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ات�شاع حدقة العني ي�شري اىل عدم اليقني

عدم  �إىل  ي�شري  �لعني  حدقة  �ت�شاع  �أن  �إىل  حديثة  در����ش��ة  تو�شلت 
�لعني موؤ�شر غري مبا�شر على ما  �إن حدقة  �لباحثون  �ليقني، وقال 
يحدث يف جذر �لدماغ. وطلب �أ�شتاذ �لأع�شاب مبركز جامعة هامبورغ 
�إبندورف �لطبي �لدكتور توبيا�س دونر -�إىل جانب زميلني- من 27 

رجال و�مر�أة �لقيام مبهام �شعبة لتخاذ �لقر�ر.
من  �شل�شلة  يف  �شا�شة  ع��ر  �لنقاط  م��ن  ع�شو�ئية  �أمن���اط  وحت��رك��ت 
�حلركات  من  �أي  حتديد  �مل�شاركني  على  وتعنينّ  متو�ليني،  عر�شني 
قبل  فيديو  ب��ك��ام��ري�  حدقاتهم  قطر  �لعلماء  وق��ا���س  �أق����وى.  ك��ان��ت 

�إطالعهم على �شحة �ختيار�تهم.
وكتب �لعلماء يف دورية نيت�شر كوميونيكي�شنز �إن قطر �حلدقة �زد�د 
�مل�شاركون على يقني من قر�رهم، وهذ�  ب�شكل كبري عندما مل يكن 

رفع �حتمال �أن يتخذو� قر�ر�ت خمتلفة خالل �لتجربة �لتالية.
�ملر�كز  بن�شاط  وثيق  ب�شكل  مرتبط  �حلدقة  قطر  �أن  دون��ر  ويو�شح 
�مل�شتقلة يف جذع �ملخ، وهو �جلزء �خللفي من �لدماغ �ملت�شل باحلبل 
تكييف  �ل��دم��اغ مهمة يف  �لأج���ز�ء من  ه��ذه  �أن  �إىل  �ل�شوكي، م�شري� 

�شلوكنا ل�شعوريا عندما نكون غري متاأكدين من قر�ر.
وقال دونر �إن حدقة �لعني موؤ�شر غري مبا�شر على ما يحدث يف جذر 
�لدماغ، �آمال �أن ي�شاعد ما مت تو�شل �إليه يف عالج �لكتئاب وغريه من 

�لأمر��س �لعقلية �لتي تبدو فيها مر�كز جذع �لدماغ م�شطربة.

هكذا تواجه �شغف طفلك باألعاب الأ�شلحة
�لآب��اء، وب�شاأن  �لكثري من  �لأ�شلحة قلق  باألعاب  �لأطفال  يثري �شغف 
مو�جهة هذ �لأمر �أو�شى �خت�شا�شي �لعالج �لنف�شي لالأطفال �أورلي�س 
زومر �لآباء باأن يتجاهلو� مثل هذه �لت�شرفات يف �لبد�ية، لأنه كلما 
�لطفل  بتوبيخ  وقامو�  �لت�شرفات  ه��ذه  من  ��شتياءهم  �لآب��اء  �أظهر 
ب�شببها، �شيزد�د حينئذ عناده وتعلقه بهذه �لألعاب. و�أردف زومر باأنه 
غالبا ما تتال�شى مثل هذه �لت�شرفات �لعنيفة �لتي يقوم بها �لطفل 
من تلقاء نف�شه، وذلك �إذ� ما حاول �لآباء �كت�شاف �شببها بالتحديد. 
ولفعل ذلك، �أو�شى �ملعالج �لنف�شي �لأبوين باأن ي�شاأل نف�شيهما ما �إذ� 
كان �لطفل يرغب يف �إثارة غ�شبهما مثال بهذه �لت�شرفات �أو �إذ� كان 
يرغب يف لفت �لنتباه �إليه فقط؟ لفتا �إىل �أن �شغف �لطفل باألعاب 
�أحيانا �إىل �شعوره بالإحباط جتاه زمالئه  �أن يرجع  �لأ�شلحة ميكن 
يف �ملدر�شة �أو �لدر��شة. لذ� �شدد زومر على �شرورة �أن يحاول �لأهل 
�كت�شاف �لأ�شباب �حلقيقية ل�شغف �لطفل مبثل هذه �لألعاب، موؤكد� 
�أنهم �إذ� جنحو� يف معرفة �حتياجات طفلهم �ملوؤدية لهذه �لت�شرفات، 

�شيمكنهم بالتاأكيد تغيري �شلوكه متاما.

