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املبت�ضرون عر�ضة للأمرا�ض العقلية 

كييثييرا من  بيي�أقييل  الييذييين وليييدوا  الب�لغني  اأن  اأظييهييرت درا�ييسيية حديثة 
الوزن الطبيعي رمب� يكونون اأكرث عر�سة ملخ�طر الإ�س�بة مب�سكالت 
ال�سحة العقلية مثل الكتئ�ب والقلق. وفح�ص الب�حثون بي�ن�ت من 
ب�لغ� ولدوا   747 �سملت  العقلية  ال�سحة  ن�سره� على  �سبق  درا�س�ت 
ولدوا  ب�لغ�  و1512  اأقييل  اأو  جييرام   1500 يبلغ  بييوزن  مبت�سرين 

ب�أوزان طبيعية من خم�ص دول خمتلفة.
3500 جرام وبلغ متو�سط  ويبلغ وزن املولود الطبيعي يف املتو�سط 
اأوزان املبت�سرين الذين �سملتهم الدرا�سة 1120 جرام� يف املتو�سط 

عند الولدة.
�سملتهم  من  بلغ  عندم�  العقلية  ال�سحة  بي�ن�ت  الب�حثون  وفح�ص 

الدرا�سة من الفئتني �سن 23 ع�م�.
واأظهرت الدرا�سة اأن الذين ولدوا مبت�سرين ك�نوا اأكرث ميال لل�سلوك 
النطوائي واأمرا�ص مثل الكتئ�ب والقلق والن�سح�ب والوحدة من 

الذين ولدوا يف موعد الولدة الطبيعي وب�أوزان طبيعية.
هل�سنكي  ب�ي�ل من ج�معة  ريك�  الدرا�سة  يف  الب�حثني  كبرة  وق�لت 
يف فنلندا لرويرتز هيلث متكنن� من اإظه�ر اأن الب�لغني الذين ولدوا 
اأكييرث من   ... انطوائية  �سلوكي�ت  اأظهروا  الطبيعي  الييوزن  من  ب�أقل 

نظرائهم الذين ولدوا ب�أوزان طبيعية.
واأ�س�فت يف ر�س�لة ب�لربيد اللكرتوين "هذا يعني اأنهم اأكرث ان�سح�ب� 
ويع�نون من م�سكالت �سعورية اأكرث تظهر كثرا على �سكل اأعرا�ص 
مقبولة  غر  �سلوكي�ت  ملم�ر�سة  ميال  اأقييل  اأنهم  كم�  قلق  اأو  اكتئ�ب 

اجتم�عي� مثل خم�لفة القوانني وال�سلوكي�ت املتطفلة."

ملاذا ال ينجح املتفوقون بالدرا�ضة دائمًا يف احلياة؟
لتحقيق  الدرا�سة  يف  الجته�د  ب�سرورة  دوميي�ً  اأبن�ءهم  الآبيي�ء  ين�سح 
اأحالمهم يف احلي�ة، لكن يف الكثر من احل�لت، يف�سل املتفوقون يف 
الدرا�سة ب�لو�سول اإىل النج�ح يف احلي�ة العملية، فم� هو ال�سبب وراء 

ذلك؟
املييدار�ييص واجليي�مييعيي�ت لكت�س�ب  التعليم يف  الييرغييم ميين �ييسييرورة  على 
املع�رف وامله�رات يف �ستى املج�لت العلمية، اإل اأن املوؤ�س�س�ت التعليمية 
ل تعلمن� كيف ننجح يف احلي�ة، كم� اأن هن�ك اأمن�ط�ً �سلوكية ُتفر�ص 
ال�سعي للنج�ح  ب�ل�سرورة عملية  املدار�ص، ل تخدم  على الطالب يف 

يف احلي�ة.
اإىل  التعليمية لي�ست مث�لية، فهي تفتقر  املن�هج  اإن  ويقول اخلرباء 
من  الكثر  هن�ك  اأن  كم�  احلييييي�ة،  يف  الأ�س��سية  الأ�سي�ء  من  العديد 
ال�سوكي�ت ال�سلبية التي تفر�ص على الطالب يف املدر�سة، وتوؤثر على 

جن�حهم يف احلي�ة، بح�سب موقع ليف ه�ك.
فعلى �سبيل املث�ل ُيطلب من التالميذ يف املدر�سة اأن يعقدوا اأيديهم 
اأن يخت�ر املعلم من بينهم لالإج�بة على الأ�سئلة، كم� يتم  وينتظروا 
وتعلم  التغير،  حميي�وليية  ميين  بيييدًل  معينة،  لأفييكيي�ر  الييوفيي�ء  تعليمهم 
املدار�ص طالبه� اإع�دة ن�سر اأفك�ر الآخرين، بدًل من اخلروج ب�أفك�رهم 

اخل��سة.
اأن تكون مطيع�ً وتنفذ  اإىل  ولتكون ن�جح�ً يف املدر�سة، ف�أنت بح�جة 
املعلمون طالبهم  يقنع  اأن  وبييدًل من  املعلمني بحذافره�،  تعليم�ت 
ب�لأ�سب�ب التي تدفعهم لفعل اأمر م�، يح�ولون اإرغ�مهم على تنفيذ 
القوانني والتعليم�ت دون نق��ص، يف حني اأن احلي�ة ل ت�سر على هذا 

النحو خ�رج اأ�سوار املدر�سة.
خ�رج  تفكر  اأن  عليك  يجب  العملية،  احلييييي�ة  يف  اليينييجيي�ح  ولتحقيق 
ال�سندوق، ل اأن تفعل كم� يفعل الآخرون، وهن�ك العديد من الأ�سي�ء 
املدر�سية، مثل كيف تكون  املن�هج  به� بعيداً عن  اأن تفكر  التي يجب 
�سعيداً، وكيف تبني عالق�ت �سليمة مع الآخرين، وكيف تعي�ص حي�ة 

له� هدف حمدد.
ول يعني احل�سول على درج�ت متدنية يف املدر�سة اأنك �ستكون ف��ساًل 
يف امل�ستقبل، والإح�س�ئي�ت توؤيد هذا الراأي، وهن�ك اأمثلة كثرة على 
اأ�سخ��ص مل يت�بعوا حت�سيلهم العلمي، لكنهم حققوا جن�ح�ً منقطع 
الآلف  ب�ت يعمل فيه�  �سرك�ت  واأ�س�سوا  العملية،  النظر يف حي�تهم 

من اأ�سح�ب ال�سه�دات الع�لية.
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زيادة ال�ضوائل النخاعية قد ت�ضيب بالتوحد 
النخ�عية خ�رج  ال�سوائل  زائييدة من  اأن كمية  درا�سة حديثة  نت�ئج  اأظهرت 
نط�ق املخ واحلبل ال�سوكي مرتبطة ب�حتم�لت اأكرب لالإ�س�بة ب�لتوحد يف 

الر�سع املعر�سني خلطر وراثي لالإ�س�بة ب�سم�ت التوحد.
درا�سة  اأو  �ست�دي(  اإميدجينج  برين  )اإنف�نت  ا�سم  عليه�  يطلق  والدرا�سة 

ت�سوير مخ الر�سع.
وقيي�ل الطبيب ميي�رك دي. �سني من كلية الطب يف ت�س�بل هيل يف ج�معة 
نيييورث كيي�رولييينيي� هيييذه الييعييالميية احليييييوييية يف عييميير �ستة اأ�ييسييهيير تييزيييد من 
اأن  قبل  الطفل  حي�ة  من  الأول  الع�م  يف  للتوحد  املبكر  الر�سد  احتم�لت 

تبداأ الأعرا�ص ال�سلوكية يف الظهور.
وق�ل لرويرتز هيلث عرب الربيد الإلكرتوين هذا �سروري لأن كلم� متكن� 
النت�ئج طويلة الأمييد على الطفل  ال�سلوكي مبكرا ك�نت  التدخل  من بدء 

اأف�سل.
على  �سيك�تري  بيولوجيك�ل  دورييية  موقع  على  ن�سرت  التي  الدرا�سة  ويف 
اخل�رجية  النخ�عية  ال�سوائل  بني  ال�سلة  البحث  فريق  فح�ص  الإنرتنت 
وخطر الإ�س�بة ب�لتوحد يف 343 ر�سيع� من بينهم 221 ر�سيع� لديهم 
به  اأكييرب م�س�ب  �سقيق  وجييود  ب�سبب  ب�ملر�ص  لالإ�س�بة  احتم�لت مرتفعة 
اأ�سري  ت�ريخ  لديهم  لي�ص  ر�سيع�   122 عند  الحتم�لت  انخف�ست  فيم� 

للتوحد.
اأكرب لالإ�س�بة ب�لتوحد ازدادت  اأن املعر�سني ب�سكل  اإىل  وخل�ص الب�حثون 
العمر  من  اأ�سهر  �ستة  بلوغهم  عند  اخل�رجية  النخ�عية  ال�سوائل  لديهم 

وظلت مرتفعة ب�سكل ملحوظ حتى بلوغهم 24 �سهرا.
ومل تختلف م�ستوي�ت ال�سوائل النخ�عية اخل�رجية ب�سكل كبر بني الر�سع 

غر املعر�سني خلطر الإ�س�بة ب�ملر�ص.

تعرف على اأقوى جواز 
�ضفر يف العامل 

عييلييى اليييرغيييم مييين متييتييع امليييواطييينيييني يف 
املج�نية  اليي�ييسييحييييية  بيي�لييرعيي�ييية  اليي�ييسييويييد 
اليي�ييسيي�مييليية والييتييعييليييييم اجليي�مييعييي املج�ين 
والييعييطييالت الييطييويييليية مييدفييوعيية الأجييير 
واأحييييييييد اأطييييييييول ميييتيييو�يييسيييط الأعييييييميييييي�ر يف 
مبيزة   � اأي�سً يتمتعون  اأنهم  اإل  اأوروبييي�، 
رائييعيية اأخيييييرى. ومتييتييلييك اليي�ييسييويييد جواز 
وفًق�  وذليييك  الييعيي�مل،  الأقييييوى يف  ال�سفر 
نوم�د  �سركة  عيين  �ييسيي�در  جديد  لتقرير 

ك�بيت�لي�ست لال�ست�س�رات.
ومت ت�سنيف جييوازات ال�سفر للدول من 
ح�مله�،  بييهيي�  يتمتع  الييتييي  امليييزايييي�  حيييييث 
وتت�سمن ال�سفر بدون ت�أ�سرة وال�سمعة 
واحلري�ت  الدولية  وال�سرائب  الع�ملية 

املدنية. 
ومن بني 199 بلًدا ج�ءت ال�سويد على 
الق�ئمة، يف حني احتلت بريط�ني�  راأ�ييص 
تتمكن  ومل  عييي�يييسييير،  الييي�يييسييي�د�يييص  املييييركييييز 
الييييولييييي�ت امليييتيييحيييدة مييين اليييو�يييسيييول اإىل 

املراكز الثالثني الأوىل.
ووجدت الدرا�سة اأن ال�سويديني ميكنهم 
زي�رة 176 بلًدا دون ت�أ�سرة، ويتمتعون 
بيي�إمييكيي�نييييية الييعييمييل خيييي�رج بيييالدهيييم، دون 
احل�جة اإىل دفع ال�سرائب يف موطنهم.

خرباء يتوقعون اإقامة 
م�ضتوطنات ب�ضرية يف الف�ضاء

قيييييي�ل اأحيييييييد خيييييييرباء اليييفييي�يييسييي�ء يف 
بريط�ني� اإن اآلف الن��ص ميكنهم 
العي�ص مب�ستوطن�ت ت�سبح يف مدار 
الع�سرين  خييييالل  الأر�ييييييص  حييييول 
�ستكون  واإن حي�تهم  املقبلة،  ع�م� 
ال�سحية،  اليينيي�حييييية  مييين  اأفيي�ييسييل 
الأميير الذي يجعلهم اأطييول عمرا 

وق�مة اأي�س�.
واأو�يييييسيييييح رئييييييي�يييص مييي�يييسيييروع هذه 
اجليييميييعييييييية  يف  املييييي�يييييسيييييتيييييوطييييينييييي�ت 
اليييربييييطييي�نييييييية ليييي�ييييسييييوؤون ميييي� بني 
اإنرتبالنرتي  "بريتي�ص  الكواكب 
اأن  �يييسيييتيييون  جيييييري  �سو�سيتي" 
الب�سرية اقرتبت من النقطة التي 
امل�ستوطن�ت  بن�ء هذه  فيه�  ميكن 
القمر  ميين  خيي�م  ميييواد  ب��ستخدام 
ف�س�ء  يف  املييوجييودة  الكويكب�ت  اأو 

الأر�ص.
امل�ستوطن�ت  هييذه  �سك�ن  و�سيبداأ 
-وفييييقيييي� لييي�يييسيييتيييون- بيييبييينييي�ء األييييييواح 
كم�سدر  ل�ييسييتييخييدامييهيي�  �سم�سية 
اإىل  ميي�ييسييرا  الأر�يييييص،  يف  للط�قة 
كف�ءة  اأكيييييرث  الييطييريييقيية  هييييذه  اأن 
مييين جتييميييييع طيي�قيية اليي�ييسييميي�ييص من 
تعرب  اأن  بعد  الأر�يييص  �سطح  على 
ال�سن�ع�ت  لكن  اجلييوي،  الغالف 
لحق�  تنتقل  اأن  ميييكيين  الأخييييرى 
انعدام  من  لت�ستفيد  الف�س�ء  اإىل 
للط�قة  اله�ئلة  والييوفييرة  اليييوزن 

ال�سم�سية.
جوانب قانونية

من  كيييثيييرا  اأن  �يييسيييتيييون  واأ�يييييسييييي�ف 
اأن  عييلييى  تعتمد  امليي�ييسييروع  جييوانييب 
�سفن  ببن�ء  خ��سة  �سرك�ت  تقوم 
ف�س�ئية تنقل الن��ص اإىل الف�س�ء 
يتطلب  كم�  منخف�سة.  بتك�ليف 
الق�س�ي�  ميين  الكثر  يف  التفكر 
والإ�سك�ن،  املييييدن،  تخطيط  مييثييل 
النب�ت�ت  وزراعيييية  مييكيي�تييب،  وبيينيي�ء 
وكذلك  املالئمة،  البيئة  وتوفر 
ملعرفة  الق�نونية  اجلوانب  درا�سة 

هل ميكن اأخذ مواد من القمر.
برين�ستون  جيييي�مييييعيييية  وكيييييي�نييييييت 
نييفييذت بحث� بهذا  الأمييركييييية قييد 
ال�س�أن يف �سبعيني�ت القرن امل��سي 
بقي�دة الأ�ست�ذ يف الفيزي�ء جرارد 
اأونيل الذي طلب من طالبه و�سع 
ف�س�ئية.  مل�ستوطن�ت  ت�سميم�ت 
على  اليييطيييالب  راأي  ا�ييسييتييقيير  وقيييد 
اأن  امل�ستوطن�ت  لهذه  الأف�سل  اأن 
تكون �س�بحة يف الف�س�ء بدل من 
اأن يتم ربطه� ب�لقمر، على �سبيل 

املث�ل.

االأطفال عيون  حلماية  طرق   6

ب�صحة  اأبنائها  ت��رى  اأن  ه��ي  اأم  اأي  اأم��ن��ي��ات   اأك��ر 
جيدة. من اأهم الأع�صاء التي يجب اأن تعطيها الأم 
اأى م�صكلة تتعلق بالعني  عناية خا�صة العيون حيث 
منها  يعانى  الأب�صار رمبا  م�صاكل يف  قد يرتتب عنها 
ما  لكت�صاف  الطرق  اأه��م  من  عمره.  لبقية  الطفل 
الك�صف  هي  بالعني  م�صاكل  اأي  يعانى  طفلك  كان  اإذا 
نظر  �صعف  ح��الت  هناك  ك��ان  اإذا  خا�صة  ال��دوري 

وراثية يف العائلة. 
اأي حالة  ب�صهولة ت�صخي�ص  الأحيان ميكن  اأغلب  يف 
مر�صية يف العني منذ الولدة، وذلك حيث اأن هناك 
وتتف�صى   ، الر�صع  ب��ني   ال�صائعة  احل���الت  بع�ص 
الدول  يف  خ�صو�صًا  البلدان،  كل  يف  العيون  اأمرا�ص 
التي  واجلهل  الوعي  وقلة  الإهمال  ب�صبب  الفقرية، 
غري  اإىل  الب�صر  حا�صة  ذه��اب  اإىل  ت��وؤدي  اأن  ميكن 

رجعة فيعي�ص اأ�صحابها يف ظالم دام�ص.

�سريعة،  بييوتييرة  الأطييفيي�ل  عند  الب�سر  ح��سة  وتييتييطييور   
يرون  ل  لكنهم  اليييروؤيييية  ي�ستطيعون  اليييييولدة  فييحييديييثييو 
الن��سعة،  الألييوان  روؤييية  الدقيقة، كم� ميكنهم  التف��سيل 
وينجذبون اإىل وجود الآخرين. ويف حلول ال�سهر الث�لث 
الأ�ييسييييي�ء ال�سغرة  الييرابييع يتمكن الأطييفيي�ل ميين روؤيييية  اأو 
ال�سنة الأوىل  اقييرتاب نه�ية  الألييوان، ومع  ويفرقون بني 

يرون اأدق التف��سيل. 
ويف هيييذا اليي�ييسييدد، اأكييييد طييبيييييب الييعيييييون الييتيي�ييسيييييكييي ب�فل 
اأطف�لهم  عيييييون  بحم�ية  الأهيييل  قييييي�م  اأهييمييييية  �ستودولك�، 
وذلك من خالل  6 طرق ت�س�عد يف  ت�أمني  ذلك  ب�سكل 

فع�ل وهي:
اجلزر لي�ص وحده مفيًدا للعيون

ل يعترب اجلزر الوحيد بني املواد الغذائية املفيد للب�سر، 
غذائية  ومييواد  الط�زجة  واخل�س�ر  الفواكه   � اأي�سً واإمنيي� 
اأخرى،  ومنه� الأحم��ص الدهنية امل�سبعة املوجودة مثاًل 

يف ال�سمك وزيت الزيتون واجلوز واخل�س�ر والفواكه .
التواجد  يف اخل�رج 

مي�سي الكثر من الأطف�ل �س�ع�ت طويلة يف اأم�كن مغلقة 
اأم�م  �س��س�ت  الكمبيوتر والتلفزيون، الأمر الذي ي�س�هم 

الطبيعة  يف  التواجد  اأن  حني  يف  النظر،  عيوب  ت�سكل  يف 
يف ظل الإ�س�ءة الطبيعية يعترب ع�ماًل مهًم� يف  التطور 
الكثر  اأن   اإىل  ال�سحيح لنظر الأطف�ل. وينبه الطبيب، 
من الأبح�ث تربط  بني  زي�دة  احتم�لت التعر�ص لق�سر 

النظر وبني الإق�مة لفرتات ق�سرة يف الطبيعة.
النظ�رات ال�سم�سية

يتوجب حم�ية الب�سر من اأ�سعة ال�سم�ص القوية، ل �سيم� 
اأثن�ء التواجد يف املن�طق اجلبلية اأو عند البحر من خالل 
ال�سم�سية   النظ�رات   الراأ�ص وا�ستخدام   و�سع غط�ء على 

املن��سبة.
ال�صباحة بنظارات الغوا�صني

التواجد  اأثييينييي�ء  الييغييوا�ييسييني،  نيييظييي�رات  ا�ييسييتييخييدام  يف�سل 
تكون  فيه�  الكلور  ن�سبة  لأن  ب�لأطف�ل،  اخل��سة  ب�مل�س�بح 
قليلة من جهة، وتتم مراقبة نوعية امل�ء فيه� ب�سكل اأكرب 

من جهة اأخرى.
الذي  امل�س�بح  ومييي�ء  امليي�لييح  املييي�ء  اأن  اإىل  الطبيب،  وييينييبييه  
يف  الأطييفيي�ل  عيون  يهيج�  اأن  ميكن  الكلور  على  يحتوي 
و�سع  يف�سل  ولييهييذا  ب�لته�ب�ت،  ويت�سبب�  احلييي�لت  بع�ص 

نظ�رات الغوا�سني على عيون الطف�ل ملنع حدوث ذلك.

حتديد الوقت اأم�م ال�س��سة
الكمبيوتر والتلفزيون  مع  اأم�م �س��س�ت  التواجد  ي�س�هم 
ت�سعر  وجعله�  النظر  عيييييوب  تطوير  يف  اأخييييرى،  عييوامييل 
اأحييي�دي اجل�نب،  للعيون  اإثييقيي�ًل   ذلييك ميثل  ب�لتعب، لأن 
اأم�م  املكوث  طوياًل  ولهذا ف�إن من الأهمية مبك�ن عدم  
الكمبيوتر والتلفزيون، وبدًل من ذلك التواجد يف اخل�رج 
و مم�ر�سة الن�س�ط  البدين وتركيز الب�سر على الأهداف 
اأثن�ء  منتظمة  توقف�ت  اإجيييراء  اأن  املييوؤكييد  وميين  البعيدة. 
والتطلع  الكمبيوتر،  على  العمل  اأو  التلفزيون  م�س�هدة 

اإىل اأم�كن بعيدة يخفف اجلهد عن العيون.
الفحو�ص الوقائية

اإجيييراء  فحو�س�ت  يي�، اإىل  اأييي�ييسً يحت�ج الأطييفيي�ل الأ�ييسييحيي�ء 
وق�ئية دورية للك�سف مبكًرا عن الإ�سك�لت التي يتعر�سون 
له� يف العيون، والتي ميكن مع�جلته� بنج�ح  حني يكون 
الأطف�ل �سغ�ًرا وذلك ل�سعوبة مع�جلته� عند الكرب، لذا 
اأطف�لهم  يف مو�سوع تثبيت  يتوجب على الأهييل  مت�بعة 
اأثن�ء  روؤو�سهم  يحنون  ك�نوا  اإذا  وفيم�  املييواد،  على  النظر 
النظر اإىل الأ�سي�ء اأو ي�سطدمون ب�لأ�سي�ء يف املنزل اأثن�ء 

حتركهم .

احذروا النوم 
ب�ضعر رطب

ب�سعر  النوم  ن�سمع كثراً عن خم�طر 
الن��ص قد ل  اأن الكثر من  اإل  رطب، 
يعرون اأي اهتم�م جدي لهذا الأمر. 
الإقيييدام على هذه  اإن  الواقع  ولكن يف 

اخلطوة قد يكون �س�راً جداً.
مييي� هيييي الأ�ييييسييييرار اليينيي�جييميية عييين هذه 

الع�دة ال�سيئة؟
ان  على  اليي�ييسييوء  ت�سليط  بييداييية  يجب 
تعري�ص فروة الراأ�ص للرطوبة لفرتة 
طويلة ميكن اأن يوؤدي اىل ت�أجيج فروة 
يت�سبب  م�  وب�لت�يل  وتهّيجه�،  الراأ�ص 

بحكة مزعجة.
ب�سعر رطب  النوم  اإن  الييراأ�ييص:  _اآلم 
ب�سداع  الإن�س�ن  �سعور  اىل  يييوؤدي  قد 
اأثيينيي�ء النوم  �ييسييديييد. يييحييدث هييذا لأن 

درجة حييرارة اجل�سم ترتفع، وب�لت�يل 
م� يزيد من الرطوبة يف الراأ�ص وهذا 

م� يوؤدي اىل ال�سعور ب�لأمل.
الرطب  اليي�ييسييعيير  اإن  اليي�ييسييعيير:  -تيييليييف 
معّر�ص للتلف والتق�سف بن�سبة اأكرب.

-اليييييعيييييدوى: حتيييتيييوي اليييو�يييسييي�ئيييد على 
كييمييييي�ت كييبييرة ميين الييبييكييتييرييي� كونه� 
متييتيي�ييص الييعييرق وخييالييي� اجلييلييد امليتة 
واليييزييييوت الييتييي يييفييرزهيي� اجليي�ييسييم. اإن 
اليي�ييسييعيير اليييرطيييب ييينييقييل الييرطييوبيية اىل 
بتن�قل  يت�سبب  م�  وب�لت�يل  الو�س�دة، 

البكتري�.
-حكة: اإن ال�سعر الرطب يت�سّبب ب�أنواع 
خمتلفة من احلكة، وذلك ب�سبب ت�سّكل 

الرطوبة يف فروة الراأ�ص.
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يف اإطار الرنامج الثقايف الإماراتي-الفرن�صي 

اأكادميية فر�ضاي الوطنية لفنون الفرو�ضية تقدم خم�ضة عرو�ض اأداء للمخرج العاملي بارتابا�ض يف قلعة اجلاهلي بالعني

كلية العلوم بجامعة االإمارات تعد درا�ضة حول الظروف اجليوبيئية لبحرية زاخر

مبنا�صبة تعيينه بالأمم املتحدة

اأبناء العوامر يف احتفالية ح�ضرها حممد بن حم 

جمل�ض بني يا�ض بح�ضور �ضيخ قبيلة املناهيل يزور واحة الكرامة

•• العني - الفجر

تقدم  الإم�راتي-الفرن�سي،  الثق�يف  الربن�مج  اإطيي�ر  يف 
الفرن�سية  وال�سف�رة  والثق�فة  لل�سي�حة  اأبوظبي  هيئة 
ع�ملي�ً  م�سرحي�ً  عر�س�ً  الفرن�سي،  واملعهد  اأبوظبي  يف 
مله�رات الفرو�سية ت�ست�سيفه قلعة اجل�هلي يف مدينة 
العني اأي�م 23 و24 و25 و27 و28 من �سهر م�ر�ص 
اجل�ري. ويقدم هذا العر�ص للجمهور املخرج ومدرب 
خيول  ميين   30 مب�س�ركة  ب�رت�ب��ص  ال�سهر  اخليييييول 
وفر�س�ن "اأك�دميية فر�س�ي الوطنية لفنون الفرو�سية" 
خ�سي�س�ً  اأُن�سئت  خ��سة  مرابط  يف  ويق�م  الفرن�سية، 
داخل قلعة اجل�هلي. ويتكون العر�ص من 15 م�سهداً، 
الإم�راتي، وجمموعة من  ال�سعر  يرافقه� فقرات من 
ب�رزين،  ملحنني  اأعييميي�ل  ميين  املو�سيقية  املييقييطييوعيي�ت 
�سب��ستي�ن  اأعييميي�ل  من  الت�سيلو"  "مقطوعة  تت�سمن 
املو�سيقي  للموؤلف  ريجين�"  "�س�لف�  ومقطوعة  بيي�خ، 
مونتيفردي، و"ذا رايت اأوف �سربينج" ل�سرتافين�سكي، 

ب�لإ�س�فة اإىل فقرة عزف منفرد على اآلة العود.  
امليييبييي�رك، رئييييي�ييص جمل�ص  �ييسييعيي�دة حمييمييد خليفة  وقييي�ل 
يف  "ي�سعدن�  والثق�فة:  لل�سي�حة  اأبوظبي  هيئة  اإدارة 
للمجتمع  نقدم  اأن  والثق�فة  لل�سي�حة  اأبوظبي  هيئة 
الفرو�سية،  لفنون  ال�سخم  الييعيير�ييص  هييذا  الإمييي�راتيييي 
الفرن�سية،  والثق�فية  الر�سمية  اجله�ت  مع  ب�لتع�ون 
مب� يعك�ص عمق العالق�ت الثق�فية بني دولة الإم�رات 

واجلييمييهييورييية الييفييرنيي�ييسييييية. ونييحيين �ييسييعييداء مبيي� حققه 
اإجن�زات  من  الإم�راتي-الفرن�سي  الثق�يف  الربن�مج 
خيييالل املييرحييليية اليي�ييسيي�بييقيية، والييييذي قييدميينيي� ميين خالله 
العديد من الفع�لي�ت الفنية، ت�سمنت مع�ر�ص للفنون 
املع��سرة، وعرو�ص مو�سيقية وم�سرحية، احتف�ًء بعدد 
اللوفر  اأبييرزهيي�  ميين  الييكييربى،  الثق�فية  امليي�ييسيي�ريييع  ميين 

اأبوظبي. 
كم� تهدف فع�لي�ت هذا الربن�مج اإىل اإيج�د م�س�ح�ت 

احلوار  لتعزيز  ال�سعبني  بني  والفني  الثق�يف  للتب�دل 
يف جم�لت الإبداع والبتك�ر يف �ستى جم�لت التعبر 
الفني.  ويعترب املخرج ومدرب اخليول ب�رت�ب��ص من 
الفن  بييني  تييدمييج  الييتييي  ال�ييسييتييعييرا�ييسيي�ت  ت�سميم  رواد 
ع�م  ويف  والتمثيل،  ال�ستعرا�سي  والأداء  واملو�سيقى 
زينغ�رو  م�سرح  مع  ب�لتع�ون  ب�رت�ب��ص  جنح   1984
الفنون  األيييييوان  ميين  جييديييد  ليييون  اإبيييييداع  يف  للفرو�سية 
العرو�ص  م�سممي  اأ�سهر  من  واأ�سبح  ال�ستعرا�سية 

البتك�رية  عييرو�ييسييه  قيييدم  اليييعييي�مل، حيييييث  الأدائييييييية يف 
يف كييل ميين نيييييويييورك، وطييوكيييييو، واإ�ييسييطيينييبييول، وهونغ 
الييعيي�مل. ويف  املييدن حييول  كونغ، ومو�سكو، وغره� من 
الوطنية  فر�س�ي  اأك�دميية  فرقة  اأ�ّس�ص   ،2003 عيي�م 
امللكية لق�سر  الفرو�سية داخل مرابط اخليول  لفنون 
يف  التعليمية  املوؤ�س�سة  هييذه  اأ�ييسيي�ليية  وتكمن  فيير�ييسيي�ي. 
اإت�حته� الفر�سة لتن�قل اخلربات مبج�ل ا�ستعرا�س�ت 
اأخيييييرى مثل  تييعييلييم تييخيي�ييسيي�ييسيي�ت  اإىل جييي�نيييب  اخليييييييول 
املب�رزة والأداء والغن�ء والكيودو فن الرم�ية ب�لقو�ص 
مي�سيل  �سع�دة  قيي�ل  جهته،  ميين  التقليدي.   الييييي�بيي�ين 
مييراييييييه، اليي�ييسييفيير الييفييرنيي�ييسييي ليييدى دولييية الإمييييي�رات: 
الفرو�سية  فنون   2011 ع�م  يف  اليون�سكو  "اأدرجت 
الييتييقييليييييدييية الييفييرنيي�ييسييييية عييلييى قيي�ئييميية اليييييرتاث الثق�يف 
امليييييي�دي. ونييحيين يف فييرنيي�ييسيي� فخورون  الإنييي�يييسييي�ين غييير 
الفرو�سية  لفنون  الوطنية  فر�س�ي  اأك�دميية  بتقدمي 
يف  الفرن�سية  للتق�ليد  مب��سراً  انعك��س�ً  تعترب  التي 
الذي  امل�سرتك  ال�سغف  وهييو  اخليييييول،  تييدريييب  جميي�ل 
يجمعن� مع الثق�فة الإم�راتية.  ونحن �سعداء ب�إق�مة 
وفخورون  الييعييني.  مدينة  يف  الفرو�سية  فنون  عر�ص 
والتزامن�  الفرن�سية-الإم�راتية،  الثق�فية  ب�لعالق�ت 
املتب�دل الذي يعزز مب�دئ ال�سالم والتن�غم. ونعترب اأن 
الأر�سية  يوفر  الإم�راتية-الفرن�سية  الثق�فة  برن�مج 
املالئمة لتعزيز عالق�تن� والتعرف على �سغفن� وقيمن� 

امل�سرتكة."

•• العني - الفجر

حول  درا�ييسيية   ، الإميييي�رات  بج�معة  العلوم  كلية  قدمت 
على  وتيي�أثييرهيي�  زاخييير  لبحرة  اجليوبيئية  الييظييروف 
اهمية هذه  وتيي�أتييى  الييعييني،  املييجيي�ورة مبدينة  امليينيي�طييق 
املت�س�رعة  التنموية  الدرا�سة كنتيجة طبيعية للطفرة 
الحتي�ج�ت  مييين  ذلييييك  تييبييع  وميييي�  اليييعيييني  مييدييينيية  يف 
وال�سن�عية  الزراعية  التنمية  عملي�ت  ملواكبة  امل�ئية 

والمتدادات العمرانية اجلديدة. 
ونيييتيييج عييين اليييتيييطيييور اليييعيييميييراين ظيييهيييور اليييعيييدييييد من 
البحرات ال�سطحية مبدينة العني منه� م� هو طبيعي 
املبزرة  كبحرة  �سن�عي  هو  م�  ومنه�  الف�ي�سة  كعني 
ومنه� م� هو نت�ج �سخ املي�ه اجلوفية والين�بيع كبحرة 
البحرات  املبزرة. وقد لفت ظهور هذه  وغييرب  زاخيير 
وخ��سة بحرة زاخر نظر الب�حثني يف جم�ل املي�ه منذ 
2008، وقد ك�ن فريق بحثي من ق�سم اجليولوجي� 
ب�أخذ  الظ�هرة  هييذه  ت�بع  ميين  اأول  الإميييي�رات  بج�معة 

بع�ص القي��س�ت مللوحة املي�ه ب�لبحرة. 
وك�ن ظهور بحرة زاخر منذ 2003 ومنوه� ال�سريع 
وتغراته� البيئية امللحوظة من ع�م اىل ع�م ي�سكل م� 
ي�سبه اخلطر البيئي على املن�طق املج�ورة، ف�ساًل عن 
رواده� وتع�ملهم املب��سر وغر املب��سر مع مي�ه وتربة 
وهييييواء الييبييحييرة. فييقييد قييي�م ق�سم اجليييييولييوجييييي� بعمل 
بحث على عين�ت ا�سرت�س�ديه من مي�ه وتربة البحرة 
لدرا�سة تركيزات العن��سر الكربى وال�سغرى ومعرفة 

اأثره� البيئي على املن�طق املحيطة ب�لبحرة.
و�ييسيي�ركييت يف هيييذه اليييدرا�يييسييية عيييدد مييين طيي�لييبيي�ت ق�سم 
اجليولوجي� حتت اإ�سراف الأ�ست�ذ الدكتور ح�سن اأرمن 
– اأ�ست�ذ اجليولوجي� البيئية-، والدكتور �س�بر حممود 
ب�لق�سم-،  املي�ه  جيولوجي�  يف  الهيئة  خيي�رج  -مييدر�ييص 
ملييدة ثالثة  ا�ستمر  البحث والييذي  اأظييهييرت نت�ئج  وقييد 
�سهور ارتف�ع ملحوظ يف ملوحة املي�ه، والذي يرتاوح 
اإىل   2009 املليون عيي�م  4000 جييزء يف  بني حييوايل 
اإجراء  2016 وقت  املليون  12000 جزء يف  حوايل 

البحث.
كم� اأو�سحت النت�ئج معدلت مرتفعة جداً يف تركيزات 
واللومنيوم  احلديد  مثل  والثقيلة  الن�درة  العن��سر 
والر�س��ص والزنك والنيكل والتي تعدت كل املق�يي�ص 
املحلية والع�ملية املعمول به�، حيث �سجل تركيز عن�سر 
ب�لإ�س�فة  املليون،  3500 جزء يف  الرتبة  احلديد يف 
اإىل ذلك لوحظ اأي�س� ارتف�ع تركيز العن��سر الكربى 
والك�ل�سيوم  واملغن�سيوم  والبوت��سيوم  ال�سوديوم  مث�ل 
يف عين�ت املي�ه وب�سكل اأكرث و�سوح�ً يف عين�ت الرتبة، 

ف�سجل عن�سر الك�ل�سيوم 8000 جزء يف املليون.
وف�سر البحث ذلك بتعدد اأنواع املي�ه ال�سطحية وحتت 
ال�سطحية وتعدد مكون�ته� الكيمي�ئية التي ت�سل اىل 
والزراعي  ال�سحي  اليي�ييسييرف  كمي�ه  الييبييحييرة،  مييوقييع 
وال�سن�عي الغر مع�جلة والغر مط�بقة للموا�سف�ت 
ت�سببت يف ظهور هذه  والتي  والع�ملية  املحلية  البيئية 

النت�ئج.

ولييفييتييت نييتيي�ئييج هيييذا الييبييحييث الييطييالبييي الأولييييييية نظر 
الق�ئمني على البحث وامل�سرفون عليه ب�أن يتحول اإىل 
ودقيق  حقيقي  تقييم  ي�سمل  بحثي،  م�سروع  مو�سوع 
قي��ص  مع  وبيولوجي�ً  كيمي�ئي�ً  والرتبة  املي�ه  ملكون�ت 
النبع�ث�ت الغ�زية والهواء لبحرة زاخر وو�سع النت�ئج 
بني يدي امل�ستخدمني، و�سن�ع القرار لتاليف املخ�طر 
مكون�ت  عييلييى  �سلب�ً  يييوؤثيير  والييييذي  م�ستقباًل  البيئية 

املجتمع البيئي الإن�س�نية والنب�تية واحليوانية.    

واأكد الأ�ست�ذ الدكتور اأحمد مراد -عميد كلية العلوم-
هذه  مثل  يف  وم�س�ركتهم  الطالب  قي�م  "اأهمية  على 
الأبح�ث والتي تظهر مدى حر�ص كلية  النوعية من 
خلدمة  ع�مه  ب�سفة  واجل�معة  خ��سة  ب�سفة  العلوم 
املجتمع والبيئة واحلف�ظ على وجود جمتمع ترفيهي 
وتنموي خ�يل من امللوث�ت وخ��سة املي�ه والتي تعترب 
ال�سري�ن الرئي�سي لعلمي�ت التنمية والزده�ر يف دولة 

الم�رات".

الع�مري  دومييي�ن  بيين  ن��سر  بيين  عبد  اأقييي�م 
رم�ح  منطقة  يف  ع�س�ء  حفل  دومييي�ن  اآل  و 
الييعييني مبيينيي��ييسييبيية اخييتييييي�ر ال�سيخ  مبييدييينيية 
الدكتور حممد بن م�سلم بن حم الع�مري 
ب�لأمم  اإم�س�م  ملنظمة  الع�م  لالأمني  ن�ئب�ً 
املتحدة ، ح�سر احلفل �سع�دة ال�سيخ م�سلم 
املجل�ص  ع�سو  الع�مري  حييم  بيين  �س�مل  بيين 
رئي�ص جمل�ص  ابوظبي  ال�ست�س�ري لإم�رة 
اإدارة جمموعة بن حم ، عدد من امل�سوؤولني 
وكب�ر ال�سخ�سي�ت ، و اأعي�ن القب�ئل ، اإىل 
ج�نب الأهل والأ�سدق�ء، وجمع غفر من 

اأبن�ء قبيلة العوامر.
و يف بداية احلفل القى عبد بن ن��سر بن 
بيين حم  هيينيي�أ فيه�  الييعيي�مييري كلمة  دوميييي�ن 
م�سيف� ان هذا الختي�ر ج�ء تقديرا للدور 
الييعيي�ملييي اليييذي تييقييوم بييه دولييية الإمييييي�رات يف 

جم�ل العمل الإن�س�ين والتنموي.
بقي�دة  الإمييي�رات  دوليية  اإن  الع�مري  وا�سح 
اآل  زايييد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب 
واأخيه  اهلل،  حفظه  الييدوليية،  رئي�ص  نهي�ن 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  �س�حب 
جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  ن�ئب  مكتوم 
الييييوزراء حيي�كييم دبيييي، رعييي�ه اهلل، و �س�حب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل 
للقوات  الأعلى  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي  عهد 

الإن�س�ين  للعط�ء  ، مثلت منوذج�ً  امل�سلحة 
منذ قي�مه� .عندم� ح�سدت دولتن� املراكز 
يف  الإغيي�ثيية،  وعملي�ت  العط�ء  يف  املتقدمة 
الأعوام ال�س�بقة، على ال�سعيدين الإقليمي 
تبنيه� نهج�ً  والييييدويل، وذليييك ميين خييالل 
اإن�س�ني�ً، ينطلق من ثوابت واأ�س�ص وا�سحة 

الروؤى ذات اأبع�د اإن�س�نية واأخالقية.
اإن اليييدكيييتيييور بييين حم  وا�ييييسيييي�ر بييين دوميييييي�ن 

دعم  كييبييرة يف  اإ�ييسيي�فيية  �سي�سكل  �ييسييك  بييال 
لييلييميينييظييميية وحتقيق  املييوؤ�ييسيي�ييسييي  الييتييطييوييير 
موؤهلة  �سخ�سية  فهو  الإن�س�نية،  اأهدافه� 

علمي� وقي�دي�.
احلكيمة  قييييي�دتيينيي�  ان  الييعيي�مييري  وا�يييسييي�ف 
وواع  متعلم  جيل  بن�ء  يف  جهدا  تدخر  مل 
اليييذي يت�سح ميين خالل  ومييثييقييف والأميييير 
الإميييي�رات  لت�سبح  واجلييي�د  الييييدءوب  عمله� 

من�رة من من�رات التنمية الب�سرية. 
ال�سيخ م�سلم بن حم يف  قيي�ل   وميين ج�نب 
والتقدير  اليي�ييسييكيير  بييجييزيييل  نييتييقييدم  كلمته 
والعرف�ن والولء لقي�دتن� احلكيمة بقي�دة 
األ  زايييد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب 
واأخيه  اهلل  حفظه  الييدوليية  رئييييي�ييص  نييهييييي�ن 
األ  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  �س�حب 
جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  ن�ئب  مكتوم 

دبيييي رعييي�ه اهلل، و �س�حب  اليييييوزراء حيي�كييم 
نهي�ن  األ  زاييييد  بيين  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الييقيي�ئييد الأعلى  نيي�ئييب  اأبييوظييبييي  ويل عييهييد 
ال�سمو  اأ�سح�ب  امل�سلحة واإخوانهم  للقوات 

حك�م الم�رات .
وا�س�ف بن حم فكم� عودتن� دولة الم�رات 
ب�أنه� �سب�قة يف الأعم�ل اخلرية والن�س�نية 
على  �سهل  ذلييك  كييل  الييعيي�مل  م�ستوى  على 
ابيينيي�ء الييوطيين واأتيييي�ح اأميي�مييهييم الييعييديييد من 
الفر�ص حتى يتواجدوا ب�ملن��سب الدولية 
امل�ستمر  والييدعييم  الطيبة  ال�سمعة  بف�سل 

من قي�دتن� الر�سيدة.
ا�سم  "اأن  ال�ست�س�ري  املجل�ص  ع�سو  واأ�س�ر 
اأنح�ء  يييذكيير يف جييميييييع  اأ�ييسييبييح  الإمييييييي�رات 
قييييي�دة الدولة  اأن  يييوؤكييد  اليييعييي�مل، وهيييو ميي� 
له  املغفور  خطى  على  م�ستمرة  الر�سيدة 
ب�إذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلط�ن اآل نهي�ن، 
اليييذي ر�ييسييخ قيم الكرم  ثييييراه«،  »طيييييب اهلل 
و�سعبه،  اأبن�ئه  نفو�ص  يف  واخليير  والعط�ء 
حييتييى اأ�ييسييبييح ا�ييسييم اليييدولييية مييقييرونيي�ً بتلك 

القيم النبيلة.
والتقدير  ال�سكر  بخ�ل�ص  حم  بن  وتوجه 
 ، الييكييرمييية  ملنظمي احلييفييل على جييهييودهييم 
داعي� اهلل عز وجل ان يحفظهم ويب�رك يف 

م�س�عيهم النبيلة .

تييييزاميييينيييي� ميييييع عيييييي�م اخليييييير وكييييمييييبيييي�درة 
جمتمعية وطنية. ق�م وفد من جمل�ص 
بني ي��ص برئ��سة ال�سيخ خ�لد بن طن�ف 
املنه�يل �سيخ قبيلة املن�هيل بزي�رة واحة 

الكرامة يف اإم�رة اأبوظبي.
حيييييث قييي�م اليييوفيييد بييجييوليية تييعييريييفييييية يف 
مرافق الواحة مل� متثله من قيمة للولء 
اأرواح  �ييسييرة  يخلد  و�ييسييرحيي�  والنييتييميي�ء 
�ييسييهييداء الييوطيين الأبييييرار الييذييين �سحوا 
العطرة  واأرواحييييهييييم  الييذكييييية  بييدميي�ئييهييم 

وحفروا اأ�سم�ءهم يف �سجل البطولت .
بن  خ�لد  ال�سيخ  قيي�م  الييزييي�رة  خت�م  ويف 
طن�ف بتقدمي ال�سكر والعرف�ن للقي�دة 
الر�سيدة على هذا ال�سرح ؛ معربا عن 
بزي�رة  ي��ص  بني  مدينة  اأهييي�يل  اعييتييزاز 
واحييية اليي�ييسييرف والييكييراميية داعييييي� اهلل اأن 

يتغمد �سهداء الوطن بوا�سع رحمته.

جمل�ض اأمناء "زايد للكتاب" يعتمد 
اأ�ضماء الفائزين للدورة احلادية ع�ضرة

•• اأبوظبي - الفجر

يف  الف�ئزين  اأ�سم�ء  للكت�ب"  زايييد  ال�سيخ  "ج�ئزة  اأميينيي�ء  جمل�ص  اعتمد   
خمتلف فروع اجل�ئزة للدورة احل�دية ع�سرة، وذلك خالل اجتم�ع جمل�ص 
نهي�ن ع�سو  اآل  بن طحنون  �سلط�ن  ال�سيخ  برئ��سة مع�يل  اجل�ئزة  اأمن�ء 
اأحمد  خليفة  حممد  �سع�دة  وع�سوية  اأبوظبي،  لإميي�رة  التنفيذي  املجل�ص 
غب��ص،  �سيف  و�سع�دة  والثق�فة،  لل�سي�حة  اأبوظبي  هيئة  رئي�ص  املييبيي�رك، 
اأبوظبي لل�سي�حة والثق�فة، و�سع�دة الدكتور زكي ن�سيبة،  مدير ع�م هيئة 
حممد  و�ييسييعيي�دة  والييثييقيي�فيية،  لل�سي�حة  اأبييوظييبييي  هيئة  اإدارة  جمل�ص  ع�سو 
والثق�فة.  لل�سي�حة  اأبوظبي  هيئة  اإدارة  جمل�ص  ع�سو  املحمود،  ابراهيم 
و�سع�دة الدكتور علي بن متيم، الأمني الع�م للج�ئزة، و�سعيد حمدان مدير 
اجل�ئزة، وال�سيد عبداهلل م�جد اآل علي املدير التنفيذي لقط�ع دار الكتب 

ب�لإن�بة يف هيئة ي�أبوظبي لل�سي�حة والثق�فة.
وقّدم �سع�دة الدكتور علي بن بن متيم، الأمني الع�م للج�ئزة، عر�س�ً لأهم 
واآلية عمل جل�ن  الييدورة احل�لية،  ب�مل�س�رك�ت خالل  الإح�س�ءات اخل��سة 
القراءة والفرز، وجل�ن التحكيم، ونت�ئج اجتم�ع الهيئة العلمية، والأعم�ل 
املر�سحة للفوز بهذه الييدورة، اإىل ج�نب ال�ستعدادت حلفل اجل�ئزة الذي 
للكت�ب يف  الييدويل  اأبوظبي  الييقيي�دم، خييالل معر�ص  اإبريل   30 يييوم  �سيق�م 

دورته لهذا الع�م.
كم� واأقر جمل�ص الأمن�ء اأ�سم�ء الف�ئزين يف الدورة احل�دية ع�سرة يف فروع 
النقدية  والدرا�س�ت  والفنون  الدولة  وبن�ء  والتنمية  الطفل  واأدب  الآداب 
والرتجمة والثق�فة العربية يف اللغ�ت الأخرى والن�سر والتقني�ت الثق�فية 
"املوؤلف  جيي�ئييزة  حجب  قييرار  املجل�ص  واعتمد  الثق�فية.  الييعيي�م  و�سخ�سية 
ال�س�ب" لهذا الع�م حيث اأن الأعم�ل مل ت�ستوف ال�سروط اخل��سة ب�لفوز.

واىل ج�نب ذلك، اأقر جمل�ص الأمن�ء الربن�مج الثق�يف للج�ئزة يف عدد من 
العوا�سم العربية والدولية.  يعد جمل�ص الأمن�ء ال�سلطة العلي� امل�سوؤولة 
اأهدافه�  للكت�ب مب� يحقق  زايد  ال�سيخ  الع�مة جل�ئزة  ال�سي��سة  ر�سم  عن 
الخت�س��س�ت  جميع  مم�ر�سة  �سلطة  ولييه  �سوؤونه�،  وت�سير  واأغرا�سه� 
الالزمة من اإقرار نظ�م اجل�ئزة الأ�س��سي وهيكله� التنظيمي، اإ�س�فة اإىل 
الفروع  اأي من  اأو حجب ج�ئزة  �سحب  اأو  منح  �س�أنه  قييرار من  اأي  اعتم�د 

الت�سعة وفق القواعد واللوائح والأ�سول.

ال�صمنة وال�صكري اأعداء الكلى

حملة للتوعية باأمرا�ض الكلى يف م�ضت�ضفى العني
•• العني - الفجر

ال�سحية  للخدم�ت  اأبوظبي  �سركة  من�س�آت  اأحييد  العني،  م�ست�سفى  اأعلن 
)�سحة( عن انطالق فع�لي�ت حملة التوعية ب�أمرا�ص الكلى حتت ال�سع�ر 
اأجيييل كلى  ميين  الييكييلييى.. منييط حييييي�ة �سحي  "اأمرا�ص  الكلى  ليييييوم  الييعيي�ملييي 
ال�سمنة ومنط احلي�ة اخل�مل واخلي�رات  اأثر  يركز على  والييذي  �سليمة"، 

الغذائية غر ال�سحية على �سحة الكلى.
اجللوكوز  ن�سبة  حتليل  على  ت�سمنت  جم�نية  فحو�س�ت  احلملة  وقدمت 
الييدم وقي��ص موؤ�سر كتلة اجل�سم  والييوزن و�سغط  الطول  الييدم وقي��ص  يف 
يف  وال�سحوم  الدهون  م�ستوي�ت  ملعرفة  الرئي�سي  املوؤ�سر  وهييو   ،)BMI(
م�ستوى  ملعرفة  لحييقيية  فحو�ص  لإجييييراء  ييد  ميييهِّ اأنيييه  كم�  الإنيي�ييسيي�ن،  ج�سم 

الكولي�سرتول.
ويف �سي�ق تعليقه على هذا احلملة، ق�ل الدكتور طلعت اأحمد ن�ئب املدير 
بكيفية  التوعية  ن�سر  على  تركز هذه احلملة  العني:  م�ست�سفى  الطبي يف 
الع�دات  وبع�ص  والييغييذاء  ب�لري��سة  ال�سلة  ذات  الأمييرا�ييص  ميين  الييوقيي�ييية 

وال�سلوكي�ت الغذائية مع الرتكيز على �سحة الكلى ب�سكل ع�م. 
واأو�سح ق�ئال: �سوف ت�س�عد هذه النت�ئج الطبية يف تعريف اأفراد املجتمع 
على اذا م� ك�ن هن�ك اأي خم�وف �سحية حتت�ج عن�ية واتخ�ذ الجراء الطبي 
ال�سحية  ر�سم اخلطط  يف  اأي�س�ً  امل�ست�سفى  ت�س�عد  �سوف  كم�  له�  املن��سب 

والعالجية من خالل اتب�ع نهج �س�مل للرع�ية ال�سحية يف املجتمع.
الرئي�سي لهذه احلملة، يف  الهدف  "يتمثَّل  اأحمد:  الدكتور طلعت  وك�سف 
ن�ستطيع  التي  الأمييرا�ييص  من  الوق�ية  و�ييسييرورة  ب�أهمية  اجلمهور  توعية 
تف�ديه� عرب حث اأفراد املجتمع على تبني منط حي�ة �سحي وتوفر الدعم 

وامل�سورة الطبيني ال�سروريني لهم. 
التف�عل مع  الرئي�سي من هذه احلملة  يتمثل هدفن�  ق�ئاًل: كم�  واأ�س�ف 
اأفراد املجتمع  من خالل تزويدهم بخرباتن� ون�س�ئحن� الطبية حيث يعد 
مر�ص الكلى املزمن مر�س�  ي�سيب الكلى بعد تعر�سه� لأ�سرار فت�سبح غر  
ق�درة على تنقية الدم من ال�سموم وطرح الف�سالت كم� ينبغي، مم� ي�سبب 
جتمع ال�سموم يف اجل�سم، ويوؤدي اإىل م�س�عف�ت توؤثر على �سحة ال�سخ�ص. 
ق�ل الدكتور حممد �سعد ا�ست�س�ري اأمرا�ص الكلى يف م�ست�سفى العني: اإن 
املييدة  ن�جمة عن  املزمنة عب�رة عن ح�لت مر�سية طويلة  الكلى  اأمرا�ص 
عجز الكلى عن القي�م بوظ�ئفه� الطبيعية. م�سرا اإىل اأن ال�سمنة  تعد من 

اأهم  املخ�طر الرئي�سية املوؤدية لالإ�س�بة ب�أمرا�ص الكلى.
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اأنيييواع  بع�ص  جتييي�ه  ب�حل�س��سية  الإ�ييسيي�بيية  حييي�ل  يف 
الطع�م اأو وبر احليوان�ت اأو املرّكب�ت الكيم�وية، ل 
يوجد مو�سم معني ل�ستداد احل�لة. ُي�س�ب حواىل 
معينة  بح�س��سية  الع�مل  حول  الن��ص  من   30%
وفق اإح�س�ءات منظمة ال�سحة الع�ملية التي تطرح 
ُي�س�ب  اأن  املتوقع  فمن  بيي�خليير.  تب�ّسر  ل  اأرقيي�ميي�ً 
ع�م  بحلول  ب�حل�س��سية  اثنني  اأ�ييسييل  ميين  �سخ�ص 

.2018
وفق اخلرباء، تغّرت اأ�سك�ل احل�س��سية. بعد اإحراز 
تقدم ه�ئل خالل ال�سنوات الثالثني امل��سية، متيل 
وت�سجيل  الركود  اإىل  التنف�سية  احل�س��سية  اأ�سك�ل 
اأنيييييواع احل�س��سية  تييتييطييور  بييييينييميي�  ثيي�بييتيية  ميييعيييدلت 
 8% الييراهيينيية. يبدي حييواىل  الييفييرتة  الغذائية يف 
ميين الأطييفيي�ل حييول الييعيي�مل رد فعل جتيي�ه الأغذية 

عموم�ً.
اأييي�ييسيي�ً ظيي�هييرة جييديييدة تتمثل يف  يلحظ الأطيييبييي�ء 
وتعّقد  احل�س��سية  ت�سبب  متعددة  عييوامييل  ظييهييور 
الأ�سعب من ذلك، هو ظهور )ح�س��سي�ت  احل�لة. 
متداخلة( تنجم عن عوامل له� تركيب�ت مت�س�بهة، 

وت�ستمر مدى احلي�ة.

بة عوامل م�صبِّ
- التنف�ص: ح�سرات العّث )يف ف�سل ال�ست�ء وحتى 
�سهر اأبريل(، وبر احليوان�ت الأليفة، العفونة، غب�ر 
الييروا�ييسييب اجلوية  الطلع يف الأ�ييسييجيي�ر واليينييبيي�تيي�ت، 
)نتيجة رطوبة اجلو وهطول الأمط�ر الغزيرة يف 

مو�سم غب�ر الطلع(.
- اللم�ص: معدن النيكل، مركب�ت موجودة يف بع�ص 

م�ستح�سرات التنظيف، م�دة الالتك�ص.
- عن طريق الأكل:

حليب  اليي�ييسييوداين،  الفول  البي�ص،  الأطييفيي�ل:  عند 
ف��سولي�،  حييميي�ييص،  )�ييسييوييي�،  الييبييقييولييييي�ت  الييبييقيير، 
البندق،  الييييلييييوز،  اجلييييييوز،  اليي�ييسييمييك،  عد�ص…(، 

من  املنتج�ت  الفطور،  حبوب  الف�ستق،  الك�جو، 
فئة )الالتك�ص( )اأفوك�دو، كيوي، موز، ك�ستن�ء(، 

البقدون�ص،  الييكييرفيي�ييص،  اجليييييزر،  اليي�ييسييميي�ر، 
الكزبرة.

