
و�ل�شناعية  و�ل���ت���ج���اري���ة  �ال����ش���ت���ث���م���اري���ة 
وتطويرها حيث مت �لتطرق �ىل �لعديد من 
�مل�شتقبلية  و�مل�����ش��اري��ع  و�مل��ق��رتح��ات  �الأف��ك��ار 
رجال  بني  م�شاريع م�شرتكة  �إقامة  ودر��شة 
بعجمان  و�ل�شينيني  �الم��ار�ت��ي��ني  �الع��م��ال 
�مل���ن���اخ �ال���ش��ت��ث��م��اري �مل��ت��م��ي��ز �لذي  يف ظ���ل 
توفره �الإم��ارة من خلل �خلدمات و�لبنية 
�لتحتية �ملتكاملة و�للزمة لقيام مثل هذه 
�خلدمية  �شو�ء  �لقطاعات  وجميع  �مل�شاريع 

�أو �لتجارية �أو �القت�شادية.
وركز �للقاء على �ملز�يا �لعديدة �لتي تقدمها 
عجمان كمركز ��شتثماري من خلل موقعها 
�ملتميزة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  و�ل��ب��ن��ى  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
و�لقدر�ت �للوج�شتية �ملتقدمة وتنوع �ملو�رد 
�شاحب  و��شتمع  و�القت�شادية.  �ل�شناعية 
�ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي من  �ل�شمو 
�لزيارة  �أه���د�ف  ح��ول  و�ف  �شرح  �إىل  �لوفد 

هونان  مقاطعة  م�شاركة  �شمن  تاأتي  و�لتي 
عجمان  م��ع��ر���ص  ف��ع��ال��ي��ات  يف  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة 
�لتجارية  و�ل���ع���لم���ات  �الم���ت���ي���از  حل���ق���وق 
عجمان”  �آر  ب���ي  “�إف  �ل��ت��ج��زئ��ة  وق���ط���اع 
غرفة  تنظمه  و�ل����ذي  �ل��ث��ال��ث��ة  ن�شخته  يف 
جتارة و�شناعة عجمان بالتعاون مع �شركة 
�فتتاحه  ومت  و�ملعار�ص  للموؤمتر�ت  �ندك�ص 
�لفر�ص  ��شتك�شاف  �ىل  �إ�شافة  �الول  �م�ص 
�ال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف �الإم�����ار�ت ع��ام��ة وعجمان 
خ��ا���ش��ة و�ل���ت���ي ت�����ش��ه��د من����و� م��ل��ح��وظ��ا يف 
خم��ت��ل��ف �ل���ق���ط���اع���ات. و�أك�����د ���ش��م��وه خلل 
ع��ام��ة وعجمان  �الإم������ار�ت  دول���ة  �أن  �ل��ل��ق��اء 
�ال�شتثمار  عملية  تفعيل  ��شتطاعت  خا�شة 
يف �لقطاعات و�مليادين كافة وفتح �آفاق �أو�شع 
�مل�شتقبلية  �لنظرة  يخدم  مبا  للم�شتثمرين 
وتنفيذ  و�الق���ت�������ش���اد  �ل�����ش��ن��اع��ة  ل��ت��ط��وي��ر 
ورفدها  ك���ربى  �شناعية  م�����ش��اري��ع  و�إق���ام���ة 
�لتي  و�لت�شهيلت  و�حل��و�ف��ز  �ملقومات  بكل 

ت��ه��دف ال���ش��ت��ق��ط��اب �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن و�زده�����ار 
وتطوير تلك �مل�شاريع وذلك بف�شل �شيا�شة 
�لدولة  تتبناها  �لتي  �القت�شادي  �النفتاح 
م�شرية  لتعزيز  �الإمكانيات  جميع  وت�شخر 
�لقطاع �خلا�ص. وحث �شموه �لوفد �ل�شيني 
من  عجمان  يف  �ال�شتثمار  م��ن  م��زي��د  على 
وجتارية  ��شتثمارية  م�شاريع  تنفيذ  خ��لل 
و�لطاقة  �ملعلومات  تقنية  جم��ال  يف  خا�شة 
من  �ال�شتفادة  و�شرورة  و�لنظيفة  �ملتجددة 
�لت�شهيلت و�حلو�فز �لتي تقدمها �لدو�ئر 
و�خلا�شة  �حلكومية  و�لهيئات  و�ملوؤ�ش�شات 
�لدولة  يف  تقام  �لتي  �ملعار�ص  يف  و�مل�شاركة 
عامة وعجمان خا�شة. ودعا �شاحب �ل�شمو 
�ال���ش��ت��ف��ادة من  �إىل ���ش��رورة  ح��اك��م عجمان 
�مل�شاريع  �إقامة  �خلرب�ت �ل�شينية يف جمال 
�ل�شناعية ي�شتفيد منها �لطرفان و�لرتكيز 
على �ل�شناعات �ملتنوعة �ملختلفة �إ�شافة �إىل 
�ال�شتثمار يف �ملجاالت �القت�شادية و�لتجارية 

�أن �الإم��ار�ت عامة  و�أك��د �شموه  و�ال�شتثمار. 
وع��ج��م��ان خ��ا���ش��ة ����ش��ت��ق��ط��ب��ت �ل��ك��ث��ري من 
من  �ل��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  �مل�شتثمرين 
و�ملنتديات  �مل��ع��ار���ص  يف  �مل�����ش��ارك��ات  خ���لل 
�ل���دول���ة وخ���ارج���ه���ا وت���ق���دمي �شورة  د�خ����ل 
و����ش��ح��ة ع��م��ا ت��ق��دم��ه �ل��دول��ة م��ن خدمات 
وحو�فز وت�شهيلت متميزة. و��شتمع �شموه 
�العمال  ورج��ال  �ل�شيني  �لوفد  رئي�ص  من 
�ىل نبذة عن مقاطعة هونان �ل�شينية و�لتي 
وت�شتهر  ن�شمة  م��ل��ي��ون   35 ن��ح��و  ي�شكنها 
�اللكرتونية  و�الأج��ه��زة  �لقطار�ت  ب�شناعة 
و�أو�شح  و�لتجارة.  وبالزر�عة  و�ملعلوماتية 
مقاطعة  م�شاركة  �ن  �ل�شيني  �لوفد  رئي�ص 
تقوية  �ىل  ت����ه����دف  �مل����ع����ر�����ص  يف  ه����ون����ان 
�لعلقات  وت���وط���ي���د  �ل����ت����ع����اون  وت���ط���وي���ر 
�ل��ت��ج��اري��ة و�الق��ت�����ش��ادي��ة و�ل�����ش��ن��اع��ي��ة بني 
م�شاريع  وتنفيذ  ه��ون��ان  ومقاطعة  عجمان 
�ال�شتثمارية  �ل�شينية  �ل�شركات  خلل  من 

عامة  �الإم��ار�ت��ي  �ل�شوق  بالعمل يف  �لر�غبة 
�مل�شتثمرين  مهام  وت�شهيل  خا�شة  وعجمان 

�الإمار�تيني يف مقاطعة هونان.
م��ن ج��ان��ب��ه دع���ا ���ش��ع��ادة ع��ب��د�هلل �ملويجعي 
و�شناعة  جت��ارة  غرفة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص 
�مل�شتثمرين �ل�شينني لل�شتفادة من �ملوقع 
�ال�شرت�تيجي �ملتميز الإمارة عجمان وقربها 
و�ال�شتفادة   .. �لدولة  ومطار�ت  مو�نئ  من 
و�لت�شدير  �ال�شتري�د  عمليات  �شهولة  من 
و�قت�شادية  ����ش��ت��ث��م��اري��ة  م�����ش��اري��ع  لتنفيذ 
و�شناعية يف عجمان وخا�شة يف جمال �أجهزة 

تقنية �ملعلومات و�ل�شناعات �الأخرى.
ماجد  �لدكتور  �ل�شيخ  معايل  �للقاء  ح�شر 
ب���ن ���ش��ع��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����ص دي�����و�ن حاكم 
مدير  �لنعيمي  ر��شد  حمد  و�شعادة  عجمان 
رئي�ص  �ملويجعي  ع��ب��د�هلل  و���ش��ع��ادة  �ل��دي��و�ن 
�إد�رة غرفة جتارة و�شناعة عجمان  جمل�ص 

وعدد من �أع�شاء �لغرفة وكبار �مل�شوؤولني.

مبارك بن حم يزور معر�ش ال�صرق الأو�صط الزراعي

بالتعاون مع »�الإ�شالمي للتنمية« و»�الإ�شالمي لتنمية �لتجارة« ومب�شاركة ممثلني من 8 دول عربية

»القت�صاد« تنظم ور�صة »النافذة املوحدة واأثر اتفاقية ت�صهيل التجارة على الدول العربية«

•• دبي-الفجر:

حم  بن  �شامل  مبارك  �لدكتور  �ل�شيخ  ز�ر� 
طه معر�ص  ي�����ص  وم�����ش��ط��ف��ى  �ل���ع���ام���ري 
، كما يعد  �ل��زر�ع��ي بدبي  �الأو���ش��ط  �ل�شرق 
م��ع��ر���ص �ل�����ش��رق �الأو�����ش����ط �ل����زر�ع����ي، هو 
لل�شناعات  خم�ش�ص  جتاري  معر�ص  �أكرب 
�لزر�عية، وتربية �الأحياء �ملائية، و�لدو�جن، 
و�ملا�شية، و�لطب �لبيطري يف �ملنطقة. قام 
بن حم ير�فقه م�شطفى ي�ص بتفقد جمعية 
�لزر�عية  وك��ان يف  �لتعاونية  ر����ص �خليمه 
��شتقبالهم عبد�هلل خلفان �ل�شريقي رئي�ص 
عبد�هلل  �بر�هيم   ، �جلمعية  �إد�رة  جمل�ص 
بوز�رة  �ل�شمالية  �ملنطقة  مدير  �جل��م��ايل 
ت��ف��ق��د جناح  ����ش��اف��ة �ىل  �ل��ب��ي��ئ��ة و�مل����ي����اه. 
�شركة �لظاهرة �لزر�عية و�الإ�شادة بدورهم 
�لفعال بالدولة وبحث �شبل �لتعاون معهم 
بتوفري  �ل��دول��ة  حكومه  �أه����د�ف  لتحقيق 
تناف�شية.  وباأ�شعار  عالية  بجودة  منتجات 
فعالياته  �نطلقت  �ل��ذى   ، �ملعر�ص  ومُيثل 
خلل �لفرتة من 9 �إىل 11 �أبريل �جلاري 
مبركز دبي �لتجاري �لعاملي، فر�شة مثالية 
خا�شة  �لقطاعات،  ه��ذه  يف  للمتخ�ش�شني 

ع��ار���ش��اً من   220 �أك���رث م��ن  م��ع م�شاركة 
�ملنتجات  ل��ع��ر���ص  �ل���ع���امل  �أن���ح���اء  خم��ت��ل��ف 
�ملبتكرة يف جماالت �لزر�عة و�لري، ومز�رع 

�لزهور  وم�شاتل  و�لدو�جن،  �ملا�شية  تربية 
و�ملبيد�ت  �ل�شمكية،  و�مل�����ز�رع  و�ل��ب�����ش��ت��ن��ة، 
�الأحياء  وتربية  و�لكيماويات،  �حل�شرية، 

�مل��ائ��ي��ة، و�الآالت �ل��زر�ع��ي��ة. وق��د ���ش��ارك يف 
ح�شور �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت وندو�ت تو��شل 
�ل�شركات �ملر�فقة للمعر�ص �لذي ُيقام على 

•• ابوظبي-الفجر:

�الإقليمية  �لعمل  ور�شة  فعاليات  �القت�شاد  وز�رة  �ختتمت 
حول “تفعيل �لنافذة �ملوحدة و�أثر �تفاقية ت�شهيل �لتجارة 
�ل����وز�رة  نظمتها  و�ل��ت��ي  �لعربية”،  �ل����دول  ع��ل��ى  �ل��ع��امل��ي��ة 
و�ملركز  للتنمية  �الإ���ش��لم��ي  �لبنك  م��ن  ك��ل  م��ع  بالتعاون 
�الإ�شلمي لتنمية �لتجارة، خلل �لفرتة من 16 حتى 18 
�إبريل �جلاري يف دبي. �شارك يف �أعمال �لور�شة �شعادة جمعة 
�خلارجية  �لتجارة  ل�شوؤون  �مل�شاعد  �لوكيل  �لكيت  حممد 
مدير  �حز�ين  �حل�شن  �لدكتور  و�شعادة  �القت�شاد،  ب��وز�رة 
عام �ملركز �الإ�شلمي لتنمية �لتجارة، �إىل جانب متحدثني 
�إ�شكو�،  �آ�شيا  لغرب  و�الجتماعية  �القت�شادية  �للجنة  من 
لتب�شيط  �ملغربي  �لوحيد  �ل�شباك  “بورتنيت”  وموؤ�ش�شة 
م�شاطر �لتجارة �خلارجية باملغرب، وبح�شور ممثلني من 
م�شاركة،  عربية  دول   8 من  حكومية  وموؤ�ش�شات  وز�ر�ت 
�ململكة  فل�شطني،  دول��ة  �ل�شعودية،  �لعربية  �ململكة  وه��م: 
�لتون�شية، �جلمهورية  �لكويت، �جلمهورية  دولة  �ملغربية، 
�الإ�شلمية �ملوريتانية، جمهورية م�شر �لعربية، �ل�شود�ن، 
وذلك باالإ�شافة �إىل عدد من ممثلي �جلمارك �ملحلية من 
�ل��ور���ش��ة خم�ص  �أع��م��ال  �ل��دول��ة. ت�شمنت  �إم����ار�ت  خمتلف 
�أي��ام ناق�شت خللها   3 جل�شات حو�رية �متدت على م��د�ر 

و�شبل  �لعاملية،  �لتجارة  مبنظمة  �لتجارة  ت�شهيل  �تفاقية 
�لتعاون  منظمة  يف  �الأع�شاء  �ل��دول  بني  �لتجارة  ت�شهيل 
�الإ�شلمي، و�آثار نفاذ �تفاقية ت�شهيل �لتجارة على �لدول 
�لتعاون  منظمة  دول  يف  �ملوحد  �ل�شباك  وتفعيل  �لعربية، 
�الإ����ش���لم���ي، و����ش��ت��ع��ر����ص �ل��ت��ج��ارب �ل��وط��ن��ي��ة، و�أح����دث 
و��شرت�تيجيات  �لتجارية،  �الأف�شليات  نظام  م�شتجد�ت 

تنفيذ �شباك �إقليمي يف دول منظمة �لتعاون �الإ�شلمي. 
�لوكيل  �لكيت  حممد  جمعة  ���ش��ع��ادة  ق��ال  كلمته،  وخ���لل 
�إن  �القت�شاد،  ب���وز�رة  �خلارجية  �لتجارة  ل�شوؤون  �مل�شاعد 
�لتز�يد �ملطرد يف حجم وتعقيد �لتجارة �لدولية قد غري 
�مل�شتوى  على  �لتجارة  لقطاعات  �لعمل  بيئة  كبري  ب�شكل 
�لعاملي وذلك نتيجة لتغري �أمناط �النتاج �ل�شلعي وتكامل 
عملية �الإنتاج فيما بني �لدول عرب �شل�شل �لقيمة �مل�شافة، 
�لت�شابك بني  �ل�����ش��وق وزي����ادة  �أ���ش��ف��ر ع��ن عاملية  وه��و وم��ا 
�القت�شاد�ت وتنامي �لتجارة �لعاملية �لتي �أ�شبحت �شريانا 
يربط �لدول ببع�شها.  وتابع �أنه على �شعيد �لدول �لعربية 
و�الإ�شلمية فاإن �لتجارة تلعب دور� حيويا باعتبارها قاطرة 
للنمو �القت�شادي وو�شيلة لت�شريف فائ�ص �النتاج ومتويل 
�لو�رد�ت، وم�شدر� للعملة �الأجنبية. ويعتمد حجم �لتجارة 
�خلارجية ب�شكل كبري على مدى تطور �لبيئة �القت�شادية 
و�لبنى �لتحتية ودرجة �النفتاح �القت�شادي للبلد وتطور 

�ملنا�شبة،  �لت�شريعات  وتوفر  لديه  و�لتجارة  �الأعمال  بيئة 
�لتجارة وجذب  �لبلد�ن يف جمال  تناف�شية  �أن  �إىل  م�شري� 
�ال���ش��ت��ث��م��ار�ت �الأج��ن��ب��ي��ة �مل��ب��ا���ش��رة �أ���ش��ب��ح��ت ت��ت��اأث��ر ب�شكل 
الزدهار  �ملنا�شبة  �لظروف  خلق  على  �لبلد  بقدرة  مبا�شر 
و�الإنتاج  �الأعمال  قطاع  الحتياجات  و�ال�شتجابة  �لتجارة 
و�لتوزيع  �لنقل  و�شركات  للحدود  �لعابرة  �ل�شركات  الأن 
�لعاملية تف�شل �لتو�جد يف �ملو�قع �لتي تتميز بت�شهيل حركة 
�لتجارة وتو�فر �لبنى �لتحتية و�لبنى �لت�شريعية �ملنا�شبة 
�أن �لرت�بط �لر�هن يف  �أعمالها ومنوها.  و�أ�شاف  ملمار�شة 
عمليات �إنتاج �ل�شلعة من خلل �ل�شل�شل �لعاملية يقت�شي 
بتذليل �ملعوقات يف خمتلف مر�حل �الإنتاج و�شهولة �ن�شياب 
�لب�شائع عرب �حلدود حيث �أن تاأثري �لقيود �ملفرو�شة على 
�لتجارة لدى بلد ي�شبح م�شدر الإعاقة �لتجارة من خلل 
�شل�شة �الإنتاج و�لتوريد بكامل بلد�نها ويوؤثر ب�شكل و��شح 
على كفاءة كافة �لعمليات يف �ل�شل�شلة �لكاملة ولي�ص فقط 

على �لبلد �لذي يفر�ص تلك �ملعوقات.
وتابع �أن �لدول �الأع�شاء يف منظمة �لتجارة �لعاملية متكنت 
من �إح��ر�ز تقدم كبري يف خف�ص �لر�شوم �جلمركية و�لتي 
�شكلت �أحد �أهم معوقات �لتبادل �لتجاري. �إال �أنه ال يز�ل 
هناك قيود �أخرى غري تعريفية توؤثر على حركة �لتجارة 
�الإجر�ء�ت  �لتعريفية هي  �لقيود غري  �أهم  �لدولية، ومن 

لل�شفافية  تفتقر  �ل��ت��ي  �مل��ع��ق��دة  و�حل���دودي���ة  �جل��م��رك��ي��ة 
و�لو�شوح و�لتي تعيق �ن�شياب �لتجارة عرب �حلدود وتت�شبب 
�ملنتجات.   تناف�شية  على  �شلبا  وتوؤثر  �لتجارة  كلفة  بزيادة 
تي�شري  �تفاقية  ج��اءت  �لتغيري�ت  �أن��ه يف ظل هذه  و�أو�شح 
�لتجارة ملنظمة �لتجارة �لعاملية، وهي مو�شوع �ملحور �الأول 
للنظام  �ملعا�شرة  للحتياجات  تلبية  ه��ذه،  �لعمل  لور�شة 
�ل��ت��ج��اري �مل��ت��ع��دد �الأط������ر�ف. ف��االت��ف��اق��ي��ة ت��ع��د �أح���د �أهم 
�إجن��از�ت منظمة �لتجارة �لعاملية يف مرحلة ما بعد جولة 
�لب�شائع  حركة  تي�شري  �إىل  تهدف  وهي  للتنمية  �لدوحة 
عرب �حلدود وت�شهيل �لتخلي�ص �جلمركي عليها و�الإفر�ج 
م�شتوى  وزي��ادة  �لتجارية،  �ل�شفقات  كلفة  وخف�ص  عنها، 
�ل�شفافية يف �إجر�ء�ت �لتجارة �لدولية و�لقدرة على �لتنبوؤ 
بها.  �إذ تهدف �تفاقية ت�شهيل �لتجارة �إىل تب�شيط وتن�شيق 
تطلبها  �لتي  و�مل�شتندية  �الإد�ري���ة  و�ملتطلبات  �الإج���ر�ء�ت 
�لب�شائع  بحركة  �ل�شلة  ذ�ت  �حلكومية  و�لهيئات  �جلهات 
عرب �حلدود وجعلها تتو�فق مع �أف�شل �الإجر�ء�ت و�ملعايري 
غري  �ملعوقات  كلفة  �أث��ر  من  و�حل��د  بها،  �ملعمول  �لدولية 
�ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة ع��ل��ى ح��رك��ة �ل��ت��ج��ارة ع��رب �حل����دود وحتقيق 
�لتو�زن بني م�شالح قطاع �الأعمال و�الأه��د�ف �لتنظيمية 
عرب  �لتجارة  على  �لرقابة  يف  للدولة  �لر�شمية  للأجهزة 

�أر��شيها. 

م����د�ر ث��لث��ة �أي�����ام ح��ي��ث ����ش���ارك يف دورت���ه 
�ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي ���ش��رك��ات وم��ن��ظ��م��ات عديدة 
منها �ل�شهرة للزر�عة )�ص.م.م(، و�إف. �آر. 
و�ملياه،  �لبيئة  ووز�رة   ،IFFCOو �أملكو، 
ذل���ك. وقد  م��ن  و�أك���رث  برينكمان  وروي����ال 
�ل�شرق  معر�ص  ح�شور  من   87% �عترب 
�أ�شا�شية يف  فعالية  �أن��ه  �ل��زر�ع��ي،  �الأو���ش��ط 
�ل��ت�����ش��وي��ق��ي��ة يف منطقة  �أن�����ش��ط��ت��ه��م  جن���اح 
�ل�شرق  معر�ص  ويعترب  �الأو���ش��ط.  �ل�شرق 
�أك��رب �لفعالّيات يف  �ل��زر�ع��ي م��ن  �الأو���ش��ط 
�لزر�عّية  بال�شناعة  ة  و�ملخت�شّ �ملنطقة، 
�لبيطري  �ل���ط���ب  م���ن  جم���االت���ه���ا  ب���ك���اّف���ة 
وت��رب��ي��ة �الأح��ي��اء �مل��ائ��ّي��ة �إىل �مل��ا���ش��ي��ة. يتم 
و�ل�شلع  و�خل��دم��ات  �ملنتجات  �آالف  عر�ص 
�ّل��ت��ي ُت��ع��ن��ى ب��ه��ذ� �ل��ق��ط��اع خ���لل �ملعر�ص 
و�ملبيد�ت  �ل������َري  م��ن��ت��ج��ات  م��ن��ه��ا:  ن���ذك���ر 
�لزر�عّية  و�الآالت  و�لكيماوّيات  �حل�شرّية 
و�مل�����ش��ات��ل و�ل���زه���ور وغ��ريه��ا �ل��ك��ث��ري. كما 
ويقّدم �ملعر�ص موؤمتر�ت وندو�ت من قبل 
و�ملُ�شاركة  �مل��ن��ّظ��م��ة  و�ل�����ش��رك��ات  �الأط�����ر�ف 
تلقي �ل�شوء على �أبرز �لتقنّيات �مل�شتحدثة 
�ل��زر�ع��ة و�أب��رز �الإجناز�ت  يف ع��امل �شناعة 

و�لتحدّيات وكيفّية معاجلتها.
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بهدف ت�شجيع �البتكار و�لتعليم و�ملمار�شات �لعاملية يف قطاع �لتجزئة

اقت�صادية دبي تطلق »مركز متيز قطاع التجزئة« بال�صراكة مع »الأكادميية العاملية للتجزئة«

دبي ت�صت�صيف اأكرث من 20 خبريا يف موؤمتر تربيد املناطق

�ل�شعادة  م��ن  م�شبوقة  غ��ري  م�شتويات 
بر�كا�ص  ق�����ال  ج���ه���ت���ه،  وم�����ن  ع���ل���ي���ه���ا.  
للأكادميية  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  م��ي��ن��ون، 
روؤيتنا  “تتج�شد  ل��ل��ت��ج��زئ��ة:  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لفكر  ق����ادة  م���ن  ب����ارز  ج��ي��ل  تن�شئة  يف 
�لتجزئة،  جت����ارة  جم����ال  يف  �ل��ع��امل��ي��ني 
ب��ح��ي��ث ي��ك��ون��و� ق���ادري���ن ع��ل��ى �إح�����د�ث 
�ملجال.  ه��ذ�  يف  ملمو�ص  �إي��ج��اب��ي  ف��رق 
�إىل �لطريقة �لتي يتطور بها  وبالنظر 
ق��ط��اع �ل��ت��ج��زئ��ة، ف��اإن��ن��ي ع��ل��ى ث��ق��ة باأن 
و�لقدرة  �لتقنية  �مل��ه��ار�ت  ب��ني  �جل��م��ع 
على �لتكيف ومو�كبة �لتطور�ت هو ما 
�للعبة يف �لقرن �حلادي  �شيغري قو�عد 
و�لع�شرين.  و�شتقدم �الأكادميية �لعاملية 
دبي  �قت�شادية  مع  بالتعاون  للتجزئة‘ 
تطوير�ً مهنياً �شامًل يف جمال �لتجزئة 
وذلك  �الأعمال،  لريادة  مكثفاً  ومنهاجاً 
�لتجزئة‘  من خلل مركز متيز قطاع 
�أو كلية  �لذي ال مثيل له يف �أي جامعة 

�أعمال يف �لعامل. 
�لت�شجيل  �لتجزئة من  و�شيتمكن جتار 
�لتعليم  ع���ل���ى  و�حل�������ش���ول  ك���اأع�������ش���اء 

•• دبي-الفجر: 

حتالفت “�قت�شادية دبي” و”�الأكادميية 
�شر�كة  �إط�����ار  يف  للتجزئة”  �ل��ع��امل��ي��ة 
متيز  “مركز  الإط�����لق  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
يف  �ل�����ش��ر�ك��ة  وت��اأت��ي  �لتجزئة”،  ق��ط��اع 
�إط������ار ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ق��ت�����ش��ادي��ة دبي 
و�لتميز  �البتكار  ت�شجيع  �إىل  �لر�مية 
�لتجزئة  ق��ط��اع  يف  �ل��ع��م��لء  و����ش���ع���ادة 

�ملزدهر يف دبي. 
“مركز متيز قطاع �لتجزئة”  و�شيغدو 
ورو�د  ل��ل��ت��ج��ار  حم���رك���ة  �أد�ة  مب��ث��اب��ة 
خلل  م��ن  �لتجزئة  قطاع  يف  �الأع��م��ال 
ت�شجيع منو �لقطاع يف �إمارة دبي بدعم 
من خرب�ء عامليني، ومتكني دبي من �أن 
و�شيزود  للتجزئة.  عاملياً  مركز�ً  ت�شبح 
�مل��رك��ز �ل�����ش��رك��ات وج��م��ي��ع �ل��ع��ام��ل��ني يف 
و�لتعليم  ب��ال��ت��دري��ب  �ل��ت��ج��زئ��ة  ق��ط��اع 
�ل�����لزم�����ني ب��ت��ك��ل��ف��ة م��ن��خ��ف�����ش��ة، مع 
دبي،  يف  �لتجزئة  �أع��م��ال  على  �لرتكيز 
وذلك يف �لعاملني �لفعلي و�الفرت��شي. 