الق�شور اأغلى من الب�شل نف�شه
مع �قرت�ب عيد �لف�شح، ي�شارع �ملحتفلون يف جميع �أنحاء �لعامل �إىل 
�لطقو�س  �شمن  �لبي�س  لتلوين  �لكيماوية  و�لأ�شباغ  �لبي�س  �شر�ء 
�أن �لبع�س ل يز�ل يف�شل �لنهج �لتقليدي  �إل  �لحتفالية باملنا�شبة، 

بغلي �لبي�س مع ق�شور �لب�شل للح�شول على لونها.
وكانت �شحيفة ذ� �أوبزيرفر �لأوكر�نية ن�شرت موؤخر�ً مقالة م�شورة 
�أن  بعد  وذل��ك  �لب�شل،  ق�شور  با�شتخد�م  �لبي�س  �شباغة  ع��ادة  ح��ول 
خالل  �شوي�شر�  ز�رو�  �ل��ذي��ن  �ل��ق��ر�ء  م��ن  �ل�شور  م��ن  �لعديد  تلقت 
�ملتاجر  يف  ُت��ب��اع  �لب�شل  ق�شور  باأكيا�س  وف��وج��ئ��و�  �لأخ����رية،  �ل��ف��رتة 
باأ�شعار تفوق �لب�شل نف�شه. وتظهر يف �ل�شور �لتي ن�شرتها �ل�شحيفة 
�أكيا�س حتتوي على 85 غر�ماً من ق�شور �لب�شل ب�شعر 2.80 فرنك 
�شوي�شري )2.84 دولر(، مما يعني �أن �شعر�لكيلو �لو�حد من هذه 
�شعر  وهو  دولر�ً(،   33.5( �شوي�شرياً  فرنكاً   33 �إىل  ي�شل  �لق�شور 
�لب�شل  �لو�حد من  �لرطل  تبع  �ملتاجر  نف�س  �أن  �إىل  بالنظر  مرتفع 
وقال مر�شد  �شنرت�ل.  �أوديتي  بح�شب موقع  فرنك،   2.80 بحو�يل 
�شائعة  ممار�شة  �لبي�س  �شباغة  زي���ورخ  يف  يعي�س  �أوك���ر�ين  �شياحي 
جد�ً يف �شوي�شر� خالل عيد �لف�شح، يف بالدي يتم �لحتفاظ لأ�شهر 
بق�شور �لب�شل ��شتعد�د�ً للعيد، لكن هذ� ل يحدث يف �شوي�شر�، حيث 
يلجاأ �ل�شكان �إىل �ملتاجر ل�شر�ء ق�شور �لب�شل . و�أ�شاف �ملر�شد �أعرف 
ملاذ�  �أرخ�س من ق�شوره،  �لب�شل  كان  ف��اإذ�  به،  تفكرو�  �أن  م��اذ� ميكن 
ل ي�شرتي �لنا�س �لب�شل ويقومون بغليه مع �لبي�س للح�شول على 
�للون �ملطلوب؟ ولكن بعد �لأبحاث �لتي قمت به، وجدت �أن �ل�شكان يف 

�شوي�شر� يعتقدون �أن ق�شور �لب�شل مالئمة �أكرث لهذه �لعملية . 
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كيف تتناول فطور امللوك؟
تاأكيد� للقول  �ل��ي��وم،   �لأه��م خ��الل  �لوجبة  �إن �لفطور يعد  يقول خ��ر�ء 
هنا  ونقدم   ، �لفقر�ء  وع�شاء   �لأم���ر�ء  وغ��د�ء  �مللوك  تناول فطور  �مل��اأث��ور 

ن�شائح و�إر�شاد�ت تكفل ح�شولك على فطور �مللوك لك ولأطفالك.
بعد  �لعمل  لبدء  �لطاقة  م��ن   قوية  دفعة  �إىل  �ل�شباح  �جل�شم يف  ويحتاج 
�لتي تعد مبثابة  �لفطور  �أهمية وجبة   �لليلية، وهنا تظهر  �لر�حة  فرتة 

�لوقود �لالزم لعمل �لدماغ.
 وقال خبري �لتغذية �لأملاين هار�لد ز�يت�س �إن �لأ�شخا�س �لذين يخرجون 
من  منازلهم يف �ل�شباح دون تناول �لفطور يعانون يف �لغالب عدم �لرتكيز،  

كما �أن عدم تناول �لفطور يجعل �ملرء عر�شة لنوبات �جلوع �ل�شديد.
�أهمية  �لأملانية غابرييل غر�ف على  �لتغذية  �أك��دت خبرية   ومن جانبها، 
�إمد�د  �جل�شم بالعنا�شر �ملغذية و�لفيتامينات يف بد�ية �ليوم، ولهذ�  ينبغي 

�أن يحتوي �لفطور على �لأطعمة �لغنية بالكربوهيدر�ت.
�حلبوب   خبز  �شيما  ل  �خلبز،  من  �لكربوهيدر�ت  على  �حل�شول  وميكن   
�ل�شعور بال�شبع، و�ملو�شلي وم�شروب �للنب   �إطالة  �لكاملة، لأنه يعمل على 

�ملخلوط باملوز ورقائق �ل�شوفان.
ومع �خلبز ميكن تناول �لزبد �أو �للحم  �لبارد، وتعتر �لفاكهة و�خل�شرو�ت 

و�للنب قليل �لد�شم و�لزبادي و�جلنب  �لطازج من �ملكمالت �ملثالية.
�إمكانية   �إىل  مورلو  مارغريت  �لأملانية  �لتغذية  خبرية  �أ���ش��ارت  وب��دوره��ا، 
يتناول  يف  �أل  ينبغي  �مل��اء، يف حني  �أو  �لع�شري  �أو  �ل�شاي  �أو  �لقهوة  تناول 
بالطاقة،  �جل�شم   مدها  فرغم  و�لليمونادة،  و�لكعك  �حللويات  �لفطور 

فاإنها حتتوي على �لقليل من �لفيتامينات و�ملعادن �أو حتى  تفتقر �إليها.