عند الرا�سدين: التف�ح، الكرز، الفراولة، الإج��ص، 
اخلوخ.

امل�س�دات احليوية مثل  يف  الأدويييية: حتييديييداً  - يف 
البن�سلني.

لي�صت حكرًا على عمر معني:
احليي�ييسيي��ييسييييية يف مرحلة  اأنيييييواع  ميين   90% يييظييهيير 
احل�لت  عييدد  يرتفع  اأن  املنطقي  وميين  الطفولة، 

نظراً اإىل تزايد اأنواع احل�س��سية. 
األ يييخييفييي هيييذا اليييواقيييع جيي�نييبيي�ً مقلق�ً  لييكيين يييجييب 
اآخيييير مييين هيييذه اليييظييي�هيييرة. بييعييدميي� كيي�نييت عوار�ص 
مرحلة  بعد  الختف�ء  اإىل  متيل  امل��سي  يف  الييربييو 

لة  لطفو اأعداد ا اليوم  ل  ُت�سجَّ مثاًل، 
اإ�ييييييسيييييي�فييييييييييييية مييين 
الربو  حييييي�لت 
التي ت�ستمر 
رغم  على 
م  لتقد ا

يف 
 . ل�سن ا

احل�س��سية  حييي�لت  ميين  الأكيييرب  الييعييدد  اأن  �سحيح 
ُي�س�ب  لكن  الييوقييت،  ميييرور  مييع  يييرتاجييع  الغذائية 
املراهقون حتديداً ب�لأزم�ت الأكرث خطورة. كذلك، 
تظهر ح�لت ح�س��سية متزايدة يف مرحلة مت�أخرة، 
خريف  يف  حتى  اأو  واخلم�سني،  الأربييعييني  �سن  بني 
الأ�ييسييخيي��ييص مل  اأن هيييوؤلء  اأييي�ييسيي�ً. لكن مبيي�  العمر 
يع�نوا يوم�ً من هذه احل�لت، فغ�لب�ً م� يت�أخرون 

يف ا�ست�س�رة الطبيب.

التلوث يزيد احلالة �صوءًا
وتن�ول  ال�سخ�سية  النظ�فة  يف  املب�لغة  اأن  �سك  ل 
امل�س�دات احليوية توّلد بيئة تن��سب انت�س�ر خمتلف 
اأنيييييواع احليي�ييسيي��ييسييييية. كييذلييك يييعييزز الييتييلييوث انت�س�ر 
امل�سبِّبة للح�س��سية. لكن ل يجب جت�هل  العوامل 
العوامل الوراثية يف هذا املج�ل. يبلغ خطر اإ�س�بة 
الطفل ب�حل�س��سية %40 اإذا ك�نت والدته م�س�بة 
 30% الن�سبة  اأي�س�ً، بينم� تبلغ هذه  ب�حل�س��سية 
اإذا ك�ن الوالد م�س�ب�ً به�، و%80 اإذا ك�ن الوالدان 
مع�ً م�س�بني ب�حل�س��سية. تنجم احل�س��سية عموم�ً 
ت�سّهل  الييتييي  والبيئة  الييوراثييي  الع�مل  التق�ء  عيين 

انت�س�ر احل�س��سية.
لكن ل يقت�سر الأمر على ذلك وفق اخلرباء. 
اأ�سك�ل  تغير  اإىل  التلوث  تييوؤدي جزيئ�ت 
بييعيي�ييص امليييييوّرثييييي�ت، مييي� يييعيينييي ظهور 
ردود  بييييييعيييييي�ييييييص 
الفعل املن�عية 
املييييتييييفيييي�وتيييية، 
اأي م� ُي�سّمى 
ب�حل�س��سية. 
اأن  ييييييبيييييقيييييى 

يعرف العلم�ء م� اإذا ك�نت ردود الفعل هذه �ستنتقل 
اإىل الأجييييييي�ل الييالحييقيية. يف مييطييلييق الأحييييييوال، قد 
يف  احل�س��سية  ظيي�هييرة  تطوير  يف  فييرد  كييل  ي�س�هم 
بطرح  الراهن  الوقت  يف  العلم�ء  يكتفي  حميطه. 
فيير�ييسييييي�ت بيي�ييسيييييطيية، لييكيين تييتييعييدد الأ�يييسيييبييي�ب التي 
مق�بل  بن�.  املحيطة  البيئة  يف  احلييذر  اإىل  تدعون� 
ظهور اأ�سك�ل جديدة من احل�س��سية، تربز اأ�س�ليب 

للوق�ية والعالج من هذه احل�لت.

فحو�صات فاعلة
اأف�سل م� ميكن اأن يح�سل هو ت�سخي�ص احل�س��سية 
يف مرحلة مبكرة. يق�سي الهدف الأ�س��سي بو�سع 
امل�سوؤول  الع�مل  من  للتخل�ص  ف�علة  ا�سرتاتيجية 
عن احل�س��سية، ومواجهة الأزم�ت الأكرث �سعوبة، 
اأنييواع احل�س��سية الأخييرى. كلم�  ف�ساًل عن جتنب 
ح�لة  عن  امل�سوؤولة  اجلديدة  العوامل  عييدد  ارتفع 
احل�س��سية، ترتاجع قدرة اجل�سم على مق�ومته�. 
حليي�ييسيين احليييييظ، تيييتيييوافييير فييحييو�ييسيي�ت عييييدة ميكن 

اخل�سوع له� لت�سخي�ص احل�لة ب�كراً:
- فحو�س�ت جلدية اأكرث دقة: تق�سي هذه الو�سيلة 
على  للح�س��سية  امل�سبِّب  الع�مل  من  قطرة  بو�سع 

الفعل  رد  حييدة  لقي��ص  الب�سرة 
انتف�خ…(.  )احييييمييييرار، 

ق�ئمة  الطريقة  هييذه 
طويلة،  فيييييرتة  مييينيييذ 
لييييكيييينييييهيييي� اأ�ييييسييييبييييحييييت 
فيي�عييلييييية بعد  اأكيييييرث 
اليييييتيييييخيييييلييييي�يييييص ميييين 

دقيقة  غر  تركيب�ت 
امل�سّببة  اليييعيييواميييل  يف 

للح�س��سية. اإنه فح�ص مث�يل يف املرحلة الأولية.
- فحو�س�ت دم ب�لغة الدقة: تق�سي هذه الطريقة 
الأج�س�م  تطور  لدرا�سة  الييدم  ميين  القليل  ب�سحب 
يف  الثوري  اجل�نب  اأم�  �س�ئع.  فح�ص  اإنه  امل�س�دة. 
املوجود  اجلييزء  مبعرفة  فيتعلق  الفحو�س�ت،  هذه 
يبدي  اليييذي  العن�سر  وهيييو  احل�س��سية،  عيي�مييل  يف 
اجل�سم رد فعل جت�هه. بح�سب طبيعة احل�س��سية، 
ميكن توقع حدة ردود الفعل الالحقة. يتم اللجوء 

اأنييييواع  لت�سخي�ص  الييتييحييليييييل  هيييذا  اإىل 
الأغذية  جتيي�ه  احل�س��سية 

الييطييلييع ووبر  وغييبيي�ر 
احليييييييييييييييوانييييييي�ت 

الأليييييييييييييييفييييييية 
حتيييدييييداً. 

 -

اخييتييبيي�رات الييرقييعيية عييلييى اأنييواعييهيي�: يف حييي�ل ظهور 
مربرة،  غر  ه�سمية  م�س�كل  اأو  ه�ئلة  فعل  ردود 
يييقييرتح الخييتيي�ييسيي��ييسيييييون اإجييييراء اخييتييبيي�رات تظهر 
نت�ئجه� بعد فرتة من الوقت مثل اختب�ر الرقعة 
اأو  عييدة  �ييسيي�عيي�ت  الب�سرة خييالل  ييع على  تييو�ييسَ الييتييي 
النظ�م منذ فرتة طويلة  ُي�ستعمل هذا  اأييي�م.  حتى 
اأي ح�س��سية جلدية  اأو  الإ�س�بة ب�لأكزمي�  يف ح�ل 
تنجم عن احتك�ك معني. لكن ُيطبَّق هذا الختب�ر 
التنف�سية  اأنواع احل�س��سية  اليوم على  ف�أكرث  اأكرث 
ُتييعيينييى مبح�ربة  اأدوييييييية  واليييغيييذائييييييية. ميييثييياًل، ثييميية 
اجلدد  املواليد  عند  البقر  حليب  جت�ه  احل�س��سية 

والأطف�ل عموم�ً.

جتارب ُم�صتهدفة
من  خييطييورة  اأكيييرث  احل�س��سية  اأنييييواع  بع�ص  يييكييون 
املن�عية  الفعل  رد  ر�سد  ا�ستح�لة  اإىل  نظراً  غره 
يف  حت�سل  احل�س��سية  لأن  العييتييييي�دييية  ب�لو�س�ئل 
الأطب�ء  يقرتح  اله�سمي.  اجله�ز  يف  احل�لة  هييذه 
حت�سن  اإذا  كيي�مييل.  �سهر  مدته�  لتجربة  اخل�سوع 
الييو�ييسييع اليييعييي�م خيييالل هيييذه املييهييليية الييزميينييييية، بعد 
على  الت�أكيد  ميكن  امل�سبوه،  الغذاء  من  التخل�ص 

ت�سخي�ص العن�سر الأول للح�لة.

هل من �صرورة لتكرار الفحو�صات نف�صها؟
من املعروف اأن احل�س��سية جت�ه ع�مل معني 
اأن تختفي  بيي��ييسييتييمييرار. ميييكيين  تييتييطييور 
ُت�ستبدل  اأو  تييتييفيي�قييم  اأو  احلييي�لييية 
اآخييييير من  نييييوع  ميييع  اأو جتييتييمييع 
تربز  هن�  ميين  احل�س��سية… 
احل�جة اإىل تكرار الفحو�س�ت 
بيييي�نييييتييييظيييي�م. يف حيييييي�ل الإ�ييييسيييي�بيييية 
هذه  ت�س�هم  غذائية،  بح�س��سية 
الوقت  مييعييرفيية  يف  الييفييحييو�ييسيي�ت 
للج�سم  فيييييييه  ُيييي�يييسيييَميييح  الييييييييذي 
ك�ن  الييذي  الييغييذاء  ب��ستهالك 
فّوت  اإذا  احل�س��سية.  ي�سبب 
املييرييي�ييص هيييذه املييرحييليية من 
ت�سبح  قيييد  الييفييحييو�ييسيي�ت، 

احل�س��سية دائمة.

الكيمي�ئية  املييييواد  اأهيييم  اأحيييد  الييكييولييييي�ييسييرتول هييو 
توازن  اإن  تقول  جييداً  واملهمة  الكبد  ينتجه�  التي 
الأ�سن�ن  ل�سحة  امليي�دة يف اجل�سم مهم جييداً  هييذه 
الذين  هذه معلوم�ت مهمة، خ��سة لالأ�سخ��ص 
املييي�دة يف  هييذه  ميين  ن�سبة  اأي  وجيييود  اأن  يعتقدون 
اأن املفت�ح  اأمر �سيئ لذلك يقول الأطب�ء  اجل�سم 
اأي�س�  املهم  التوازن، ومن  هو احلف�ظ على ذلك 
 LDL الييزييي�دة  ميين  ال�سيئ  الييكييوليي�ييسييرتول  منع 
هيييو الييكييولييييي�ييسييرتول هيييو �ييسيييييئ لأنيييييه ييييرتاكيييم يف 

ال�سرايني.
يقدم موقع Step to Health بع�ص الفواكه 
التي حت�فظ على ن�سبة الكولي�سرتول اجليدة يف 
اجل�سم وحتد الن�سبة ال�سيئة من الزي�دة ومنه�:

الأفوكادو  1-
بتن�ول  الأطيييبييي�ء  ين�سح 

ن�سف ثمرة اأفوك�دو 
اتب�ع  مع  يومي�ً 

غذائي  نييظيي�م 
�سحي فهذا 

الأمييييييييييييييييييير 
عد  ي�س�
بيييي�ييييسييييكييييل 

كيييييبييييير 

الكولي�سرتول  ن�سبة  ميين  احلييد  على 
ال�سيئة يف اجل�سم.

الأفيييوكييي�دو  اإن  اليييدرا�يييسييي�ت  تييقييول 
للدهون  �ييسييحييي  مييي�يييسيييدر  هييييو 
�سحة  لتعزيز  املهمة  الأحيي�دييية 
تتحول  الييدهييون  وهيييذه  القلب 
اإىل ط�قة ل يتم تخزينه� كم� 

اأن الأفوك�دو يقلل من م�ستوى 
اأن  وميكن  اأج�س�من�  يف  الييدهييون 

ال�سكر  م�ستوى  تنظيم  يف  ي�س�عد 
يحتوي  الأفييييوكيييي�دو  اأن  كييميي�  اليييييدم،  يف 
الذي   B3 فيت�مني  اأو  الني��سني  على 

ن�سب  بني  التوازن  حتقيق  على  ي�س�عد 
الكول�سرتول يف اأج�س�من�.

فروت اجلريت   2-
ييينيي�ييسييح الأطييييبيييي�ء بيييتييينييي�ول نيي�ييسييف ثيييميييرة جريب 
الإفط�ر  وجبة  قبل  يومي�ً  فييروت 
ن�سرت  لييييدرا�ييييسيييية  ووفييييقيييي� 
الكيمي�ء  جميييلييية  يف 
والغذائية  الييزراعييييية 
فييييييييييييييييي�إن اجليييييييرييييييييب 
اأن  ميييييكيييين  فيييييييييروت 
خف�ص  على  ي�س�عد 
ل  و ل�سرت لكو ا
بيييييه  لأن 
ئ�ص  خ�س�
مييييييي�يييييييسييييييي�دة 

لالأك�سدة.

 3 -
ع�صري الرتقال

يييحييتييوي عيي�ييسيير اليييربتيييقييي�ل عييلييى مييييي�دة ت�سمى 
يف  الكولي�سرتول  ن�سبة  تقلل  وهي  "�سترول" 
الييكييلييي لييذلييك ين�سح الأطيييبييي�ء بيي�ييسييرب كيييوب من 

ع�سر الربتق�ل يومي�ً.

الفراولة  4-
وفق�ً للعديد من الدرا�س�ت ف�إن الفراولة ت�س�عد 
م�ستوي�ت  من  حتد  فهي  م�ستوي�ت،  خف�ص  على 
ين�سح  لذلك  اجل�سم  يف  ال�سيئة  الكولي�سرتول 
15 ثمرة فراولة  و   10 بتن�ول م� بني  الأطب�ء 

يومي�.

الفراولة اأهمهما  الكوليت�ضرول  حتارب  فواكه   4
قييييدم تيييقيييريييير، نيي�ييسييره امليييوقيييع اليييهييينيييدي “بولد 
�سك�ي”، القواعد الأ�س��سية لإعداد طبق �سلطة 
يف املنزل ميد اجل�سم بجميع العن��سر الغذائية 

الالزمة.
وفيييييميي� يييلييي الييقييواعييد الأ�ييسيي��ييسييييية لييتيينيي�ول طبق 

�سلطة �سحي:
بع�ص اخل�سراوات  اأن حتتوي على  – يجب   1
الورقية اخل�سراء )البقدون�ص – اجلرجر – 
الكثر  على  حتتوي  لأنه�  – اخل�ص(،  ال�سب�نخ 
مييين امليييييواد امليي�ييسيي�دة لييالأكيي�ييسييدة وبيييييتيي� ك�روتني 
من  وغييرهيي�  الفوليك  وحم�ص  والبوت��سيوم 

الفيت�مين�ت.
اأ(  )فيييييييييتيييي�مييييني  الييييكييييرفيييي�ييييص  اإ�يييييسييييي�فييييية   –  2
)فيت�مني  والربوكلى  �سي(  واخلي�ر)فيت�مني 
�سي( واللوز يحتوي على )الني��سني والربوتني 

والألي�ف(، )الربوتني والألي�ف(.
3 – اإ�س�فة �سرائح من الطم�طم حتتوي على 
والفيت�مين�ت  والألي�ف  والبوت��سيوم  )املنجنيز 
 – الفوليك(  )حم�ص  البنجر   –  )c ،a ،k
والك�ل�سيوم  الأك�سدة،  )م�س�دات  الرم�ن  بييذور 
والبوت��سيوم والألي�ف والفيت�مين�ت( – الب�سل 

يحتوي على مواد كيم�ئية نب�تية واألي�ف.
على  يحتوي  ف�إنه  الفلفل  �سرائح  – اإ�س�فة   4
– وفيت�مني ب1، ب2، ب6  الفوليك  )حم�ص 
والأفييوكيي�دو يحتوي على دهون  �سي،  وفيت�مني 

�سحية وفيت�مين�ت واملع�دن(.
5 – بع�ص الربوتين�ت: اإ�س�فة البي�ص امل�سلوق 
اأو الدج�ج والف��سولي� حتتوي على البوت��سيوم 
الدهون  منخف�سة  اجلبنة  ال�سحية،  والدهون 

حتتوي على فيت�مني د والك�ل�سيوم.
6 – �سرائح التف�ح: يحتوي على فيت�مني �سى 
)الألي�ف  والييتييوت  والييفييراوليية  والفالفونيدات 

وفيت�مني ج(.
يحتوي  الييليييييمييون  ع�سر  بع�ص  ييير�ييص   –  7

وملعقة  الفوليك،  وحم�ص  �سي  فيت�مني  على 
�ييسييغييرة مييين زييييت الييزيييتييون )دهيييييون �سحية( 
واأخييييييراً ميييكيينييك تييينييي�ول طييبييق �ييسييلييطيية يحتوي 
وال�سرورية  الييغييذائييييية  الييعيينيي��ييسيير  جييميييييع  عييلييى 

جل�سمك.

�ضحي �ضلطة  طبق  لتناول  قواعد   7

بة لها التلوث يعزز انت�صار العوامل امل�صبِّ

طرق حماربة احل�ضا�ضية اأ�ضبحت اأكرث فاعلية

ذلك،  مع  ماألوفة.  اأ�صكاًل غري  بداأت تتخذ  لكنها  اأنواع احل�صا�صية كثرية،  اأن  �صحيح 
اأ�صبحت طريقة حماربة احل�صا�صية اأكرث فاعلية بف�صل املتابعة الطبية التي حت�صنت 

بدورها. يف ما يلي، ملحة عن هذه احلالة املزمنة التي حتتل املرتبة الرابعة عامليًا 
يف جمال عامل الطب.يكرث احلديث عن احل�صا�صية يف مو�صم غبار الطلع، عندما 

يعود التهاب خماطية الأنف للظهور مع ما يرافقه من عط�ص و�صيالن الأنف 
وعيون دامعة. لكن بالن�صبة اإىل عدد كبري من الأطفال والرا�صدين، ت�صكل 

هذه احلالة م�صكلة �صبه دائمة.
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تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:      

                                                                       
املودعة حتت رقم :166000                   بت�ريخ : 2011/12/05 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: 2011/06/30 م
ب��سييم: اإنفرونت موتور �سبورت�ص لي�سن�ص اإ�ص.اأر.اإل.

وعنوانه: 100/اإي، في� يف.جي. ج�لتي- روم�- اإيط�لي�.
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�س�حية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينم�ئي والأجهزة 
واأدوات  اأجهزة  والتعليم،  والإنق�ذ  )الإ�سراف(  املراقبة  والإ�س�رة  والقي��ص  الوزن  واأدوات  الب�سرية  والأدوات 
اأو  اإر�س�ل  اأو  اأو التحكم يف الط�قة الكهرب�ئية، اأجهزة ت�سجيل  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  لو�سل 
التي  لالأجهزة  اآلية  بيع  م�كين�ت  ت�سجيل،  اأقرا�ص   ، مغن�طي�سية  بي�ن�ت  ح�مالت  ال�سور،  اأو  ال�سوت  ن�سخ 
اأجهزة  البي�ن�ت،  ملع�جلة  واأجهزة احلوا�سيب  اآلت ح��سبة، معدات  النقد،  ت�سجيل  اآلت  النقد،  بقطع  تعمل 

اإطف�ء احلرائق.
الواقيعة ب�لفئة: 09

و�سف العالمة: عب�رة عن الكلمة الالتينية  SBK كتبت بحروف لتينية ب�للون الأ�سود  ب�خلط العري�ص، 
على ميني هذه الكلمة توجد ر�سمة �سوداء لقو�ص.

ال�سييرتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 

ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:       

                                                                      
املودعة حتت رقم :188045                  بت�ريخ : 2013/03/10 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م
ب��سييم: اأزميونتي ب�ولينو ا�ص.بي.ايه.

وعنوانه: في� ريزورجيمينتو 113،28010 ك�لتيغن�غ� )نوف�را( اإيط�لي�.
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

زج�ج  زج�جية،   اإطييي�رات  البن�ء،  لزج�ج  خ��سة  �سب�ئك  اأو   معدنية  مييواد  الألومنيوم،   �سف�ئح 
النوافذ و  واجه�ت متوا�سلة من الزج�ج.  

الواقيعة ب�لفئة: 06
  ”GLASSTOGLASS PUZZLE GLASS“” و�سف العالمة: عب�رة عن الكلم�ت الالتينية

الأ�سود. ب�للون  فقط  كبر  ب�سكل  و  لتينية  بحروف  غال�ص" كتبت  ب�زيل  "غال�ستوغال�ص 
ال�سييرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د 
، اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:        

املودعة حتت رقم :188879                بت�ريخ : 2013/03/24 م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م 

ب��سييم: ه�نغزهو زهيجي�نغ �سيليكوين كيميك�ل�ص كو.، ليمتد.
ه�نغزهو  دي�سرتيكت،  اإك�سي�و�س�ن  روود،  اإك�سي�وجني   628 منرب  �سرتيت،  �سو�س�ن  هواجني�هي،  وعنوانه: 

�سيتي، زهيجي�نغ بروفين�ص، جمهورية ال�سني ال�سعبية.
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

ل�سقة  مييواد  ال�سن�عية؛  لالأغرا�ص   ل�سقة  مييواد  مع�جلة؛  غر  اإيبوك�سية  راتنج�ت  ملدن�ت؛  �سيليكون؛ 
)مواد  لل�سوائب  مواد ممت�سة  �سيليكون؛  ف�سكوز؛ مركب�ت  ال�سن�عية؛  لالأغرا�ص  اجلييدران؛ غراء  لبالط 

فع�لة كيمي�ئي�(؛ مزيالت األوان لال�ستخدام ال�سن�عي.
الواقيعة ب�لفئة: 01

و�سف العالمة: عب�رة عن الكلمة الالتينية "FINOTECH" "فينوتيك" كتبت ب�سكل كبر و ب�للون 
ب�للون  نقطة  تتخلله  الأ�سود  ب�للون  خط  جند  وفوقه�  الرم�دي  ب�للون  طويل  خط  جند  وحتته�  الأ�سود 

."i" الرم�دي فوق احلرف الالتيني
ال�سييرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:    

                                                                            
املودعة حتت رقم :196040                بت�ريخ : 2013/08/11 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م
ب��سييم: اإيه اإي جي ب�ور �سوليو�سنز بي.يف.

وعنوانه: ويرينويغ 29، 1161اإيه جي زوانينبورغ، هولندا.
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

اأجهزة واأدوات لتجميع التي�ر الكهرب�ئي؛ املولدات الكهربية و  الكهروكيمي�وية و خالي� بط�ري�ت و  مركم�ت  
كهربية  و بط�ري�ت كهربية و  مو�سالت كهربية و  حمولت )كهرب�ء(  و حمولت اوتوم�تيكية و مقدم�ت 
عك�سية )كهرب�ء( و  م�سهرات و خراطي�ص  م�سهرات و  اأجهزة ومعدات علمية و  ب�سرية واأدوات للوزن و 
لال�س�رات و الفح�ص  و الت�أطر)الإ�سراف)  اأجهزة ومعدات لإي�س�ل   وحتول وحتويل وتراكم وتنظيم اأو 

ال�سيطرة على الكهرب�ء واملن�سورات الإلكرتونية )ق�بلة للتحميل(.
الواقيعة ب�لفئة: 09

"protect line" "بروتيكت لين" كتبت ب�سكل �سغر و  و�سف العالمة: عب�رة عن الكلمة الالتينية 
الث�نية  التينية  الكلمة  كتبت  الرم�دي يف حني  ب�للون  العالمة  الأوىل من  الالتينية  الكلمة  كتبت  مميز. 
من العالمة  "line" "لين" ب�للون الأبي�ص و�سط �سكل هند�سي دائري لونت م�س�حته الداخلية ب�للون 

الأحمر.
ال�سييرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم :259565                   بت�ريخ : 2016/09/06 م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م

ب��سييم: �سيب تيكنولوجي بي تي واي ليمتد.
وعنوانه: 1 م�كواري  بالي�ص، ليفل 40 غ�يتواي، �سيدين اإن اإ�ص دبليو 2000، ا�سرتالي�. 

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
و  النقل  حيي�وييي�ت  و  املن�س�ت  وا�ستئج�ر  تيي�أجيير  والييهييواء؛  والييقييطيي�رات  ال�س�حن�ت  طريق  عيين  الب�س�ئع  نقل 
خدم�ت  لالآخرين؛   الب�س�ئع  وتغليف  بنقل  خ��سة  يدوية  ح�مالت  ال�سوكية  والرافع�ت  املن�س�ت  رافع�ت 
جتميع املن�س�ت خ��سة ت�أجر وا�ستئج�ر املن�س�ت وح�وي�ت النقل على ق�عدة جتميع التي تعتمد على تداول 
املن�س�ت واحل�وي�ت من طرف وبني خمتلف امل�ستخدمني، لنقل الب�س�ئع لأجل الآخرين؛ التخزين وخدم�ت 

التخزين.
الواقيعة ب�لفئة: 39

 THIS IS THE SUPPLY" الييالتييييينييييية  الييكييلييميي�ت  ميييين   الييعييالميية  تييتييكييون  اليييعيييالمييية:  و�يييسيييف 
ايز  CHANGE. TOGETHER WE CAN MAKE IT HAPPEN.” " "ذي�ص 

ذاي �س�بالي ت�سينج. توغيذر وي ك�ن ميك اإت ه�بني."
ال�سييرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم :259568                 بت�ريخ : 2016/09/06 م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م

ب��سييم: �سينزهني فر�ست بلو �سيب تكنولوجي ليمتد.
دي�سرتيكت،  ن�ن�س�ن  اأفيينيييييو،  بينه�ي   ،3012 منييرب.  بيلدينغ،  3نيييود  األ-03،   اإف   11 وعيينييوانييه: 

�سينزهني، غوانغدونغ بروفين�ص، ال�سني.
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

عدادات  )م�سجلة(؛   كمبيوتر  برامج  ذكية؛  �س�ع�ت  ذكية؛  نييظيي�رات  البي�ن�ت؛  مع�جلة  اأجييهييزة 
امل�س�ف�ت  ت�سجيل  اأجهزة  �سم�ع�ت؛  راأ�ص؛  �سم�ع�ت  لالإرتداء؛  ق�بلة  الن�س�ط  اخُلطى؛ متعقب�ت 

يف املركب�ت؛ جه�ز ا�ست�سع�ر.   
الواقيعة ب�لفئة: 09

“GEEKERY”  "غيكري"  كتبت بحروف  الكلمة  و�سف العالمة: تتكون العالمة من 
لتينية فقط ب�سكل كبرة ب�للون ال�سود.

ال�سييرتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د 

، اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم :259723                   بت�ريخ : 2016/09/08 م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م

ب��سييم: غوانغدونغ الف� انيم�ي�سن اند ك�لتور كو.، ليمتد.
ب��سييم: ف�نيفلوك�ص كو.، ليمتد.

غوانغدونغ  �سيتي،  �س�نتو  دي�سرتيكت،  �سينغه�ي  دي.،  ار  وينغوان  ايييرييي�،  اندا�سرتي�ل  اأوليييدي  وعيينييوانييه: 
بروفين�ص، 515800، جمهورية ال�سني ال�سعبية

وعنوانه: 601  دي ام �سي ه�ي-تيك اندا�سرتي �س�نرت،330 �سيونغ�م-رو، م�بو-غو، �سيول، كوري� اجلنوبية
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

للعب؛  الأ�سم�ك(؛ عرب�ت  )اأدوات �سيد  الطعم  ابتالع  للعب؛ جم�س�ت  اأطف�ل؛ كرات  الألع�ب؛ لعب  اأجهزة 
اللعب؛اأجهزة  ورق  ال�سطرجن؛  األييعيي�ب  واحلييلييوييي�ت(؛  الإ�ييسيي�ءة  اأدوات  عييدا  )فيم�  امليالد  عيد  لأ�سج�ر  زينة 
األع�ب؛ زلج�ت ذات عجالت؛ م�س�رات بال�ستيكية؛ األع�ب ذكية؛ من�ذج  بن�ء الأج�س�م؛ األع�ب منزلية؛ اواين 

مركب�ت؛  قوالب بن�ء )لعب اأطف�ل(.
الواقيعة ب�لفئة: 28

الالتينيتني  الكلمتني  الرم�دي تت�سمن  اللون  �سوداء م�ئلة اىل  العالمة: عب�رة عن ر�سمة بخلفية  و�سف 
"SUPER WINGS " ''�سوبر وينغ�ص" حيث كتبت الكلمة "SUPER" "�سوبر" بحروف لتينية 
لتينية  بييحييروف  "وينغ�ص"   "WINGS" الكلمة  حتته�  وكتبت  الييرميي�دي  ب�للون  مميز  ب�سكل  كييبييرة 

كبرة ب�سكل مميز ب�للون الرم�دي حيث كتبت نقطة احلرف "i" "اآي" على �سكل كرة اأر�سية.  
ال�سييرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية: 

املودعة حتت رقم :259726                   بت�ريخ : 2016/09/08 م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م

ب��سييم: تيكنيك�ل لوبريك�نت�ص انترن��سون�ل بي. يف.
وعنوانه: مولينويرف 56، 1911 دي بي اويتغي�ست، هولندا.

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
مربدات، م�نعة للتجمد و�سوائل الفرامل؛  املواد الكيمي�ئية، وخ��سة اإ�س�ف�ت لزيوت املحرك�ت 
وزيوت ن�قل احلركة،  ب��ستثن�ء الزيوت البحرية وزيوت توليد الط�قة؛  املواد امل�س�فة للبنزين 
لتنظيف  الكيمي�ئية  املواد  الط�قة؛   لتوليد  والوقود  البحرية  الوقود  ب��ستثن�ء  الديزل،  ووقود 

املحرك�ت و/اأو  امل�زج )ك�ربراتر(.
الواقيعة ب�لفئة: 01

و�سف العالمة: عب�رة عن الكلمة الالتينية "ARDINA" "اردين�" كتبت بحروف لتينية 
فقط ب�سكل كبر ب�للون الأ�سود.

ال�سييرتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د 

، اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم :217148                  بت�ريخ : 2014/09/04 م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م

ب��سييم: بولغ�ري ا�ص.بي.ايه.
وعنوانه: 11، لوجنوتيفري م�رزيو-روم�-ايط�لي�  .

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
اجلم�ل  على  واملح�فظة  ال�سحية  العن�ية  خييدميي�ت  البيطرية،  اخلييدميي�ت  الطبية،  اخلييدميي�ت 

للك�ئن�ت الب�سرية اأو احليوان�ت، خدم�ت الزراعة والب�ستنة والغ�ب�ت.
الواقيعة ب�لفئة: 44

الأ�ييسييود، و من  ب�للون  BVLGARI    كتبت  الكلمة الالتينية   العالمة: عب�رة عن  و�سف 
فوقه� كلمة عربية "بولغ�ري".  

ال�سييرتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د 

، اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم :259464                   بت�ريخ : 2016/09/05 م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م

ب��سييم: �سيلو بال�ستيك اندا�سرتي�ل وورك�ص.
وعنوانه: �سيلو ه�و�ص، كوربورات اأفنيو، بي وينغ، �سون�وال لين، غوريغ�ون )اإي�ست(، مومب�ي 

400063، م�ه�را�سرتا، الهند. 
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

مكيف الهواء و اأجهزة لالإن�رة والتدفئة وتوليد البخ�ر والطهو والتربيد والتجفيف والتهوية 
واإمداد املي�ه والأغرا�ص ال�سحية.

الواقيعة ب�لفئة: 11
و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة "cello" "�سيلو" كتبت بحروف لتينية فقط ب�لون 

البي�ص على خلفية حمراء.
ال�سييرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د 
، اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:  

املودعة حتت رقم :259563                   بت�ريخ : 2016/09/06 م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م

ب��سييم: �سيب تيكنولوجي بي تي واي ليمتد.
وعنوانه: 1 م�كواري  بالي�ص، ليفل 40 غ�يتواي، �سيدين اإن اإ�ص دبليو 2000، ا�سرتالي�. 

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
و  النقل  حيي�وييي�ت  و  املن�س�ت  وا�ستئج�ر  تيي�أجيير  والييهييواء؛  والييقييطيي�رات  ال�س�حن�ت  طريق  عيين  الب�س�ئع  نقل 
خدم�ت  لالآخرين؛   الب�س�ئع  وتغليف  بنقل  خ��سة  يدوية  ح�مالت  ال�سوكية  والرافع�ت  املن�س�ت  رافع�ت 
جتميع املن�س�ت خ��سة ت�أجر وا�ستئج�ر املن�س�ت وح�وي�ت النقل على ق�عدة جتميع التي تعتمد على تداول 
املن�س�ت واحل�وي�ت من طرف وبني خمتلف امل�ستخدمني، لنقل الب�س�ئع لأجل الآخرين؛ التخزين وخدم�ت 

التخزين.
الواقيعة ب�لفئة: 39

 THIS IS THE SUPPLY" الييالتييييينييييية  الييكييلييميي�ت  ميييين   الييعييالميية  تييتييكييون  اليييعيييالمييية:  و�يييسيييف 
ال�سود.  ب�للون  كبر    ب�سكل  ت�سينج."  كتبت  �س�بالي  ذي  اإيز  CHANGE." "ذي�ص 

ال�سييرتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 

ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:     

املودعة حتت رقم :259564                   بت�ريخ : 2016/09/06 م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م

ب��سييم: �سيب تيكنولوجي بي تي واي ليمتد.
وعنوانه: 1 م�كواري  بالي�ص، ليفل 40 غ�يتواي، �سيدين اإن اإ�ص دبليو 2000، ا�سرتالي�. 

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
اإدارة العم�ل واخلدم�ت ال�ست�س�رية يف جم�ل نقل الب�س�ئع وت�أجر وا�ستئج�ر املن�س�ت وح�وي�ت 

النقل وخدم�ت جتميع املن�س�ت والت�سنيع والتخزين، حلول املن�س�ت ومراكز التوزيع.
الواقيعة ب�لفئة: 35

 THIS IS THE SUPPLY" و�سف العالمة: تتكون العالمة من  الكلم�ت الالتينية
 " ”.CHANGE. TOGETHER WE CAN MAKE IT HAPPEN

ه�بني." اإت  ميك  ك�ن  وي  توغيذر  ت�سينج.  �س�بالي  ذاي  ايز  "ذي�ص 
ال�سييرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د 
، اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:             

                                                                  
املودعة حتت رقم :259732                   بت�ريخ : 2016/09/08 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م
ب��سييم: برامبليز تيكنولوجي بي تي واي ليمتد.

وعنوانه: 1 م�ك�ري بالي�ص، ليفيل 40 غ�يتواي، �سيدين ان ا�ص دبليو 2000، اأ�سرتالي� 
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

للب�س�ئع  احل�ملة  ال�سبك�ت  و  ال�سال�سل  ورافييعيي�ت  ال�سالك  رافع�ت  معدنية؛  ح�وي�ت  املعدنية؛   املن�س�ت 
املب�ين  وحييدات  املتنقلة؛   العمل  وحييدات  و  املتنقلة  الق�مة  وحييدات  ال�سال�سل؛   و  ال�سالك  من  امل�سنوعة 
املتنقلة و وحدات مب�ين و/اأو بني�ت مب�ين م�سنوعة من املعدن وجميعه� للمواقع الربية والبحرية؛ ح�وي�ت 
للنقل و  اإن�س�ءات و بني�ت ق�بلة للنقل م�سنوعة من املعدن؛ �سن�ديق م�سنوعة من املع�دن الغر نفي�سة و 
�سن�ديق معدنية  لأغرا�ص التخزين؛  هي�كل معدنية و اإط�رات معدنية؛ �سلل و رفوف و رافع�ت و/اأو خزان�ت 
م�سنوعة من املعدن؛  معدات معدنية؛ �سلع معدنية لال�ستعم�ل يف البن�ء؛ معدات بن�ء معدنية؛  ح�وي�ت 
معدنية لتخزين و/اأو نقل الب�س�ئع؛ مواد غر مع�جلة و ن�سف مع�جلة من املعدن؛ القطع و التجهيزات 

لكل م� �سبق.  
الواقيعة ب�لفئة: 06

الالتينية  ب�للغة  " مكتوبة  “BRAMBLES” " برامبليز  كلمة  عب�رة عن  العالمة  العالمة:  و�سف 
بحروف كبرة.
ال�سييرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم :259739                   بت�ريخ : 2016/09/08 م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م

ب��سييم: برامبليز تيكنولوجي بي تي واي ليمتد.
وعنوانه: 1 م�ك�ري بالي�ص، ليفيل 40 غ�يتواي، �سيدين ان ا�ص دبليو 2000، اأ�سرتالي� 

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
مركب�ت ل�ستخدامه� يف التع�مل مع املعدات؛  من�س�ت ذاتية لنقل الب�س�ئع؛ من�سة ال�سي�رات، 
من�سة �س�حن�ت؛  ال�س�حن�ت ذات الرافع�ت ال�سوكية؛  عرب�ت�ل نقل بدون طي�ر؛ حب�ل و كوابل 

نقل الأجهزة و املن�س�ت؛  اأجزاء ولوازم جلميع ال�سلع املذكورة اأعاله.
الواقيعة ب�لفئة: 12

و�سف العالمة: العالمة عب�رة عن كلمة “BRAMBLES” " برامبليز " مكتوبة ب�للغة 
الالتينية بحروف كبرة.

ال�سييرتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د 

، اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم :259742                   بت�ريخ : 2016/09/08 م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م

ب��سييم: برامبليز تيكنولوجي بي تي واي ليمتد.
وعنوانه: 1 م�ك�ري بالي�ص، ليفيل 40 غ�يتواي، �سيدين ان ا�ص دبليو 2000، اأ�سرتالي� 

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
الورق؛ ورق مقوى؛ ال�سن�ديق والكراتني واحل�وي�ت، والعبوات واملغلف�ت واحل�سوات ومواد التغليف؛  كله� 
الييورق املقوى؛   الييورق املقوى؛  املطبوع�ت و احل�وي�ت الورقية و  ح�وي�ت من  اأو  الييورق و /  م�سنوعة من 
من�س�ت م�سنوعة من الورق املقوى؛  ح�وي�ت يف هذه الفئة م�سنوعة من الورق املقوى اأو  م�سنوعة كلي� اأو 
جزئي� من الألي�ف الورقية ل�ستخدامه� يف تخزين ومن�ولة ونقل الب�س�ئع؛  اأكي��ص من البال�ستيك لتغليف 

الأغرا�ص؛ اأجزاء ولوازم جلميع ال�سلع املذكورة اأعاله.
الواقيعة ب�لفئة: 16

الالتينية  ب�للغة  " مكتوبة  “BRAMBLES” " برامبليز  كلمة  عب�رة عن  العالمة  العالمة:  و�سف 
بحروف كبرة.
ال�سييرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم :259747                   بت�ريخ : 2016/09/08 م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م

ب��سييم: برامبليز تيكنولوجي بي تي واي ليمتد.
وعنوانه: 1 م�ك�ري بالي�ص، ليفيل 40 غ�يتواي، �سيدين ان ا�ص دبليو 2000، اأ�سرتالي� 

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
املن�س�ت غر املعدنية؛ ح�وي�ت غر املعدنية؛ اأجزاء ولوازم جلميع ال�سلع املذكورة اأعاله.

الواقيعة ب�لفئة: 20
“BRAMBLES” " برامبليز " مكتوبة ب�للغة  و�سف العالمة: العالمة عب�رة عن كلمة 

الالتينية بحروف كبرة.
ال�سييرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د 
، اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:        

                                                                     
املودعة حتت رقم :259749                   بت�ريخ : 2016/09/08 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م
ب��سييم: برامبليز تيكنولوجي بي تي واي ليمتد.

وعنوانه: 1 م�ك�ري بالي�ص، ليفيل 40 غ�يتواي، �سيدين ان ا�ص دبليو 2000، اأ�سرتالي� 
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

واملن�س�ت واحل�وي�ت  الييوحييدات  رفييع  مييعييدات  و  املييركييبيي�ت  واإ�ييسييالح  امليييواد؛ �سي�نة  مييعييدات مع�جلة  اإ�ييسييالح 
وجميع  الب�س�ئع،  وح�وي�ت  وال�سن�ديق  احل�وي�ت،  و�سي�نة  اإ�سالح  واملعدات؛  املركب�ت  ت�سحيم  الرافع�ت؛ 
ال�سلع املذكورة اأعاله لال�ستخدام يف الط�ئرات؛ اإ�سالح و�سي�نة معدات �سلة املطبخ امل�ستعملة يف الط�ئرات 
و الأجهزة واملعدات املتعلقة  ب�لتع�مل مع الأغذية؛  اإ�سالح، وتنظيف، وجتديد، اإع�دة تكييف و / اأو �سي�نة 
املن�س�ت، ورفوف الب�لت�ت،  اأقف��ص البليت، �سن�ديق البليت، و احل�وي�ت ك�لأقف��ص واحل�وي�ت وال�سن�ديق، 
واأحوا�ص املي�ه، وال�سن�ديق والعرب�ت وال�س�حن�ت؛   اإ�سالح، وتنظيف، وجتديد، اإع�دة تكييف و / اأو �سي�نة  
الأقف��ص ذات العجالت، الن�قالت، والرفوف، الأرفف، والأرفف، والرفوف، واملن�س�ت، و املدرج�ت، واحل�وي�ت 

ذات العجالت؛ املعلوم�ت وال�ست�س�رات واخلدم�ت ال�ست�س�رية املتعلقة بجميع م� �سبق.
الواقيعة ب�لفئة: 37

الالتينية  ب�للغة  " مكتوبة  “BRAMBLES” " برامبليز  كلمة  عب�رة عن  العالمة  العالمة:  و�سف 
بحروف كبرة.
ال�سييرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:                                                                             

املودعة حتت رقم :259751                   بت�ريخ : 2016/09/08 م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م

ب��سييم: برامبليز تيكنولوجي بي تي واي ليمتد.
وعنوانه: 1 م�ك�ري بالي�ص، ليفيل 40 غ�يتواي، �سيدين ان ا�ص دبليو 2000، اأ�سرتالي� 

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
و  ال�سن�ديق  و   البليت  �سن�ديق  و  ال�سن�ديق  و  اليد  عرب�ت  و  الرافعة  ال�س�حن�ت  و  النق�لة  املن�س�ت  و  احل�وي�ت  وا�ستئج�ر  ت�أجر 
الأكي��ص و اأقف��ص البليت و املحولت البليت، املن�س�ت النق�لة و  احل�وي�ت، اأقف��ص العر�ص، والأكي��ص ال�س�ئبة؛  ت�أجر وا�ستئج�ر 
التعبئة والتغليف والرفوف  التعبئة والتغليف و مواد  املنقولة ب�لبليت واآلت  الب�س�ئع  اأو رفع  اأجهزة واأدوات، ومعدات خلف�ص و / 
املعدنية واأنظمة لإيواء الب�س�ئع املنقولة  ب�لبليت و ال�سن�ديق البال�ستيكية  الق�بلة لإع�دة ال�ستخدام وامل�ستخدمة يف النقل؛   ت�أجر 
وا�ستئج�ر وحدات الق�مة املتنقلة و وحدات العمل املتنقلة ووحدات املب�ين املتنقلة و وحدات مب�ين و/اأو بني�ت مب�ين م�سنوعة من 
املعدن؛  ت�أجر وا�ستئج�ر جه�ز التربيد و اأدواته و معداته و تركيب�ته و الته و غرف التربيد و ح�وي�ت التربيد وغرف و/اأو وحدات 
التربيد و غرف  التربيد  و ح�وي�ته�، غرفه� و/اأو وحداته� و  غرف  التربيد  و ح�وي�ته�، غرفه� و/اأو وحداته� و اأجهزة التجميد و  
تركيب�ته و/اأو  معداته و  وحدات التخزين املجمدة  وغرف التجميد؛  ت�أجر وا�ستئج�ر  وحدات التخزين واحل�وي�ت وال�سن�ديق و / 
اأو الوحدات امل�ستخدمة لنقل املعدات؛ التعبئة والتغليف و / اأو تخزين الب�س�ئع؛  نقل الب�س�ئع عن طريق اجلو وال�سكك احلديدية 
والقوارب وال�س�حن�ت؛  م�ستودع�ت تخزين الب�س�ئع؛  ت�أجر معدات الط�ئرات خ��سة ح�وي�ت �سرك�ت الطران، ومن�س�ت الطران 
مب� يف ذلك املن�س�ت ذات العجالت و عرب�ت املطبخ امل�ستعملة يف الط�ئرة و ح�وي�ت اإع�دة التدوير وح�وي�ت التخزين؛  توفر اأجهزة 
الت�سليم؛  وح�وي�ت  واملقطورات  الطران  يف  امل�ستخدمة  والعرب�ت  الطران  ومن�س�ت  الط�ئرات  ح�وي�ت  و  الط�ئرات  ملعدات  تعقب 
اأنظمة  طريق  عن  للعمالء  تق�رير  تقدمي  الت�س�ل؛  �سبق؛   م�  بجميع  املتعلقة  ال�ست�س�رية  واخلييدميي�ت  وال�ست�س�رات  املعلوم�ت 
الكمبيوتر، اأو عرب الإنرتنت، اأو اأي �سبكة ات�س�لت اأخرى لتمكني امل�ستخدمني من تقدمي وا�سرتج�ع البي�ن�ت والتق�رير واملعلوم�ت 

ح�س�ب�تهم؛  معلوم�ت و خدم�ت ا�ست�س�رية متعلقة بكل م� �سبق.       الواقيعة ب�لفئة: 39
و�سف العالمة: العالمة عب�رة عن كلمة “BRAMBLES” " برامبليز " مكتوبة ب�للغة الالتينية بحروف كبرة.

ال�سييرتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل ، وذلك 

خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:                                                                             

املودعة حتت رقم :259755                   بت�ريخ : 2016/09/08 م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م

ب��سييم: فرغ�سون غروب ليمتد.
وعنوانه: فرغ�سون ه�و�ص، ميدميل بيزني�ص ب�رك، كينتوري،

 اأبردين�س�ير ايه بي 51 0كيو دجي، اململكة املتحدة.
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

املن�س�ت املعدنية؛  ح�وي�ت معدنية؛  ن�قالت معدنية؛ ن�قالت الطني؛ رافع�ت ال�سالك ورافع�ت ال�سال�سل 
و ال�سبك�ت احل�ملة للب�س�ئع امل�سنوعة من ال�سالك و ال�سال�سل؛ وحدات الق�مة املتنقلة و وحدات العمل 
املتنقلة ؛ وحدات املب�ين املتنقلة و وحدات مب�ين و/اأو بني�ت مب�ين م�سنوعة من املعدن وجميعه� للمواقع 
الربية والبحرية؛ ح�وي�ت للنقل و  اإن�س�ءات و بني�ت ق�بلة للنقل م�سنوعة من املعدن؛ �سن�ديق م�سنوعة 
من املع�دن الغر نفي�سة و �سن�ديق معدنية  لأغرا�ص التخزين؛  هي�كل معدنية و اإط�رات معدنية؛ �سلل و 
البن�ء؛  �سلع معدنية لال�ستعم�ل يف  املعدن؛  معدات معدنية؛  رافع�ت و/اأو خزان�ت م�سنوعة من  و  رفوف 
معدات بن�ء معدنية؛  ح�وي�ت معدنية لتخزين و/اأو نقل الب�س�ئع؛ مواد غر مع�جلة و ن�سف مع�جلة من 

املعدن؛ القطع و التجهيزات لكل م� �سبق. 
الواقيعة ب�لفئة: 06

“FERGUSON” "فرغ�سون" كتبت بحروف لتينية  الكلمة  العالمة من  تتكون  العالمة:  و�سف 
فقط ب�سكل كبر وحتته� توجد الكلمة التينية “group” "غروب" كتبت بحروف �سغرة ب�سكل م�ئل، 

وفوق هذه الكلم�ت توجد  ر�سمة مكعب�ت على �سكل F  داخل دائرة. والعالمة ككل كتبت ب�للون الأ�سود. 
ال�سييرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

                                                                             
املودعة حتت رقم :259763                   بت�ريخ : 2016/09/08 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م
ب��سييم: فرغ�سون غروب ليمتد.

اأبردين�س�ير ايه بي 51 0كيو دجي، اململكة  وعنوانه: فرغ�سون ه�و�ص، ميدميل بيزني�ص ب�رك، كينتوري، 
املتحدة.