ويهدف �أي�شاً �إىل �إيجاد من�شة للبتكار 

�ملو�هب،  �شقل  تتيح  �لتجزئة  قطاع  يف 
�لكفاءة،  وت��ع��زي��ز  �ل��رب��ح��ي��ة،  وحت�����ش��ني 
�لعمليات  يف  �ل���د�ئ���م  �ل��ت��م��ي��ز  و���ش��م��ان 

ومعايري �خلدمة �شمن �لقطاع.
�لقا�شم،  خ��ال��د  ق���ال  �مل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب��ه��ذه 
م���������ش����اع����د �مل������دي������ر �ل������ع������ام ل����ل���������ش����وؤون 
�قت�شادية دبي: يتطلب  �القت�شادية يف 
ح�شد  دب��ي  يف  �ملتنامي  �لتجزئة  ق��ط��اع 
�أف�شل �ملو�هب، نظر�ً �إىل �لتنوع �لكبري 
و�لعملء،  �ل���ت���ج���اري���ة،  �ل���ع���لم���ات  يف 
ف�شًل عن  �ل��ق��ط��اع،  يف  �لعمل  وف��ر���ص 
�لقطاع  ل��ه��ذ�  �ال�شرت�تيجية  �الأه��م��ي��ة 
ب�شفته م�شاهماً رئي�شياً يف �لناجت �ملحلي 
وك��ذل��ك مكانتها  ل���لإم���ارة،  �الإج���م���ايل 
و�الإقامة  ل��ل�����ش��ي��اح��ة  مف�شلة  ك��وج��ه��ة 

و�لعمل.
متيز  مركز  �شي�شكل  �لقا�شم:  و�أ���ش��اف 
ق���ط���اع �ل��ت��ج��زئ��ة �إ����ش���اف���ة ن��وع��ي��ة �إىل 
�جلهود �حلثيثة �لتي تقودها �قت�شادية 
�ملمار�شات  �أف�شل  دبي يف جمال تطبيق 
�ل��ع��امل��ي��ة يف ق��ط��اع �ل��ت��ج��زئ��ة ب���االإم���ارة 
و�إ�شفاء  دبي  �لت�شوق يف  و�إث��ر�ء جتربة 

�ل���ت���ج���زئ���ة  �الف������رت��������ش������ي يف جم�������ال 
ح�����ش��وم��ات خا�شة  وع���ل���ى  مل��وظ��ف��ي��ه��م، 
�لتاأهيل  وب��ر�م��ج  �لعمل  ور���ص  حل�شور 
ب��امل��وظ��ف��ني. وت��رك��ز �لرب�مج  �خل��ا���ش��ة 
مهنياً  موؤهلني  خمت�شني  تطوير  على 
يف جمال �لتجزئة ومتكينهم من �لعمل 

و�لنجاح يف بيئة عالية �لتناف�شية. 
وتركز �الأكادميية �لعاملية للتجزئة على 

�ل�شخ�شية  و�لتفاعلية  �لتقنية  �ملهار�ت 
للعاملني يف �لقطاع، �إىل جانب �لرب�مج 
لتجار  و�ل���ق���ي���ادي���ة  و�الإد�ري���������ة  �مل��ه��ن��ي��ة 
وين�شب  و�ملحليني.  �لعامليني  �لتجزئة 
�ل���رتك���ي���ز ع���ل���ى �الب����ت����ك����ار، و�الإل�����ه�����ام، 
و�لتكامل، و�لتميز، و�الأد�ء �مل�شتمر مبا 
ي�شاعد �ل�شركات و�لعاملني على حتقيق 

�لنجاح يف بيئة تناف�شية مزدهرة.

األفاريز اآند مار�صال : القطاع امل�صريف بالإمارات �صهد 
حت�صنا يف م�صتويات ال�صيولة ومعايري قيا�ش املخاطر املالية

•• دبي-وام:

 خل�ص �أول تقرير �شدر عن �شركة “�ألفاريز �آند مار�شال” �لعاملية �ملخت�شة 
يف  �مل�شريف  �لقطاع  “�أد�ء  بعنو�ن  �م�ص  �ال�شت�شارية  �خل��دم��ات  تقدمي  يف 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة” �إىل �ن �لقطاع �مل�شريف فى �المار�ت �شهد 
حت�شنا يف م�شتويات �ل�شيولة ومعايري قيا�ص �ملخاطر �ملالية فيما ��شار �ىل 
�شيا�شة حذرة  بتبني  �ل�شغوط مدفوعة  ملزيد من  �لبنوك  ربحية  تعر�ص 

للقرو�ص.
ويهدف �لتقرير � �لذي ح�شلت وكالة �أنباء �الإم��ار�ت “ و�م “ على ن�شخة 
�لدولة من خلل  بنوك يف   10 �أك��رب  �أد�ء  �ل�شوء على  ت�شليط  �إىل   � منه 
�ال�شتناد �إىل جمموعة من بيانات �ل�شوق �مل�شتقلة �إ�شافة �إىل �شل�شلة من 

موؤ�شر�ت �الأد�ء �لرئي�شة �ملختلفة.
�شي�شدر كل ثلثة  �لذي   � �ألفاريز ومار�شال يف تقريرها  �شركة  و�عتمدت 
�لربع  منذ  ن�شرها  مت  �لتي  �لف�شلية  �لبنوك  بيانات  حتليل  على   � �أ�شهر 
�ملقايي�ص لتحديد  �شل�شلة من  �إىل تطبيق  �إ�شافة   2015 �لر�بع من عام 

�جتاهات �لقطاع �لرئي�شة.
دبي  �الإم���ارت  بنك  من  كل  �لتقرير  يف  �مل�شمولة  �لبنوك  قائمة  و�شملت 
�لوطني وبنك �أبوظبي �لوطني وبنك �أبوظبي �لتجاري وبنك �خلليج �الأول 
وبنك دبي �الإ�شلمي وبنك �مل�شرق وبنك �أبوظبي �الإ�شلمي وبنك �الحتاد 

�لوطني وبنك دبي �لتجاري، وبنك ر�أ�ص �خليمة �لوطني.
و�أك��د �لتقرير �أن معظم �لبنوك �لع�شرة �الأك��رب يف دول��ة �الإم��ار�ت حققت 
تباين يف  �لقطاع عموما مع  ب��اأد�ء  �أ�شرع مقارنة  �ل��ود�ئ��ع بوترية  من��و� يف 
منو �الإقبال على �لقرو�ص وعزز كل من بنك �الإمار�ت دبي �لوطني وبنك 
��شتحوذ  بينما  �ل�شوقية  �لتجاري ح�شته  �أبوظبي  وبنك  �لوطني  �أبوظبي 

بنك دبي �الإ�شلمي على �حل�شة �الأكرب من �لقرو�ص �جلديدة.
و�شهدت �شتة من �أكرب ع�شرة بنكا يف �لدولة تر�جعا يف �شايف هام�ص �لفائدة 
بينما حافظت �أربعة بنوك �أخرى على معدالت فائدة ثابتة �إذ �شجل بنك 
ر�أ�ص �خليمة �لوطني �أكرب ن�شبة �نخفا�ص يف �شايف هام�ص �لفائدة نتيجة 

��شتبد�ل �الأ�شول ذ�ت �لعو�ئد �ملرتفعة باأ�شول منخف�شة �لعائد.
و�شجلت �شبعة من �أكرب ع�شرة بنوك يف �لدولة حت�شنا يف ن�شب �لتكلفة �إىل 
�شيا�شة  تبني  �إىل  ��شتناد�   2015 عام  من  �لر�بع  بالربع  مقارنة  �لدخل 
وعمليات  �ال�شتثمار�ت  بع�ص  تاأجيل  خ��لل  م��ن  �لتكلفة  �إد�رة  يف  ح��ذرة 

�لتوظيف .

اأ�صعار اأوبك عند 52.94 دولرا
•• فيينا -وام:

�ل�  خاماتها  �شلة  �شعر  “�أوبك” �أن  للنفط  �مل�شدرة  �ل��دول  منظمة  �أعلنت 
و�شل �أم�ص �الول �ىل 52.94 دوالر للربميل مقارنة ب�شعر �جلمعة   13
“�أوبك” �لتي تعد مرجعا يف  53.37 دوالر. وت�شم �شلة خامات  �ملا�شية 
م�شتوى �شيا�شة �الإنتاج �الأنو�ع : خام مربان �الإمار�تي وخام مزيج �شحارى 
�لت�شدير  وخام  �لعر�قي  �خلفيف  و�لب�شرة  �لثقيل  و�الإي��ر�ين  �جلز�ئري 
�لكويتي وخام �ل�شدر �لليبي وخام بوين �خلفيف �لنيجريي و�خلام �لبحري 
مري�ي  �لفنزويلي  و�خل���ام  �ل�شعودي  �خلفيف  �لعربي  و�خل���ام  �لقطري 

وجري��شول �الأنغويل وربيع �خلفيف �لغابوين و�أورينت �الكو�دوري.

»القدرة العقارية« ت�صتعر�ش م�صاريعها 
امل�صتقبلية يف �صيتي �صكيب اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

 ت�شارك �شركة �لقدرة �لعقارية - �لذر�ع �لعقاري ل�شركة �لقدرة �لقاب�شة 
�نطلقت  �لتي   ”2017 �أب��وظ��ب��ي  �شكيب  “�شيتي  معر�ص  فعاليات  يف   -
�م�ص حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة وت�شتمر ثلثة �أيام يف مركز 

�أبوظبي �لوطني للمعار�ص.
م�شاريعها  �آخ���ر  م��ن  متميزة  نخبة  �مل��ع��ر���ص  خ��لل  �ل�شركة  وت�شتعر�ص 
�ل�شوق  م�شروع  وهي  و�حلد�ثة  بالرت�ث  �لناب�شة  �مل�شتقبلية  �لتطويرية 
�أبوظبي وم�شروع بر�ري عني �لفاي�شة يف مدينة �لعني  �إم��ارة  �ل�شعبي يف 

وم�شروع فندق ق�شر �لبحر يف مدينة �لرباط �ملغربية.
وقال حممد بن ثعلوب �لدرعي رئي�ص جمل�ص �إد�رة �شركة �لقدرة �لقاب�شة 
“ ياأتي   2017 �أبوظبي  �شكيب  “ �شيتي  معر�ص  يف  �ل�شركة  ت��و�ج��د  �إن 
�نطلقا من حر�شها �ل�شديد على �مل�شاهمة يف عملية �لتنمية و�لتطوير يف 
�إمارة �أبوظبي و�إبر�ز �ل�شورة �حل�شارية �ملتميزة و�ملكانة �لعمر�نية �لر�قية 
�لتي و�شلت �إليها �الإمارة على �مل�شتوى �لعاملي وذلك من خلل �عتمادها 
على ��شرت�تيجية فعالة متكنها من �لدخول مب�شاريع ��شتثمارية تطويرية 

هامة متعددة ومتنوعة �ملجاالت.
�لقدرة  �إد�رة �شركة  �أع��رب خليفة يو�شف خوري رئي�ص جمل�ص  من جانبه 
�لعقارية عن فخره مب�شاركة �ل�شركة يف �شيتي �شكيب �أبوظبي �لذي �كت�شب 

�شمعة مرموقة و�أ�شبح علمة فارقة يف جمال �لتطوير �لعقاري �ملحلي.
و�أ�شاف يف ت�شريح خا�ص لوكالة �أنباء �الإمار�ت “ و�م “ �أن �لقدرة �لعقارية 
�إمارة  يف  �ل��ع��ق��اري  �ل�شوق  تطوير  يف  �الأ�شا�شيني  �مل�شاهمني  �أح��د  تعترب 

�أبوظبي ومدينة �لعني .
�ل�����ش��رك��ة جن��ح��ت يف حت��وي��ل م�����ش��اح��ات و����ش��ع��ة يف مناطق  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
خمتلفة �إىل خمطط ح�شري حديث ينب�ص باحلياة ويتلءم مع �حتياجات 

�ملجتمع.
�إجناز م�شاريع �شخمة تتميز مبعايري عالية  �ل�شركة تعمل على  �أن  وذكر 
و�لتجارية  �ل�شكنية  �ملجتمعات  من  �لعديد  تطوير  حاليا  وتتوىل  �جل��ودة 
�ملغربية  �أبوظبي ومدينة �لعني و�ململكة  �لعا�شمة  �مل�شتقلة و�مل�شتد�مة يف 

تلبية للطلب �ملتنامي يف �شوق �لتطوير �لعقاري.
و�الأهمية  �ملوقع  تخ�ص  عديدة  مبميز�ت  �ل�شعبي  �ل�شوق  م�شروع  ويتمتع 
�لثقافية و�لتجارية حيث يقع يف منطقة بني �جل�شرين ويتميز باإطللة 

ر�ئعة على جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري.
مربع  م��رت  �أل���ف   245 تبلغ  م�شاحة  على  يقع  �ل���ذي  �مل�����ش��روع  ويت�شمن 
جمموعة من �ملر�كز �لرت�ثية و�لتجارية و�لثقافية و�لرتفيهية من بينها 
�لرتبوي  و�لفنون ومركز للرتفيه  للم�شارح  �ملغطى بجانب مركز  �ل�شوق 
ومم�شى  �شاليهات  وجممع  و�لفندق  �ملطاعم  عن  ف�شل  �الأع��م��ار  جلميع 
�شياحي. ومت ت�شميم �ل�شوق �ل�شعبي على �شكل �ملخور وهو نوع معني من 
و�لذي  �الإمار�تية  �لن�شائية  �لعباء�ت  تزيني  يف  ي�شتخدم  �ل��ذي  �لتطريز 

يعك�ص �الأ�شالة و�جلمال و�لهوية �الإمار�تية يف �ملا�شي و�حلا�شر.

•• دبي-الفجر: 

�ال�شتد�مة  ن��ح��و  �ل���ع���امل  �جت�����اه  م���ع 
بلد�ن  حققت  �خل�����ش��ر�ء،  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات 
ملحوظا  ت���ق���دم���ا  �الأو������ش�����ط  �ل�������ش���رق 
و�أكرث  �أن��ظ��ف  تكنولوجية  من��اذج  نحو 
�ل�شرق  الأن  ونظر�  وك��ف��اءة.  �خ�شر�ر� 
�أكرث  من  لبع�ص  موطنا  يعد  �الأو�شط 
�ل���دول دف��ئ��ا على ك��وك��ب �الأر�����ص، فاإن 
50 يف  �أك��رث م��ن  تكييف �ل��ه��و�ء ميثل 
يف  �لق�شوى  �لطاقة  حمولة  م��ن  �ملئة 
�ملنطقة. ومن ثم، فاإن �ال�شرت�تيجيات 
تكييف  ك���ف���اءة  حت�����ش��ني  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة 
�ل���ه���و�ء يف �مل��ن��ط��ق��ة ����ش���وف ي���ك���ون لها 
تاأثري كبري على �حلفاظ على �لطاقة 
�ملوؤمتر  فعاليات  �م�ص  ب���د�أت  و�مل����و�رد. 
�ملناطق،  ل��ت��ربي��د  �خل��ام�����ص  �ل�����ش��ن��وي 
وبح�شور �أكرث من 130 من مندوبي 
قطاع �لتربيد و�مل�شوؤولني �حلكوميني، 
للم�شاركة يف حو�ر حول م�شتقبل قطاع 
تربيد �ملناطق يف �ملنطقة.  وي�شلط هذ� 
�ل�شوء  ي��وم��ني  ي�شتمر  �ل���ذي  �حل���دث 
�ملبتكرة يف  �لتكنولوجيا �جلديدة  على 
لل�شيا�شات  و�لتوقعات  �ملناطق  تربيد 

�ملتطورة لهذه �ل�شناعة يف �ملنطقة.
وقد بد�أت �لقمة بكلمة �فتتاحية �ألقاها 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ص  ب���ريب���اري،  ج���ورج 

بعنو�ن  برو،  دي�شي  �لهند�شية  لل�شركة 
قوية  خ���ط���ة  �ل����ط����اق����ة:  “ميز�نية 
وممولة ذ�تيا على �ملدى �لطويل حلل 
تلتها  �حلر�ري”،  �الح��ت��ب��ا���ص  ظ��اه��رة 
�ل�شيا�شي  �مل�شهد  على  ت��رك��ز  جل�شات 
و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي م���ن ق��ب��ل ف��ي�����ش��ل ر��شد، 
�الأعلى  �ملجل�ص  يف  �لطلب  �إد�رة  مدير 
للطاقة يف دبي،  وغر�مي �شيمز، �ملدير 
و�لرقابة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  مل��ك��ت��ب  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
على  وتعليقا  و�مل��ي��اه.  �لكهرباء  لقطاع 
في�شل  ق����ال   ،2030 ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�إد�رة  ��شرت�تيجية  بالنظر �ىل  ر��شد:  
�ل���ط���ل���ب وه�����ي و�ح�������دة م����ن �مل���ج���االت 
�ملجل�ص  عليها  ي��رك��ز  �ل��ت��ي  �لرئي�شية 
�أن  �أود  �الأع��ل��ى للطاقة يف دب��ي، و�ل��ت��ي 
�الأقوى  �لطاقة  كفاءة  برنامج  �أ�شميها 
 9 �ملنطقة، وه��ي تقوم على ح��و�يل  يف 
كطبقات  م�شاعدة  ع��و�م��ل  م��ع  ب��ر�م��ج 
لتخفي�ص  �أهد�فنا  لتحقيق  �الأ�شا�ص. 
بحلول  �لطاقة  ��شتهلك  م��ن   30%
�لعمل  �����ش���ت���م���ر�ر  م����ع   2030 ع�����ام 
مع  يديره،  من  برنامج  ولكل  كاملعتاد، 
ب�شنع  يتعلق  فاالأمر  �لتنفيذ.  خارطة 
�لتكنولوجيا  وت��ط��وي��ر  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات، 
نتقدم  �أن  �أحيانا  فعلينا  ل��ذ�  و�ل��وع��ي، 
بينما نخطو  �لرب�مج،  ببطء يف بع�ص 
�أ�شرع يف بر�مج �أخرى. فيتطلب بع�شها 

يتطلب  و�ل��ب��ع�����ص  ل��ي��ن��ة،  ت��وج��ي��ه��ات 
وبع�شها  ل����لدخ����ار،  دق��ي��ق��ة  م���ر�ق���ب���ة 
�أكرث فعالية من حيث �لتكلفة، و�أ�شهل 
جميع  ت�شهم  �ل��ن��ه��اي��ة،  ويف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ. 
��شتخد�م  وتر�شيد  ك��ف��اءة  يف  �ل��رب�م��ج 
منطقية  ت���ك���ون  �أن  وي���ج���ب  �ل���ط���اق���ة، 

جتاريا وماليا عند تنفيذها.
�لرئي�ص  ح�����ب�����اب،  ����ش���ان���ي���ل  ق����دم����ت 
حول  عر�شا  �مكول  ل�شركة  �لتنفيذي 
�مل���رك���زي و�ل��ر���ش��د وحتدثت  �ل��ق��ي��ا���ص 
�إىل  �لعاملية  �لتقنيات  جلب  كيفية  عن 
�الأو���ش��ط. وحتدث  �ل�شرق  يف  �ل�شد�رة 
ب���ار ب��ج��ورك��م��ان م��دي��ر ق��ط��اع �لطاقة 
�ملعايري  ع����ن   SWEP ����ش���رك���ة  يف 
و�العتبار�ت  �الدخ������ار  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
:عند  قائل  �لت�شميم.  تخطيط  �أثناء 
�لتخطيط للت�شميم، هناك �لعديد من 
و�لت�شغيل،  �لتثبيت  �أثناء  �العتبار�ت، 
�لتي �شتوفر لك �لوقت و�لطاقة و�ملال. 
�لتنا�شب  �إىل  �ل��و���ش��ول  ميكنك  ك��ي��ف 
فالتجميع  �لتثبيت،  م�شاحة  �حلر�ري، 
بالت�شميم  يرتبط  �لن�شط  و�لتنظيف 

�الأمثل.
و���ش��م��ل��ت �ل����ي����وم ح��ل��ق��ة ن���ق���ا����ص حتت 
تكلفة  ع��ل��ى  لل�شيطرة  “طرق  ع��ن��و�ن 
�أد�رها  �لتي  �ملناطق”،  تربيد  خدمة 
�الإقليمي  �ل��رئ��ي�����ص  ب��ه��رغ��اف��ا،  �أب���ه���اي 

���ش��رك��ة فرو�شت  و�ل��ب��ي��ئ��ة، يف  ل��ل��ط��اق��ة 
�آند �شوليفان مع كل من �ملهند�ص دروب 
�إبر�هيم، رئي�ص م�شاريع مركز �لتحكم 
عبد  �ل�شارقة،  ومياه  كهرباء  هيئة  يف 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ص  �مل��ب��ي�����ص،  �ل�����ش��لم 
و�ل�شيانة،  للتربيد  �ل�شعودية  ل�شركة 
و�أب�����و ب��ك��ر ج��ن��ي��د �حل�����ش��رم��ي، مدير 
مر�فق  �شركة  يف  و�ل�شيانة  �لت�شغيل 
�لثاين  �ل����ي����وم  و���ش��ي�����ش��ه��د  )ق�����ط�����ر(. 
دومينيك  من  رئي�شية  كلمة  للموؤمتر 
�لتخطيط  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����ص  م��اك��ب��ول��ني 
و�شوؤون  �الأ����ش���غ���ال  وز�رة  يف  �مل���رك���زي 
�لعمر�ين  و�ل���ت���خ���ط���ي���ط  �ل���ب���ل���دي���ات 

غازي  جل�شة  يليه  �لبحرين(،  )مملكة 
�ل�شريف،  �إبر�هيم  �لكرمي  عبد  �ل�شيد 
هيئة  يف  �لبيئية  �لهند�شة  يف  �خل��ب��ري 
�الأ�شغال �لعمة يف قطر �أ�شغال، وحممد 
علي، مدير �لت�شميم يف �شركة مر�قق-

مدير  غ��وك��والم،  و�أونكري�شنان  قطر، 
ق�شم �لهند�شة �لكهربائية و�مليكانيكية 
يف �شركة در�يك �آند �شكال. ومن �ملقرر 
�أي�شا يف جدول �الأعمال �أن يتم مناق�شة 
�لتحديات �لرئي�شية �لتي تو�جه قطاع 
�مل��ن��ط��ق��ة وك���ذل���ك تقدمي  �ل��ت��ربي��د يف 
بو��شطة  و�ق���ع���ي���ة  در������ش����ات  ع���رو����ص 

جون�شون كونرتولز.

املن�صوري ورئي�ش برملان كو�صوفو يبحثان تطوير مرحلة جديدة من التعاون القت�صادي والتجاري
•• اأبوظبي-الفجر:

ب���ح���ث م���ع���ايل �مل���ه���ن���د����ص ���ش��ل��ط��ان بن 
�مل��ن�����ش��وري وزي���ر �الق��ت�����ش��اد، مع  �شعيد 
برملان  رئ��ي�����ص  في�شيلي،  ق���دري  م��ع��ايل 
تاأ�شي�ص  ���ش��ب��ل  ك���و����ش���وف���و،  ج��م��ه��وري��ة 
م��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن ع��لق��ات �لتعاون 
�القت�شادي و�لتجاري قائمة على تبادل 
تنموية  �شر�كات  وتطوير  �ال�شتثمار�ت 
�الهتمام  ذ�ت  �ل��ق��ط��اع��ات  م��ن  ع���دد  يف 

�ملتبادل.
ج����اء ذل����ك خ����لل �ل���ل���ق���اء �ل�����ذي عقد 
مب��ق��ر �ل�����وز�رة ب��دب��ي، ب��ح�����ش��ور �شعادة 
�لعزيز  عبد  بن  �أحمد  حممد  �ملهند�ص 
لل�شوؤون  �القت�شاد  وز�رة  وكيل  �ل�شحي 
ب��ن بطي  و���ش��ع��ادة حميد  �الق��ت�����ش��ادي��ة 
لقطاع  �مل�������ش���اع���د  �ل����وك����ي����ل  �مل�����ه�����ريي 
�ل�شركات وحماية �مل�شتهلك، فيما ح�شر 
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  ك��و���ش��وف��و  م���ن ج��ان��ب 
رجب بويا �شفري غري مقيم جلمهورية 
ك��و���ش��وف��و ل���دى �ل���دول���ة، ومم��ث��ل��ني عن 
�لوفد  �أع�������ش���اء  ج���ه���ات ح��ك��وم��ي��ة م���ن 

�لز�ئر.
و�شهد �للقاء تبادل وجهات �لنظر حول 
�ل��ت��ط��ور�ت �الق��ت�����ش��ادي��ة �ل��ر�ه��ن��ة على 
�ل�شاحتني �لدولية و�الإقليمية، و�لفر�ص 
و�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ن��اجت��ة ع��ن��ه��ا، ك��م��ا �أكد 
�لطرفان على متيز �لعلقات �لتاريخية 
�لتي جتمع �لبلدين و�شرورة �أن يو�كبها 
�لعلقات  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  ت��ط��ور مم��اث��ل 
�الق��ت�����ش��ادي��ة و�ل��ت��ج��اري��ة و�ل��ع��م��ل على 
�حلالية  و�الإم��ك��ان��ات  �لفر�ص  توظيف 
على  نوعية  ��شتثمارية  �شر�كات  الإقامة 

ومبا  و�خل��ا���ص  �حل��ك��وم��ي  �ل�شعيدين 
يخدم �الأهد�ف �لتنموية للطرفني.

�شعيد  بن  �شلطان  �ملهند�ص  معايل  ق��ال 
�لبلدين  �إن  �القت�شاد،  وزي��ر  �ملن�شوري 
يرتبطا بعلقات ثنائية تاريخية تت�شم 
�ل�شعد،  ك��اف��ة  ع��ل��ى  و�ل����ت����اآزر  ب���االإخ���وة 
تتطلب  �ملقبلة  �ملرحلة  �أن  �إىل  م�شري� 
�مل�شتويني  على  �لتو��شل  قنو�ت  تعزيز 
�حلكومي و�لقطاع �خلا�ص ال�شتك�شاف 
�لتعاون  وف��ر���ص  �ال���ش��ت��ث��م��ار  جم����االت 
و�إقامة �شر�كات باال�شتفادة من �ملقومات 
بها  يتمتع  �لتي  �لو��شعة  �ال�شتثمارية 

�لطرفان.
و�ل�شناعات  �ل���زر�ع���ة  ق��ط��اع  �أن  وت��اب��ع 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة م��ن �ل��ق��ط��اع��ات �ل��ت��ي حتتل 
�ال�شتثمار�ت  �أج����ن����دة  ع���ل���ى  �أول�����وي�����ة 
�الإمار�تية باخلارج، وهي من �لقطاعات 

�مل��ر���ش��ح��ة ل��ق��ي��ادة م��رح��ل��ة ج��دي��دة من 
�ل���ت���ع���اون ف��ي��م��ا ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن يف ظل 
كو�شوفو  ب��ه��ا  تتمتع  �ل��ت��ي  �الإم��ك��ان��ي��ات 
�أهمية  �إىل  م�����ش��ري�  �ل�������ش���دد،  ه����ذ�  يف 
�لزيار�ت �لر�شمية وزيار�ت وفود  تبادل 
رج���ال �الأع���م���ال ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن لتكوين 
���ش��ورة و����ش��ح��ة ب�����ش��اأن �ل��ق��ط��اع��ات ذ�ت 
�الأول�����وي�����ة ع���ل���ى خ����ارط����ة �ل��ت��ن��م��ي��ة يف 
ميكن  حتى  �ملتاحة  و�لفر�ص  كو�شوفو 
�ملنفعة  �شياغة من���اذج للتع����اون حتق���ق 

�ملتبادلة.
�ملرحلة  ت�����ش��ه��د  �أن  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  و�أك�����د 
�جلانبني  م��ن  عملية  خ��ط��و�ت  �حلالية 
بحماية  م��ت��ع��ل��ق��ة  �ت���ف���اق���ات  ل��ت��وق��ي��ع 
�ل�شريبي  �الزدو�ج  وجتنب  �ال�شتثمار 
�الأن�شب  �ل��ق��ان��وين  �الإط�����ار  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
�ال�شتثمار�ت  ت���ب���ادل  وت�����ش��ج��ي��ع  ل��دع��م 

ب���ني �جل��ان��ب��ني، وذل����ك ���ش��م��ن �جلهود 
من  جديدة  مرحلة  لتاأ�شي�ص  �مل�شرتكة 

�ل�شر�كة و�لتعاون.
�لبدء  ����ش���رورة  �إىل  �مل��ن�����ش��وري  و�أ����ش���ار 
يف �ت���خ���اذ خ���ط���و�ت ع��م��ل��ي��ة م���ن خلل 
ت�شكيل فريق فني من �جلانبني للعمل 
م�شار  لدفع  و��شحة  �أل��ي��ات  و�شع  على 
خلل  و�ل��ت��ج��اري  �القت�شادي  �لتعاون 

�ملرحلة �ملقبلة. 
�أكد معايل قدري في�شيلي  ومن جانبه، 
ع���ل���ى مت���ي���ز �ل����ع����لق����ات �ل����ت����ي جتمع 
�لبلدين، معربا عن تقدير بلده للدعم 
�ل��ذي قدمته دول��ة �الم���ار�ت لكو�شوفو 
وكونها من �أو�ئ��ل �ل��دول �لتي �عرتفت 
ب��ا���ش��ت��ق��لل ج��م��ه��وري��ة ك��و���ش��وف��و عام 
2008، ف�شل عن تقدمي �لعديد من 
�شعب  مل�شاندة  و�مل�شاعد�ت  �لدعم  �أوج��ه 

كو�شوفو وتخفيف من حدة �الأزمة �لتي 
مر بها.