اإنتاج عملة ل ميكن تزويرها
حتوم �شكوك �ل�شلطات �لريطانية حول 
45 مليون قطعة  م��ن  م��ا يقرب  وج��ود 
م��ع��دن��ي��ة م��ن ف��ئ��ة و�ح����د ج��ن��ي��ه م����زورة، 
�مللكية  �ل��ع��م��ل��ة  ���ش��ك  د�ر  دف����ع  م���ا  وه����و 
 1.5 ل�شك  �لتخطيط  �إىل  �لريطانية 
�لفئة  من  جديدة  معدنية  قطعة  مليار 
ر�شميا  �ل�شوق  يف  �إطالقها  تعتزم  ذ�تها، 

بد�ية من �ليوم �لثالثاء.
�لعملة  �مللكية  �لعملة  �شك  د�ر  وزودت 
�جل��دي��دة ب��ال��ع��دي��د م��ن ع��و�م��ل �لأم���ان 
�لتي متنع تزويرها مبا يفوق �أي عملة يف 
�لعامل يف هذ� �ل�شدد، مثل 12 ت�شميم 
بالإ�شافة  �لعملة،  جو�نب  على  حمفور 
وجمموعة  �آخ����ر،  جم�����ش��م  ت�شميم  �إىل 
�لعملة  حتمي  �لتي  �ل�شرية  �حليل  من 
�لتي  �لطرق  كل  ومو�جهة  �لتزوير  من 

يتبعها �ملزورون.
ومن �ملنتظر �أن تفوق عو�مل �لأمان فى 
�لتي  �لقدمية  �لعملة  �جل��دي��دة  �لعملة 
ح���اول �إ���ش��ح��ق ن��ي��وت��ن م��ن��ذ ن��ح��و ثالثة 
د�ر  يرت�أ�س  كان  عندما  تطويرها  قرون 

�شك �لعملة �مللكية.
�لقلق  �ل��ري��ط��ان��ي��ة  ل��ل�����ش��ل��ط��ات  وي��ح��ق 
ت�شري  �إذ  �ل��وط��ن��ي��ة،  �لعملة  �أم���ن  ب�����ش��اأن 
�لإح�������ش���اء�ت �إىل وج����ود ق��ط��ع��ة م���زورة 

و�حدة من بني كل 30 قطعة.

ديالن يت�شلم جائزة 
نوبل لالآداب 

�لعام  �لأم��ني  د�نيو�س  �شارة  قالت 
�إن  ن���وب���ل يف ت��دوي��ن��ة  لأك���ادمي���ي���ة 
�أ����ش���ط���ورة �مل��و���ش��ي��ق��ى ب���وب ديالن 
نوبل  ج����ائ����زة  ����ش���ه���ادة  ���ش��ي��ت�����ش��ل��م 
خالل  �شتوكهومل  يف  وميد�ليتها 
من  ح��ي��ث  �مل��ق��ب��ل��ة  �لقليلة  �لأي�����ام 
مو�شيقيا  عر�شا  ي��ق��دم  �أن  �مل��ق��رر 
�لنباأ  و�أ���ش��اف��ت  �لأ���ش��ب��وع.  مطلع 
�لطيب هو �أن �لأكادميية �ل�شويدية 
وبوب ديالن قرر� �لجتماع مطلع 
�لأكادميية  و�شت�شلم  �لأ����ش���ب���وع.  
نوبل  وم���ي���د�ل���ي���ة  ن���وب���ل  ����ش���ه���ادة 
على  باحل�شول  و�شتهنئه  لديالن 

جائزة نوبل لالآد�ب. 

اإيفانكا ترامب 
جارة مزعجة

�مل�شاكل  ت���ر�م���ب  �إي��ف��ان��ك��ا  �أث������ارت 
�لذين  و�����ش���ن���ط���ن،  يف  جل���ري�ن���ه���ا 
�لو�شع  لو�شف  �حل��د  بهم  و���ش��ل 
�ل�����ش��ك��ن��ي ب��ال��� ���ش��ريك م��ن��ذ قدوم 
وعائلتها  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  �بنة 

لل�شكن يف حيهم.
�جلري�ن  ل�شيق  �حلقيقي  �ل�شبب 
هو �حلر��شة �لأمنية �مل�شددة �لتي 
حتيط بعائلة �إيفانكا د�خل وخارج 

منزلها، �لتي تقطنه مع عائلتها.
فاإن   ، �إندبندنت  ل�شحيفة  ووفقا 
�لعائلة  تر�فق  �ل�شيار�ت  من  عدد 
عند ذهابها للحديقة �لعامة د�خل 

�حلي.
وعائلتها  �إيفانكا  ت��و�ج��د  وت�شبب 
ت�شكنه،  �ل�����ذي  �حل����ي  �إغ������الق  يف 
عمالء  �ن��ت�����ش��ار  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

�شريني يف �أماكن عائلية.