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
املن�س�ت املعدنية؛  ح�وي�ت معدنية؛  ن�قالت معدنية؛ ن�قالت الطني؛ رافع�ت ال�سالك ورافع�ت ال�سال�سل 
و ال�سبك�ت احل�ملة للب�س�ئع امل�سنوعة من ال�سالك و ال�سال�سل؛ وحدات الق�مة املتنقلة و وحدات العمل 
املتنقلة ؛ وحدات املب�ين املتنقلة و وحدات مب�ين و/اأو بني�ت مب�ين م�سنوعة من املعدن وجميعه� للمواقع 
الربية والبحرية؛ ح�وي�ت للنقل و  اإن�س�ءات و بني�ت ق�بلة للنقل م�سنوعة من املعدن؛ �سن�ديق م�سنوعة 
من املع�دن الغر نفي�سة و �سن�ديق معدنية  لأغرا�ص التخزين؛  هي�كل معدنية و اإط�رات معدنية؛ �سلل و 
البن�ء؛  �سلع معدنية لال�ستعم�ل يف  املعدن؛  معدات معدنية؛  رافع�ت و/اأو خزان�ت م�سنوعة من  و  رفوف 
معدات بن�ء معدنية؛  ح�وي�ت معدنية لتخزين و/اأو نقل الب�س�ئع؛ مواد غر مع�جلة و ن�سف مع�جلة من 

املعدن؛ القطع و التجهيزات لكل م� �سبق. 
الواقيعة ب�لفئة: 06

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمتني “ FERGUSON GROUP ”  " فرغ�سون غروب 
ال�سود. ب�للون  و  كبر  ب�سكل  فقط  لتينية  بحروف  "  كتبت 

ال�سييرتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 

ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968
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العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
 اعـــــــالن       

ابو  ال�سيد/   : خورفك�ن   والت�سديق�ت-  العدل  الك�تب  بييي�دارة  العدل  الك�تب  انيي�  ايل  تقدم   
احل�سني جمور الدين - اجلن�سية :بنغالدي�ص  وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تن�زل(  
يف جزء من ح�سته بن�سبة 10% والحتف�ظ لنف�سه بن�سبه 39% يف ال�سم التج�ري جبل الواحة 
ملق�ولت ال�سب�غ ذ م م - ن�س�ط الرخ�سة مق�ولت فئة �س�د�سه ، اأ�سب�غ ، واملرخ�ص  من دائرة 
التنمية القت�س�دية يف  خورفك�ن رخ�سة جت�رية رقم 605109 ال�س�در بت�ريخ 2010/2/16 يف 
دائرة التنمية القت�س�دية بخورفك�ن   اىل ال�سيد/ عبد الغفور زمور الدين ده�يل ، اجلن�سية  
: بنغالدي�ص - ومبوافقة ال�سريك املواطن وهو ال�سيد/ اأحمد عبداهلل ح�سن عبداهلل الب�ست�ين 
، اإم�راتي اجلن�سية : والذي ميلك ن�سبه 51% يف الرخ�سة املذكور بي�ن�ته� اأعاله.  ليكن معلوم� 
للجميع ب�ن الك�تب العدل يف مدينة خورفك�ن �سيقوم ب�لت�سديق على توقيع�ت ذوي ال�س�أن يف 

املحرر املذكور بعد انق�س�ء ا�سبوعني من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
الك�تب العدل خورفك�ن
ع�ئ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتع�ون الدويل 
  ادارة الك�تب العدل والت�شديق�ت

الك�تب العدل- خورفك�ن

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
اعالن حكم ب�لن�شر

   يف  الدعوى رقم 2015/2119  جت�ري  جزئي                                        
�سيتي   / املدعي  اأن  مب�  الق�مة  حمل  جمهول  اقب�ل  ط�هرين  عليه/1-  املدعي  اىل 
بنك ان اي وميثله : عب��ص مهدي ال�سيد خلف الط�هري  نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت 
بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ  2016/9/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�س�لح/�سيتي بنك 
وف�ئدة  درهييم  املدعي مبلغ 116.080.34  للبنك  يييوؤدي  ب�ن  املدعي عليه  ب�لزام  اي  ان 
بن�سبة 9% من ت�ريخ 2015/8/23 وحتى ال�سداد الت�م والزمت املدعي عليه ب�مل�سروف�ت 
والف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة.   حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل 
ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا العالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
يف الدعوى رقم 2016/2569 جت�ري جزئي - ابوظبي     

املق�مة من : 
املدعي : عبد الواحد احمد ك�ظم ، اولده �ص  م م - ميثله� مديره� - نور الدين عبد الواحد 
احمد ك�ظم بوك�لة : املح�مي�ن بدر حممد القرق واحمد �سيف املطرو�سي - �سد : الذهبية 

للعدد احلديدية - ذ م م 
يعلن اخلبر احل�س�بي - فرج ح�سن �س�لح 

اىل املدعي عليه ب�لدعوى اعاله - الذهبية للعدد احلديدية - انه عليه او على من ميثله 
ق�نوني� ح�سور اجتم�ع اخلربة الذي تقرر عقده يوم الحد املوافق 2017/3/19 - وذلك يف 
ال�سرعية - الط�بق  ب�أبوظبي - مبنى املحكمة  بيي�إدارة اخلرباء  الع��سرة �سب�ح�  ال�س�عة  مت�م 
وتكون مبث�بة احل�سور  اعم�له�  اخلييربة  �ستب��سر  ب�أنه يف ح�لة عدم احل�سور  - علم�  الول 

ب�لن�سبة ملن مل يح�سر
لال�ستف�س�ر : ه�تف متحرك رقم : 0506186770/0505933234  

اخلبري احل�ش�بي - فرج ح�شن �ش�لح  

 اعالن ب�لن�شر
 حل�شور اإجتم�ع اخلربة احل�ش�بية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
  يف الدعوى  رقم : 2017/35 جت�ري كلي  

املدعي : بنك ابوظبي التج�ري 
املدعي عليه : �س�ئد حممد عبدال�سالم امل�سلح 

"يعلن اخلبر امل�سريف /عقيل حممد ه�دي ح�سن ، واملعني من قبل حمكمة دبي البتدائية 
ابوظبي  املدعي/بنك  من  واملق�مة   ، كلي  جت�ري   2017/35 رقم  الدعوى  يف  م�سرفي�  خبرا 
التج�ري وتنفيذا للمهمة ف�ن املدعي عليه /�س�ئد حممد عبدال�سالم امل�سلح  مدعو حل�سور 
الحد   يوم  عقده  واملقرر  منه  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  ب�سخ�سه  امل�سرفية  الجتم�ع اخلربة 
ديرة   : يف  الك�ئن  اخلبر  مكتب  مبقر  ع�سرا  الرابعة  ال�س�عة  مت�م  يف  م   2017/3/19 املوافق 
- بور�سعيد - بن�ية الو�سل بزن�ص �سنرت - بجوار �سركة املالحة العربية وفندق رح�ب روت�ن� - 
الط�بق الت��سع - مكتب رقم ) 902( ه�تف / 2954833 - 04 ، وف�ك�ص 2955990-04 ، لذا نرجو 

منكم التكرم ب�حل�سور يف املوعد املحدد اعاله " 
اخلبري امل�شريف  
د . عقيل حممد ه�دي ح�شن 

حتديد موعد 
اجتم�ع اخلربة امل�شرفية    

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
   يف  الدعوى 2016/1763  جت�ري كلي    

ال�سيد/ املدعي عليه / م�نوج جو ب�لكري�سن� بيالي 
حم�كم  اأم�م  التج�ري    ابوظبي  بنك  املدعي  قبل  من  �سدكم  مق�مة  دعوى  هن�ك  ان  مب� 
اأونه مت تعيين� خبرا م�سرفي� ب�لدعوى مبوجب احلكم ال�س�در ب�لدعوى اأعاله ف�إنن�  دبي 
ندعوكم حل�سور اجتم�ع اخلربة ب�لدعوى وذلك يوم الثالث�ء  املوافق 2017/3/21 يف مت�م 
ال�س�عة الث�نية ظهرا مبقر مكتبن� انرتا لال�ست�س�رات امل�لية  وذلك ب�لعنوان الت�يل : دبي - 
حمي�سنة - �س�رع بروت - بن�ية امليزان - الط�بق الث�لث - مكتب  303 مق�بل مركز كلداري 
لتعليم قي�دة ال�سي�رات وبذات البن�ية يوجد بنك دبي  التج�ري تليفون : 042206899 ، ف�ك�ص 
على  واحلر�ص  م�ستندات  من  لديكم  م�  ك�فة  اإح�س�ر  و  الطالع  يرجى   -    042206877  :

احل�سور  يف املوعد اق�س�ه. 
اخلبري املح�ش�بي وامل�شريف  
 د.  علي را�شد الكيتوب 

اإعـــــالن ب�لن�شـــر

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
    يف الق�شية رقم 2016/1070 ا�شتئن�ف جزئي

الن�خي  بوك�لة /عبد اهلل خمي�ص غريب  ع  م   �ص  التج�ري  دبي  بنك  ال�س�دة/  امل�ست�أنفة 
م�لكه�/عبداملجيد   - فييردييية  موؤ�س�سة   - الع�مة  للتج�رة  ميدلينك   -1  : �سد  علي  اآل 
حبيب جعفر علي 2- عبداملجيد حبيب جعفر علي - م�لك ميدلينك للتج�رة الع�مة - 
والكفيل ال�سخ�سي - ب�ل�س�رة اىل كت�ب حمكمة دبي املوؤرخ  يف 2017/03/13 واملت�سمن 
تكليفي خبرا يف الق�سية املذكورة اعاله نحيطكم علم� ب�نه تقرر عقد اجتم�ع خربة يف 
الق�سية املذكورة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/03/23 ال�س�عة 11.00 �سب�ح�  وذلك على 
الث�لث-  الط�بق  ك�بيت�ل-  الهالل  لوت�ه-  احمد م�جد  الت�يل: مكتب اخلبر:  العنوان 
بور�سعيد �سنرت-  �سيتي  دييييرة  بج�نب  للت�مني-  الوطنية  دبييي  بن�ية   302 رقييم   مكتب 

ه�تف 2999000-04 - لذا ندعوكم للح�سور يف املوعد املذكور وتقدمي ك�فة م�لديكم من 
م�ستندات ومذكرات

اخلبري/ احمد م�جد لوت�ه- رقم قيد )111(

الهالل ك�بيت�ل
    اعالن ن�شر اجتم�ع خربة

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
 يف الدعوى رقم 2016/1869 جت�ري كلي 

اإبراهيم  -)العنوان :اإميي�رة دبي - واحة ال�سيليكون -  اإبراهيم عبداهلل  املدعى عليه : عالء 
 بن�ية �سيت ت�ور - الط�بق )19( - بجوار �سويرت ام - يعمل لدى �سركة و�سله جلوب�ل �ص م ح - 
رقم  ه�تف   -  050/6893016/052-8558016  : رقييم  متحرك  ه�تف   - عيي�م  مدير  بوظيفة 

:3207801-04 - ف�ك�ص رقم 3207802-04 - �ص ب رقم : 431024(  
يرجى احل�سور اىل اجتم�ع اخلربة املقرر مبكتب اخلبر امل�سريف  املدون ادن�ه وذلك يف مت�م 
ال�س�عة احل�دية ع�سره  من �سب�ح يوم  الثنني  املوافق 2017/3/20 وذلك لبي�ن دفوعكم يف 

الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك ابوظبي التج�ري .  
بيت املعرفة لتدقيق احل�س�ب�ت - بن�ية ال�سم�ص امل�سيئة - الدور الأول مكتب رقم 112،  ه�تف 
رقم 042830100 - ف�ك�ص رقم : 042833622 - ه�تف متحرك رقم : 0506516092 - مق�بل 

الط�ير لل�سي�رات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�شريف /حممد ك�مل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�ش�ب�ت  

اعالن اجتم�ع خربة

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
 يف الدعوى رقم 2016/784 عق�ري كلي 

املدعى عليه : بيرت اأنطون ني�سلني 
)العنوان : اإم�رة دبي - بردبي - املنخول - بن�ية الوليد - �سقة رقم )307( - ه�تف 

متحرك رقم )050-6884798(  
يرجى احل�سور اىل اجتم�ع اخلربة املقرر مبكتب اخلبر امل�سريف  املدون ادن�ه وذلك 
يييوم  الحييد  املوافق 2017/3/19  وذلك  يف مت�م ال�س�عة احل�دية ع�سره  من �سب�ح 

لبي�ن دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك ابوظبي التج�ري  
رقم  الأول مكتب  الييدور   - امل�سيئة  ال�سم�ص  بن�ية   - احل�س�ب�ت  لتدقيق  املعرفة  بيت 
 : رقييم  : 042833622 - ه�تف متحرك  رقييم  رقييم 042830100 - ف�ك�ص  112،  ه�تف 

0506516092 - مق�بل الط�ير لل�سي�رات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�شريف /حممد ك�مل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�ش�ب�ت  

اعالن اجتم�ع خربة
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

انذار عديل ب�لن�شر
 رقم 2017/1497   

املنذر : �سراز داود عثم�ن - وميثله�/حممد �سفيق اأبو ال�سعود �سلم�ن - مبوجب وك�لة م�سدقة، 
 : ت   ،  09 رقييم  حمييل   D4 رقييم  بن�ية  ال�سيني  احلييي   - �سيتي  انرتن��سيون�ل   - :دبييي  عنوانه 

 043623629  -  0557038944
العنوان : جمهول حمل الق�مة  - ينذر  العق�رية  -  الذهبية للو�س�طة  : اجلييذور  اليه  املنذر 
ور�س�ن   1010 مكتب  تيي�ور  اوبيي�ل  بن�ية  رقييم  للعق�ر  الت�م  الخييالء  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر 
و�سداد قيمة  اليج�ر امل�ستحقة ، ب�ل�س�فة اىل ف�تورة الكهرب�ء وامل�ء وذلك كله يف مدة اق�س�ه� 
�سهر من ت�ريخ ن�سر هذا النذار وال �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الجراءات الق�نونية التي حتفظ 
حقه يف املط�لبة ب�سداد ك�مل القيمة اليج�رية وم�س�ريف الكهرب�ء واملي�ه مب� يف ذلك اللجوء 
ر�سوم  بك�فة  اليه  املنذر  وحتميل  حقوقه  حلفظ  الق�س�ئية  واجلييهيي�ت  املخت�سة  ال�سلط�ت  اىل 

وم�س�ريف التق��سي مب� فيه� اتع�ب املح�م�ة. 
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
انذار عديل ب�لن�شر
 رقم 2017/1381   

املنذرة : رم�س�ن م�سم�ص للعق�رات 
املنذر اليه� : ارو للتكنولوجي� - �ص ذ م م - جمهول حمل الق�مة 

ننذركم مبوجب هذا النذار ب�سرورة اخالء امل�جور حمل التع�قد خالل �سهر 
املرت�سدة يف  القيمة اليج�رية  النييذار و�سداد  بهذا  ات�س�ل علمكم  ت�ريخ  من 
ذمتكم وقدره� 35000 درهم وم� ي�ستجد من مب�لغ حتى ت�ريخ الخالء الت�م. 

يف ح�لة عييدم اخييالء امليي�جييور و�ييسييداد القيمة اليييجيي�رييية املييرت�ييسييدة يف ذمتكم 
خالل �سهر من ت�ريخ ات�س�ل علمكم بهذا النذار �سن�سطر ا�سفني لتخ�ذ ك�فة 

الجراءات الق�نونية �سدكم حلم�ية حقوق املنذرة.
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

انذار عديل ب�لن�شر
رقم 2017/1467   

املنذر : ق�سر امللوك للعق�رات  - �ص م خ
املنذر اليه : الهي�م للتج�رة 

يوجه املنذر هذا النذار العديل اىل املنذر اليه ويطلب منه �سداد مبلغ وقدره 16000 درهم 
النذار  اإعييالن  ت�ريخ  من  يوم�  ثالثون  خالل  البنك  من  املرتد  لل�سيك  اليج�رية  القيمة 
العديل امل�ثل واملط�لبة ب�سداد مبلغ 1600 درهم غرامة ال�سيك املرتد من البنك او الخالء 
الفوري للم�جور يف ح�لة عدم �سداد قيمة ال�سيك املرتد خالل املهلة الق�نونية مع املط�لبة 
ب�سداد القيمة اليج�رية حتى ت�ريخ الخالء الت�م واإح�س�ر �سه�دة براءة ذمة من الكهرب�ء 
واملي�ه وينذره املنذر ب�أنه يف ح�لة عدم ال�ستج�بة خالل الجل املمنوح �سيقوم املنذر ب�تخ�ذ 
ك�فة الجراءات الق�نونية للمط�لبة ب�لخالء و�سداد الجرة امل�ستحقة وم� ي�ستجد من اجره 

حتى الخالء الت�م وحتميل املنذر اليه الر�سوم وامل�سروف�ت واتع�ب املح�م�ة
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل ان� الك�تب العدل ب�دارة الك�تب العدل والت�سديق�ت- خورفك�ن  : ال�سيد/ 
يو�سف عبداهلل �سليم�ن عي�سى - اجلن�سية : الإم�رات   وطلب الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تن�زل(  يف ال�سم التج�ري موؤ�س�سة ال�س�مر لتنظيف املب�ين واملرخ�ص  من 
دائرة التنمية القت�س�دية يف  ال�س�رقة رخ�سة مهنية رقم 547219 ال�س�در بت�ريخ 
احلق  ري��ص  ال�سيد/  اىل  بخورفك�ن.  القت�س�دية  التنمية  دائييرة  يف   2006/9/25
ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن   - بنغالدي�ص    : اجلن�سية   ، بهوي�ن  الق�در  عبد  بهوي�ن 
ال�س�أن يف  الك�تب العدل يف مدينة خورفك�ن �سيقوم ب�لت�سديق على توقيع�ت ذوي 

املحرر املذكور بعد انق�س�ء ا�سبوعني من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الك�تب العدل خورفك�ن

  ال�شئون الفنية والتع�ون الدويل 
  ادارة الك�تب العدل والت�شديق�ت

الك�تب العدل- خورفك�ن

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
  اعالن ب�لن�شر

املرجع : 442
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�سيد/ زاهد علي فقر حممد - ب�ك�ست�ين  اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتن�زل عن ك�مل ح�سته الب�لغة 100%  وذلك اىل ال�سيدة/ فروين منظور �سودري 
- ب�ك�ست�نية اجلن�سية : يف الرخ�سة امل�سم�ة )بق�لة ان�س�م ال�س�م( ت�أ�س�ست ب�إم�رة ال�س�رقة 

مبوجب رخ�سة رقم : 611294 ال�س�درة من دائرة التنيمة القت�س�دية ب�ل�س�رقة.  
تعديالت اخرى :- ليوجد. 

وعمالبن�ص امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�س�ن الك�تب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�س�ر اليه بعد ا�سبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حي�ل 

ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
مكتب  الك�تب العدل ب�ل�ش�رقة 

اإجن�زات للخدم�ت  ال�شن�عية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتع�ون الدويل 

  ادارة الك�تب العدل والت�شديق�ت
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

اإعالن حكم
يف الدعوى رقم : ف -ظ-ب-ر-م-ز-ج-ح -24-2016

و�سيلة العالن : ال�سحف
املحكوم له : موؤ�س�سة ح�سن احلم�دي لت�أجر ال�سي�رات - اجلن�سية : الإم�رات 

املحكوم عليه : �سعيدغريب عتيق خلف�ن املن�سوري - اجلن�سية : الإم�رات 
:  ابوظبي  املدينة  : ابوظبي  الإم�رة   العنوان : 

املنطقة القط�ع     
رقم املنزل  ال�س�رع    

اله�تف املتحرك 1 ه�تف املنزل     
اله�تف املتحرك 2 ه�تف العمل     

: يعلن بوا�سطة الن�سر ب�ل�سحف و�سف العنوان  
نعلمك ب�نه بت�ريخ 2016/10/3م قد حكمت هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة اعاله ب�لت�يل : حكمت املحكمة 
مبث�بة ح�سوري : ب�لزام املدعي عليه �سعيد  غريب عتيق خلف�ن املن�سوري ب�دائه للمدعيةموؤ�س�سة ح�سن 

احلم�دي لت�أجر ال�سي�رات مبلغ )25480( درهم والزامه امل�س�ريف
حكم� ق�بل لال�ستئن�ف خالل يوم 30 من ت�ريخ العالن �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بت�ريخ 2017/2/22  

عبد اهلل الربد - الق��شي 

دائرة الق�ش�ء 
اأبوظبي

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
 اعـــــــالن بيع ب�ملزاد العلني )ب�لن�شر(  

 الق�سية رقم 2014/201 ان�بة
املنفذ : م�سرف دبي - �ص م ع 

املنفذ �سده : 1 ديوكم ال�سرق الو�سط م م ح  2- ع�سمت حممد حيدر حنيفة
تعلن حمكمة عجم�ن الحت�دية البتدائية ب�أنه �سينعقد مزاد علني يف مت�م ال�س�عة احل�دية ع�سر من �سب�ح يوم الثنني 

املوافق 2017/3/27م وذلك لبيع العق�رات الع�ئد ملكيته� للمحكوم له : واأو�س�ف العق�ر على النحو الت�يل :
رقم القطعة  املنطقة        امل�صاحة                         القيمة 

1250000 )مليون ومئت�ن وخم�سون الف (         71   الزهراء    9000 قدم مربع   
1250000 )مليون ومئت�ن وخم�سون الف ( 790.5 مرت مربع                                185/1   الزهراء  

يتوجب على الراغب ب�ل�سرتاك ب�ملزايدة ان يتقدم ل�سركة الإميي�رات للمزادات ت�أمين� نقدي� او مبوجب �سيك م�سدق 
بقيمة 20% من الثمن املقدر للعق�ر - فعليى من يرغب ب�ل�سراء او ال�ستف�س�ر عن ذلك مراجعة �سركة الإم�رات للمزادات 

http://www.emiratesauction.ae
ملحوظة : من لديه اعرتا�ص مراجعة ق�سم التنفيذ قبل البيع بثالث اي�م. 

ع�دل �ش�لح ال�شويدي      
مدير مكتب اإدارة الدعوى      

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

دار الق�ش�ء - عجم�ن 

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
   يف  الدعوى 2016/4466  مدين جزئي

حمكمة ال�ش�رقة االحت�دية االبتدائية  
املدعي عليه الول / اب�ر �سينغ ج�تينديرا 

م�رينو  �سركة  من  �سدكم  واملرفوعة  اعاله  ب�لق�سية  ح�س�بي  خبر  انتدابن�  مت  اأنه  علم�  نحيطكم 
كري�ست�ل اأ�ص بي. ايه. )�س�ن م�رينو( وعليه انت مكلف او من ميثلك ق�نون� بح�سور اجتم�ع اخلربة 
املقرر عقده يوم الثنني املوافق 2017/3/20 وذلك ال�س�عة احل�دية ع�سر والن�سف �سب�ح� وذلك مبكتب 
اإم�رة دبي - �س�رع ال�سيخ زايد - مق�بل حمطة مرتو اخلليج التج�ري -  اخلبر املنتدب الك�ئن / يف 

خلف الإم�رات للعطالت - بن�ية بري�سم - مكتب 805 - الط�بق الث�من 
يرجى احل�سور ب�ملوعد واملك�ن املحدد واإح�س�ر امل�ستندات املوؤيدة لدف�عكم ب�لدعوى علم� ب�نه يف ح�ل 
له�  املخلولة  لل�سالحي�ت  وفق�  اعم�له�  مب��سرة  يف  ت�ستمر  �سوف  اخلربة  ف�ن  احل�سور  عن  تخفلكم 

ق�نون�. لال�ستف�س�ر  الت�س�ل بييي : 04/4431111
اخلبري املح�ش�بي  
حم�شن ا�شم�عيل   

 اإعالن للح�شور اأم�م اخلربة

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

اخط�ر ب�لن�شر يف الق�شية التنفيذية 2017/73 
اإىل املحكوم عليه : 1- ازه�ر املدينة لتج�رة املواد الغذائية - �ص ذ م م

  2-  �س�بركوموكوتي ح�جي موندي 
اأ�سدرت بحقك  ليكن معلوم� لديك ب�ن حمكمة عجم�ن الحت�دية البتدائية قد 
مبلغ  بدفع  ب�إلزامك  يق�سى   - جزئي  جتيي�ري   2016/1024 رقييم  الدعوى  يف  حكم� 
وقدره )159615( درهم �س�مال الر�سوم وامل�س�ريف ، وحيث ان املحكوم له : �سركة 
الرابية التج�رية - �ص ذ م م  -  قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�سجل التنفيذ حتت 
رقم 2017/73  لذا اأنت مكلف ب�سداد املبلغ املحكوم به خالل )15( يوم� من ت�ريخ 
الجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فيي�إن  ذلييك  تخلفك عن  حيي�ل  ويف  الخط�ر  ن�سر 

الق�نونية املن��سبة لتنفيذ احلكم ح�سب ال�سول
 قلم التنفيذ املدين - دار الق�ش�ء عجم�ن

االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�ش�ء - عجم�ن 

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
    يف الق�شية رقم 2016/1513 جت�ري كلي 

املرفوعة من املدعي ال�س�دة/دار التمويل  - �ص م ع - بوك�لة /�سيخة حممد �سيف علي 
املحرزي - �سد الأويل : ب��سيفيك لنظمة املراقبة - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 

الث�ين : دليب راهولن  
يف  خبرا  تكليفي  واملت�سمن   2017/03/12 يف  امليييوؤرخ  دبييي  حمكمة  كت�ب  اىل  بيي�ل�ييسيي�رة 
الق�سية املذكورة اعاله نحيطكم علم� ب�نه تقرر عقد اجتم�ع خربة يف الق�سية املذكورة 
الت�يل:  العنوان  11.00 �سب�ح�  وذلك على  ال�س�عة  املوافق 2017/03/22   الربع�ء  يوم 
 302 رقم  الث�لث- مكتب  الط�بق  ك�بيت�ل-  الهالل  لوت�ه-  احمد م�جد  مكتب اخلبر: 
بن�ية دبي الوطنية للت�مني- بج�نب ديرة �سيتي �سنرت- بور�سعيد ه�تف 2999000-04 لذا 

ندعوكم للح�سور يف املوعد املذكور وتقدمي ك�فة م�لديكم من م�ستندات ومذكرات
اخلبري/ احمد م�جد لوت�ه- رقم قيد )111(

الهالل ك�بيت�ل
    اعالن ن�شر اجتم�ع خربة

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
انذار عديل ب�لن�شر
 رقم 2017/1478   
املنذر : اأبوبكر �سلط�ن ح�سن ب�ل�س�لت - اإم�راتي اجلن�سية 

املنذر اليه� :اأكرم خوري لتنظيم احلفالت - �ص ذ م م
وميثله� مديره�/ اكرم ن�يف خوري - �سوري اجلن�سية

ب�سبب عدم دفع املنذر اليه� بدل ايج�ر ال�سقتني رقم� 27.26 الك�ئنتني بقطعة الر�ص رقم 
)122-124( مبنطقة املرقب�ت - دبي ، ف�ن املنذر ينذر املنذر اليه� ب�سرورة اإخالء الوحدتني 
اأعاله و�سداد بدل الإيج�ر املرت�سد يف ذمتكم حتى ت�ريخ الخالء الت�م وذلك  املذكورتني 
الجراءات  لتخ�ذ  ي�سطر  �سوف  وال  العييالن  هييذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�  ثالثون  خييالل 
الق�نونية �سدكم مع حتميلكم م� قد ين�س�أ من ر�سوم وم�س�ريف وبدل ايج�ر واثم�ن املي�ه 

والكهرب�ء حتى ت�ريخ الخالء الت�م.    
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

انذار عديل ب�لن�شر
 رقم 2017/1579   

املنذر : �سركة العب�ر للعق�رات - �ص ذ م م- بوك�لة املح�مي / ح�سني لوت�ه 
املنذر اليه : مطعم ومقهي روي�ل كب�ب 

ذمتكم  يف  امل�ستحقة  اليج�رية  القيمة  ب�سداد  نط�لبكم  النيييذار  هييذا  ومبوجب  نخطركم 
69.650 درهم )ت�سعة و�ستون الف �ستم�ئة وخم�سون درهم( ب�ل�س�فة للم�س�ريف وغرام�ت 
الت�أخر ، وذلك يف خالل ثالثون يوم� من ت�ريخ ا�ستالمكم لهذا النذار وال �سوف ن�سطر 
الق�نونية لتح�سيل ك�مل حقوق موكلن� ، وحتميلكم جميع م� قد  اىل اتخ�ذ الجييراءات  
ين�س�أ عن ذلك من م�س�ريف ور�سوم ور�سوم واتع�ب حم�م�ة وفوائد ت�أخرية ، ف�سال عن 
املط�لبة ب�لتعوي�ص عم� ا�س�بن� من ا�سرار جراء ت�أخركم يف ال�سداد مع حفظ حقن� يف رفع 

دعوى ب�إخالء العني املوؤجرة.     
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
  اعــــــــــالن ب�لن�شر 

ليكن معلوم� للجميع ال�سيد/  حممد م�سعود عبداهلل م�سعود الكلب�ين ، الإم�رات 
اجلن�سية ب�سفته م�لك خي�ط ب�ري�ص - رخ�سة رقم : 250691 مقره� مدينة كلب�ء 
يرغب يف تن�زل ح�سته الب�لغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ خ�لد �س�لح خلف �س�لح 

الزع�بي الإم�رات  اجلن�سية   
- تن�زل �س�حب الرخ�سة لخر 

 وعمال بن�ص امل�دة )14(  فقرة )5(  من الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�سنة 2013م  
يف �س�ن الك�تب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق 
العرتا�ص على هذا الجراء ان يقوم ب�ملراجعة اىل ك�تب العدل خالل ا�سبوعني 

من ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال�ست�ستكمل  الجراءات الق�نونية
الك�تب العدل
حمكمة كلب�ء االحت�دية االبتدائية

  ال�شئون الفنية والتع�ون الدويل 
ادارة الك�تب العدل والت�شديق�ت
حمكمة كلب�ء  االحت�دية االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
 اعــــــــــالن ب�لن�شر 

ليكن معلوم� للجميع ال�سيد/حممد م�سعود عبداهلل م�سعود الكلب�ين ، الم�رات 
اجلن�سية ب�سفته �سريك خي�ط التوفيق ،  رخ�سة رقم : 250437  مقره� مدينة 
ال�سيد/ خ�لد �س�لح خلف  اىل  وذلييك   %80 الب�لغة  تن�زل ح�سته  كلب�ء يرغب يف 

�س�لح الزع�بي - الإم�رات  اجلن�سية 
التعديالت : - تن�زل �س�حب الرخ�سة لخر 

 وعمال بن�ص امل�دة )14(  فقرة )5(  من الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�سنة 2013م  
يف �س�ن الك�تب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق 
العرتا�ص على هذا الجراء ان يقوم ب�ملراجعة اىل ك�تب العدل خالل ا�سبوعني 

من ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال�ست�ستكمل  الجراءات الق�نونية
الك�تب العدل
حمكمة كلب�ء االحت�دية االبتدائية

  ال�شئون الفنية والتع�ون الدويل 
ادارة الك�تب العدل والت�شديق�ت
حمكمة كلب�ء  االحت�دية االبتدائية

العدد  11968 بت�ريخ 2017/3/14    
انذار عديل ب�لن�شر
رقم   1593 / 2017   

املنذر : م�سرف الإم�رات  ال�سالمي ، بوك�لة املح�مي عب��ص مهدي الط�هري 
املنذر اليه : فلورينتين� دوميرتو -  )جمهول حمل الق�مة(

الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

انذار عديل ب�لن�شر
رقم   1595 / 2017   

املنذر : م�سرف الإم�رات  ال�سالمي ، بوك�لة املح�مي عب��ص مهدي الط�هري 
املنذر اليه: �سمره خمي�ص ا�سم�عيل ح�سن امل�زمي -  )جمهول حمل الق�مة(

الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم :259764                   بت�ريخ : 2016/09/08 م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م

ب��سييم: فرغ�سون غروب ليمتد.
وعنوانه: فرغ�سون ه�و�ص، ميدميل بيزني�ص ب�رك، كينتوري، اأبردين�س�ير ايه بي 51 0كيو دجي، اململكة املتحدة.

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
ت�أجر وا�ستئج�ر املن�س�ت واحل�وي�ت ون�قالت معدنية و ن�قالت الطني و رافع�ت ال�سالك ورافع�ت ال�سال�سل و ال�سبك�ت 
احل�ملة للب�س�ئع امل�سنوعة من ال�سالك و ال�سال�سل؛ ت�أجر وا�ستئج�ر وحدات الق�مة املتنقلة و وحدات العمل املتنقلة 
ووحدات املب�ين املتنقلة و وحدات مب�ين و/اأو بني�ت مب�ين م�سنوعة من املعدن وجميعه� للمواقع الربية والبحرية؛ ت�أجر 
وا�ستئج�ر  اإن�س�ءات و بني�ت ق�بلة للنقل م�سنوعة من املعدن و�سن�ديق م�سنوعة من املع�دن الغر نفي�سة و �سن�ديق معدنية  
لأغرا�ص التخزين و  هي�كل معدنية و اإط�رات معدنية و�سلل و رفوف و رافع�ت و/اأو خزان�ت م�سنوعة من املعدن؛ ت�أجر 
التربيد وغييرف و/اأو وحدات  التربيد و ح�وي�ت  التييه و غرف  و  اأدواتييه و معداته و تركيب�ته  و  التربيد  وا�ستئج�ر جه�ز 
التربيد و غرف  التربيد  و ح�وي�ته�، غرفه� و/اأو وحداته� و  غرف  التربيد  و ح�وي�ته�، غرفه� و/اأو وحداته� و اأجهزة 
التجميد و  تركيب�ته و/اأو  معداته و  وحدات التخزين املجمدة  وغرف التجميد؛ ت�أجر وا�ستئج�ر  معدات معدنية و �سلع 
معدنية لال�ستعم�ل يف البن�ء و معدات بن�ء معدنية و  ح�وي�ت معدنية لتخزين و/اأو نقل الب�س�ئع و مواد غر مع�جلة 
و ن�سف مع�جلة من املعدن؛ ت�أجر وا�ستئج�ر القطع و التجهيزات لكل م� �سبق؛ النقل؛ نقل الب�س�ئع عرب الرب و اجلو 
و البحر؛  التخزين؛ خدم�ت التخزين ب�مل�ستودع�ت؛ خدم�ت تعقب احلمولة؛  خدم�ت تعقب عرب احل��سوب التي متكن 
ا�ست�س�رية  خدم�ت  و  معلوم�ت  ال�سحن؛  تنظيم  ح�لة  اىل  للولوج  و  املعدات  حرك�ت  عن  التقرير  و  مراقبة  من  امل�ستعمل 

متعلقة بكل م� �سبق.
الواقيعة ب�لفئة: 39

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمتني “ FERGUSON GROUP ”  " فرغ�سون غروب "  كتبت بحروف 
لتينية فقط ب�سكل كبر و ب�للون ال�سود.

ال�سييرتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل 

، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:                                                                             

املودعة حتت رقم :259770                  بت�ريخ : 2016/09/08 م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م

ب��سييم: فرغ�سون غروب ليمتد.
اأبردين�س�ير ايه بي 51 0كيو دجي، اململكة  وعنوانه: فرغ�سون ه�و�ص، ميدميل بيزني�ص ب�رك، كينتوري، 

املتحدة.
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

املن�س�ت املعدنية؛  ح�وي�ت معدنية؛  ن�قالت معدنية؛ ن�قالت الطني؛ رافع�ت ال�سالك ورافع�ت ال�سال�سل 
و ال�سبك�ت احل�ملة للب�س�ئع امل�سنوعة من ال�سالك و ال�سال�سل؛ وحدات الق�مة املتنقلة و وحدات العمل 
املتنقلة ؛ وحدات املب�ين املتنقلة و وحدات مب�ين و/اأو بني�ت مب�ين م�سنوعة من املعدن وجميعه� للمواقع 
الربية والبحرية؛ ح�وي�ت للنقل و  اإن�س�ءات و بني�ت ق�بلة للنقل م�سنوعة من املعدن؛ �سن�ديق م�سنوعة 
من املع�دن الغر نفي�سة و �سن�ديق معدنية  لأغرا�ص التخزين؛  هي�كل معدنية و اإط�رات معدنية؛ �سلل و 
البن�ء؛  �سلع معدنية لال�ستعم�ل يف  املعدن؛  معدات معدنية؛  رافع�ت و/اأو خزان�ت م�سنوعة من  و  رفوف 
معدات بن�ء معدنية؛  ح�وي�ت معدنية لتخزين و/اأو نقل الب�س�ئع؛ مواد غر مع�جلة و ن�سف مع�جلة من 

املعدن؛ القطع و التجهيزات لكل م� �سبق. 
الواقيعة ب�لفئة: 06

 ICE BLUE REFRIGERATION الكلم�ت“  مييين  الييعييالميية  تييتييكييون  اليييعيييالمييية:  و�ييسييف 
"  كتبت بحروف لتينية ب�سكل كبر و ب�للون  اأوف�سور  ”  " اأي�ص بلو روفرجراي�سن   OFFSHORE

 i وبداخله احلرف الالتيني  B ال�سود و بج�نب العالمة ر�سمة على �سكل احلرف الالتيني
ال�سييرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم :259774                  بت�ريخ : 2016/09/08 م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م

ب��سييم: فرغ�سون غروب ليمتد.
اأبردين�س�ير ايه بي 51 0كيو دجي، اململكة  وعنوانه: فرغ�سون ه�و�ص، ميدميل بيزني�ص ب�رك، كينتوري، 

املتحدة.
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

جه�ز التربيد و اأدواته و معداته و تركيب�ته و/ اأو الته؛ غرف التربيد و  ح�وي�ته�، غرفه� و/اأو وحداته� 
و  غرف  التربيد  و ح�وي�ته�، غرفه� و/اأو وحداته� و اأجهزة التجميد و  تركيب�ته و/اأو  معداته و  وحدات 

التخزين املجمدة  وغرف التجميد ؛ القطع و التجهيزات لكل م� �سبق.
الواقيعة ب�لفئة: 11

 ICE BLUE REFRIGERATION الكلم�ت“  مييين  الييعييالميية  تييتييكييون  اليييعيييالمييية:  و�ييسييف 
"  كتبت بحروف لتينية ب�سكل كبر و ب�للون  اأوف�سور  ”  " اأي�ص بلو روفرجراي�سن   OFFSHORE

 i وبداخله احلرف الالتيني  B ال�سود و بج�نب العالمة ر�سمة على �سكل احلرف الالتيني
ال�سييرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم :259778                  بت�ريخ : 2016/09/08 م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م

ب��سييم: فرغ�سون غروب ليمتد.
وعنوانه: فرغ�سون ه�و�ص، ميدميل بيزني�ص ب�رك، كينتوري، اأبردين�س�ير ايه بي 51 0كيو دجي، اململكة املتحدة.

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
ت�أجر وا�ستئج�ر املن�س�ت واحل�وي�ت ون�قالت معدنية و ن�قالت الطني و رافع�ت ال�سالك ورافع�ت ال�سال�سل و ال�سبك�ت 
احل�ملة للب�س�ئع امل�سنوعة من ال�سالك و ال�سال�سل؛ ت�أجر وا�ستئج�ر وحدات الق�مة املتنقلة و وحدات العمل املتنقلة 
ووحدات املب�ين املتنقلة و وحدات مب�ين و/اأو بني�ت مب�ين م�سنوعة من املعدن وجميعه� للمواقع الربية والبحرية؛ ت�أجر 
وا�ستئج�ر  اإن�س�ءات و بني�ت ق�بلة للنقل م�سنوعة من املعدن و�سن�ديق م�سنوعة من املع�دن الغر نفي�سة و �سن�ديق معدنية  
لأغرا�ص التخزين و  هي�كل معدنية و اإط�رات معدنية و�سلل و رفوف و رافع�ت و/اأو خزان�ت م�سنوعة من املعدن؛ ت�أجر 
التربيد وغييرف و/اأو وحدات  التربيد و ح�وي�ت  التييه و غرف  و  اأدواتييه و معداته و تركيب�ته  و  التربيد  وا�ستئج�ر جه�ز 
التربيد و غرف  التربيد  و ح�وي�ته�، غرفه� و/اأو وحداته� و  غرف  التربيد  و ح�وي�ته�، غرفه� و/اأو وحداته� و اأجهزة 
التجميد و  تركيب�ته و/اأو  معداته و  وحدات التخزين املجمدة  وغرف التجميد؛ ت�أجر وا�ستئج�ر  معدات معدنية و �سلع 
معدنية لال�ستعم�ل يف البن�ء و معدات بن�ء معدنية و  ح�وي�ت معدنية لتخزين و/اأو نقل الب�س�ئع و مواد غر مع�جلة 
و ن�سف مع�جلة من املعدن؛ ت�أجر وا�ستئج�ر القطع و التجهيزات لكل م� �سبق؛ النقل؛ نقل الب�س�ئع عرب الرب و اجلو 
و البحر؛  التخزين؛ خدم�ت التخزين ب�مل�ستودع�ت؛ خدم�ت تعقب احلمولة؛  خدم�ت تعقب عرب احل��سوب التي متكن 
ا�ست�س�رية  خدم�ت  و  معلوم�ت  ال�سحن؛  تنظيم  ح�لة  اىل  للولوج  و  املعدات  حرك�ت  عن  التقرير  و  مراقبة  من  امل�ستعمل 

متعلقة بكل م� �سبق     الواقيعة ب�لفئة: 39
 "  ” ICE BLUE REFRIGERATION OFFSHORE “و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلم�ت
اأي�ص بلو روفرجراي�سن اأوف�سور "  كتبت بحروف لتينية ب�سكل كبر و ب�للون ال�سود و بج�نب العالمة ر�سمة على �سكل 

 i وبداخله احلرف الالتيني  B احلرف الالتيني
ال�سييرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / ج�ه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التج�رية : 

املودعة ب�لرقيم : 91092
ب��سييييييم : �ص. مك�ص جلوب�ل بي. يف.

وعنوانييييه : جوه�ن هويزينج�لن 400، 1066 جيه ا�ص ام�سرتدام،
وامل�سجلة حتت رقم : )88988(    بت�ريخ : 2007/02/27  

انتييه�ء  تيي�ريييخ  ميين  اعييتييبيي�راً  اخييري  �سنوات  ع�سر  ملييدة  املفعول  نيي�فييذة  احلم�ية  و�ستظل 
احلميي�ية يف :   2017/02/27  اإيل 2027/02/27.

هذا ويجوز جتديد احلم�ية ملدد اخرى متت�لية كل منه� ع�سر �سنوات وفق�ً لالأو�س�ع 
وال�سروط املن�سو�ص عليه� ب�مل�دة )19( من الق�نون الحت�دي رقم 1992/37 ال�س�در يف 

�س�أن العالم�ت التج�رية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / ج�ه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التج�رية : 

املودعة ب�لرقيم : 91253

ب��سييييييم : �ص. لبوراتوار دو لمر.

وعنوانييييه : ج�دة اجلرنال ب�تون، زاك امل�دلني، 35400 �س�ن م�لو، فرن�س�

وامل�سجلة حتت رقم : )88686(    بت�ريخ : 03/04/ 2007

انتييه�ء  تيي�ريييخ  ميين  اعييتييبيي�راً  اخييري  �سنوات  ع�سر  ملييدة  املفعول  نيي�فييذة  احلم�ية  و�ستظل 

احلميي�ية يف :   2017/03/04  اإيل 2027/03/04.

هذا ويجوز جتديد احلم�ية ملدد اخرى متت�لية كل منه� ع�سر �سنوات وفق�ً لالأو�س�ع 

وال�سروط املن�سو�ص عليه� ب�مل�دة )19( من الق�نون الحت�دي رقم 1992/37 ال�س�در يف 

�س�أن العالم�ت التج�رية .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / ج�ه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التج�رية : 

املودعة ب�لرقيم : 24868
ب��سييييييم : �ص. عمر ق��سم العي�س�ئي و �سرك�ه للت�سويق  املحدودة  

وعنوانييييه :  فرميك�ص بالزا- حي الأندل�ص –�س�رع ابراهيم اجلف�يل ، متفرع من �س�رع 
الأمر حممد بن عبد العزيز )التحلية( ، �ص.ب 8680-جدة 21492- اململكة العربية 

ال�سعودية  .  
وامل�سجلة حتت رقم : )24868(    بت�ريخ : 1999/08/01  

انتييه�ء  تيي�ريييخ  ميين  اعييتييبيي�راً  اخييري  �سنوات  ع�سر  ملييدة  املفعول  نيي�فييذة  احلم�ية  و�ستظل 
احلميي�ية يف :   2017/12/24  اإيل 2027/12/24.

هذا ويجوز جتديد احلم�ية ملدد اخرى متت�لية كل منه� ع�سر �سنوات وفق�ً لالأو�س�ع 
وال�سروط املن�سو�ص عليه� ب�مل�دة )19( من الق�نون الحت�دي رقم 1992/37 ال�س�در يف 

�س�أن العالم�ت التج�رية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / ج�ه للمكية الفكرية  

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التج�رية : 

املودعة ب�لرقيم : 24869
ب��سييييييم : �ص. عمر ق��سم العي�س�ئي و �سرك�ه للت�سويق  املحدودة  

وعنوانييييه :  فرميك�ص بالزا- حي الأندل�ص –�س�رع ابراهيم اجلف�يل ، متفرع من �س�رع 
الأمر حممد بن عبد العزيز )التحلية( ، �ص.ب 8680-جدة 21492- اململكة العربية 

ال�سعودية  .  
وامل�سجلة حتت رقم : )24869(    بت�ريخ : 1999/07/24  

انتييه�ء  تيي�ريييخ  ميين  اعييتييبيي�راً  اخييري  �سنوات  ع�سر  ملييدة  املفعول  نيي�فييذة  احلم�ية  و�ستظل 
احلميي�ية يف :   2017/12/24  اإيل 2027/12/24.

هذا ويجوز جتديد احلم�ية ملدد اخرى متت�لية كل منه� ع�سر �سنوات وفق�ً لالأو�س�ع 
وال�سروط املن�سو�ص عليه� ب�مل�دة )19( من الق�نون الحت�دي رقم 1992/37 ال�س�در يف 

�س�أن العالم�ت التج�رية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم :260004                  بت�ريخ : 2016/09/19 م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م
ب��سييم: ت�ت� �سونز ليمتد.

وعنوانه: بومب�ي ه�و�ص، 24 هومي مودي �سرتيت، مومب�ي-400001، م�ه�را�سرتا، الهند.
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

مركب�ت برية وقطعه� يف الفئة 12.
الواقيعة ب�لفئة: 12

و�سف العالمة: عب�رة عن الكلمتني الالتينيتني "TATA ULTRA" "ت�ت� الرتا" كتبت 
بحروف لتينية فقط ب�سكل كبر ب�للون الأ�سود.

ال�سييرتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د 

، اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم :260005                  بت�ريخ : 2016/09/19 م
ت�ريخ اإيداع الأولوية: م

ب��سييم: ت�ت� موتورز ليمتد.
وعنوانه: بومب�ي ه�و�ص، 24 هومي مودي �سرتيت، مومب�ي- 400001 ، م�ه�را�سرتا، الهند.

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
املركب�ت الربية واأجزاوؤه� املذكورة يف الفئة 12.

الواقيعة ب�لفئة: 12
تينية  ب�أحرف ل  PRIMA’’" "برمي�" كتبت  الكلمة  العالمة من   تتكون  العالمة:  و�سف 

فقط ب�سكل كبرة  ب�للون الأ�سود.
ال�سييرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د 
، اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم :260312                  بت�ريخ : 2016/09/25 م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:2016/03/25  م

ب��سييم: ريني�س�ن�ص 1849 ا�ص ايه.
وعنوانه: 2-4 افينيو م�ري- تري�سي، 2132  لوك�سمبورغ ،  لوك�سمبورغ.

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
جلد و جلد ُمقلَّد  ؛  ِعّلب من جلد اأو من  لوح جلد مقوى؛  اأغلفة من اجللد او جلد مقلد؛  جلود حيوان�ت؛  
ِع�سى  و  ظييالل  مظالت،  لل�سفر؛   مالب�ص  حق�ئب  �سفر؛   واطقم  حق�ئب  �سفر؛  حق�ئب  الثي�ب،  �سن�ديق 
للم�سي؛ �سي�ط و  معدات ال�سروج؛  حم�فظ جيب؛  حق�ئب النقود؛  ح�مالت البط�ق�ت؛  ح�فظ�ت للمف�تيح؛  
�سفر،   املخيم�ت،  حق�ئب  املت�سلقني، حق�ئب  الظهر،  حق�ئب ذات عجالت؛  حق�ئب  اليد،  حق�ئب  حق�ئب 
حق�ئب ال�س�طئ ،  حق�ئب مدر�سية؛  حق�ئب �سغرة مل�ستح�سرات التجميل غر جمهزة؛  حق�ئب �سبكية 

للت�سوق او  حق�ئب ت�سوق؛  حق�ئب او حق�ئب �سغرة )مظ�ريف، جراب�ت( من اجللد لغرا�ص التعبئة.
الواقيعة ب�لفئة: 18

و  الأ�ييسييود  بحروف كبرة  ب�للون  "MOYNAT" كتبت  الالتينية  الكلمة  عب�رة عن  العالمة:  و�سف 
ب�سكل مميز داخل دائرة من اللونني البي�ص وال�سود.

ال�سييرتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 

ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / ج�ه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التج�رية : 

املودعة ب�لرقيم : 91086
ب��سييييييم : �ص. مك�ص جلوب�ل بي. يف.

وعنوانييييه : جوه�ن هويزينج�لن 400، 1066 جيه ا�ص ام�سرتدام،
وامل�سجلة حتت رقم : )88976(    بت�ريخ : 2007/02/27  

انتييه�ء  تيي�ريييخ  ميين  اعييتييبيي�راً  اخييري  �سنوات  ع�سر  ملييدة  املفعول  نيي�فييذة  احلم�ية  و�ستظل 
احلميي�ية يف :   2017/02/27  اإيل 2027/02/27.

هذا ويجوز جتديد احلم�ية ملدد اخرى متت�لية كل منه� ع�سر �سنوات وفق�ً لالأو�س�ع 
وال�سروط املن�سو�ص عليه� ب�مل�دة )19( من الق�نون الحت�دي رقم 1992/37 ال�س�در يف 

�س�أن العالم�ت التج�رية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / ج�ه للمكية الفكرية   

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التج�رية : 

املودعة ب�لرقيم : 91091
ب��سييييييم : �ص. مك�ص جلوب�ل بي. يف.

وعنوانييييه : جوه�ن هويزينج�لن 400، 1066 جيه ا�ص ام�سرتدام،
وامل�سجلة حتت رقم : )88989(    بت�ريخ : 2007/02/27  

انتييه�ء  تيي�ريييخ  ميين  اعييتييبيي�راً  اخييري  �سنوات  ع�سر  ملييدة  املفعول  نيي�فييذة  احلم�ية  و�ستظل 
احلميي�ية يف :   2017/02/27  اإيل 2027/02/27.

هذا ويجوز جتديد احلم�ية ملدد اخرى متت�لية كل منه� ع�سر �سنوات وفق�ً لالأو�س�ع 
وال�سروط املن�سو�ص عليه� ب�مل�دة )19( من الق�نون الحت�دي رقم 1992/37 ال�س�در يف 

�س�أن العالم�ت التج�رية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / ج�ه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التج�رية : 

املودعة ب�لرقيم : 91254
ب��سييييييم : �ص. لبوراتوار دو لمر.

وعنوانييييه : ج�دة اجلرنال ب�تون، زاك امل�دلني، 35400 �س�ن م�لو، فرن�س�
وامل�سجلة حتت رقم : )89332(    بت�ريخ : 03/04/ 2007

انتييه�ء  تيي�ريييخ  ميين  اعييتييبيي�راً  اخييري  �سنوات  ع�سر  ملييدة  املفعول  نيي�فييذة  احلم�ية  و�ستظل 
احلميي�ية يف :   2017/03/04  اإيل 2027/03/04.

هذا ويجوز جتديد احلم�ية ملدد اخرى متت�لية كل منه� ع�سر �سنوات وفق�ً لالأو�س�ع 
وال�سروط املن�سو�ص عليه� ب�مل�دة )19( من الق�نون الحت�دي رقم 1992/37 ال�س�در يف 

�س�أن العالم�ت التج�رية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / ج�ه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التج�رية : 

املودعة ب�لرقيم : 94261
ب��سييييييم : جولي��ص ب�ر جروب ايه جي

وعنوانييييه : ب�نهو ف�سرتا�ص 36، 8001 زيورخ ، �سوي�سرا
وامل�سجلة حتت رقم : )158995(    بت�ريخ : 2011/11/02

انتييه�ء  تيي�ريييخ  ميين  اعييتييبيي�راً  اخييري  �سنوات  ع�سر  ملييدة  املفعول  نيي�فييذة  احلم�ية  و�ستظل 
احلميي�ية يف :   2017/05/07  اإيل 2027/05/07.

هذا ويجوز جتديد احلم�ية ملدد اخرى متت�لية كل منه� ع�سر �سنوات وفق�ً لالأو�س�ع 
وال�سروط املن�سو�ص عليه� ب�مل�دة )19( من الق�نون الحت�دي رقم 1992/37 ال�س�در يف 

�س�أن العالم�ت التج�رية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:  

 
املودعة حتت رقم :259452                   بت�ريخ : 2016/09/05 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: 2016/03/10 م
ب��سييم: �ستيف�نو تورتوريال.

وعنوانه: في� دي دي�سيم�، 274، 00144، روم�، ايط�لي�.
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

امل��سح�ت ال�سوئية للت�سوير ب�لرنني املغن�طي�سي؛  جه�ز الت�سوير ب�لرنني املغن�طي�سي ؛ جه�ز الت�سوير املقطعي ب�لرنني 
املغن�طي�سي؛  مطي�فية رنني نووي  لال�ستخدام الطبي؛ اأجهزة الرنني املغن�طي�سي النووي للم�سح ال�سوئي الطبي؛   اأجهزة 
الت�سوير ب�لرنني املغن�طي�سي لالأغرا�ص الطبية؛   مطي�في�ت للت�سوير ب�لرنني املغن�طي�سي  لالأغرا�ص الطبية؛   جه�ز 
اإع�دة ت�أهيل اجل�سم لالأغرا�ص الطبية؛  املعجالت اخلطية لال�ستخدام الطبي يف العالج الإ�سع�عي؛  اأجهزة و اأدوات العالج 
امل��سح�ت  الطبي؛   للت�سخي�ص  ال�سوئية  امل��سح�ت  الطبية؛   لالأغرا�ص  امل�ستعمل  الإ�سع�عي  اجله�ز  امل�سعة؛   ب�لنظ�ئر 
ال�سوئية للت�سوير ال�سع�عي الطبقي يف الطب النووي؛  اأدوات العالج الإ�سع�عي لال�ستخدام الطبي؛  جه�ز املوج�ت فوق 
العالج  اأجهزة  الطبي؛   للعالج  الت�سخي�سي  الت�سوير  الطبي؛  جه�ز  الأورام لال�ستخدام  اإ�سع�ع  الطبي؛  جه�ز  ال�سوتية 
يف  لال�ستخدام  الييرتدد  ع�لية  مولدات  اليييرتدد؛   منخف�سة  الكهرب�ئي  العالج  اأجهزة  اليييرتدد؛   ع�لية  الكهرومغن�طي�سي  
اأدوات التخرث ع�لية الرتدد لالأغرا�ص الطبية؛  الأدوات الطبية للمع�جلة احلرارية اخللوية لالن�سجة  العالج الطبي؛  

البيولوجية.
الواقيعة ب�لفئة: 10

 TORTORELLA BIOLOGIC  " اليييالتييييييينييييييية  اليييكيييليييمييي�ت  ميييين  الييييعييييالميييية   تيييتيييكيييون  الييييعييييالميييية:  و�يييسيييف 
"  " تورتوريال   FREQUENCY NUCLEAR MAGNETIC MEDICAL THERAPY
بيولوجيك فريكوان�سي نيكلير م�غنيتيك ميديك�ل ثرابي" كتبت ب�سكل كبر ب�للون الأ�سود.  وفوق هذه الكلم�ت توجد  

ر�سمة مكعب�ت على �سكل F  داخل دائرة. والعالمة ككل كتبت ب�للون الأ�سود. 
ال�سييرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:          

                                                                   
املودعة حتت رقم :259456                   بت�ريخ : 2016/09/05 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: 2016/03/10 م
ب��سييم: �ستيف�نو تورتوريال.

وعنوانه: في� دي دي�سيم�، 274، 00144، روم�، ايط�لي�.
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

املحلية؛  توفر  املن�زل  ال�سحية يف  الرع�ية  امل�ست�سفى؛  توفر خدم�ت  ا�ستئج�ر معدات  البدين؛   العالج 
مرافق اإع�دة الت�أهيل البدين؛  َتْقومِي الِعظ�ِم؛  اإع�دة الت�أهيل البدين؛  املع�جلة ب�ليدين لتن�سيط اأع�س�ب 
ال�سحية  الرع�ية  ال�سحية؛   والرع�ية  الطبية  ال�سحية؛   اخلدم�ت  والرع�ية  الطبية  العي�دات  اجل�سم؛  
املتعلقة بَتْقومِي الِعظ�م؛  خدم�ت العالج؛ مرافق التدريب لأغرا�ص اإع�دة الت�أهيل ال�سحي؛  تطوير برامج 
املتعلقة  املعلوم�ت  توفر  اليدوية؛   ب�ملع�جلة  املتعلقة  ال�سحية  الرع�ية  الفردية؛  البدين  الت�أهيل  اإعيي�دة 

بتقومي العمود الفقري؛  توفر املعلوم�ت املتعلقة الفحو�س�ت الطبية.       
الواقيعة ب�لفئة: 44

 TORTORELLA BIOLOGIC " الالتينية  الكلم�ت  من  العالمة   تتكون  العالمة:  و�سف 
 "  " FREQUENCY NUCLEAR MAGNETIC MEDICAL THERAPY
تورتوريال بيولوجيك فريكوان�سي نيكلير م�غنيتيك ميديك�ل ثرابي" كتبت ب�سكل كبر ب�للون الأ�سود.  

وفوق هذه الكلم�ت توجد  ر�سمة مكعب�ت على �سكل F  داخل دائرة. والعالمة ككل كتبت ب�للون الأ�سود. 
ال�سييرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:                                                                               

املودعة حتت رقم :259712                   بت�ريخ : 2016/09/08 م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م

ب��سييم: غوانغدونغ الف� انيم�ي�سن اند ك�لتور كو.، ليمتد.
ب��سييم: ف�نيفلوك�ص كو.، ليمتد.

غوانغدونغ  �سيتي،  �س�نتو  دي�سرتيكت،  �سينغه�ي  دي.،  ار  وينغوان  ايييرييي�،  اندا�سرتي�ل  اأوليييدي  وعيينييوانييه: 
بروفين�ص، 515800، جمهورية ال�سني ال�سعبية

وعنوانه: 601  دي ام �سي ه�ي-تيك اندا�سرتي �س�نرت،330 �سيونغ�م-رو، م�بو-غو، �سيول، كوري� اجلنوبية
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

اأقرا�ص مدجمة )ذاكرة للقراءة فقط(؛ اأقرا�ص )مغن�طي�سية(؛ برامج احل��سوب )م�سجلة(؛ اأو�س�ط �سوئية 
لتخزين البي�ن�ت؛ اأقرا�ص �سوئية؛ مطبوع�ت اإلكرتونية ) ق�بلة للتنزيل (؛ برامج للح��سوب )برامج ق�بلة 
اأقرا�ص  الفونوغراف؛  اأ�سطوان�ت  للتحميل؛  ق�بلة  �سور  ملف�ت  احل��سوب؛  يف  الألع�ب  برامج  للتنزيل(؛ 
اأفالم  املتحركة؛  الر�سوم  الكتب؛  مع  اإلكرتوين  �سوت  جه�ز  التعليم؛  الت  – مرئية(؛  )�سوتية  مدجمة 

�سة. ة(؛ اأفالم ُمعرَّ �سينم�ئية )ُمعر�سَّ
الواقيعة ب�لفئة: 09

الالتينيتني  الكلمتني  الرم�دي تت�سمن  اللون  �سوداء م�ئلة اىل  العالمة: عب�رة عن ر�سمة بخلفية  و�سف 
"SUPER WINGS " ''�سوبر وينغ�ص" حيث كتبت الكلمة "SUPER" "�سوبر" بحروف لتينية 
لتينية  بييحييروف  "وينغ�ص"   "WINGS" الكلمة  حتته�  وكتبت  الييرميي�دي  ب�للون  مميز  ب�سكل  كييبييرة 

كبرة ب�سكل مميز ب�للون الرم�دي حيث كتبت نقطة احلرف "i" "اآي" على �سكل كرة اأر�سية.  
ال�سييرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم :259761                   بت�ريخ : 2016/09/08 م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م

ب��سييم: فرغ�سون غروب ليمتد.
وعنوانه: فرغ�سون ه�و�ص، ميدميل بيزني�ص ب�رك، كينتوري، اأبردين�س�ير ايه بي 51 0كيو دجي، اململكة املتحدة.