و�أك�����د ع��ل��ى �ل��رغ��ب��ة يف ت��ط��وي��ر �أوج����ه 
لتاأ�شي�ص مرحلة من  �لتعاون م�شتقبل 
و�ال�شتثمارية  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �ل�����ش��ر�ك��ة 
�لتبادل  م����ع����دالت  ت���ن���ام���ي  يف  ت�����ش��ه��م 
�لبلدين  ب���ني  و�ل�����ش��ي��اح��ي  �ل���ت���ج���اري 
�ل�������ش���دي���ق���ني، مب����ا ي����خ����دم �الأه��������د�ف 

�لتنموية.
عدد  كو�شوفو  برملان  رئي�ص  و��شتعر�ص 
�أول��وي��ة خلل  �لتي حتتل  �ملجاالت  من 
يف  �لتنمية  خارطة  على  �ملقبلة  �ملرحلة 
و�لتعدين  �ل��زر�ع��ة  و�أب���رزه���ا  كو�شوفو 
م�شري�  �ملياه،  ومعاجلة  �إد�رة  وجم��االت 
ال�شتقطاب  ت��ت��ط��ل��ع  ب�������لده  �أن  �إىل 
متتلكه  ما  ظل  يف  �إمار�تية  ��شتثمار�ت 
هذه  متقدمة يف  و�إمكانات  خ��رب�ت  من 

�ملجاالت.
�ل����وزي����ر  م����ع����ايل  �إىل  �ل�����دع�����وة  وق�������دم 
ل��رئ��ا���ش��ة وف���د �ق��ت�����ش��ادي وجت����اري �إىل 
ب��لده للطلع عن قرب على �لفر�ص 
على  �لتاأكيد  مع  �ملتاحة،  �ال�شتثمارية 
�لت�شهيلت  كافة  بتقدمي  ب��لده  �لتز�م 
�الإمار�تية  �ال�شتثمار�ت  تو�جد  لتعزيز 

ب�شوق كو�شوفو.
وبدوره، قال �شعادة رجب بويا �شفري غري 
مقيم لكو�شوفو لدى �لدولة، �إن مو�قف 
دولة �الإم��ار�ت ال تن�شى مل�شاندة وماآزره 
بلده  �أن  �إىل  م�شري�  ك��و���ش��وف��و،  �شعب 
ت��اأم��ل ت��ط��وي��ر ج��و�ن��ب �ل��ت��ع��اون خلل 
�ملرحلة �ملقبلة للم�شاركة يف مرحلة بناء 
كو�شوفو و�إقامة �شر�كات تنموية نوعية 

تعود بالنفع على �جلانبني.
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وزير الطاقة يوؤكد التزام الإمارات 
باتفاق خف�ش اإنتاج النفط

•• دبي-وام:

 قال معايل �شهيل بن حممد فرج فار�ص �ملزروعي وزير �لطاقة.. �إن دولة 
�الإمار�ت تتوقع م�شتويات جيدة من �لطلب على �لنفط �خلام يف �مل�شتقبل 
�لدولة  �أن  �إىل  م�شري�   .. و�آ�شيا  �أفريقيا  يف  �لنا�شئة  �القت�شاد�ت  قبل  من 
��شتثمار�تها �لنفطية �ال�شرت�تيجية وفقا مل�شاحلها  تتخذ �لقر�ر�ت حول 

�لتجارية ومبا يعود بالنفع على �لدولة.
�� خلل ندوة حول “ �ل�شيا�شة �لنفطية يف �ملنطقة “ �� �أن  و�أ�شاف معاليه 
دولة �الإمار�ت ر��شية عن م�شتوى �اللتز�م باالتفاقية �حلالية بني منظمة 
�لدول �مل�شدرة للنفط “ �أوبك “ و�لدول �لنفطية �ملنتجة من خارج �ملنظمة 
لتقلي�ص م�شتويات �إنتاج �لنفط فيما �شيكون لهذ� �اللتز�م �نعكا�ص مبا�شر 
على �ملوقف �الإيجابي �لعام الأطر�ف �التفاقية من �لدول غري �الأع�شاء يف 

�ملنظمة.
�أخ��ب��ار �ل�شلع  �أد�ره����ا ريت�شارد مابلي حم��رر  �ل��ت��ي  �ل��ن��دوة  ���� خ��لل  و�أ���ش��ار 
و�الأ�شو�ق �ملالية �لعاملية يف وكالة رويرتز و��شت�شافتها “ توم�شون رويرتز 
و�ملحرتفني مبنا�شبة مرور  لل�شركات  �لذكية  للمعلومات  �لعاملي  �ملزود   “
150 عاما على تو�جدها يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط و�شمال �أفريقيا ��� �إىل 
م�شتوى �المتثال �لعايل �لذي �أظهره منتجو �لنفط جتاه �تفاق تخفي�ص 

�الإنتاج ومن بينهم دولة �الإمار�ت و�لتي �متثلت ب�شكل تام للتفاق .
�ملجال  ت��رك  خ��لل  م��ن  �الإن��ت��اج  �ملنتجني خف�شو�  م��ن  ع���دد�  ب���اأن  منوها 

للنخفا�ص �لطبيعي الإنتاجية �آبار �لنفط.
�أن  �مل��زروع��ي  ..�أو���ش��ح  �لنفط  �إن��ت��اج  خلف�ص  �حلالية  �التفاقية  �شوء  ويف 
�ل�شوق ت�شهد �الآن عملية ت�شحيح ذ�تي و�أن م�شتوى �لطلب �ل�شحي على 
�لعامل خلل مدة من  �لتوقع برت�جع خمزونات �خل��ام يف  �لنفط يف ظل 

�لزمن �شي�شهم يف �حلفاظ على تو�زن �ل�شوق.
و�أ�شاف معايل �شهيل �ملزروعي �أن دولة �الإمار�ت خف�شت �إنتاجها �لنفطي 
باأكرث من 200 �ألف برميل يوميا خلل �شهر مار�ص عام 2017 مقارنة 
�لتخفي�ص على مدى  �أن ي�شل معدل  2016 وتوقعت  �أكتوبر عام  ب�شهر 
�ألف برميل يوميا   140 �إىل حو�يل  �أ�شهر  �شتة  �التفاق و�لتي تبلغ  فرتة 

على �الأقل وذلك متا�شيا مع �متثال �لدولة لبنود �التفاق.

�الأول يف �الأ�شو�ق �لالتينية �شمن ��شرت�تيجية �لتو�شع يف �الأ�شو�ق �لو�عدة

غرفة دبي تفتتح ثامن مكاتبها التمثيلية اخلارجية يف مدينة �صاوباولو الربازيلية
•• دبي-الفجر: 

يف خطوة ��شرت�تيجية تدعم توجه ل�شركات 
دب��ي نحو �الأ���ش��و�ق �ل��و�ع��دة، �فتتحت غرفة 
جتارة و�شناعة دبي �أول مكاتبها �لتمثيلية يف 
�أ�شو�ق �أمريكا �للتينية، يف مدينة �شاوباولو 
بو�بة  �جل��دي��د  �مل��ك��ت��ب  لي�شكل  �ل��رب�زي��ل��ي��ة، 
�لتو�شع  يف  �ل��ر�غ��ب��ة  �الإم���ار�ت���ي���ة  لل�شركات 
بالفر�ص  وتعريفها  �للتينية،  �الأ���ش��و�ق  يف 
�ال�شتثمارية �ملجزية وغري �ملكت�شفة يف هذه 
مدينة  يف  �جلديد  �ملكتب  ويعترب  �الأ���ش��و�ق. 
�لغرفة  م��ك��ات��ب  �أول  �ل��رب�زي��ل��ي��ة  ���ش��اوب��اول��و 
مكاتبها  وث���ام���ن  �ل��لت��ي��ن��ي��ة،  �الأ�����ش����و�ق  يف 
�لتمثيلية �خلارجية يف �الأ�شو�ق �لعاملية بعد 
باأذربيجان  ب��اك��و  م��ن  ك��ل  يف  مكاتب  �ف��ت��ت��اح 
و�أكر�  بالعر�ق  و�إربيل  باأثيوبيا  �بابا  و�أدي�ص 
بكينيا  ون��ريوب��ي  مبوزمبيق  وم��اب��وت��و  بغانا 
و�شنغهاي بال�شني، حيث ت�شكل هذه �ملكاتب 
��شرت�تيجية  من  �أ�شا�شياً  ج��زء�ً   �لتمثيلية  
غرفة دبي بدعم خطط �لتنويع �القت�شادي 
ل�شركات  �لعاملية  �لتناف�شية  وتعزيز  لدبي، 

�الإمارة يف �الأ�شو�ق �خلارجية.
وجاء �فتتاح مكتب �لغرفة مبدينة �شاوباولو 
ع��ل��ى ه��ام�����ص ب����دء زي�����ارة ب��ع��ث��ة غ���رف���ة دبي 
�لتجارية �إىل �أمريكا �للتينية و�لتي ت�شمل 
�لبار�غو�ي  من  كل  �لرب�زيل  �إىل  باالإ�شافة 
و�الأرجنتني، حيث جاء �فتتاح مكتب �لغرفة 
خ���لل �ل��ل��ق��اء �ل����ذي ع��ق��د م���ع ن��ائ��ب حاكم 
���ش��ع��ادة م��ار���ش��ي��و فر�ن�شا  ���ش��اوب��اول��و  م��دي��ن��ة 
وبح�شور �أع�شاء �لوفد �لذي �شم جمموعة 
يف  �الأع���م���ال  ورج����ال  �مل�شتثمرين  �أب����رز  م��ن 
�ق��ت�����ش��ادي��ة متنوعة يف  ق��ط��اع��ات وجم����االت 
�لغرير،  �شيف  م��اج��د  ���ش��ع��ادة  و�ع��ت��رب  دب���ي. 
ورئي�ص  دب����ي  غ��رف��ة  �إد�رة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
�إط����ار  ي���ن���درج يف  �مل��ك��ت��ب  �ف��ت��ت��اح  �إن  �ل���وف���د 
�الأعمال  بيئة  لتحفيز  �مل��و���ش��وع��ة  �خل��ط��ط 
يف دبي عرب ت�شجيع �ال�شتثمار�ت �الإمار�تية 
تناف�شية،  رئي�شية  ق��ط��اع��ات  يف  �خل��ارج��ي��ة 
وجذب �ال�شتثمار�ت �خلارجية �إىل �الإمارة يف 
�ملنتجات  مثل  وم�شتهدفة  حم��ددة  قطاعات 
�لغرير  ولفت  وغريها.  و�ل�شناعة  �لزر�عية 
�إىل �أن �الهتمام باأ�شو�ق �أمريكا �للتينية بد�أ 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  زي��ارة  مع 
رئي�ص  �لدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد 
جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” لدول 
�شكلت  حيث   ،2014 يف  �للتينية  �أمريكا 
ت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��وه �مل��ن��ط��ل��ق ل��رتك��ي��ز �لغرفة 
وتقييمها وحتليل  �الأ�شو�ق  در��شة هذه  على 
�ملكتب  بافتتاح  ق��ر�ر  و�ت��خ��اذ  فيها،  �لفر�ص 
�مل��ن��ت��دى �لعاملي  �ل��ت��م��ث��ي��ل��ي ف��ي��ه��ا، وت��ن��ظ��ي��م 
للأعمال لدول �مريكا �للتينية �لذي و�شع 
�الأ�شو�ق  بهذه  دب��ي  الهتمام  �الأ�شا�ص  حجر 

غرفة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  و�أ���ش��اد  �ل��و�ع��دة. 
دبي بالدعم �لذي حظيت به �لغرفة من قبل 
�لقن�شلية �الإمار�تية يف �شاوباولو، وحر�شها 
�أهد�فها،  و�إجن���اح  �لبعثة  مهام  ت�شهيل  على 
وز�رة �خلارجية يف دعم  دوره��م ودور  مثمناً 
�لعقبات  وتذليل  �لدولة  يف  �خلا�ص  �لقطاع 
�لتي يو�جهها من خلل �شبكة علقات و��شعة 
وي�شكل  �الإم���ار�ت���ي���ني.  �مل�شتثمرين  ت��خ��دم  
بو�بًة  دبي  لغرفة  �لتجاري  �لتمثيلي  �ملكتب 
�أمريكا  �أ���ش��و�ق  يف  �الإم��ار�ت��ي��ة  لل�شتثمار�ت 
�للتينية حيث �شيعمل �ملكتب على م�شاعدة 
�ل�شركات �لرب�زيلية ب�شكل خا�ص و�ل�شركات 
دبي،  �شوق  دخ��ول  على  ع��ام  ب�شكل  للتينية 
وذلك  �ملنطقة،  �أ���ش��و�ق  �إىل  منها  و�ل��ت��و���ش��ع 
�لتي  �لتناف�شية  �ملز�يا  �أه��م  �إب��ر�ز  من خلل 
توفرها دبي لهم والأعمالهم يف حال �تخاذهم 
�الإمارة مقر�ً الأعمالهم �لتو�شعية يف �ملنطقة. 
�مل�شتثمرين  تعريف  �ملكتب على  �شيعمل  كما 
�الإمار�تيني بالفر�ص �ال�شتثمارية يف �أ�شو�ق 
تو�شيع  على  وم�شاعدتهم  �للتينية،  �أمريكا 
�الأ�شو�ق،  ه��ذه  يف  �ال�شتثمارية  ن�شاطاتهم 
�ال�شتثمار  م��ت��ط��ل��ب��ات  ع���ل���ى  و�إط����لع����ه����م 
من  وغريها  وفر�شه  وت�شريعاته  و�شروطه 
متطلبات تاأ�شي�ص �الأعمال، وبالتايل ت�شهيل 
�ال�شتفادة  لتحقيق  �الأ���ش��و�ق  ه��ذه  دخولهم 
�الأمثل لهم ولبيئة �الأعمال يف دبي. و�عترب 
����ش���ع���ادة ح��م��د ب��وع��م��ي��م، م���دي���ر ع����ام غرفة 
�شاوباولو  يف  �جلديد  �ملكتب  �فتتاح  �إن  دب��ي 
�لغرفة  تو�شع  خطط  يف  نوعية  نقلة  ي�شكل 
هذه  و�أن  خ�شو�شاً  �خل��ارج��ي��ة،  �الأ���ش��و�ق  يف 
�الأ�شو�ق بعيد�ً جد�ً عن دبي، ولها خ�شو�شية 
معينة كونها �أ�شو�قاً نامية ومليئة بالفر�ص 
فاإن  وب��ال��ت��ايل  �الآن،  ح��ت��ى  مكت�شفة  وغ���ري 
لل�شركات  ن���اف���ذة  ���ش��ي��ع��ت��رب  �ل��غ��رف��ة  م��ك��ت��ب 
توؤ�ش�ص  ب��اأن  �لر�غبة  و�خلليجية  �الإمار�تية 

وج��ود�ً لها يف هذه �الأ���ش��و�ق. ولفت بوعميم 
مكتب  الأول  كمقر  �ل��رب�زي��ل  �ختيار  �ن  �إىل 
نتيجة  ج��اء  �للتينية  �الأ���ش��و�ق  يف  للغرفة 
بها  قامت  وتقارير  و�أب��ح��اٍث  متاأنية  در��شات 
�ل�شريك  ه��ي  �ل���رب�زي���ل  �إن  ح��ي��ث  �ل��غ��رف��ة، 
�لتجاري �الأول الإمارة دبي يف �أ�شو�ق �مريكا 
�ل��لت��ي��ن��ي��ة، ح��ي��ث ب��ل��غ��ت جت�����ارة دب����ي غري 
 2016 �ل��ن��ف��ط��ي��ة م���ع �ل���رب�زي���ل يف �ل���ع���ام 
حو�يل 6 مليار درهم، م�شتحوذة على حو�يل 
%35 من �إجمايل جتارة دبي غري �لنفطية 

مع �الأ�شو�ق �للتينية يف �لعام 2016.
�للتينية  �ل�����ش��وق  �أه��م��ي��ة  ب��وع��م��ي��م  وب����ني 
غري  دب��ي  جت��ارة  بلغت  حيث  لدبي  بالن�شبة 
�لنفطية مع �الأ�شو�ق �للتينية 17.4 مليار 
%29 مقارنًة  2016 بنمو  درهم يف �لعام 
 13.5 �آن���ذ�ك  بلغت  و�ل��ت��ي   2010 بالعام 
�شتعمل عرب  �لغرفة  �إن  مليار دره��م، موؤكد�ً 
مكتبها على تطوير هذه �لعلقات �لتجارية 

مبا ينا�شب قدر�ت و�إمكانيات �جلانبني.
�لرب�زيلية  �ل�����ش��رك��ات  �إن  ب��وع��م��ي��م  وك�����ش��ف 
�مل�����ش��ج��ل��ة يف ع�����ش��وي��ة �ل��غ��رف��ة و�ل��ع��ام��ل��ة يف 
دبي يبلغ عددها 54 �شركة من �أ�شل 183 
�ل�شركات  �إن  �أي  دب����ي،  يف  ع��ام��ل��ة  الت��ي��ن��ي��ة 
�لرب�زيلية ت�شتحوذ على حو�يل %29 من 
�إجمايل �ل�شركات من �أ�شو�ق �أمريكا �للتينية 
�شيلعب  �ملكتب  �إن  معترب�ً  دب��ي،  يف  �لعاملة 
بني  �لبينية  �لتجارة  تعزيز  يف  رئي�شياً  دور�ً 
دبي و�لرب�زيل و�أمريكا �للتينية، باالإ�شافة 
�لرب�زيلية  �ل�شركات  م��ن  �مل��زي��د  ج��ذب  �إىل 
و�للتينية �إىل دبي، وتعزيز تو�جد �ل�شركات 

�الإمار�تية يف هذه �الأ�شو�ق.
�لغرفة  ��شرت�تيجية  �إن  بوعميم على  و�شدد 
در��شات  �إط��لق  ت�شمل  �للتينية  �مريكا  يف 
�قت�شادية متخ�ش�شة و�فتتاح مكتب متثيلي 
وت��ن��ظ��ي��م م��ن��ت��دى ع���امل���ي ل��ت��وط��ي��د �أو�����ش���ر 

�ل��ت��ع��اون �الق��ت�����ش��ادي وه���ي خ��ط��و�ت تر�ها 
�مل�شرتك،  �لتعاون  لتحفيز  ��شا�شية  �لغرفة 
وت��ط��وي��ره مب��ا ي��ت��لءم م��ع �الإم��ك��ان��ات �لتي 
ميتلكها �جل��ان��ب��ان. و�أك���د م��دي��ر ع��ام غرفة 
�أ����ش���و�ق  دب����ي �إن �مل��ك��ت��ب �جل���دي���د ���ش��ي��خ��دم 
ملجتمع  ر�شالة  ذ�ت��ه  بحد  وهو  كلها،  �ملنطقة 
�الأعمال �للتيني توؤكد جدية دبي وجمتمع 
�لتعاون  من  متقدمة  رو�ب��ط  بن�شج  �أعمالها 
�القت�شادي و�ال�شتثماري بني �ملنطقتني مبا 
�مل�شرتكة، م�شدد�ً  و�مل�شالح  �اله��د�ف  يحقق 
���ش��رك��ات دبي  �م���ت���لك  ع��ل��ى  ن��ف�����ش��ه  �الآن  يف 
مل�شرية  حيوية  ق��ط��اع��ات  يف  عالية  خل���رب�ت 
منو �قت�شاد�ت �الأ�شو�ق �للتينية وخ�شو�شاً 
و�إد�رة  �للوج�شتية  و�خل��دم��ات  �ل��ت��ج��ارة  يف 
وتنظيم �ملناطق �حلرة و�ل�شياحة و�ل�شيافة. 
�شاوباولو،  مدينة  حاكم  نائب  ثّمن  وب��دوره 
و�لتكنولوجيا  �القت�شادية  �لتنمية  ووزي���ر 
و�البتكار يف حكومة �شاوباولو �شعادة مار�شيو 
غرفة  عليها  �أق��دم��ت  �لتي  �خلطوة  فر�ن�شا 
�ملدينة،  يف  لها  متثيلي  مكتب  بافتتاح  دب��ي 
�شي�شاهم  للغرفة  �جلديد  �ملكتب  �إن  معترب�ً 
�مل�����ش��رتك��ة، وتعزيز  ب��ال��ع��لق��ات  يف �الرت���ق���اء 
�ل�شادر�ت �لرب�زيلية �إىل �أ�شو�ق �لعامل عرب 
للتجارة  كمركز  دب��ي  مكانة  م��ن  �ال���ش��ت��ف��ادة 
�لعاملية، م�شري�ً كذلك �إىل �إن ت�شغيل طري�ن 
�إىل   A380 �الإي��رب��ا���ص  لطائرة  �الإم����ار�ت 
على  �إيجابية  علمة  هو  م��وؤخ��ر�ً  �شاوباولو 
�ل���ع���لق���ات �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �لتي  م�����ش��ت��وى 

و�شلت بني دبي و�لرب�زيل.
و�أ�شاد �شعادته بالعلقات �ملتميزة �لتي تربط 
��شتعد�ده  مبدياً  و�ل��رب�زي��ل،  �الإم����ار�ت  ب��ني 
�ل��ت��ك��ام��ل �الق��ت�����ش��ادي م��ع دب���ي مبا  لتعزيز 
وجود  �إىل  م�شري�ً  �ملتبادلة،  �مل�شالح  يحقق 
دبي  مدينتي  ب��ني  ت��رب��ط  م�شرتكة  ع��و�م��ل 
و�شاوباولو، حيث تتميز �ملدينتان باال�شتقر�ر 

ب��ي��ئ��ة غ��ري م�����ش��ت��ق��رة م��ن �لتحديات  و���ش��ط 
�الأو�شط  �ل�شرق  يف  و�القت�شادية  �ل�شيا�شية 
�ملدينتان  جنحت  حيث  �للتينية،  و�مريكا 
بالنمو و�لتطور رغم �لتحديات �لتي حتيط 
دبي  لغرفة  �ملكتب �جلديد  �إن  بهما، معترب�ً 
�القت�شادي،  �ل��ت��ك��ام��ل  ع��و�م��ل  م��ن  ���ش��ي��ع��زز 
�إىل م�شتويات  �مل�شرتكة  و�شيدفع بالعلقات 
�ن  �إىل  �شاوباولو  حاكم  نائب  ولفت  عالية. 
�ل��رب�زي��ل ب��ل��ٌد غني ب��امل��و�رد و�ل��ف��ر���ص �لتي 
و�لتقنية  �ل�شناعة  �إىل  �ل��زر�ع��ة  م��ن  تتنوع 
و�ل�شياحة و�لعقار�ت وغريها من �لقطاعات 
�إن �شاوباولو قد ��شتثمرت  �حليوية، معترب�ً 
�ملدينة  خ�ش�شت  حيث  �لتقنية،  �ملعرفة  يف 
�ملحلي  ن���اجت���ه���ا  م����ن   15% �ل���رب�زي���ل���ي���ة 

�الإجمايل للتعليم و�الأبحاث و�لتطوير.
وخلل عر�ٍص تعريفي قدمته هيئة �لرتويج 
)�نف�شت  ����ش���اوب���اول���و  مل��دي��ن��ة  �ال���ش��ت��ث��م��اري 
ق����ال �شريجيو  �ل���ل���ق���اء،  ����ش���اوب���اول���و( خ����لل 
�شاوباولو  مدينة  �إن  �لهيئة  م��دي��ر  كو�شتا، 
% م��ن �لناجت   32 ب���  ت�����ش��اه��م  �ل��رب�زي��ل��ي��ة 
يقطنها  حيث   ، للرب�زيل  �الإج��م��ايل  �ملحلي 
�لعاملي  �ملنتج  وتعترب  ن�شمة،  مليون   44.7
وثالث  و�ل��ربت��ق��ال،  �ل�شكر  م��ن  ل��ك��ل  �الأول 
وتنتج  �ل��ع��امل.  يف  ل��ل��ط��ائ��ر�ت  م�شّنع  �أك���رب 
مدينة �شاوباولو %44 من �إجمايل �الإنتاج 
�لرب�زيلي من �الأدو�ت �ملنزلية، و%49 من 
�الإنتاج �لرب�زيلي من �ملركبات، و%51 من 
�ل��رب�زي��ل��ي م��ن �الأج���ه���زة و�ملعد�ت،  �الإن���ت���اج 
�أدو�ت  �ل��رب�زي��ل��ي م��ن  و%61 م��ن �الإن��ت��اج 
�الإنتاج  من   45% و  �لكومبيوتر،  ومعد�ت 
�لرب�زيلي من �ملعد�ت �لكيماوية، و%71 من 
�الإنتاج �لرب�زيلي من �ملنتجات �ل�شيدالنية، 
و%65 من �الإنتاج �لرب�زيلي من منتجات 
%95 من  و  �ل�شخ�شية  و�لعناية  �لتجميل 

�الإنتاج �لرب�زيلي من �لطائر�ت.

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02008/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/02007/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر

 �ىل �ملنفذ �شده : �وبن دور للعقار�ت - جمهول حمل �القامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ :  علي خلفان ر��شد �ملطوع �لظاهري    

 �ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عله و�لقا�شي باالتي:
 1- �لز�م �ملنفذ �شده باخلء �لعني �ملوؤجرة وت�شليمها للمنفذ خالية من �ل�شو�غل
2- تلزمها كذلك ب�شد�د مبلغ 36758 درهم عن �لفرتة من 2016/9/27 حتى 
2017/3/1 وما ي�شتجد حتى �الخلء �لفعلي ، ت�شليم �ملدعي ما يفيد �شد�د 
بالعقار حتى متام  �نتفاعه  م��دة  خ��لل  وكهرباء  م��اء  ��شتهلك من  ما  قيمة 

�لت�شليم ، و�لزمتها بامل�شروفات. 
3- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خلل خم�شة ع�شر يوم من 
يتم  �شوف  �ملبينة  �ملهلة  �لتنفيذ خلل  �متناعكم عن  �لن�شر ويف حال  تاريخ 

�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/02787/2017 / �شكني  

�ىل �ملدعى عليه : فادى نبيل ندم  
مبا �أن �ملدعي : ق�شر �مللوك للعقار�ت - �ص م خ    

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/02787/2017/�شكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية -  �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ وقدره 7733 درهم كقيمة �يجارية من تاريخ �لعقد 
يف 2017/2/1 حتى تاريخ �خلء �لعني �لفعلي و��شد�ر �شهادة بر�ءة �لذمة يف 2017/3/18 على ��شا�ص 

�لقيمة �اليجارية 58000 درهم 
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه �شد�د مبلغ وقدره 562 درهم ر�شوم �ملاء و�لكهرباء 

مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�شمن �لن�ص على غر�مة �رتد�د كل �شيك مبلغ 1160 وقد �رتد عدد )1( 
�شيك دون �شرف

�لتاأخري  �ل��ز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ وق��دره 5800 درهم كغر�مة تعوي�شية عن  مطالبة مالية - 
و�ل�شرر كما هو متفق عليه ببنود عقد �اليجار

مطالبة مالية - �ن �ملدعي عليه حرر له �شيك مببلغ 11600 درهم كقيمة �يجارية وتبني عدم وجود 
ر�شيد له وميتنع عن �شد�د مقابلة و�لتي متثل قيمة �ل�شيك �ملرتد من �لبنك بتاريخ 2016/1/16 عن 

�لعقد �ملنتهي بتاريخ 2017/1/31  
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�شائية �علنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لثلثاء �ملو�فق 2017/4/25 �ل�شاعة 
ف�ص  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �الإبتد�ئية  بالد�ئرة  �ل�شابعة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م��ام  3.00م 
�ملنازعات �الإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثلثة �يام من تاريخ �لن�شر. 

فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت  

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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   اإعادة  اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/02540/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : كافترييا مينا باز�ر 

 مبا �أن �ملدعي : جمل�ص �إد�رة �الوقاف �جلعفرية �خلريية  - دبي   
قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/02540/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د ما ي�شتجد من بدالت �يجارية من تاريخ 2016/12/31 
وحتى تاريخ �خلء �ملدعي عليها للعني �ملوؤجرة. 

�خلء عقار - �ن �ملدعى عليه ميتنع عن �شد�د �الأجرة للماأجور للفرتة من 2015/12/31 وحتى 
�و  بال�شد�د  �خطاره  رغم  �شد�ده  عن  وميتنع  دره��م   72.000 مبلغ  بذمته  فرت�شد    2016/12/31

�الإخلء يف 2017/2/2   
 2015/12/31 من  للفرتة  �يجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  �ملدعى  بذمة  تر�شد  �نه   - مالية  مطالبة 

وحتى 2016/12/31 و رغم �خطاره يف 2017/2/2  ميتنع عن �ل�شد�د.
�لز�م بت�شليم م�شتند�ت - �ن �مل�شتاجر هو �مللزم بقيمة ��شتهلك �لكهرباء و�ملياه والبد من تطهري 

�ملاأجور من تلك �الإلتز�مات ليمكن �عادة �الإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�شائية �إعادة �علنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لثلثاء  �ملو�فق 2017/4/25 
�ل�شاعة 3.00م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لعا�شرة( بالد�ئرة �الإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز 
ف�ص �ملنازعات �الإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثلثة �يام من تاريخ 

�لن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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    اإعادة  اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/02735/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : �جو�ء لت�شجيل �ملركبات 

 مبا �أن �ملدعي : �لرقة للعقار�ت   
ق��د �أق���ام �شدكم �ل��دع��وى 02/02735/2017/جت�������اري �ي��ج��ار�ت �م��ام �ملركز 

بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة 
من 2012/11/3 وحتى 2015/7/11 ورغم �خطاره بالن�شر يف 2015/10/13 
 ميتنع عن �ل�شد�د عن �لوحدة �مل�شتاأجرة �ملقامة على قطعة �الر�ص رقم 378 

 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 
يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �علنكم  �إع���ادة  �لق�شائية  �للجنة  وق���ررت 
�الربعاء  �ملو�فق 2017/4/26 �ل�شاعة 3.00م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة 
�ل�����ش��اد���ش��ة( ب��ال��د�ئ��رة �الإب��ت��د�ئ��ي��ة و�مل��ن��ع��ق��دة مب��ق��ر م��رك��ز ف�����ص �ملنازعات 
�الإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثلثة �يام من 
تاريخ �لن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�شتند�ت .  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2016/1572  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1- �ألفا �شيب جي �إم بي �إت�ص كومباين كيه جي �إم �إ�ص �وريون جمهول 
�شلطان   : ذ.م.م وميثله  �مللحية  �شي ما�شرت  �ملتدخل/  �ن �خل�شم  �القامة مبا  حمل 
هادف ر��شد عبد�هلل �لعوي�ص قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
�مار�تي  دره��م   )27.659.664( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدو�  بان  و�لت�شامن  بالتكافل  عليهم 
رقم:2016/374  �لتحفظي  ملف �حلجز  و�شم  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شروفات  و�لر�شوم 
جتاري و�لق�شاء بتثبيته .   وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/5/8 �ل�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 1.B.8 بالقاعة  �ص   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام 

على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/188  جتاري كلي               
ذ م م( وميثلها  �ق�شام )�ص  �ىل �ملدعي عليه / 1-ئ��ي م��ارت �شوبر ماركت ومتجر 
قانونا/ ر�جي�ص �شربات د�مود�ر�ن  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ جمموعة 
�ملايا وميثله : فهد �شلطان علي لوتاه   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )608629.86 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها 
 Ch2.E.22 جل�شة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2017/5/3  �ل�شاعة 9.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق��ل  على  �أي��ام  بثلثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/157  مدين  جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�أمين �ل�شيد حممد ح�شن  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/ عائ�شة حممد علي �لبناي وميثله : ر��شد عبد�هلل علي هوي�شل �لنعيمي   
يوؤدي  ب��اأن  �مل��دع��ي عليه  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�شوعها  �أق���ام عليك  ق��د 
�لقانونية  و�لفائدة  درهم  �لف  و�شبعون  مائة  دره��م(   170000( مبلغ  للمدعية 
بو�قع 12% �شنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم 
�الثنني �ملو�فق  2017/5/8 �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch2.D.17 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/168  مدين  جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�يد� ماري �شانتو�ص دي ماتا  جمهول حمل �القامة مبا 
�لقا�شر  �بنه  علي  ب�شفته ويل طبيعي  �ملدعي/ عمرو رجب حممد ح�شن  �ن 
�أقام  ق��د  �لنعيمي    ع��ب��د�هلل علي هوي�شل  ر����ش��د   : رج��ب وميثله  مالك عمرو 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )10000 
�الربعاء   يوم  لها جل�شة  �ملحاماة. وحددت  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
�ملو�فق  2017/5/3  �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch2.D.17 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/406  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- د�نا باك للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م 2- م�شيح ر�شول �بد�ر ��شفهاين 3- بتول 
مريز� عبد�حل�شني فريد 4- من�شور ر�شول �بد�ر ��شفهاين 5- �شعيد ر�شول �بد�ر ��شفاهني 6- 
علري�شا جو�د كاوياين فر 7- حميد جو�د كاوياين فر 8- �شركة مادين للتجارة ذ.م.م جمهويل 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �شادر�ت �ير�ن وميثله : �بر�هيم حممد �حمد حممد �لقا�شم 
 )5703917( وق��دره  عليهم مببلغ   �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لتاأخريية �التفاقية بو�قع 16% من تاريخ 
�ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام .   وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2017/4/27 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 2.E.21 بالقاعة  �ص   9.30 �ل�شاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل 

، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2534 

�ملنذرة : موؤ�ش�شة �لغيث للعقار�ت - وميثلها �ملحامي/ �حمد �شالح �ملدين 
�ملنذر �ليها : بلك روز للخياطة و�لتطريز - �ص ذ م م   

جمهول حمل �الإقامة
، مب�شاحة 120.77 قدم  �لهنا  �لكائن يف مركز  �ملحل رقم 221  باإخلء  �ليها  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
مربع وت�شليمه خايل من جميع �ل�شو�غل وباحلالة �لتي ت�شلمته مع ��شلح ما قد يكون حلق بها 
من �شرر وتلف و�شد�د �مل�شتحقات �اليجارية �ملرت�شدة بذمتها مبلغ 160.087 درهم مائة و�شتون 
�لف و�شبعة وثمانون درهم ، وما ي�شتجد من قيمة �يجارية وت�شوية ح�شاب �ملاء و�لكهرباء عن 
مدة ��شغاله للعني �ملوؤجرة وذلك يف مدة �ق�شاها ثلثني يوما من تاريخ ��شتلمكم �النذ�ر و�ال 
�شت�شطر �ملنذرة التخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية و�لق�شائية مع حتميلكم �لتوي�ص �جلابر للعطل 

و�ل�شرر وكافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2532 

�ملنذرة : موؤ�ش�شة �لغيث للعقار�ت - وميثلها �ملحامي/ �حمد �شالح �ملدين 
�ملنذر �ليها : كرييتف �شتار خلدمات رجال �الإعمال - �ص ذ م م   

جمهول حمل �الإقامة
قدم   60.29 مب�شاحة   ، �لقوز  بناية  يف  �لكائن   206 رق��م  �ملكتب  باإخلء  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
مربع  وت�شليمه خايل من جميع �ل�شو�غل وباحلالة �لتي ت�شلمته مع ��شلح ما قد يكون حلق 
مائة  دره��م   196.380 مبلغ  بذمتها  �ملرت�شدة  �اليجارية  �مل�شتحقات  و�شد�د  وتلف  �شرر  به من 
و�شتة وت�شعون �لف وثلثمائة وثمانون درهم ، وما ي�شتجد من قيمة �يجارية وت�شوية ح�شاب 
تاريخ  �ق�شاها ثلثني يوما من  وذل��ك يف مدة  �ملوؤجرة  للعني  ��شغاله  و�لكهرباء عن مدة  �مل��اء 
�لقانونية و�لق�شائية مع حتميلكم  �ملنذرة التخاذ �الج��ر�ء�ت  ��شتلمكم �النذ�ر و�ال �شت�شطر 

�لتوي�ص �جلابر للعطل و�ل�شرر وكافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/669  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة بو�شتيك - ذ م م2-ر�جيف باندي �شوريندر� باندي  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ د�ر �لتمويل �ال�شلمي - �ص م خ وميثله : �شيخه حممد 
�شيف علي �ملحرزي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما 
�الول و�لثاين بالتكافل و�لت�شامن ب�شد�د مبلغ وقدره )1.079.729.86 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام 
�ملو�فق   و �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة.  وح��ددت لها جل�شة يوم �خلمي�ص  
�أو  Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور  �ل�شاعة 9.30 �ص بالقاعة    2017/4/27
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

   يف  الدعوى 2017/298  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة قو�ص قزح للتجارة �لعامة - ذ م م 2- جميد �إبر�هيم 
�لفرع   - �ي��ر�ن  بنك �شادر�ت  �ملدعي/  �ن  �القامة مبا  �شبحاين جمهويل حمل 
عليك  �أق���ام  ق��د   - �لقا�شم  حممد  �أح��م��د  حممد  �إب��ر�ه��ي��م   : وميثله  �لرئي�شي 
 830000( وق��دره  مببلغ  عليهما  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لتاأخريية بو�قع 9% من 
تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ص  �ملو�فق  
2017/5/4  �ل�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1049  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة �لفيرن للتجارة �لعامة - �ص ذ م م  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ جولدن هو�ن لتجارة مو�د �لبناء - �ص ذ م م   قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )300.000 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�شتحقاق 
وحتى متام �ل�شد�د   و�لر�شوم و�مل�شاريف و�التعاب.   وحددت لها جل�شة يوم 
لذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  8.30 �ص  �ل�شاعة  �ملو�فق  2017/5/3   �الرب��ع��اء  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/616  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-�بر�هيم علي �شاهني حممد �لبلو�شي �لطاهري  جمهول 
: من�شور  ع وميثله  م  - �ص  �لتجاري  دبي  بنك  �ملدعي/  �ن  �القامة مبا  حمل 
عبد�هلل حممد �أحمد �لزرعوين - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها للمطالبة 
درهم(   2.975.140.85( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��اأن  عليه  �ملدعي  بالز�م 
�ملطالبة   تاريخ  من   %12 �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�شاريف   للر�شوم  باال�شافة 
�مل��و�ف��ق  2017/5/4   ي��وم �خلمي�ص   لها جل�شة  �ل��ت��ام.  وح��ددت  �ل�شد�د  وحتى 
من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch2.E.21 بالقاعة  �ص   9.30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/38 احوال نف�س غري م�شلمني 

�ىل �ملدعي عليه / 1-�أديليو كروز ماجلك - جمهول حمل �القامة 
مب��ا �ن �مل��دع��ي/ ن��ورم��ي ت��االف��ري� م��اج��لق��و وميثله : دي��ان��ا حممد 
حمادة   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها طلق لل�شرر.  وحددت 
�ل�شاعة 9.30 �ص بالقاعة  لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2017/4/30 
قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  ل��ذ�  رق��م )3(  
قبل �جلل�شة  للمحكمة  �و م�شتند�ت  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 

بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/187  ا�شتئناف جتاري   
عادليان  قا�شم  2-جمتبى  عادليان  قا�شم  1-جميد  �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
عادليان  قا�شم  ر���ش��ا  4-حم��م��د  م  م  ذ   - �لعامة  للتجارة  بوينت  3-�شلفر 
جمهويل حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /بنك �شادر�ت �ير�ن -  قد ��شتاأنف 
بتاريخ  كلي  جت��اري   2016/716  : رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/ 
�ل�شاعة   2017/5/24 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  لها جل�شه  2017/1/26 وحددت 
10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/187  ا�شتئناف جتاري   

 �ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- �إك�شبورت هاو�ص للتجارة �لعامة - �ص ذ م م  
جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /بنك �شادر�ت �ير�ن -  قد 
جتاري   2016/716 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف 
كلي بتاريخ - 2017/1/26 وحددت لها جل�شه يوم �الربعاء  �ملو�فق 
 ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.00 �ل�شاعة   2017/5/24
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2016/1770  ا�شتئناف جتاري   
م  م  ذ  ���ص   - �لعامة  للتجارة  ه��او���ص  �إك�شبورت   -1 ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
 : وميثله  �ي��ر�ن  �شادر�ت  /بنك  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول 
حممد �إبر�هيم حممد �أحمد حممد �لقا�شم  قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر 
بالدعوى رقم : 2016/837 جتاري كلي بتاريخ 2016/11/24  وحددت لها 
جل�شه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2017/5/17  �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2016/416  ا�شتئناف عقاري   

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1-تريدينت �نرتنا�شيونال هولدينجز - �ص م ح 2-�شي 
��ص �ت�ص كيه دبي للمقاوالت )�ص ذ م م(  3-�حتاد �لهند�شة �الن�شائية ملقاوالت 
�لبناء - �ص ذ م م -يونك جمهويل حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�بر�هيم 
علي يو�شف �دج وميثله : �شاحلة خليفة الحج خليفة �لب�شطي   قد ��شتاأنف 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم : 2016/117 عقاري كلي بتاريخ 2016/7/24 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا   �ملو�فق 2017/5/3  �الربعاء  يوم  لها جل�شه  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2016/103  ا�شتئناف عقاري    

�شي  �م  2-�و  ليمتد  ه��ووي��ون��ي��ف��ر���ش��ال  1-���ش��رك��ة  ���ش��ده/  �مل�����ش��ت��اأن��ف  �ىل 
�نرتنا�شيونال جروب - جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /جلوبال 
قد  �شيفان  ب��ن  �ح��م��د  �ب��ر�ه��ي��م  غ���ازي   : وميثله  ليمتد  تكنولوجي  كنج 
��شتاأنف   �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم : 2015/110 عقاري كلي بتاريخ 
لها  وح��ددت  �لتعليقي  �لوقف  من  معجلة  �لدعوى  �ن  علما   2016/3/2
جل�شه يوم �الثنني  �ملو�فق 2017/5/15  �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/142  تنفيذ عقاري   
�لتنفيذ/ �ن طالب  �القامة مبا  ب��روي  جمهول حمل  �ملنفذ �شده/1-�يكارد  �ىل 

لويدز تي ��ص بي بنك بي �ل �شي وميثله : �شمري حليم كنعان -  نعلنكم باحلكم 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2016/615 عقاري كلي يوم �الربعاء  بتاريخ  2016/11/23  
 )3269720.39( وق��دره  مبلغ  ب�شد�د  بالز�مكم   -1 وذل��ك  تنفيذيا  �شند�  باعتباره 
درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 8.5 حتى متام �ل�شد�د  وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ 
�أو خزينة �ملحكمة خلل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �العلن. وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
  يف الدعوى  رقم : 2015/154 ا�شتئناف جتاري 

�مل�شتاأنف �شدها : مقهي هيلو - ذ م م  
�ملذكورة  بالدعوى  ح�شابيا  خبري�  �نتد�بنا  مت  بانه  علما  �شيادتكم  نحيط 
وعليه    ، م  م  ذ  �ص   - �نرتيورز  هايتك  �شركة  من  �شدكم  و�ملرفوعة  �عله 
فاأنتم مكلفني �و من ميثلكم قانونا بح�شور �جتماع �خلربة �ملقرر عقده يوم 
�خلمي�ص �ملو�فق 2017/4/27 يف متام �ل�شاعة 00 : 10 �شباحا ،  وذلك مبكتب 
�ل�شطوة - مقابل  �لهناء �شنرت - بجو�ر دو�ر  �لكائن دبي -  �ملنتدب   �خلبري 
�حل�شور  نطلب   229/228  : رقم  مكتب   - ت�شيل�شي  فندق  بجانب   - كارفور 
باملوعد و�ملكان �ملحدد و�إح�شار �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه 
يف حال تخلفكم عن �حل�شور فاإن �خلربة �شتبا�شر �عمالها وفقا لل�شلحيات 

�ملخولة لها قانونا. 
       عمر ن�شري / اخلبري احل�شابي   

حتديد موعد اجتماع اخلربة   

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
 اإعالن بالن�شر 

  الدعوى رقم 1740 ل�شنة  2017  - الدائرة املدنية الكلية الوىل 
�ىل �ملدعى عليه  : نوفل بوزهاكال �بر�هيم كوتي 

نعلمكم بان �ملدعي / بنك �لعربي �ملتحد �ص م ع - يف �لدعوى رقم 2017/1740  جتاري كلي        
قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عله يطالب فيها : 

�لق�شاء ب�شحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي رقم 2017/1260 جتاري �ل�شادر عن حمكمة �المور �مل�شتعجلة 
بال�شارقة ، �لق�شاء بالز�م �مل�شتدعي �شده بان يوؤديا للم�شتدعي قيمة مبلغ وقدره 566.313.33 درهم 
خم�شمائة و�شتة و�شتون �لف وثلثمائة وثلثة ع�شر درهم وثلثة وثلثون فل�ص - و�لفائدة �لقانونية 
�ملحاماة -  و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  وبالز�مه   ، �ل�شد�د  �ملطالبة وحتى متام  تاريخ  بو�قع 12% من 
�نت مكلف باحل�شور �مام مكتب �إد�رة �لدعوى مكتب رقم )2( مبحكمة �ل�شارقة �الحتادية �البتد�ئية 
بتاريخ 2017/4/26 �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها 

كافة �مل�شتند�ت وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عله - بو�شفك مدعي عليه
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية
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 الدعوى 2016/5268  جتاري كلي    

�شد �ملدعي عليهم : نيو �يرث للتجارة �لعامة - �ص ذ م م /نيو �يرث للمعادن /��شفيني 
ناجار�ل �شاجانا با�شابا ناجار�ل - �ملقامة من : �لبنك �لعربي �ملتحد. 

مبا �ن هناك دعوى مقامة �شدكم مبحكمة �ل�شارقة �البتد�ئية حتت رقم : 2016/5268 
جتاري كلي ،  وحيث �نه مت ندبنا خبري�  م�شرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �عله فاننا وعمل 
ندعوكم   ، �ملحاكم  �م��ام  �خل��ربة  �عمال  م بخ�شو�ص  ل�شنة 1992  �الثبات  قانون  باحكام 
حل�شور �جتماع خربة  �و من ميثلكم قانونا و�لذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على �لعنو�ن 
  ، �ل�شاعة 30 : 11 ظهر�  �ملو�فق 2017/4/24 يف متام  �دن��اه وذل��ك يوم �الثنني   �ملو�شح 
ويرجى منكم �ح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم للجتماع   

دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، �لطابق �لر�بع 
هاتف : 2527888-04 � فاك�ص : 04-2698876 

اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

 اجتماع خربة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2534 

�ملنذرة : موؤ�ش�شة �لغيث للعقار�ت - وميثلها �ملحامي/ �حمد �شالح �ملدين 
�ملنذر �ليها : حممد ��شف غلم ممودو - �جلن�شية : �لربتغال  

جمهول حمل �الإقامة
تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه �لفيل رقم 07 �لكائنة يف منطقة �جلافلية ، مب�شاحة 3763.00 قدم مربع 
وت�شليمها خالية من جميع �ل�شو�غل وباحلالة �لتي ت�شلمها مع ��شلح ما قد يكون حلق بها من 
�شرر وتلف و�شد�د �مل�شتحقات �اليجارية �ملرت�شدة بذمته مبلغ 474.369 درهم �ربعمائة و�ربعة 
وت�شوية ح�شاب  �يجارية  قيمة  ي�شتجد من  وما  درهم  و�شتون  وت�شعة  �لف وثلثمائة  و�شبعون 
تاريخ  �ق�شاها ثلثني يوما من  وذل��ك يف مدة  �ملوؤجرة  للعني  ��شغاله  و�لكهرباء عن مدة  �مل��اء 
�لقانونية و�لق�شائية مع حتميلكم  �ملنذرة التخاذ �الج��ر�ء�ت  ��شتلمكم �النذ�ر و�ال �شت�شطر 

�لتوي�ص �جلابر للعطل و�ل�شرر وكافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

اإعالن بالن�شر
 رقم 2017/2484 

�ملنذر : �أحمد �كرب �كرب بور 
�ملنذر �ليه : �شويد�ن للأعمال �لفنية - ذ م م 

�ملو�شوع : - يخطر �ملخطر �ملخطر �ليه ب�شرورة �شد�د �ملبالغ �ملرت�شدة عليه وقدرها 25.000 
�ملوؤجرة  �لعني  �خ��لء  �أو   ، �لبنك  �ملرجتع من  �الإيجار  �شيك  قيمة  دره��م  �لف  خم�شة وع�شرون 
�خرى  مبالغ  �أي��ة  و���ش��د�د   ، عليها  ت�شلمها  �لتي  باحلالة  للمخطر  وت�شليمها  �ع��له  �مل��ذك��ورة 
مرت�شدة بذمته مع �إ�شلح ما قد يكون قد حلق بالعني من تلف وت�شوية ح�شاب �ملاء و�لكهرباء 
، و�ال  �لن�شر  ت��اري��خ  ي��وم��ا م��ن  وغ��ريه��ا ع��ن م��دة �شغلها للعني وذل���ك خ��لل م��دة �ق�شاها 30 
�شي�شطر �ملخطر �ىل �تخاذ �الج��ر�ء�ت �لق�شائية �للزمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�شتجد من 
قيمة �يجارية و�لتعوي�ص �جلابر للعطل و�ل�شرر ، وحتميل �ملخطر �ليه كافة ر�شوم وم�شاريف 

�لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

اإعالن بالن�شر
 رقم 2017/2516   

�ملنذر : موؤ�ش�شة �أرنكو للعقار�ت 
�ملنذر �إليه : يا�ص �ر �أي �ت�ص للتجارة �لعامة - يا�ص �لدولية �لقاب�شة - ريكون 
�ليه  �ملنذر   / �ملنذر  ينذر    : �ملو�شوع  كاين   د�فيد   - كونرت�كتينج  بروجكت 
�اليجارية  �لقيمة  من  بذمته  و�ملرت�شد  دره��م   95977 وق��دره  مبلغ  ب�شد�د 
وذلك خلل مدة �ق�شاها 30 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �الإنذ�ر و�ال �شي�شطر 
�ملنذر ��شفا �ىل �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ لها حقها و�ملطالبة 
 2007 ل�شنة   26 رق��م  �لقانون  من   )1/25( �مل��ادة  لن�ص  طبقا  �لعقار  باخلء 

و�عتبار �لعقد منتهيا من تلقاء نف�شه ورفع �لدعوى �ملو�شوعية  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

اإعالن بالن�شر
 رقم 2017/2518   

�ملنذر : موؤ�ش�شة �أرنكو للعقار�ت 
�ملعدنية  و�ل��ن��و�ف��ذ  �الب����و�ب  ل�شغل  كرييتيف  م����ودرن  ���ش��رك��ة   : �إل��ي��ه  �مل��ن��ذر 
وتركيبها - �ص ذ م م - �ملو�شوع :  ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه ب�شد�د مبلغ وقدره 
وذل���ك خ��لل مدة  �الي��ج��اري��ة  �لقيمة  م��ن  و�مل��رت���ش��د بذمته  دره���م   69291
�ىل  ��شفا  �ملنذر  �شي�شطر  و�ال  �الإن��ذ�ر  ن�شر هذ�  تاريخ  يوم من   30 �ق�شاها 
�تخاذ �الج��ر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ لها حقها و�ملطالبة باخلء �لعقار 
�لعقد  و�عتبار   2007 ل�شنة   26 رق��م  �لقانون  من   )1/25( �مل��ادة  لن�ص  طبقا 

منتهيا من تلقاء نف�شه ورفع �لدعوى �ملو�شوعية  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

اإعالن بالن�شر
 رقم 2017/2515   

�ملنذر : موؤ�ش�شة �أرنكو للعقار�ت 
�ملنذر �إليه : �شوالر للخدمات �لفنية 

ب�����ش��د�د مبلغ وق���دره 110250 درهم  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر /  �مل��و���ش��وع :  ي��ن��ذر 
يوم   30 �ق�شاها  مدة  خلل  وذل��ك  �اليجارية  �لقيمة  من  بذمته  و�ملرت�شد 
من تاريخ ن�شر هذ� �الإن��ذ�ر و�ال �شي�شطر �ملنذر ��شفا �ىل �تخاذ �الجر�ء�ت 
�ملادة  �لعقار طبقا لن�ص  �لتي حتفظ لها حقها و�ملطالبة باخلء  �لقانونية 
تلقاء  من  منتهيا  �لعقد  و�عتبار   2007 ل�شنة   26 رق��م  �لقانون  من   )1/25(

نف�شه ورفع �لدعوى �ملو�شوعية  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

اإعالن بالن�شر
 رقم 2017/2517   

�ملنذر : موؤ�ش�شة �أرنكو للعقار�ت 
�ملنذر �إليه : �ملحيطات �ل�شبع لوج�شتك�ص �نرتنا�شيونال 

�ملو�شوع :  ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه ب�شد�د مبلغ وقدره 48999 درهم و�ملرت�شد 
تاريخ  يوم من   30 �ق�شاها  وذل��ك خلل مدة  �اليجارية  �لقيمة  بذمته من 
ن�شر هذ� �الإن��ذ�ر و�ال �شي�شطر �ملنذر ��شفا �ىل �تخاذ �الج��ر�ء�ت �لقانونية 
 )1/25( �مل��ادة  لن�ص  طبقا  �لعقار  باخلء  و�ملطالبة  حقها  لها  حتفظ  �لتي 
من �لقانون رقم 26 ل�شنة 2007 و�عتبار �لعقد منتهيا من تلقاء نف�شه ورفع 

�لدعوى �ملو�شوعية  
  الكاتب العدل

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/15 ا�شكالت عقارية  
مو�شوع �لق�شية �إ�شكال يف �لتنفيذ رقم 2013/561 تنفيذ عقاري لوقف �الإجر�ء�ت 

�لتنفيذية
طالب �الإعلن : م�شت�شكل : فورت�شن هوم للعقار�ت  

مالكها   / للعقار�ت  ه��وم  فورت�شني  موؤ�ش�شة   -1  : �شده  �مل�شت�شكل   : �ع��له  �ملطلوب 
ح�شن �ملا�ص وليد خمي�ص - جمهول حمل �القامة  مو�شوع �الإعلن : -  نعلنكم بانه 
بالقاعة  �شباحا   11.00 �ل�شاعة    2017/4/30 �مل��و�ف��ق  �الح��د  ي��وم  جل�شة  حت��ددت  ق��د 
للنظر يف �ال�شكال �عله و�لتي يتوجب عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم   ch1B.6

عن �حل�شور �شي�شدر قر�ر يف غيابكم مع نفاذ �ثره �لقانوين بحقكم
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/2151 جتاري جزئي                                                

�إك�شبلورر  �ل�شفينة �شويرب  �إي �ل تي دي ب�شفتها مالك  �ىل �ملحكوم عليها/1- �شركة �شاوث �شي مارين بي تي 
2-�شويرب �أوف�شور كون�شرت�ك�شن بي تي �ي �ل تي دي ب�شفتها مالك �ل�شفينة �شويرب  �إك�شبلورر جمهويل حمل 
ل�شالح/  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2017/2/27 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم  �القامة 
كوكيت مارين �ويل )�إ�شيه( بي تي �إي �إل دي - �وال : ب�شحة �حلجز �لتحفظي رقم 390 ل�شنة 2016 حجز حتفظي 
عليها  للمدعي  و�ململوكة   - �ك�شبلورر  �شويرب  �مل�شماة/  �ل�شفينة  على  و�ملوقع   2016/10/6 يف  و�ل�شادر  جت��اري 
�الوىل وفاء ملبلغ خم�شة و�شتني �لف و�شبعمائة وخم�شني دوالر �مريكي و�لزمت �ملدعي عليهما �الوىل و�لثانية 
مب�شروفات هذ� �لطلب وومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. ثانيا : و�مرت ببيع �ل�شفينة �مل�شماة )�شويرب 
�ك�شبلورر( و�ململوكة للمدعي عليهما �الأوىل و�لر��شية حاليا على خمطاف �ل�شفن خارج �ملياة �القليمية للدولة 
�الأور�ق �ىل  �لف دوالر �مريكي وباحالة  ��شا�شي قدره ثلثة مليني ومائتي وخم�شني  �لعلنية بثمن  باملز�يدة 
�د�رة �لتنفيذ مبحاكم دبي لندب �حد �ل�شادة ق�شاه �لتنفيذ المتام �جر�ء�ت �لبيع وتوزيع ح�شيلة �لتنفيذ قانونا.  
حكما مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العلن �شدر 