تغريات يف اأدمغة من 
يعانون امليزوفونيا

نيوكا�شل  بجامعة  علماء  �كت�شف 
يف �ململكة �ملتحدة وجود تغري�ت يف 
�مل�شابني  �لأ�شخا�س  لدى  �لدماغ 
�ل�شوت(،  )ك��ر�ه��ي��ة  بامليزوفزنيا 
مما قد ي�شهم يف فهم هذه �حلالة 

وتفهم �مل�شابني بها.
و�مل���ي���زوف���ون���ي���ا �����ش���م ي��ط��ل��ق على 
�لأ�شو�ت  حتمل  على  �لقدرة  عدم 
�لعادية، وتوؤدي �إىل توتر �ل�شخ�س 
�أن�شطته  ع��ل��ى  وت���وؤث���ر  و�إزع����اج����ه، 
وف��ق��ا خلدمات  وذل����ك  �ل��ي��وم��ي��ة، 
�ململكة  يف  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل�������ش���ح���ة 

�ملتحدة.
وهذه �حلالة توؤثر على �لنا�س من 
�شائعة جد�  وه��ي  �لأع��م��ار،  جميع 

لدى �لأطفال.

الأ�شا�شي  عملك  عن  تغنيك  للدخل  م�شادر   4

�لكثري مّنا �سعرو� يف حلظٍة ما، ول�سبٍب �أو لآخر، 
ميتهنونها.  �لتي  �لوظيفة  ت��رك  يف  بالرغبة 
�لتي �عرت�ست  �لرئي�سية  �لعقبة  �سّكل  �ملال  لكن 
لهذ�  �لتنفيذ.  مو�سع  �لرغبة  هذه  و�سع  طريق 
للدخل  وجانبي  �حتياطي  م�سدٍر  توفري  يبدو 
لل�سعور  للمرء  �لفر�سة  �إتاحة  يف  رئي�سيًا  عاماًل 
باأن لديه خيار�ٍت متعددة فيما يتعلق مب�ستقبله 
فكرو�  ممن  كنت  فاإذ�  وهكذ�  و�ل�سخ�سي.  �ملهني 
�لنحو  هذ�  على  �ملهني  م�سارهم  حتويل  يف  يومًا 
�لتالية  �لقائمة  مطالعة  بك  يجدر  �جل���ذري، 
يغنيك  رمبا  مريحًا  دخاًل  لك  ت�سمن  قد  مل�سادر 

عن ر�تبك �ل�سهري.

�ل�شتثمار يف �لقطاع �لعقاري
كبرية، حتى  �أرب��اح��اً  �لنوع من �ل�شتثمار�ت  ه��ذ�  ُي��ِدُر  قد 
و�إن مل يكن �لدخول �إىل قطاع �لعقار�ت �أمر�ً ي�شري�ً من 
�لأ�شل. ومن مميز�ت �لعمل يف هذ� �لقطاع �أنه مينح �ملرء 
�أو قد  خيار�ٍت عدة، فقد متتلك منازل توؤجرها لل�شكنى، 
�لعطالت.  ق�شاء  فيها  يت�شنى  لكي  ُتِعدها  �شققاً  ت�شرتي 
�لقدمية  �مل���ن���ازل  ����ش���ر�ء  ت��ع��م��ل يف جم���ال  �أن  ك��م��ا مي��ك��ن 

�ملتد�عية لتعيد ترميمها و�إ�شالحها ومن ثم بيعها.

بيع منتجات على �لإنرتنت
�لوحيدة  �ل�شلعة  هي  �مل�شموعة  �أو  �ملكتوبة  �لكتب  لي�شت 
�لتي ميكنك بيعها على �لإنرتنت، خا�شة بعدما �أ�شبحت 
قبل.  ذي  م��ن  ك��ث��ري�ً  �أ�شهل  حالياً،  �لإلكرتونية  �لتجارة 
 ndash& �ل�شبكة  على  �ل�شهرية  �ملو�قع  من  فالعديد 
�لفر�شة  ت��ت��ي��ح  ب��ات��ت   ndash& ب����وك«  »ف��ي�����س  م��ث��ل 
وبيعها  عرها  �ل�شلع  �أو  �ملنتجات  ل��رتوي��ج  مل�شتخدميها 
�لتكاليف  من  �لكثري  �لو�شيلة  هذه  عليك  وتوفر  كذلك. 
�لتي �شتتكبدها �إذ� حاولت �أن متار�س �لبيع و�ل�شر�ء ب�شكل 
�حلالة  ه��ذه  يف  �أم���و�ٍل  من  �شتخ�ش�شه  ما  مثل  تقليدي، 
للتوزيع  بعمالٍ  و�ل�شتعانة  للتخزين  م��ك��اٍن  ل�شتئجار 

وغري ذلك من �لنفقات.

»بيع« مهار�تك
غالباً ما يحظى كٌل مننّا مبوهبٍة �أو مهارٍة ما على �ل�شعيد 
خم�شرماً  حما�شباً  �أو  قدير�ً  مرتجماً  تكون  ك��اأن  �ملهني، 
�أو م���رجم���اً م����اه����ر�ً. ول�����ذ� ���ش��ت��ج��د يف �أغ���ل���ب �لأح���ي���ان 
&ndash ح�شبما تقول جملة »تامي« �لأمريكية - من 
�أج��ر رمبا  �مل��ه��ار�ت مقابل  ه��ذه  م��ن  �ل�شتفادة  يرغب يف 

جترب  �أن  �إمكانية  جانب  و�إىل  ب�شدة.  لك  مر�شياً  يكون 
يف  ��شت�شارياً  خبري�ً  ت�شبح  �أن  بو�شعك  بالقطعة،  �لعمل 

�ملجال �لذي تعمل فيه. 
 