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
ت�أجر وا�ستئج�ر املن�س�ت واحل�وي�ت ون�قالت معدنية و ن�قالت الطني و رافع�ت ال�سالك ورافع�ت ال�سال�سل و ال�سبك�ت 
احل�ملة للب�س�ئع امل�سنوعة من ال�سالك و ال�سال�سل؛ ت�أجر وا�ستئج�ر وحدات الق�مة املتنقلة و وحدات العمل املتنقلة 
ووحدات املب�ين املتنقلة و وحدات مب�ين و/اأو بني�ت مب�ين م�سنوعة من املعدن وجميعه� للمواقع الربية والبحرية؛ ت�أجر 
وا�ستئج�ر  اإن�س�ءات و بني�ت ق�بلة للنقل م�سنوعة من املعدن و�سن�ديق م�سنوعة من املع�دن الغر نفي�سة و �سن�ديق معدنية  
لأغرا�ص التخزين و  هي�كل معدنية و اإط�رات معدنية و�سلل و رفوف و رافع�ت و/اأو خزان�ت م�سنوعة من املعدن؛ ت�أجر 
التربيد وغييرف و/اأو وحدات  التربيد و ح�وي�ت  التييه و غرف  و  اأدواتييه و معداته و تركيب�ته  و  التربيد  وا�ستئج�ر جه�ز 
التربيد و غرف  التربيد  و ح�وي�ته�، غرفه� و/اأو وحداته� و  غرف  التربيد  و ح�وي�ته�، غرفه� و/اأو وحداته� و اأجهزة 
التجميد و  تركيب�ته و/اأو  معداته و  وحدات التخزين املجمدة  وغرف التجميد؛ ت�أجر وا�ستئج�ر  معدات معدنية و �سلع 
معدنية لال�ستعم�ل يف البن�ء و معدات بن�ء معدنية و  ح�وي�ت معدنية لتخزين و/اأو نقل الب�س�ئع و مواد غر مع�جلة 
و ن�سف مع�جلة من املعدن؛ ت�أجر وا�ستئج�ر القطع و التجهيزات لكل م� �سبق؛ النقل؛ نقل الب�س�ئع عرب الرب و اجلو 
و البحر؛  التخزين؛ خدم�ت التخزين ب�مل�ستودع�ت؛ خدم�ت تعقب احلمولة؛  خدم�ت تعقب عرب احل��سوب التي متكن 
ا�ست�س�رية  خدم�ت  و  معلوم�ت  ال�سحن؛  تنظيم  ح�لة  اىل  للولوج  و  املعدات  حرك�ت  عن  التقرير  و  مراقبة  من  امل�ستعمل 

متعلقة بكل م� �سبق.    الواقيعة ب�لفئة: 39
و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة “FERGUSON” "فرغ�سون" كتبت بحروف لتينية فقط ب�سكل كبر 
وحتته� توجد الكلمة التينية “group” "غروب" كتبت بحروف �سغرة ب�سكل م�ئل، وفوق هذه الكلم�ت توجد  ر�سمة 

مكعب�ت على �سكل F  داخل دائرة. والعالمة ككل كتبت ب�للون الأ�سود. 
ال�سييرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم :259561                   بت�ريخ : 2016/09/06 م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:  م

ب��سييم: �سيب تيكنولوجي بي تي واي ليمتد.
وعنوانه: 1 م�كواري  بالي�ص، ليفل 40 غ�يتواي، �سيدين اإن اإ�ص دبليو 2000، ا�سرتالي�. 

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
اإدارة العم�ل واخلدم�ت ال�ست�س�رية يف جم�ل نقل الب�س�ئع وت�أجر وا�ستئج�ر املن�س�ت وح�وي�ت 

النقل وخدم�ت جتميع املن�س�ت والت�سنيع والتخزين، حلول املن�س�ت ومراكز التوزيع.
الواقيعة ب�لفئة: 35

 THIS IS THE SUPPLY" و�سف العالمة: تتكون العالمة من  الكلم�ت الالتينية
ال�سود.  ب�للون  كبر    ب�سكل  ت�سينج."  كتبت  �س�بالي  ذي  اإيز  CHANGE." "ذي�ص 

ال�سييرتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د 

، اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968
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العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
 اعـــــــالن       

ابو  ال�سيد/   : خورفك�ن   والت�سديق�ت-  العدل  الك�تب  بييي�دارة  العدل  الك�تب  انيي�  ايل  تقدم   
احل�سني جمور الدين - اجلن�سية :بنغالدي�ص  وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تن�زل(  
يف جزء من ح�سته بن�سبة 10% والحتف�ظ لنف�سه بن�سبه 39% يف ال�سم التج�ري جبل الواحة 
ملق�ولت ال�سب�غ ذ م م - ن�س�ط الرخ�سة مق�ولت فئة �س�د�سه ، اأ�سب�غ ، واملرخ�ص  من دائرة 
التنمية القت�س�دية يف  خورفك�ن رخ�سة جت�رية رقم 605109 ال�س�در بت�ريخ 2010/2/16 يف 
دائرة التنمية القت�س�دية بخورفك�ن   اىل ال�سيد/ عبد الغفور زمور الدين ده�يل ، اجلن�سية  
: بنغالدي�ص - ومبوافقة ال�سريك املواطن وهو ال�سيد/ اأحمد عبداهلل ح�سن عبداهلل الب�ست�ين 
، اإم�راتي اجلن�سية : والذي ميلك ن�سبه 51% يف الرخ�سة املذكور بي�ن�ته� اأعاله.  ليكن معلوم� 
للجميع ب�ن الك�تب العدل يف مدينة خورفك�ن �سيقوم ب�لت�سديق على توقيع�ت ذوي ال�س�أن يف 

املحرر املذكور بعد انق�س�ء ا�سبوعني من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
الك�تب العدل خورفك�ن
ع�ئ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتع�ون الدويل 
  ادارة الك�تب العدل والت�شديق�ت

الك�تب العدل- خورفك�ن

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
اعالن حكم ب�لن�شر

   يف  الدعوى رقم 2015/2119  جت�ري  جزئي                                        
�سيتي   / املدعي  اأن  مب�  الق�مة  حمل  جمهول  اقب�ل  ط�هرين  عليه/1-  املدعي  اىل 
بنك ان اي وميثله : عب��ص مهدي ال�سيد خلف الط�هري  نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت 
بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ  2016/9/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�س�لح/�سيتي بنك 
وف�ئدة  درهييم  املدعي مبلغ 116.080.34  للبنك  يييوؤدي  ب�ن  املدعي عليه  ب�لزام  اي  ان 
بن�سبة 9% من ت�ريخ 2015/8/23 وحتى ال�سداد الت�م والزمت املدعي عليه ب�مل�سروف�ت 
والف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة.   حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل 
ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا العالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
يف الدعوى رقم 2016/2569 جت�ري جزئي - ابوظبي     

املق�مة من : 
املدعي : عبد الواحد احمد ك�ظم ، اولده �ص  م م - ميثله� مديره� - نور الدين عبد الواحد 
احمد ك�ظم بوك�لة : املح�مي�ن بدر حممد القرق واحمد �سيف املطرو�سي - �سد : الذهبية 

للعدد احلديدية - ذ م م 
يعلن اخلبر احل�س�بي - فرج ح�سن �س�لح 

اىل املدعي عليه ب�لدعوى اعاله - الذهبية للعدد احلديدية - انه عليه او على من ميثله 
ق�نوني� ح�سور اجتم�ع اخلربة الذي تقرر عقده يوم الحد املوافق 2017/3/19 - وذلك يف 
ال�سرعية - الط�بق  ب�أبوظبي - مبنى املحكمة  بيي�إدارة اخلرباء  الع��سرة �سب�ح�  ال�س�عة  مت�م 
وتكون مبث�بة احل�سور  اعم�له�  اخلييربة  �ستب��سر  ب�أنه يف ح�لة عدم احل�سور  - علم�  الول 

ب�لن�سبة ملن مل يح�سر
لال�ستف�س�ر : ه�تف متحرك رقم : 0506186770/0505933234  

اخلبري احل�ش�بي - فرج ح�شن �ش�لح  

 اعالن ب�لن�شر
 حل�شور اإجتم�ع اخلربة احل�ش�بية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
  يف الدعوى  رقم : 2017/35 جت�ري كلي  

املدعي : بنك ابوظبي التج�ري 
املدعي عليه : �س�ئد حممد عبدال�سالم امل�سلح 

"يعلن اخلبر امل�سريف /عقيل حممد ه�دي ح�سن ، واملعني من قبل حمكمة دبي البتدائية 
ابوظبي  املدعي/بنك  من  واملق�مة   ، كلي  جت�ري   2017/35 رقم  الدعوى  يف  م�سرفي�  خبرا 
التج�ري وتنفيذا للمهمة ف�ن املدعي عليه /�س�ئد حممد عبدال�سالم امل�سلح  مدعو حل�سور 
الحد   يوم  عقده  واملقرر  منه  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  ب�سخ�سه  امل�سرفية  الجتم�ع اخلربة 
ديرة   : يف  الك�ئن  اخلبر  مكتب  مبقر  ع�سرا  الرابعة  ال�س�عة  مت�م  يف  م   2017/3/19 املوافق 
- بور�سعيد - بن�ية الو�سل بزن�ص �سنرت - بجوار �سركة املالحة العربية وفندق رح�ب روت�ن� - 
الط�بق الت��سع - مكتب رقم ) 902( ه�تف / 2954833 - 04 ، وف�ك�ص 2955990-04 ، لذا نرجو 

منكم التكرم ب�حل�سور يف املوعد املحدد اعاله " 
اخلبري امل�شريف  
د . عقيل حممد ه�دي ح�شن 

حتديد موعد 
اجتم�ع اخلربة امل�شرفية    

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
   يف  الدعوى 2016/1763  جت�ري كلي    

ال�سيد/ املدعي عليه / م�نوج جو ب�لكري�سن� بيالي 
حم�كم  اأم�م  التج�ري    ابوظبي  بنك  املدعي  قبل  من  �سدكم  مق�مة  دعوى  هن�ك  ان  مب� 
اأونه مت تعيين� خبرا م�سرفي� ب�لدعوى مبوجب احلكم ال�س�در ب�لدعوى اأعاله ف�إنن�  دبي 
ندعوكم حل�سور اجتم�ع اخلربة ب�لدعوى وذلك يوم الثالث�ء  املوافق 2017/3/21 يف مت�م 
ال�س�عة الث�نية ظهرا مبقر مكتبن� انرتا لال�ست�س�رات امل�لية  وذلك ب�لعنوان الت�يل : دبي - 
حمي�سنة - �س�رع بروت - بن�ية امليزان - الط�بق الث�لث - مكتب  303 مق�بل مركز كلداري 
لتعليم قي�دة ال�سي�رات وبذات البن�ية يوجد بنك دبي  التج�ري تليفون : 042206899 ، ف�ك�ص 
على  واحلر�ص  م�ستندات  من  لديكم  م�  ك�فة  اإح�س�ر  و  الطالع  يرجى   -    042206877  :

احل�سور  يف املوعد اق�س�ه. 
اخلبري املح�ش�بي وامل�شريف  
 د.  علي را�شد الكيتوب 

اإعـــــالن ب�لن�شـــر

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
    يف الق�شية رقم 2016/1070 ا�شتئن�ف جزئي

الن�خي  بوك�لة /عبد اهلل خمي�ص غريب  ع  م   �ص  التج�ري  دبي  بنك  ال�س�دة/  امل�ست�أنفة 
م�لكه�/عبداملجيد   - فييردييية  موؤ�س�سة   - الع�مة  للتج�رة  ميدلينك   -1  : �سد  علي  اآل 
حبيب جعفر علي 2- عبداملجيد حبيب جعفر علي - م�لك ميدلينك للتج�رة الع�مة - 
والكفيل ال�سخ�سي - ب�ل�س�رة اىل كت�ب حمكمة دبي املوؤرخ  يف 2017/03/13 واملت�سمن 
تكليفي خبرا يف الق�سية املذكورة اعاله نحيطكم علم� ب�نه تقرر عقد اجتم�ع خربة يف 
الق�سية املذكورة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/03/23 ال�س�عة 11.00 �سب�ح�  وذلك على 
الث�لث-  الط�بق  ك�بيت�ل-  الهالل  لوت�ه-  احمد م�جد  الت�يل: مكتب اخلبر:  العنوان 
بور�سعيد �سنرت-  �سيتي  دييييرة  بج�نب  للت�مني-  الوطنية  دبييي  بن�ية   302 رقييم   مكتب 
ه�تف 2999000-04 - لذا ندعوكم للح�سور يف املوعد املذكور وتقدمي ك�فة م�لديكم من 

م�ستندات ومذكرات
اخلبري/ احمد م�جد لوت�ه- رقم قيد )111(

الهالل ك�بيت�ل
    اعالن ن�شر اجتم�ع خربة

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
 يف الدعوى رقم 2016/1869 جت�ري كلي 

اإبراهيم  -)العنوان :اإميي�رة دبي - واحة ال�سيليكون -  اإبراهيم عبداهلل  املدعى عليه : عالء 
 بن�ية �سيت ت�ور - الط�بق )19( - بجوار �سويرت ام - يعمل لدى �سركة و�سله جلوب�ل �ص م ح - 
رقم  ه�تف   -  050/6893016/052-8558016  : رقييم  متحرك  ه�تف   - عيي�م  مدير  بوظيفة 

:3207801-04 - ف�ك�ص رقم 3207802-04 - �ص ب رقم : 431024(  
يرجى احل�سور اىل اجتم�ع اخلربة املقرر مبكتب اخلبر امل�سريف  املدون ادن�ه وذلك يف مت�م 
ال�س�عة احل�دية ع�سره  من �سب�ح يوم  الثنني  املوافق 2017/3/20 وذلك لبي�ن دفوعكم يف 

الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك ابوظبي التج�ري .  
بيت املعرفة لتدقيق احل�س�ب�ت - بن�ية ال�سم�ص امل�سيئة - الدور الأول مكتب رقم 112،  ه�تف 
رقم 042830100 - ف�ك�ص رقم : 042833622 - ه�تف متحرك رقم : 0506516092 - مق�بل 

الط�ير لل�سي�رات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�شريف /حممد ك�مل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�ش�ب�ت  

اعالن اجتم�ع خربة

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
 يف الدعوى رقم 2016/784 عق�ري كلي 

املدعى عليه : بيرت اأنطون ني�سلني 
)العنوان : اإم�رة دبي - بردبي - املنخول - بن�ية الوليد - �سقة رقم )307( - ه�تف 

متحرك رقم )050-6884798(  
يرجى احل�سور اىل اجتم�ع اخلربة املقرر مبكتب اخلبر امل�سريف  املدون ادن�ه وذلك 
يييوم  الحييد  املوافق 2017/3/19  وذلك  يف مت�م ال�س�عة احل�دية ع�سره  من �سب�ح 

لبي�ن دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك ابوظبي التج�ري  
رقم  الأول مكتب  الييدور   - امل�سيئة  ال�سم�ص  بن�ية   - احل�س�ب�ت  لتدقيق  املعرفة  بيت 
 : رقييم  : 042833622 - ه�تف متحرك  رقييم  رقييم 042830100 - ف�ك�ص  112،  ه�تف 

0506516092 - مق�بل الط�ير لل�سي�رات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�شريف /حممد ك�مل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�ش�ب�ت  

اعالن اجتم�ع خربة
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

انذار عديل ب�لن�شر
 رقم 2017/1497   

املنذر : �سراز داود عثم�ن - وميثله�/حممد �سفيق اأبو ال�سعود �سلم�ن - مبوجب وك�لة م�سدقة، 
 : ت   ،  09 رقييم  حمييل   D4 رقييم  بن�ية  ال�سيني  احلييي   - �سيتي  انرتن��سيون�ل   - :دبييي  عنوانه 

 043623629  -  0557038944
العنوان : جمهول حمل الق�مة  - ينذر  العق�رية  -  الذهبية للو�س�طة  : اجلييذور  اليه  املنذر 
ور�س�ن   1010 مكتب  تيي�ور  اوبيي�ل  بن�ية  رقييم  للعق�ر  الت�م  الخييالء  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر 
و�سداد قيمة  اليج�ر امل�ستحقة ، ب�ل�س�فة اىل ف�تورة الكهرب�ء وامل�ء وذلك كله يف مدة اق�س�ه� 
�سهر من ت�ريخ ن�سر هذا النذار وال �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الجراءات الق�نونية التي حتفظ 
حقه يف املط�لبة ب�سداد ك�مل القيمة اليج�رية وم�س�ريف الكهرب�ء واملي�ه مب� يف ذلك اللجوء 
ر�سوم  بك�فة  اليه  املنذر  وحتميل  حقوقه  حلفظ  الق�س�ئية  واجلييهيي�ت  املخت�سة  ال�سلط�ت  اىل 

وم�س�ريف التق��سي مب� فيه� اتع�ب املح�م�ة. 
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
انذار عديل ب�لن�شر
 رقم 2017/1381   

املنذرة : رم�س�ن م�سم�ص للعق�رات 
املنذر اليه� : ارو للتكنولوجي� - �ص ذ م م - جمهول حمل الق�مة 

ننذركم مبوجب هذا النذار ب�سرورة اخالء امل�جور حمل التع�قد خالل �سهر 
املرت�سدة يف  القيمة اليج�رية  النييذار و�سداد  بهذا  ات�س�ل علمكم  ت�ريخ  من 
ذمتكم وقدره� 35000 درهم وم� ي�ستجد من مب�لغ حتى ت�ريخ الخالء الت�م. 

يف ح�لة عييدم اخييالء امليي�جييور و�ييسييداد القيمة اليييجيي�رييية املييرت�ييسييدة يف ذمتكم 
خالل �سهر من ت�ريخ ات�س�ل علمكم بهذا النذار �سن�سطر ا�سفني لتخ�ذ ك�فة 

الجراءات الق�نونية �سدكم حلم�ية حقوق املنذرة.
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

انذار عديل ب�لن�شر
رقم 2017/1467   

املنذر : ق�سر امللوك للعق�رات  - �ص م خ
املنذر اليه : الهي�م للتج�رة 

يوجه املنذر هذا النذار العديل اىل املنذر اليه ويطلب منه �سداد مبلغ وقدره 16000 درهم 
النذار  اإعييالن  ت�ريخ  من  يوم�  ثالثون  خالل  البنك  من  املرتد  لل�سيك  اليج�رية  القيمة 
العديل امل�ثل واملط�لبة ب�سداد مبلغ 1600 درهم غرامة ال�سيك املرتد من البنك او الخالء 
الفوري للم�جور يف ح�لة عدم �سداد قيمة ال�سيك املرتد خالل املهلة الق�نونية مع املط�لبة 
ب�سداد القيمة اليج�رية حتى ت�ريخ الخالء الت�م واإح�س�ر �سه�دة براءة ذمة من الكهرب�ء 
واملي�ه وينذره املنذر ب�أنه يف ح�لة عدم ال�ستج�بة خالل الجل املمنوح �سيقوم املنذر ب�تخ�ذ 
ك�فة الجراءات الق�نونية للمط�لبة ب�لخالء و�سداد الجرة امل�ستحقة وم� ي�ستجد من اجره 

حتى الخالء الت�م وحتميل املنذر اليه الر�سوم وامل�سروف�ت واتع�ب املح�م�ة
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل ان� الك�تب العدل ب�دارة الك�تب العدل والت�سديق�ت- خورفك�ن  : ال�سيد/ 
يو�سف عبداهلل �سليم�ن عي�سى - اجلن�سية : الإم�رات   وطلب الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تن�زل(  يف ال�سم التج�ري موؤ�س�سة ال�س�مر لتنظيف املب�ين واملرخ�ص  من 
دائرة التنمية القت�س�دية يف  ال�س�رقة رخ�سة مهنية رقم 547219 ال�س�در بت�ريخ 
احلق  ري��ص  ال�سيد/  اىل  بخورفك�ن.  القت�س�دية  التنمية  دائييرة  يف   2006/9/25
ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن   - بنغالدي�ص    : اجلن�سية   ، بهوي�ن  الق�در  عبد  بهوي�ن 
ال�س�أن يف  الك�تب العدل يف مدينة خورفك�ن �سيقوم ب�لت�سديق على توقيع�ت ذوي 

املحرر املذكور بعد انق�س�ء ا�سبوعني من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الك�تب العدل خورفك�ن

  ال�شئون الفنية والتع�ون الدويل 
  ادارة الك�تب العدل والت�شديق�ت

الك�تب العدل- خورفك�ن

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
  اعالن ب�لن�شر

املرجع : 442
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�سيد/ زاهد علي فقر حممد - ب�ك�ست�ين  اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتن�زل عن ك�مل ح�سته الب�لغة 100%  وذلك اىل ال�سيدة/ فروين منظور �سودري 
- ب�ك�ست�نية اجلن�سية : يف الرخ�سة امل�سم�ة )بق�لة ان�س�م ال�س�م( ت�أ�س�ست ب�إم�رة ال�س�رقة 

مبوجب رخ�سة رقم : 611294 ال�س�درة من دائرة التنيمة القت�س�دية ب�ل�س�رقة.  
تعديالت اخرى :- ليوجد. 

وعمالبن�ص امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�س�ن الك�تب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�س�ر اليه بعد ا�سبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حي�ل 

ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
مكتب  الك�تب العدل ب�ل�ش�رقة 

اإجن�زات للخدم�ت  ال�شن�عية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتع�ون الدويل 

  ادارة الك�تب العدل والت�شديق�ت
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

اإعالن حكم
يف الدعوى رقم : ف -ظ-ب-ر-م-ز-ج-ح -24-2016

و�سيلة العالن : ال�سحف
املحكوم له : موؤ�س�سة ح�سن احلم�دي لت�أجر ال�سي�رات - اجلن�سية : الإم�رات 

املحكوم عليه : �سعيدغريب عتيق خلف�ن املن�سوري - اجلن�سية : الإم�رات 
:  ابوظبي  املدينة  : ابوظبي  الإم�رة   العنوان : 

املنطقة القط�ع     
رقم املنزل  ال�س�رع    

اله�تف املتحرك 1 ه�تف املنزل     
اله�تف املتحرك 2 ه�تف العمل     

: يعلن بوا�سطة الن�سر ب�ل�سحف و�سف العنوان  
نعلمك ب�نه بت�ريخ 2016/10/3م قد حكمت هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة اعاله ب�لت�يل : حكمت املحكمة 
مبث�بة ح�سوري : ب�لزام املدعي عليه �سعيد  غريب عتيق خلف�ن املن�سوري ب�دائه للمدعيةموؤ�س�سة ح�سن 

احلم�دي لت�أجر ال�سي�رات مبلغ )25480( درهم والزامه امل�س�ريف
حكم� ق�بل لال�ستئن�ف خالل يوم 30 من ت�ريخ العالن �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بت�ريخ 2017/2/22  

عبد اهلل الربد - الق��شي 

دائرة الق�ش�ء 
اأبوظبي

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
 اعـــــــالن بيع ب�ملزاد العلني )ب�لن�شر(  

 الق�سية رقم 2014/201 ان�بة
املنفذ : م�سرف دبي - �ص م ع 

املنفذ �سده : 1 ديوكم ال�سرق الو�سط م م ح  2- ع�سمت حممد حيدر حنيفة
تعلن حمكمة عجم�ن الحت�دية البتدائية ب�أنه �سينعقد مزاد علني يف مت�م ال�س�عة احل�دية ع�سر من �سب�ح يوم الثنني 

املوافق 2017/3/27م وذلك لبيع العق�رات الع�ئد ملكيته� للمحكوم له : واأو�س�ف العق�ر على النحو الت�يل :
رقم القطعة  املنطقة        امل�صاحة                         القيمة 

1250000 )مليون ومئت�ن وخم�سون الف (         71   الزهراء    9000 قدم مربع   
1250000 )مليون ومئت�ن وخم�سون الف ( 790.5 مرت مربع                                185/1   الزهراء  

يتوجب على الراغب ب�ل�سرتاك ب�ملزايدة ان يتقدم ل�سركة الإميي�رات للمزادات ت�أمين� نقدي� او مبوجب �سيك م�سدق 
بقيمة 20% من الثمن املقدر للعق�ر - فعليى من يرغب ب�ل�سراء او ال�ستف�س�ر عن ذلك مراجعة �سركة الإم�رات للمزادات 

http://www.emiratesauction.ae
ملحوظة : من لديه اعرتا�ص مراجعة ق�سم التنفيذ قبل البيع بثالث اي�م. 

ع�دل �ش�لح ال�شويدي      
مدير مكتب اإدارة الدعوى      

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

دار الق�ش�ء - عجم�ن 

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
   يف  الدعوى 2016/4466  مدين جزئي

حمكمة ال�ش�رقة االحت�دية االبتدائية  
املدعي عليه الول / اب�ر �سينغ ج�تينديرا 

م�رينو  �سركة  من  �سدكم  واملرفوعة  اعاله  ب�لق�سية  ح�س�بي  خبر  انتدابن�  مت  اأنه  علم�  نحيطكم 
كري�ست�ل اأ�ص بي. ايه. )�س�ن م�رينو( وعليه انت مكلف او من ميثلك ق�نون� بح�سور اجتم�ع اخلربة 
املقرر عقده يوم الثنني املوافق 2017/3/20 وذلك ال�س�عة احل�دية ع�سر والن�سف �سب�ح� وذلك مبكتب 
اإم�رة دبي - �س�رع ال�سيخ زايد - مق�بل حمطة مرتو اخلليج التج�ري -  اخلبر املنتدب الك�ئن / يف 

خلف الإم�رات للعطالت - بن�ية بري�سم - مكتب 805 - الط�بق الث�من 
يرجى احل�سور ب�ملوعد واملك�ن املحدد واإح�س�ر امل�ستندات املوؤيدة لدف�عكم ب�لدعوى علم� ب�نه يف ح�ل 
له�  املخلولة  لل�سالحي�ت  وفق�  اعم�له�  مب��سرة  يف  ت�ستمر  �سوف  اخلربة  ف�ن  احل�سور  عن  تخفلكم 

ق�نون�. لال�ستف�س�ر  الت�س�ل بييي : 04/4431111
اخلبري املح�ش�بي  
حم�شن ا�شم�عيل   

 اإعالن للح�شور اأم�م اخلربة

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

اخط�ر ب�لن�شر يف الق�شية التنفيذية 2017/73 
اإىل املحكوم عليه : 1- ازه�ر املدينة لتج�رة املواد الغذائية - �ص ذ م م

  2-  �س�بركوموكوتي ح�جي موندي 
اأ�سدرت بحقك  ليكن معلوم� لديك ب�ن حمكمة عجم�ن الحت�دية البتدائية قد 
مبلغ  بدفع  ب�إلزامك  يق�سى   - جزئي  جتيي�ري   2016/1024 رقييم  الدعوى  يف  حكم� 
وقدره )159615( درهم �س�مال الر�سوم وامل�س�ريف ، وحيث ان املحكوم له : �سركة 
الرابية التج�رية - �ص ذ م م  -  قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�سجل التنفيذ حتت 
رقم 2017/73  لذا اأنت مكلف ب�سداد املبلغ املحكوم به خالل )15( يوم� من ت�ريخ 
الجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فيي�إن  ذلييك  تخلفك عن  حيي�ل  ويف  الخط�ر  ن�سر 

الق�نونية املن��سبة لتنفيذ احلكم ح�سب ال�سول
 قلم التنفيذ املدين - دار الق�ش�ء عجم�ن

االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�ش�ء - عجم�ن 

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
    يف الق�شية رقم 2016/1513 جت�ري كلي 

املرفوعة من املدعي ال�س�دة/دار التمويل  - �ص م ع - بوك�لة /�سيخة حممد �سيف علي 
املحرزي - �سد الأويل : ب��سيفيك لنظمة املراقبة - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 

الث�ين : دليب راهولن  
يف  خبرا  تكليفي  واملت�سمن   2017/03/12 يف  امليييوؤرخ  دبييي  حمكمة  كت�ب  اىل  بيي�ل�ييسيي�رة 
الق�سية املذكورة اعاله نحيطكم علم� ب�نه تقرر عقد اجتم�ع خربة يف الق�سية املذكورة 
الت�يل:  العنوان  ال�س�عة 11.00 �سب�ح�  وذلك على  املوافق 2017/03/22   الربع�ء  يوم 
 302 رقم  الث�لث- مكتب  الط�بق  ك�بيت�ل-  الهالل  لوت�ه-  احمد م�جد  مكتب اخلبر: 
بن�ية دبي الوطنية للت�مني- بج�نب ديرة �سيتي �سنرت- بور�سعيد ه�تف 2999000-04 لذا 

ندعوكم للح�سور يف املوعد املذكور وتقدمي ك�فة م�لديكم من م�ستندات ومذكرات
اخلبري/ احمد م�جد لوت�ه- رقم قيد )111(

الهالل ك�بيت�ل
    اعالن ن�شر اجتم�ع خربة

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
انذار عديل ب�لن�شر
 رقم 2017/1478   
املنذر : اأبوبكر �سلط�ن ح�سن ب�ل�س�لت - اإم�راتي اجلن�سية 

املنذر اليه� :اأكرم خوري لتنظيم احلفالت - �ص ذ م م
وميثله� مديره�/ اكرم ن�يف خوري - �سوري اجلن�سية

ب�سبب عدم دفع املنذر اليه� بدل ايج�ر ال�سقتني رقم� 27.26 الك�ئنتني بقطعة الر�ص رقم 
)122-124( مبنطقة املرقب�ت - دبي ، ف�ن املنذر ينذر املنذر اليه� ب�سرورة اإخالء الوحدتني 
اأعاله و�سداد بدل الإيج�ر املرت�سد يف ذمتكم حتى ت�ريخ الخالء الت�م وذلك  املذكورتني 
الجراءات  لتخ�ذ  ي�سطر  �سوف  وال  العييالن  هييذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�  ثالثون  خييالل 
الق�نونية �سدكم مع حتميلكم م� قد ين�س�أ من ر�سوم وم�س�ريف وبدل ايج�ر واثم�ن املي�ه 

والكهرب�ء حتى ت�ريخ الخالء الت�م.    
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

انذار عديل ب�لن�شر
 رقم 2017/1579   

املنذر : �سركة العب�ر للعق�رات - �ص ذ م م- بوك�لة املح�مي / ح�سني لوت�ه 
املنذر اليه : مطعم ومقهي روي�ل كب�ب 

ذمتكم  يف  امل�ستحقة  اليج�رية  القيمة  ب�سداد  نط�لبكم  النيييذار  هييذا  ومبوجب  نخطركم 
69.650 درهم )ت�سعة و�ستون الف �ستم�ئة وخم�سون درهم( ب�ل�س�فة للم�س�ريف وغرام�ت 
الت�أخر ، وذلك يف خالل ثالثون يوم� من ت�ريخ ا�ستالمكم لهذا النذار وال �سوف ن�سطر 
الق�نونية لتح�سيل ك�مل حقوق موكلن� ، وحتميلكم جميع م� قد  اىل اتخ�ذ الجييراءات  
ين�س�أ عن ذلك من م�س�ريف ور�سوم ور�سوم واتع�ب حم�م�ة وفوائد ت�أخرية ، ف�سال عن 
املط�لبة ب�لتعوي�ص عم� ا�س�بن� من ا�سرار جراء ت�أخركم يف ال�سداد مع حفظ حقن� يف رفع 

دعوى ب�إخالء العني املوؤجرة.     
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
  اعــــــــــالن ب�لن�شر 

ليكن معلوم� للجميع ال�سيد/  حممد م�سعود عبداهلل م�سعود الكلب�ين ، الإم�رات 
اجلن�سية ب�سفته م�لك خي�ط ب�ري�ص - رخ�سة رقم : 250691 مقره� مدينة كلب�ء 
يرغب يف تن�زل ح�سته الب�لغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ خ�لد �س�لح خلف �س�لح 

الزع�بي الإم�رات  اجلن�سية   
- تن�زل �س�حب الرخ�سة لخر 

 وعمال بن�ص امل�دة )14(  فقرة )5(  من الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�سنة 2013م  
يف �س�ن الك�تب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق 
العرتا�ص على هذا الجراء ان يقوم ب�ملراجعة اىل ك�تب العدل خالل ا�سبوعني 

من ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال�ست�ستكمل  الجراءات الق�نونية
الك�تب العدل
حمكمة كلب�ء االحت�دية االبتدائية

  ال�شئون الفنية والتع�ون الدويل 
ادارة الك�تب العدل والت�شديق�ت
حمكمة كلب�ء  االحت�دية االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
 اعــــــــــالن ب�لن�شر 

ليكن معلوم� للجميع ال�سيد/حممد م�سعود عبداهلل م�سعود الكلب�ين ، الم�رات 
اجلن�سية ب�سفته �سريك خي�ط التوفيق ،  رخ�سة رقم : 250437  مقره� مدينة 
ال�سيد/ خ�لد �س�لح خلف  اىل  وذلييك   %80 الب�لغة  تن�زل ح�سته  كلب�ء يرغب يف 

�س�لح الزع�بي - الإم�رات  اجلن�سية 
التعديالت : - تن�زل �س�حب الرخ�سة لخر 

 وعمال بن�ص امل�دة )14(  فقرة )5(  من الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�سنة 2013م  
يف �س�ن الك�تب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق 
العرتا�ص على هذا الجراء ان يقوم ب�ملراجعة اىل ك�تب العدل خالل ا�سبوعني 

من ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال�ست�ستكمل  الجراءات الق�نونية
الك�تب العدل
حمكمة كلب�ء االحت�دية االبتدائية

  ال�شئون الفنية والتع�ون الدويل 
ادارة الك�تب العدل والت�شديق�ت
حمكمة كلب�ء  االحت�دية االبتدائية

العدد  11968 بت�ريخ 2017/3/14    
انذار عديل ب�لن�شر
رقم   1593 / 2017   

املنذر : م�سرف الإم�رات  ال�سالمي ، بوك�لة املح�مي عب��ص مهدي الط�هري 
املنذر اليه : فلورينتين� دوميرتو -  )جمهول حمل الق�مة(

الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

انذار عديل ب�لن�شر
رقم   1595 / 2017   

املنذر : م�سرف الإم�رات  ال�سالمي ، بوك�لة املح�مي عب��ص مهدي الط�هري 
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�ضيولة تداوالت االأ�ضهم االإماراتية 
ترتفع جمددا اىل 1.6 مليار درهم

•• اأبوظبي-وام:

جل�سة  خالل  الإم�راتية  امل�ل  اأ�سواق  موؤ�سرات  حركة  على  التب�ين  �سيطر 
الأ�ييسييهييم دون  تيييداول �سريحة جييديييدة ميين  ام�ص حتييت �سغط ميين توا�سل 
اأحقية الأرب�ح ،و�سجلت �سهية التداول حت�سن� مق�رنة مع اجلل�س�ت اخلم�ص 
امل��سية م� قفز بقيمة ال�سفق�ت املربمة اىل نحو 1.6 ملي�ر درهم جمددا 
. وفيم� ع�د املوؤ�سر الع�م ل�سوق دبي امل�يل لالإرتف�ع بن�سبة %0.60 مغلق� 
عند م�ستوى 3501 نقطة فقد تراجع املوؤ�سر الع�م ل�سوق اأبوظبي لالأوراق 

امل�لية اىل 4382 نقطة وبن�سبة %1.22 مق�رنة مع جل�سة الأم�ص .
وق�ل و�سط�ء يف ال�سوق اإن ا�ستمرار خ�سم الأرب�ح من قيمة �سريحة كبرة 
من الأ�سهم املتداولة بعد ا�ستحق�ق املوعد املحدد لتوزيعه� ،ك�ن له الدور 
امل��سية معربني  الثالثة  الأيييي�م  الييذي �سجلته خييالل  الييرتاجييع  الأكييرب يف 
املقبل  الأ�سبوع  خالل  الأ�سواق  اىل  جمييددا  التح�سن  بعودة  اعتق�دهم  عن 
بدعم من ارتف�ع �سهية التداول جمددا بعد انته�ء مو�سم التوزيع�ت خ��سة 
ب�لن�سبة لل�سرك�ت القي�دية .  ويظهر الر�سد اليومي للتع�مالت اأن الدعم 
امل�يل ج�ء من قط�عي اخلدم�ت والإ�ستثم�ر حيث من�  الأكييرب ل�سوق دبي 
موؤ�سر الأول بن�سبة جت�وزت %4 يف حني ك�سب الث�ين نحو %2.2 وحقق 
الع��سمة ق�د قط�ع�  ..ويف �سوق   1.7% بن�سبة  ال�سلع منوا  موؤ�سر قط�ع 
البنوك والإت�س�لت الإنخف��ص . وك�ن �سهم اإعم�ر ارتفع اىل 7.26 درهم 
وتبعه يف نف�ص الإجت�ه �سهم الإحت�د العق�رية اىل 0.996 درهم ، ويف قط�ع 
الإ�ستثم�ر �سعد �سهم دبي لالإ�ستثم�ر مل�ستوى 2.38 درهم فيم� ارتفع �سهم 
ال�سوق اىل 1.33 درهم . وعلى �سعيد حركة الأ�سهم ذات الإدراج املزدوج 
فقد �سجل �سهم جمموعة “جي اأف ات�ص” تداولت ن�سطة جت�وزت قيمته� 
مع  مق�رنة   7% وبن�سبة  درهييم   2.75 اىل  مرتفع�  درهييم  مليون   486
حيث  �سركة   63 اأ�سهم  تييداول  اليوم  جل�سة  و�سهدت   . الأول  ام�ص  جل�سة 
�سركة   25 اأ�سهم  اأ�سع�ر  ارتف�ع  مق�بل  �سركة   30 اأ�سهم  اأ�سع�ر  انخف�ست 
ومل يطراأ تغير يذكر على اأ�سع�ر اأ�سهم 8 �سرك�ت وفق� مل� يظهر الر�سد 

اليومي للتع�مالت.

�ضعر �ضلة خامات »االأوبك« ي�ضل 49.81 
دوالرًا للربميل يوم اجلمعة املا�ضي

•• فيينا-وام:

اأعلنت منظمة الدول امل�سدرة للنفط “الأوبك” اأن �سعر �سلة خ�م�ته� الي 
13 و�سل يوم اجلمعة امل��سي اىل 49.81 دولرا للربميل مق�رنة ب�سعر 

اليوم الذي قبله الذي و�سل 50.82 دولرا للربميل. 
وت�سم �سلة خ�م�ت “الأوبك” التي تعد مرجع� يف م�ستوى �سي��سة الإنت�ج 
وخيي�م مزيج �سح�رى اجلزائري  الإميي�راتييي  مييربيي�ن  خيي�م  الت�لية:  الأنيييواع 
والإيراين الثقيل والب�سرة اخلفيف العراقي وخ�م الت�سدير الكويتي وخ�م 
القطري  البحري  واخليي�م  النيجري  اخلفيف  بييوين  وخيي�م  الليبي  ال�سدر 
مييراي وجرا�سول  الفنزويلي  واخليي�م  ال�سعودي  العربي اخلفيف  واخليي�م 

الأنغويل وربيع اخلفيف الغ�بوين واأورينت الكوادوري.

مبنى يف دبي ي�ضتخدم   920
خدمة تربيد املناطق من » اإمباور «

•• دبي-وام:

ارتف�ع  ام�ص عن  اإمب�ور  املركزي  التربيد  لأنظمة  الإميي�رات  موؤ�س�سة  ك�سفت 
عدد املب�ين التي ت�ستخدم خدمة تربيد املن�طق التي تقدمه� اإىل 920 مبنى 
وعزت   . مع نه�ية 2016 ب�رتف�ع بن�سبته 13.6 يف امل�ئة مق�رنة بي 2015 
املوؤ�س�سة هذه الزي�دة اإىل عدة عوامل على راأ�سه� البدء بتزويد اخلدمة لعدة 
قدراته�  وارتف�ع  خمتلفة  من�طق  يف  امل��سي  الع�م  خالل  جديدة  م�سروع�ت 
العق�ريني  واملطورين  الأبنية  وم�لكي  للعمالء  املتزايد  والتوجه  الت�سغيلية 
ل�ستخدام خدمة تربيد املن�طق بدل من خدم�ت التربيد التقليدية. وق�ل 
اإن خدمة تربيد املن�طق  �سع�دة اأحمد بن �سعف�ر الرئي�ص التنفيذي لإمب�ور 
متثل م�ستقبل خدم�ت التربيد الع�ملي حيث �سن�سهد خالل ال�سنوات القليلة 
املقبلة حتول متزايدا من قبل م�لكي الأبنية واملطورين العق�ريني ل�ستخدام 
تزداد  فيم�   .. التقليدية  التربيد  خدم�ت  عن  عو�س�  املن�طق  تربيد  اأنظمة 
احل�جة خلدم�ت تربيد متت�ز ب�لكف�ءة والفع�لية والتكلفة املنخف�سة �سديقة 
للبيئة وت�س�هم يف تر�سيد ا�ستهالك الط�قة مع الطفرة العق�رية الكبرة على 
م�ستوى الع�مل. وتوقع اأن يرتفع معدل منو اأعم�ل ال�سركة وعدد املب�ين التي 
املقبلة  القليلة  الع�م احل�يل والأعييوام  ال�سركة ب�سكل مت�س�رع خالل  تديره� 

معرب� عن ال�ستعداد تقني� وعملي� ل�ستيع�ب هذه الزي�دة امل�ستقبلية.

دائرة االأرا�ضي واالأملك يف دبي 
ت�ضارك يف معر�ض دبي العقاري يف ال�ضني

•• دبي -وام:

اأعلنت دائرة الأرا�سي والأمييالك يف دبي عن م�س�ركته� يف معر�ص دبي العق�ري 
اإىل   24 الفرتة  اأييي�م من  مييدى ثالثة  ال�سني على  �سنغه�ي يف  �سيق�م يف  الييذي 
26 م�ر�ص اجل�ري وذلك يف مركز �سنغه�ي اإك�سبو الع�ملي للمع�ر�ص واملوؤمترات. 
وت�سجل اأرا�سي دبي ح�سوره� يف هذا احلدث الع�ملي من خالل ذراعه� ال�ستثم�رية 
مركز ت�سجيع واإدارة ال�ستثم�ر العق�ري وذلك حر�س�ً منه� على ت�سليط ال�سوء 
واإت�حة  الع�مل  يف  ال�ستثم�رية  الوجه�ت  اأف�سل  بني  املرموقة  دبييي  مك�نة  على 
الفر�سة للم�ستثمرين ال�سينيني للتعرف اإىل الفر�ص الك�منة يف ال�سوق وجوانب 
الييعيي�م رئي�ص  املييدييير  بييهيي�. وقيي�لييت ميي�جييدة علي را�ييسييد م�س�عد  الييتييي يتمتع  الييقييوة 
دبي:  اأرا�ييسييي  يف  ال�ستثم�رية  اليييذراع  العق�ري  ال�ستثم�ر  واإدارة  ت�سجيع  مركز 
لحظن� خالل ال�سنة امل��سية ت�سجيل ارتف�ع ع�ٍل يف الطلب من قبل امل�ستثمرين 
ال�سينيني الذين يقبلون على العق�رات يف دبي وتظهر ق�عدة البي�ن�ت يف اأرا�سي 
دبي اأن ال�سنوات الأربع امل��سية �سهدت �سخ امل�ستثمرون ال�سينيون اأكرث من 10 
اإليهم يف موطنهم لعر�ص الفر�ص  اأنن� �سن�سل  ملي�رات درهم ويعني هذا بدوره 

ال�ستثم�رية اجلذابة التي يوفره� مطورون� يف ال�سوق العق�ري. 

بازار »اإبداعات« للأ�ضر املنتجة 2017 بجامعة ال�ضارقة
 •• ال�شارقة-الفجر:

حتيييت رعييي�يييية الأ�يييسيييتييي�ذ الييدكييتييور حميد 
ال�س�رقة  ج�معة  مدير  النعيمي  جمول 
بعم�دة  الطالبية  الأن�سطة  ق�سم  نظم 
ال�س�رقة  جيي�مييعيية  يف  الييطيي�لييبيي�ت  �يييسيييوؤون 
املنتجة  ليييالأ�يييسييير  “اإبداع�ت”  بييييييي�زار 
�سالمة  اليييدكيييتيييورة  بييحيي�ييسييور   ،2017
الرحومي عميد �سوؤون  الط�لب�ت، وعدد 
امل�س�ركة،  اجلييهيي�ت  ميين  ميي�ييسييوؤولت  ميين 
من  وعييدد  التدري�سية،  الهيئة  واأع�س�ء 

ط�لب�ت اجل�معة.
�س�رك يف الب�زار كل من دائرة اخلدم�ت 
اإنيييتييي�ج(، وجمل�ص  الجييتييميي�عييييية )مييركييز 
�سيدات اأعم�ل عجم�ن، وجمعية الحت�د 
الن�س�ئية ب�ل�س�رقة، وي�ستمر الب�زار على 
مدار خم�سة اأي�م بعم�دة �سوؤون الط�لب�ت، 
الأ�سر  تب�دل اخلييربات بني  اإىل  ويهدف 

الراغب�ت  والط�لب�ت  امل�س�ركة  املنتجة 
لتحفيزهن  وكييذلييك  م�س�ريعهن  بييبييدء 
لعر�ص اأفك�رهن واإبداع�تهن من خالل 
ميينييتييجيي�تييهيين واأيييي�يييسييي� تيي�ييسييجيييييعييهيين على 

امل�س�ركة والنخراط يف �سوق العمل.
امل�س�ركة  الأ�ييسيير  قييدمييت  اليييبييي�زار  خيييالل 
والبخور،  العطور  من  متعددة  منتج�ت 
ال�سعبية  وامليي�أكييولت  املتنوعة،  واملالب�ص 
يدوي�ً،  امل�سنوعة  املنتج�ت  من  وغره� 
الييتييي قدمته�  الييعييمييل  اإىل جيي�نييب ور�يييص 
دائيييييرة اخليييدمييي�ت الجييتييميي�عييييية )مركز 
والتي لقييت ترحيب وح�سور  الإنييتيي�ج(، 
عيييدد كييبيير مييين قييبييل الييطيي�لييبيي�ت، حيث 
ركزت ور�ص العمل على اك�س�ب الط�لب�ت 
املييهيي�رات الييالزميية لييدخييول �ييسييوق العمل 
الفع�لية  نه�ية  ويف  �سغرة،  مب�س�ريع 
الرحومي  �ييسييالميية  اليييدكيييتيييورة  كيييرميييت 

اجله�ت امل�س�ركة.

نظمته جملة »وول �صرتيت جورنال« مب�صاركة متميزة من متحدثني مرموقني

غرفة دبي ت�ضتعر�ض جتربة االإمارة يف موؤمتر اال�ضتثمار االإفريقي يف لندن

» جمموعة االحتاد للطريان « تفتتح مركز خدمات م�ضرتكة متعدد االأغرا�ض يف بلغراد
بلغراد - عملي�ت مركز الت�س�ل وبرامج 
ب�لحت�د  اخلييي��يييسييية  اأوروبيييييييي�  يف  الييييييولء 
ال�سربية  اجلوية  واخلطوط  للطران 
الإقليمية  والحتييييي�د  �سي�سل  وطيييييران 
و�سيمتد لي�سمل األيط�لي� وطران برلني 
اإ�س�فة اإىل برامج الولء اخل��سة بهم�. 
و�سيتم توظيف اأكرث من 200 مواطن 
�سربي يف املركز ومن املخطط اأن يزيد 
هذا العدد اإىل 685 موظف� بحلول ع�م 
املركز  مييوظييفييو  �ييسيييييقييوم  حيييييث   2020
مك�ملة  مليون   4.4 ميين  اأكيييرث  مبيينيي�وليية 

بحلول ع�م 2020.
األك�س�ندر فوت�سيك رئي�ص الوزراء  وق�ل 

•• اأبوظبي-وام: 

ل�سرك�ء  امل�سرتكة  “ اخلدم�ت  افتتحت 
“ - الييتييي تعد جزءا  الحتييي�د لييلييطييران 
من جمموعة الحت�د للطران - مركزا 
عيي�ملييييي� جييديييدا لييلييخييدميي�ت امليي�ييسييرتكيية يف 

بلغراد ام�ص.
وينفذ املركز اجلديد - الذي يقع قرب 
ال�سربية  الييعيي��ييسييميية  يف  املييدييينيية  و�ييسييط 
األييكيي�ييسيي�نييدر فييوتيي�ييسيييييك رئي�ص  وافييتييتييحييه 
وزراء جمهورية �سربي� وجيم�ص هوجن 
ملجموعة  التنفيذي  والرئي�ص  الرئي�ص 
الحتيي�د للطران و�سيني�س� م�يل عمدة 

ال�سربي “ اإن مركز اخلدم�ت امل�سرتكة 
ل�سرك�ء الحت�د للطران يعد مث�ل اآخر 
على ال�ستثم�رات الأجنبية الن�جحة يف 
التي  الثقة  ت�أ�سي�سه  �سربي� حيث يظهر 
مثل  ع�ملي�  ال�سهرة  ال�سرك�ت  ت�سعه� 
وموظفين�  دولتن�  يف  للطران  الحتيي�د 
اخليييدمييي�ت  فيييرييييق  اأن  اإىل  مييي�يييسيييرا   .«
للطران  الحتييي�د  �ييسييركيي�ء  يف  امل�سرتكة 
على  ومييدرب  اللغ�ت  من  العديد  يجيد 
تييقييدمي خييدميية عييمييالء عيي�ملييييية امل�ستوى 
الأميييير اليييذي اعييتييربه انييعييكيي��ييسيي� حقيقي� 
ليي�ييسييربييييي� احليييدييييثييية. وميييين جيي�نييبييه ق�ل 
نفتتح مركز  اأن  ي�سرن�  جيم�ص هوجن: 

اخليييدمييي�ت امليي�ييسييرتكيية ليي�ييسييركيي�ء الحتييي�د 
ليييليييطيييران واليييييييذي ييي�ييسييم اليييكيييثييير من 
�ييسييركيي�ت اليييطيييران يف �ييسييركيي�ء الحتيييي�د 
لييلييطييران وبييرامييج اليييولء اخليي��ييسيية به� 

حتت �سقف واحد.
املركز كم� ه�ئال من  �سيوفر هذا  حيث 
عييمييلييييي�ت اليييكيييفييي�ءة لييكييل �ييسييركيية طران 
�سوق  يف  بف�علية  ب�ملن�ف�سة  و�سي�سمح 

ع�ملية تن�ف�سية ومعقدة.
ويقع مركز اخلدم�ت امل�سرتكة ل�سرك�ء 
الأعم�ل  جمييمييع  يف  لييلييطييران  الحتيييي�د 
مبيييديييينييية املييييطيييي�ر يف بيييليييغيييراد اجليييدييييدة 
ملراكز  الييعيي�ملييييية  املييحييفييظيية  اإىل  وييينيي�ييسييم 

مثمرة، وحوارات بّن�ءة. واأ�س�ف الغرير 
اإن البعث�ت التج�رية  ق�ئاًل:” ول �سك 
ال�سمراء  للق�رة  امل�ستمرة  دبييي  لغرفة 
ب�لإ�س�فة اإىل مك�تب الغرفة التمثيلية 
وكيني�  ومييوزمييبيييييق  وغيي�نيي�  اإثيييييوبييييي�  يف 
تواجد  تييعييزيييز  يف  رئييييي�ييسييييي�ً  دوراً  تييلييعييب 
�سرك�ت  ال�سرك�ت اخلليجية وخ�سو�س�ً 
دبيييي يف هيييذه الأ�يييسيييواق اليييواعيييدة. وقد 
اخلليجية  ال�ييسييتييثييميي�رات  قيييييميية  بييلييغييت 

•• دبي-الفجر:

�ييسيي�ركييت غيييرفييية جتييييي�رة و�ييسيينيي�عيية دبي 
موؤخراً يف موؤمتر ال�ستثم�ر يف اإفريقي� 
�سرتيت  “وول  جمييليية  نييظييمييتييه  اليييييذي 
الع��سمة  يف  املييييرمييييوقيييية  جورن�ل” 
الربيط�نية لندن و�سط م�س�ركة لفتة 
الأعم�ل  ورجيي�ل  امل�ستثمرين  اأبييرز  من 

و�سن�ع القرار يف اإفريقي� والع�مل.
وا�ييييسييييتييييعيييير�ييييسييييت غيييييرفييييية دبيييييييي خييييالل 
يف  ال�سرتاتيجية  خططه�  م�س�ركته� 
امل�ستمرة  وجييهييودهيي�  اليي�ييسييمييراء،  الييقيي�رة 
دبييي يف  اإميي�رة  �سرك�ت  تن�ف�سية  لتعزيز 
هذه الأ�سواق الواعدة، وف�ئدة مك�تبه� 
اأربع  يف  املنت�سرة  اخل�رجية  التمثيلية 
ال�ستثم�رات  حتفيز  يف  اإفريقية  دول 
اإفييريييقييييي�، بيي�لإ�ييسيي�فيية اإىل  الييعيي�ملييييية يف 
الع�ملي  امليينييتييدى  عييلييى  اليي�ييسييوء  ت�سليط 
اأطلقته  اليييييذي  ليييالأعيييمييي�ل  الإفيييرييييقيييي 
ميينيي�ييسييًة ع�ملية  بييييي�ت  واليييييييذي  اليييغيييرفييية 
الق�رة  ميييع  القييتيي�ييسيي�دييية  لييليي�ييسييراكيي�ت 

الإفريقية.
اأ�ييسيي�ر �سع�دة  وخييالل كلمته يف املييوؤمتيير، 

ميي�جييد �ييسيييييف الييغييرييير، رئييييي�ييص جمل�ص 
توؤمن  الغرفة  اأن  اإىل  دبييي  غرفة  اإدارة 
ب�أن الإميي�رة موؤهلة لتلعب دوراً رئي�سي�ً 
يف حتفيز النمو القت�س�دي يف اإفريقي� 
تن�ف�سية  مييزاييي�  ميين  متتلكه  مليي�  نييظييراً 
ال�ييسييتييثييميي�ر من  حييركيية  وتييدعييم  ت�سهل 
اإن  مييييوؤكييييداً  الإفيييرييييقييييييية،  اليييقييي�رة  واإىل 
الإفريقية  ال�سرك�ت  العديد من  وجود 
ع�سوية  يف  وامل�سجلة  دبييي  يف  الع�ملة 
الغرفة، والتي تخطى عدده� ح�جز الي 
12،000 �سركة م� هو اإل دليل وا�سح 
على ج�ذبية دبي لل�سراك�ت القت�س�دية. 
اأن  اإىل  احل��سرين  اأميي�م  الغرير  ولفت 
الغرفة  التي متلكه�  الإيج�بية  النظرة 
ال�سمراء  اليييقييي�رة  وقييييييدرات  لإميييكييي�نييي�ت 
ال�سحراء  جيينييوب  منطقة  وخيي�ييسييو�ييسيي�ً 
الإفريقية ك�نت اأحد الأ�سب�ب الرئي�سية  
الييتييي دفييعييت الييغييرفيية لإطييييالق املنتدى 
الييعيي�ملييي الإفيييرييييقيييي ليييالأعيييمييي�ل، واليييذي 
�س�بقة  دورات  ثيييالث  ميييدى  عييلييى  جنييح 
يف  القرار  و�سن�ع  امل�ستثمرين  جمع  يف 
الإفريقي  واخليي��ييص  الييعيي�م  القط�عني 
مع نظرائهم يف دبي والع�مل يف نق��س�ت 

خالل  الإفييريييقييييية  التحتية  الييبيينييييية  يف 
دولر  ملي�ر   30 حييوايل  امل��سي  العقد 
ال�ستثم�رات  بلغت  حييني  يف  اأمييريييكييي، 
اخلليجية املب��سرة يف الن�سف الأول من 
2015 يف دول جنوب ال�سحراء  الع�م 
اأمريكي.  دولر  ملي�ر   2.7 الإفريقية 
نيجري� وجنوب  ميين  كييل  وا�ييسييتييحييوذت 
الن�سبة  على  واأوغيينييدا  وكيني�  اإفريقي� 
اخلليجية.  ال�ييسييتييثييميي�رات  ميين  الأكييييرب 
دبي  غييرفيية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واأكيييد 
عييلييى الييتييزام الييغييرفيية بييدعييم اإميييي�رة دبي 
خلطة  وفق�ً  القت�س�د  تنويع  جهود  يف 
اإن م� حققته دبي  دبي 2021، موؤكداً 
من اإجن�زات يعود ب�لدرجة الأوىل اإىل 
الروؤية احلكيمة ل�س�حب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، ن�ئب رئي�ص 
اليييييوزراء ح�كم  رئييييي�ييص جمل�ص  الييدوليية 
دعمه  �سكل  والييييذي  اهلل(،  )رعيييي�ه  دبيييي 
ملجتمع الأعم�ل ركيزة اأ�س��سية يف النمو 

والتطور الذي حققه القط�ع اخل��ص.
اإفريقي�  يف  ال�ستثم�ر  مييوؤمتيير  ويعترب 
�سرتيت  “وول  جمييليية  تيينييظييمييه  اليييييذي 
الع�ملية  املن�س�ت  اأبيييرز  اأحيييد  جورن�ل” 

اليييتيييي جتييمييع اأ�يييسيييحييي�ب اخلييييييربات من 
�يييسيييرتييييت  “وول  جميييييلييييية  حميييييييييييرري 
وكب�ر  امليي�ييسييتييثييمييرييين  مييييع  جورن�ل” 
امليي�ييسييوؤولييني احلييكييوميييييني مليينيي�قيي�ييسيية دور 
الييتييكيينييولييوجييييي� يف قييييييييي�دة الييتييغييييير يف 
البيئتني  املوؤمتر  وا�ستعر�ص  اإفريقي�.  
القيييتييي�يييسييي�ديييية واليي�ييسييييي��ييسييييية، حميييييدداً 
ال�سمراء.  الق�رة  يف  والفر�ص  املخ�طر 
و�س�رك يف املوؤمتر متحدثون مرموقون 
وميينييهييم �يييسيييعييي�دة بييي�تيييرييييك جنيييوروجيييي، 
الكيني،  امليييييركيييييزي  اليييبييينيييك  حميييي�فييييظ 
التنفيذي  الييرئييييي�ييص  اورجيييييي،  واو�ييسيييييه 
واملدير الع�م لهيئة ال�ستثم�ر ال�سي�دية 
اأنوهو  �سينيلو  واليي�ييسيييييد  اليينيييييجييرييية، 
ام�زو، املدير الع�م والرئي�ص التنفيذي 
للمع��س�ت  الوطنية  النيجرية  للجنة 
فولي�ن،  كييرييي�ييص  واليي�ييسيييييد  والييتييقيي�عييد، 
اأوف  ملول  التنفيذي  والرئي�ص  املوؤ�س�ص 
اأدي�سين�،  اأكينوومي  وال�سيد  اأفريقي�، 
ومو  للتنمية،  الإفريقي  البنك  رئي�ص 
موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اإبراهيم، 
اإبييراهيييييم وغييرهييم ميين املتحدثني  مييو 

املرموقني. 