با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/196  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-ليون كو�شمو تريد �ص.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /نها حممود حافظ مر�شي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
و�تعاب  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   10800( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB167179428AE:ل�شكوى� رقم  �ملحاماة 
فاأنت  لذ�   ch1.A.2:بالقاعة �ل�شاعة 8.30 �ص  �ملو�فق 2017/5/3  �الربعاء 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1453  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-دبل برييل خلدمات �حلر��شة �ص.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /رحيل مرت�شى غلم مرت�شى قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )17238 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB168384697AE  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/5/1 �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2220  عمايل جزئي

���ص.ذ.م.م جمهول  �لفنية  �مباكت للخدمات  �ملدعي عليه / 1-نيو كري�شتال  �ىل 
�لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  قد  �حمد  �ملدعي /�شميم  �ن  �القامة مبا  حمل 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )21505 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB160307120AE  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�شة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2017/4/27 �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1903  عمايل جزئي
�����ص.ذ.م.م جمهول حم��ل �الق��ام��ة مبا  ب��ي �ك�شربي�ص  �مل��دع��ي عليه / 1-يف �ي  �ىل 
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �شاهني   رجب  عبد�ملالك  /حممد  �ملدعي  �ن 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   19109( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
. وحددت   MB168968584AE:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�شة يوم �لثلثاء  �ملو�فق 2017/5/9 �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق���ل،  على  �أي��ام  بثلثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1878  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  وللخياطة  للقم�شة  1-مين�شفيلي   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /حممد بابر علي حممد �شابري خان  قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )19000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB168984772AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2000(
�ص   8.30 �ل�����ش��اع��ة   2017/5/4 �مل���و�ف���ق  �خل��م��ي�����ص   ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على 

�الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1854  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-عرب �لفن للنق�ص و�لزخرفة �ص.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /رو�شان الل ر�م �شاجان  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   3414( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت   .  MB170102033AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم 
جل�شة يوم �خلمي�ص  �ملو�فق 2017/5/4 �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1228  عمايل جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-���ش��م��ان ل��ل��م��ق��اوالت ������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مبا 
�ل��دع��وى ومو�شوعها �ملطالبة  �أق���ام عليك  ق��د  �مل��دع��ي /ن��ور خ��ان حكيم خ��ان   �ن 
درهم(   800( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   17228( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت   .  MB168670654AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم 
جل�شة يوم �خلمي�ص  �ملو�فق 2017/5/4 �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/8506  عمايل جزئي

�ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  م.م.ح  �شوليو�شينز  1-كوميكو   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ملدعي /زي�شان يا�شني حممد يا�شني �شودري  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   46999( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
�مل��و�ف��ق 2017/5/7  ي��وم �الح��د   . وح��ددت لها جل�شة  دره��م( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
�أو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذ�   ch1.A.5:بالقاعة 8.30 �ص  �ل�شاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثلثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1107  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ب��ر�ر للخدمات �لفنية ���ص.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /خز�ر عبا�ص حممد خان  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   10318( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB168065742AE/2017 . وحددت 
لها جل�شة يوم �لثلثاء  �ملو�فق 2017/5/9 �ل�شاعة 8.30 �ص مبكتب �لقا�شي لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1782  عمايل جزئي
�مل��ع��ادن �����ص.ذ.م.م جمهول حم��ل �الق��ام��ة مبا  �ىل �مل��دع��ي عليه / 1-����ش��ر�ء لتجارة 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  �ن �ملدعي /عديل �حمد �شبري �حل��ق  قد 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   18814( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB167696200AE . وحددت لها جل�شة 
يوم �لثلثاء  �ملو�فق 2017/4/25 �ل�شاعة 8.30 �ص مبكتب �لقا�شي لذ� فاأنت مكلف 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 
للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري ، و�مرت بتق�شري مدة �العلن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1680  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  �شريف�شيز  ماركتينج  1-برمييم   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /ز�هد ح�شني �شاول  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )76876 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف . وحددت لها جل�شة يوم �الثنني  �ملو�فق 2017/5/8 
ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�  �لقا�شي  مبكتب  �ص   8.30 �ل�شاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
ف��اأن �حلكم �شيكون مبثابة  �أي��ام على �الأق��ل، ويف حالة تخلفك  �جلل�شة بثلثة 

ح�شوري ، حيث �حيلت �لدعوى �ىل �لد�ئرة �جلزئية �لثامنه.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1055  عمايل جزئي
���ص.ذ.م.م جمهول حمل  للخدمات  �نرتنا�شيونال  / 1-هيما�شكو  عليه  �ملدعي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /جمال مياه حممد �شر�ج  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   11019( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
. وحددت   MB168075979AE:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
لها جل�شة يوم �لثلثاء  �ملو�فق 2017/4/25 �ل�شاعة 8.30 �ص مبكتب �لقا�شي لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  و�أمرت �ملحكمة بتق�شري �ملدة. 
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2017/853  عمايل جزئي 
بان  نعلنكم  �القامة  حمل  جمهول  �لعام  �ل��ربي  للنقل  عليه/1-هرتكو  �ملحكوم  �ىل 
�عله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف  ب��ت��اري��خ:2017/3/28  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
توؤدي للمدعي مبلغ )27934  بان  �ملدعي عليها  بالز�م  �بويو  �باكان  ل�شالح/رودولفو 
درهم( )�شبعة وع�شرون �لف وت�شعمائة و�ربعة وثلثون درهم( وتذكرة عودة �ىل وطنه 
عينا �و ما يقابلها نقد� وهو مبلغ 2000 درهم ما مل يكن قد �لتحق بخدمة �شاحب 
عمل �خر و�لزمت �ملدعي عليها بامل�شاريف. حكما مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف 
خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العلن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف الدعوى رقم 2017/2 بيع عقار مرهون
�يري   من��ورث��ى  ر�م���ا  كلبانا   -2 ج��ون��ان  ماليجار  م��ورث��ى  ر�م���ان  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جمهويل حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك �بوظبي �لتجاري وميثله:عبد�هلل 

خمي�ص غريب �لناخي �آل علي.
قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2017/4/6 �علنكم ل�شد�د �لقيمة �ملطالب بها 
)361.600( درهم خلل 30 يوم من تاريخ �العلن و�إال بيع �لعقار �ملبني �و�شافه �دناه 
بطريق �ملز�يدة وفقا لن�ص �ملادة 295 من قانون �الج��ر�ء�ت �ملدنية )نوع �لعقار:�شقة 
�شكنية - �ملنطقة:�لرب�شاء جنوب �لر�بعة - رقم �الر�ص:881 - رقم �لبلدية:168 - 681 
- رقم �ملبنى:1 - ��شم �ملبنى:�ميارت�ص جاردنز 2 ملبريي 1 - رقم �لوحدة:210 - رقم 

�لطابق:2 - م�شاحة �لعقار:484.81 قدم مربع (
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2015/747 تنفيذ مدين  
�ب��ر�ه��ي��م ع��ل��ي  جمهول  �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1-  عبد�لعظيم ع��ل��ي  �ىل 
�لغلبان  ح�شن  ح�شني  �لتنفيذ/فرج  طالب  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل 
حمكمة  ق��ررت  علي   �آل  �لناخي  غريب  خمي�ص  وميثله:عبد�هلل 
دبي �البتد�ئية �ملدنية ب�شاأن �لتنفيذ �عله �علنكم �نه بناء على 
عدم �اللتز�م ببنود �لت�شوية �ملربمة بينك وبني طالب �لتنفيذ فاإن 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ تاأخذ م�شارها �شدكم.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/836  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شمارت بي �ي زد للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /ثينارهو�ص با�شتورفيل �شريوال  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   8363( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
. وحددت   MB167514228AE:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم �الحد  �ملو�فق 2017/4/30 �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق���ل،  على  �أي��ام  بثلثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/655 تنفيذ جتاري
�خل��وي��ل��دي جم��ه��ول حمل  ���ش��ده/1- علي حم��م��ود حممد ح�شني  �ملنفذ  �ىل 
 - )ح��ال��ي��ا(  �لهند�شية  لل�شت�شار�ت  �لتنفيذ/�جماد  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
�حمد  عبد�لقادر  وميثله:�حمد  )�شابقا(  �لهند�شية  لل�شت�شار�ت  �ل�شناوي 
بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��له  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  �لهاجري قد 
�ملحكمة    خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )40142( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/352 تنفيذ جتاري

�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ن���وف �ح��م��د ع���ب���د�هلل حم��م��د جم��ه��ول حمل 
�لو�شاحي قد  �لتنفيذ/عزة �شامل حمود �شامل  �القامة مبا �ن طالب 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملنفذ به وقدره )16732( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/892 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �شده/1- ح�شرت ح�شني حممد ح�شني جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  ����ص.ذ.م.م  �حلافلت  لتاأجري  �لتنفيذ/�ل�شادقي 
دره���م �ىل طالب  وق���دره )92193(  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���له  �مل��ذك��ورة 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 2-بالز�مه بت�شليمها �حلافلة من نوع هايجر كيه �ل كيو 
KLQ6896 موديل 2009 �شا�شيه رقم LKLRIDSB59B001999 �بي�ص 
�للون وحتمل لوحة معدنية رقم M94752 خ�شو�شي دبي باحلالة �ملو�شوفة بعقد 
�اليجار �ملوؤرخ 2015/2/1. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف 

حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

     يف الدعوى رقم 2017/4 تنفيذ احكام املركز املايل

جمهول  ذ.م.م  �ن��رتن��ا���ش��ون��ال  �شكل  �ن��د  دري���ك  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�أقام  ق��د  ذ.م.م  ليفت  �لتنفيذ/�شيف  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�ملحكمة    �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )12873.03(  به 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/740 تنفيذ جتاري
ورئي�ص  مالك  ب�شفته  عبد�لوهاب  ع��و�د  لطفي  �شده/1- هاين  �ملنفذ  �ىل 
فانني  كابيتال  �شتار  �شركة  ومدير  ومالك  ليمتد  بنك  �شتار  �إد�رة  جمل�ص 
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�شعد م�شطفى �شعد عبد�لقادر 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )151810( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/921  مدين جزئي

�شمو علي  جمهول حمل  �لدين  �شيف  �لتجاين  �ملدعي عليه / 1-  �ىل 
�أق���ام عليك �لدعوى  �مل��دع��ي/ ه��ي��ام حممد ح�شن  ق��د  �الق��ام��ة مب��ا �ن 
و�لر�شوم  و�لفائدة  دره��م   )16000( وق��دره  مببلغ  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم  �الحد �ملو�فق  2017/5/7   �ل�شاعة 
من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 2.D.17 بالقاعة  �ص   8.30
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2017/20  مدين جزئي 

�ل��ن��زر جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة نعلنكم  �مل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1-���ش��ع��ود ع��ب��د�هلل علي �شعيد  �ىل 
�عله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  ب��ت��اري��خ:2017/2/15 يف  �ملنعقدة  بجل�شتها  �ملحكمة حكمت  ب��ان 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  بالز�م  ����ص.ذ.م.م  �ل�شيار�ت  لتاأجري  ل�شالح/911 
�شنويا من   %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  دره���م(  �ل��ف  وع�شرة  )م��ائ��ة  دره��م   )110000(
به  �ملق�شي  �ملبلغ  ��شل  تتجاوز  �ال  على  �ل�����ش��د�د  مت��ام  وحتى  �لق�شائية  �ملطالبة  ت��اري��خ 
و�لزمته �مل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابل 
�لتايل لن�شر هذ� �العلن �شدر با�شم  �ليوم  لل�شتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/697  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-  ت��د�ول مي ���ص.ذ.م.م 2- �ك�شنتيال ميدي�شت للو�شاطة 
�لتجارية �ص.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ نيهال حممد �حمد 
مطاوع قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها دعوى ف�شخ عقد ومطالبة مببلغ 
يوم  جل�شة  لها  وح���ددت  و�مل�����ش��اري��ف.   و�ل��ر���ش��وم  و�لتعوي�ص   )116.035.00(
�لثلثاء   �ملو�فق  2017/5/2   �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2534 

�ملنذرة : موؤ�ش�شة �لغيث للعقار�ت - وميثلها �ملحامي/ �حمد �شالح �ملدين 
�ملنذر �ليها : بلك روز للخياطة و�لتطريز - �ص ذ م م   

جمهول حمل �الإقامة
، مب�شاحة 120.77 قدم  �لهنا  �لكائن يف مركز  �ملحل رقم 221  باإخلء  �ليها  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
مربع وت�شليمه خايل من جميع �ل�شو�غل وباحلالة �لتي ت�شلمته مع ��شلح ما قد يكون حلق بها 
من �شرر وتلف و�شد�د �مل�شتحقات �اليجارية �ملرت�شدة بذمتها مبلغ 160.087 درهم مائة و�شتون 
�لف و�شبعة وثمانون درهم ، وما ي�شتجد من قيمة �يجارية وت�شوية ح�شاب �ملاء و�لكهرباء عن 
مدة ��شغاله للعني �ملوؤجرة وذلك يف مدة �ق�شاها ثلثني يوما من تاريخ ��شتلمكم �النذ�ر و�ال 
�شت�شطر �ملنذرة التخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية و�لق�شائية مع حتميلكم �لتوي�ص �جلابر للعطل 

و�ل�شرر وكافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2532 

�ملنذرة : موؤ�ش�شة �لغيث للعقار�ت - وميثلها �ملحامي/ �حمد �شالح �ملدين 
�ملنذر �ليها : كرييتف �شتار خلدمات رجال �الإعمال - �ص ذ م م   

جمهول حمل �الإقامة
قدم   60.29 مب�شاحة   ، �لقوز  بناية  يف  �لكائن   206 رق��م  �ملكتب  باإخلء  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
مربع  وت�شليمه خايل من جميع �ل�شو�غل وباحلالة �لتي ت�شلمته مع ��شلح ما قد يكون حلق 
مائة  دره��م   196.380 مبلغ  بذمتها  �ملرت�شدة  �اليجارية  �مل�شتحقات  و�شد�د  وتلف  �شرر  به من 
و�شتة وت�شعون �لف وثلثمائة وثمانون درهم ، وما ي�شتجد من قيمة �يجارية وت�شوية ح�شاب 
تاريخ  �ق�شاها ثلثني يوما من  وذل��ك يف مدة  �ملوؤجرة  للعني  ��شغاله  و�لكهرباء عن مدة  �مل��اء 
�لقانونية و�لق�شائية مع حتميلكم  �ملنذرة التخاذ �الج��ر�ء�ت  ��شتلمكم �النذ�ر و�ال �شت�شطر 

�لتوي�ص �جلابر للعطل و�ل�شرر وكافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/669  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة بو�شتيك - ذ م م2-ر�جيف باندي �شوريندر� باندي  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ د�ر �لتمويل �ال�شلمي - �ص م خ وميثله : �شيخه حممد 
�شيف علي �ملحرزي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما 
�الول و�لثاين بالتكافل و�لت�شامن ب�شد�د مبلغ وقدره )1.079.729.86 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام 
�ملو�فق   و �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة.  وح��ددت لها جل�شة يوم �خلمي�ص  
�أو  Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور  �ل�شاعة 9.30 �ص بالقاعة    2017/4/27
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

   يف  الدعوى 2017/298  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة قو�ص قزح للتجارة �لعامة - ذ م م 2- جميد �إبر�هيم 
�لفرع   - �ي��ر�ن  بنك �شادر�ت  �ملدعي/  �ن  �القامة مبا  �شبحاين جمهويل حمل 
عليك  �أق���ام  ق��د   - �لقا�شم  حممد  �أح��م��د  حممد  �إب��ر�ه��ي��م   : وميثله  �لرئي�شي 
 830000( وق��دره  مببلغ  عليهما  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لتاأخريية بو�قع 9% من 
تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ص  �ملو�فق  
2017/5/4  �ل�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1049  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة �لفيرن للتجارة �لعامة - �ص ذ م م  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ جولدن هو�ن لتجارة مو�د �لبناء - �ص ذ م م   قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )300.000 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�شتحقاق 
وحتى متام �ل�شد�د   و�لر�شوم و�مل�شاريف و�التعاب.   وحددت لها جل�شة يوم 
لذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  8.30 �ص  �ل�شاعة  �ملو�فق  2017/5/3   �الرب��ع��اء  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/616  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-�بر�هيم علي �شاهني حممد �لبلو�شي �لطاهري  جمهول 
: من�شور  ع وميثله  م  - �ص  �لتجاري  دبي  بنك  �ملدعي/  �ن  �القامة مبا  حمل 
عبد�هلل حممد �أحمد �لزرعوين - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها للمطالبة 
درهم(   2.975.140.85( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��اأن  عليه  �ملدعي  بالز�م 
�ملطالبة   تاريخ  من   %12 �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�شاريف   للر�شوم  باال�شافة 
�مل��و�ف��ق  2017/5/4   ي��وم �خلمي�ص   لها جل�شة  �ل��ت��ام.  وح��ددت  �ل�شد�د  وحتى 
من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch2.E.21 بالقاعة  �ص   9.30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/38 احوال نف�س غري م�شلمني 

�ىل �ملدعي عليه / 1-�أديليو كروز ماجلك - جمهول حمل �القامة 
مب��ا �ن �مل��دع��ي/ ن��ورم��ي ت��االف��ري� م��اج��لق��و وميثله : دي��ان��ا حممد 
حمادة   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها طلق لل�شرر.  وحددت 
�ل�شاعة 9.30 �ص بالقاعة  لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2017/4/30 
قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  ل��ذ�  رق��م )3(  
قبل �جلل�شة  للمحكمة  �و م�شتند�ت  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 

بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/187  ا�شتئناف جتاري   
عادليان  قا�شم  2-جمتبى  عادليان  قا�شم  1-جميد  �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
عادليان  قا�شم  ر���ش��ا  4-حم��م��د  م  م  ذ   - �لعامة  للتجارة  بوينت  3-�شلفر 
جمهويل حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /بنك �شادر�ت �ير�ن -  قد ��شتاأنف 
بتاريخ  كلي  جت��اري   2016/716  : رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/ 
�ل�شاعة   2017/5/24 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  لها جل�شه  2017/1/26 وحددت 
10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/187  ا�شتئناف جتاري   

 �ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- �إك�شبورت هاو�ص للتجارة �لعامة - �ص ذ م م  
جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /بنك �شادر�ت �ير�ن -  قد 
جتاري   2016/716 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف 
كلي بتاريخ - 2017/1/26 وحددت لها جل�شه يوم �الربعاء  �ملو�فق 
 ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.00 �ل�شاعة   2017/5/24
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2016/1770  ا�شتئناف جتاري   
م  م  ذ  ���ص   - �لعامة  للتجارة  ه��او���ص  �إك�شبورت   -1 ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
 : وميثله  �ي��ر�ن  �شادر�ت  /بنك  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول 
حممد �إبر�هيم حممد �أحمد حممد �لقا�شم  قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر 
بالدعوى رقم : 2016/837 جتاري كلي بتاريخ 2016/11/24  وحددت لها 
جل�شه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2017/5/17  �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2016/416  ا�شتئناف عقاري   

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1-تريدينت �نرتنا�شيونال هولدينجز - �ص م ح 2-�شي 
��ص �ت�ص كيه دبي للمقاوالت )�ص ذ م م(  3-�حتاد �لهند�شة �الن�شائية ملقاوالت 
�لبناء - �ص ذ م م -يونك جمهويل حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�بر�هيم 
علي يو�شف �دج وميثله : �شاحلة خليفة الحج خليفة �لب�شطي   قد ��شتاأنف 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم : 2016/117 عقاري كلي بتاريخ 2016/7/24 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا   �ملو�فق 2017/5/3  �الربعاء  يوم  لها جل�شه  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2016/103  ا�شتئناف عقاري    

�شي  �م  2-�و  ليمتد  ه��ووي��ون��ي��ف��ر���ش��ال  1-���ش��رك��ة  ���ش��ده/  �مل�����ش��ت��اأن��ف  �ىل 
�نرتنا�شيونال جروب - جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /جلوبال 
قد  �شيفان  ب��ن  �ح��م��د  �ب��ر�ه��ي��م  غ���ازي   : وميثله  ليمتد  تكنولوجي  كنج 
��شتاأنف   �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم : 2015/110 عقاري كلي بتاريخ 
لها  وح��ددت  �لتعليقي  �لوقف  من  معجلة  �لدعوى  �ن  علما   2016/3/2
جل�شه يوم �الثنني  �ملو�فق 2017/5/15  �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/142  تنفيذ عقاري   
�لتنفيذ/ �ن طالب  �القامة مبا  ب��روي  جمهول حمل  �ملنفذ �شده/1-�يكارد  �ىل 

لويدز تي ��ص بي بنك بي �ل �شي وميثله : �شمري حليم كنعان -  نعلنكم باحلكم 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2016/615 عقاري كلي يوم �الربعاء  بتاريخ  2016/11/23  
 )3269720.39( وق��دره  مبلغ  ب�شد�د  بالز�مكم   -1 وذل��ك  تنفيذيا  �شند�  باعتباره 
درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 8.5 حتى متام �ل�شد�د  وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ 
�أو خزينة �ملحكمة خلل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �العلن. وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
  يف الدعوى  رقم : 2015/154 ا�شتئناف جتاري 

�مل�شتاأنف �شدها : مقهي هيلو - ذ م م  
�ملذكورة  بالدعوى  ح�شابيا  خبري�  �نتد�بنا  مت  بانه  علما  �شيادتكم  نحيط 
وعليه    ، م  م  ذ  �ص   - �نرتيورز  هايتك  �شركة  من  �شدكم  و�ملرفوعة  �عله 
فاأنتم مكلفني �و من ميثلكم قانونا بح�شور �جتماع �خلربة �ملقرر عقده يوم 
�خلمي�ص �ملو�فق 2017/4/27 يف متام �ل�شاعة 00 : 10 �شباحا ،  وذلك مبكتب 
�ل�شطوة - مقابل  �لهناء �شنرت - بجو�ر دو�ر  �لكائن دبي -  �ملنتدب   �خلبري 
�حل�شور  نطلب   229/228  : رقم  مكتب   - ت�شيل�شي  فندق  بجانب   - كارفور 
باملوعد و�ملكان �ملحدد و�إح�شار �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه 
يف حال تخلفكم عن �حل�شور فاإن �خلربة �شتبا�شر �عمالها وفقا لل�شلحيات 

�ملخولة لها قانونا. 
       عمر ن�شري / اخلبري احل�شابي   

حتديد موعد اجتماع اخلربة   

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
 اإعالن بالن�شر 

  الدعوى رقم 1740 ل�شنة  2017  - الدائرة املدنية الكلية الوىل 
�ىل �ملدعى عليه  : نوفل بوزهاكال �بر�هيم كوتي 

نعلمكم بان �ملدعي / بنك �لعربي �ملتحد �ص م ع - يف �لدعوى رقم 2017/1740  جتاري كلي        
قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عله يطالب فيها : 

�لق�شاء ب�شحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي رقم 2017/1260 جتاري �ل�شادر عن حمكمة �المور �مل�شتعجلة 
بال�شارقة ، �لق�شاء بالز�م �مل�شتدعي �شده بان يوؤديا للم�شتدعي قيمة مبلغ وقدره 566.313.33 درهم 
خم�شمائة و�شتة و�شتون �لف وثلثمائة وثلثة ع�شر درهم وثلثة وثلثون فل�ص - و�لفائدة �لقانونية 
�ملحاماة -  و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  وبالز�مه   ، �ل�شد�د  �ملطالبة وحتى متام  تاريخ  بو�قع 12% من 
�نت مكلف باحل�شور �مام مكتب �إد�رة �لدعوى مكتب رقم )2( مبحكمة �ل�شارقة �الحتادية �البتد�ئية 
بتاريخ 2017/4/26 �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها 

كافة �مل�شتند�ت وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عله - بو�شفك مدعي عليه
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
 الدعوى 2016/5268  جتاري كلي    

�شد �ملدعي عليهم : نيو �يرث للتجارة �لعامة - �ص ذ م م /نيو �يرث للمعادن /��شفيني 
ناجار�ل �شاجانا با�شابا ناجار�ل - �ملقامة من : �لبنك �لعربي �ملتحد. 