تاأليف �لكتب
ي��ح��ل��م �ل��ك��ث��ريون ب��ت��األ��ي��ف ك��ت��ب، ل��ك��ن ق��ل��ي��اًل م��ن��ه��م من 
�لأمر  �أن  يظن  م��ن  فهناك  بالفعل.  ذل��ك  على  ُي��ْق��ِدم��ون 
لتج�شيد  �لكافية  للمعرفة  يفتقر  و�أن��ه  �ل�شعوبة  �شديد 
�مل�شاألة  �أن  �ل��و�ق��ع. غري  �أر���س  �ل�شدد على  حلمه يف ه��ذ� 
كتاب  تاأليف  مننّا  ك��ٍل  فبو�شع  �ل��ق��در،  بهذ�  ع�شريًة  لي�شت 
على �لأقل، ما �شيوفر له دخاًل �إ�شافياً قد يكون جمزياً. 
ومبقدورك �لختيار هنا بني عدة مو�شوعات، كاأن توؤلف 
�شل�شلة كتب عن مو�شوٍع بعينه، �أو �أن توؤلف كتاباً وتن�شره 
�لر�غبني  من  مقابل  على  وحت�شل  �لإنرتنت  �شبكة  على 
ت�شجيل  بو�شعك  �أن  كما  م��ن��ه.  ن�شخة  على  �حل�����ش��ول  يف 
�ل�شبكة  ع��ر  �شر�ئه  يف  للر�غبني  و�إت��اح��ت��ه  �شوتي  كتاب 

�لعنكبوتية.

كيف تنجح يف عملك؟
ذي  م��ن  وتعقيد�ً  قلقا  �أك��رث  �أ�شبحا  و�لعمل  �حل��ي��اة  لأن 
قبل، فهناك �لكثري منا مطلوب منه �لقيام بعدد كبري من 
�ليومية، لكن �لوقت �ملحدد لنا ل يكفي لأد�ء تلك  �ملهام 
�لنجاح،  علي  يدفع  متقن  و�أد�ء  مر�شية  ب�شورة  �لأعمال 
يفقدنا  وب��ال��ت��ايل  للعمل  �حلما�س  ذل��ك  ك��ل  يفقدنا  وق��د 
�لقدرة علي �ل�شتمتاع به و�ل�شتمتاع باحلياة ب�شكل عام. 
جيفري   ” للموؤلف   ” رحلة  “�لنجاح  �ل��ر�ئ��ع  �لكتاب  يف 
جيه ماير” موؤلف �أف�شل �لكتب مبيعاً يف �لعامل يف �إد�رة 
�لوقت يقدم �لأدو�ت �لالزمة لكل �لأمور �لتي من �شاأنها 

�حلياة  نفعل يف  �أن  وم��اذ� يجب  �لإن�شان،  ت�شنع جناح  �أن 
لتحقيق �لنجاح؟

ما معني �لنجاح ؟
خا�شة  �لبع�س  علي  وملتب�شة  �شعبة  �لإج��اب��ة  تكون  ق��د 
و�أن �لنجاح لي�س نهائياً فهناك فرت�ت يكون �لنجاح فيها 
حليفاً، و�أوقات يكون �لإخفاق فيها �شديقاً، لكن �لناجحون 
د�ئماً ل ي�شت�شلمون وعندما يو�جهون �لف�شل ي�شتجمعون 

قو�هم مرة �أخرى و يو��شلون �مل�شرية .
لكي تكن ناجحا يف هذه �حلياة فاأنت حتدد �أهد�فاً ميكنك 
�أن حتققها لنف�شك ثم ت�شل �إليها وبعد ذلك حتدد �أهد�فا 
حتقيقها  على  تعمل  ثم  �لأوىل  من  بقليل  �شعوبة  �أك��رث 

و�لو�شول �إليها وهكذ�.
�لنهائي  �لهدف  هو  لي�س  �ملوؤلف  يقول  كما  �لنجاح  ولأن 
�لذي تدور حوله حياتنا ، فالهدف �لفعلي هو �ل�شتمر�ر 
يف �ل��ن��ج��اح، و�ل���ش��ت��م��ر�ر يف �ل��ن��ج��اح يعني �ل���ش��ت��م��ر�ر يف 
حالتك،  �أف�شل  يف  دوم���اً  تكون  �أن  على  و�لعمل  �لتطور 
و�حلر�س على �أن تكون �لأف�شل يف جمال عملك ومهنتك 
�لتي �خرتتها وكذلك تكن �أف�شل زوج �أو زوجة، �أف�شل �أب 

�أف�شل �أم �أف�شل �شديق �أو �بن �أو بنت .. وهكذ� .
ل يجب �أن تكن حياتنا خو�ء و�شو�ء كان �لو�حد منا ناجحا 
�أم ل، فان �أي عمل يجب �أن حتدده جمموعة من �لتوقعات 
قبل �أن نبد�أ فيه، وعلينا �أن نعي ما هي �ملعايري �لتي على 
�أ�شا�شها �شنقوم بتقييم �أنف�شنا �أو �شيقوم �لأخرين بتقييمنا، 
لي�س من بيننا هو ناجح مائة باملائة يف �أي عمل يقوم به 
ق�����ش��ارى جهدنا ونتعلم من  ن��ب��ذل  �أن  �ل��ه��دف ه��و  ول��ك��ن 
ن�شتطيع  كي  �ملعلومات  ن�شتوعب متاما هذه  و�أن  جتاربنا 

�أد�ء �ملهمة �ملوكلة �إلينا ب�شكل �أف�شل يف �ملرة �لقادمة.