اخلدم�ت التي ت�سغله� �سرك�ت الطران 
ت�سغل  احليييي�يل  اليييوقيييت  ويف  اليي�ييسييريييكيية. 
ات�س�ل  مراكز  ثالثة  للطران  الحتيي�د 
يف اإم�رة اأبوظبي اإىل ج�نب مركز ات�س�ل 

يف مدينة م�ن�س�سرت.
ب�إدارة خدم�ت  و�سيقوم املوظفون بداية 
احلييجييز واإ�يييسيييدار الييتييذاكيير مبيي� يف ذلك 
املبيع�ت وتغيرات خمطط�ت الرحالت 

وطلب�ت اخلدمة اخل��سة.
وفيم� يتعلق ب�لعملي�ت اخل��سة بربامج 
ق�درين  املييركييز  موظفو  �سيكون  اليييولء 
وخدمة  الربامج  معلوم�ت  توفر  على 

احل�س�ب�ت واإدارة الأمي�ل.

جمل�ض �ضيدات اأعمال اأبوظبي يحتفل باليوم العاملي للمراأة 
املييراأة الإم�راتية يف �ستى  واهتم�مه� الكبر بتمكني 
الييقييطيي�عيي�ت فيي�ييسيياًل عيين دعييمييهيي� لييلييمييراأة ب�سكل ع�م 
ال�سكر  املن��سبة  هييذه  وقييدمييت يف  اأجييمييع.  الييعيي�مل  يف 
القط�ع  ويف  القط�ع�ت  ك�فة  يف  لييلييمييراأة  قييدمييوا  مليين 
القت�س�دي خ��سة الدعم امل�ستمر والهتم�م الدائم 
ولكل  وال�سع�دة  الري�دة  الإمييي�رات  الييذي حقق لبنة 
امييراأة و�سعت وطنه� ن�سب عينيه� وعني اهتم�مه� 
الأعم�ل  قط�ع  ويف  املن�زل  ويف  العمل  مواقع  كل  يف 
يف  الأمثلة  اأروع  قدمن  الييالئييي  ال�سهداء  ولأمييهيي�ت 
اأبن�ئهن فداء للوطن . ح�سر احلفل �سع�دة  تقدمي 
الييقييبييييي�ييسييي ع�سوات  دلل  و�ييسييعيي�دة  الييظيي�هييري  رييييد 
اأبوظبي  و�ييسيينيي�عيية  جتييييي�رة  غيييرفييية  اإدارة  جمييليي�ييص 
واليييدكيييتيييورة هييييدى املييطييرو�ييسييي وعيييلييييييي�ء امليييزروعيييي 

•• اأبوظبي- وام:

لغرفة  الت�بع  اأبوظبي  اأعم�ل  �سيدات  جمل�ص  نظم 
جتييي�رة و�ييسيينيي�عيية اأبييوظييبييي بيي�لييتييعيي�ون مييع جمموعة 
احتف�ًل  الول  اأم�ص  م�س�ء  الع�ملية  الأعم�ل  �سيدات 

مبن��سبة اليوم الع�ملي للمراأة.
واأكدت �سع�دة مرمي حممد الرميثي رئي�سة جمل�ص 
التنفيذية  الهيئة  رئي�سة  الإميييي�رات  اأعييميي�ل  �سيدات 
ملجل�ص �سيدات اأعم�ل اأبوظبي خالل احلفل اأن املراأة 
يف القط�ع القت�س�دي حققت الكثر من الإجن�زات 
التي ي�سهد له� الت�ريخ �سواء هن� على اأر�ص الإم�رات 

اأو يف �س�ئر بق�ع الع�مل .
الإم�راتية  امليييييراأة  اأن  اإىل  اإىل  الييرميييييثييي  واأ�ييييسيييي�رت 

له�  التي  ال�سعبة  الأرقييي�م  اأحييد  اقت�س�دي�ً  اأ�سبحت 
القت�س�دي  الييعييمييل  خيي�رطيية  عييلييى  امليييوؤثيييرة  مك�نته� 
الر�سيدة  الييقييييي�دة  دعييم  بف�سل  وذليييك  عيي�ميية  ب�سفة 
العديد من الفر�ص وهي�أت له�  اأت�حت للمراأة  التي 
الإم�رات  ابنة  حققت  حتى  للنج�ح  الدافعة  ال�سبل 
مك�نة متميزة واأ�سبحت من�ف�س�ً اقت�س�دي�ً مهم�ً يف 

لغة امل�ل والأعم�ل.
“ �سمو ال�سيخة ف�طمة  “ اأم الإميي�رات  وثمنت دعم 
الرئي�سة  الع�م  الن�س�ئي  الحت�د  رئي�سة  بنت مب�رك 
املجل�ص  رئي�سة  الأ�ييسييرييية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعييلييى 
الييرئييييي�ييسيية الفخرية  لييالأمييوميية والييطييفييوليية  الأعيييليييى 
�سيدات  وجمل�ص  الإمييييي�رات  اأعييميي�ل  �ييسيييييدات  ملجل�ص 
الوا�سحة  وب�سمته�  الرائد  ودورهيي�  اأبوظبي  اأعم�ل 

اأعم�ل  �سيدات  ملجل�ص  التنفيذية  الهيئة  ع�سوات 
اأبوظبي و�سفيقة الع�مري مديرة املجل�ص وعدد من 
وممثالت  الدولة  لدى  املعتمدين  ال�سفراء  قرين�ت 
املعنية  الييدولييييية  واملوؤ�س�س�ت  الهيئ�ت  ميين  عييدد  عيين 
الهيئ�ت  من  �سيدة   200 من  واأكييرث  امليييراأة  ب�سوؤون 
الر�سمية وال�سرك�ت واملوؤ�س�س�ت اخل��سة الع�ملة يف 
الدولة. ونظم جمل�ص �سيدات اأعم�ل اأي�س�ً مبن��سبة 
اإم�رة  املبدع�ت يف  مل�س�ريع  الع�ملي معر�س�ً  املراأة  يوم 
مب�س�ريع  للتعريف  جهوده  اإطيي�ر  يف  وذلييك  اأبوظبي 
اأجنحة  املعر�ص  و�سم  واملبدع�ت.  الأعييميي�ل  رائييدات 
وت�سويق  اإنييتيي�ج  جمييي�لت  يف  يعملن  مييبييدعيية   25 لييي 
العطور وامل�سغولت اليدوية وتغليف وت�سويق التمور 

وخي�طة املالب�ص الن�س�ئية والولدية .
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•• دبي-وام:

 2 الييفييرتة ميين  2017 واليييذي �سيق�م خييالل  اليييدويل  الييعييقيي�رات  يطلق معر�ص 
ولييغيي�ييية 4 ابييريييل يف مييركييز دبييي الييتييجيي�ري الييعيي�ملييي من�سة جييديييدة اأطييلييق عليه� 
“ال�سوق العق�ري الع�ملي«. ت�أتي املن�سة اجلديدة كمب�درة تطلقه� دائرة الأرا�سي 
ال�سرتاتيجية  للمعلوم�ت  لتقدم من خالله� فر�سة خ��سة  دبي  والأمييالك يف 
العق�ري  ال�سوق  �سيقدم  ..كم�  العق�ري  والتطوير  ال�ستثم�ر  عالق�ت  و�سبك�ت 
امل�ستثمرين  كب�ر  بني  ال�سفق�ت  وعقد  ب�للق�ءات  ت�سمح  اأ�س��سية  من�سة  الع�ملي 

واخلرباء يف القط�ع العق�ري من خمتلف اأنح�ء الع�مل.
ونتيجة لدعمه� من قبل معر�ص العق�رات الدويل ف�سوف تكت�سب املب�درة اأهمية 
خ��سة هذا الع�م خ�سو�س� مع املن�خ ال�ستثم�ري اليج�بي يف ال�سوق والعزم على 
اإطالق م�س�ريع عق�رية جديدة. وق�ل داوود ال�سيزاوي الرئي�ص التنفيذي ل�سركة 
ال�سرتاتيجي لتنظيم املع�ر�ص واملوؤمترات املنظمة ملعر�ص العق�رات الدويل انه 
يف ظل تزايد ال�ستثم�رات العق�رية الدولية يف الم�رات وغره� من دول الع�مل 
القرار.. �سن�ع  للق�ء عدد من  الأمثل  املك�ن  ي�سكل  الع�ملي  العق�ري  ال�سوق  ف�إن 

م�سرا اأن ال�سرك�ت الع�ر�سة �سوف حت�سل على جل�س�ت تدريبية �سوف متكنه� 
من اإجراء �سفق�ت بيع مب��سرة وا�سدار ال�سكوك العق�رية والتف�عل مع الزوار 
اأنح�ء  خمييتييلييف  مييين  وامليي�ييسييتييثييمييرييين 
ب�سراء  يرغبون  والييذييين  الييعيي�مل 
اأفييي�يييسيييل الييييعييييقيييي�رات ميييين خالل 
ح�سوله�  عييين  فيي�ييسييال  املييعيير�ييص 
مل�س�ريعه�  للرتويج  فر�سة  على 
األييييف زائر   20 اأكييييرث مييين  اأمييييي�م 
لييلييمييعيير�ييص مييين جميع  حمييتييمييل 

اأنح�ء الع�مل.
الع�ملي  العق�ري  ال�سوق  اأن  واأكييد 
يييتييجييه مليييزييييد ميييين الييينيييميييو حيث 
ا�ستثم�ري  عق�ر  امييتييالك  ي�سكل 
وحت�سيل دخل اإيج�ري جيد من 
هذا العق�ر املحرك الأ�س��سي لهذا 
النمو املتزايد. ومعر�ص العق�رات 
الدويل مرخ�ص ر�سمي� من قبل 
موؤ�س�سة التنظيم العق�ري يف دبي 
يركز  الييذي  الوحيد  املعر�ص  وهييو 
على اللق�ءات املب��سرة بني ال�سرك�ت وامل�سرتين .. وميلك املعر�ص امك�ني�ت دولية 
م�ستوى  على  عق�رية جديدة  اأ�سواق  يف  ا�ستثم�رية  فر�ص  ب��ستك�س�ف  له  ت�سمح 
اأكرث من  اأنه يف ن�سخة الع�م امل��سي من املعر�ص �س�ركت  الع�مل. جدير ب�لذكر 
150 دولة حيث بلغ عدد الزائرين اأكرث من 15 األف زائر مب� فيهم امل�ستثمرين 
من  ب�مل�ئة   31 امل�ستثمرون  ..و�سكل  العق�رية  وال�سرك�ت  العق�ريني  واملطورين 
ب�مل�ئة  و17  وامل�س�ربني  العق�ريني  للوكالء  ب�مل�ئة   22 مق�بل  اليييزوار  ن�سبة 
امل�لية وامل�س�ربني ال�ستثم�ريني  للمطورين العق�ريني و10 ب�مل�ئة للموؤ�س�س�ت 
ومقدمي اخلدم�ت الق�نونية و10 ب�مل�ئة من املتعهدين واملهند�سني املعم�ريني 
وامل�سممني وخدم�ت ادارة املرافق، اإ�س�فة لي 5 ب�مل�ئة من ممثلي و�س�ئل العالم 

و3 ب�مل�ئة من اجلمعي�ت احلكومية و2 ب�مل�ئة زوار اآخرين.

»النقد العربي« يوؤكد اأهمية تعزيز ال�ضمول 
املايل عربيا ملواجهة حتديات البطالة

•• اأبوظبي-وام:

رئي�ص  الع�م  املدير  احلميدي،  عبداهلل  بن  عبدالرحمن  الدكتور  مع�يل  افتتح 
اخلدم�ت  تطوير  ور�ييسيية  اأعييميي�ل  اميي�ييص،  الييعييربييي،  النقد  �ييسيينييدوق  اإدارة  جمل�ص 
ت�ون  داون  امل�ريوت  العربية، يف فندق  الدول  امل�يل يف  ال�سمول  لتعزيز  الرقمية 
مبدينة اأبوظبي وذلك ب�لتع�ون مع موؤ�س�سة بل ومليندا غيت لالأعم�ل اخلرية. 
امل�يل يف  ال�سمول  لتعزيز  الكبرة  الأهمية  الدكتور احلميدي على  واأكد مع�يل 
الدول العربية، مب� ي�س�عد على مواجهة حتدي�ت البط�لة. م�سراً يف هذا ال�سي�ق 
اىل الرتف�ع يف معدل البط�لة على م�ستوى ال�سب�ب يف الدول العربية الذي يقدر 
بحوايل 30.6 يف امل�ئة، مق�بل ن�سبة 13.1 يف امل�ئة على م�ستوى الع�مل، موؤكداً 
امل�لية  واخلييدميي�ت  للتمويل  الو�سول  فر�ص  لتعزيز  احليي�جيية  يعك�ص  الأمييير  اأن 
ب�سكل  املييجييتييمييع  فيييئييي�ت  ملييخييتييلييف 
ال�سغرة  ولييلييمييوؤ�ييسيي�ييسيي�ت  عييييي�م، 
واأ�س�ر  خ��ص.  ب�سكل  واملتو�سطة 
مع�ليه اىل عدد من املح�ور التي 
تعزيز  يف  ت�س�هم  اأن  �س�أنه�  ميين 
ال�سمول امل�يل يف الدول العربية، 
تطوير  جييييهييييود  ميييتييي�بيييعييية  ميييثيييل 
والعمل  امل�لية،  التحتية  البنية 
والرتق�ء  الييتييوعييييية،  زييييي�دة  عييلييى 
بيييييجيييييوانيييييب تيييييوفييييير احلييييميييي�ييييية 
امل�لية،  اخلييييدميييي�ت  مليي�ييسييتييهييلييكييي 
عييلييى تطوير  الييعييمييل  اىل جيي�نييب 
خدم�ت ومنتج�ت م�لية من��سبة 
التقني�ت  من  ت�ستفيد  ومبتكرة 
ملختلف  اليييو�يييسيييول  يف  احلييديييثيية 
واأكيييييييد مع�يل  امليييجيييتيييميييع.  فيييئييي�ت 
التغلب  يف  �سي�س�عد  الرقمية،  امل�لية  ب�خلدم�ت  الرتق�ء  اأن  احلميدي  الدكتور 
تقدميه�  وطييرق  وامل�سرفية،  امل�لية  للموؤ�س�س�ت  امليي�دي  النت�س�ر  حتدي�ت  على 
للخدم�ت، م�سراً يف هذا ال�سي�ق اىل اأن تطوير اخلدم�ت امل�لية الرقمية ميكن 
اأن ي�س�هم خالل ال�سنوات الع�سر الق�دمة، كم� تبّينه الدرا�س�ت، بتحقيق زي�دة يف 
عدد امل�س�ركني ب�لنظ�م امل�يل الر�سمي بنحو1.6 ملي�ر ن�سمة، وزي�دة بنحو 4.2 
تريليون دولر من الودائع لدى املوؤ�س�س�ت امل�لية وامل�سرفية، وزي�دة كذلك بنحو 
و�سيحقق  جييديييدة،  وم�لية  ائتم�نية  ت�سهيالت  �سكل  على  دولر  تريليون   2.1
امل�ئة للن�جت املحلي الع�ملي، اىل ج�نب  6 يف  القت�س�د الع�ملي زييي�دة تقدر بنحو 
خلق وظ�ئف اإ�س�فية تقدر بنحو 95 مليون فر�سة عمل.  كم� بنّي مع�ليه، اأن 
اخلدم�ت امل�لية الرقمية ميكن اأن ت�س�هم كذلك ب�سورة مب��سرة اأو غر مب��سرة 
قبل  املعتمدة من  امل�ستدامة  التنمية  اأهييداف  17 من  اأ�سل  11 من  يف حتقيق 
المم املتحدة. واأ�س�ر مع�يل الدكتور احلميدي اإىل وجود فر�ص كبرة يف ح�لة 
امل�لية الرقمية، يف دعم تعزيز  الدول العربية لال�ستف�دة من تطوير اخلدم�ت 
ال�سمول امل�يل وحتقيق التنمية امل�ستدامة، ب�ل�ستف�دة من انت�س�ر خدم�ت اله�تف 
اله�تف  ا�ستخدام خدم�ت  ن�سبة  الأخييرى، حيث ت�سل  النق�ل وتقني�ت الت�س�ل 
النق�ل اىل 84 يف امل�ئة من ال�سك�ن الب�لغني يف الدول العربية مق�بل م� ن�سبته 
29 يف امل�ئة فقط من ال�سك�ن الذين تتوفر لهم فر�ص الو�سول للخدم�ت امل�لية 

والتمويلية الر�سمية.

برئا�صة من�صور بن زايد 

»الوزاري للتنمية« يناق�ض عددا من املوا�ضيع والقوانني لتنظيم املعاملت املالية واالقت�ضادية
•• اأبوظبي-وام: 

خالل  للتنمية  اليييوزاري  املجل�ص  ن�ق�ص 
اجتم�عه الذي عقد �سب�ح ام�ص الأثنني 
برئ��سة  اأبييوظييبييي،  يف  الرئ��سة  ق�سر  يف 
اآل نهي�ن،  ال�سيخ من�سور بن زايد  �سمو 
ن�ئب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �سوؤون 
الرئ��سة رئي�ص املجل�ص الوزاري للتنمية 
عدداً من املوا�سيع والقوانني واملب�درات 
الت�سريع�ت  كييييفيييي�ءة  ورفييييييع  ليييتيييطيييويييير 
وال�سي��س�ت امل�لية والقت�س�دية وتوفر 

بيئة تن�ف�سية للدولة.
فييييقييييد نيييي�قيييي�ييييص امليييجيييلييي�يييص يف اليييي�ييييسييييوؤون 
الت�سريعية، مقرتح اإعداد م�سروع ق�نون 
احت�دي ب�س�أن “الدارة الئتم�نية للعهد 
املن�خ  اإىل توفر  والييذي يهدف  امل�لية” 
ج�نب  اإىل  الييييييرثوات،  لإدارة  امليينيي��ييسييب 
ا�ييسييتييقييطيي�ب وجيييذب اليييييرثوات ميين خ�رج 
الدولة نتيجة توفر اإط�ر ت�سريعي مالئم 

واليييييرثوات  الأمييييييوال  لإدارة  اليييدولييية  يف 
ب�لإ�س�فة مل� تتمتع به الدولة من �سمعة 
ن�ق�ص  كم�  لال�ستثم�رات.  ج�ذبة  ع�ملية 
احت�دي  قيي�نييون  اإعييييداد  مييقييرتح  املجل�ص 
اله�دف  الع�مة،  الأمييوال  ب�س�أن حت�سيل 
اآلي�ت ق�نونية حتكم حت�سيل  اإىل و�سع 
وجييبيي�ييية الإيييييييرادات الحتييي�ديييية حلم�ية 
حت�سيله�  يت�أخر  التي  الع�مة  الأميييوال 
ب�أداء  امللزمة  اأو اجله�ت  الأ�سخ��ص  من 
الحت�دية  احلكومة  اإىل  الأمييييوال  تلك 
ك�أثر لتطبيق اأحك�م القوانني الحت�دية، 
اإجيييراءات توؤدي  وذلييك من خييالل و�سع 
من  عييلييى  مييبيي��ييسييرة  التنفيذ  �ييسييرعيية  اإىل 
يتخلف اأو يت�أخر عن �سداد تلك الأموال 
وفق�ً مل� تن�ص عليه القوانني الحت�دية، 
لالأموال  حم�ية  �سيحقق  اليييذي  المييير 

الع�مة اململوكة للدولة.
ق�نون  اإعييييداد  مييقييرتح  من�ق�سة  مت  كييميي� 
البي�ن�ت  “حم�ية  بييي�يييسييي�أن  احتيييييييي�دي 

املع�مالت  يف  اليي�ييسييخيي�ييسييييية  واملييعييلييوميي�ت 
امل�لية” اله�دف اإىل و�سع اإط�ر ت�سريعي 
املعلوم�ت  ومع�جلة  جمع  حييدود  ينظم 
والبي�ن�ت ال�سخ�سية يف خمتلف جوانب 

اخلدم�ت امل�لية يف الدولة.
حم�ية  تكفل  قواعد  الق�نون  ويت�سمن 
بي�ن�تهم  حيييييييث  ميييين  الأفيييييييييراد  حيييقيييوق 
بهم،  املتعلقة  ال�سخ�سية  واملييعييلييوميي�ت 
وا�سحة  خيي�ييسييو�ييسييييية  �ييسييييي��ييسيية  وتيييوفييير 
ب�لإ�س�فة  البي�ن�ت،  ل�س�حب  ومفهومة 
التي  الييتييزام اجلييهيي�ت  اإىل حتديد مييدى 
واملكلفة  املييعييلييوميي�ت  تييلييك  عييلييى  حتيي�ييسييل 
يف  واجييبيي�تييهيي�  اأداء  يف  الييبييييي�نيي�ت  بحم�ية 
بجمع  املتعلقة  امل�س�ئل  واحييرتام  حم�ية 
امليييعيييليييومييي�ت وميييعييي�جليييتيييهييي� وفيييييق اأحيييكييي�م 
الق�نون  هيييذا  اآثيييي�ر  وتنعك�ص  الييقيي�نييون. 
اإيييجيي�بيي�ً على الييدوليية ميين خييالل تطبيق 
اأف�سل املم�ر�س�ت الع�ملية يف اأ�سواق امل�ل، 
وخيي��ييسيية يف ظيييل كييييون دوليييية الإميييييي�رات 

ولديه�  م�لي�ً،  مييركييزاً  املتحدة  العربية 
الدولية،  ال�ييسييتييثييميي�رات  ميين  كبر  عييدد 
اآمن  اقت�س�دي  من�خ  توفر  ج�نب  اإىل 
امل�ستثمرين  ثييقيية  وتييعييزيييز  اليييدولييية،  يف 
امل�لية ب�تخ�ذ الدولة مركزاً  واملوؤ�س�س�ت 
اإ�سدار  املجل�ص  ن�ق�ص  كم�  لأعييميي�لييهييم. 
الم�رات”،  يف  “�سنع  عيييالمييية  نيييظييي�م 
نييظيي�ميي� مييتييكيي�مييال لتنظم  يييعييد  والييييييذي 
العالمة  ل�ستخدام  الرتخي�ص  عملية 
يحدد  كم�  عليه�،  والتعديل  وجتديده� 
و�سيكون  الرتخي�ص،  ومع�ير  �ييسييروط 
من  عييدًد  على  ايج�بية  ت�أثرات  للنظ�م 
اليييدولييية منه�  املييحييورييية يف  الييقييطيي�عيي�ت 
اإىل  ن�سبته�  وارتف�ع  الوطنية  ال�س�درات 
وتطوير  والع�ملية،  الإقليمية  الأ�ييسييواق 
وتنمية قط�ع ال�سن�عة لزي�دة م�س�همته 

يف الن�جت املحلي.
املجل�ص  ن�ق�ص  التنظيمية،  ال�سوؤون  ويف 
ت�سكيل جلنة علي� لالإ�سراف على تطبيق 

نظ�م اختب�ر الإميي�رات القي��سي برئ��سة 
اإبيييراهيييييييم احلم�دي  بييين  مييعيي�يل حيي�ييسييني 
و�ستخت�ص  والييتييعييليييييم  اليييرتبييييييية  وزيييييير 
بتطبيق نظ�م اختب�ر الإم�رات القي��سي 
بحيث ي�سمل اللغة العربية والري��سي�ت 
والأحي�ء  والفيزي�ء  الإجنليزية  واللغة 
واليييكيييييييمييييييي�ء وغيييييرهييييي�، واليييعيييميييل على 
والتعليم�ت  الت�سريع�ت  واإ�سدار  تطوير 
اإعداد  جوانب  بك�فة  املتعلقة  والأنظمة 
النظ�م وتنفيذه، وو�سع الآلي�ت املالئمة 
ل�سم�ن جودة اإعداد وتنفيذ نظ�م اختب�ر 
البي�ن�ت  وحتييليييييل  الييقييييي��ييسييي  الإميييييي�رات 
الأطر  و�سع  ج�نب  اإىل  عنه،  اليي�ييسيي�درة 
الفع�لة لال�ستف�دة الق�سوى من النظ�م 
التعليم  خمييرجيي�ت  وحتيي�ييسييني  لييتييطييوييير 

�سي��س�ت التعليم.
املوا�سيع  ميين  عييددا  املجل�ص  ن�ق�ص  كم� 
امليييدرجييية عييلييى جييييدول الأعيييمييي�ل واأتخذ 

الالزم يف �س�أنه�.

القمة العاملية لل�ضناعة والت�ضنيع واالحتاد العام ملقاوالت املغرب يوقعان مذكرة تفاهم

القط�عني  بييني  بيي�لييتييعيي�ون  اإل  تبنى  اأن 
اأ�س�ص متينة من  الع�م واخل��ص لإر�س�ء 
امل�ستدام،  النمو  اإىل  تف�سي  اأن  �س�أنه� 

وتوليد الرثوة وخلق فر�ص العمل .
وجه  على  ال�سن�عة  قييطيي�ع  و�سي�ستفيد 
الييتييوا�ييسييل بني  تفعيل  ميين  اخليي�ييسييو�ييص 
احلييكييوميي�ت واليي�ييسييركيي�ت اليي�ييسيينيي�عييييية يف 
الثورة  تغير  فيه  ن�سهد  الييذي  الع�سر 
ال�سن�عية الرابعة للمنتج�ت والعملي�ت 

املغرب  يف  ال�سن�عية  لييليي�ييسييركيي�ت  املييثييلييى 
وك�فة اأنح�ء الع�مل«.

�ييسييليييييم �سلط�ن  بييييدر  قيييي�ل  مييين جييي�نيييبيييه، 
ل�سركة  الييتيينييفيييييذي  الييرئييييي�ييص  الييعييلييميي�ء، 
اللجنة  ورئييييييي�يييص  لييلييتيي�ييسيينيييييع،  �يييسيييرتاتييي� 
لل�سن�عة  الييعيي�ملييييية  للقمة  التنظيمية 
املتوا�سل  الييتييعيي�ون  يعترب  والييتيي�ييسيينيييييع: 
بني القط�عني الع�م واخل��ص ال�سم�نة 
الأكيدة لتحقيق منو اقت�س�دي م�ستدام 

و�س�مل .
الع�م  الحتيييييي�د  جيييهيييود  ان  اىل  ميي�ييسييرا 
يحتذى  مييثيي�ًل  ت�سكل  املييغييرب  ملييقيي�ولت 
اأن متكني ال�سرك�ت  للع�مل ب�أ�سره حيث 
ت�سريعية  بيئة  يف  العمل  من  ال�سن�عية 
بني  ب�ل�سراكة  تطويره�  يتم  مالئمة 
اأمر �سروري  الع�م واخل��ص  القط�عني 

يجب النتب�ه له .
لل�سن�عة  اليييعييي�ملييييييية  اليييقيييمييية  ان  وقيييييي�ل 
لت�سليط  الييفيير�ييسيية  �ستوفر  والت�سنيع 
عيييليييى جيييهيييود الحتييييييي�د كمث�ل  الييي�يييسيييوء 
الع�م  القط�عني  بني  لل�سراكة  اإيج�بي 

واخل��ص.
يكون  اأن  ميييكيين  ل  الييعييلييميي�ء  واأ�ييييسيييي�ف 
القت�س�دات  لييبيينيي�ء  طييريييقيي�ً  النييييعييييزال 
الن�جحة، لأن هذه القت�س�دات ل ميكن 

الحت�د  وكيي�ن  جييذري.  ب�سكل  ال�سن�عية 
الع�م ملق�ولت املغرب قد ت�أ�س�ص يف الع�م 
ل�سرك�ت  بييي�رزاً  ممييثيياًل  ليكون   ،1947
وي�سم   .. امليييغيييرب  يف  اخلييي��يييص  الييقييطيي�ع 
ع�سواً  األييف   88 ع�سويته  اإىل  الحتييي�د 
احلوار  ت�سهيل  اإىل  ويييهييدف  ومنت�سب�ً، 
اأعم�ل  بيييييئيية  تييطييوييير  اإىل  يييييوؤدي  الييييذي 
قوي�ً  ن�سراً  الحتيي�د  ويعترب   .. مث�لية 
التنمية  يف  اخليي��ييص  الييقييطيي�ع  مل�س�همة 
على  ويعمل  والجتم�عية،  القت�س�دية 
امليي�ييسييتييوى اليييييدويل مييين خيييالل جم�ل�ص 
 43 اإىل  ييي�ييسييل عيييددهييي�  اليييتيييي  اأعيييمييي�ليييه 
جمل�س�ً، كم� يعمل على ت�سجيع وتعزيز 
تيي�ييسييجييع عييلييى تنمية  اليييتيييي  اليي�ييسييييي��ييسيي�ت 

ال�سرك�ت اخل��سة.
وتعقد الدورة الفتت�حية للقمة الع�ملية 
ب�ري�ص  ج�معة  يف  والت�سنيع  لل�سن�عة 
 30 27 وحتى  اأبوظبي من  ال�سوربون 
مب�درة  القمة  وتعترب   2017 ميي�ر�ييص 
دولة  يف  القت�س�د  وزارة  بييني  م�سرتكة 
املتحدة  الأمم  ومييينيييظيييمييية  الإمييييييييييي�رات 
للتنمية ال�سن�عية اليونيدو، وت�س�رك يف 
القت�س�دية  التنمية  دائييرة  ا�ست�س�فته� 
اأبييوظييبييي، حتييت رعيي�ييية �ييسيي�حييب ال�سمو 
ويل  نهي�ن،  اآل  زايييد  بيين  حممد  ال�سيخ 

•• اأبوظبي-وام:

وقعت القمة الع�ملية لل�سن�عة والت�سنيع 
مذكرة تف�هم مع الحت�د الع�م ملق�ولت 
امليييغيييرب ملييوا�ييسييليية تييعييزيييز اليييتيييعييي�ون بني 
اململكة  واخلييي��يييص يف  الييعيي�م  الييقييطيي�عييني 
ال�سن�عية  اليي�ييسييركيي�ت  وبييييني  املييغييربييييية 
البيئة  تييوفيير  اإىل  بيي�لإ�ييسيي�فيية  الييعيي�ملييييية، 
لتعزيز  املالئمة  والتج�رية  التنظيمية 
اأنييي�يييسيييطييية اليي�ييسيينيي�عيية يف جييميييييع اأنيييحييي�ء 

الع�مل.
رئي�ص  �سقرون،  بن �س�لح  وق�لت مرمي 
الحتييي�د الييعيي�م ملييقيي�ولت املييغييرب: يعترب 
واخل��ص  الع�م  القط�عني  بني  التع�ون 
التنمية  لييتييحييقيييييق  اأ�يييسييي��يييسييييييي�ً  عيييي�ميييياًل 
القييتيي�ييسيي�دييية ، ولييقييد تيي�أ�ييسيي�ييص الحتيييي�د 
لتمثيل �سرك�ت القط�ع اخل��ص وتعزيز 
القط�ع  وبييني  بينه�  واحليييوار  التوا�سل 
القرارات  تراعي  اأن  ل�سم�ن  احلكومي، 
اليي�ييسييركيي�ت التي  احلييكييومييييية ميي�ييسييلييحيية 
ت�س�هم يف منو القت�س�د من خالل دعم 
من  ونوؤكد،   .. ومتطلب�ته�  احتي�ج�ته� 
خالل التوقيع على مذكرة التف�هم مع 
القمة الع�ملية لل�سن�عة والت�سنيع، على 
القت�س�دية  الأو�ييسيي�ع  بتوفر  التزامن� 

الأعلى  اليييقييي�ئيييد  نييي�ئيييب  اأبيييوظيييبيييي  عييهييد 
اأول  الييقييميية  امليي�ييسييلييحيية . وتيييعيييد  لييلييقييوات 
يجمع  ال�سن�عي  للقط�ع  عيي�ملييي  جتمع 
اأكرث من 1200 من �سن�ع القرار من 
قييي�دة احلييكييوميي�ت واليي�ييسييركيي�ت ومنظم�ت 
املييجييتييمييع املييييدين لتبني نييهييج حتيييويل يف 

�سي�غة م�ستقبل القط�ع.
لل�سن�عة  الييعيي�ملييييية  الييقييميية  و�ييسييتيي�ييسييجييع 
له�  ييييروج  الييتييي  القيم  تبني  والت�سنيع 
الحتييي�د الييعيي�م ملييقيي�ولت املييغييرب �ييسييواًء يف 
قط�ع�ت ال�سن�عة التقليدية اأو املتقدمة، 
امليييتيييقيييدمييية والقيييتييي�يييسييي�دات  اليييييييدول  ويف 
الرتكيز  اإىل  ب�لإ�س�فة  وذلييك  الن��سئة، 
وتعزيز  ال�سن�عة،  قيييدرات  تطوير  على 
ال�سبل  واإيج�د  الع�ملية،  القيمة  �سال�سل 
وخلق  امليي�ييسييتييداميية  املييميي�ر�ييسيي�ت  لت�سجيع 
الع�ملية  املييعيي�ييير  وتبني  الييعييمييل،  فيير�ييص 
تيي�ييسيي�هييم يف دعييييم تطور  اليييتيييي  امليييوحيييدة 

تقني�ت الثورة ال�سن�عية الرابعة.
لل�سن�عة  اليييعييي�ملييييييية  اليييقيييمييية  وتييييهييييدف 
والت�سنيع لبن�ء حت�لف�ت ال�سرتاتيجية 
تيي�ييسييتييفيييييد ميييين اليييفييير�يييص الييينييي�جتييية عن 
الرقمي  والتحول  ال�سن�عية،  التنمية 
بن�ء  لإعيييي�دة  الع�ملية  القيمة  و�سال�سل 

الزده�ر القت�س�دي الع�ملي.

غرفة اأبوظبي تبحث تعزيز اال�ضتثمارات امل�ضرتكة مع اإندوني�ضيا •• ابوظبي-وام:

مر�سد  ثيييييي�ين  حميييميييد  �ييييسييييعيييي�دة  بيييحيييث 
التج�رة  غييرف  احتييي�د  رئي�ص  الرميثي 
بييي�ليييدولييية رئييييي�ييص جمل�ص  واليي�ييسيينيي�عيية 
اأبوظبي  و�سن�عة  جتييي�رة  غييرفيية  اإدارة 
بييي�قييييييي�يييص �سفر  �ييييسييييعيييي�دة حييي�يييسيييني  مييييع 
تطوير  �سبل  الييدوليية  لييدى  اإندوني�سي� 
عييالقيي�ت الييتييعيي�ون القييتيي�ييسيي�دي وتعزيز 
ال�سرك�ت  بييني  امل�سرتكة  ال�ستثم�رات 
اأبوظبي  اإمييي�رة  يف  الع�ملة  واملوؤ�س�س�ت 

واإندوني�سي�.
مر�سد  ثييييي�ين  �يييسيييعييي�دة حميييميييد  واأكييييييييد 
الييرميييييثييي عييلييى مييتيي�نيية وعييمييق عالق�ت 
والفني  والتج�ري  القت�س�دي  التع�ون 
التي تربط دولة الإم�رات ع�مة واإم�رة 
اإندوني�سي�،  مييع  خ��ص  ب�سكل  اأبوظبي 
جت�ري�  �سريك�  اإندوني�سي�  تعترب  حيث 
اأن  اإل   ، واأبيييوظيييبيييي  لييييالإميييي�رات  مييهييميي� 
البلدين  التج�رية بني  املييبيي�دلت  اأرقيي�م 
 ، فيهم�  املتوفرة  الإمك�ني�ت  تعك�ص  ل 
لتعزيز  م�سرتكة  جييهييودا  يتطلب  مميي� 
ال�سرك�ت واملييوؤ�ييسيي�ييسيي�ت يف  بييني  الييتييعيي�ون 
التي  املج�لت  يف  خ��سة  البلدين،  كال 
اأبييوظييبييي عليه� يف خطط  اإميييي�رة  تييركييز 
وخ��سة  القت�س�دية،  وروؤيته�  اأبوظبي 

قط�ع�ت ال�سن�عة وال�سي�حة واخلدم�ت 
ال�سحية والتعليم.

اأبوظبي  اإمييييييي�رة  اإن  الييرميييييثييي  وقييييي�ل 
ودولة الإميي�رات العربية املتحدة حتقق 
ك�فة  تغطي  كبرة  اقت�س�دية  اإجنيي�زات 

القط�ع�ت واملج�لت، الأمر الذي يعزز 
الأعم�ل  لييعيي�مل  رائيييد  كييمييركييز  موقعه� 
اإىل  وكبوابة  الإقليمية،  ال�س�حة  على 
البيئة  بف�سل  وذليييك  املنطقة،  اأ�ييسييواق 
التن�ف�سية التي ت�ستقطب ال�ستثم�رات 

الع�ملية، موؤكداً على اأن اأبوظبي متتلك 
�سمعة متميزة كمركز اإقليمي لالأعم�ل، 
ف�ساًل عن العالق�ت الطيبة التي جتمع 
العربية،  الإميييي�رات  بييدوليية  اإندوني�سي� 
اأر�سية �سلبة لبذل  الذي ي�سكل  الأميير 

ال�سراكة  لتطوير  اجلييهييود  ميين  املييزيييد 
القط�ع�ت  وتيييو�يييسيييييييع  القيييتييي�يييسييي�ديييية 

واملج�لت التي ي�سمله� هذا التع�ون.
م�س�عفة  اأهييمييييية  على  الرميثي  واأكيييد 
اجلييييهييييود ليييتيييعيييرييييف رجييييييي�ل الأعييييميييي�ل 
وامل�ستثمرين يف اإم�رة اأبوظبي ب�لفر�ص 
اإندوني�سي�  يف  املييتيي�حيية  ال�ييسييتييثييميي�رييية 
به�  تتوفر  التي  واملج�لت  والقط�ع�ت 
هذه الفر�ص، وكذلك الأطر الق�نونية 
لال�ستثم�رات  احليييمييي�يييية  تيييوفييير  اليييتيييي 

الأجنبية يف اإندوني�سي�.
ب�قي�ص  ح�سني  �ييسييعيي�دة  دعيي�  ج�نبه  ميين 
ورج�ل  ال�سرك�ت  الإندوني�سي  ال�سفر 
الأعم�ل وامل�ستثمرين يف دولة الإم�رات 
قط�ع�ت  يف  بيييييييالده  يف  ليييال�يييسيييتيييثيييمييي�ر 
والنقل،  الييتييحييتييييية  والييبيينييييية  اليي�ييسييييي�حيية 
اإنييدونييييي�ييسييييي� وهيييي ع�سو يف  اأن  ميييوؤكيييداً 
ا�ستثم�رات  G20 ت�ستقطب  جمموعة 
الأ�سواق  من  العديد  من  �سنوي�ً  كبرة 

الإقليمية والع�ملية.
تعمل  الإندوني�سية  احلكومة  اإن  وقيي�ل 
بيييييئيية ج�ذبة  بيي�ييسييكييل مييتييوا�ييسييل خلييلييق 
اخت�س�ر  خييالل  من  وذلييك  لال�ستثم�ر، 
لال�ستثم�ر  واليييييرتوييييييج  الإجيييييييييييراءات 
اإندوني�سي�  وجعل  القت�س�د  وحتييديييث 

دولة من�ف�سة ع�ملي�.

�ضندوق اأبوظبي للتنمية يبحث جماالت التعاون مع بنك التمويل االأمريكي الدويل للتنمية
على  ايج�بي�ً  ت�أثراً  ترك  مم�  الع�مل،  قيي�رات  خمتلف 
معي�سته�.  م�ستوى  حت�سني  يف  و�س�هم  ال�سعوب  حي�ة 
مع  ال�سراك�ت  تكوين  اإىل  ي�سعى  ال�سندوق  اأن  وبييني 
امل�سرتكة  الأهيييداف  ذات  الدولية  التنموية  املوؤ�س�س�ت 
ليي�ييسييميي�ن فيي�عييلييييية الييعييمييل الييتيينييمييوي وحتييقيييييق اأهدافه 
التي ي�سعى لتحقيقه� . من ج�نبه، قدم �سع�دة لوي�ص 
ول�سندوق  الإميييي�رات  لييدوليية  ال�سكر  مورينو  األييبييرتييو 
اأبوظبي للتنمية على اجلهود الكبرة يف دعم التنمية 
التي يقوم  الزي�رة  اأن  اإىل  على م�ستوى ع�ملي، م�سراً 
امل�سرتك  التع�ون  تعزيز  بهدف  جيي�ءت  لل�سندوق  به� 
والتن�سيق يف جم�ل متويل امل�س�ريع التنموية يف الدول 

•• اأبوظبي -وام:

بحث �سع�دة حممد �سيف ال�سويدي مدير ع�م �سندوق 
لوي�ص  �سع�دة  ام�ص  ا�ستقب�له  خالل  للتنمية  اأبوظبي 
األبرتو مورينو، رئي�ص بنك التمويل الأمريكي الدويل 
ك�فة  يف  تطويره�  و�سبل  الثن�ئية  العالق�ت  للتنمية 
الع�ملي.  الإمن�ئي  ب�لعمل  يتعلق  املج�لت خ��سة فيم� 
واأكد ال�سويدي خالل اللق�ء اأهمية التع�ون والتن�سيق 
، م�سرا  امل�سرتكة  امل�س�ريع  املوؤ�س�ستني يف متويل  بني 
الأمريكي  التمويل  وبنك  ال�سندوق  اأهيييداف  اأن  اإىل 
تلتقي يف كثر من اجلوانب ، ل�سيم� يف جم�لت دعم 

الدول الن�مية وال�سعي اإىل متكني �سعوبه� من حتقيق 
التنمية امل�ستدامة.

وق�ل ال�سويدي اأن �سندوق اأبوظبي للتنمية حر�ص منذ 
ت�أ�سي�سه ع�م 1971 على تقدمي العون التنموي للدول 
الن�مية لتحقق التنمية القت�س�دية والجتم�عية فيه�، 
حيث يركز ال�سندوق يف ن�س�طه التنموي على م�س�ريع 
تنموية ت�سهم يف احداث نقلة نوعية يف حي�ة املجتمع�ت 
والنقل  والط�قة  وال�سحة  ك�لتعليم  مثل  امل�ستفيدة، 
البنية  م�س�ريع  اإىل  اإ�ييسيي�فيية  واليييزراعييية،  واملييوا�ييسييالت 
التحتية. واأ�س�ر اإىل اأن ال�سندوق مول على مدى 45 
ع�م�ً اآلف امل�س�ريع التنموية يف اأكرث من 80 دولة يف 

الن�مية، خ��سة يف دول اأمريك� الالتينية والتي ميول 
ال�سندوق العديد من امل�س�ريع التنموية فيه�. واأ�س�ف 
اأن بنك التمويل الأمريكي الدويل قدم قرو�س� تنموية 
الالتينية وجمموعة  اأمريك�  دوليية يف   26 لأكييرث من 
دول الك�ريبي، مو�سح� ان امل�س�ريع التي ميوله� البنك 
تركز على قط�ع�ت تنموية اأ�س��سية تهدف اإىل حتقيق 
التنمية القت�س�دية والجتم�عية يف تلك الدول. كم� 
قدم مورينو الدعوة لل�سندوق للم�س�ركة يف الجتم�ع 
ال�سهر اجل�ري  اأواخيير  �سيعقد  والييذي  للبنك  ال�سنوي 
التنموية  خططه  البنك  يبحث  حيث  بييي�راجيييواي  يف 

امل�ستقبلية.
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معر�ض عجمان للمتياز التجاري والعلمات التجارية وقطاع التجزئة ينطلق ال�ضهر القادم

جمموعة الفطيم ت�ضتهدف زيادة ا�ضتثماراتها يف م�ضر

اأدنوك للتوزيع تفتتح حمطة خدمة »مدينة املرفاأ« يف املنطقة الغربية 

تلك العالم�ت خ�رج الدولة، اإىل ج�نب 
يف  رائيييدة  وم�س�ريع  عييالميي�ت  ا�ستقط�ب 
الييعييديييد مييين الييقييطيي�عيي�ت تييوفيير فر�ص 
تنفيذ  على  للمقبلني  وواعييييدة  ن�حجة 
ميي�ييسيي�ريييع خيي��ييسيية. واكيييد الجييتييميي�ع على 
بقط�ع  للمهتمني  الت�سجيل  بييي�ب  فييتييح 

•• عجمان ـ الفجر 

لالمتي�ز  عييجييميي�ن  مييعيير�ييص  ي�ستقطب 
وقط�ع  التج�رية  والييعييالميي�ت  التج�ري 
واليييذي   ،FBR Ajman الييتييجييزئيية 
يق�م برع�ية كرمية من �سمو ال�سيخ عم�ر 
عجم�ن  عييهييد  ويل  النعيمي  حميد  بيين 
رئي�ص املجل�ص التنفيذي، عددا من ابرز 
واخل�رجية  املحلية  التج�رية  العالم�ت 
ب�أهم  للتعريف  دولية  من�سة  يوفر  مب� 
العالم�ت التج�رية ويعزز تو�سعه� داخل 

دولة الإم�رات وخ�رجه�.
وك�سف حممد اجلن�حي املدير التنفيذي 
وال�ستثم�ر  الأعييييميييي�ل  تيينييمييييية  لييقييطيي�ع 
من  الث�لثة  الييييدورة  ان  عجم�ن  بغرفة 
املعر�ص �ست�سهد تطورا كبرا من حيث 
واخل�رجية  املحلية  وامل�س�رك�ت  التنوع 
بني  ال�سفق�ت  من  العديد  �ست�سهد  كم� 
الع�ر�سني واملهتمني بقط�ع الفران�س�يز 
الفران�س�يز  قييطيي�ع  منيييو  يف  ييي�ييسييب  مبييي� 
وا�ييسييتييدامييتييه. جييي�ء ذليييك خيييالل اإجتم�ع 
عجم�ن  غرفة  مقر  يف  املنظمة  اللجنة 

ملت�بعة �سر العمل، حيث ينطلق املعر�ص 
بييتيي�ريييخ 17 ابييريييل املييقييبييل وعييلييى مدار 

يومني يف مركز الم�رات لل�سي�فة.
وخالل الجتم�ع اكد حر�ص وتوجيه�ت 
على  عيييجيييمييي�ن  غييييرفيييية  اإدارة  جميييلييي�يييص 
العم�ل  ورواد  رجييي�ل  تييوجيييييه  �يييسيييرورة 
قط�ع  اإىل  واليييتيييوجيييه  النييييخييييراط  مييين 
ن�سب  ظل  يف  ل�سيم�  التج�ري  المتي�ز 
النج�ح مل�س�ريع الفران�س�يز والتي ت�سل 
يييعييد قط�ع  كييميي�   ،90% ميين  اكيييرث  اإىل 
ام�ن�  والكييرث  منوا  ال�سرع  الفران�س�يز 
خالل ال�سنوات ال�س�بقة يحتل الن�سيب 
اهييتييميي�ميي�ت رواد ورائيييييدات  الكييييرب مييين 

العم�ل يف خمتلف دول الع�مل.
اأن غرفة عجم�ن حر�ست على  اأكد  كم� 
الدولية  املييعيي�ر�ييص  خمتلف  يف  امل�س�ركة 
داخيييل دولييية الميييي�رات وخيي�رجييهيي� معززة  
�ييسييراكيي�تييهيي� مييع كيييربى بيييييوت اخليييربة يف 

الع�مل بقط�ع الإمتي�ز التج�ري.
ب�سكل  املييعيير�ييص  ان  اجليينيي�حييي  واأو�يييسيييح 
للعالم�ت  الييييرتويييييج  اإىل  بيييهيييدف  عيييي�م 
لنمو  فر�سة  وايييجيي�د  امليي�ييسيي�ركيية  املحلية 

اليييتيييجييي�ري والييتييعييريييف ب�هم  الميييتييييييي�ز 
امل�س�ريع والأفييكيي�ر اجلييديييدة ميين خالل 
www. املييوقييع الليييكيييرتوين اخليي��ييص
كم� اأكد احل�سور   .  fbrajman.ae
واجله�ت  املييي�يييسييي�رف  دور  اهييمييييية  عييلييى 
المر  املييعيير�ييص  فييعيي�لييييي�ت  يف  التمويلية 

كيي�فيية اخلطوات  ييي�ييسييميين وجييييود  الييييذي 
للبدء يف اختي�ر امل�سروع واآلي�ت متويله 
ج�نب  اإىل  هييييييذا  واحيييييييد  �يييسيييقيييف  حتييييت 
واملخت�سني  اخليييييرباء  مييين  عيييدد  وجييييود 
والق�نونيني ب�سوؤون عقد ال�سفق�ت بني 

زوار املعر�ص واجله�ت الع�ر�سة.

هيئة االوراق املالية : 70 األف م�ضتثمر يف 
االأ�ضواق املالية حدثوا بيانات ح�ضاباتهم امل�ضرفية

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت هيئة الأوراق امل�لية وال�سلع اأن عدد امل�ستثمرين الذين حدثوا بي�ن�ت 
ح�س�ب�تهم امل�سرفية يف �سوقي اأبوظبي ودبي امل�ليني و�سل اىل 70000 
م�ستثمر ،موؤكدة اأن التوزيع الإلكرتوين لالأرب�ح عرب اإيداعه� مب��سرة يف 
ج�ء  امل�لية  الأ�سواق  مق��سة  طريق  عن  للم�س�همني  امل�سرفية  احل�س�ب�ت 
املم�ر�س�ت  اف�سل  يواكب  اجييراء  اأنه  كم�  امل�ستثمرين  الت�سهيل على  بهدف 

الع�ملية .
وك�نت الهيئة األزمت ال�سرك�ت امل�س�همة الع�مة املدرجة يف الأ�سواق امل�لية 
يف قرار ا�سدرته خالل الع�م 2015 بتحويل الأرب�ح النقدية مل�س�هميه�، 
اإىل  بتحويله�  اي�س�  األييزمييتييه  اليييذي  املييي�يل،  لل�سوق  امل�سريف  احل�س�ب  اإىل 
من موافقة اجلمعية  يوم�ً   30 للم�ستثمرين خالل  امل�سرفية  احل�س�ب�ت 

العمومية لل�سركة عليه� .
كم� طلبت من ال�سوق امل�يل و�سركة الو�س�طة بربط فتح ح�س�ب م�ستثمر 
اإليه  �ستحول  الذي  امل�سريف  بت�سجيل رقم ح�س�به  للعميل  تييداول  وح�س�ب 

الأرب�ح .
حكومة  اإن   - المييي�رات  اأنييبيي�ء  لوك�لة  خ��ص  ت�سريح  يف   - الهيئة  وذكيييرت 
ن�ئب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  بقي�دة  الإمييي�رات 
رعيي�ه اهلل، حتر�ص على  دبييي،  اليييوزراء ح�كم  الدولة رئي�ص جمل�ص  رئي�ص 
اإ�سع�د  ان  ومبيي�   .. �س�ملة  �ييسييعيي�دة  جييهيي�ت  اإىل  احلكومية  اجلييهيي�ت  حتييويييل 
ق�مت  فقد  احلكومية  اخلدم�ت  لتطوير  الأ�س��سي  املحور  هو  املتع�ملني 
الهيئة بتطوير املنظومة الت�سريعية لتتم��سى مع اأف�سل املم�ر�س�ت الع�ملية 

وتواكب التقدم التقني يف جم�ل الأ�سواق امل�لية املتقدمة.
النقدية  الأربييي�ح  توزيع  اآلية  لتطوير  قييرار  ب�إ�سدار  ق�مت  اأنه�  واأ�س�فت 
ا�ستبدال  يتم  بحيث  ب�لدولة  امل�لية  الأوراق  اأ�سواق  يف  املدرجة  لل�سرك�ت 
ب�لربيد  م�سريف  �سيك  مبييوجييب  الييتييوزيييع  على  الق�ئمة  القدمية  الآلييييية 
امل�سجل اىل التوزيع اللكرتوين لالأرب�ح عرب اإيداعه� مب��سرة يف احل�س�ب�ت 

امل�سرفية للم�س�همني عن طريق مق��سة ال�سواق امل�لية.
يف  امل�لية  الأ�ييسييواق  ن�س�أة  منذ  به�  واملعمول  ال�س�بقة  الآلييييية  اأن  واأو�سحت 
الدولة ك�نت تواجه بع�ص ال�سعوب�ت املتمثلة يف عدم �سحة العنوان املدون 
تكلفة  لل�سيك�ت  املرتفعة  والتك�ليف  املر�سلة  ال�سيك�ت  واإعيي�دة  ال�سوق  لدى 
ال�سيك-تكلفة الطب�عة-تكلفة الربيد اأو فقدانه� اأو تلفه� من امل�س�هم اأو 
دون  عنوانه  بتغير  امل�س�هم  يقوم  ان  كم� ميكن  �سرفه  دون  انته�ء مدته 
مب�لغ  بق�ء  اأن  اىل  اي�س�  م�سرة   . ال�سوق  لييدى  بي�ن�ته  حتديث  مييراعيي�ة 
اأ�سح�به�  بييهيي�  يييطيي�لييب  اأن  دون  وتييراكييمييهيي�  الأربييييي�ح  تييوزيييعيي�ت  ميين  �سنوية 
مزاي�  من  اأن  واأكيييدت  امل�س�همني.  حقوق  حلم�ية  فع�لة  رق�بة  ا�ستوجبت 
الييفييوري لهذه التوزيع�ت يف  الآلييييية اجلييديييدة لتوزيع الأربييي�ح هو الإييييداع 
احل�س�ب البنكي للم�س�هم مب��سرة وتعزيز حم�ية حقوق امل�س�همني ف�سال 
عن كونه يواكب اأنظمة الدفع الإلكرتونية، واأنظمة الربط مع نظ�م الدفع 
الآيل للم�سرف املركزي .. لفتة اىل اأن الآلية اجلديدة ت�سهم يف احل�سيلة 

النه�ئية بتقدمي خدم�ت حتقق �سع�دة املتع�ملني و�سوًل لإ�سع�د املجتمع.