مبا �ن هناك دعوى مقامة �شدكم مبحكمة �ل�شارقة �البتد�ئية حتت رقم : 2016/5268 
جتاري كلي ،  وحيث �نه مت ندبنا خبري�  م�شرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �عله فاننا وعمل 
ندعوكم   ، �ملحاكم  �م��ام  �خل��ربة  �عمال  م بخ�شو�ص  ل�شنة 1992  �الثبات  قانون  باحكام 
حل�شور �جتماع خربة  �و من ميثلكم قانونا و�لذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على �لعنو�ن 
  ، �ل�شاعة 30 : 11 ظهر�  �ملو�فق 2017/4/24 يف متام  �دن��اه وذل��ك يوم �الثنني   �ملو�شح 
ويرجى منكم �ح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم للجتماع   

دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، �لطابق �لر�بع 
هاتف : 2527888-04 � فاك�ص : 04-2698876 

اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

 اجتماع خربة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2534 

�ملنذرة : موؤ�ش�شة �لغيث للعقار�ت - وميثلها �ملحامي/ �حمد �شالح �ملدين 
�ملنذر �ليها : حممد ��شف غلم ممودو - �جلن�شية : �لربتغال  

جمهول حمل �الإقامة
تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه �لفيل رقم 07 �لكائنة يف منطقة �جلافلية ، مب�شاحة 3763.00 قدم مربع 
وت�شليمها خالية من جميع �ل�شو�غل وباحلالة �لتي ت�شلمها مع ��شلح ما قد يكون حلق بها من 
�شرر وتلف و�شد�د �مل�شتحقات �اليجارية �ملرت�شدة بذمته مبلغ 474.369 درهم �ربعمائة و�ربعة 
وت�شوية ح�شاب  �يجارية  قيمة  ي�شتجد من  وما  درهم  و�شتون  وت�شعة  �لف وثلثمائة  و�شبعون 
تاريخ  �ق�شاها ثلثني يوما من  وذل��ك يف مدة  �ملوؤجرة  للعني  ��شغاله  و�لكهرباء عن مدة  �مل��اء 
�لقانونية و�لق�شائية مع حتميلكم  �ملنذرة التخاذ �الج��ر�ء�ت  ��شتلمكم �النذ�ر و�ال �شت�شطر 

�لتوي�ص �جلابر للعطل و�ل�شرر وكافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

اإعالن بالن�شر
 رقم 2017/2484 

�ملنذر : �أحمد �كرب �كرب بور 
�ملنذر �ليه : �شويد�ن للأعمال �لفنية - ذ م م 

�ملو�شوع : - يخطر �ملخطر �ملخطر �ليه ب�شرورة �شد�د �ملبالغ �ملرت�شدة عليه وقدرها 25.000 
�ملوؤجرة  �لعني  �خ��لء  �أو   ، �لبنك  �ملرجتع من  �الإيجار  �شيك  قيمة  دره��م  �لف  خم�شة وع�شرون 
�خرى  مبالغ  �أي��ة  و���ش��د�د   ، عليها  ت�شلمها  �لتي  باحلالة  للمخطر  وت�شليمها  �ع��له  �مل��ذك��ورة 
مرت�شدة بذمته مع �إ�شلح ما قد يكون قد حلق بالعني من تلف وت�شوية ح�شاب �ملاء و�لكهرباء 
، و�ال  �لن�شر  ت��اري��خ  ي��وم��ا م��ن  وغ��ريه��ا ع��ن م��دة �شغلها للعني وذل���ك خ��لل م��دة �ق�شاها 30 
�شي�شطر �ملخطر �ىل �تخاذ �الج��ر�ء�ت �لق�شائية �للزمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�شتجد من 
قيمة �يجارية و�لتعوي�ص �جلابر للعطل و�ل�شرر ، وحتميل �ملخطر �ليه كافة ر�شوم وم�شاريف 

�لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

اإعالن بالن�شر
 رقم 2017/2516   

�ملنذر : موؤ�ش�شة �أرنكو للعقار�ت 
�ملنذر �إليه : يا�ص �ر �أي �ت�ص للتجارة �لعامة - يا�ص �لدولية �لقاب�شة - ريكون 
�ليه  �ملنذر   / �ملنذر  ينذر    : �ملو�شوع  كاين   د�فيد   - كونرت�كتينج  بروجكت 
�اليجارية  �لقيمة  من  بذمته  و�ملرت�شد  دره��م   95977 وق��دره  مبلغ  ب�شد�د 
وذلك خلل مدة �ق�شاها 30 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �الإنذ�ر و�ال �شي�شطر 
�ملنذر ��شفا �ىل �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ لها حقها و�ملطالبة 
 2007 ل�شنة   26 رق��م  �لقانون  من   )1/25( �مل��ادة  لن�ص  طبقا  �لعقار  باخلء 

و�عتبار �لعقد منتهيا من تلقاء نف�شه ورفع �لدعوى �ملو�شوعية  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

اإعالن بالن�شر
 رقم 2017/2518   

�ملنذر : موؤ�ش�شة �أرنكو للعقار�ت 
�ملعدنية  و�ل��ن��و�ف��ذ  �الب����و�ب  ل�شغل  كرييتيف  م����ودرن  ���ش��رك��ة   : �إل��ي��ه  �مل��ن��ذر 
وتركيبها - �ص ذ م م - �ملو�شوع :  ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه ب�شد�د مبلغ وقدره 
وذل���ك خ��لل مدة  �الي��ج��اري��ة  �لقيمة  م��ن  و�مل��رت���ش��د بذمته  دره���م   69291
�ىل  ��شفا  �ملنذر  �شي�شطر  و�ال  �الإن��ذ�ر  ن�شر هذ�  تاريخ  يوم من   30 �ق�شاها 
�تخاذ �الج��ر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ لها حقها و�ملطالبة باخلء �لعقار 
�لعقد  و�عتبار   2007 ل�شنة   26 رق��م  �لقانون  من   )1/25( �مل��ادة  لن�ص  طبقا 

منتهيا من تلقاء نف�شه ورفع �لدعوى �ملو�شوعية  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

اإعالن بالن�شر
 رقم 2017/2515   

�ملنذر : موؤ�ش�شة �أرنكو للعقار�ت 
�ملنذر �إليه : �شوالر للخدمات �لفنية 

ب�����ش��د�د مبلغ وق���دره 110250 درهم  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر /  �مل��و���ش��وع :  ي��ن��ذر 
يوم   30 �ق�شاها  مدة  خلل  وذل��ك  �اليجارية  �لقيمة  من  بذمته  و�ملرت�شد 
من تاريخ ن�شر هذ� �الإن��ذ�ر و�ال �شي�شطر �ملنذر ��شفا �ىل �تخاذ �الجر�ء�ت 
�ملادة  �لعقار طبقا لن�ص  �لتي حتفظ لها حقها و�ملطالبة باخلء  �لقانونية 
تلقاء  من  منتهيا  �لعقد  و�عتبار   2007 ل�شنة   26 رق��م  �لقانون  من   )1/25(

نف�شه ورفع �لدعوى �ملو�شوعية  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

اإعالن بالن�شر
 رقم 2017/2517   

�ملنذر : موؤ�ش�شة �أرنكو للعقار�ت 
�ملنذر �إليه : �ملحيطات �ل�شبع لوج�شتك�ص �نرتنا�شيونال 

�ملو�شوع :  ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه ب�شد�د مبلغ وقدره 48999 درهم و�ملرت�شد 
تاريخ  يوم من   30 �ق�شاها  وذل��ك خلل مدة  �اليجارية  �لقيمة  بذمته من 
ن�شر هذ� �الإن��ذ�ر و�ال �شي�شطر �ملنذر ��شفا �ىل �تخاذ �الج��ر�ء�ت �لقانونية 
 )1/25( �مل��ادة  لن�ص  طبقا  �لعقار  باخلء  و�ملطالبة  حقها  لها  حتفظ  �لتي 
من �لقانون رقم 26 ل�شنة 2007 و�عتبار �لعقد منتهيا من تلقاء نف�شه ورفع 

�لدعوى �ملو�شوعية  
  الكاتب العدل

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/15 ا�شكالت عقارية  
مو�شوع �لق�شية �إ�شكال يف �لتنفيذ رقم 2013/561 تنفيذ عقاري لوقف �الإجر�ء�ت 

�لتنفيذية
طالب �الإعلن : م�شت�شكل : فورت�شن هوم للعقار�ت  

مالكها   / للعقار�ت  ه��وم  فورت�شني  موؤ�ش�شة   -1  : �شده  �مل�شت�شكل   : �ع��له  �ملطلوب 
ح�شن �ملا�ص وليد خمي�ص - جمهول حمل �القامة  مو�شوع �الإعلن : -  نعلنكم بانه 
بالقاعة  �شباحا   11.00 �ل�شاعة    2017/4/30 �مل��و�ف��ق  �الح��د  ي��وم  جل�شة  حت��ددت  ق��د 
للنظر يف �ال�شكال �عله و�لتي يتوجب عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم   ch1B.6

عن �حل�شور �شي�شدر قر�ر يف غيابكم مع نفاذ �ثره �لقانوين بحقكم
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/2151 جتاري جزئي                                                

�إك�شبلورر  �ل�شفينة �شويرب  �إي �ل تي دي ب�شفتها مالك  �ىل �ملحكوم عليها/1- �شركة �شاوث �شي مارين بي تي 
2-�شويرب �أوف�شور كون�شرت�ك�شن بي تي �ي �ل تي دي ب�شفتها مالك �ل�شفينة �شويرب  �إك�شبلورر جمهويل حمل 
ل�شالح/  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2017/2/27 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم  �القامة 
كوكيت مارين �ويل )�إ�شيه( بي تي �إي �إل دي - �وال : ب�شحة �حلجز �لتحفظي رقم 390 ل�شنة 2016 حجز حتفظي 
عليها  للمدعي  و�ململوكة   - �ك�شبلورر  �شويرب  �مل�شماة/  �ل�شفينة  على  و�ملوقع   2016/10/6 يف  و�ل�شادر  جت��اري 
�الوىل وفاء ملبلغ خم�شة و�شتني �لف و�شبعمائة وخم�شني دوالر �مريكي و�لزمت �ملدعي عليهما �الوىل و�لثانية 
مب�شروفات هذ� �لطلب وومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. ثانيا : و�مرت ببيع �ل�شفينة �مل�شماة )�شويرب 
�ك�شبلورر( و�ململوكة للمدعي عليهما �الأوىل و�لر��شية حاليا على خمطاف �ل�شفن خارج �ملياة �القليمية للدولة 
�الأور�ق �ىل  �لف دوالر �مريكي وباحالة  ��شا�شي قدره ثلثة مليني ومائتي وخم�شني  �لعلنية بثمن  باملز�يدة 
�د�رة �لتنفيذ مبحاكم دبي لندب �حد �ل�شادة ق�شاه �لتنفيذ المتام �جر�ء�ت �لبيع وتوزيع ح�شيلة �لتنفيذ قانونا.  
حكما مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العلن �شدر 

با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/34  ا�شكالت عمايل 
مو�شوع �لق�شية �إ�شكال يف �لتنفيذ رقم 2016/3912 تنفيذ عمايل 

لوقف �الإجر�ء�ت �لتنفيذية
طالب �الإعلن : م�شت�شكل : �دفان�شد �نرت �كتيف ميديا �شولو�شنز  

�بر�هيم حممد حممد عيد - جمهول  �أحمد   -1  : �مل�شت�شكل �شده   : �ع��له  �ملطلوب 
ي��وم �خلمي�ص    حمل �الق��ام��ة - مو�شوع �الإع���لن : -  نعلنكم بانه قد حت��ددت جل�شة 
�ال�شكال  يف  للنظر   ch.1.B.8 بالقاعة  �شباحا   8.30 �ل�شاعة   2017/4/20 �ملو�فق 
�عله و�لتي يتوجب عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �شي�شدر قر�ر يف 

غيابكم مع نفاذ �ثره �لقانوين بحقكم.
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/32  ا�شكالت عمايل 

مو�شوع �لق�شية �إ�شكال يف �لتنفيذ رقم 2016/4007 تنفيذ عمايل 
لوقف �الإجر�ء�ت �لتنفيذية

 طالب �الإعلن : م�شت�شكل : �دفان�شد �نرت �كتيف ميديا �شولو�شنز - منطقة حرة - ذ م م
�ملطلوب �عله : �مل�شت�شكل �شده : 1- عاطف �شعيد حممد �شعيد بوت  - جمهول حمل 
�القامة - مو�شوع �الإع��لن : -  نعلنكم بانه قد حتددت جل�شة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 
2017/4/20 �ل�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة ch.1.B.8 للنظر يف �ال�شكال �عله و�لتي 
يتوجب عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �شي�شدر قر�ر يف غيابكم مع 

نفاذ �ثره �لقانوين بحقكم.
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1125  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- الكجوري بل�ص رينت �يه كار م د م �ص  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ حممد ز�هر زهري حبيب - قد 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملنفذ به وقدره )15295( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   1271 مبلغ  �ىل  باال�شافة 
�ملحكمة �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/82  تنفيذ عمايل 
 �ىل �ملنفذ �شده/1- بلوبيل�ص �نرتنا�شيونال للخدمات �لفنية - �ص ذ م م   
خ��ان عبد  �لتنفيذ/ حممد حنيف  �ن طالب  �الق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
�حلميد خان -  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك 
�و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )3767(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   900 مبلغ  �ىل  باال�شافة  �ملحكمة. 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م  فان �ملحكمة �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1030   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شرجيت نار�يانان ناير جمهول حمل �القامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/بنك �م �لقيوين �لوطني - �ص م ع وميثله : خالد 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  ح�شني   عبد�هلل  كلندر 
درهم   )104323.98( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��له 
�شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب 
�ملذكور  بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/263 تنفيذ مدين  
كانهيمويدو   ف��لب��ي��ل  ف��ات��ي��ك��اد�ث  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  ����ش���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
بهمايانابن  �لتنفيذ/�شيبري�شاتي  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول 
�شيبري�شاتي هامياه وميثله : �حمد علي مفتاح �شالح �لزعابي - قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�و خزينة �ملحكمة.  وعليه  �لتنفيذ  وق��دره )743840( دره��م �ىل طالب 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2016/912   تنفيذ �شرعي  
�ملنفذ �شده/1- مرد ح�شن حممد علي جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب  �ىل 
�مليدور  بطي  خ���ادم  �حل���اج  �ح��م��د   : وميثله  �جن��اال���ص  فيكتار  �ن  �لتنفيذ/ماري 
�ملهريي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بتنفيذ �حلكم 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2015/178 �حو�ل نف�ص م�شلمني و�ملعدل باال�شتئناف رقم 
2016/142 ��شتئناف �حو�ل �شخ�شية ومو�ريث ، �لقا�شي بالز�م �ملنفذ �شده ب�شد�د 
�اللتز�م  مع  و�مل�شاريف  للر�شوم  �شامل  دره��م(   348160( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ال�شتحقاق.  ت��و�ري��خ  يف  �ل�شهرية   �لنفقة  ب�شد�د 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/162   تنفيذ �شرعي  
�ىل �ملنفذ �شده/1- حلمي بن حارب بن �شليمان �ال�شماعيلي  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/هنيدة عبد�هلل علي �شعيد �حلمريي وميثله 
: �شمرية  عبد�هلل علي قرقا�ص  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�حو�ل  رقم 2014/317  �لدعوى  �ل�شادر يف  بتنفيذ �حلكم  و�لز�مك  �عله 
نف�ص م�شلمني ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )333740( درهم �شامل للر�شوم 
و�مل�شاريف من تاريخ �ال�شتحقاق.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/9650  
�ملنذر : بنك �بوظبي �لتجاري  

�لعنو�ن : �لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - �شارع �ملطار بوكالة �ملحامي / من�شور عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين 
مبوجب �لوكالة حم�شر �لت�شديق رقم 1603004258 تاريخ 2017/5/17 وميثله يف �لتوقيع / بلل بن �بر�هيم 

جميلي مبوجب �لتفوي�ص رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - �لرئي�شي 
�ملنذر �ليه : رو�د م�شعود - �إمارة عجمان - �لر��شدية 2 - �بر�ج �لنعيمية - �شقة 2025
�ملو�شوع : �إخطار ب�شد�د مبلغ وقدره )16.858.57( درهم 

بوكالتنا عن �ملنذر وبتكليفه لنا بار�شال هذ� �الخطار �ليكم ، يرجى �شرعة �شد�د مبلغ وقدره )16.858.57( درهم 
قيمة �ملرت�شد بذمتكم نتيجة �لتاأخري يف �شد�د �الق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة ب�شاأن متويل �ل�شيارة رقم )60936/

خ�شو�شي/11/�بوظبي( من نوع )كيا �وبتيما - ��شود( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر. 
وكلء  ب�شفتنا  �لينا  دره��م   )16.858.57( مبلغ  �شد�د  ب�شرورة   : بالتايل  �ليه  �ملخطر  �ملخطر  يخطر   : لذلك 
عن �ملنذر �و �ىل �ملنذر �شخ�شيا وذلك يف موعد �ق�شاه �شبعة �يام من تاريخ تبليغكم بهذ� �الخطار و�ال �شوف 
ن�شطر ��شفني التخاذ �جر�ء�ت بيع �ل�شيارة �ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�شوم 

و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
 املنذر       

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/9656  
�ملنذر : بنك �بوظبي �لتجاري 

�لعنو�ن : �لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - �شارع �ملطار بوكالة �ملحامي / من�شور عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين 
مبوجب �لوكالة حم�شر �لت�شديق رقم 1603004258 تاريخ 2017/5/17 وميثله يف �لتوقيع / بلل بن �بر�هيم 

جميلي مبوجب �لتفوي�ص رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - �لرئي�شي 
�ملنذر �ليه : قري�ص نورمك - �إمارة �ل�شارقة - �لتعاون - برج تايجر 2 - �شقة 512

�ملو�شوع : �إخطار ب�شد�د مبلغ وقدره )29.587.93( درهم 
بوكالتنا عن �ملنذر وبتكليفه لنا بار�شال هذ� �الخطار �ليكم ، يرجى �شرعة �شد�د مبلغ وقدره )29.587.93( درهم 
قيمة �ملرت�شد بذمتكم نتيجة �لتاأخري يف �شد�د �الق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة ب�شاأن متويل �ل�شيارة رقم )31498/

خ�شو�شي/L/دبي( من نوع )هوند� �شيفيك - �بي�ص( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر. 
وكلء  ب�شفتنا  �لينا  دره��م   )29.587.93( مبلغ  �شد�د  ب�شرورة   : بالتايل  �ليه  �ملخطر  �ملخطر  يخطر   : لذلك 
عن �ملنذر �و �ىل �ملنذر �شخ�شيا وذلك يف موعد �ق�شاه �شبعة �يام من تاريخ تبليغكم بهذ� �الخطار و�ال �شوف 
ن�شطر ��شفني التخاذ �جر�ء�ت بيع �ل�شيارة �ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�شوم 

و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
 املنذر       

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/9655  
�ملنذر : بنك �بوظبي �لتجاري  

�لعنو�ن : �لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - �شارع �ملطار بوكالة �ملحامي / من�شور عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين 
مبوجب �لوكالة حم�شر �لت�شديق رقم 1603004258 تاريخ 2017/5/17 وميثله يف �لتوقيع / بلل بن �بر�هيم 

جميلي مبوجب �لتفوي�ص رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - �لرئي�شي 
�ملنذر �ليه :�شارلي�ص ويليام - �إمارة �ل�شارقة - �خلان  - برج �خلور - �شقة 2012

�ملو�شوع : �إخطار ب�شد�د مبلغ وقدره )36.533.56( درهم 
بوكالتنا عن �ملنذر وبتكليفه لنا بار�شال هذ� �الخطار �ليكم ، يرجى �شرعة �شد�د مبلغ وقدره )36.533.56( درهم 
قيمة �ملرت�شد بذمتكم نتيجة �لتاأخري يف �شد�د �الق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة ب�شاأن متويل �ل�شيارة رقم )44023/

خ�شو�شي/O/دبي( من نوع )تويوتا كوروال - �بي�ص( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر. 
وكلء  ب�شفتنا  �لينا  دره��م   )36.533.56( مبلغ  �شد�د  ب�شرورة   : بالتايل  �ليه  �ملخطر  �ملخطر  يخطر   : لذلك 
عن �ملنذر �و �ىل �ملنذر �شخ�شيا وذلك يف موعد �ق�شاه �شبعة �يام من تاريخ تبليغكم بهذ� �الخطار و�ال �شوف 
ن�شطر ��شفني التخاذ �جر�ء�ت بيع �ل�شيارة �ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�شوم 

و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
 املنذر       

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/9658  
�ملنذر : م�شرف �بوظبي �ال�شلمي  

�لزرعوين مبوجب  �حمد  �ملحامي/من�شور عبد�هلل حممد  بوكالة  �ملطار  �شارع   - ديرة   - دبي  �إم��ارة   : �لعنو�ن 
�لوكالة حم�شر �لت�شديق رقم 1603004258  تاريخ 2017/5/17 وميثله يف �لتوقيع / بلل بن �بر�هيم جميلي 

مبوجب �لتفوي�ص رقم /2016/1/210994 بتاريخ 2016/10/11 - �لرئي�شي 6400 
 �ملنذر �ليه : �شعيد خالد حمد حممد �حمد - �الإمار�ت �جلن�شية - �إمارة عجمان - �لر��شدية - �بر�ج �لر��شدية- �شقة 606

�ملو�شوع : �إخطار ب�شد�د مبلغ وقدره )234.602.16( درهم 
، يرجى �شرعة �شد�د مبلغ وقدره )234.602.16(  �ليكم  �ملنذر وبتكليفه لنا بار�شال هذ� �الخطار  بوكالتنا عن 
رقم  �ل�شيارة  متويل  ب�شاأن  �ملتعلقة  �ل�شهرية  �الق�شاط  �شد�د  يف  �لتاأخري  نتيجة  بذمتكم  �ملرت�شد  قيمة  دره��م 

)39554/خ�شو�شي/Q/دبي( من نوع )�شيفروليه كورفت - لون رمادي( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر. 
�لينا ب�شفتنا وكلء  : ب�شرورة �شد�د مبلغ )234.602.16( درهم  بالتايل  �ليه  لذلك : يخطر �ملخطر �ملخطر 
عن �ملنذر �و �ىل �ملنذر �شخ�شيا وذلك يف موعد �ق�شاه �شبعة �يام من تاريخ تبليغكم بهذ� �الخطار و�ال �شوف 
ن�شطر ��شفني التخاذ �جر�ء�ت بيع �ل�شيارة �ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�شوم 

و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
 املنذر       

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/829 جتاري كلي
مرو�ن  ملالكها  للمقاوالت  2-�شر�شنك  ب�شري  حممد  جاويد  �شعيد  ميان  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
ح�شن فاخر �شليمان )حاليا( حممد و ميان �شعيد للمقاوالت - ذ م م  �شابقا - جمهويل حمل 
�القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2016/10/24  يف �لدعوى �ملذكورة 
هندي  بن  �شامل  بن  ماهر  مالكها/  وميثلها   - �ل�شقاالت  لتجارة  �لعمر�ن  ل�شالح/منار  �ع��له 
�حلربي  بالز�م �ملدعي عليهما �الوىل و�لثاين بالت�شامن فيما بينهما  بان يوؤديا للمدعية مبلغ 
وقدره )529.216( خم�شمائة وت�شعة وع�شرون �لفا ومائتان و�شتة ع�شر درهما �إمار�تيا ، و�لفائدة 
�ل�شد�د  �لق�شائية �حلا�شل يف 2016/5/21 حتى متام  �ملطالبة  تاريخ  بو�قع 9% من  �لقانونية 
و�لزمتهما بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري 
قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العلن �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2016/1770  ا�شتئناف جتاري   

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1-فيوت�شر دييل للتجارة �لعامة - �ص ذ م م  جمهول 
�ي���ر�ن وميثله : حممد  �مل�شتاأنف /بنك ���ش��ادر�ت  �ن  حم��ل �الق��ام��ة مب��ا 
�ل�شادر  �حل��ك��م  ����ش��ت��اأن��ف  ق��د    - �لقا�شم  �أح��م��د حممد  �ب��ر�ه��ي��م حممد 
بالدعوى رقم : 2016/837 جتاري كلي بتاريخ 2016/11/24    وحددت لها 
جل�شه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2017/5/17  �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/496  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-كو�شي للنقل �لعام - �ص ذ م م 2-�شيخ حممد �شريف دركا�ص كونهي 
�ملدعي/ بنك  �ن  �شريف  جمهويل حمل �القامة مبا  �شعدية حممد  �حمد 3-حليمه 
برود� وميثله : �شعيد مبارك عبيد �حمد �لزحمي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
 14.415.327.73( وق��دره  مببلغ  و�لت�شامن  بالتكافل  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ  �ال�شتحقاق وحتى 
�لتام .  وح��ددت لها جل�شة يوم �خلمي�ص  �ملو�فق  2017/4/27  �ل�شاعة 9.30  �ل�شد�د 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور  �ص بالقاعة 
�أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2144  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعى عليه/1- �لقي�شر خلدمات رجال �العمال   جمهول حمل �القامة مبا 
�أن �ملدعي/ب�شمه �لز�كي عثمان عو�ص �هلل  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )42379 درهم(  وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB170832964AE( �ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف.  و�لر�شوم  دره��م( 
�شباحا    8.30 �ل�شاعة    2017/5/9 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��لث��اء   ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت 
بالقاعة Ch1.A.1  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام 

على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/881  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-  بريناديتي �شانتو�ص تريو جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  تول�شيد��ص  فيليز  �أرلينا  �ملدعي/ 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم   )33000( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م 
�ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ ��شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة 
 Ch 1.C.12 يوم �لثلثاء   �ملو�فق  2017/5/2   �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�الأق��ل ويف حالة  �أي��ام على  بثلثة  للمحكمة قبل �جلل�شة  �و م�شتند�ت  مذكر�ت 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/294  جتاري جزئي

�ل�شخ�شية  ب�شفته   - كليندين�شت  2- جوزيف  ليمتد  بارتنز  �ند  كليندي�شنت    -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
وب�شفته �شاحب ومالك موؤ�ش�شة كليندين�شت وم�شاركوه �ملحدوده ب�شفته مدير موؤ�ش�شة كليندن�شت 
�مريي  عبد�هلل  حممود  ل�شاحبها/في�شل   - �لعقارية  للو�شاطة  كليندين�شت   -3 �لتجارية  للو�شاطة 
�لعامري  مو�شى  عي�شى  وميثله:مو�شى  فوهرمان  هريبرت  �ملدعي/  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهويل 
درهم   )500000( وق��دره  مببلغ  عليهم  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد 
�حلكم  و�شمول  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لزمتهم  �ل�شد�د  حتى   %12.5 بو�قع  و�لفائدة 
لها  �ملحاماة.  وح��ددت  و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  �ملتنازع �شدهم  و�ل��ز�م  �ملعجل بل كفالة  بالنفاذ 
جل�شة يوم �خلمي�ص   �ملو�فق  2017/4/27   �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 

�جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/660  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-  �ي �م دي للياقه �لبدنيه ���ص.ذ.م.م وميثلها/1-عي�شى حممد عبد�هلل حممد 
�لدح 2- �حمد حممد عبد�هلل �لدح �ملطرو�شي 2- �حمد حممد عبد�هلل �لدح �ملطرو�شي جمهويل حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ �شركة تكنوجيم �المار�ت ذ.م.م وميثله:حمد�ن عبد�هلل �شبيح �شيف �لكعبي قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لت�شامم بان يوؤديا للمدعية مبلغ 
وقدره )300.561( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ قيد �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام 
مبلغ )20.000( درهم كتعوي�ص مع �لز�مهما بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت 
لها جل�شة يوم �لثلثاء   �ملو�فق  2017/4/25   �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف الدعوى رقم 2016/33 تنفيذ عقاري
�شركة  ذ.م.م )تنميات جلويل( 2-  �لعقاري  للتطوير  تنميات  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
�شركة   -4 تنميات  جمموعة  �شركة   -3 �ل��ع��ق��اري  و�لتطوير  لل�شتثمار  تنميات 
تنميات جلوبال للتطوير �لعقاري  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/

ح�شني.  عبد�هلل  كلندر  وميثله:خالد  �ل�شريف  عبد�ل�شلم  حممود  عبد�ل�شلم 
قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2017/4/11 �علنكم ل�شد�د قيمة �ملطالبة 
وقدرها )9422428.78( درهم يف ملف �لتنفيذ �عله و�ال بيع �لعقار حمل �حلجز 
)نوع �لعقار:هي عبارة عن عقار بياناته:رقم �الر����ص:965-963-962-951-970-

964-969 - �ملنطقة:و�دي �ل�شفا 3 خلل 30 يوم من تاريخ �العلن
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/558  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-جيم�ص و�ين فري�ن�ص  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
طلعت �أدمري قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
�لقانونية  �لفائدة  �ملادية و�لنف�شية و%9  مبلغ وقدره )116000( درهم عن �ال�شر�ر 
من تاريخ �ملطالبة ور�تب �شنة كاملة و�لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة.  وح��ددت لها جل�شة يوم �الثنني   �ملو�فق  2017/5/15   �ل�شاعة 8.30 �ص 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذ�   Ch 2.D.17 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1031  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- �شليم بابو كامبي فيليكار�ت زين �لدين  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/ بنك  �الحتاد �لوطني ���ص.م.ع وميثله: فهد �شلطان علي لوتاه قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة ب��� )256122( درهم قيمة �لت�شهيلت �مل�شرفية �لتي 
حت�شل عليها و�لر�شوم و�الد�ريه و�لفو�ئدة �ملرتتبة و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
وحتى  يف:2016/12/15  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
�مل��و�ف��ق  2017/5/3  �ل�شاعة 8.30 �ص  مت��ام �ل�شد�د . وح��ددت لها جل�شة ي��وم �الرب��ع��اء 
بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/206  عقاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�حمد ظهور �لدين تاج �لدين 2- مارغريت كومين�ص جمهويل 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /  متويل )م�شاهمة خا�شة( وميثله:نا�شر مال �هلل حممد 
�ملقرر مبوجب  �لبيع  �أق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ عقد  غامن  قد 
�حلكم �ل�شادر يف �لدعوى 2011/916 عقاري كلي وبالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره 
)1.091.000( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة ورد �حليازة وت�شليم �لوحدة 
للمدعية خالية من �ل�شو�غل )�أ�شخا�ص منقوالت( و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل 
كفالة. وحددت لها جل�شة يوم �لثلثاء �ملو�فق 2017/4/25   �ل�شاعة 09.30 �ص بالقاعة 
: Ch 1.B.8  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11999 بتاريخ 2017/4/19   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/204  جتاري كلي

�ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �ملر�بي   -1 �ملدخل/  �خل�شم  �ىل 
�ملدعي/ �شفيع �خو�ن و�شركاهم وميثله : عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بوقف ��شتري�د و��شتعمال منتجات �ملدعية 
)�حمد فود AHMED FOODS( وخماطبة �جلمارك و�ملو�نئ ود�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
ووز�رة �القت�شاد لتنفيذ ذلك و�لر�شوم و�مل�شاريف و�التعاب .   وحددت لها جل�شة يوم �الحد 
�ملو�فق 2017/4/30 �ل�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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كلمات ت�صارك يف فعاليات الدورة التا�صعة من مهرجان ال�صارقة القرائي للطفل