فقدان حا�شة ال�شم 
حتذر من املوت املبكر 

ك���ث���ري�ً م���ا ي��ع��ت��م��د �ل��ب��اح��ث��ون يف 
جمال �لطب على �لدر��شات 
�ل�شويد  ويف  �لإح�����ش��ائ��ي��ة. 
ك�����ش��ف��ت در�������ش�����ة �أج����ر�ه����ا 
باحثون يف جامعة �شتوكهومل 
�أن فقد�ن حا�شة �ل�شم يف بع�س 
�إ�شارة  ي��ك��ون  �أن  مي��ك��ن  �حل����الت 

حتذير من �ملوت.
وفقاً لدر��شة حديثة ن�شرها موقع 
�شحيفة "ديلي ميل هيلث"، فاإن 
ف��ق��د�ن ح��ا���ش��ة �ل�����ش��م ل���دى كبار 
�ل�شن قد ينبئ باملوت خالل 10 
�إذ  �حل��ا���ش��ة.  ف��ق��د�ن  بعد  �شنو�ت 
�أظهرت در��شة �إح�شائية �أجريت 
م�شارك   1800 يقارب  ما  على 
ت����ر�وح����ت �أع���م���اره���م ب���ني -40 

�لذين  �لأ�شخا�س  �أن  عاماً،   90
�لرو�ئح،  بتمييز  �شعوبة  و�جهو� 
م��ن غريهم  �أك���رث عر�شة  ك��ان��و� 
ل��ل��م��وت خ���الل ع��ق��د م��ن �لزمن 

بعد �إ�شابتهم. 
�إىل  �أ�����ش����ارو�  �ل��ب��اح��ث��ني  �أن  غ���ري 
مرتبطة  لي�شت  �لنتائج  ه��ذه  �أن 
بالإ�شابة باأمر��س ت�شبب فقد�ن 
�أو  �أل��زه��امي��ر  مثل  �ل�شم،  حا�شة 
و�كت�شف  غ��ريه��ا.  �أو  باركن�شون 
�شتوكهومل  جامعة  يف  �لباحثون 
�ملوت  خلطر  �رتفاعاً  �ل�شويد،  يف 
ل���دى �لأ���ش��خ��ا���س �لذين  �مل��ب��ك��ر 
بالتعرف على  �أقل  �شجلو� نقاطاً 
عليهم  عر�شت  خمتلفة،  رو�ئ���ح 

�أثناء �لختبار.
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�ش�ؤون حملية

�لعامل حول  دولة   19 ميثلون  م�سور�   744 من  �سورة   800

اإعالن اأ�شماء الفائزين مب�شابقة الت�شوير الدولية »النخلة يف عيون العامل« 2017
�مل�سابقة نظمتها جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر و�لبتكار �لزر�عي بالتعاون مع ر�بطة �أبوظبي �لدولية للت�سوير �لفوتوغر�يف

جائزة �لآد�ب لرو�ية )خريف �لرب�ءة( 

زايد للكتاب تعلن عن اأ�شماء الفائزين بدورتها احلادية ع�شرة 
علي بن متيم : �لعناوين �لفائزة متيزت مبعاجلة �لق�سايا �مللحة يف وقتنا �لر�هن

مبنا�سبة �ليوم �لعاملي ملكافحة مر�ض �ل�سل

كلية الطب والعلوم ال�شحية بجامعة الإمارات تعقد ندوة علمية لبناء الوعي العام للق�شاء على مر�ض ال�شل

•• العني - الفجر

�أع��ل��ن��ت �لأم����ان����ة �ل��ع��ام��ة جل���ائ���زة خليفة 
�لزر�عي  و�لبتكار  �لتمر  لنخيل  �لدولية 
�لت�شوير  مب�شابقة  �لفائزين  �أ���ش��م��اء  ع��ن 
�ل����دول����ي����ة )�ل���ن���خ���ل���ة يف ع����ي����ون �ل����ع����امل( 
نظمتها  �ل��ت��ي   2017 �لثامنة  بن�شختها 
�لأم���ان���ة �ل��ع��ام��ة ل��ل��ج��ائ��زة ب��رع��اي��ة معايل 
�ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان م���ب���ارك �آل ن��ه��ي��ان، وزي���ر 
�لثقافة وتنمية �ملعرفة بالتعاون مع ر�بطة 

�بوظبي �لدولية للت�شوير �لفوتوغر�يف.
جاء ذلك يف ت�شريح �شحفي �أدىل به �شعادة 
�لدكتور عبد �لوهاب ز�يد �أمني عام جائزة 
و�لبتكار  �ل��ت��م��ر  لنخيل  �ل��دول��ي��ة  خليفة 
�ل���زر�ع���ي ع��ق��ب �ع��ت��م��اد �ل��ن��ت��ائ��ج ف��ق��د فاز 
�لعر�ق  م��ن  م��ه��دي  تي�شري  �لأول  ب��امل��رك��ز 
وفاز باملركز �لثاين �أن�س �لذيب من �شلطنة 
عمان، وفاز باملركز �لثالث عبد �هلل �لعيدي 