بنك »اأيه بي �ضي« يفتتح
 فرعا يف مركز دبي املايل العاملي 

•• دبي-وام:

اأعلن بنك ABC املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية �ص. م. ب. الذي يتخذ من 
البحرين مركزا رئي�سي� لأعم�له عن افتت�ح فرع يف مركز دبي امل�يل الع�ملي. 
اإطيي�ر خططه اله�دفة اإىل  ABC  بفتح فرع يف دبي يف  وي�أتي قييرار بنك 
بلدا يف   18 تنت�سر ح�لي� يف  والتي  الدولية  امل�سرفية  �سبكته  التو�سعة يف 
اآ�سي� واإفريقي� واأوروب� واأمريك� ال�سم�لية واأمريك� اجلنوبية. وق�ل الدكتور 
ABC : م�سرورون مبنح  خ�لد كعوان الرئي�ص التنفيذي ملجموعة بنك 
بنك ABC ترخي�س� من �سلطة دبي للخدم�ت امل�لية لفتت�ح فرع يف مركز 
دبي امل�يل الع�ملي وذلك ك�سركة مرخ�ص له� مبزاولة اأعم�له� ومن خالل 
هذه اخلطوة اأ�سبح بنك ABC فرع مركز دبي امل�يل الع�ملي مرخ�س� له 
وخدم�ت  ب�جلملة  امل�سرفية  اخلدم�ت  وت�سويق  وترتيب  امل�سورة  تقدمي 
الدكتور  واأ�س�ف    .ABC بنك  ني�بة عن جمموعة  للموؤ�س�س�ت  اخلزانة 
الكرام  عمالئن�  جتيي�ه  التزامن�  اأي�س�  يوؤكد  الفرع  هييذا  افتت�ح  اإن  كعوان: 
يف املنطقة وتعترب دبي مركزا جت�ري� وا�ستثم�ري� ع�ملي� رئي�سي� ومن �س�أن 
فرعن� اجلديد يف املركز امل�يل لدولة الإم�رات العربية املتحدة اأن يجعلن� يف 

و�سع ميكنن� من تقدمي خدم�ت اأف�سل واأ�سرع اإىل عمالئن� .

مليار درهم ال�ضادرات   128.7
غري النفطية للإمارات يف 9 اأ�ضهر

•• دبي -وام:

الإم�رات  لدولة  النفطية  ال�سلعية غر  الوطنية  ال�س�درات  قيمة  ارتفعت 
درهم  ملي�ر   6.9 بنحو   2016 عيي�م  ميين  الأوىل  الت�سعة  الأ�سهر  خييالل 
الفرتة  عيين  امليي�ئيية  يف   5.6 ن�سبته�  بييزييي�دة  درهييم  ملي�ر   128.7 حمققة 
نف�سه� من الع�م 2015 والتي بلغت خالله� 121.8 ملي�ر درهم.. بح�سب 
التن�ف�سية  هيئة  اأعلنته�  التي  للدولة  اخل�رجية  التج�رة  اإح�س�ءات  نت�ئج 
القت�س�د  قييدرة  على  موؤ�سرا  النفطية  غر  ال�س�درات  وتعد  والإحيي�ييسيي�ء. 
الوطني على الو�سول اإىل الأ�سواق اخل�رجية فيم� ت�سعى الدولة من خالل 
�سي��س�ته� القط�عية والتج�رية اإىل تعزيز القدرات تن�ف�سيته وزي�دة و�سول 
املنتج�ت وال�سلع الوطنية اإىل الأ�سواق اخل�رجية. ووفق� للنت�ئج فقد بلغت 
الأوىل  اأ�سهر  الت�سعة  للدولة خالل  للتج�رة اخل�رجية  الإجم�لية  القيمة 
من ع�م 2016 م� مقداره نحو 813.7 ملي�ر درهم مق�رنة بي 791.6 
ملي�ر درهم خالل الفرتة نف�سه� من ع�م 2015 ب�رتف�ع مقداره 22.1 

ملي�ر درهم وبن�سبة و�سلت اإىل 2.8 يف امل�ئة.
وق�ل التقرير اإن الواردات متثل ن�سبة كبرة من حجم التج�رة اخل�رجية 
اأن  اإىل  البي�ن�ت  اأ�ييسيي�رت  فيم�  اخل�رجي  الع�مل  مع  للدولة  النفطية  غر 
قيمته� بلغت 520.9 ملي�ر درهم يف الت�سعة اأ�سهر الأوىل من ع�م 2016 
مق�رنة بي 503.6 ملي�ر درهم خالل الفرتة نف�سه� من 2015 وبن�سبة 

ارتف�ع مقداره� 3.4 يف امل�ئة.

بحث زي�دة ا�ستثم�رات ال�سركة فى م�سر.
وق�ل �سبك�سى ان �سركته ح�سلت على موافقة على 
ميي�ييسييري، يبلغ حجم  عييقيي�ري  �ييسيينييدوق  اأول  انيي�ييسيي�ء 
وذلك  جنيه،  ملي�ر  الوىل  ال�سريحة  ا�ستثم�رات 
بهدف ال�ستثم�ر يف حمفظة متنوعة من الأ�سول 
الييعييقيي�رييية املييتييميييييزة واملييييييدرة لييلييدخييل اأو الإييييجييي�ر، 
و  الأفييراد  للم�ستثمرين  فر�س�  ال�سندوق  و�سيوفر 
مرتفعة  قيم  ذات  اأ�سول  يف  لال�ستثم�ر  املوؤ�س�س�ت 
التنوع ال�ستثم�ري من خالل ال�ستثم�ر يف  ويتيح 
اأو عق�ر  اأ�سل  العق�رية بدل من  الأ�سول  �سلة من 
ال�سركة بطرح وث�ئق ال�سندوق  واحد، كم� �ستقوم 

فى البور�سة امل�سرية.

•• القاهرة-وام:

بييحييثييت ميييعييي�يل الييييدكييييتييييورة �ييسييحيير نييي�يييسييير، وزييييييرة 
ال�ييسييتييثييميي�ر والييتييعيي�ون الييييدويل امليي�ييسييرييية وعبداهلل 
الفطيم،  م�جد  ملجموعة  الع�م  املدير  النقرا�سي، 

زي�دة ا�ستثم�رات املجموعة يف م�سر.
واأكد النقرا�سي خالل اللق�ء اأن املجموعة ت�ستهدف 
التو�سع يف اخلطط ال�ستثم�رية مب�سر، خ�سو�س� 
امل�سروع�ت التي توفر عددا كبرا من فر�ص العمل 
م�سر”  “مول  اآخيييرهييي�  كييي�ن  واليييتيييي  لييلييميي�ييسييريييني، 

ب�إجم�يل ا�ستثم�رات 722 مليون دولر.
العمل ح�لي�  يتم  اأنه  الدكتورة �سحر ن�سر  واأكييدت 

عييلييى و�يييسيييع خييريييطيية ا�ييسييتييثييميي�رييية بيي�لييتيينيي�ييسيييييق مع 
الفر�ص  جميع  �ستت�سمن  والييتييي  اليييييوزارات،  كيي�فيية 
ال�ستثم�رية فى املح�فظ�ت، مب� ت�سمل من مط�رات، 
وموانئ، ومن�طق �سن�عية وحرة وا�ستثم�رية، ام�م 
امل�ستثمرين العرب والج�نب، على اأن تتوافق هذه 
التنمية  اأهيييداف  لتحقيق  م�سر  روؤييية  مع  الفر�ص 

امل�ستدامة .
م�سرة اإىل اأن دوره� العمل على اإزالة اي معوق�ت 

تواجه امل�ستثمرين فى م�سر.
امل�سرية  اليييوزييييرة  اجتمعت  مت�سل  �سعيد  وعييلييى 
رئي�ص   ، �سبك�سي  ال�سعودي ح�سني  ب�مل�ستثمر  اي�س� 
جمل�ص �سركة نعيم الق�ب�سة لال�ستثم�رات حيث مت 

ال�ستثم�ر فى  اإىل  ال�سعودي  امل�ستثمر  ن�سر  ودعت 
عدد من امل�سروع�ت، فى ظل قي�م احلكومة امل�سرية 
بطرح الكثر من امل�سروع�ت ام�م امل�ستثمرين من 
تنمية  وحمييور  اجلييديييدة  الإدارييييية  الع��سمة  بينه� 
�ست�س�هم  كييبييرة  م�سروع�ت  وهييى  ال�سوي�ص،  قيينيي�ة 
وتوفر فر�ص عمل  التنمية يف م�سر،  فى حتقيق 

لل�سب�ب.
الإجراءات  اتخ�ذ  اأولوي�ته�  فى  ت�سع  اأنه�  واأكييدت 
لال�ستثم�ر  جييي�ذب  منيييييييي�خ  لتوفييييير  الالزميييييية 
وحت�سني بيئة الأعم�ل، مب� ي�س�هم فى تعزيز جهود 
النمو  اإىل معدلت  والو�سول  ب�لقت�س�د  النهو�ص 

املن�سودة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

خطته�  بييتيينييفيييييذ  اليييتيييزاميييهييي�  اإطييييييي�ر  يف 
الطلب  تلبية  اإىل  الييهيي�دفيية  التو�سعية 
املتزايد على منتج�ته� وخدم�ته� ع�لية 
للتوزيع  اأدنيييوك  �سركة  اأعلنت  اجليييودة؛ 
“مدينة  خيييدمييية  حميييطييية  افيييتيييتييي�ح  عيييين 
املرف�أ” اأم�م عمالئه� يف املنطقة الغربية 
لييرتييفييع بييذلييك عيييدد املييحييطيي�ت الع�ملة 

هن�ك اإىل 36 حمطة خدمة. 
�س�رع  عيييليييى  اجلييييديييييدة  امليييحيييطييية  وتيييقيييع 
امل�ست�سفى وب�لقرب من مركز اخلدم�ت 
مدينة  يف  “مت”  املييتييكيي�مييليية  احلييكييومييييية 

املرف�أ ب�ملنطقة الغربية، وتوفر على مدار 
ب�أنواعه  ب�لوقود  التزود  خدمة  ال�س�عة 
 ،95 91، وخ�سو�سي  اإي بل�ص  الثالثة 
الديزل  وقيييود  جيي�نييب  اإىل   ،98 و�ييسييوبيير 
ال�سديق للبيئة، وذلك عرب 5 جزر و9 
18 مركبة  م�سخ�ت قيي�درة على خدمة 

ب�سكل متزامن. 
وبييهييذه امليينيي��ييسييبيية، قييي�ل املييهيينييد�ييص �سعيد 
التنفيذي  الرئي�ص  الييرا�ييسييدي،  مييبيي�رك 
افتت�ح  ي�أتي   : للتوزيع  لأدنييوك  ب�لإن�بة 
امليييرفييي�أ مت��سي�ً  مييدييينيية  حمييطيية خييدميية 
التو�سعية  ال�ييسييرتاتيييييجييييية  خطتن�  مييع 
يف  حمط�تن�  �سبكة  تعزيز  اإىل  اله�دفة 

خمتلف من�طق الدولة، مع الأخذ بعني 
منطقة  كل  عمالء  احتي�ج�ت  العتب�ر 

على حدة.
امل�ستقبلية  اخلييطيية  اأن  الييرا�ييسييدي  واأكيييد 
الييغييربييييية حتمل  امليينييطييقيية  لييلييتييو�ييسييع يف 
3 حمييطيي�ت خدمة  افييتييتيي�ح  يف طييييي�تييهيي� 
�ستغطي   2017 عيييي�م  خييييالل  جيييدييييدة 
الوا�سل  الطريق  زايييد،  مدينة  من�طق 
الأبي�ص،  اأبييو  وجزيرة  زايييد  مدينة  بني 

وغي�ثي. 
ب�لوقود،  اليييتيييزّود  خيييدمييي�ت  جيي�نييب  اإىل 
املرف�أ  �ييسييتييوفيير حمييطيية خييدميية مييدييينيية 
لرّواده� خدم�ت تغير الزيت لل�سي�رات، 

للمركب�ت،  الآيل  اليييغييي�يييسيييييييل  خييييدميييية 
واليييتييي�يييسيييوق يف مييتييجيير واحيييييية اأدنييييييييوك، 
امل�س�ل.  الييغيي�ز  لأ�ييسييطييوانيي�ت  وميي�ييسييتييودع 
كييميي� يييجييري الييعييمييل حيي�لييييي�ً عييلييى تزويد 
ومطعم  الآيل،  ال�سراف  بجه�ز  املحطة 
لييلييميي�أكييولت اليي�ييسييريييعيية، وخييدميية تزويد 

وقود الغ�ز الطبيعي للمركب�ت. 
وكب�قي حمط�ت اخلدمة الت�بعة ل�سركة 
حمطة  زّودت  فييقييد  لييلييتييوزيييع،  اأدنييييييوك 
بييي�أحيييدث تقني�ت  امليييرفييي�أ  خييدميية مييدييينيية 
والبيئة،  واليي�ييسييالميية  والأمييييين  اليي�ييسييحيية 
التي من �س�أنه� تهيئة من�خ اآمن و�سليم 
واملنطقة  فيه�  والع�ملني  املحطة  لرواد 

الدوائر  نييظيي�م  ذليييك  املييحيييييطيية، مبييي� يف 
ك�فة  تغطي  الييتييي  املغلقة  التلفزيونية 
مرافق املحطة، واأجهزة ا�ست�سع�ر خ��سة 
املركب�ت  لوقوف  الزمنية  املييدة  مبعرفة 

يف املواقف املخ�س�سة لرّواد املحطة.
اللكرتوين  الربط  اأنظمة  ج�نب  واإىل 
املب��سر مع الإدارة الع�مة للدف�ع املدين 
املييحييطيية اجلديدة  اأبيييوظيييبيييي؛ متييتيي�ز  يف 
بيي��ييسييتييخييدام نيييظييي�م ا�ييييسييييرتداد الأبيييخيييرة 
احتج�ز  عيييليييى  اليييقييي�ئيييمييية  امليييتييي�يييسييي�عيييدة 
وا�يييسيييرتجييي�ع الأبييييخييييرة املييتيي�ييسيي�عييدة من 
نييي�قيييالت اليييوقيييود بييهييدف احليييفييي�ظ على 

البيئة.

اإك�ضبو 2020 دبي يربم �ضراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي للعمل معًا لتحقيق اال�ضتدامة
•• دبي-الفجر: 

2020 دبي مذكرة تف�هم  اإك�سبو  وقع 
ميييع هيييييئيية كييهييربيي�ء ومييييييي�ه دبييييي ت�سر 
الط�قة  �يييسيييرييييك  اليييهيييييييئييية  مبيييوجيييبيييهييي� 
مبقت�س�ه�  وتيييزود  الر�سمي  امل�ستدامة 
اإك�سبو 2020 دبي ب�لط�قة الكهرب�ئية 
واإبريل   2020 اأكيييتيييوبييير  بيييني  واملييييييي�ه 
التي  الط�قة  ذلييك  ي�سمل  ول   .2021

ُتوّلد يف موقع اإك�سبو نف�سه.
�سعي�ً  وطنية  �ييسييراكيية  اجليي�نييبيي�ن  و�ييسييّكييل 
لزي�دة ا�ستخدام موارد الط�قة النظيفة 
الدويل  اإك�سبو  مع�ر�ص  اأكييرث  وتنظيم 

ا�ستدامة.
وي�سعى اإك�سبو 2020 دبي اإىل اأن تكون 
50 % من الط�قة التي ي�ستهلكه� من 
م�س�در متنوعة للط�قة املتجددة مب� يف 
ذلك م�س�ريع رائدة يتوله� بنف�سه مثل 

جن�ح ال�ستدامة. 
وتيييعيييميييل هيييييييئييية كييييهييييربيييي�ء ومييييييييي�ه دبيييي 
تيينييفيييييذ م�س�ريع  اأجييييل  اإكيي�ييسييبييو مييين  ميييع 
الط�قة املييتييجييددة والييكييهييربيي�ء واملييييي�ه يف 
ذلك  و�ييسيييييمييكيين  دبييييي.  اإك�سبو2020 
اإن�س�ء بنية حتتية كهرب�ئية  الهيئة من 
ممت�زة تلبي احتي�ج�ت دبي يف التنمية. 
واأطلقت الهيئة مب�درات متنوعة لدعم 
ملي�رات  ثالثة  ور�ييسييدت  اخلطوة  هييذه 
وفق  �ستنفذ  التي  امل�س�ريع  لهذه  درهييم 

اأعلى املع�ير الدولية.
من�س�آت  تيييطيييويييير  يف  الييهيييييئيية  وتيي�ييسييهييم 
وخدم�ت اإك�سبو 2020 دبي من خالل 
مييبيي�دراتييهيي� الييذكييييية اتيي�ييسيي�قيي�ً مييع املب�درة 

اليي�ييسييمييو ال�سيخ  اأطييلييقييهيي� �ييسيي�حييب  الييتييي 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، ن�ئب رئي�ص 
اليييييوزراء ح�كم  رئييييي�ييص جمل�ص  الييدوليية 
اأذكى  دبييي  �سعي� جلعل  رعيي�ه اهلل،  دبييي، 

مدينة يف الع�مل.
�سبكة  بيينيي�ء  على  كييذلييك  الهيئة  وتعمل 
تقدم  الييعيي�مل  يف  �سبكة  اأول  تكون  ذكية 
ميينييظييوميية تييوليييييد ونيييقيييل وتييييوزيييييع اإىل 

اإك�سبو.
را�سد  بيييين  و�يييسيييييييوفييير جميييميييع حميييميييد   
لإك�سبو  ال�سم�سية  للط�قة  مكتوم  اآل 
2020 دبي م� مقداره 400 ميج�وات 
مييين الييكييهييربيي�ء. وتيييقيييوم الييهيييييئيية ح�لي� 

رئي�سية  حتويل  حمط�ت  ثالث  ب�إن�س�ء 
وكوابل  كيلوفولت،   11/132 ط�قته� 
132 كيلوفولت بطول 45 كيلومرتا. 
الكهرب�ء  اإجم�يل قيمة م�س�ريع  وي�سل 
اإك�سبو  ليييدعيييم  الييهيييييئيية  تيينييفييذهيي�  اليييتيييي 

2020 دبي نحو 420 مليون درهم.
اأ�سم�ء  الفرعية  املحط�ت  على  واأُطلقت 
لإك�سبو  الثالثة  الفرعية  املو�سوع�ت 
والتنقل  ال�يييسيييتيييدامييية  دبيييييي:   2020
اأحمد  ال�سيخ  �سمو  واأبييييدى  والييفيير�ييص. 
اللجنة  رئييييي�ييص  مييكييتييوم،  اآل  �ييسييعيييييد  بييين 
العلي� لإك�سبو 2020 دبي �سع�دته بهذا 
املييهييم مييع هيئة كييهييربيي�ء ومي�ه  التييفيي�ق 

كثر  يف  نيي�ييسييرتك  “اإنن�  وقييييي�ل:  دبييييي. 
كهرب�ء  هيئة  مع  والقيم  الأهيييداف  من 
ومي�ه دبي، وخ�سو�س�ً يف جم�ل الط�قة 
امل�ستدامة، واإنه ل�سيء طبيعي اأن نعمل 
على  �سنعمل مع�ً  واأ�س�ف �سموه:  مع�ً.« 
الكربونية  الييبيي�ييسييميية  خييفيي�ييص  �ييسييميي�ن 
م�ستوى  اأقييل  اإىل  دبييي   2020 لإك�سبو 
كهرب�ء  هيئة  مييع  انتقلن�  لقد  ممييكيين. 
ومييييييي�ه دبييييي مييين اليييعيييالقييية بيييني مقدم 
�سرك�ء.  اإىل  لييهيي�  وم�ستهلك  للخدمة 
الفر�ص  من  كثرا  يفتح  التف�ق  وهييذا 
بينم� نحن نتب�دل اخلربات واملع�رف يف 
على  اعتم�دن�  لتعظيم  م�سرتك  م�سعى 

ال�سم�سية.  الط�قة  مثل  نظيفة  ط�قة 
الط�ير،  �ييسييعيييييد حمييمييد  �ييسييعيي�دة  واأكيييييد 
التنفيذي  الييرئييييي�ييص  امليينييتييدب  الييعيي�ييسييو 
اأهمية  على  دبييي،  ومييييي�ه  كهرب�ء  لهيئة 
اإك�سبو  ميييع  امليييربمييية  الييتييفيي�هييم  ميييذكيييرة 
ركن�ً  �ستكون  اأنييهيي�  وكيييييف  دبييي   2020
للتحول  الدولة  ا�سرتاتيجية  يف  رئي�س�ً 
اإىل م�س�در  الط�قة  احتي�ج�ته� من  يف 

متجددة.
حيييييث قييي�ل �ييسييعيي�دتييه: نييعييمييل وفيييق روؤيييية 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ييسيي�حييب  �ييسيييييدي 
بن را�سد اآل مكتوم، ن�ئب رئي�ص الدولة، 
رئي�ص جمل�ص الييوزراء، ح�كم دبي رع�ه 
الييتييي تهدف   2021 دبييي  وخييطيية  اهلل، 
ذكية،  كمدينة  دبيييي  مييكيي�نيية  تييعييزيييز  اإىل 
ببنية  تييتييمييتييع  ومييتيي�ييسييليية،  ومييتييكيي�مييليية، 
التنمية  لدعم  ع�لية  تقنية  ذات  حتتية 
ب�سكل  والقيييتييي�يييسييي�ديييية  الجيييتيييمييي�عييييييية 
واأ�س�ر  اليييعييي�مل.  يف  الأفييي�يييسيييل  ييي�ييسيي�هييي 
جعل  يف  �سي�سهم  ذلييك  اأن  اإىل  �سع�دته 
دبي الأقل من حيث الب�سمة الكربونية 
على م�ستوى الع�مل. واأ�س�ف “يف اإط�ر 
ت�سكل  التي  ال�ستدامة  بتعزيز  التزامن� 
دبي،   2020 لإك�سبو  اأ�س��سية  ركيييييزة 
ر�سدت الهيئة يف موازنته� ج�نب�ً كبراً 
النظيفة  بيي�لييطيي�قيية  املتعلقة  مل�س�ريعه� 
للط�قة  دبييي  ا�سرتاتيجية  مييع  مت��سي�ً 
النظيفة 2050 التي ترمي اإىل توفر 
%7 من ط�قة دبي من م�س�در الط�قة 
و25%   ،2020 ع�م  بحلول  النظيفة 
بحلول ع�م 2030 و%75 بحلول ع�م 

».2050
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العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
اعالن حكم ب�لن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/2492 جت�ري  جزئي                                        
اأن  مب�  الق�مة  حمل  جمهول  الفال�سي  بييالل  �س�ملني  �س�مل  دلل  عليه/1-  املدعي  اىل 
املدعي / بنك الحتيي�د الوطني - �ص م ع وميثله : فهد �سلط�ن علي لوت�ه  نعلنكم ب�ن 
اعاله  املييذكييورة  الييدعييوى  يف    2017/2/14 بييتيي�ريييخ   املنعقدة  بجل�سته�  حكمت  املحكمة 
ل�س�لح/بنك الحت�د الوطني - �ص م ع ب�لزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للبنك املدعي )بنك 
الحت�د الوطني( مبلغ 265443.71 درهم )م�ئت�ن وخم�سة و�ستون الف واربعم�ئة وثالثة 
املط�لبة  ت�ريخ  من  �سنوي�   %9 بواقع  والف�ئدة  فل�ص(  و�سبعون  وواحييد  درهييم  واربييعييون 
ثالثم�ئة  ومبلغ  وامل�س�ريف  الر�سوم  عن  ف�سال   2016/11/14 يف  احل��سل  الق�س�ئية 
درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة.  حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني 
ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  ب��سم  �سدر  العييالن  هييذا  لن�سر  الت�يل  اليوم  من  اعتب�را  يوم� 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

       اع�دة اعالن ب�لن�شر        
   يف  الدعوى 2016/2478  جت�ري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �سركة حنني ميديك�ل وميثله� ق��سم ا�سم�عيل ق��سم �س�هني  
جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي/ �سركة لري لل�سرافة وميثله� فوؤاد عب��ص 
دروي�ص وميثله : �سمر حليم كنع�ن   قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة 
الف  وت�سعون  )�سبعة  درهييم(   97.388( وقييدره  مببلغ  الوىل  عليه�  املدعي  ب�لزام 
وامل�س�ريف  ب�لر�سوم  عليهم  املدعي  والييزام  درهم�(  وثم�نون  وثم�نية  وثالثم�ئة 
والتع�ب.   وحددت له� جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/3/19  ال�س�عة 8.30 �ص 
ب�لق�عة Ch2.D.19 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على 

الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

       اع�دة اعالن ب�لن�شر        
   يف  الدعوى 2017/186  جت�ري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �سركة كويل ه�يني للتج�رة - ذ م م  جمهول حمل الق�مة 
مب� ان املدعي/ رابيد ل�سن�عة املنظف�ت واملطهرات - ذ م م وميثله : ح�سني علي 
املدعي  ب�لزام  املط�لبة  ومو�سوعه�  الدعوى  عليك  اأقيي�م  قد  لوت�ه   عبدالرحمن 
املح�م�ة  واتييعيي�ب  وامليي�ييسيي�ريييف  واليير�ييسييوم  درهيييم(   104.239( وقيييدره  مببلغ  عليه� 
يوم  له� جل�سة  ال�سداد.  وحييددت  الدعوى وحتى  رفييع  ت�ريخ   والف�ئدة  12% من 
لذا   Ch2.D.19 ب�لق�عة  �ص   8.30 ال�س�عة     2017/3/23 املييوافييق   اخلمي�ص  
ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن 

احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه ب�لن�شر        
   يف  الدعوى 2017/162  مدين جزئي              

حمل  جمييهييول  عن�يت  حممد  �سعيد  1-حمييمييد   / عليه  املييدعييي  اىل 
املييدعييي/ حممد يعقوب عزيز اهلل وميثله : حممد  ان  القيي�ميية مبيي� 
�سلم�ن ح�سن ال�س�بري   قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه�  املط�لبة 
وامل�س�ريف.    واليير�ييسييوم  الييفيي�ئييدة  مييع  درهيييم   وقيييدره =/10300  مببلغ 
وحددت له� جل�سة يوم الربع�ء  املوافق  2017/3/29  ال�س�عة 8.30 
�ص ب�لق�عة Ch2.D.17 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك 
ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه ب�لن�شر        
   يف  الدعوى 2017/288  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-حممد ب�سر اتيك�ل ب�ف� اتيك�ل جمهول حمل الق�مة مب� 
ان املدعي/ مهني كيز هدوم ن��سر ن��سر وميثله : ه�ين رجب مو�سى عبداهلل 
عليه  املدعي  ب�لزام  املط�لبة  ومو�سوعه�  الدعوى  عليك  اأقيي�م  قد  اجل�سمي   
مببلغ وقدره )200.000 درهم( والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة   
ب�لنف�ذ  احلكم  �سمول  و  الت�م  ال�سداد  الدعوى وحتى  ت�سجيل  ت�ريخ  12% من 
املييوافييق  2017/3/23   يييوم اخلمي�ص   كييفيي�ليية.  وحيييددت له� جل�سة  بييال  املعجل 
من  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت  لذا   Ch2.D.18 ب�لق�عة  �ص   8.30 ال�س�عة 
ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه ب�لن�شر        
   يف  الدعوى 2017/166  مدين  جزئي              

املالحي  الوكيل  ب�سفته�   - فييرع   - م  م  ذ  �ص  ك�نو-  1-جمموعة   / عليه  املدعي  اىل 
ل�سركة هيوجو اوتولينز ايه �سي - امل�لك وامل�سغل لل�سفينة /هيوجو ب��س�ن  جمهول 
حمل الق�مة مب� ان املدعي/ �سركة اأورينت للت�أمني - �سركة م�س�همة ع�مة - امل�سرق 
العربي للت�أمني - �س�بق� وميثله : احمد علي ر�س� ابراهيم البن�ي -  قد اأق�م عليك 
درهم(   65.810( وقيييدره  مببلغ  عليه  املييدعييي  بيي�لييزام  املط�لبة  ومو�سوعه�  الييدعييوى 
الييثييالثيي�ء  املوافق   يييوم  املييحيي�ميي�ة.  وحيييددت له� جل�سة  واليير�ييسييوم وامل�س�ريف واتييعيي�ب 
2017/3/21  ال�س�عة 8.30 �ص ب�لق�عة Ch2.D.17 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو 
من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

اعالن �شحيفة طعن ب�لن�شر
                         يف الطعن   2017/102  طعن جت�ري   

تدعو دائرة حم�كم دبي - حمكمة التمييز
الط�عن/�سركة تراف�جل�ر ليميتد وميثله : ح�سني علي ح�سن علي البن�ي 
�ص   - ال�سي�رات  لت�أجر  لك�سري  اك�سيلين�ص  �ييسييده/1-   املطعون  ب�عالن   -
لت�أجر  /انف�ستيك  م  م  ذ  �ص   - ال�سي�رات  لت�أجر  فييالج  �س�كرد  م  2-  م  ذ 
ب�تيل -  جمهول حمل  اكرب  ب�تيل  فييراز   -3 - �س�بق�   - الفخمة  ال�سي�رات 
ويتوجب  اعاله  املذكورة  الطعن  اق�م عليكم  الط�عن  ب�ن  نعلنكم  الق�مة. 
الطعن  �سحيفة  على  لييلييرد  وذليييك  التمييز  حمكمة  اىل  احليي�ييسييور  عليكم 

املقدمة �سدكم
رئي�ض الق�شم  

حم�كم دبي

حمكمة التمييز
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
 اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/477   تنفيذ جت�ري  
اىل املنفذ �سده/1- جمعة خليفة ك�س�ن بخيت  جمهول حمل الق�مة مب� ان 
ط�لب التنفيذ/بنك دبي ال�سالمي وميثله : علي ا�سم�عيل ابراهيم اجلرمن  
للبنك  بت�سليم  والزامكم  اعيياله  املييذكييورة  التنفيذية  الييدعييوى  عليك  اأقيي�م  قد 
بعقد  وو�سف�  نوع�  املو�سحة  ال�سكر  من  جييرام  كيلو    5194760 كمية  املدعي 
املييوؤرخ يف 2013/4/24 وبدفع املبلغ املنفذ به وقدره )18412( درهم اىل  البيع 
ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة  2-  وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات 
يوم� من   15 خييالل  املذكور  ب�لقرار  اللييتييزام  عييدم  التنفيذية بحقك يف ح�لة 

ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
 اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/327   تنفيذ جت�ري  
اىل املنفذ �سده/1- بريفي� انرتن��سيون�ل للتج�رة الع�مة - �ص ذ م م وميثله�/ 
التنفيذ/�سركة  ان ط�لب  الق�مة مب�  م�تور   جمهول حمل  �س�نكر  راجني�ص 
: حممد  احمد وميثله   / م وميثله�  م  ذ   - املعجن�ت  ل�سن�عة  فري�ص  انييد  هييوت 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقيي�م عليك  قد  بو ه��سم   احمد علي عبدالرحمن 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )64925( درهم اىل ط�لب التنفيذ او 
خزينة املحكمة - بف�سخ عقد التوريد املربم  بني املدعية واملدعي عليه� - الزام 
املدعي عليه� برد ا�سل ال�سيك�ت مو�سوع الدعوى للمدعية .  وعليه ف�ن املحكمة 
�ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 

15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
 اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1627   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- �سحر احلي�ة لتج�رة اللع�ب -�ص م م  جمهول 
�سج�عي   عييبييدالييه  التنفيذ/من�سور  طيي�لييب  ان  مبيي�  القيي�ميية  حمييل 
بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق�م عليك  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )18792( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة 
املحكمة  .وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر 

هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد  11968 بت�ريخ 2017/3/14    
انذار عديل ب�لن�شر
رقم 2016/1850   

املنذر    : بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  م�مون حممد عواد اأحمد . 

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )62،793.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط  وذلك 
الإجيييراءات  لتخ�ذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت�ريخ  من  اأ�سبوع  خييالل 
نوع  من   ) دبي   /N/ خ�سو�سي   /36879  ( رقم  ال�سي�رة  على  التنفيذية 
)تويوت� كورول _ �س�لون ( واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
انذار عديل ب�لن�شر
رقم 2016/2797   

 امليينذر : م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي  
واخلفيفه  الثقيله  ب�ل�س�حن�ت  امليييواد  لنقل  �ست�ر  جري�ص   : اإليه�  امليينييذر 
�ص.ذ.م.م.   ينذر املنذر املنذر اإليه� ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )43،924.94( 
البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأقيي�ييسيي�ط  ب�سداد  الإخيييالل  نتيجة  درهيييم 
املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تيي�ريييخ  ميين  اأ�سبوع  خييالل  وذلييك  ب�لتق�سيط  
لتخ�ذ الإجراءات التنفيذية على ال�سي�رة رقم ) 78486/ خ�سو�سي/ نقل 
ع�م / دبي ( من نوع (  اي�سوزو ان بي ار  ( واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر 

مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه ب�لن�شر        
   يف  الدعوى 2017/507  جت�ري جزئي              

وميثله�  م  م  ذ  �ص  اللكرتوني�ت  لتج�رة  �سف�ير  جولد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
مييديييرهيي�/ جييميي�ل دييين مغل �سلط�ن احييمييد مييغييل- جمييهييول حمييل القيي�ميية مب� 
اأمييل عمر ال�سبيعي   قد  اأرامك�ص الإمييي�رات - �ص ذ م م وميثله :  املييدعييي/  ان 
وقدره  مببلغ  عليه�   املدعي  ب�لزام  املط�لبة  ومو�سوعه�  الدعوى  عليك  اأقيي�م 
من   %9 والف�ئدة  املح�م�ة  واتييعيي�ب  وامل�س�ريف  والر�سوم  درهييم(   129088.23(
املوافق   الت�م.  وحييددت له� جل�سة يوم اخلمي�ص   ال�سداد  ت�ريخ املط�لبة وحتى 
2017/3/16  ال�س�عة 8.30 �ص ب�لق�عة Ch1.B.6 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور 
م�ستندات  او  مييذكييرات  ميين  لييديييك  ميي�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  ميين  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد  11968 بت�ريخ 2017/3/14    
انذار عديل ب�لن�شر
رقم   1597 / 2017   

املنذر : م�سرف الإم�رات  ال�سالمي ، بوك�لة املح�مي عب��ص مهدي الط�هري 
املنذر اليه� :�سهيل حممد رفيق -  )جمهول حمل الق�مة(

الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد  11968 بت�ريخ 2017/3/14    

انذار عديل ب�لن�شر
رقم   1598 / 2017   

املنذر : م�صرف الإمارات  ال�صالمي ، بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : حممد نا�صر ملك نزير اأحمد -  )جمهول حمل القامة(

الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد  11968 بت�ريخ 2017/3/14    

انذار عديل ب�لن�شر
رقم   1599 / 2017   

املنذر : م�صرف الإمارات  ال�صالمي ، بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : اعجاز احمد منظور  -  )جمهول حمل القامة(

الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
       اإع�دة اعالن ب�لن�شر

   يف  الدعوى 2017/916  عم�يل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-وايييدوول لالن�س�ءات �ييص.ذ.م.م جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي /
املط�لبة مب�ستحق�ت  الدعوى ومو�سوعه�  اأقيي�م عليك  حممد ح�سن حممد علي قميحة  قد 
عم�لية وقدره� )50056 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�س�ريف رقم 
ال�سركة  نف�ص  من  دعييوى   48 قبول  مت  لقد  لالف�دة   ،  MB170345915AE:ال�سكوى
بنف�ص �سورة الرخ�سة التج�رية وت�سلموا مواعيد اجلل�سة فربج�ء املوافقة لن ل يوجد �سورة 
او�سح من ذلك و�سكرا ، وحددت له� جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق 2017/3/16 ال�س�عة 8.30 
�ص بكتب الق��سي لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل، ويف ح�لة تخلفك ف�أن 

احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
اعالن حكم ب�لن�شر

        يف  الدعوى رقم 2016/1801  جت�ري كلي 
من�سور  قن�وى  حممد  احمد   -2 �ييييص.م.ذ.م.م  للمق�ولت  ال�سم�ص  جزيرة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف    2017/1/26 بت�ريخ   املنعقدة  بجل�سته�  حكمت  املحكمة  بيي�ن  نعلنكم  الق�مة  حمل  جمهويل 
احل�سوري  مبث�بة  املحكمة  حكمت  �ييص.م.ع  ال�سالمي  دبي  ل�س�لح/بنك  اعاله  املذكورة  الدعوى 
اول:ب�لزام املدعي عليهم� ب�لت�س�من فيم� بينهم� ب�ن يوؤدي� للبنك ال�سالمي املدعي مبلغ وقدره 
)1927468.50( )مليون وت�سعم�ئة و�سبعة وع�سرين الف واربعم�ئة وثم�نية و�ستني درهم وخم�سني 
فل�س�( والزمتهم� م�سروف�ت هذا ال�سق من الدعوى ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة - ث�ني� 
عليه�  املدعي  �سراء  بتمويل  املتعلق  املدعي  البنك  طلب  بنظر  قيمي�  املحكمة  اخت�س��ص  بعدم   :
ملركبة بنظ�م املرابحة والتعوي�ص عنه وب�ح�لة هذا ال�سق من الدعوى بح�لته للمحكمة اجلزئية 
ق�بال  احل�سوري  مبث�بة  حكم�  الييدعييوى.  من  ال�سق  هييذا  م�سروف�ت  يف  الف�سل  وابقت  لنظره� 
لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا العالن �سدر ب��سم �س�حب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر 
يف الدعوى رقم 2014/1224 تنفيذ جت�ري

اىل املنفذ �سدهم�/1- �سيد جعفر �سيد حممد �س�لح جعفري 2- �سيد 
جواد �سيد حممد �س�لح جعفري جمهويل حمل الق�مة مب� ان ط�لب 
التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقيي�م  قد  �ييص.م.ع  العربي  التنفيذ/البنك 
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )122816( درهم 
�ستب��سر  املحكمة  ف�ن  املحكمة   وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل ط�لب 
املذكور  ب�لقرار  اللتزام  عدم  ح�لة  يف  بحقك  التنفيذية  الجيييراءات 

خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/433 تنفيذ جت�ري
 - �يييص.ذ.م.م  الع�مة  للتج�رة  ايط�لي�  ام.اي.بيييي  �سركة  �سدهم�/1-  املنفذ  اىل 
وميثله� ق�نون� مديره�/عبداهلل �س�مل �سيف عي�سى الطنيجي 2- عبداهلل �س�مل 
�سيف عي�سى الطنيجي جمهويل حمل الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/بنك دبي 
بدفع  والزامك  اعيياله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقيي�م  قد  ال�سالمي 
او خزينة املحكمة    التنفيذ  املنفذ به وقييدره )258104( درهم اىل ط�لب  املبلغ 
وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام 

ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ض ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/436 تنفيذ جت�ري

حمل  جمهول  علي  حممد  اجلليل  عبد  م�جد  �ييسييده/1-  املنفذ  اىل 
عليك  اأقيي�م  قد  ال�سالمي  دبييي  التنفيذ/بنك  ط�لب  ان  مب�  الق�مة 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والييزامييك  اعيياله  املييذكييورة  التنفيذية  الييدعييوى 
املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  درهييم   )309623.70( وقيييدره 
وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم 

اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر 

يف الدعوى رقم 2016/790 تنفيذ جت�ري
اىل امليينييفييذ �يييسيييده/1- كيي�مييران جيي�ويييد حمييمييد طيييييب جمييهييول حمل 
وميثله:فهد  �ييص.م.ع  العربي  التنفيذ/البنك  ط�لب  ان  مب�  الق�مة 
�سلط�ن علي لوت�ه قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
املنفذ به وقدره )45344.05( درهم اىل ط�لب  املبلغ  والزامك بدفع 
�ستب��سر الجراءات  املحكمة  ف�ن  املحكمة   وعليه  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� 

من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر 
يف الدعوى رقم 2016/761 تنفيذ جت�ري

اىل املنفذ �سده/1- تي�سر خليل عبدالق�در الن�س��ص جمهول حمل 
وميثله:فهد  �ييص.م.ع  العربي  التنفيذ/البنك  ط�لب  ان  مب�  الق�مة 
�سلط�ن علي لوت�ه قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )177499.10( درهم اىل ط�لب 
�ستب��سر الجراءات  املحكمة  ف�ن  املحكمة   وعليه  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� 

من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/143  تنفيذ عق�ري   
للعق�رات   احلديثة  الميييي�رات  �سركة   -2 )تعمر(  الييعييقيي�ري  التعمر  موؤ�س�سة  �ييسييده/1-  املنفذ  اىل 
جمهويل حمل الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/اأ�سرف علي رم�س�ن علي احمد ب�ندايل وميثله:عبداهلل 
حممد علي الزري ال�س�م�سي - نعلنكم ب�حلكم ال�س�در يف الدعوى رقييم:2016/179 عق�ري كلي يوم 

الحد بت�ريخ:2016/10/31   ب�عتب�ره �سندا تنفيذي� وذلك:
1- ب�لزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )47510( درهم وت�سليمه اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 

15 يوم من ت�ريخ ن�سر هذا العالن. 
بت�ريخ م�ر�ص 2005 عقد قطعة  املدعي واملدعي عليه� الوىل  البيع املربم بني  2- �سحة ونف�ذ عقد 
ام القيوين واملنظمة كمدينة �سن�عية وجت�رية  ام الثوب اميي�رة  الر�ييص رقييم:5/257 الك�ئنة مبنطق 

والزمت املدعي عليه� الوىل بت�سليم املدعي الر�ص عني التداعي .
وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 

15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن
رئي�ض ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
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العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه ب�لن�شر
   يف  الدعوى 2017/436  جت�ري جزئي

بيي�راميي�ل  جمهول حمل  اوزوكييو  املدعي عليه / 1- �سونيت�ن كونهرام�ن  اىل 
الق�مة مب� ان املدعي/بنك اخلليج الول - فرع دبي وميثله:حممد عبدامللك 
م�سطفى اهلي قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليهم 
ب�سداد مبلغ وقدره )243.926.09 درهم(  والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة 
الت�م . وحددت له� جل�سة يوم  ال�سداد  والف�ئدة 9% من ت�ريخ املط�لبة وحتى 
الحد املوافق 2017/3/19  ال�س�عة 8.30 �ص ب�لق�عة Ch 2.D.19 لذا ف�أنت 
مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل . 
رئي�ض الق�شم 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه ب�لن�شر
   يف  الدعوى 2017/590  جت�ري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ب��ست� ريجين� ذ.م.م جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي/
زيورخ لتج�رة املواد الغذائية �ص.ذ.م.م وميثل املدعية/موه�ن�ن �س�نتي قد اأق�م 
عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه� بدفع املبلغ املرت�سد 
 . وامل�س�ريف  والر�سوم  الق�نونية %12  والف�ئدة  درهم  يف ذمته� )44.477.58( 
وحددت له� جل�سة يوم الربع�ء املوافق 2017/3/22  ال�س�عة 8.30 �ص ب�لق�عة 
وعليك  ق�نوني�  ميثلك  ميين  اأو  ب�حل�سور  مكلف  فيي�أنييت  لييذا   Ch 2.D.19
بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م 

على الأقل ، علم� ب�نه مت تعديل الطلب�ت . 
رئي�ض الق�شم 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

       اإع�دة اإعالن ب�لن�شر
   فـي  الدعوى 2017/613  جت�ري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  حممد �سج�د حممد حنيف  جمهول حمل الق�مة 
مب� ان املدعي/ �سيد حممد ك��سف علي   قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� 
املط�لبة ب�خراج �سريك والر�سوم وامل�س�ريف  وحددت له� جل�سة يوم الثنني   
املوافق  2017/3/27   ال�س�عة 8.30 �ص ب�لق�عة Ch 2.E.22 لذا ف�أنت 
من  لييديييك  ميي�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  ميين  اأو  ب�حل�سور  مكلف 
الأقييل ويف  على  اأييي�م  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر 

يف الدعوى رقم 2016/701  تنفيذ عق�ري   
اىل املنفذ �سده/1- �سيفليد انف�ستمنت�ص ليمتد جمهول حمل الق�مة 
ا�سم�عيل  وميثله:علي  �سيم�  �سنج  التنفيذ/كورن�يك  طيي�لييب  ان  مبيي� 
املييذكييورة اعاله  الييدعييوى التنفيذية  اأقييي�م عليك  ابييراهيييييم اجلييرميين قييد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )22835497.69( درهم اىل ط�لب 
الجيييراءات  �ستب��سر  املحكمة  فيي�ن  وعليه   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� 

من ت�ريخ ن�سر هذا العالن
رئي�ض ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر 

    يف الدعوى رقم 2016/1400  تنفيذ عم�يل 
اىل املنفذ �سده/1- م�ك�ص للعق�رات �ص.ذ.م.م جمهول حمل الق�مة مب� 
ان ط�لب التنفيذ/�سيد يون�ص ح�سني �سيد ح�مد ح�سني  قد اأق�م  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب�ل�س�فة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  درهييم   )16037(
مبلغ )1123( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 

15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
       اإع�دة اإعالن ب�لن�شر

   فـي  الدعوى 2016/1618  جت�ري كلي
اىل املدعي عليه / 1- �سعيد عبدامللك م�سطفى ح�سن اهلي جمهول حمل الق�مة مب� ان 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني �ص.م.ع وميثله : علي ا�سم�عيل ابراهيم اجلرمن قد اأق�م 
عليك الدعوى ومو�سوعه� الزام املدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغ� وقدره )636.779/45 
املط�لبة  تيي�ريييخ  ميين  ذمته  امل�ستحق يف  املبلغ  عيين   %9 وقييدرهيي�  الت�أخرية  والربييي�ح  درهيييم( 
الر�سوم  والزامه  كف�لة  بال  املعجل  ب�لنف�ذ  احلكم  و�سمول  الت�م  ال�سداد  وحتى  الق�س�ئية 
وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة .   وحددت له� جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/3/20 
ال�س�عة 9.30 �ص ب�لق�عة Ch 2.E.21 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� 
وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على 

الأقل ، ويف ح�لة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�ض الق�شم 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

       اإع�دة اإعالن ب�لن�شر
   فـي  الدعوى 2017/69  جت�ري كلي

اىل املدعي عليه / 1- ارت�ج للمع�ر�ص 2- بيجو كوندرام ف�لبيل ج�ي�راج�ن جمهول حمل 
الق�مة مب� ان املدعي/ بنك دبي التج�ري �ص.م.ع وميثله : را�سد حممد �سعيد بوج�سيم قد 
اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليهم� ب�لتك�فل والت�س�من مببلغ 
وقدره )1.364.000( درهم مع الف�ئدة بن�سبة 9% من ت�ريخ ال�ستحق�ق يف:2015/11/16 
وحتى ال�سداد الت�م والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة. وحددت له� جل�سة يوم اخلمي�ص 
املوافق 2017/3/23 ال�س�عة 9.30 �ص ب�لق�عة Ch 2.E.21 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور 
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 

اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل ، ويف ح�لة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�ض الق�شم 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه ب�لن�شر

   يف  الدعوى 2017/135  عق�ري كلي
اىل املدعي عليه / 1-حممد عبد ال�سالم جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي /  
دام�ك كراون  للعق�رات املحدودة وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمر  قد 
اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� اإلزام املدعى عليه مببلغ وقدره )638.555.77 
درهم( والر�سوم وامل�س�ريف واأتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من ت�ريخ ال�ستحق�ق 
وحتى ال�سداد الت�م وحددت له� جل�سة يوم الربع�ء املوافق 2017/3/22   ال�س�عة 
11.00 �ص ب�لق�عة : Ch 1.B.8  لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مييذكييرات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني� 

اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل .
رئي�ض الق�شم 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
اعالن حكم ب�لن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/75  عق�ري كلي 
اىل املدعي عليه/1- فيكرم غرين �سته� بول غويل 2- اجن�يل ث�داين م�دان لك�ى ث�داين جمهويل 
حمل الق�مة مب� ان املدعي/ موارد للتمويل �ص.م.خ نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة 
بت�ريخ 2017/3/5 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�س�لح/موارد للتمويل �ص.م.خ بف�سخ اتف�قية الج�رة 
 )725( رقييم  الر�ييص  قطعة  على  املق�مة   )4-2301( رقييم  الييوحييدة  عن  ومالحقه�  ب�لتملك  املنتهية 
الط�بق رقم )23( ب�ملبنى رقم 4 امل�سمى ب �سيننرتيوم ت�ور 4 مبنطقة معي�سم الوىل والزام املدعي 
عليهم� بت�سليم العق�ر مو�سوع اتف�قية الج�رة املنتهية ب�لتملك خ�لي� من ال�سواغل ورد احلي�زة اىل 
امللكية والتي ج�ء فيه� )مت تطبيق  الييواردة يف �سه�دة  ا�سم املدعي عليهم� والعب�رة  املدعية و�سطب 
ايج�رة منتهية ب�لتملك من ت�ريخ:2014/6/12 اىل:2037/6/11 وقيمة الج�رة:1.087.076 درهم( 
من �سجالت دائرة الرا�سي والمالك والزمت املدعي عليهم� ب�لر�سوم وامل�س�ريف ومبلغ الف درهم 
مق�بل اتع�ب املح�م�ة ورف�ست م� عدا ذلك من طلب�ت . حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف 
خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا العالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
اعالن حم�شر حجز ب�لن�شر 

يف الدعوى رقم 2015/1035  تنفيذ جت�ري   
املبلغ  ، ب�سداد  مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقييم:2013/878 جت�ري كلي 

املننفذ به وقدره )53463290.42( درهم �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف.
ط�لب الإعالن:ط�لب التنفيذ:البنك التج�ري الدويل �ص.م.ع

املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- حممد عبدال�سالم عبيد دويه جمهول حمل الق�مة
مو�سوع العالن:

نعلنكم ب�نه مت احلجز على اموالكم اخل��سة وهي عب�رة عن ا�سهم لدى �سوق دبي امل�يل )�سركة 
ال�سركة   ، امل�لية  ا�ص  ، الميي�رات لالت�س�لت واملتك�ملة دو ، جمموعة جي اف  الق�ب�سة  ارابتك 

ال�سالمية العربية للت�أمني ، �سركة متويل( يف حدود املبلغ املرت�سد وقدره )53461466.76(.
رئي�ض ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر 
        يف الدعوى رقم 2016/155 بيع عق�ر مرهون

ارجمندى  اهلل  ا�سد  نيي�زانييني   -2 راجنييبيي�ر  فييروز  �سعيد  �سدهم�/1-  املنفذ  اىل 
نيج�د  جمهويل حمل الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/بنك راأ�ص اخليمة الوطني 

وميثله:حممد عي�سى �سلط�ن ال�سويدي.
قررت حمكمة دبي البتدائية بت�ريخ:2017/2/27 اعالنكم ل�سداد قيمة املط�لبة 
وقدره� )927.678( درهم خالل �سهر من ت�ريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله 
ق�نون  295 من  امليي�دة  لن�ص  وفق�  املييزايييدة  بطريق  الرهن  العق�ر حمل  بيع  واإل 
الجراءات املدنية )اجلهة:دبي - املنطقة:الثنية الرابعة - رقم الر�ص:6559 - 

نوع املبنى:فيال - رقم املبنى:155/463 - امل�س�حة:3.163/00 قدم مربع (
رئي�ض ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/136  تنفيذ عق�ري   
دبي  التنفيذ/بنك  ط�لب  ان  مبيي�  القيي�ميية  حمييل  جمهول  خيي�ن  الفق�ر  ذو  �ييسييده/1-  املنفذ  اىل 
ال�سالمي )�سركة م�س�همة ع�مة(  نعلنكم ب�حلكم ال�س�در يف الدعوى رقييم:2016/630 عق�ري 

كلي يوم الربع�ء بت�ريخ:2016/12/7   ب�عتب�ره �سندا تنفيذي� وذلك:
خزينة  اأو  التنفيذ  ط�لب  اىل  وت�سليمه  درهييم   )146098.20( وقييدره  مبلغ  ب�سداد  ب�لزامكم   -1

املحكمة خالل 15 يوم من ت�ريخ ن�سر هذا العالن. 
الج�رة  ترتيب�ت  اىل  العق�ر  ملكية  )تخ�سع  عب�رة  و�سطب  الدعوى  مو�سوع  العقد  بف�سخ   -2
الواردة  الدائرة(  املييودع لدى  ب�لتملك وملحق�ته  املنتهي  الجيي�رة  لعقد  ب�لتملك طبق�  املنتهية 
ب�سه�دة ملكية العق�ر وب�لزام املدعي عليه بت�سليم الوحدة العق�رية حمل التداعي ورد احلي�زة 

له خ�لية من ال�سواغل .
وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور 

خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن
رئي�ض ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
مذكرة اعالن ب�لن�شر

   يف  الدعوى 2016/1760  ا�شتئن�ف جت�ري    
مون�سرتيك�سن  ا�ست�ت  رييل  المييي�رات  هوم�ص  ب�ست   -1 �ييسييده/  امل�ست�أنف  اىل 
العق�رية  الميييي�رات  هييوم  ب�ست   -2 اقييبيي�ل  مديره�/حممد  وميثله�   - �ييييص.م.ح 
�ييييص.ذ.م.م - وميثله� مييديييرهيي�/كييمييران اقييبيي�ل  جمهويل حمييل القيي�ميية مبيي� ان 
امل�ست�أنف /ال�سيخ را�سد بن خليفة بن �سعيد ال مكتوم وميثله:ح�سن جمعة ح�سن 
حممد الرئي�سي  قد ا�ست�أنف / احلكم ال�س�در ب�لدعوى رقم 2016/957 جت�ري 
كلي بييتيي�ريييخ:2016/11/22  وحددت له� جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/3/26 
ال�س�عة 10.00 �سب�ح�  ب�لق�عة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او 

من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�ض الق�شم

حم�كم دبي

حمكمة اال�شتئن�ف
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه ب�لن�شر
   فـي  الدعوى 2017/266  جت�ري كلي

املدعي/  ان  القيي�ميية مبيي�  �ييييص.ذ.م.م جمهول حمييل  املييدعييي عليه / 1- كومرتونك�ص  اىل 
�سي�ح�ن للتج�رة �ص.ذ.م.م - ممثلة مبديره� ال�سيد/�سهروز ن��سر �سي�ح�ن دهكردي قد 
رقم:55/2017  التحفظي  احلجز  ملف  ب�سم  املط�لبة  ومو�سوعه�  الدعوى  عليك  اأقيي�م 
رقيييييييم:55/2017  التحفظي  وتييثييبيييييت احلييجييز  والييقيي�ييسيي�ء ب�سحة  حييجييز حتييفييظييي جتيييي�ري 
بيي�ليير�ييسييوم وامليي�ييسيي�ريييف ومييقيي�بييل اتع�ب  حييجييز حتييفييظييي جتيييي�ري واليييييزام املييدعييي عليهم� 
اليي�ييسيي�عيية 9.30 �ص املييوافييق 2017/3/22  ييييوم الربيييعييي�ء  لييهيي� جل�سة   املييحيي�ميي�ة.   وحييييددت 