نادي تراث المارات يحتفي باليوم العاملي للرتاث

باحثون وخرباء يطالبون ب�صرورة تطوير التعليم 
الإعالمي والعمل املوؤ�ص�صي واملمار�صة الإعالمية

•• ال�شارقة-الفجر:

ت�����ش��ارك جم��م��وع��ة ك��ل��م��ات يف ف��ع��ال��ي��ات �ل����دورة 
للطفل  �لقر�ئي  �ل�شارقة  مهرجان  من  �لتا�شعة 
�ل�شارقة  �إك�شبو  مركز  يف  تقام  و�لتي   ،2017
�جلاري،  �أب��ري��ل  �إىل29  من19  �ل��ف��رتة  خ��لل 
و�لن�شاطات،  �ل����ور�����ص،  م���ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
و�مل�شابقات �لتفاعلية �لتي تقام حتت �شعار كربنا 
�أع��و�م على تاأ�شي�ص  معكم ، �حتفاًء مبرور ع�شرة 

كلمات.
وخلل �مل�شاركة، تعر�ص جمموعة كلمات، و�لتي 
بد�أت كد�ر ن�شر يف �لعام 2007، �شل�شلة من �أهم 
خلل  �لذكية  وتطبيقاتها  �ملطبوعة  �إ�شد�ر�تها 

�لعقد �الأول على تاأ�شي�شها. 
كلمات:  �شعيد، مدير عام جمموعة  تامر  وق��ال   
�لقر�ئي  �ل�����ش��ارق��ة  مل��ه��رج��ان  ك��ب��رية  عناية  ن��ويل 
و�لثقافة  للمعرفة  ح��ر�ك  من  ميثله  ملا  للطفل، 

�ملخت�شة باالأطفال. وحتر�ص كلمات على تقدمي 
�شوق  يف  وللعاملني  �ل�����ش��غ��ار،  ل��ل��ق��ر�ء  ج��دي��ده��ا 
تعد  �إذ  �أعمالهم،  ن�شرت  �لذين  و�لكّتاب  �لن�شر، 
كلمات �لبذرة �الأوىل �لتي تفرعت منها عدد من 

�لدور �لتي كونت جمموعة كلمات .
�لزمن  م��ن  عقد  ط���و�ل  كلمات  عملت  و�أ���ش��اف: 
بروؤية و��شحة، و�أهد�ف نبيلة تنظر �إىل �الأجيال 
�مل�شتقبل،  وط���اق���ات  ع��ق��ول  بو�شفها  �ل�����ش��اع��دة 
�لفتيان  م���ن  �مل��ع��رف��ة جل���ي���ٍل  م�����ش��و�ر  ف��ر�ف��ق��ت 
و�ت�شاع  ق��در�ت��ه��م  ت��ن��ام��ي  و���ش��ه��دت  و�ل��ف��ت��ي��ات، 
حجم  وزي���ادة  ري��ادت��ه��ا  �شهدو�  مثلما  م��د�رك��ه��م، 
خمت�شة  ن�شر  د�ر  كلمات  تكن  مل  �إذ  م�شاريعها، 
موؤ�ش�شة  كانت  ما  بقدر  للأطفال  �لكتب  بتوفري 
ر�ع��ي��ة ل��لأج��ي��ال �ل�����ش��اع��دة، �الأم���ر �ل���ذي يجعل 
�حتفالها �ليوم، �حتفاًء مب�شروع ثقايف ر�ئد على 

م�شتوى دولة �الإمار�ت و�ملنطقة .
 و�أ�شدرت كلمات منذ تاأ�شي�شها وحتى �الآن �أكرث 

�إ����ش���د�ر�ت كلمات  ك��ت��اب��اً، وي��ق��ف ور�ء   200 م��ن 
و�لر�شامني  �ل��ُك��ّت��اب  م��ن  نخبة  كتبها  ور���ش��وم��ات 
�حلا�شل بع�شهم على جو�ئز عاملية يف جمال �أدب 
�الأطفال، كما ترجمت �لعديد من �إ�شد�ر�تها �إىل 

لغات خمتلفة.
يف  و����ش��ع��اً  ح�����ش��ور�ً  حتقق  �أن  كلمات  ��شتطاعت 
تاأ�شي�شها  منذ  وح�شدت  �لعربي،  �لثقايف  �مل�شهد 
�ل��ع��دي��د م���ن �جل���و�ئ���ز �مل��ح��ل��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة، منها 
 ،2017 للكتاب  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  جائزة 
وجائزة   ، �لثقافية  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات  �لن�شر  ف��ئ��ة  ع��ن 
لكتب  بولونيا  معر�ص  من  �آ�شيا  يف  نا�شر  �أف�شل 
َحت �لد�ر �شمن  �لطفل يف �لعام 2016، كما ُر�شِّ
�لقائمة �لق�شرية الأف�شل نا�شر عن منطقة �آ�شيا 
يف معر�ص بولونيا لكتاب �لطفل لعامي 2013 
و2014، ومت �ختيارها �شمن �لقائمة �لق�شرية 
للمتياز يف �شناعة �لن�شر مبعر�ص لندن للكتاب 

لعام 2014.

بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  ورعاية  بتوجيهات 
رئي�ص  �ل�شمو  نهيان ممثل �شاحب  �آل  ز�ي��د 
�الإم��ار�ت، �حتفى  �لدولة رئي�ص نادي تر�ث 
�لرت�ثية  �ل��ق��ري��ة  �م�����ص يف  ���ش��ب��اح  �ل���ن���ادي 
�لعاملي  باليوم  باأبوظبي  �الم��و�ج  كا�شر  على 
ل���ل���رت�ث �ل����ذي ي�����ش��ادف ي����وم 18 �ب��ري��ل.

عدد  ح�شرها  �لتي  �الحتفالية  ه��ذه  وتاأتي 
�الهتمام  ع��ن  تعبري�ً  �ل��ن��ادي  م�شوؤويل  م��ن 
�لقيم  وتعزيز  �الإن�شاين  بالرت�ث  �الإمار�تي 
�الإمار�تيني  �ل�����ش��ب��اب  ج��ي��ل  ع��ن��د  �ل��رت�ث��ي��ة 
�إتاحة فر�شة فريدة يلتقي فيها  �إىل جانب 
وتوريثهم  للتحاور معهم  �لن�صء  �لكبار مع 

�لعاد�ت �خلا�شة باالإمار�ت .

و��شتمل �الحتفال على فعاليات من �لفنون 
�لرت�ثية وعرو�ص للمهن �لرت�ثية و�حلرف 
فلوكلورية،  وف���ق���ر�ت  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل��رت�ث��ي��ة 
�إ�شافة �إىل عرو�ص لل�شور �لرت�ثية و�لكتب 
�لنادي،  ي�شدرها  �لتي  �لرت�ثية  و�لكتيبات 
�لتي  �ل�شعبية  و�مل��اأك��والت  �ل�شعبي  و�ملقهى 

غدت عنو�ن �شيافة د�ئمة لزو�ر �لقرية .
وثمن �شعادة من�شور �شعيد عمهي �ملن�شوري 
ز�يد  بن  �شلطان  مركز  ملدير  �الول  �لنائب 
�شمو  و�الع��لم جهود  �لثقافة  �إد�رة  ، مدير 
�ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ممثل 
�حلفاظ  يف  �ل��دول��ة  رئي�ص  �ل�شمو  �شاحب 
على �لرت�ث ونقله باأمانة �إىل �جليل �جلديد 

، وقال �شعادته يف ت�شريح مبنا�شبة �ن �شموه 
��شتحق رج��ل �ل���رت�ث جل��ه��وده �ل��ك��ب��ريه يف 
من  مرتكز�  وجعله  وتعليمه  �ل��رت�ث  �حياء 

مرتكز�ت �لهويه �لوطنية.
�ملناعي  علي  �شعيد  �ل�شيد  �أ���ش��ار  جانبه  من 
�أهمية  �إىل  ب��ال��ن��ادي  �الأن�شطة  �إد�رة  م��دي��ر 
للنادي  يتيح  �ل���ذي  ل��ل��رت�ث  �ل��ع��امل��ي  �ل��ي��وم 
ومن  �أن�شطة  من  لديه  ما  لعك�ص  �لفر�شة 
�ل�شعبي  مب��وروث��ن��ا  �الآخ����ر  لتعريف  ث��ق��اف��ة 
�لذي  �ملجيد  وب��رت�ث��ن��ا  �لوطنية  وبهويتنا 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  و�أك���ده  �الأول���ون  لنا  خطه 
نهيان، طيب �هلل ثر�ه،  �آل  �شلطان  ز�ي��د بن 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  نهجه  على  وي�شري 

�لدولة،  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
حفظه �هلل .

من  �شيعر�شن  �ل�شيد�ت  �ن  �ملناعي  و�أو�شح 
�ل�شناعات  من  كثري�  �ل��ن��ادي  مر�كز  خ��لل 
�لتي ت�شكل م�شدر جذب  �ليدوية  و�حل��رف 
كبري لل�شياح و�لزو�ر �لذين ��شتعدت �لقرية 
ال�شتقبال �أعد�دهم �ملتز�يدة هذ� �ليوم وفقا 
�لقبي�شي  م�شفر  �شعيد  �ل�شيد  �أو���ش��ح��ه  مل��ا 
�شهدت  كما  �لقرية.  يف  �ل���زو�ر  ق�شم  رئي�ص 
مر�كز �لنادي �حتفاالت مماثلة، فيما �شهد 
�لعاملية  �لبطولة  يف  �مل�شارك  �ل��ن��ادي  جناح 
�ملنا�شبة  بهذه  �حتفاال ثر�ثيا  للجيوجيت�شو 

�لرت�ثية �لعاملية .
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�أو���ش��ى خ���رب�ء وب��اح��ث��ون يف جم��ال �الإع����لم ب�����ش��رورة تطوير 
حتديث  خلل  من  �الإعلمية  �ملوؤ�ش�شات  يف  للموؤ�ش�شي  �لعمل 
�لعلقات  ق��ط��اع  يف  �ملهني  و�لتطوير  �ل��ت��دري��ب  ��شرت�تيجية 
م�شتحدثات  م��ن  يتما�شى  مب��ا  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  و�الت�����ش��ال  �ل��ع��ام��ة 
�الت�شال �لرقمي وما تقدمه من �إمكانات وفر�ص وما تفر�شه 
ملفهوم  �لفعال  بالتطبيق  و�الهتمام  وم�شئوليات،  حتديات  من 
خدمة  منها  خمتلفة  �أ�شاليب  عرب  �لرقمية،  �لعامة  �لعلقات 
و�ملتعاملني  للجمهور  �خلدمات  و�إتاحة  �الإلكرتونية،  �لعملء 
عرب �لتطبيقات �لذكية لدعم �لتو��شل و�لتفاعل بني �ملوؤ�ش�شة 

و�جلمهور وتقدمي خدمة متميزة دون عو�ئق ملكان �أو زمان.
ودعا �خلرب�ء �إىل �شرورة �ال�شتفادة من �أدو�ت وو�شائل �الت�شال 
�مل�شتوى  على  �شو�ء  معها،  و�لتعامل  �الأزم��ات  �إد�رة  يف  �لرقمي 

�الأزم��ة يف  �أو عقب  �الأزم��ة نف�شها،  �أثناء  �أو  �لتنبوؤي و�لوقائي، 
�لعمل  هيكل  وحتديث  �مل�شتفادة.  �لدرو�ص  ��شتخل�ص  مرحلة 
يف �مل��وؤ���ش�����ش��ات �مل��ن��وط ب��ه��ا �إد�رة �الأزم�����ات و�ل��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا، يف 
�ملت�شارع يف  �لنمو  ب�شبب  �لعامل  ي�شهدها  �لتي  �لتطور�ت  �شوء 
تكنولوجيا �ملعلومات و�الت�شاالت. ونادو� ب�شرورة �هتمام قطاع 
�لبحث �لعلمي عرب �ملر�كز �لبحثية و�جلامعات بدر��شة وحتليل 
�الت�شال  و�شائل  يف  �لتطور  يثريها  �لتي  �ملجتمعية  �لق�شايا 
�إ�شكاليات  تخلق  �أ�شبحت  �لتطور�ت  هذه  و�أن  خا�شة  �لرقمي، 
جديدة جديرة بالبحث و�لتف�شري حتى ميكن حت�شني �ل�شباب 

�شد حماوالت ت�شليلهم فكرًيا.
جاء ذلك �شمن فعاليات �ملوؤمتر �لعلمي �لدويل لكلية �الإعلم 
و�ل��ع��ل��وم �الإن�����ش��ان��ي��ة يف ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان و�ل����ذي ع��ق��د بعنو�ن 
»�الت�شال �لرقمي يف ع�شر �لتحوالت �الجتماعية: �مل�شئوليات، 
�الإمكانيات، و�لتحديات«، مب�شاركة كوكبة متميزة من �لعلماء 

ج��اءو� من مدر��ص علمية  �لذين  و�الأجانب  �لعرب  و�لباحثني 
يومني،  م��د�ر  على  عر�شوها  �لتي  �لبحثية،  �أور�ق��ه��م  تعك�ص 
حيث �شهد �ملوؤمتر نقا�شا علميا ثريا عرب �شت جل�شات علمية، 

ت�شمنت ما يقرب من ع�شرين بحًثا وورقة علمية.
�ملمار�شات  تطوير  �أه��م��ي��ة  على  و�ل��ب��اح��ث��ون  �خل���رب�ء  �أك���د  كما 
�الإعلمية يف جمال �الت�شال �لرقمي من خلل مر�عاة �شمات 
�جلمهور �لعربي يف ت�شميم �ملحتوى �الإعلمي �لرقمي، مبا يف 
�لدر��شات  نتائج  مر�عاة  وكذلك  �الإلكرتونية،  �الإعلنات  ذلك 
لتو�شيل  �ملنا�شبة  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �ملن�شات  توظيف  يف  �لعلمية 
�أعلى كفاءة  �مل�شمون �الإعلمي �إىل �جلمهور، �شماًنا لتحقيق 
�لرقمي. مطالبني  �الت�شال  �إمكانات  �ال�شتفادة من  ممكنة يف 
يف  �لرقمي  �الت�شال  و�شائل  �إمكانات  من  �ال�شتفادة  ب�شرورة 
ت�شميم حملت �لت�شويق �الجتماعي �لتي ميكنها �أن تعزز من 
وتو�جه  �لعربية،  �ملجتمعات  يف  �الإيجابية  �الجتماعية  �لقيم 
ا �الإ�شكاليات �الجتماعية و�لقيمية �لتي نعاي�شها يف �لع�شر  �أي�شً
بق�شايا  �ملهني  �لوعي  تنمية  �أهمية  �إىل  �لر�هن.ودعا �خلرب�ء 
�لتدريبية  �ل��دور�ت  تكثيف  خلل  من  و�إ�شكالياتها  �مل�شد�قية 
و�للقاء�ت �لعلمية �لتي جتمع بني �ملمار�شني �الإعلميني وبني 
يف  ا  �أي�شً عليها  �لرتكيز  �إىل  باالإ�شافة  �الأكادمييني  �لباحثني 
�أك��ادمي��ًي��ا. م��وؤك��دي��ن �أهمية  ت��دري��ب طلبة �الإع����لم و�إع���د�ده���ا 
�الإع��لم بدورها يف رفع م�شتوى جودة  و�أق�شام  �أن تقوم كليات 
وتوظيف  ممار�شيها  مهار�ت  م�شتوى  ورف��ع  �مل��و�ط��ن،  �شحافة 
و�ل����دور�ت  �لعمل  ور����ص  تنظيم  خ��لل  م��ن  �الإع��لم��ي  ح�شهم 
�لتدريبية لهو�ة ممار�شي �لعمل �الإعلمي من �ل�شباب من غري 
�لدر��شني ملجال �الإعلم. مع �شرورة �لنظر يف �إمكانية تقدمي 
تقارير دورية لتقييم م�شتوى �أد�ء �ملوؤ�ش�شات �الإعلمية، ور�شد 
�لتجاوز�ت و�أوجه �لق�شور �لتي تقع فيها �ملوؤ�ش�شات �الإعلمية 
�أحياًنا، خا�شة يف �شوء �لتناف�ص �ل�شديد �لذي يفر�شه �الت�شال 

�لرقمي وتطور�ته.

�إن ت�شجيع �ل�شر�كات بني �ملوؤ�ش�شات �الإعلمية،  وقال �خلرب�ء 
�لتي  و�لبحوث  �لدر��شات  يف  للتعاون  �الأكادميية،  و�ملوؤ�ش�شات 
ت��ت��ن��اول �جل��م��ه��ور �ل��ع��رب��ي يف ����ش��ت��خ��د�م��ه ل��و���ش��ائ��ل �الإع����لم، 
����ش��ت��خ��د�م و���ش��ائ��ل �الإع����لم،  وت��ر���ش��د تف�شيلت �جل��م��ه��ور يف 
وتوجيه  �ال���ش��ت��خ��د�م.  ه��ذ�  وع����اد�ت  ل��ه��ا،  ��شتخد�مه  و�أمن����اط 
على  لت�شهم  �الإع��لم��ي��ة  �ملوؤ�ش�شات  �إىل  �ل��در����ش��ات  ه��ذه  نتائج 
�الإعلمي ورفع م�شتوى  �لعمل  نحو فعلي يف تطوير م�شتوى 
كفاءته. مطالبني بدر��شة مقرتح تنظيم �حتاد عربي للعاملني 
يف �الإعلم �لرقمي، وتتمثل مهمته �لرئي�شية يف تقنني قو�عد 
على  �حل��ف��اظ  يف  ي�شهم  مم��ا  وتنظيمها،  �الإع��لم��ي��ة  �ملمار�شة 

هويتنا وقيمنا �لعربية.
للإعلميني  �إر���ش��ادي  دليل  بتطوير  �الهتمام  �إىل  باالإ�شافة 
�لرقمي، ويو�شح  لو�شائل �الت�شال  ��شتخد�مهم  �لعرب، ينظم 
ا  �أي�شً ويو�شح  �ملمكنة،  �ل�شبل  باأف�شل  منها  �ال�شتفادة  �أوج��ه 
مهار�ت �لتعامل بكفاءة مع �الإ�شكاليات و�لتحديات �لتي تثريها 
و�شائل �الت�شال �حلديثة خا�شة يف �شوء �شغط �لعمل و�لوقت 

و�لتناف�ص �ل�شديد ك�شمات �أ�شا�شية يف بيئة �لعمل �الإعلمي.
�الإعلمي،  �لتعليم  وتطوير  �لرقمي  �الت�شال  جم��ال  يف  �أم��ا 
باأهمية تفعيل دور كليات و�أق�شام �الإعلم  فقد طالب �خلرب�ء 
يف �جلامعات �لعربية، بالتعاون مع وز�ر�ت �لرتبية و�لتعليم يف 
�لدول �لعربية �ملختلفة، يف ن�شر ثقافة �لرتبية �الإعلمية، عرب 
م�شامني تعليمية وتربوية متخ�ش�شة تن�شر ثقافة �ال�شتخد�م 
مفهوم  بتكري�ص  �الهتمام  و���ش��رورة  �الإع���لم.  لو�شائل  �الآم���ن 
�ملختلفة،  �لتخ�ش�شات  يف  �لدر��شية،  �ملناهج  يف  �لثقايف  �لتنوع 
�لرقمي  �الت�شال  يفر�ص  �الإعلمية، حيث  �ملناهج  وخا�شة يف 
�الختلف  و�ح���رت�م  �ملختلفة  �لثقافات  على  �النفتاح  ���ش��رورة 
بني �الأفر�د، و�متلك مهارة ��شتثمار �لتنوع �لثقايف وتوظيفه 

كمورد ب�شري ور�أ�ص مال �جتماعي.
كما دعا �الأكادمييون و�خلرب�ء ب�شرورة تطوير �ملهار�ت �ملهنية 

�أق�شام  يف  عليها  �الإع���لم  طلبة  تدريب  يتم  �لتي  �لتخ�ش�شية 
و�الأدو�ر  �ملهام  �لتطور يف  تتما�شى مع  �الإع��لم. بحيث  وكليات 
�لوظيفية �لتي يفر�شها �الت�شال �لرقمي وم�شتحدثاته. حيث 
ن�شهد ظهور �أدو�ر وظيفية جديدة مثل حمرر مو�قع �لتو��شل 
�ل�شبكات �الج��ت��م��اع��ي��ة وغ��ريه��ا من  و�خ�����ش��ائ��ي  �الج��ت��م��اع��ي، 
كافة  يف  رئي�ًشا  مطلًبا  �أ�شبحت  �لتي  �لوظيفية  و�الأدو�ر  �ملهام 
�أمناط �ملوؤ�ش�شات �ملختلفة د�خل �ملجتمع �ملعا�شر. و�أكدو� �أهمية 
�الإعلمية، من حيث  �لدر��شية  �ملناهج  �لنظر كذلك يف  �إع��ادة 
�الت�شال  تطور�ت  تعك�ص  مو�شوعات  وطرحها  تطورها،  مدى 
�ملختلفة،  �الإع��لم بتخ�ش�شاته  �لرقمي، وجم��االت توظيفه يف 
مبا ي�شمل جماالت مثل: �إد�رة �ملحتوى �لرقمي، و�إد�رة �شبكات 
�إىل  �الإلكرتوين.باالإ�شافة  و�لت�شويق  �الجتماعي،  �لتو��شل 
�ال�شتفادة �لفعلية من �ملقومات �ملتو�فرة لتطوير �شبل �لتعليم 

�الإليكرتوين وطر�ئقه يف �جلامعات �لعربية.
 وتوجيه �الهتمام يف �لبحث �لعلمي لدر��شة �لعقبات �لتي توؤثر 
عملية  تعزيز  يف  �لرقمي  �الت�شال  و�شائل  توظيف  فاعلية  يف 
مبختلف  �البتكار  مر�كز  �إن�شاء  يف  و�لتو�شع  و�لتعليم.  �لتعلم 
ت��ت��ويل ه��ذه �ملر�كز  �أن  �ل��ع��رب��ي��ة، على  �جل��ام��ع��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
م�شئولية ت�شجيع �الأفر�د و�ملوؤ�ش�شات على �الإبد�ع و�البتكار يف 
خمتلف �ملجاالت وبخا�شة يف جمال �الإعلم و�لت�شويق �لذكي، 
و�لعمل على حتفيزهم من خلل �مل�شابقات �ملحلية و�الإقليمية 
مميزة  م�شاركة  �ملوؤمتر  فعاليات  وت�شمنت  وقد  و�لدولية.هذ� 
ل��ع��دد م��ن �ل��ه��ي��ئ��ات �حل��ك��وم��ي��ة ب��ال��دول��ة يف ف��ع��ال��ي��ات �جلل�شة 
�لنقا�شية عن »�لتحول نحو �الإعلم �لذكي يف �الإمار�ت وتعزيز 
مقومات �البتكار«، و�لتي �شارك فيها: مركز �الإمار�ت للدر��شات 
�لطو�رئ  الإد�رة  �لوطنية  و�لهيئة  �ال�شرت�تيجية،  و�لبحوث 
�الإعلمية  ع��دد من �جلهات  �إىل  �إ�شافة  و�ل��ك��و�رث،  و�الأزم���ات 
�خلليج  ود�ر  �ل��ر�ب��ع��ة  ور�دي����و  ل��لإع��لم،  دب��ي  موؤ�ش�شة  منها: 

�ل�شحفية.



ديبيكا بادكون م�صتاءة من ال�صائعات
قالت �ملمثلة �لهندية ديبيكا بادكون �إنها ت�شعر 
باالإحباط عندما ت�شدر �شائعات كاذبة ب�شاأنها.

ت�شريحا  ديبيكا  ع��ن  �إعلمية  تقارير  ونقلت 
قالت فيه )عندما ت�شدر �شائعات غري �شحيحة 
فاإن �الأمر يكون حمبطاً، خ�شو�شاً عندما يكون 

معاك�شاً متاماً للو�شع �حلقيقي(.
�الإع�����لم مليئة  و���ش��ائ��ل  �أن  دي��ب��ي��ك��ا  و�أ����ش���اف���ت 

بالتكهنات ومعظمها غري�شحيح.
وح����ول م���ا ي����رتدد ع���ن �أن���ه���ا ���ش��ت�����ش��ارك �ملمثل 
�لهندي �شاروخان يف فيلمه �ملقبل، قالت ديبيكا 
�أكون  �أن  ق��ب��ل  فيلم  ع��ن  �أحت����دث  �أن  �أح���ب  )ال 
�أ�شتطيع  ال  لذلك  فيه،  �شاأ�شارك  �أنني  متاأكدة 

�أن �أقدم �إجابة(.
ي�شار �إىل �أنه عر�ص موؤخر�ً لديبيكا فيلم تربل 
فان  �ملمثل  م��ع  كيغ  �شاندر  �وف  ري��رتن  �ك�����ص: 

ديزل، حيث يعد �أول �أفلمها يف هوليوود.
وبد�أت ديبيكا حالياً يف ت�شوير فيلم )بادمافاتي( 

مع �ملمثلني �شاهد كابور ور�نفري �شينغ.

�صامويل  جاك�صون ينتقد ال�صتعانة 
مبمثلني �صود بريطانيني

هوليوود  يف  �الأف���لم  �شناع  جاك�شون،  �شامويل  �الأم��ريك��ي  �ملمثل  �نتقد 
لل�شتعانة مبمثلني �شود بريطانيني يف �أفلم حول �لعلقات �لعرقية يف 

�لواليات �ملتحدة. 
وقال جاك�شون يف حو�ر ملحطة )هوت 97( �الإذ�عية �الأمريكية: ال �أعرف 
�لكثري من  �أمريكا(  لدينا هنا )يف  ه��ذ�، يوجد  ور�ء  �شر علقة �حلب  ما 

�الإخوة )�ملمثلني �ل�شود( �لذين يحتاجون �إىل �لعمل �أي�شاً. 
�شناع  تدفع  �لتي  �الأ�شباب،  حول  �ملذيع  �شوؤ�ل  على  �شاحكاً  جاك�شون  ورد 
الأنهم  �أواًل،  �شود:  بريطانيني  مبمثلني  لل�شتعانة  �الأمريكيني  �الأف���لم 
�أرخ�ص منا )فيما يتعلق باالأجور(، كما �أن �ملخرجني يعتقدون �أنهم �أف�شل 

منا الأن تدريبهم كل�شيكي.

جون هاليداي: اأنا بحالة جيدة
قال جنم �لروك �لفرن�شي جوين هاليد�ي، �إنه يف حالة جيدة رغم خ�شوعه 
�أخرى  ومو�قع  »تويرت«  على  ن�شرت  ر�شالة  يف  م�شيفاً،  �ل�شرطان،  لعلج 
للتو��شل �الجتماعي: »�أوؤكد لكم �أنني يف حالة جيدة للغاية، وبحالة بدنية 

جيدة«.
و�أ�شاف هاليد�ي، �أنه مت �كت�شاف �إ�شابته ببع�ص �خلليا �ل�شرطانية، قبل 
ب�شعة �أ�شهر »و�أخ�شع للعلج حالياً، تتم متابعتي من قبل �أ�شاتذة ممتازين 

لدي ثقة كاملة بهم. حياتي لي�شت يف خطر �ليوم«.
وكان هاليد�ي، قد �ألغى جزء�ً من جولة فنية له بعد خ�شوعه للعلج من 

�شرطان �لقولون يف 2009، ونقل �إىل �مل�شت�شفى يف 2012.