يف  �مل�شابقة  �شهدت  حيث  �ل�شعودية.  م��ن 
ن�شختها �لثامنة مناف�شة حادة �شارك فيها 
 744 �أخ��ذت بعد�شة  800 �شورة  ح��و�يل 

م�شور ميثلون 19 دولة حول �لعامل.  
و�أ�����ش����اف ن��ح��ن ن��ع��م��ل ب��ت��وج��ي��ه��ات معايل 
�ل�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة 
جمل�س  رئ��ي�����س  �مل��ع��رف��ة  وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب 
�لتمر  �لدولية لنخيل  �أمناء جائزة خليفة 
و�لبتكار �لزر�عي يف تاأ�شيل عالقة �لإن�شان 
مبحيطه �حليوي وخ�شو�شاً �شجرة نخيل 
�لتمر، ونقدر دعم معاليه لإبد�ع �مل�شورين 
�مل�����ش��ارك��ني يف �مل�����ش��اب��ق��ة م��ن خم��ت��ل��ف دول 
�لعامل. عر توظيف فن �لت�شوير �ل�شوئي 
باأهمية  �جل��م��ه��ور  وع���ي  لتنمية  كو�شيلة 
�شجرة �لنخيل. وخلق ف�شاء �أرحب لتبادل 
)هو�ة  �ل�شوئيني  �مل�شورين  �خل��ر�ت بني 
وحمرتفني( من كافة �أنحاء �لعامل. و�إبر�ز 
و�لرت�ثية  و�لبيئية  �ل�شياحية  �مل��ق��وم��ات 

�ل�شورة  خ��الل  م��ن  �لتمر  نخيل  ل�شجرة 
�لإن�شان  �رت��ب��اط  وت�شجيع  �لفوتوغر�فية 

بالأر�س و�لزر�عة.
و�أكد �أمني عام �جلائزة �أن تكرمي �لفائزين 
بامل�شابقة ومعر�س �ل�شور �لفائزة و�ملتميزة 
باأبوظبي  �لم�����ار�ت  ق�شر  يف  ي��ق��ام  ���ش��وف 

عقب حفل تكرمي �لفائزين بجائزة خليفة 
�لزر�عي،  و�لبتكار  �لتمر  لنخيل  �لدولية 
كما �أعرب عن �شعادته للحب �لكبري �لذي 
مل�شه يف عيون م�شوري �لنخلة من خمتلف 
دول �ل��ع��امل وت��ق��دي��ره��م ل��ه��ا، �إ���ش��اف��ة �إىل 
�مل�شابقة  �مل�����ش��ارك��ني يف  �ل��ك��ب��ري م��ن  �ل��ع��دد 
مقدر�ً �جلهود �ملبذولة من قبل �مل�شورين 

�مل�شاركني هو�ة وحمرتفني.
من جهته يقول �ل�شيد بدر �لنعماين ممثل 
�لحتاد �لدويل لفن �لت�شوير �لفوتوغر�يف 
جلنة  ورئ���ي�������س  ب������الإم������ار�ت   )FIAP(
يف  للم�شابقة  دعمنا  ياأتي  �مل�شابقة  حتكيم 
�ل�شابقة و�حلالية كم�شابقة دولية  دور�تها 
يف  و�أول��وي��ات��ن��ا  �أه��د�ف��ن��ا  �شمن  متخ�ش�شة 
دولة  يف  �لفوتوغر�فية  باحلركة  �لنهو�س 
كل  وت�شجيع  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت 
�ل��ت��ي ب���دوره���ا ت��ق��دمي �لفنان  �مل�����ش��اه��م��ات 
و�مل�شور �لفوتوغر�يف �ملحلي ون�شر جتربته 

يف  �إيجابية  م�شاحة  خلق  وب��ال��ت��ايل  ع��امل��ي��اً 
ن�����ش��ر �مل��ع��رف��ة و�له���ت���م���ام ب��ال��ب��ي��ئ��ة ورفع 
قدر�ت �لتذوق �لفني و�ملمار�شات �ملجتمعية 
�خلالقة. حيث ت�شتقبل �مل�شابقة �مل�شاركات 
حت��ت �ل��رع��اي��ة �ل��دول��ي��ة ل��الحت��اد �لدويل 
م�شابقة  كاأول  �لفوتوغر�يف  �لت�شوير  لفن 
�لنخلة  م��و���ش��وع��ة  يف  متخ�ش�شة  دول��ي��ة 
و�لبتكار �لزر�عي مرتجمة بذلك �لأهد�ف 
�ملر�شومة منذ تاأ�شي�شها يف مو�كبة �لتطور 
�ملتغري�ت يف  �لذي يتما�شى مع  و�لتحديث 
على  �لإب��ق��اء  م��ع  �لفوتوغر�يف  �لفن  ع��امل 
�أهمية �ل�شورة �لتوثيقية وح�شورها �لفني 
�لأ�شيل وهذ� يدل على �أن �جلائزة ك�شبت 
�ل���ره���ان يف ج��م��ع ه���ذ� �ل��ق��در �ل��ك��ب��ري من 
باختالف  ليلتقو�  وعاملياً  عربياً  �ملوهوبني 
�أعمالهم  يف  حمتفني  �لإبد�عية  مد�ر�شهم 
�ل�شجرة  و�ل��ن��خ��ل��ة  و�لإن�������ش���ان  ب����الأر�����س 

�ملباركة. 