 ب�لق�عة Ch 1.B.8 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي 
م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل . علم� 

ب�أن الدعوى حم�لة من ادارة الدعوى اىل املحكمة التج�رية الكلية
رئي�ض الق�شم 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه ب�لن�شر
   يف  الدعوى 2017/319  مدين جزئي

ان  الق�مة مب�  فييوؤاد عي�سى  جمهول حمل  ا�سرف   -1  / املدعي عليه  اىل 
املط�لبة  ومو�سوعه�  الييدعييوى  عليك  اأقيي�م  قد  ب�د�س�ه   بر  املدعي/اقب�ل 
وامل�س�ريف  واليير�ييسييوم  درهيييم   )23000( وقيييدره  مببلغ  عليه  املييدعييي  بيي�لييزام 
ب�لنف�ذ  احلكم  و�سمول  الت�م  ال�سداد  وحتى  ال�ستحق�ق  من   %9 والف�ئدة 
املييوافييق  2017/4/3    الثيينييني  يييوم   له� جل�سة  بييال كف�لة. وحيييددت  املعجل 
اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت  لذا   Ch 1.B.10 ب�لق�عة  �ص   8.30 ال�س�عة 
م�ستندات  او  مييذكييرات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م .
رئي�ض الق�شم 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه ب�لن�شر
   يف  الدعوى 2016/2166  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- فهد ح�سني جرم�ن فهد  جمهول حمل الق�مة 
اأقيييي�م عليك الدعوى  مبيي� ان املييدعييي/حمييمييد رحيييييم حمييمييد اميييني  قييد 
والر�سوم  والف�ئدة  درهييم   )6000( وقييدره  مببلغ  املط�لبة  ومو�سوعه� 
امليييوافيييق 2017/4/6    يييييوم  اخلييمييييي�ييص  لييهيي� جل�سة  وامليي�ييسيي�ريييف. وحييييددت 
ال�س�عة 8.30 �ص ب�لق�عة Ch 1.B.10 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو 
من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م .
رئي�ض الق�شم 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه ب�لن�شر
   يف  الدعوى 2017/382  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- عيد م�جد عيد احلج�حجة  جمهول حمل الق�مة مب� ان 
املدعي/حممد نزر ال�سالم مقدو�ص علي  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� 
دعوى مط�لبة ب�سحة ونف�ذ عقد بيع مركبة هوندا �سيفك - م�سجلة ب�م�رة 
اللوحة:49872 خ�سو�سي - طيييراز:1992. وحييددت له� جل�سة يوم   دبي - رقم 
الحد املوافق 2017/3/19 ال�س�عة 8.30 �ص ب�لق�عة Ch 2.D.17 لذا ف�أنت 
مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م .
رئي�ض الق�شم 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه ب�لن�شر
   يف  الدعوى 2016/2191  جت�ري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- حممد كل حممد حممد ن��سر الدين  جمهول حمل 
اأق�م  قد  املب�ين  تنظيف  خلدم�ت  النج�ح  بييرج  املدعي/�سركة  ان  مب�  القيي�ميية 
عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره )36660 
درهم(  والر�سوم وامل�س�ريف والف�ئدة 12% من ت�ريخ ال�ستحق�ق وحتى ال�سداد 
الت�م . وحييددت له� جل�سة يوم اخلمي�ص   املوافق  2017/3/23  ال�س�عة 8.30 
�ص ب�لق�عة Ch 2.D.19 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مييذكييرات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأي�م على الأقل، علم� ب�ن مت جتديد الدعوى من ال�سطب . 
رئي�ض الق�شم 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه ب�لن�شر

   يف  الدعوى 2016/2888  جت�ري جزئي
وم�لكة  العن�سي/�س�حبة  �ييسيي�لييح  عييبييدربييه  عييلييي  عييبييده  ا�ييسييمييه   -1  / املييدخييل  اخليي�ييسييم  اىل 
املدعي/موؤ�س�سة  ان  الق�مة مب�  - موؤ�س�سة فردية  جمهول حمل  لل�سحن  ادر�ييص  موؤ�س�سة 
رو�سن الع�ملية وميثله� �س�حبه�/حممد �س�لح ع�مر �سعيد ال�سيعري - ام�راتي اجلن�سية 
وميثله:حممد احمد حممد عبداهلل قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب��سدار 
مع  الق�سية  م�س�ريف  وجميع  درهييم   )214000( مبلغ  ب�سداد  عليه  املييدعييي  بيي�لييزام  الميير 
له� جل�سة  وحييددت   . والر�سوم  عليه� من م�س�ريف  م� يرتتب  وكل  الق�سية  فتح  تك�ليف 
ف�أنت  لذا   Ch 2.E.22 ب�لق�عة  ال�س�عة 8.30 �ص  املوافق  2017/3/20   الثنني    يوم 
مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل . 
رئي�ض الق�شم 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
       اع�دة اعالن ب�لن�شر

   يف  الدعوى 2016/2131  مدين جزئي
ان  القيي�ميية مب�  �س�مح حممد عرفه اجليي�بييري  جمهول حمل   -1 املدعي عليه /  اىل 
املدعي/ حممود املر�سي حممد النج�ر   قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة 
ب�سحة ونف�ذ عقد بيع املركبة رقم:Q16689 من نوع ني�س�ن - بيج - طراز:2002 - رقم 
املحرك:QG16245758 - رقم ال�س��سي:JN'FN61C82W008888  - وخم�طبة 
ادارة مرور دبي لت�سجيل ال�سي�ره يف ا�سم املدعي عليه ودفع املخ�لف�ت املرت�سدة عليه 
والر�سوم وامل�س�ريف.  وحددت له� جل�سة يوم الثنني   املوافق  2017/3/20   ال�س�عة 
ق�نوني�  اأو من ميثلك  ف�أنت مكلف ب�حل�سور  لذا   Ch 1.B.10 ب�لق�عة  8.30 �ص 
وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م 

على الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
       اع�دة اعالن ب�لن�شر

   يف  الدعوى 2016/1714  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- ح�سني �سعد �سليم  جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي/ 
ب�لزام  املط�لبة  ومو�سوعه�  الدعوى  عليك  اأقيي�م  قد  ميي�رتييني    توم��ص  كويب�ليل 
مبلغ  وهييو  عليه  امل�ستحق  املبلغ  ب�قي  واكييميي�ل  ال�سي�رة  ملكية  بنقل  عليه  املييدعييي 
)1.400( درهم او اع�دة املركبة اىل املدعي - الزام املدعي عليه ب�لر�سوم وامل�س�ريف 
.  وحددت له� جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق  2017/3/23   ال�س�عة 8.30 �ص ب�لق�عة 
Ch 2.D.18 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي 
م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل 

ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
اعالن حكم ب�لن�شر

        يف  الدعوى رقم 2016/1101  مدين جزئي                                        
اىل املحكوم عليه/1- ان ان ان لتنظيم احلفالت �ص.ذ.م.م وميثله�/بالل علوي اجمد 
بت�ريخ   املنعقدة  بجل�سته�  حكمت  املحكمة  بيي�ن  نعلنكم  الق�مة  حمل  جمهول  علوي 
�ص.ذ.م.م  لل�سحن  الخ�سر  ل�س�لح/الهالل  اعيياله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/1/2
وميثله�/�سعيد احمد عبد املجيد ب�لزام املدعي عليه� ب�ن ترد للمدعية ال�سي�رة:82860 
وخم�سم�ئة  ب�مل�س�ريف  والزمته�  موديل:2012  اب  بيك  ه�يلوك�ص  تويوت�  خ�سو�سي 
درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة  . حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني 
ال�سيخ  ال�سمو  ب��سم �س�حب  الت�يل لن�سر هذا العييالن �سدر  اليوم  اعتب�را من  يوم� 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968
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العدد  11968 بت�ريخ 2017/3/14    
انذار عديل ب�لن�شر

رقم  2017/1509
املنذر: بنك دبي ال�سالمي       

املنذر اليه :�س�حده حممد �سمر �سيخ ج�مل 
درهم   )18.258.80( وقييدره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امليينييذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط 
امليينييذر لتخ�ذ  �سي�سطر  وال  اليينيي�ييسيير،  تيي�ريييخ  ميين  ا�ييسييبييوع  خيييالل  وذلييييك 
الجراءات التنفيذية على ال�سي�رة رقم )74923/خ�سو�سي/B/دبي( من 
نوع )ني�س�ن تيدا  - ه�ت�سب�ك( واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد  11968 بت�ريخ 2017/3/14    

انذار عديل ب�لن�شر
رقم  2017/1500

املنذر: البنك العربي املتحد       
املنذر اليه� :من�ر جم�ل م�جد املج�يل 

درهم   )166.887.00( وقييدره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط 
وذلك خالل ا�سبوع من ت�ريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الجراءات 
التنفيذية على ال�سي�رة رقم )36468/خ�سو�سي/L/دبي( من نوع )اودي 
Q7 - ا�ستي�سن( واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق 

املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد  11968 بت�ريخ 2017/3/14    

انذار عديل ب�لن�شر
رقم   2017/1483   

املنذر/م�سرف ابوظبي  ال�سالمي 
املنذر اليه :الغندور للنقلي�ت - �ص ذ م م 

درهم   )584.555.90( وقييدره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط 
امليينييذر لتخ�ذ  �سي�سطر  وال  اليينيي�ييسيير،  تيي�ريييخ  ميين  ا�ييسييبييوع  خيييالل  وذلييييك 
الجييراءات التنفيذية على ال�سي�رة رقم )25082/نقل ع�م/دبي( من نوع 
)فولفو FH440 - ق�طرة( واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد  11968 بت�ريخ 2017/3/14    
انذار عديل ب�لن�شر
رقم   2017/1485   

املنذر/م�سرف ابوظبي  ال�سالمي 
املنذر اليه :�سيتالن� جري�س�كوف�

درهم   )47.708.98( وقييدره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امليينييذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط 
امليينييذر لتخ�ذ  �سي�سطر  وال  اليينيي�ييسيير،  تيي�ريييخ  ميين  ا�ييسييبييوع  خيييالل  وذلييييك 
الجراءات التنفيذية على ال�سي�رة رقم )80389/خ�سو�سي/O/دبي( من 
نوع )فولك�ص واجن  ب��س�ت - �س�لون( واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر 

مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد  11968 بت�ريخ 2017/3/14    

انذار عديل ب�لن�شر
رقم   2017/1503   

املنذر/م�سرف ابوظبي  ال�سالمي 
املنذر اليه :ي��سني خ�لد خ�لد ح�سني 

درهم   )142.445.16( وقييدره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط 
امليينييذر لتخ�ذ  �سي�سطر  وال  اليينيي�ييسيير،  تيي�ريييخ  ميين  ا�ييسييبييوع  خيييالل  وذلييييك 
)42971/خ�سو�سي/G/دبي(  رقييم  ال�سي�رة  على  التنفيذية  الجيييراءات 
من نوع )ني�س�ن ب�ترول - ا�ستي�سن( واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد  11968 بت�ريخ 2017/3/14    

انذار عديل ب�لن�شر
رقم 2017/1496   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه: حممد �س�فرا�ص حممد مفت�ح 

درهم   )32.509.00( وقييدره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امليينييذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط 
امليينييذر لتخ�ذ  �سي�سطر  وال  اليينيي�ييسيير،  تيي�ريييخ  ميين  ا�ييسييبييوع  خيييالل  وذلييييك 
الجراءات التنفيذية على ال�سي�رة رقم )39967/خ�سو�سي/O/دبي( من 
نوع )ني�س�ن تيدا - �س�لون( واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد  11968 بت�ريخ 2017/3/14    
انذار عديل ب�لن�شر
رقم 2017/1486   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:عزيز تراف�ت�ت عبداهلل 

درهم   )50.808.00( وقييدره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امليينييذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط 
امليينييذر لتخ�ذ  �سي�سطر  وال  اليينيي�ييسيير،  تيي�ريييخ  ميين  ا�ييسييبييوع  خيييالل  وذلييييك 
الجراءات التنفيذية على ال�سي�رة رقم )56272/خ�سو�سي/P/دبي( من 
نوع )تويوت� كورول - �س�لون( واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد  11968 بت�ريخ 2017/3/14    
انذار عديل ب�لن�شر
رقم 2017/1506   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:ملك حممد عثم�ن حممد افتخ�ر 

درهم   )58.546.00( وقييدره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امليينييذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط 
امليينييذر لتخ�ذ  �سي�سطر  وال  اليينيي�ييسيير،  تيي�ريييخ  ميين  ا�ييسييبييوع  خيييالل  وذلييييك 
الجراءات التنفيذية على ال�سي�رة رقم )80211/خ�سو�سي/Q/دبي( من 
املنذر مع  واملمولة ل�س�حلكم من قبل  ا�ستي�سن(   - هوندا   CRV( نوع

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد  11968 بت�ريخ 2017/3/14    
انذار عديل ب�لن�شر
رقم 2017/1495   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:ري��ص ح�سني خوري اكرم علي خوري 

درهم   )71.347.91( وقييدره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امليينييذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط 
امليينييذر لتخ�ذ  �سي�سطر  وال  اليينيي�ييسيير،  تيي�ريييخ  ميين  ا�ييسييبييوع  خيييالل  وذلييييك 
الجراءات التنفيذية على ال�سي�رة رقم )42723/خ�سو�سي/Q/دبي( من 
نوع )تويوت� COROLLA.X - �س�لون( واملمولة ل�س�حلكم من قبل 

املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد  11968 بت�ريخ 2017/3/14    
انذار عديل ب�لن�شر
رقم 2017/1505   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:انتوين تيج�دا برا. 

درهم   )14.274.00( وقييدره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امليينييذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط 
امليينييذر لتخ�ذ  �سي�سطر  وال  اليينيي�ييسيير،  تيي�ريييخ  ميين  ا�ييسييبييوع  خيييالل  وذلييييك 
الجراءات التنفيذية على ال�سي�رة رقم )82924/خ�سو�سي/N/دبي( من 
نوع )م�زدا 6 - �س�لون( واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة 

حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد  11968 بت�ريخ 2017/3/14    
انذار عديل ب�لن�شر
رقم 2017/1487   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:الي�راج� ك��سيليتج�م ك��سيليتج�م 

درهم   )23.373.00( وقييدره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امليينييذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط 
امليينييذر لتخ�ذ  �سي�سطر  وال  اليينيي�ييسيير،  تيي�ريييخ  ميين  ا�ييسييبييوع  خيييالل  وذلييييك 
الجراءات التنفيذية على ال�سي�رة رقم )23554/خ�سو�سي/R/دبي( من 
مع  املنذر  قبل  من  ل�س�حلكم  واملمولة  ه�ت�سب�ك(   - ي�ري�ص  )تويوت�  نوع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد  11968 بت�ريخ 2017/3/14    
انذار عديل ب�لن�شر
رقم 2017/1508   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:يو�سف علي عليب�ر امبيل

درهم   )11.382.00( وقييدره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امليينييذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط 
امليينييذر لتخ�ذ  �سي�سطر  وال  اليينيي�ييسيير،  تيي�ريييخ  ميين  ا�ييسييبييوع  خيييالل  وذلييييك 
الجراءات التنفيذية على ال�سي�رة رقم )34513/خ�سو�سي/K/دبي( من 
نوع )تويوت� ي�ري�ص - �س�لون( واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد  11968 بت�ريخ 2017/3/14    
انذار عديل ب�لن�شر
رقم 2017/1504   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:حممد ج�فيد احمد حممد تقدير 

درهم   )27.763.89( وقييدره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امليينييذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط 
امليينييذر لتخ�ذ  �سي�سطر  وال  اليينيي�ييسيير،  تيي�ريييخ  ميين  ا�ييسييبييوع  خيييالل  وذلييييك 
الجراءات التنفيذية على ال�سي�رة رقم )61027/خ�سو�سي/O/دبي( من 
نوع )ني�س�ن التيم� - �س�لون( واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد  11968 بت�ريخ 2017/3/14    
انذار عديل ب�لن�شر
رقم 2017/1507   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:لي�سلى توج�دي ك�ب�نب�ن. 

درهم   )14.807.00( وقييدره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امليينييذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط 
امليينييذر لتخ�ذ  �سي�سطر  وال  اليينيي�ييسيير،  تيي�ريييخ  ميين  ا�ييسييبييوع  خيييالل  وذلييييك 
)70190/خ�سو�سي/M/دبي(  رقم  ال�سي�رة  على  التنفيذية  الجيييراءات 
املنذر مع  من نوع )ني�س�ن �سني - �س�لون( واملمولة ل�س�حلكم من قبل 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد  11968 بت�ريخ 2017/3/14    
انذار عديل ب�لن�شر
رقم 2017/1484   

املنذر : بنك اأبوظبي الوطني  
املنذر اليه� : جنمه لهور للنقلي�ت - �ص ذ م م - ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره 
ال�سي�رات  املتعلقة بعقدي متويل  ال�سهرية  )351.695.46( درهم نتيجة الخالل ب�سداد الق�س�ط 
وذلك خالل ا�سبوع من ت�ريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الجييراءات التنفيذية على كلي 

ال�سي�رات املمولة ل�س�حلكم وبيعه� ب�ملزاد ومنه� ال�سي�رات الت�لية : - 
1- ال�سي�رة  رقم )41976/نقل ع�م/ دبي( من نوع )تويوت� ه�يلوك�ص - بيك اب(
2-ال�سي�رة  رقم )76443/نقل ع�م/ دبي( من نوع )تويوت� ه�يلوك�ص - بيك اب(
3-ال�سي�رة  رقم )75951/نقل ع�م/ دبي( من نوع )تويوت� ه�يلوك�ص - بيك اب(
4-ال�سي�رة  رقم )69080/نقل ع�م/ دبي( من نوع )تويوت� ه�يلوك�ص - بيك اب(
5-ال�سي�رة  رقم )48024/نقل ع�م/ دبي( من نوع )تويوت� ه�يلوك�ص - بيك اب(

واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد  11968 بت�ريخ 2017/3/14    
انذار عديل ب�لن�شر
رقم 2017/1499   

املنذر/بنك ابوظبي التج�ري  
املنذر اليه :راجي�ص فيتالراو ج�و ليك�ر 

درهم   )29.177.84( وقييدره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امليينييذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط 
امليينييذر لتخ�ذ  �سي�سطر  وال  اليينيي�ييسيير،  تيي�ريييخ  ميين  ا�ييسييبييوع  خيييالل  وذلييييك 
الجراءات التنفيذية على ال�سي�رة رقم )51957/خ�سو�سي/C/دبي( من 
نوع )C200 مر�سيد�ص - �س�لون( واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
  �شه�دة ب�لت�أ�شري يف ال�شجل التج�ري- ب�نحالل �شركة     

ا�سيييم ال�سركة : جربرا للتج�رة القم�سة )�ص.ذ.م.م(
رقم الرخ�سيية : 743823

عنيوانه� : حمل رقم 106 بلوك 2 ملك بلدية دبي – ديرة – ال�سوق الكبر    
ال�سكيل الق�نوين    : ذات م�سئولية حمدودة 

رقم القيد ب�ل�سجل التج�ري : 1193886
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�س�دية بدبي ب�أنه ، قد مت الت�أ�سر يف ال�سجل التج�ري 
لديه� ب�نحالل ال�سركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب القرار ال�س�در من اجلمعية العمومية 

لل�سرك�ء بت�رخ )2017/01/30( وامل�سدق لدى ال�سيد الك�تب العدل بت�ريخ )2017/01/30(
وعلى من لديه اعرتا�ص او مط�لبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
منت لالعم�ل - رقة البطني -  ه�تف : )2226266 – 04( ف�ك�ص )2223773 – 04( م�ستحب� 
معه ك�فة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن .
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ش�دية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
  �شه�دة ب�لت�أ�شري يف ال�شجل التج�ري- ب�نحالل �شركة     

ا�سيييم ال�سركة : برفكت ون للعق�رات )�ص.ذ.م.م(
رقم الرخ�سيية : 707168

عنيوانه� : مكتب رقم 1010 ملك م�هر ابراهيم ح�سن الدله - بردبي – برج خليفة     
ال�سكيل الق�نوين    : ذات م�سئولية حمدودة 

رقم القيد ب�ل�سجل التج�ري : 1134172
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�س�دية بدبي ب�أنه ، قد مت الت�أ�سر يف ال�سجل التج�ري لديه� 
، وذلك مبوجب القرار ال�س�در من اجلمعية العمومية لل�سرك�ء  ال�سركة املذكور اعاله  ب�نحالل 

بت�رخ )2017/02/21( وامل�سدق لدى ال�سيد الك�تب العدل بت�ريخ )2017/02/21(
وعلى من لديه اعرتا�ص او مط�لبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت 
لالعم�ل - رقة البطني -  ه�تف : )2226266 – 04( ف�ك�ص )2223773 – 04( م�ستحب� معه ك�فة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن .

دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ش�دية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
  �شه�دة ب�لت�أ�شري يف ال�شجل التج�ري- بتعيني م�شفي     

ا�سييييم امل�سفي : يو�سف بن خ�دم لتدقيق احل�س�ب�ت
عنيييوانييييه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعم�ل  - رقة البطني    

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�س�دية بدبي ب�أنه ، قد مت الت�أ�سر يف ال�سجل التج�ري 
لديه� بتعيني امل�سفي املذكور اعاله للقي�م بت�سفية " جربرا للتج�رة القم�سة " )�ص.ذ.م.م(

وعنوانه�  : حمل رقم 106 بلوك 2 ملك بلدية دبي – ديرة – ال�سوق الكبر
وذلك مبوجب القرار ال�س�در من اجلمعية العمومية لل�سرك�ء بت�رخ )2017/01/30( وامل�سدق 

لدى ال�سيد الك�تب العدل بت�ريخ )2017/01/30(
وعلى من لديه اعرتا�ص او مط�لبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
منت لالعم�ل - رقة البطني - ه�تف : )2226266 – 04( ف�ك�ص )2223773 – 04( م�ستحب� 
معه ك�فة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن .

دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ش�دية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
  �شه�دة ب�لت�أ�شري يف ال�شجل التج�ري- بتعيني م�شفي     

يو�سف بن خ�دم لتدقيق احل�س�ب�ت ا�سييييم امل�سفي : 
عنيييوانييييه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعم�ل  - رقة البطني    

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�س�دية بدبي ب�أنه ، قد مت الت�أ�سر يف ال�سجل التج�ري 
لديه� بتعيني امل�سفي املذكور اعاله للقي�م بت�سفية " برفكت ون للعق�رات " )�ص.ذ.م.م(
وعنوانه�  : مكتب رقم 1010 ملك م�هر ابراهيم ح�سن الدله - بردبي – برج خليفة     

وذلك مبوجب القرار ال�س�در من اجلمعية العمومية لل�سرك�ء بت�رخ )2017/02/21( وامل�سدق 
لدى ال�سيد الك�تب العدل بت�ريخ )2017/02/21(

وعلى من لديه اعرتا�ص او مط�لبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
منت لالعم�ل - رقة البطني - ه�تف : )2226266 – 04( ف�ك�ص )2223773 – 04( م�ستحب� 
معه ك�فة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن .

دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ش�دية

العدد  11968 بت�ريخ 2017/3/14    
انذار عديل ب�لن�شر
رقم 2017/1511   

املنذر/بنك ابوظبي التج�ري  
املنذر اليه :ربيك� �س�ره برادفورد 

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )51.498.37( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط وذلك 
الجراءات  لتخ�ذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  ت�ريخ  من  ا�سبوع  خييالل 
)كي�  نوع  من  )76108/خ�سو�سي/F/دبي(  رقم  ال�سي�رة  على  التنفيذية 
ك�فة  مع حفظ  املنذر  قبل  ل�س�حلكم من  واملمولة  ا�ستي�سن(   - ا�سبورجت 

حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد  11968 بت�ريخ 2017/3/14    

انذار عديل ب�لن�شر
رقم 2017/1510   

املنذر/بنك ابوظبي التج�ري  
املنذر اليه :والرت كراويل وود 

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )88.536.01( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط وذلك 
الجراءات  لتخ�ذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  ت�ريخ  من  ا�سبوع  خييالل 
التنفيذية على ال�سي�رة رقم )64952/خ�سو�سي/P/دبي( من نوع )جيب 
ك�فة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�س�حلكم  واملمولة  ا�ستي�سن(   - راجنلر 

حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد  11968 بت�ريخ 2017/3/14    

انذار عديل ب�لن�شر
رقم 2017/1501   

املنذر/بنك ابوظبي التج�ري  
املنذر اليه :نينت اندزات� ابو�سوم�ن اندزات� 

درهم   )16.570.59( وقييدره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امليينييذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط 
امليينييذر لتخ�ذ  �سي�سطر  وال  اليينيي�ييسيير،  تيي�ريييخ  ميين  ا�ييسييبييوع  خيييالل  وذلييييك 
الجراءات التنفيذية على ال�سي�رة رقم )41655/خ�سو�سي/P/دبي( من 
نوع )فورد فيي�ست�  - �س�لون( واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد  11968 بت�ريخ 2017/3/14    

انذار عديل ب�لن�شر
رقم 2017/1488

املنذر : بنك دبي ال�سالمي 
املنذر اليه� : راج� وايز للموا�سالت الف�خرة - �ص ذ م م 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره ) 378.096.00( درهم نتيجة الخالل 
ب�سداد الق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقدي متويل ال�سي�رات وذلك خالل ا�سبوع من ت�ريخ 
املمولة  ال�سي�رات  كلي  على  التنفيذية  الجيييراءات  لتخ�ذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر، 

ل�س�حلكم وبيعه� ب�ملزاد ومنه� ال�سي�رات الت�لية : - 
1- ال�سي�رة  رقم )27701/خ�سو�سي / L/دبي( من نوع )لكزي�ص ES350 - �س�لون(
2-ال�سي�رة  رقم )27699/خ�سو�سي / L/دبي( من نوع )لكزي�ص ES350 - �س�لون(

3-ال�سي�رة  رقم )27698/خ�سو�سي / L/دبي( من نوع )�سيفروليه ت�هو - ا�ستي�سن(
واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،

الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
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العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
اعالن بيع  عق�ر ب�لن�شر- املنفذ �شده

فى الدعوى رقم  2015/530 تنفيذ جت�ري 
ال�س�رقة  ال�س�رقة - �س�رع املط�ر - ب�لقرب من مط�ر  ال�س�رقة - مط�ر  اإميي�رة   : التنفيذ:ال�سركة العربية للطران - �ص م ع  - عنوانه  ط�لب 
اله�تف   - ال�س�رقة   132  : ب  �ييص   - امليييدين  الييطييران  دائيييرة  ملك  مكتب   - الرئي�سي  املييقيير   - ع   م  �ييص   - للطران  العربية  بن�ية   - اليييدويل 
اإميي�رة دبي   : الع�م  - عنوانه  م ع - ممثله ب�سخ�ص مديره�  العق�ري - �ص  ابي�ر للتطوير  : �سركة  املنفذ �سده   -   0097165581166:
الط�بق الر�سي - مكتب  اوتيل - قرب دبي مول -  كييورت جيي�ردن - مدخل فندق ب�ل�ص  اإعم�ر  بن�ية ريزيدن�ص  تيي�ون( -  - و�سط دبي )داون 
رقم 313 اي - ه�تف : 04/8848668  - انه يف يوم الثالث�ء املوافق 2017/3/29 ال�س�عة 5.00 م�س�ء ويف الي�م الثالث الت�لية ان 
 اقت�سى احل�ل �سيجرى بيع العق�ر املو�سحة او�س�فه اأدن�ه اأم�م اجلهة التي به� البيع )�سركة الم�رات للمزادات وعلى موقعه� اللكرتوين :

قبل  الأ�س��سي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  ت�أمني  ايييداع  مواطني  من  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم ب�عرتا�سه معززا مب� يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن وامل�س�رييف خالل ع�سرة اي�م الت�لية جلل�سة البيع 

وفيم� يلي او�س�ف املمتلك�ت :
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الوىل - رقم الر�ص : 138 - ا�سم املبنى : HILIANA- رقم املبنى : HILIANA - رقم العق�ر : 1106 - 

امل�س�حة : 119.21 مرت مربع واملقدره بيييي ) 994.452 ( درهم 
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الوىل - رقم الر�ص : 138 - ا�سم املبنى : HILIANA- رقم املبنى : HILIANA - رقم العق�ر : 1306 - 

امل�س�حة : 119.21 مرت مربع واملقدره بيييي ) 994.452 ( درهم
 - P109 : رقم العق�ر - HILIANA : رقم املبنى -HILIANA : سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الوىل - رقم الر�ص : 138 - ا�سم املبنى�

امل�س�حة : 43.04 مرت مربع واملقدره بيييي ) 370.622 ( درهم
 - P108 : رقم العق�ر - HILIANA : رقم املبنى -HILIANA : سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الوىل - رقم الر�ص : 138 - ا�سم املبنى�

امل�س�حة : 44.10 مرت مربع واملقدره بيييي ) 380.225 ( درهم
 - G01 : رقم العق�ر - HILIANA : رقم املبنى -HILIANA : سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الوىل - رقم الر�ص : 138 - ا�سم املبنى�

امل�س�حة : 521.04 مرت مربع واملقدره بيييي ) 3.925.895 ( درهم
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الوىل - رقم الر�ص : 138 - ا�سم املبنى : HILIANA- رقم املبنى : HILIANA - رقم العق�ر : 2303 - 

امل�س�حة : 126.95 مرت مربع واملقدره بيييي ) 1.059.019 ( درهم
P  : العق�ر  رقييم   -  HILIANA  : املبنى  رقييم   -HILIANA  : املبنى  ا�سم   -  138  : الر�ييص  رقييم   - الوىل  ال�سفوح   : املنطقة   - �سكنية   �سقة 

درهم  )  424.011  ( بيييي  واملقدره  مربع  مرت   49.24  : امل�س�حة   -  110
 رئي�ض الق�شم      مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/01308/2017 / جت�ري    
ال�ش�در يف الدعوى رقم 02/08235/2016  جت�ري - ايج�رات ب�لن�شر

 اىل املنفذ �سده : مركز الفن -  جمهول حمل الق�مة
حيث تقدم ط�لب التنفيذ:  �س��ص للعق�رات - �ص ذ م م   

 ال�س�در ل�س�حله يف الدعوى املذكورة اعاله والق��سي ب�لتي:
ت�ريخ 2016/11/12  �سداد الجييرة من يوم 2016/5/10 حتى  1- عدم 
فرت�سد بذمته مبلغ 57.300 درهم وم� ي�ستجد من القيمة اليج�رية 

حتى ت�ريخ الخالء الفعلي 
2- لعدم �سداد الجره. 

3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�س�ريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم 
املبينة  املهلة  خالل  التنفيذ  عن  امتن�عكم  ح�ل  ويف  الن�سر  ت�ريخ  من 

�سوف يتم اتخ�ذ الجراءات الق�نونية املن��سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحك�م

مركز ف�ض املن�زع�ت االيج�رية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/01253/2017 / جت�ري    
ال�ش�در يف الدعوى رقم 02/08013/2016  جت�ري - ايج�رات ب�لن�شر

ذ م م - جمييهييول حميييل الق�مة  �يييص  الييعيي�ميية -  لييلييتييجيي�رة  امليينييفييذ �ييسييده : دمييييي�ف   اىل 
حيث تقدم ط�لب التنفيذ : رم�س�ن م�سم�ص للعق�رات    

 ال�س�در ل�س�حله يف الدعوى املذكورة اعاله والق��سي ب�لتي:
ب�أن توؤدي للمنفذ م� ي�ستجد من ايج�ر ت�ريخ 2016/4/1 حتى  املنفذ �سده�  الزام   -1
مت�م الخالء بواقع 120000 درهم �سنوي� )م�ئة وع�سرون الف درهم �سنوي�( وت�سليمه� 
 م� يفيد �سداده� قيمة م� ا�ستهلكت من م�ء وكهرب�ء خالل مدة انتف�عه� ب�لعق�ر املوؤجر

2- الزام املنفذ �سده�  ب�إخالء العق�ر املوؤجر وت�سليمه للمدعية خ�لي� من  ال�سواغل 
العق�ر  امل�ستحقة عن مدة �سغل  ب�أن توؤدي للمنفذ قيمة الجرة  املنفذ �سده�  الزام   -3
�سنوي� )م�ئة  درهييم   بواقع 120000  الخييالء  ت�ريخ 2016/4/1 حتى مت�م  اعتب�را من 

وع�سرون الف درهم �سنوي�( 
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�س�ريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من ت�ريخ الن�سر 
ويف ح�ل امتن�عكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخ�ذ الجراءات الق�نونية 

املن��سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحك�م

مركز ف�ض املن�زع�ت االيج�رية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/01255/2017 / جت�ري    
ال�ش�در يف الدعوى رقم 02/09139/2016  جت�ري - ايج�رات ب�لن�شر

الق�مة  م - جمييهييول حميييل  م  ذ  �يييص   - الييعيي�ميية  لييلييتييجيي�رة  بيييي  بيييي  اي   : �ييسييده  امليينييفييذ   اىل 
حيث تقدم ط�لب التنفيذ : رم�س�ن م�سم�ص للعق�رات    

ال�س�در ل�س�حله يف الدعوى املذكورة اعاله والق��سي ب�لتي:
ت�ريخ الخالء  ت�ريخ 2016/7/15 وحتى  ايج�ر من  ي�ستجد من  م�  املنفذ �سده�  الييزام   -1
الفعلي بواقع مبلغ وقدره 120.000 درهم ك�أجرة �سنوية ، والزامه�  ان ت�سلم للمدعية براءة 

ذمة من هيئة الكهرب�ء واملي�ه للفواتر امل�ستحقة على امل�جور حتى ت�ريخ الخالء الفعلي 
2- ب�لزام  املنفذ �سده� ب�إخالء العني وت�سليمه� للمدعية خ�لية من �سواغله� ك�أثر من اأث�ر 

احلكم ب�لخالء
ت�ريخ  وحتى   2016/7/15 ت�ريخ  من  امل�ستحق  اليج�ر  مبلغ  ب�سداد  �سده�  املنفذ  الييزام   -3

الخالء الفعلي بواقع مبلغ وقدره 120.000 درهم ك�أجرة �سنوية 
 4- الزام املنفذ �سده� بر�سوم اخلدم�ت بواقع مبلغ 1000 درهم �سهري� حتى ت�ريخ الخالء الفعلي

5- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�س�ريف الدعوى. 
الن�سر  ت�ريخ  يييوم من  ع�سر  خييالل خم�سة  هييذا احلكم  بتنفيذ  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
الق�نونية  الجييراءات  اتخ�ذ  يتم  �سوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتن�عكم عن  ويف ح�ل 

املن��سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحك�م

مركز ف�ض املن�زع�ت االيج�رية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/00410/2017 / جت�ري    
ال�ش�در يف الدعوى رقم 02/04255/2016  جت�ري - ايج�رات ب�لن�شر

 اىل املنفذ �سده : جال�ص تيك - �ص ذ م م   -  جمهول حمل الق�مة   
حيث تقدم ط�لب التنفيذ:ج�ن علي واحمد وحممود ج�بري كرا�سي للتج�رة 

الع�مة - �ص ذ م م 
 ال�س�در ل�س�حله يف الدعوى املذكورة اعاله والق��سي ب�لتي:

1- الزام املدعي عليه� ب�إخالء امل�جور 
2- الزام املدعي عليه ب�سداد م�ستحق�ت ايج�رية من 2015/9/9 حتى ت�ريخ 
اجييرة �سنوية قرره� 40.000 درهييم مع تقدمي براءة  الفعلي بواقع  الخييالء 

الذمة من امل�ء والكهرب�ء 
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�س�ريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
يتم  �سوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتن�عكم عن  الن�سر ويف ح�ل  ت�ريخ 

اتخ�ذ الجراءات الق�نونية املن��سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحك�م

مركز ف�ض املن�زع�ت االيج�رية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/00656/2017 / جت�ري    
ال�ش�در يف الدعوى رقم 02/06276/2016  جت�ري - ايج�رات ب�لن�شر

اىل املنفذ �سده : مطعم ميني�تور - �ص ذ م م - جمهول حمل الق�مة   
 حيث تقدم ط�لب التنفيذ : جمل�ص اإدارة الوق�ف اجلعفرية اخلرية - دبي 

ال�س�در ل�س�حله يف الدعوى املذكورة اعاله والق��سي ب�لتي:
الييفييرتة من  عيين  امل�ستحق  الييييجييي�ر  بيييدل  بيي�ييسييداد  املييدعييي عليه�  الييييزام   -1
درهم   150.862.07 مبلغ  بواقع  الفعلي  الخييالء  ت�ريخ  وحتى   2015/1/1

ك�أجرة �سنوية
2- الزام املدعي عليه� ب�إخالء العني املوؤجرة وت�سليمه� للمدعي خ�لية من 

�سواغله� ك�أثر من اآث�ر احلكم ب�لخالء. 
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�س�ريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
ت�ريخ الن�سر ويف ح�ل امتن�عكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم 

اتخ�ذ الجراءات الق�نونية املن��سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحك�م

مركز ف�ض املن�زع�ت االيج�رية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
   اعالن حكم غي�بي ب�لن�شر 

يف الدعوى 02/00440/2017 جت�ري - اإيج�رات
اىل املحوم عليه :لوك�ستوك للتج�رة الع�مة - �ص ذ م م 

جمهول حمل الق�مة  
يف    2017/2/20 بجل�سته�  حكمت  ب�ملركز  الإبتدائية  الق�س�ئية  اللجنة  بيي�ن  نعلمكم   

الدعوى املذكورة اعاله  ل�س�لح / �سحر ك�مران ك�مران غني         -    ب�لزامكم : 
للمدعية خ�لية  وت�سليمه�  املوؤجرة  العني  ب�إخالء  امل�ست�أجرة  عليه�  املدعي  الييزام   : اأول 

من ال�سواغل للمدعية 
من  للفرتة  للمدعية   اليج�رية  القيمة  ب�سداد  امل�ست�أجرة  عليه�  املدعي  الييزام   : ث�ني� 
�سنوية قدره�  بواقع اجره  الفعلي  ت�ريخ الخالء  ت�ريخ 2016/10/20 حتى  ت�ريخ من 

75.000 درهم  
والكهرب�ء  املي�ه  هيئة  من  ذميية  بييراءة  للمدعية  ي�سلم  بيي�أن  عليه�  املدعي  الييزام   : ث�لث� 

للفواتر  امل�ستحقة على امل�أجور حتى ت�ريخ الخالء 
رابع� : الزام املدعي عليه� بر�سوم وم�سروف�ت الدعوى 

ال مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ب��سم �س�حب  هييذا احلكم قد �سدر  كيي�ن  ومليي� 
ح�كم دبي وتلي علن� مبث�بة احل�سوري ، فهو ق�بل لالإ�ستئن�ف خالل 15 يوم� اعتب�را 

من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل �س�ر نه�ئي� ق�بال للتنفيذ 
مركز ف�ض املن�زع�ت االيج�رية

مركز ف�ض املن�زع�ت االيج�رية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
   اعالن حكم غي�بي ب�لن�شر 

يف الدعوى 02/00437/2017 جت�ري - اإيج�رات
اىل املحوم عليه : �س�لون بيوتي م��سرت - جمهول حمل الق�مة  

بجل�سته�  حكمت  ب�ملركز  الإبتدائية  الق�س�ئية  اللجنة  بيي�ن  نعلمكم 
2017/2/8  يف الدعوى املذكورة اعاله 

ل�س�لح / علي حمبوب رحمت اهلل   -  ب�لزامكم : 
امل�ستحق�ت اليج�رية من  امل�أجور و�سداد  ب�إخالء  املدعي عليه�  الزام 
�سنوية قدره�  بواقع اجره  الت�م  ت�ريخ الخالء  2016/10/29 وحتى 
امليي�ء والكهرب�ء  الييذميية ميين  بيييراءة  الييزامييه بتقدمي  45000 درهييم مييع 

والر�سوم وامل�س�ريف. 
ومل� ك�ن هذا احلكم قد �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
، فهو ق�بل  ال مكتوم ح�كم دبي وتلي علن� مبث�بة احل�سوري  را�سد 
لالإ�ستئن�ف خالل 15 يوم� اعتب�را من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل 

�س�ر نه�ئي� ق�بال للتنفيذ 
مركز ف�ض املن�زع�ت االيج�رية

مركز ف�ض املن�زع�ت االيج�رية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/05227/2016 / �شكني   
ال�ش�در يف الدعوى رقم 02/05967/2016  �شكني- ايج�رات ب�لن�شر

اىل املنفذ �سده: �سركة اخلط الم�مي للمق�ولت - �ص ذ م م 
جمهول حمل الق�مة   

حيث تقدم ط�لب التنفيذ : فخر الدين للعق�رات 
 ال�س�در ل�س�حله يف الدعوى املذكورة اعاله والق��سي ب�لتي:

1- الزام املدعي عليه� /�سركة  اخلط الأم�مي  للمق�ولت �ص ذ م م - ب�إخالء العق�ر 
وت�سليمه خ�لي� من ال�سواغل

الخالء  ت�ريخ  وحتى   2015/12/1 من  اليج�ر  بدل  ب�سداد  عليه�  املدعي  الييزام   -2
الفعلي بواقع 76.320 درهم لل�سنة

ب�سداد  عليه�  املدعي  الغ�ز  ر�سوم  درهييم    2880 مبلغ  ب�سداد  عليه�  املدعي  الييزام   -3
الييزام  املدعي   . بييراءه ذمة  العق�رية مع  العقد ملوؤ�س�سة دبي  �سريبة 20% من قيمة 

عليه� بت�سليم براءه ذمة من هيئة الكهرب�ء وامل�ء وبر�سوم وم�س�ريف الدعوى. 
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�س�ريف الدعوى. 

ت�ريخ  يوم من  بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
الن�سر ويف ح�ل امتن�عكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخ�ذ الجراءات 

الق�نونية املن��سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحك�م

مركز ف�ض املن�زع�ت االيج�رية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
   اعالن حكم ب�لن�شر 

يف الدعوى  1136 ل�شنة 2017 اإيج�رات    
اىل املحكوم عليه� : دجرز وم�كرز لهدم املب�ين - �ص ذ م م 

جمهول حمل الق�مة  
يف   2017/3/8 بجل�سته�  حكمت  ب�ملركز  الإبتدائية  الق�س�ئية  اللجنة  ب�ن  نعلمكم 

الدعوى املذكورة اعاله  ل�س�لح /اأحمد علي ح�سن الزرعوين 
ب�لزامكم : -  

 1- ب�لزام املدعي عليه� ب�إخالء العق�ر املوؤجر وت�سليمه اىل املدعي خ�لي� من ال�سواغل
الييزام املدعي عليه� ب�سداد مبلغ الجييرة وقييدره 65.000 درهييم عن الفرتة من   -2
2016/1/5 وحتى 2017/2/4 وم� ي�ستجد منه� حتى اخلالء الفعلي ، ومببلغ 1000 
ا�ستهلك  م�  قيمة  �سداد  يفيد  م�  املدعي  وت�سليم   ، ال�سيك�ت  رجييوع  كغرامة  درهييم 
من م�ء وكهرب�ء خالل مدة انتف�عه ب�لعق�ر املوؤجر حتى مت�م الت�سليم ، والزمته� 

ب�مل�سروف�ت. 
 ومل� ك�ن هذا احلكم قد �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم 
يوم�   15 خييالل  لالإ�ستئن�ف  ق�بل  فهو   ، احل�سوري  مبث�بة  علن�  وتلي  دبييي  ح�كم 

اعتب�را من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل �س�ر نه�ئي� ق�بال للتنفيذ

مركز ف�ض املن�زع�ت االيج�رية

مركز ف�ض املن�زع�ت االيج�رية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
    اإع�دة  اعالن ح�شور املدعي عليه ب�لن�شر 

يف الدعوى 02/01405/2017 / �شكني  
اىل املدعى عليه : جوبيرت جولد للمجوهرات - �ص ذ م م  

مب� اأن املدعي : موؤ�س�سة ارنكو للعق�رات    
 قد اأق�م �سدكم الدعوى 02/01405/2017 /�سكني  ايج�رات ام�م املركز بطلب الزامكم ب�لت�يل

مط�لبة م�لية - ب�ل�س�فة اىل م� ي�ستجد حتى ت�ريخ الخالء الت�م والفعلي
  2015/6/15 من  للفرتة  للم�أجور  الأجيييرة  �سداد  عن  ميتنع  عليه  املدعى  ان   - عق�ر  اخييالء 
اخط�ره يف  رغييم  و  درهييم   328328 مبلغ  بذمته  والفعلي فرت�سد  الت�م  الخييالء  ت�ريخ  حتى 

2015/11/5 واعالنه ن�سرا يف 2016/6/18 ميتنع عن ال�سداد. 
مط�لبة م�لية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ 328328 درهم كقيمة ايج�رية للفرتة من 
2015/6/15 حتى ت�ريخ الخالء الت�م والفعلي رغم اخط�ره يف 2015/11/5 واعالنه ن�سرا يف 

2016/6/18 ميتنع عن ال�سداد. 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ست�جر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرب�ء واملي�ه ولبد من 

تطهر امل�أجور من تلك الإلتزام�ت ليمكن اع�دة الإنتف�ع به
 مط�لبة م�لية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�س�ريف الدعوى 

املوافق  الربييعيي�ء   يييوم  بجل�سة  للح�سور  ب�لن�سر  اعالنكم  اإعييي�دة  الق�س�ئية  اللجنة  وقيييررت 
الإبتدائية  ب�لدائرة  اخل�م�سة(  )اللجنة  الق�س�ئية  اللجنة  ام�م  3.00م  ال�س�عة   2017/3/15
واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املن�زع�ت الإيج�رية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سر مدة امل�س�فة 
اأو من ميثلك ق�نون� وتقدمي م�  ف�أنت مكلف ب�حل�سور   . الن�سر  ت�ريخ  اييي�م من  اىل ثالثة 

لديكم من دف�ع وم�ستندات 

مركز ف�ض املن�زع�ت االيج�رية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
    اإع�دة  اعالن ح�شور املدعي عليه ب�لن�شر 

يف الدعوى 02/01474/2017 / جت�ري 
اىل املدعى عليه : ام ايه ايه ا�ص للنقلي�ت - �ص ذ م م 

مب� اأن املدعي : الرمل البي�ص لدارة العق�رات - �ص ذ م م   
قد اأق�م �سدكم الدعوى 02/01474/2017/جت�ري ايج�رات ام�م املركز بطلب الزامكم ب�لت�يل

مط�لبة م�لية - الزام املدعي عليه ب�سداد الجرة من ت�ريخ 2017/2/2 وحتى الخالء الت�م
للم�أجور للفرتة من 2016/7/1 وحتى  الأجييرة  �سداد  املدعى عليه ميتنع عن  ان   - اخييالء عق�ر 
2017/2/1 فرت�سد بذمته مبلغ 26672 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخط�ره ب�ل�سداد او الإخالء 

يف 2016/11/24 
مط�لبة م�لية - انه تر�سد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايج�رية للفرتة من 2016/7/1 وحتى 
اأجرة  ي�ستجد من  و م�  ال�سداد  ب�لن�سر يف 2016/11/24  ميتنع عن  و رغم اخط�ره   2017/2/1

حتى الخالء الت�م.
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ست�جر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرب�ء واملي�ه ولبد من تطهر 

امل�أجور من تلك الإلتزام�ت ليمكن اع�دة الإنتف�ع به
 مط�لبة م�لية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�س�ريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�س�ئية اإع�دة اعالنكم ب�لن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد املوافق 2017/3/19 
ال�س�عة 3.00م ام�م اللجنة الق�س�ئية )اللجنة الرابعة( ب�لدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�ص املن�زع�ت الإيج�رية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سر مدة امل�س�فة اىل ثالثة اي�م من ت�ريخ 

الن�سر. ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نون� وتقدمي م� لديكم من دف�ع وم�ستندات

مركز ف�ض املن�زع�ت االيج�رية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
اعالن ح�شور املدعي عليه ب�لن�شر 

يف الدعوى 02/00810/2017 / جت�ري 
اىل املدعى عليه : يو�سف �سعيد عبداهلل ابراهيم

وحممد علي حممد حممد �سح�ته  
مب� اأن املدعي : الرقة للعق�رات  

الزامكم  املركز بطلب  اميي�م  ايج�رات  الدعوى 02/00810/2017/جتييييي�ري  اأقيي�م �سدكم  قد 
ب�لت�يل

وعند  ايج�رية  كقيمة   49000 مببلغ  �سيك�ت  له�  حييرر  عليه  املدعي  ان   - م�لية  مط�لبة 
املييدة 2016/1/1 وحتى  ميين  اليي�ييسييداد  عيين  لييه وميتنع  ر�سيد  وجييود  عييدم  للبنك  تقدميه� 
بت�ريخ  الييوحييدة  ب��ستالم  قمن�  قد  انن�  ورغييم  وتييكييرارا  مييرارا  رغييم مط�لبته   2016/7/31

 2016/7/31
مط�لبة م�لية - ان العقد ت�سمن الن�ص على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ 500 درهم وقد 

ارتد عدد )4( �سيك دون �سرف 
مط�لبة م�لية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�س�ريف الدعوى 

املوافق  الييثييالثيي�ء  ييييوم  بجل�سة  للح�سور  ب�لن�سر  اعييالنييكييم  الق�س�ئية  اللجنة  وقييييررت 
2017/3/21 ال�س�عة 3.00م ام�م اللجنة الق�س�ئية )اللجنة الت��سعة( ب�لدائرة الإبتدائية 
بتق�سر مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيج�رية  املن�زع�ت  واملنعقدة مبقر مركز ف�ص 
ق�نون�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت   . الن�سر  ت�ريخ  من  اييي�م  ثالثة  اىل  امل�س�فة 

وتقدمي م� لديكم من دف�ع وم�ستندات  

مركز ف�ض املن�زع�ت االيج�رية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   
اعالن بيع  عق�ر ب�لن�شر     

فى الدعوى رقم  2015/530 تنفيذ جت�ري 
ال�س�رقة  ال�س�رقة - �س�رع املط�ر - ب�لقرب من مط�ر  ال�س�رقة - مط�ر  اإميي�رة   : التنفيذ:ال�سركة العربية للطران - �ص م ع  - عنوانه  ط�لب 
اله�تف   - ال�س�رقة   132  : ب  �ييص   - امليييدين  الييطييران  دائيييرة  ملك  مكتب   - الرئي�سي  املييقيير   - ع   م  �ييص   - للطران  العربية  بن�ية   - اليييدويل 
اإميي�رة دبي   : الع�م  - عنوانه  م ع - ممثله ب�سخ�ص مديره�  العق�ري - �ص  ابي�ر للتطوير  : �سركة  املنفذ �سده   -   0097165581166:
الط�بق الر�سي - مكتب  اوتيل - قرب دبي مول -  كييورت جيي�ردن - مدخل فندق ب�ل�ص  اإعم�ر  بن�ية ريزيدن�ص  تيي�ون( -  - و�سط دبي )داون 
رقم 313 اي - ه�تف : 04/8848668  - انه يف يوم الثالث�ء املوافق 2017/3/29 ال�س�عة 5.00 م�س�ء ويف الي�م الثالث الت�لية ان 
 اقت�سى احل�ل �سيجرى بيع العق�ر املو�سحة او�س�فه اأدن�ه اأم�م اجلهة التي به� البيع )�سركة الم�رات للمزادات وعلى موقعه� اللكرتوين :

قبل  الأ�س��سي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  ت�أمني  ايييداع  مواطني  من  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم ب�عرتا�سه معززا مب� يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن وامل�س�رييف خالل ع�سرة اي�م الت�لية جلل�سة البيع 

وفيم� يلي او�س�ف املمتلك�ت :
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الوىل - رقم الر�ص : 138 - ا�سم املبنى : HILIANA- رقم املبنى : HILIANA - رقم العق�ر : 1106 - 

امل�س�حة : 119.21 مرت مربع واملقدره بيييي ) 994.452 ( درهم 
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الوىل - رقم الر�ص : 138 - ا�سم املبنى : HILIANA- رقم املبنى : HILIANA - رقم العق�ر : 1306 - 

امل�س�حة : 119.21 مرت مربع واملقدره بيييي ) 994.452 ( درهم
 - P109 : رقم العق�ر - HILIANA : رقم املبنى -HILIANA : سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الوىل - رقم الر�ص : 138 - ا�سم املبنى�

امل�س�حة : 43.04 مرت مربع واملقدره بيييي ) 370.622 ( درهم
 - P108 : رقم العق�ر - HILIANA : رقم املبنى -HILIANA : سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الوىل - رقم الر�ص : 138 - ا�سم املبنى�

امل�س�حة : 44.10 مرت مربع واملقدره بيييي ) 380.225 ( درهم
 - G01 : رقم العق�ر - HILIANA : رقم املبنى -HILIANA : سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الوىل - رقم الر�ص : 138 - ا�سم املبنى�

امل�س�حة : 521.04 مرت مربع واملقدره بيييي ) 3.925.895 ( درهم
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الوىل - رقم الر�ص : 138 - ا�سم املبنى : HILIANA- رقم املبنى : HILIANA - رقم العق�ر : 2303 - 

امل�س�حة : 126.95 مرت مربع واملقدره بيييي ) 1.059.019 ( درهم
P  : العق�ر  رقييم   -  HILIANA  : املبنى  رقييم   -HILIANA  : املبنى  ا�سم   -  138  : الر�ييص  رقييم   - الوىل  ال�سفوح   : املنطقة   - �سكنية   �سقة 

درهم  )  424.011  ( بيييي  واملقدره  مربع  مرت   49.24  : امل�س�حة   -  110
 رئي�ض الق�شم      مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

انذار عديل ب�لن�شر
 رقم 2017/1578   

                           املنذرة/  بنك اإت�ص اإ�ص بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود 
املنذر اليه: �سعيد عبد املح�سن علي ح�سن ال�سف�ر  - )جمهولة حمل الق�مة(. 

يلتزم املنذر اليه مبوجب خط�ب الت�سهيالت املوؤرخ يف  22 م�يو 2008 ، وامل�ستندات الخرى ذات العالقة واملربمة 
مع البنك ) املنذر( بدفع مبلغ وقدره : 5.279.592/47 درهم اإم�راتي ) خم�سة ماليني وم�ئت�ن وت�سعة و�سبعون 
الف وخم�سم�ئة واثن�ن وت�سعون درهم و�سبعة واربعون فل�ص فقط لغر( مت�سمن الفوائد حتى ت�ريخ النذار 

العديل )الدين( اىل املنذر. 
مق�بل هذا الدين ق�م املنذر اليه )ب�سفته الراهن( وك�سم�ن للدين مبنح رهن� عق�ري� ت�أميني� للمنذر )الرهن 
العق�ري( وذلك على العق�ر ، الفيال رقم 15 يف -18 ، جيه بيه 15 فيه 018 ، القط�ع 1 ، جمرا ب�رك ، منطقة 
)العق�ر( وقد مت  املتحدة  العربية  الميي�رات   ، دبي   ، الر�ييص رقم 2795  الواقعة على قطعة   ، الثنية اخل�م�سة 
 ت�سجيل هذا الرهن ل�س�لح املنذر وفق� لال�سول لدى دائرة الرا�سي والأمالك يف دبي بت�ريخ 24 فرباير 2015. 
مل يلتزم املنذر اليه وحتى ت�ريخه بت�سديد الدين امل�ستحق الدفع ، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�سع�ر 
لتنفيذ الرهن )اإ�سع�ر تنفيذ الرهن( عن طريق الك�تب العدل وذلك التزام� ب�أحك�م امل�دة )25( من الق�نون رقم 

)14( ل�سنة 2008 ال�س�در يف �س�أن الرهون�ت يف اإم�رة دبي . 
ولكن مل يتمكن ممثل ك�تب العدل من توجيه ا�سع�ر تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه

ولحق� ، فو�ست حمكمة دبي التبدائية )املحكمة( املنذر ب�لقي�م بتوجيه ا�سع�ر تنفيذ الرهن عن طريق ن�سره 
يف ال�سحيفة وبن�ء على ذلك ، يخطر املنذر مبوجب هذا العالن املنذر اليه� ب�أنه يف ح�لة التق�سر  يف ت�سديد 
الرهن  بتنفيذ  املنذر  �سيقوم  العييالن.  ن�سر هذا  ت�ريخ  بعد  الدين ك�مال خالل مدة ل تتج�وز ثالثني يوم� 

وب�لتقدمي بطلب اىلاملحكمة للح�سول على اأمر لبيع العق�ر. 
ميكن للمنذر اليه التوا�سل مع املنذر على العنوان الت�يل : �ص ب : 66 ، دبي ، الإم�رات العربية املتحدة او 

على الرقم : 971-04-3904722+  

  الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

انذار عديل ب�لن�شر
 رقم 2017/1577   

                           املنذرة/  بنك اإت�ص اإ�ص بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود 
املنذر اليه: ب��سل فوزي �سقرة   - )جمهولة حمل الق�مة(. 