فــن اأجــنبــي

35
�أتعامل مع خمتلف �مل�شائل كمو�طن عاملي

كيفن كو�صترن: اأع�صق احلياة واأحب اأن اأتعّلم واأعّلم الآخرين
-مل �أ�شاأ يومًا �أن �أ�شبح م�شهورً� بل �أريد �أن �أت�شرف على �شجيتي بكل ب�شاطة

تعرف  ك��ن��ت  ه��ل   ،Hidden Figures فيلم  ���ش��دور  ق��ب��ل   •
بوجود تلك �لن�شاء؟

- �أعرتف باأنني مل �أعرف بوجودهن. لن �أقول �إنني �أ�شعر باخلجل من 
ذلك لكن �أزعجني ما ح�شل. من �لو��شح �أن تاريخنا يعّج بحو�دث ال 

نعرف بها. هل ميكن �أن نت�شّور �أن �لواليات �ملتحدة مل تكن 
تتقبل �أفكار �لثقافات �ملختلفة يف مرحلة معينة وال تتقّبل 

بع�شها حتى �الآن؟! يف هذه �لق�شة بالذ�ت، ال ميكن �أن 
�إفريقي  �أ�شل  من  �أمريكية  �شابة  دور  �إخفاء  نتقّبل 
يف �إحدى �أهم حلظات �لقرن �لع�شرين. كانت تقوم 
بح�شاباتها يدوياً وتوقفت قدرتنا على �إر�شال جون 

غلني �إىل �لف�شاء عليها.
خفّية  ب��ق��ي��ت  �ل��ق�����ش��ة  ه����ذه  �أن  ت��ظ��ن  ه���ل    •

عمد�ً؟
- ال. ح�شل ذلك بح�شب ر�أيي من باب �لك�شل 

�أو �لعجرفة.
تتجّدد  مرحلة  يف  �لفيلم  �شدور  كان  • هل 
�ملتحدة  �لواليات  يف  �لعن�شرية  مظاهر  فيها 

جمّرد م�شادفة؟
- و�ثق من �أن �لفيلم كان ليعطي �الأثر نف�شه 

لو �أنه �شدر منذ 10 �شنو�ت. ت�شيبني ق�شعريرة 
ح��ني �أف��ك��ر �ل��ي��وم ب��اأن �ل�شود ك��ان��و� مُي��َن��ع��ون من 

�لبي�ص منذ فرتة  ��شتعمال �حلّمام نف�شه مع 
غري بعيدة يف بلد �حلريات. يف م�شهد من 

�للفتة  تلك  �أزي���ل  �لفيلم، 

يتفاعل  �أن  ي�شهل  �ل�شود(.  دخ��ول  )ممنوع  عليها  ُكِتب  �لتي  �مل�شينة 
وي�شفقو�. يجب  ينه�شو�  كي  كافياً  وكان  �مل�شهد  �مل�شاهدون مع هذ� 
��شتعمال هذ� �لفيلم كمر�آة لطرح �أ�شئلة وجيهة. فعًل، �أحرزنا تقدماً 

كبري�ً لكنه لي�ص كافياً.
من  حل��ظ��ة  �أي�����ة  يف  و�ج����ه����َت  • ه���ل 
ح���ي���ات���ك ����ش���ك���ًل م�����ن �أ����ش���ك���ال 

�لظلم؟
�أو�ج���ه  لكني مل  ن��ع��م،   -
مو�قف خطرية جد�ً. 
طبيعة  �إىل  ن�����ظ�����ر�ً 
كنت  �ل��������ذي  �مل�����ك�����ان 
�شاهدُت  ف��ي��ه،  �أق��ي��م 
�لعن�شرية  م��ظ��اه��ر 
كثرية،  م��ن��ا���ش��ب��ات  يف 
ملعب  يف  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
مدر�شتي. �أحتدر من 
جد�ً،  حمافظة  بيئة 
و�����ش����اع����دت����ن����ي ه����ذه 
�الأج������و�ء الح���ق���اً على 
�لتي  �ل�شخ�شيات  �أد�ء 
توؤثر يف  قّدمُتها لكنها مل 
نظرتي �إىل �لعامل، �إذ لطاملا 
ب��ع��ي��ون و�ل�������دّي. لكني  ر�أي����ُت����ه 
�أن  �شرورة  �حل��ظ  حل�شن  فهمُت 
�الأفكار.  ت��ل��ك  ع��ن  نف�شي  �أف�����ش��ل 
كل �إن�شان هو نتاج بيئته، لكن يجب 
من  معينة  مرحلة  يف  يقرر  �أن 
�لذي  �ل�شخ�ص  ح��ي��ات��ه 
ي�شبح  �أن  ي��ري��د 

عليه.

�إنتاج هذ� �لفيلم وتوىل تاأليف  • قال فاريل ويليامز �لذي �شارك يف 
�شتزيدونهّن  �لن�شاء،  حتجيم  حاولتم  )كلما  فيه:  �ملو�شيقية  �ملقاطع 

قوة(. ما ر�أيك يف ذلك؟
- بل �شتجربونهّن على �كت�شاب �لقوة!

عنك؟ يعرّب  ما  �أكرث  ما  �لتمثيل،  عن  • بعيد�ً 
�الآخرين  �أفكار جديدة و�لتعامل ب�شخاء مع  ��شتيعاب  - قدرتي على 
�أن  ج���د�ً يف حياتي و�أح��ر���ص على  �ل��ت��ق��دم! كنت حم��ظ��وظ��اً  و�إح����ر�ز 
ي�شتفيد �الآخ��رون �أي�شاً من حظي. �شاأكون جم��ّرد�ً من �الإن�شانية ما 
مل �أفعل ذلك. �شحيح �أنني �إن�شان ب�شيط جد�ً و�أمريكي بامتياز، لكني 

�أتعامل مع خمتلف �مل�شائل كمو�طن عاملي.
تقّدمه  مع  تز�مناً  ��شتقامته  على  �ملمثل  يحافظ  �أن  ميكن  • كيف 

يف هوليوود؟
�لنا�ص  ن�شف  يحمل  ال  لكن  حم��ددة.  نظر  وجهة  نحمل  �أن  يجب   -
�أتبع �لنزعات �لر�ئجة ولن  �أية وجهة نظر. �شخ�شياً، ال  يف هوليوود 
�أتبعها يوماً. كنت �أ�شارك يف �أفلم مماثلة قبل �أن ت�شبح �شائعة. منذ 
�شنتني، �أنتجُت فيلم Black or White )�أ�شود �أو �أبي�ص(. فعًل، 

لطاملا فعلُت ما �أريده بطريقتي �خلا�شة ويف �لتوقيت �لذي �أختاره.
كيف  تاريخها.  من  جد�ً  ح�شا�شة  مبرحلة  �ملتحدة  �لواليات  • متّر 

تنظر �إىل �مل�شتقبل؟
- ال ميكن �إال �أن نتفاءل! �أجد �شعوبة يف تقّبل فكرة �أن يق�شي �شخ�ص 
م�شرور�ً  ل�شُت  �لبلد.  ه��ذ�  جوهر  ي�شّكل  �ل��ذي  �حلرية  مفهوم  على 
باأي �شكل مما يح�شل �ليوم. لكني �أوؤمن باأن �لرجال و�لن�شاء �لذين 
عدد  يعرّب  �أ�شو�تهم.  الإ�شماع  �شيّتحدون  حقيقية  قناعات  يحملون 
متز�يد من �لنا�ص عن قلقهم من �لتدهور �لبيئي و�لظلم �لعن�شري، 
ومع ذلك ال تتل�شى مظاهر �لظلم وت�شتمر �حلروب. جعلَنا ع�شر�ت 
�الأف��ر�د يف هذ� �لعامل رهائن لديهم، �إذ يكفي �أن يجتمع عدد �شغري 

من �الأ�شخا�ص كي يف�شدو� �لعامل كله.
منهم  ع��ام��اً،  و32   6 بني  �أعمارهم  ت��رت�وح  �أوالد  �شبعة  لديك   •
تريد  ر���ش��ال��ة  �أي  ك��ري�����ش��ت��ني.  �الأخ������رية  زوج���ت���ك  م���ن  �أوالد  ث��لث��ة 

توجيهها لهم؟
بل  �شخ�شياً  ربيُت  �أوالدي.  الإ�شعاد  يلزم  ما  كل  لفعل  م�شتعد  �أن��ا   -
�أكرر  �الم��ت��ي��از�ت.  �أ�شحاب  م��ن  �أن��ه��م  ين�شو�  �أن  �أري��ده��م  لكني  م��ال، 
�لعامل كي ُيحدثو� فرقاً  ُوج��دو� يف هذ�  �أنهم  على م�شامعهم دوم��اً 

حقيقياً.
�أنت؟ �الآباء  من  نوع  • �أي 

و�شوح  بكل  لهم  و�أع���رّب عن حبي  �أوالدي  �أن��ا حا�شر يف حياة   -
�أك�����ون م��ن�����ش��غ��ًل بالعمل،  �ل���وق���ت. ح���ني ال  و�أع��ان��ق��ه��م ط����و�ل 
�إىل  �أع���ود  وح��ني  �ل�شباح.  يف  �ملدر�شة  �إىل  بنف�شي  �أ�شطحبهم 

�ملنزل يف �مل�شاء، �ألعب معهم.
 لكني �أت�شّرف بحذر �شديد �أي�شاً و�أجادلهم دوماً كي ال ي�شّيعو� 

وقتهم على هو�تفهم �لذكية مثل معظم �ملر�هقني �ليوم.
�أخرى؟ �أحلم  �أية  لديك  هل  �ليوم.  �شيء  ينق�شك  • ال 

- �أحلم با�شتمر�ر. �أع�شق �حلياة. �أحب �أن �أتعّلم و�أعّلم �الآخرين. 
لكني �أريد يف �ملقام �الأول �أن �أكون مت�شاحلاً مع نف�شي.

�لهدف؟ هذ�  حّققَت  • هل 
- �أظن ذلك.

تثري  مل�شاريع  �لتخطيط  م��ن  �ل��و���ش��ع  ه��ذ�  مينعني  ال  لكن   
�أخطط ليوم �لغد  �أم�شي �لليل كله و�أنا  �أن  حما�شتي. ميكن 

ثم �أنه�ص باكر�ً و�أ�شتعد لبدء �ملعركة.
�ل�شينما  ي�شتعمل  مل  ل��و  ليفعل  كو�شترن  كيفن  ك���ان  م���اذ� 

للتعبري عن نف�شه؟ 
- �أطرح هذ� �ل�شوؤ�ل على نف�شي دوماً. ال �أحب �ملدن بطبيعتي. 
�أظن �أنني كنت الأعي�ص يف �ل�شمال �لغربي و�أ�شبح �شياد�ً. لو 
مل �أكن ناجحاً كرجل �أعمال، كانت حياتي لتنهار منذ فرتة 

طويلة.
 �أما �ل�شهرة، فل �أعتربها غاية بحد ذ�تها(.

يتابع: )مل �أ�شاأ يوماً �أن �أ�شبح م�شهور�ً بل �أريد �أن �أت�شرف 
على �شجيتي بكل ب�شاطة(.

بفيلم  تاأثره  عن  �ملقابلة  هذه  يف  كو�شترن  كيفن  و�ملخرج  �ملمثل  يتحّدث 
ن�شاء  ثالث  ق�شة  يروي  �لذي  خفّية(  )�شخ�شيات   Hidden Figures
حول  ف�شائية  مهمة  �أبييرز  �إطييالق  يف  ودورهيين  �إفريقي  �أ�شل  من  �أمركيات 

�الأر�ض يف فرب�ير 1962.
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فوائد البنجر واجلزر والفجل 
والربوكلى فى ترطيب الب�صرة

تن�شح طبيبة �لنباتات و�الأع�شاب �لطبية �لفرن�شية /فيني�شيا – لوبيز يف 
جامعة باري�ص بتناول �خل�شر�و�ت �لتي حتتوى على �لفيتامينات و�ملعادن 
�لتي يحتاجها �الإن�شان و�لتي يعاين نق�شا منها يف بع�ص �الأحيان خا�شة يف 
ف�شل �ل�شتاء . ومن هذه �خل�شرو�ت �جلزر �لذي يحتوى على فيتامني / 
ج/ �لبنجر و �لفجل و �لربوكلى وهى تعطى للج�شم �حلر�رة �للزمة له 
كما �أنها ترطب �جل�شم الحتو�ئها على �ملاء وقليل من �ل�شكر.. كما ت�شري 
�إىل عمل �شحن من �ل�شلطة يحتوى على هذه �ملكونات �مل�شاف �إليها قطع 

من �جلنب �الأبي�ص و�الأفوكاتو وذلك يف وجبه �ل�شباح.

معدل الأعمار �صيتجاوز 90 عاما بحلول 2030
�لدول  يف  �لنا�ص  �أع��م��ار  متو�شط  يرتفع  �أن  بريطانيا  م��ن  باحثون  توقع 
�لباحثني  بع�ص  وك��ان  ع��ام��ا.   90 م��ن  �أك��رث  �إىل   2030 ع��ام  �ل�شناعية 
ي�شككون مطلع �لقرن �جلاري يف �إمكانية بلوغ متو�شط �أعمار �لنا�ص هذ� 

�ل�شن بعد 30 عاما من بدء �لقرن �حلادي و�لع�شرين.
كما تربهن �لدر��شة �لتي قام بها باحثون حتت �إ�شر�ف فا�شيلي�ص كونتي�ص 
يتعلق  فيما  و�لن�شاء  �ل��رج��ال  ب��ني  �ل��ه��وة  �أن  على  �مللكية  ل��ن��دن  كلية  م��ن 
تن�شر  �لتي  در��شتهم  يف  �لباحثون  و��شتند  �شتتقل�ص.  �الأع��م��ار  مبتو�شط 
نتائجها غد� �الأربعاء يف جملة "الن�شيت" �لعلمية �إىل بيانات من 35 دولة 
من بينها �أملانيا. و�عتمد �لباحثون يف ح�شاباتهم على منوذج �إح�شائي وعلى 
بيانات �ملو�ليد و�لوفيات ملنظمة �ل�شحة �لعاملية يف ح�شاب متو�شط �الأعمار 
يف �لدول �ل�شناعية يف �مل�شتقبل وخل�ص �لباحثون من خلل ذلك �إىل �أنه 
باحتمال  �لبلد�ن  كل  يف  �شيزيد  �الأع��م��ار  متو�شط  ف��اإن  للرجال  وبالن�شبة 

.65% باحتمال  للن�شاء  وبالن�شبة  �الأقل  على   85%
�الأع��م��ار حيث توقع  �إقليمي يف  ت��ف��اوت  �إىل وج��ود  �أ���ش��ارت  �ل��در����ش��ة  ولكن 
معدوها �حتمال �رتفاع متو�شط �أعمار �لن�شاء يف كوريا �جلنوبية �إىل �أكرث 
من 90 عاما بحلول عام 2030 وذلك باحتمال %57 على �الأقل وهو ما 
�عتربه �لباحثون �أمر� مذهل الأن بع�ص �خلرب�ء كانو� يفرت�شون مطلع 

�لقرن �حلايل �أنه من �مل�شتحيل �أن ي�شل متو�شط �الأعمار 90 عاما.
وتوقع معدو �لدر��شة �أن ت�شل �لن�شاء لنف�ص هذ� �لعمر تقريبا يف فرن�شا 
يف  �الأع��م��ار  متو�شط  ي�شتمر  �أن  �لدر��شة  توقعت  كما  و�ل��ي��اب��ان.  و�إ�شبانيا 
 78 �أملانيا حاليا نحو  �لرجال يف  �أعمار  �أملانيا يف �الرتفاع. ويبلغ متو�شط 
ب�  82 عاما مقارنة  �إىل نحو  �أن يرتفع  �لدر��شة  �ملتوقع ح�شب  عاما ومن 
86 عاما للن�شاء وهو �رتفاع بن�شبة ثلث �شنو�ت. كما تظهر �لبيانات �أنه 
وب�شكل عام فاإن �لفارق بني متو�شط �الأعمار بني �لن�شاء و�لرجال يتقل�ص.
�لدول  �لرجال يف  �لن�شاء عنه لدى  �أعمار  �رتفاع متو�شط  �لباحثون  وعز� 
�لتي �شملتها �لدر��شة ب�شكل �أ�شا�شي �إىل �أن �لرجال يتعر�شون �أكرث الإ�شابات 
مميتة ولهم ت�شرفات مغايرة للن�شاء حيث يدخنون �أكرث من �لن�شاء مما 

يزيد من خماطر تعر�شهم الأمر��ص �لقلب و�الأوعية �لدموية.
�إمربيال  �لعامة يف جامعة  �ل�شحة  بكلية  �لربوفي�شور ماجد عزتي  ور�أى 
�الأعمار  متو�شط  �رت��ف��اع  ب�شاأن  �ل��در����ش��ة  تنبوؤ�ت  �أن  �ل��در����ش��ة  ق��اد  و�ل���ذي 
تربهن على �لنجاح يف �لقطاع �ل�شحي "ولكن من �ملهم �أن تدعم �ل�شيا�شة 

�ل�شكان �لذين تتز�يد �أعمارهم".

؟  �ل�شمكة  قلب  يف  بطني  • كم 
- بطني و�حد

؟ �الآن  �ملتد�ولة  �لنقود  �أقدم  • ما 
- �جلنيه �الإ�شرتليني

�لطيور؟ لدى  �ل�شم  حا�شة  توجد  • �أين 
-  ال وجود لها

؟  �الأبقار  حمل  مدة  • ما 
- 9�أ�شهر 

؟ �لبوذية  من�شئ  هو  • من 
- �شدهارتا 

؟  �لكاثوليكية  �لن�شر�نية  ديي  �الأوبو�ض  موؤ�ش�ض  هو  • من 
-�لق�ص خو�شية ماريا

-هل تعلم �أن �لر�زي من �أو�ئل �لذين �أ�شارو� �إىل �جلر�حة �لتجميلية كفرع من فروع �جلر�حة.
-هل تعلم �أن �أول من �أ�شارو� �إىل تفتيت �حل�شى يف �ملثانة هم �الأطباء �لعرب.
-هل تعلم �أن حمب �لظلمة من �حليو�نات ثلثة : �لبوم و �خلفا�ص و �خللد.

-هل تعلم �أن هناك فاأر ي�شمى با�شم )فاأر بك�شا�ص( يقتل �لزو�حف �ل�شامة تلقائياً مبجرد �قرت�بها منه.
-هل تعلم �أنه ثم حتديد خط �لطول جرينت�ص عام 1884م.

-هل تعلم �أن �ملدة �لتي �حتل فيها �ل�شليبيون �لقد�ص هي 88 �شنة.
-هل تعلم �أن كمية �خلبز �لذي يلقى يف �شلة �ملهملت �شنوياً من �لفرن�شيني هو 400 �ألف طن.

-هل تعلم �لكلب ي�شتطيع �أن ي�شمع دقات �ل�شاعة وهو على بعد 40 قدم.
-هل تعلم �أن �أق�شى �لعنا�شر على وجه �الأر�ص هو �الأملا�ص.

-هل تعلم �أن �لنملة ت�شتطيع �أن حتمل 50 �شعف وزنها.
-هل تعلم �أن كمية �حلديد يف دم �الإن�شان ت�شاوي حجم م�شمار.

-هل تعلم �أن �لبحوث �لطبية �أثبتت �أن �لن�شاء يتفوقن على �لرجال يف حا�شة �ل�شم.
-هل تعلم �أن �أ�شخم كتل من �لذهب �خلام مت �لعثور عليها يف �أ�شرت�ليا و�لرب�زيل.
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فو�ئد �خليار
ف��و�ئ��د �خل��ي��ار ع��دي��دة ح��ي��ث يعترب 
�ملحببة  �خليار نوعا من �خل�شرو�ت 
عنه  �ال���ش��ت��غ��ن��اء  مي��ك��ن  وال  للجميع 
�أن���ه الب��د م��ن وج���وده يف �أغلب  حيث 

�أنو�ع �ل�شلطات و�ملخللت.
يتميز �خليار باأنه �شهل �له�شم حلو 
ي���ربد �جل�����ش��م وينع�شه  �مل����ذ�ق رط���ب 

�الإفطار  م��ائ��دة  ع��ل��ى  د�ئ��م��ا  ي��ت��و�ج��د  م��ا  غ��ال��ب��ا  بالعط�ص،  �ل�����ش��ع��ور  يقلل 
و�لع�شاء.

يحتوي على �ألياف ومعادن وحديد وكال�شيوم وفيتامينات وبوتا�شيوم وكل 
هذ� مهم و�شروي ل�شحة �الإن�شان.

و�الإم�شاك  �جلفاف  من  �جل�شم  يقي   . �ملعدة  حمو�شة  تعديل  على  يعمل 
ويزيل  �الأع�شاب  يهدئ  �الأل��ي��اف.  على  الحتو�ئه  �له�شم  عملية  .يح�شن 
�لتوتر . يحتوي على ن�شبة عالية من �ملاء فيعترب مدر قوي للبول . يقي 
�ل�شعور  يعطي   .c بفيتامني  الأن���ه غني  و�الأن��ف��ل��ون��ز�  و�ل��ر���ش��ح  �ل���ربد  م��ن 
الحتو�ئه  للب�شرة  مفيد  و�لد�يت.  �لريجيم  الإ�شحاب  مفيد  فهو  بال�شبع 
�لتجاعيد.  ظ��ه��ور  وت��اأخ��ري  تقليل  على  يعمل   . �الأك�����ش��دة  م�����ش��اد�ت  على 
ي�شتخدم  �ل�شيف.  �أي��ام  بالعط�ص خا�شة يف  �ل�شعور  ويقلل  يرطب �جل�شم 
ق�شر  �ل�شباب.  حب  علج  يف  ي�شتخدم   . �لدهنية  للب�شرة  �مل�شكات  عمل  يف 
�خليار له دور فعال يف مقاومة مر�ص �ل�شرطان .يقلل من �إلتهاب �ملفا�شل 

و�لنقر�ص.

�إنقا�ص وزنك ب�شكل �شريع، فيجب �تباع بع�ص  �إذ� كنت تريد 
�لطرق �لفعالة �لتى ت�شاعدك على حرق �ل�شعر�ت �حلر�رية، 
وف���ى ه���ذ� �الإط����ار ق���دم ت��ق��ري��ر ن�����ش��ره �مل��وق��ع �ل��ه��ن��دى "بولد 
�شكاى" 7 طرق فعالة حلرق �لكثري من �ل�شعر�ت �حلر�رية، 

و�لتى ت�شمل �الآتى:
1.�لتعر�ص للطق�ص �لبارد: الأن �جلو �لبارد يزيد من معدل 
�ل�شعر�ت  م��ن  �ل��ك��ث��ري  �جل�����ش��م وح���رق  ف��ى  �ل��غ��ذ�ئ��ى  �لتمثيل 
�إن���ت���اج م��ا يكفى من  �إىل  ي��ح��ت��اج  �أن �جل�����ش��م  ك��م��ا  �حل���ر�ري���ة، 

�حلر�رة لتبقى د�فئا.
�حلر�رية  �ل�شعر�ت  حرق  تريد  كنت  �إذ�  �لبارد:  �ملاء  2.�شرب 
تعزز  ف��اإن��ه��ا  منتظم،  ب�شكل  �ل��ب��ارد  �مل���اء  ���ش��رب  عليك  فيجب 

عملية �لتمثيل �لغذ�ئى.
�ل�شكر ميكن  �للبان �خلاىل من  فاإن م�شغ  �للبان:  3. م�شغ 
وهذه  �حل��ر�ري��ة،  �ل�شعر�ت  من  �لكثري  ح��رق  على  ي�شاعد  �أن 

�لغذ�ئى، باالإ�شافة  �لتمثيل  زي��ادة  �إىل  ت��وؤدى  �أن  �لعادة ميكن 
�إىل ذلك ي�شتطيع �أن ي�شعرك بال�شبع.

وت�شاعد  �ملعروفة  �الأخرى غري  �لطرق  بالدم: من  4.�لتربع 
بالدم،  �لتربع  �حل��ر�ري��ة هى  �ل�شعر�ت  �لكثري من  ح��رق  على 
الأن عند �لتربع بالدم �جل�شم يحتاج �إىل �ملزيد من �ل�شعر�ت 

�حلر�رية الإنتاج طاقة وخليا دم جديدة.
�لذين  �الأ�شخا�ص  م��ن  كنت  �إذ�  ع��ال:  ب�شوت  5.�ل�شحك 
�ل�شعر�ت  من  �ملزيد  ح��رق  �إىل  فتميل  ع��ال  ب�شوت  ي�شحكون 
يتطلب  �جل�شم  ع��ال  ب�شوت  �ل�شحك  عند  الأن���ه  �حل���ر�ري���ة، 

��شتخد�م كمية معينة من �لطاقة.
�الأطعمة  ت�شتهلك  فعندما  �لربوتني:  من  �لكثري  تناول   .6
�لغنية بالربوتينات يزيد معدل �لتمثيل �لغذ�ئى فى �جل�شم، 
ومي��ك��ن �أن ي��ح��رق �مل��زي��د م��ن �ل�����ش��ع��ر�ت �حل��ر�ري��ة و�خلليا 

�لدهنية.

ال�صحك .. اأف�صل و�صيلة لإنقا�ش الوزن

دب بني يتفاعل مع طائرة بدون طيار �أطلقها ز�ئر يف حممية للدببة �لذين مت �نقاذهم من �ل�شرك و�ملطاعم 
�خلا�شة يف �أوكر�نيا، بالقرب من زيتومر، على بعد 150 كم غرب كييف. )� ف ب(

كان علي يدعي �ملعرفة بكل �شيء، فلو ر�أى فتاة جميلة مت�شي يف �لطريق يدعي �نه يعرفها ولو ملح �شيارة �نيقة 
قريبا  �و  له  ز�ل �شديقا  ما  �نه  فيقول  فنان حديث  ��شتهر  �ذ�  �ما  ��شدقائه..  �نها الحد  يدعي  بجو�ر عمله 
لعائلته .. هو د�ئما هكذ� يحب �ن يلفت �لنظر �ليه ويدعي �متلك ما لي�ص له و�لكذب يف كل �شغرية وكبرية.

دخل ذ�ت يوم �إىل �لنادي بعد غياب طويل فوجد نفر� من ��شحابه وقد جتمعو� يتحدثون عن حادثة �شيارة 
ت�شببت يف هدم جزء من �شور �لنادي وقتيل وعربة قد �نقلبت فالقى عليهم �لتحية وهو مقطب �جلبني ف�شاأله 

�حدهم �ين كنت يا علي؟ مل نرك منذ فرتة طويلة؟.
 فقال ب�شرعة وبدون تفكري .. كنت يف حالة حزن �شديد و�نا يف حالة غ�شب منكم مل يكلف �حدكم نف�شه بان 
ي�شاأل عني �و يعزيني .. فا�شتعجب �جلميع و�شكتو� .. لكنه �كمل حديثه وكاأنه يخاف �ن ين�شى منه �شيئا وقال: 
د�خلها مطحونا  �مل�شكني  ب�شيارته وقلبتها وه�شمتها ومات  ��شطدمت  �شنيعة  �شيارة  �بن عمي يف حادثة  مات 

وكاأنه قطعة حلم يف �شندوي�ص.. �مل�شكني كان يف عز �شبابه وعلى و�شك �متام زو�جه .. كنا ن�شتعد لعر�شه..
 فتاأ�شف جميع من �شمع بذلك وقال �حد �ال�شدقاء: كيف لنا �ن نعرف كل ذلك ونحن مل نرك �ال �الن؟ فقال 
علي: لقد كانت �حلادثة هنا منذ �يام وقد ت�شبب �حلادث يف هدم جزء من �شور �لنادي ر�أيته �الن وتذكرت �بن 

عمي فحزنت جد�.
�إىل بع�شهم ثم �نطلقو� يف �شحكات ه�شتريية �شديدة دمعت لها عيونهم وهو يقف   فاخذ �جلميع ينظرون 
و�شطهم ال يعلم ملاذ� ي�شحكون.. لكن �حدهم قال �شاخر�: ال د�عي لل�شحك يا جماعة فكل و�حد �درى بعائلته! 
و�شج �جلميع من �ل�شحك مرة �خ��رى. فنهرهم وق��ال: �نتم ت�شحكون و�نا يف ح��زن.. فاخرتق �حل�شد �حد 
�لو�قفني ليقول �حلادثة كانت بني �شيارة نقل كبرية ��شطدمت بعربة كان يجرها حمار �شرد بها من �شاحبه 
�بن عمك  �لنادي... وبذلك يكون �حلمار هو  �لنقل حائط  �ل�شيارة  فانقلبت )�لكارو( ومات �حلمار وه�شمت 

�لذي مات يف عز �شبابه قبل �ن يتزوج!!.