، وامل�ستندات الخييرى ذات العالقة  املييوؤرخ يف  24 �سبتمرب 2008  الت�سهيالت  اليه مبوجب خط�ب  املنذر  يلتزم 
اإم�راتي ) خم�سة ماليني وثالثم�ئة  واملربمة مع البنك ) املنذر( بدفع مبلغ وقدره : 5.372.347/89 درهم 
الفوائد  واربعون درهم وت�سعة وثم�نون فل�ص فقط لغر( مت�سمن  الف وثالثم�ئة و�سبعة  واثن�ن و�سبعون 

حتى ت�ريخ النذار العديل )الدين( اىل املنذر. 
مق�بل هذا الدين ق�م املنذر اليه )ب�سفته الراهن( وك�سم�ن للدين مبنح رهن� عق�ري� ت�أميني� للمنذر )الرهن 
العق�ري( وذلك على العق�ر ، الفيال 8 ، جيه بيه �سي 3 فيه ا�ص 008 ، القط�ع ج ، جمرا ب�رك ، منطقة الثنية 
، الواقعة على قطعة الر�ص رقم 2975 ، دبي ، الميي�رات العربية املتحدة )العق�ر( وقد مت ت�سجيل  اخل�م�سة 
�سبتمرب 2008.  بت�ريخ 24  دبييي  الرا�ييسييي والأميييالك يف  دائييرة  لييدى  املنذر وفق� لال�سول  الرهن ل�س�لح   هييذا 
مل يلتزم املنذر اليه وحتى ت�ريخه بت�سديد الدين امل�ستحق الدفع ، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�سع�ر 
لتنفيذ الرهن )اإ�سع�ر تنفيذ الرهن( عن طريق الك�تب العدل وذلك التزام� ب�أحك�م امل�دة )25( من الق�نون رقم 

)14( ل�سنة 2008 ال�س�در يف �س�أن الرهون�ت يف اإم�رة دبي . 
ولكن مل يتمكن ممثل ك�تب العدل من توجيه ا�سع�ر تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه

ولحق� ، فو�ست حمكمة دبي التبدائية )املحكمة( املنذر ب�لقي�م بتوجيه ا�سع�ر تنفيذ الرهن عن طريق ن�سره 
يف ال�سحيفة وبن�ء على ذلك ، يخطر املنذر مبوجب هذا العالن املنذر اليه� ب�أنه يف ح�لة التق�سر  يف ت�سديد 
الرهن  بتنفيذ  املنذر  �سيقوم  العييالن.  ن�سر هذا  ت�ريخ  بعد  الدين ك�مال خالل مدة ل تتج�وز ثالثني يوم� 

وب�لتقدمي بطلب اىلاملحكمة للح�سول على اأمر لبيع العق�ر. 
ميكن للمنذر اليه التوا�سل مع املنذر على العنوان الت�يل : �ص ب : 66 ، دبي ، الإم�رات العربية املتحدة او 

على الرقم : 971-04-3904722+  

  الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/01092/2017 / جت�ري    
ال�ش�در يف الدعوى رقم 02/05788/2016  جت�ري - ايج�رات ب�لن�شر

اىل املنفذ �سده :بيبي وورلد لألع�ب الت�سلية  - وج�ر القمر مقهي ومطعم 
واب ت�ون بلي�رد اند نتورك �سنرت  - جمهول حمل الق�مة   

حيث تقدم ط�لب التنفيذ: الحت�د العق�رية - �سركة م�س�همة ع�مة   
 ال�س�در ل�س�حله يف الدعوى املذكورة اعاله والق��سي ب�لتي:

1- الزام املنفذ �سدهم ب�إخالء العني املوؤجرة املحل رقم f9 - اأب ت�ون مردف- 
منطقة مردف - وت�سليمه� اىل املدعي خ�لية من ال�س�غلني 

وحتى   2015/9/15 ميين  لييلييفييرتة  ايييجيي�رييية  بقيمة  عليه�  املييدعييي  الييييزام   -2
2016/9/8 مبلغ 156.358 درهم

3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�س�ريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
يتم  �سوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتن�عكم عن  الن�سر ويف ح�ل  ت�ريخ 

اتخ�ذ الجراءات الق�نونية املن��سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحك�م

مركز ف�ض املن�زع�ت االيج�رية

العدد 11968 بت�ريخ 2017/3/14   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/00653/2017 / جت�ري    
ال�ش�در يف الدعوى رقم 02/06218/2016  جت�ري - ايج�رات ب�لن�شر

 اىل املنفذ �سده :لزم �سوفتوير �سوليو�سنز - �ص ذ م م
جمهول حمل الق�مة   

حيث تقدم ط�لب التنفيذ : جمل�ص اإدارة الوق�ف اجلعفرية اخلرية - دبي  
 ال�س�در ل�س�حله يف الدعوى املذكورة اعاله والق��سي ب�لتي :

1- الزام املدعي عليه� ان توؤدي للمدعية مت�أخرات الجرة اعتب�را من ت�ريخ 
 2016/1/1 وحتى ت�ريخ الخالء الفعلي بواقع مبلغ 31.185 درهم ك�أجرة �سنوية
املوؤجرة وت�سليمه� للمدعية خ�لي� من  الزام املدعي عليه� ب�خالء العني   -2

ال�سواغل وال�سخ��ص 
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�س�ريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
يتم  �سوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتن�عكم عن  الن�سر ويف ح�ل  ت�ريخ 

اتخ�ذ الجراءات الق�نونية املن��سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحك�م

مركز ف�ض املن�زع�ت االيج�رية

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي

بن�سر طلب جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : 22850    بت�ريخ: 1997/7/27                             
ب��سييم: م�تيل، انك

وعنوانه: 333  كونتيننت�ل بوليف�رد، ال �سيغوندو، ك�ليفورني� 5012-90245، الولي�ت 
املتحدة المريكية

وامل�سجلة حتت رقم : 17329  بت�ريخ:   1998/8/4
ب�لفئة: 16

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :القرط��سية، املطبوع�ت
انته�ء  تيي�ريييخ  ميين  اعييتييبيي�راً  اأخيييرى  �سنوات  ع�سر  ملييدة  املفعول  نيي�فييذة  احلم�ية  و�ستظل 

احلم�ية يف :    2017/7/27         وحتى ت�ريخ : 2027/7/27
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ش�د 

اإدارة العالم�ت التج�رية
الثالث�ء  14  م�ر�ض 2017 العدد 11968

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي

بن�سر طلب جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم : 23573    بت�ريخ: 1997/9/23                             
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»ال�ضارقة للإعلم« تكرم الفائزين يف برنامج »دبلوم على الهواء«

مراكز وزارة »الثقافة« �صاحات لالإبداع واأبواب على عامل املعرفة: 

»بقلمي اأبدع« و»نور العقل« و»القراءة االإلكرتونية« 
اأبرز فعاليات الثقافة يف �ضهر القراءة

•• اأبو ظبي-الفجر:

الثق�فة  لييوزارة  الت�بعة  الثق�فية  املراكز  نظمت 
ثق�فية  فع�لية   20 ميين  اأكييرث  املعرفة  وتنمية 
�سهر  فع�لي�ت  يف  م�س�ركته�  �سمن  الأول  اأم�ص 
الور�ص  بييني  الفع�لي�ت  تنوعت  حيث  الييقييراءة، 
الطلبة  ومواهب  اإبداع�ت  واكت�س�ف  القرائية، 
والتدريب  الفع�لي�ت،  يف  امل�س�ركني  والط�لب�ت 
على القراءة الإلكرتونية، والندوات املتخ�س�سة 
يف القراءة وغره� من الفع�لي�ت، ك�سرد ق�سة، 
و بيييراميييج  ميييهييي�رات الييلييغيية الييعييربييييية واليييقيييراءة، 
و�سن�ع  كت�بي،  يف  و�سع�دتي  ال�سغر،  والييقيي�رئ 
تيييقيييراأ، اقييييييييييييييراأ عيين وطييني،  املييعييرفيية، وعيي�ئييلييتييي 

والقراءة حي�ة.
اإدارة  مدير  الييقييرقيي�وي  ي��سر  اأكييد  ج�نبه  وميين 
بوزارة  الثق�فية  واملييراكييز  الثق�فية  الفع�لي�ت 
الثق�فة وتنمية معرفة اأن الوزارة تركز على اأن 
اإىل مراكز  الت�بعة له�  الثق�فية  املراكز  تتحول 
به�  املحيطة  البيئة  يف  ومييعييريف  ثييقيي�يف  اإ�ييسييعيي�ع 
وخ��سة يف �سهر القراءة ، موؤكدا اأن هن�ك اكرث 
يتم  وقرائية  وفنية  ثق�فية  فع�لية   160 من 
حتت  املراكز  بك�فة  ال�سهر  هذا  خالل  تنفيذه� 

رع�ية مع�يل ال�سيخ نهي�ن بن مب�رك اآل نهي�ن 
وزير الثق�فة وتنمية املعرفة.

دائم�  مييفييتييوح  اليييبييي�ب  اأن  اليييقيييرقييي�وي  واأو�ييييسييييح 
ليييكييي�فييية فيييئييي�ت امليييجيييتيييميييع، وخييي��يييسييية الأطييييفيييي�ل 
بك�فة  للم�س�ركة  واجل�مع�ت  املييدار�ييص  وطييالب 
من  املييراكييز  تقدمه  مم�  وال�ستف�دة  الفع�لي�ت 
اإىل  اإ�س�فة  العمل،  وور�يييص  متخ�س�سة  نيييدوات 
والفنية،  الأدبييييييية  امليييواهيييب  وتيينييمييييية  اكييتيي�ييسيي�ف 
واملن�طق  الثق�فية  املراكز  ب�لتع�ون بني  م�سيدا 
بكل  املحلية  واملييوؤ�ييسيي�ييسيي�ت  واملييدار�ييص  التعليمية 
اإم�رة حتى ت�سل ر�س�لة �سهر القراءة اإىل اأكرب 

قط�ع ممكن من املجتمع الإم�راتي.  
» بقلمي اأبدع » يف ثق�يف املنطقة الغربية

املعرفة  وتيينييمييييية  الييثييقيي�فيية  وزارة  ميييركيييز  نييظييم 
بيي�مليينييطييقيية اليييغيييربييييييية فييعيي�لييييية »بييقييلييمييي اأبييييييدع« 
بيي�لييتييعيي�ون ميييع مييدر�ييسيية قييطيير الييينيييدي ومركز 
الدعم الجتم�عي �سمن فع�لي�ت وزارة الثق�فة 
وح�سر  اليييقيييراءة  �سهر  خيييالل  املييعييرفيية  وتنمية 
املرحلة  طيي�لييبيي�ت  ميين   50 ميين  اأكيييرث  الفع�لية 
الييثيي�نييوييية والإعيييداديييية بيي�ملييدر�ييسيية وقيي�مييوا بعمل 
البدء  اأ�س�ليب  علي  للتعرف  عملية  تييدريييبيي�ت 
ور�سمه�  �سخ�سي�ته�  واخييتييييي�ر  ق�سة  بييتيي�أليييييف 

القراءة  علي  حتفز  مبتكرة  اإبييداعييييية  بطريقة 
واملعرفة ، كم� ق�مت الط�لب�ت بعد ذلك بكت�بة 
ق�سة من وحي اخلي�ل و�سرده� علي زميالتهن 
وا�ييسييتييخييراج عيينيي��ييسيير الييقيي�ييسيية ، كييميي� مت تكرمي 

الط�لب�ت املتميزات .
واأكد كردو�ص الع�مري مدير املركز اأن الربن�مج 
يييي�أتيييي امييييتييييدادا لييالأنيي�ييسييطيية والييفييعيي�لييييي�ت التي 
اأطلقته� الوزارة  خالل �سهر القراءة ب�عتب�ر ان 
القراءة هي اأداة املعرفة وطريق الو�سول لإن�س�ء 
والعلم�ء  املييبييدعييني  ي�سم  واعيييد  اميي�راتييي  جيل 
املجتمع  فئ�ت  جميع  اىل  والو�سول  واملفكرين 
املب�درات  هييذه  اأهمية  اىل  م�سرا  مواقعهم  يف 

وتطبيقه� العملي للخطة الوطنية للقراءة. 
الفجرة  دب�  مركز  يف  حي�تي«  حتلو  »بقراءتي 

الثق�يف
من ج�نب اآخر نظم مركز دب� الفجرة الثق�يف 
فع�لية بعنوان “بقراءتي حتلو حي�تي” بح�سور 
الفع�لية  وت�سمنت  طفل   100 عيين  يييزيييد  ميي� 
العديد من الربامج وامل�س�بق�ت املتنوعة �سملت 
ومنرح  نقراأ  ال�سغر،  ،الق�رئ  احلكواتي  ور�ص 
، القراءة ارتق�ء وتهدف فع�لية بقراءتي حتلو 
اأهمية  اإىل تعزيز  حي�تي حيث هدفت الفع�لية 

ف�إنه�  لييتييحييفيييييز اخلييييييي�ل،  ليييالأطيييفييي�ل  الييييقييييراءة 
التي  الق�س�ص  ك�نت  اإذا  خ��سة  لغوي�ً  متكنهم 
و�ستمدهم  الف�سحى،  العربية  ب�للغة  تيييروى 
اأي�س�ً  القراءة  وت�س�عد  جيدة،  لغوية  بح�سيلة 
يف م�س�عدة الأهييل يف تربية الطفل عرب القيم 
ال�سلوكية  واليييدرو�يييص  الق�س�ص  تقدمه�  الييتييي 
اأن يلتقطه� ومي�ر�سه� دون  التي ميكن للطفل 

تدخل من اأحد.
الطفل  ثقة  تقوي  اأن  ميكنه�  الييقييراءة  اأن  كم�   
بنف�سه ومتكنه من التعبر عن ذاته ب�سكل جيد 
بفعل احل�سيلة اللغوية والقيمية التي ميتلكه� 

من القراءة.
كم� نظم املركز فع�لية »كت�ب يف دق�ئق« ب�لتع�ون 
الهيئة الحت�دية للكهرب�ء واملي�ه حيث ت�سمنت 
الفع�لية العديد ور�ص قرائية مثل قراءة الكتب 
وتوزيع  لييالأطييفيي�ل،  قييرائييييية  األييعيي�ب  و  امللخ�سة 
ملجموعة  تلخي�ص  عيين  عييبيي�رة  وهييو  كت�ب  رحلة 

من الكتب متنوعة املوا�سيع ،
 واجييتييذبييت الييفييعيي�لييييية الييعييديييد ميين امليييدار�يييص و 

موظفي الهيئة.
 »نور العقل« يف اأم القيوين الثق�يف

وعلى �سعيد مت�سل نظم مركز وزارة  الثق�فة 

وتنمية املعرفة ب�أم القيوين ب�لتع�ون مع مدر�سة 
ال�سلمة للتعليم الث�نوي  جل�سة حوارية بعنوان 
العقل ح��سر الأمة و م�ستقبله�«   »القراءة نور 
ركزت  حيييييث  يييونيي�ييص  ب��سمة  الييروائييييية  قدمته� 
البوابة  تعد  التي  القراءة  اأهمية  على  اجلل�سة 
و هي  املتنوعة  و  املختلفة  العلوم  لتلقي  الأوىل 

الو�سيلة الوحيدة لنتق�ل املعرفة ،
الط�لب�ت  ميينيي�قيي�ييسيية  اجلييليي�ييسيية  خييييالل  مت  كييميي�   
التي  الكبرة  واأهمته�  واأنواعه�  القراءة  طرق 
تكمن يف اكت�س�ب العلم و املعرفة وتزويد العقل 
ب�ملعلوم�ت، وك�ن ملداخالت الط�لب�ت واأ�سئلتهن 
واإك�س�به�  اإثييراء اجلل�سة احلوارية  اأثر كبر يف 

حيوية كبرة.
تكمن  الييقييراءة  اأهمية  اأن  يون�ص  ب��سمة  وق�لت 
الوحيدة  الطريقة  كونه�  يف  رئي�سي  وب�سكٍل 
املعرفة  يكت�سب  اأن  به�  لييالإنيي�ييسيي�ن  ميكن  الييتييي 
الواحد  ف�لكت�ب  منقطع  غيير  مت�سل  وب�سكٍل 
املوؤلف  ي�ستطع  مل  كبرة  خربة  الق�رئ  يعطي 
اأن يجمعه� اإل بعد اأن ق�سى وقت� طويال جدا يف 
اجلِد والعمل والجته�د  من هن� ك�نت القراءة 
التي يتوجب  الث�نوية  اله�مة غر  الأمييور  من 
اأولوي�ته؛  اأن يجعله� على راأ�ص  على كِل الن��ص 

الأن�سطة  مييين  اأ�يييسيييييييال  جيييييزءا  تيي�ييسييبييح  بييحيييييث 
اليومية. 

اأبو  يف  الط�لب�ت  هييدف  الإلكرتونية«  »الييقييراءة 
ظبي الثق�يف

كم� نظم مركز وزارة الثق�فة يف اأبوظبي ور�سة 
اليييقيييراءة الإلييكييرتونييييية وذلييييك �ييسييميين فع�لي�ت 
امليييركيييز الييثييقيي�يف يف �ييسييهيير اليييقيييراءة وقيييد ح�سر 
اليييور�يييسييية 40 طيي�لييبيية مييين ميييدر�يييسييية الرتيييقييي�ء 
اهمية  الور�سة  تن�ولت  حيث  ال�س��سي  للتعليم 
القراءة  واآلييييي�ت  تقني�ت  وا�ستعر�ست  الييقييراءة 
هذه  وت�أتي  مميزاته�  اىل  ا�س�فة  اللكرتونية 
اليييوزارة يف دعييم القراءة  الور�سة �سمن اهييداف 
ك�فة  اىل  به�  والييو�ييسييول  املجتمع  يف  ومتكينه� 
ال�سرائح والفئ�ت وت�أكيد مك�نته� للو�سول اىل 

جمتمع مثقف و واع.
ويف خت�م الور�سة زارت الط�لب�ت معر�ص الربدة 
اأهم  من  لوحة   100 عن  م�يزيد  ي�سم  الييذي 
الإ�سالمية  والييزخييرفيية  العربي  اخلييط  لييوحيي�ت 
على م�ستوى الع�مل ومعر�ص مقتني�ت الوزارة 
اإىل عقد  اإ�س�فة  الت�ريخية  الآثيي�ر والقطع  من 
ور�سة فنية يف الر�سم بق�عة املر�سم احلر الت�بع 

للمركز.

َمت موؤ�س�سة ال�س�رقة لالإعالم ام�ص الف�ئزين  كرَّ
يف برن�مج »دبلوم على الهواء« خالل حفل اأقيم 
مبقر املوؤ�س�سة بح�سور ال�سيخ �سلط�ن بن اأحمد 

الق��سمي رئي�ص موؤ�س�سة ال�س�رقة لالإعالم.
الكلب�ين  املييتيي�ييسيي�بييقيية ميييرمي عييبييداهلل  واأحييييييرزت 
الييثيي�ين من  املييركييز  املييركييز الأول يف حييني كييي�ن 
وحّلت  علي  اآل  ط�لب  �سعدية  امل�سرتكة  ن�سيب 
امل�سرتكة مرمي حممد ح�سني علي الظهوري يف 
املركز الث�لث ومنحت املوؤ�س�سة الف�ئزين جوائز 

نقدية �سه�دات ودروع تكرميية.

ح�سر احلفل اإىل ج�نب ال�سيخ �سلط�ن بن اأحمد 
الق��سمي كاًل من �س�مل الغيثي مدير الربامج 
املن�سوري  يعقوب  وح�سن  ال�س�رقة  تلفزيون  يف 
مييدييير قييطيي�ع اإذاعييييية اليي�ييسيي�رقيية ورا�يييسيييد العوبد 
مييدييير قيينيي�ة اليي�ييسيي�رقيية الييرييي��ييسييييية وفيي�طييميية بن 
والإت�س�ل احلكومي يف  الت�سويق  �سندل مدير 
التدريب  املوؤ�س�سة وح�سني �س�هني مدير مركز 
الإعالمي يف املوؤ�س�سة وفي�سل علي مدير اإدارة 
الإعالم الرقمي اإىل ج�نب عدد من امل�سوؤولني 

واملوظفني.

وق�ل ال�سيخ �سلط�ن بن اأحمد الق��سمي : ي�أتي 
م�سروع دبلوم على الهواء يف اإط�ر ا�سرتاتيجية 
املوؤ�س�سة الرامية اإىل تعزيز املحتوى الإعالمي 
الييعييربييي ميين خييالل مييبيي�درات وبييرامييج متميزة 
الإبيييداع الإعييالمييي يف  ت�سعه� يف مقدمة �سب�ق 
الذي  امل�ستوى  اإىل  وتييرتييقييي  والييعيي�مل  املنطقة 

يتطلَّع اإليه امل�س�هد وامل�ستمع العرب .
اإذاعة  يف  املتميز  العمل  فييريييق  اأن  اىل  م�سرا 
والتوجه  الييروؤييية  هييذه  ت�أكيد  ا�ستط�ع  ال�س�رقة 
التي  اجلديدة  الرباجمية  الييدورة  يف  املوؤ�س�سي 

والتي  امليي��ييسييي  �سبتمرب  منت�سف  يف  انطلقت 
مك�نة  لرت�سيخ  اله�دفة  جهودن�  �سمن  تندرج 

املوؤ�س�سة حملي�ً ودولي�ً.
املن�سوري  ييييعيييقيييوب  حيي�ييسيين  قييييي�ل  جييي�نيييبيييه  ميييين 
ميييين ن�حية  نيييوعييييييية  نييقييليية  الييييربنيييي�مييييج  مييييّثيييل 
الييفييكييرة وامليي�ييسييمييون والييييذي يييقييدم ميين خالله 
اإذاعييية  بييرامييج تييدريييبييييية وور�ييييص عييمييل مل�ستمعي 
اإدارية  �سه�دات  اإثره�  على  ومينحهم  ال�س�رقة 
احل�سول  فر�سة  املتف�علني  ومينح  متخ�س�سة 
على �سه�دة دبلوم اإدارة الذات املعتمدة من قبل 

مييركييز اليي�ييسيي�رقيية لييلييتييدريييب و�ييسييركيية ليفن برت 
لال�ست�س�رات والتدريب ال�سريك ال�سرتاتيجي 

للربن�مج .
واأ�يييسييي�ف امليينيي�ييسييوري لييقييد و�ييسييل اإجيييمييي�يل عدد 
قد  و  م�سرتك�ً   418 الييربنيي�مييج  يف  امليي�ييسيي�ركييني 
من  م�ستوح�ة  �سهلة  ميييواد  اختي�ر  اإىل  عمدن� 
موا�سيع  تييتيينيي�ول  اليييييومييييية  الييعييمييلييييية  احلييييييي�ة 
الييطيي�قيية الإيييجيي�بييييية والييتييفييكيير اخلييييياّلق وقوة 
التغير لنكون على توا�سل دائم مع بيئة العمل 

�سمن ق�لب ابتك�ري جديد .

الهواء«  على  »دبييلييوم  برنييييي�مج  اأن  اإىل  ي�سييييي�ر 
الربامج  نوعيييييه على م�ستوى  ميييين  الأول  يعييييد 
فييكييرتييه على  تعتمد  الييييذي  الييعييربييييية  الإذاعييييييية 
�سه�دات  على  احل�سول  فر�سة  امل�سرتكني  منح 
مركز  قييبييل  مييين  مييعييتييمييدة  تخ�س�سية  اإداريييييييية 
ال�س�رقة للتدريب الإعالمي و�سركة ليفن برت 
اإ�سراكهم يف  لال�ست�س�رات والتدريب من خالل 
الهواء  عرب  تنظيمه�  يتم  تدريبية  دورات  �سّت 
مييبيي��ييسييرة بييواقييع ثييالثيية حييلييقيي�ت ا�ييسييبييوعييييي�ً لكل 

دورة.
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فــن اأجــنبــي

35
يلتزم باأعماله ال�صينمائية بقدر التزامه مبهامه الإن�صانية

�ضون بني: اأحب اأن اأمتيز طبعًا واإال ملا كنُت �ضّيد نف�ضي!
 The Last فيلم  عر�ص  �سّببه�  التي  النتق�دات  غييداة 
جمروح�ً  بني  �سون  الأمركي  املمثل  بدا  ر�سمي�ً،   Face
ُكييِتييب ولن  اأقيييراأ �سيئ�ً مميي�  وقيي�ل مييدافييعيي�ً عيين عمله: )مل 
اأقراأ. لكني اأدرك اأن قط�راً ده�سن� يوم اأم�ص. اأجيد تقدير 
اأدركيييييُت ميينييذ فيييرتة طويلة  النييتييقيي�دات الإيييجيي�بييييية لكني 
�سرورة اأن اأرمي النتق�دات ال�سلبية ج�نب�ً واأم�سي قدم�ً. 
اأن� متم�ّسك ب�لفيلم كم� هو. لن يتكلم لغًة غر لغتي. واإذا 
مل يتف�عل الآخرون مع هذه اللغة، ل ميكنني القي�م ب�أي 

اأمر لأجلهم(.
يروي  الييذي   The Last Face ينقذ  �سيء  ل  عملي�ً 
ق�سة حب بني طبيَبني يقوم�ن ب�أعم�ل اإن�س�نية يف اإفريقي�. 
اعترب بع�ص ال�سح�فيني العمل )م�سين�ً( وتعّر�ص لهجوم 
ب�سورة  ظييهييروا  الييذييين  الأفيي�رقيية  اإىل  نظرته  ب�سبب  حيي�د 
همجيني �س�حلني يكتفون مب�س�هدة النمل الذي يت�سلق 
الثق�فة  يييدّميير  الفيلم  اأن  اآخيييرون  اعترب  كذلك  ال�سجر. 

ويه�جم الفن.
�سرع�ن م� تغرت مالمح �سون بني حني �س�هد �سورة ابنه 
املده�ص  )ميين  مبت�سم�ً:  فق�ل  )غييي�ل(  جملة  غييالف  على 
على  بدت  فرن�سية!(.  ابنك على غالف جملة  ت�س�هد  اأن 
وجهه فج�أًة اآث�ر ن�س�لته الإن�س�نية ومتّرده على الأنظمة 
التي  اليي�ييسيينييوات  نن�سى  اأن  عيي�ييسييره. ل ميييكيين  اليي�ييسيي�ئييدة يف 
اأو  اأند رول(  اأم�س�ه� خالل الثم�نيني�ت يف ع�مل )الروك 
زواجه امل�سطرب مب�دون� وخالف�ته ال�س�خبة مع م�سّوري 

)الب�ب�راتزي(.
الزلزال  بعد  ه�يتي  يف  مغ�مرات  بني  �سون  خ��ص  كذلك 
الذي �سرب اجلزيرة يف ع�م 2010، ثم اأ�س�ص منظمة غر 
حكومية يت�بع اإدارته� حتى اليوم وفيه� 350 موظف�ً. لكن 

مواقفه  يتخذ  كيي�ن  اإذا  عم�  �ُسئل  حييني 
غره،  عيين  يتميز  كييي  املتطرفة 

اأجيييي�ب بييكييل ثييقيية: )اأحييييب اأن 
كنُت  مليي�  واإل  اأمتيييييز طييبييعيي�ً 

�سّيد نف�سي!(.
 

خ�صة قوية
ة قوية  تعّر�ص �سون خل�سّ

النتخ�بية  احليييميييلييية  بيييعيييد 
املييحييتييدميية الييتييي انييتييهييت منذ 

الييييولييييي�ت  قييي�يييسيييرة يف  فييييييرتة 
اأظن  اأكيييين  فييقيي�ل: )مل  املييتييحييدة 

اأن  اأن دون�لد ترامب ميكن 
يفوز يف النتخ�ب�ت 

لييييييييكييييييييّن 

موجة الغب�ء التي اأطلقه� �ستالزمن� من دون اأدنى �سك(. 
ك�ن �سون بني اأنفق 56 األف دولر يف ع�م 2002 لكت�بة مق�لة 
�سد بو�ص يف �سحيفة )وا�سنطن بو�ست( املرموقة. و�سط 
كلينتون  هيالري  ت�أييده  بني  اأعلن  امل�سطرب،  املن�خ  هذا 
ل اأن يت�بع اأوب�م� حكم البالد  لكنه يعرتف ب�أنه ك�ن يف�سّ

بعد الوليتني ال�س�ئبتني اللتني ورثهم� من عهد بو�ص.

بني براندو وبونو
يف فيلم Tree of Life )�سجرة احلي�ة( الف�ئز بج�ئزة 
ترين�ص  للمخرج  )كييي�ن(  مهرج�ن  يف  الذهبية  ال�سعفة 
الده�سة على وجه �سون يف معظم  م�ليك، ترت�سم مع�مل 
م�س�هده على ال�س��سة. رمب� مل يتكيف مع فكرة اأن يكون 
)اأ�ستمتع مب�س�هدة  يقول بني:  الفيلم!  بيت يف  بييراد  ابن 
اأ�ستمتع ب�لتمثيل يف  اإخييراج م�ليك بقدر م�  اأي عمل من 
هذه  يف  فنية.  بلوحة  اأ�سبه  املمثلني  يعترب  هييو  اأفييالمييه. 
اإدارة خمرجني  اأمييّثييل حتييت  اأن  اأحييب  ميين حي�تي  املرحلة 

مهّمني.
اإين�ريتو  األيخ�ندرو غونزاليز  مع  اأعمل جمدداً  اأن  اأحب   
اأطّور  اأن  اأريييد  ل  لكني  كيييوارون.  واألفون�سو  ميي�ن  وم�يكل 

مهنتي لأن تطوير امل�سرة املهنية مرادف للموت!(.
الأعم�ل التي حتمل ر�س�لة عميقة  ي�سيف: )اأقييّدر كثراً 
واأحب امل�س�ركة فيه�(. ت�سر هذه الر�س�لة اإىل ُبعد ديني اأو 
دعوة مقد�سة اأو مهّمة �س�مية ول �سك يف اأن هذه الكلم�ت 
ف اأعم�ل هذا الن��سط املتمرد الذي يبدو وك�أنه احللقة  َت�سِ

املفقودة بني م�رلون براندو وبونو.

اإن�صاين بامتياز
دوم�ً  اإعييجيي�بييه  اأبيييدى  الييذي  بييني  �سون  اإىل  ب�لن�سبة 
واآل  دييينييرو  اأمييثيي�ل  ميين  ال�سبعيني�ت  بنجوم 

اأف�سل  ب�ت�سينو، ل ُيعترب و�سع ال�سينم� الأمركية اليوم 
املوؤلفة  ال�سي��سي: )اأّدت طفرة الأفالم  الو�سع  بكثر من 
املمثلون  اإىل ت�سرر هوليوود وقييد اجنييّر  عييدة  اأجيييزاء  من 
ك�نت  فيه�.  مب�لغ  الأعييميي�ل بطريقة  النوع من  هييذا  وراء 
ممت�زة  احلييييديييييد(  )الييييرجييييل    Iron Man �ييسييليي�ييسييليية 
ممثاًل  جونيور  داوين  روبييرت  واأعترب  وم�سحكة وممتعة 
امل�س�بهة  ال�سينم�ئية  اخلي�رات  تتوقف  مل  لكن  ا�ستثن�ئي�ً 

عند هذا احلد(.
اأن  اأظيين  لكني  حمييدداً  �سخ�س�ً  بكالمي  اأعني  )ل  يت�بع: 
يف  يح�سل.  ميي�  م�سوؤولية  ميين  جيييزءاً  يتحملون  املمثلني 
للممثلني فتمنحهم  الأفالم  امل��سي ك�نت هوليوود تقدم 
ثم تعطيهم من جهة  ومربح�ً  من جهة م�سروع�ً جت�ري�ً 
فتعمد  اليييييوم،  اأمييي�  و�سخ�سي�ً.  طييمييوحيي�ً  ميي�ييسييروعيي�ً  اأخيييرى 
فيلم  مييقيي�بييل  يف  تن��سبه�  فيلم�ً   15 اإنييتيي�ج  اإىل  هييوليييييوود 
التي  الأفييالم  املمثلني. ل يعجبني عدد كبر من  ير�سي 
ت�سدر راهن�ً. خ�سرن� التوازن املطلوب يف هذا املج�ل. يعمل 
الن��ص يف هذا القط�ع اليوم لأجل امل�ل واملك�نة الجتم�عية 

ح�سراً(.
هذا  عيين  منف�سل  رجييييٍل  �سخ�سية  التقييم  هيييذا  يعك�ص 
ك�ن  اأنييه  �سّيم�  ل  اأحيييد،  يع�ر�سه  اأن  ي�سعب  لكن  الع�سر 
اإذا ك�نت  اأفييالم جت�رية مربحة  امل�س�ركة يف  يتجنب دوميي�ً 

تفتقر اإىل العمق. 
نييي�ل �ييسييون بييني جيي�ئييزَتييي )اأو�يييسيييكييي�ر( وجيييوائيييز اأخييييرى من 
ليمون،  جيي�ك  جيي�نييب  )اإىل  كييثييرة  �سينم�ئية  مهرج�ن�ت 
اإنه املمثل الوحيد الذي تكّرم يف ك�ن والبندقية وبرلني( 
ويبدي اليوم راأيه ب�ملمثلني املع��سرين ا�ستن�داً اإىل نظرته 
الذين  املمثلني  معظم  اأن  )اأظييين  التقليدية:  العق�ئدية 
يعتربهم الن��ص اليوم مهّمني جمّرد فق�عة ف�رغة. لكني 
اأ�ستثني طبع�ً داني�ل داي لوي�ص لأنه ممثل حقيقي. واأحب 
ليون�ردو دي ك�بريو اأي�س�ً. لكن لنوقف لعبة الأ�سم�ء كي 

ل اأ�سطر اإىل مه�جمة ا�سم ل يعجبني(.
ل يحمل �سون بني م�س�عر الكره لأحد لكنه ممثل 
بقدر  ال�سينم�ئية  ب�أعم�له  ويلتزم  متك�مل 
اأدواره  الإن�س�نية. يعترب  التزامه مبه�مه 
عييييودة ويفي�ص  بيييال  مبييثيي�بيية رحييييالت 
يرتدد  ول  الإنيي�ييسيي�نييييية  بيي�مليي�ييسيي�عيير 
جت�ّسد  الييتييي  الأدوار  اأداء  يف 
هذه الن�حية منه كم� يف 
 Carlito’s فيلم
 W a y
)طيييييييرييييييييقييييييية 
اأو  كيي�رليييييتييو( 
 M y s t i c
River )النهر 
نن�سى  ول  الغ�م�ص(، 
 Harvey يف  املييوؤثيير  اأداءه 
ث�ين  منحه  اليييذي   Milk
جيي�ئييزة اأو�ييسييكيي�ر يف عيي�م 2008 
بعدم� اأدى فيه دور اأول مثلي 
من�سب  يف  ُييينييتييَخييب  اأميييركيييي 

ع�م.

األبوم اإد �ضريان اجلديد
 يحطم رقمًا قيا�ضيًا يف بريطانيا

الأغ�ين  ومييوؤلييف  للمغني  اجلييديييد  الألييبييوم  حطم 
القي��سي  الرقم  ع�م�ً(  �سران )26  اإد  الربيط�ين 
للمبيع�ت اأم�ص اجلمعة، بعدم� اأ�سبح اأ�سرع األبوم 
ملييطييرب ميينييفييرد يييحييقييق مييبيييييعيي�ت يف تييي�رييييخ �سب�ق 

الأغني�ت يف بريط�ني�.
وحقق الألبوم الذي يحمل ا�سم »-« مبيع�ت بلغت 
يحتل  جعله  ميي�  اأ�ييسييبييوع،  اأول  يف  ن�سخة  األيييف   672
بعد  الإطيييالق  لأعييلييى مبيع�ت على  الث�لث  املييركييز 
»بييي هر  اأوي�س�ص  واألييبييوم فرقة  اآديييل »25«  األييبييوم 

ن�و«.
واأ�س�رت ال�سركة الر�سمية لبي�ن�ت قوائم الألبوم�ت 
»�س�يب  الألبوم  اأغني�ت  اإحييدى  اأن  اإىل  والأغني�ت 
اأوف يو« التي اأذيعت للمرة الأوىل يف ك�نون الث�ين 
)ين�ير( ت�سدرت ق�ئمة الأغني�ت، يف حني احتلت 
اأغيينييييي�ت اأخييييرى ليي�ييسييران اخلييميي�ييص مييراكييز الأوىل 
وظييهييرت كييل اأغيينييييي�ت الأليييبيييوم 16 بييني اأفيي�ييسييل 20 

اأغنية.
وعييييرّب �يييسيييران عييين �ييسييعيي�دتييه »ييييي� ليييه مييين اأ�سبوع 

ا�ستثن�ئي، اأن� متحم�ص للغ�ية«.

جيم�ض كامريون يك�ضف قرارًا 
خميبًا للآمال عن فيلم اآفاتار 

�سرح املخرج ال�سينم�ئي جيم�ص ك�مرون اإن اجلزء 
الث�ين من فيلم )اأف�ت�ر( لن يخرج للنور يف 2018 
تيي�ريييخيي�ً حمدداً  عيين  مييتييوقييعيي�ً، ومل يعلن  كييي�ن  كييميي� 
لإ�سدار الفيلم. وق�ل ك�مرون ل�سحيفة »تورونتو 
الأربعة  الأجيييزاء  كل  على  يعمل  اإنييه  الكندية  �ست�ر« 
اأف�ت�ر يف  ل�سل�سلة  لإنت�جه�  التخطيط  يجري  التي 
ذات الوقت ولي�ص لديه موعد حمدد لإ�سدار اأوله� 
لفهمه  الن��ص  يحت�ج  واأ�س�ف:«م�   .»2 »اأف�ت�ر  وهو 
ولذلك  ك�إيق�ع.  متت�بعة  اإ�ييسييدارات  �ستكون  اإنه�  هو 
فنحن نعمل على اأف�ت�ر 2 و 3 و 4 و 5. اإنه م�سروع 
�سنوات  اأربيييع  من�  الأمييير  ملحمي.«وت�بع:«ا�ستغرق 
ون�سف ال�سنة ل�سنع فيلم واحد والآن ن�سنع اأربعة.« 
2009، حطم  عيي�م  »اأفيي�تيي�ر«�ييسييدر   اأن فيلم  يييذكيير 
حمقق�ً  الييتييذاكيير  �سب�ك  ملبيع�ت  القي��سية  الأرقيييي�م 
2.8 ملي�ر دولر حول الع�مل وهو الرقم الذي  مل 

يتمكن من حتقيقه اأي فيلم يف ال�س�بق.
ومت الإعالن انه �سي�سدر اأجزاء جديدة منذ 2014 
وت�أجل امل�سروع م� ل يقل عن ثالث مرات منذ ذلك 

احلني.

طريقه  ر�صم  بني  �صون  اجلامح  املمثل  يتابع  واخلم�صني  ال�صاد�صة  عمر  يف 
والإدلء  اإن�صانية  مب�صاريع  واللتزام  مده�ص  متثيلي  اأداء  تقدمي  عر 
 The Last اأخرجه  الذي  الفيلم  عر�ص  بعد  ماألوفة.  غري  بت�صريحات 
Face )الوجه الأخري( يف مهرجان )كان(، نحاول يف هذه املقابلة الك�صف 

عن اأ�صرار غمو�صه.

الثالثاء   14   مارس    2017  م   -   العـدد  11968  
Tuesday  14  March   2017  -  Issue No   11968

00



علج فرن�ضي النقطاع 
التنف�ض اأثناء النوم

 تو�سل فريق من اجلراحني الفرن�سيني، بج�معة ب�ري�ص، لتطوير منظم 
للتنف�ص يتم زرعه يف الع�سب املحرك "الل�س�ن"، ير�سل مع كل تنف�ص، دفعة 
كهرب�ئية اإىل الل�س�ن ل ي�سعر به� الن�ئم تعمل على �سد الل�س�ن اإىل الأم�م 
يف حركة عك�سية لت�سهيل مرور الهواء اإىل الرئة، وهو م� ميكنه من التنف�ص 

ب�سهولة دون املع�ن�ة من نوب�ت انقط�ع التنف�ص املوؤقت اأثن�ء النوم.
اأحدث  هي  الفرن�سيون  اجلييراحييون  اإليه�  تو�سل  التي  الو�سيلة  هييذه  تعد 
عالج لنقط�ع التنف�ص املوؤقت اأثن�ء النوم، فيم� ك�نت الطريقة العالجية 
املتع�رف عليه� حتى الآن، هي تهدئة الرئة عن طريق ال�سغط على اأجهزة 

تقوميية يرتديه� املري�ص يف الفك لت�سهيل عملية مرور الهواء.

ُطرق فعالة لتح�ضني ُقدرة 
اجل�ضم على امت�ضا�ض املغذيات

يحتويه  ال�ستف�دة مم�  قييدرة  مهم�ً يف حت�سني  دوراً  الأمع�ء  تلعب �سحة   
ب�ل�سكر  الغنية  الأطييعييميية  جتييّنييب  عييلييى  احليير�ييص  يتطلب  وذليييك  الييطييعيي�م، 
وامل�سّنعة لت�أثره� على عمل بكرتي� الأمع�ء وامت�س��ص املغذي�ت، وتتمّثل 

اأبرز الطرق الفّع�لة لتح�سني امت�س��ص اجل�سم للمغذي�ت يف الآتي:

الربوبيوتك:  1-
اإنزمي�ت ت�س�عد  اإنت�ج   �س�أنه  ال�سديقة من  البكرتي�  اأو  تن�ول الربوبيوتك 
امليزو  “الزب�دي” و�سوربة  اللنب  املغذي�ت، ويثمثل  اجل�سم على امت�س��ص 

والأع�س�ب البحرية، اأف�سل م�س�در الربوبيوتك.

اجللوت�مني:  2-
اإىل جمرى  اله�سمي  املغذي�ت من اجله�ز  بوابة عبور  الأمع�ء  ُيعد جدار 
التي  ب�جللوت�مني  الغنية  الأطعمة  تن�ول  يجب  وظ�ئفه  ولتح�سني  الييدم، 

اأهمه� �سوربة العظ�م، والبي�ص، والأطعمة البحرية والبقولي�ت.

ال�سوم:  3-
امنح جه�زك اله�سمي فرتات من الراحة ليقوم بتنظيف نف�سه، تن�ول ع�س�ء 

مبكراً من فرتة لأخرى، وامتنع عن تن�ول الطع�م حتى اليوم الت�يل.

احليوية: امل�س�دات   4-
منع  حبوب  اأن  كم�  ال�سرورية،  غر  احليوية  امل�س�دات  تن�ول  عن  توقف 
احلييمييل وميي�ييسيي�دات احلييمييو�ييسيية تييوؤثيير عييلييى قيييدرة اجليي�ييسييم عييلييى امت�س��ص 

املغذي�ت.

التوتر:  5-
قيييدرة اجل�سم على  ميين  لييفييرتات طويلة يحد  الييتييوتيير  ا�ييسييتييمييرار  اأن  يييذّكيير 
كل  ال�سغوط  راحة من  اأن متنح ج�سمك  املغذي�ت، وعليك  ال�ستف�دة من 

�سهر اأو �سهرين.

• قال وا�صفا جحا يف احدى كتبه لو ان جحا تفرغ 
ملات  اليه  ن�صبت  التي  ال��ن��وادر  ل�صناعة  حياته  يف 

قبل ان تنفد روايتها او ينتهي هو من ابداعها
عب��ص حممود العق�د

ارتفاعا؟ اكرث  التالية  القارات  • اأي 
الق�رة املتجمدة اجلنوبية

• من املعروف اأن الأع�صاب املخية عددها 12 ع�صب 
فما هو ترتيب ع�صب ال�صمع؟

الع�سب الث�من
الأدغال  كروم  �صجر  من  احلمر  الهنود  • ا�صتخل�ص 
مادة ي�صكبونها يف مياه الأنهار فت�صل حركة الأ�صماك 

ثم تطفو على ال�صطح ما ا�صم هذه املادة ؟
 ت�مبو 

الأ�سخ��ص  كبد  من  اأ�سخم  اأو  اأ�سمن  يكون  الكحول  على  املدمنني  الأ�سخ��ص  عند  الكبد  اأن  تعلم  • هل 
اأ�سب�ب  وهن�ك  الكبد  يت�سّمع  وب�لت�يل  لل�سحوم  ميي�أوى  في�سبح  ب�مل�سكرات  َي�سُمن  الكبد  لأن  مدمنني  الغر 

اأخرى لت�سّمع الكبد ولكن الإدم�ن يف مقدمته�.
احليوان�ت  من  الكثر  كبد  اأن  تعلم  وهل  وظ�ئفه  لكرثة  واحد  ع�سو  يف  عديدة  ب�أع�س�ء  ي�سمى  • الكبد 

ي�ستعمل كعالج فّع�ل لفقر الدم اخلبيث.
غرهم من  للقرحة  تعّر�س�  اأكرث  الأربعني  اأو  الثالثني  �سن  تخّطوا  الذين  الرج�ل  اأن  تعلم  • هل 

 600 وزنه�  بلغ  اإذ  ذهب  �سبيكة  اأ�سخم  اأنتج  الربازيل  يف  اإكت�سف  الذي  )�سيربابيالد(  امل�سمى  املنجم  •  اأن 
كيلو غرام دفعة واحدة.

تزيد  الدهون  اأن  هو  وال�سبب  املرارية  احل�س�ة  تكّون  اىل  يوؤّدي  الطع�م  يف  الدهون  كرثة  اأن  تعلم  • هل 
املييرارة لفرتة طويلة من احل�سي�ت  من ن�سبة الكول�سرتول وهذا الأخر هو من بق�ة احل�سي�ت وان ع�نت 

ف�أنه� قد توؤّدي اىل ا�س�بته� ب�ل�سرط�ن.
325غم  فهو  املتو�سط  وزنه  اأم�   . اأبع�ده  وكذلك  اآخر  اىل  �سخ�ص  من  يختلف  القلب  حجم  اأن  تعلم  •هل 

ب�لن�سبة للرج�ل اأم� متو�سط وزنه عند الن�س�ء فهو 245غم ولكن يتف�وت مع حجم اجل�سم ووزنه.
اأو 37843200  اأو .432 خفقة يف ال�س�عة  •هل تعلم اأن معّدل خفق�ت القلب ي�سل اىل 72 خفقة يف الدقيقة 

يف ال�سنة.

رب �ضارة نافعة

ن�ف دروي�ش احل�شاين
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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ن�شيبة اأنيم 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

اأ�ش�اق حممد ن�ر 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

فاطمة �شعيد الظاهري 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

ال�صوكولتة تقلل امرا�ص القلب 

ال�سوكولتة  تيينيي�ول  اأن  اأمريكيون  علم�ء  اأجييراهيي�  درا�ييسيية  نت�ئج  ك�سفت 
ال�س�بة  احييتييميي�ل  تقلل  الييكيي�كيي�و  % ميين   70 ميين  اأكيييرث  على  املحتوية 

ب�أمرا�ص القلب والأوعية الدموية.
وقد تو�سل العلم�ء اإىل هذا ال�ستنت�ج من نت�ئج الدرا�سة التي اأجروه� 
70 جم  الييوزن الزائد، ك�ن عليهم تن�ول  44 �سخ�س�ً يع�نون من  على 

من ال�سوكولتة الداكنة يومي�ً ملدة �سهر ك�مل.
معقولة  بيييكيييمييييييي�ت  الييي�يييسيييوكيييولتييية  تيييينيييي�ول  اأن  ليييليييبييي�حيييثيييني  واتيييي�ييييسييييح 
بييي�يييسيييورة ميينييتييظييميية ييييومييييييي�ً، ييي�ييسيي�عييد يف ا�يييسيييتيييعييي�دة مييييرونيييية الأوعييييييييية 
اليييييدميييييويييييية وبييييي�ليييييتييييي�يل يقلل  تيييييكيييييون اخليييييييييرثة  اليييييدميييييويييييية وميييييينيييييع 
 احييييتييييميييي�ل الإ�يييييسييييي�بييييية بييي�حيييتييي�يييسييي�ء الييييقييييلييييب واليييييييدمييييييي�غ )اجلييييلييييطيييية(.

واحلمو�سة  اله�سم  وع�سر  الطمث  فييرتة  ت�سنج�ت  تعد   
وقرحة املعدة والإم�س�ك و�سرط�ن القولون وتن�ول الطع�م 
البطن يف  اآلم  اإىل  تييوؤدى  التي  الأ�سب�ب  ال�سحي من  غر 

ال�سب�ح عند ال�ستيق�ظ من النوم.
بيي�تييبيي�ع بع�ص  الييتييغييلييب عييلييى هيييذه امل�سكلة  املييمييكيين  ليييذا ميين 
الن�س�ئح، وفق� مل� ورد يف تقرير ن�سره املوقع الهندي )بولد 

�سك�ي(:
ال�سب�ح،  يف  البطن  اأ�سفل  خفيف  ب�أمل  ت�سعر  كنت  اإذا   1-

يجب �سرب الكثر من امل�ء، لأنه يتغلب على الإم�س�ك.
-2 جتنب �سرب القهوة، اإذا ك�ن لديك اأمل يف البطن، لأن 
جتعل  التي  البطن  الته�ب�ت  من  يزيد  الك�فيني  حمتوى 

الأمل يزداد �سوءاً.

البطن،  منطقة  منت�سف  يف  ح�د  اأمل  لديك  ك�ن  اإذا   3-
لييذا حيي�ول �سرب  املييعييدة،  الته�ب  اأن يكون ذلييك من  فيمكن 

كوب من الزجنبيل الدافئ.
-4 اأم� ب�لن�سبة لأمل املعدة اخلفيف، فمن املمكن حم�ولة 
التغلب عليه مبم�ر�سة مت�رين ري��سية خفيفة يف ال�سب�ح، 
تكون  التي  الييغيي�زات  بع�ص  ميين  التخل�ص  يف  ت�س�عد  ف�إنه� 

مرتاكمة ففي البطن.
فمن  بعده�،  املعدة  اأمل  وا�ستمر  الأدوييية  تن�ولت  اإذا   5-
الفحو�س�ت الالزمة،  واإجييراء  ا�ست�س�رة الطبيب فورا  املهم 
البطن  اآلم  اأنواع� عديدة من  هن�ك  ف�إن  التقرير  وح�سب 
التي ميكن اأن تكون ن�جمة عن اأ�سب�ب خمتلفة منه� تراكم 

الغ�زات والته�ب املعدة.

ن�ضائح مهمة للتغلب على اآالم البطن

املمثلة ت�صارليز ثريون لدى و�صولها حل�صور العر�ص الأول لفيلم )Atomic Blonde( يف اأو�صنت، تك�صا�ص.  )اأ ف ب(

يف �س�حة اجل�معه و�سعت ورقة بي�س�ء كبرة حتمل خرباً ل�سب�ق عدو ج�ئزته كبرة ..ك�نت اجل�ئزة مطمع 
للكثر منهم فهب كل الري��سيون لالأ�سرتاك يف �سب�ق العدو املنتظر .

ك�نت امل�س�فة طويلة وواظب الكثرين على التدريب ال ان احدهم وهو تومي فكر كثراً، وهو يتدرب نعم لكن 
من ي�سمن له انه �سيفوز .. جل�ص يف بيته يفكر حني دخل �سقيقه التواأم لي�س�أله عم� ي�سغل تفكره وعندم� �سمع 
ق�سته رد عليه بخبث رمب� لن ت�ستطيع ان تك�سب لكن� مع�ً ن�ستطيع ذلك .. هى خدعة ب�سيطة ولكن مفيده 
فم� راأيك ان ن�سرتك مع�ً ولكن ب�أ�سمك انت تومى انت جتري معهم ونتفق على مك�ن نتق�بل فيه لأكمل ان� 
ال�سب�ق، نلب�ص مالب�ص واحدة ونحمل نف�ص الرقم، وكم� ترى لن ي�ستطيع احد ان ي�سك يف �سيئ ابدا ف�أن� وانت 
�سورة واحدة ل�سخ�سني.. رمب� هى فكرة جمنونه لكنهم� ق�م� مع�ً بتنفيذه� ف�ل�سب�ق �سيمر على ام�كن كثرة 
ملتوية ووعرة وميكنهم تنفيذ خطتهم. يوم ال�سب�ق، اتفق� ودر�س� اخلطة مع�ً وق�م� بفح�ص الطريق وكل زاوية 
�سيمر عليه� املت�س�بقون، وام�م املراآه وقف� مع�ً ..انهم� متط�بق�ن مت�م�ً، تومي اخذ موقعه بني املت�س�بقني ام� 
روبرت فقد ذهب ب�سي�رته اإىل حيث من املنتظر ان يتق�بال فيتب�دل الأثنني مك�نهم�.. وبداأ ال�سب�ق وا�سرع تومي 
ببذل كل م� يف و�سعه جرى بكل قوته وهلل اجلميع من حوله، جرى وجرى ب�سرعه حتى ي�سل اإىل املك�ن الذي 

�سيق�بل فيه روبرت ليحل حمله، لكنه مل يعرف ان روبرت قد انقلبت �سي�رته وا�سيب ول احد يدرى به .
ظل روبرت يف ح�لة اغم�ء �سديدة والوقت مير به وهو ل يدرى ام� تومي فقد رك�ص بكل قوته وو�سل اإىل املك�ن 
ومل يجد �سقيقه فظن انه خدعه ف�أكمل ال�سب�ق بكل قوة وبكل غيظ اي�س�ً وكلم� جرى اق�سم بينه وبني نف�سه ان 
يلقنه در�س�ً لن ين�س�ه .. مع و�سوله خلط النه�ية �سفق اجلميع له ووقف ليحمل ج�ئزته وهو يف قمة �سع�دته 
..ام� روبرت فقد وعى لنف�سه واف�ق لرى ان الدني� قد اظلمت حوله جل�ص ليتذكر م� حدث ثم مت�لك نف�سه 
وع�د للبيت مثخن� ب�جلراح وهن�ك عرفت الأ�سرة م� حدث وق�ل الأب: رمب� فعل اهلل ذلك لتعرف مدى قدرتك 
على اجتي�ز مثل هذا ال�سب�ق.. حمد تومى اهلل على جن�ة �سقيقه وعلى نيله اجل�ئزة وق�ل رمب� لو تدخل روبرت 

يف الأمر م� ا�ستط�ع ان يكمل ال�سب�ق ورب �س�رة ن�فعه. 