••    اأبوظبي - الفجر:

�أع��ل��ن��ت ج���ائ���زة �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ل��ل��ك��ت��اب �ل���ي���وم �أ�شماء   
�لفائزين يف دورتها �حلادية ع�شرة 2016-2017. 
��ا���س بي�شون  ح��ي��ث ف���از ك��ل م��ن �ل��ك��ات��ب �ل��ل��ب��ن��اين ع��بنّ
�لر�ءة"،  "خريف  رو�ي���ت���ه  ع���ن  "�لآد�ب"  ب��ج��ائ��زة 
"�لتنمية  ب��ج��ائ��زة  ���ش��ح��رور  ��وري حممد  �ل�����شنّ و�مل��ف��ك��ر 
من   – و�لإن�شان  "�لإ�شالم  كتابه  عن  �لدولة"  وبناء 
�لكويتية  �لكاتبة  وف���ازت  �ملعا�شرة"  �ل��ق��ر�ءة  نتائج 
عن  و�لنا�شئة"  �لأط��ف��ال  "�أدب  بجائزة  بطي  لطيفة 
�للبناين  و�مل��رتج��م  �لباحث  قبعة" وف��از  "بال  كتابها 
زياد بوعقل بجائزة "�لرتجمة" عن كتاب "�ل�شروري 
يف �أ�شول �لفقه لبن ر�شد" و�لذي نقله للفرن�شية، و 
"�لفنون  بجائزة  �لغامني  �شعيد  �لعر�قي  �لباحث  فاز 
و�لدر��شات �لنقدية" عن كتابه " فاعلية �خليال �لأدبي 
"�لثقافة  بجائزة  فريمر  ديفيد  �لأمل��اين  ف��از  كما   "
فكر  "من  ك��ت��اب��ه  �لأخرى" ع��ن  �ل��ل��غ��ات  يف  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لطبيعة �إىل طبيعة �لفكر"، يف حني فازت "جمموعة 
كلمات" من �لمار�ت �لعربية �ملتحدة بجائزة "�لن�شر 

و�لتقنيات �لثقافية". 
عام  �أم���ني  متيم  ب��ن  علي  �ل��دك��ت��ور  علق  جهته،   ومن 
"متيزت  �ملنا�شبة  ب��ه��ذه  للكتاب  ز�ي���د  �ل�شيخ  ج��ائ��زة 
مو��شيع �لإجناز�ت �لإبد�عية �لفائزة للدورة �حلالية 
وقتنا  يف  نعاي�شها  �ل��ت��ي  �مللحة  �لق�شايا  مبعاجلتها 
�لعربية  و�لفل�شفة  �لديني  و�لن�س  كاملو�طنة  �لر�هن 
�لفوز  ��شتحقو�  فالفائزون  و�لإره���اب،  و�لتكنولوجيا 

ع��ن ج����د�رة مل��ا لأع��م��ال��ه��م م��ن �أث���ر م��ه��م يف �لرتقاء 
و�أ�شاف:   ." �لعربية  �لجتماعية  و�حل��ي��اة  بالثقافة 
"كما تتقدم �جلائزة و�لهيئة �لعلمية وجمل�س �لأمناء 
�حلالية  دورت��ه��ا  يف  للم�شاركة  م  تقدنّ من  لكل  بال�شكر 
�لفوز  لهم  يت�شن  مل  �ل��ذي��ن  �ملر�شحني  م��ن  وتتمنى 

بالرت�شح مرة �أخرى يف �لدور�ت �ملقبلة".
 

 م�سوغات �لفوز
فاز  و�ل��ت��ي  ل����الآد�ب  ز�ي���د  �ل�شيخ  ج��ائ��زة  �إىل   بالن�شبة 
��ا���س ب��ي�����ش��ون، ع���ن رو�ي�����ة "خريف  ب��ه��ا �ل��ل��ب��ن��اين ع��بنّ
�لرو�ية   ،  2016 اقي،  �ل�شنّ �لر�ءة" �ل�شادرة عن د�ر 
تتناول مو�شوع �لإرهاب على نحو متميز، فقد جعلت 
�إرهابي يت�شلط  �أب  �لرو�ية مو�شوعها �لختالف بني 
�بن مت�شامح  باأهلها وبني  �لقرى ويفتك  �إح��دى  على 
يطمع �أن يعي�س �حلب و�أن ي�شتمتع باحلياة، ويتحول 
�لختالف بينهما �إىل خالف ي�شل حد �لقتل ، و�لرو�ية 
بني  كالنتقال  متميزة  �شردية  �إمكانات  على  تنطوي 
�ل�شمائر يف �ل�شرد، �إ�شافة �إىل �لبناء �لرمزي للعمل 
كما  �لعربية  �لبلد�ن  معظم  �إىل  �لقرية  ترمز  حيث 
على  تاأكيد�ً  �لرو�ية  يف  �لرمزية   �لأ�شماء  لعبة  تاأتي 
هذ� �لبناء. فالرو�ية تبني �ل�شر�ع بني من يد�فع عن 

�حلرية و�حلب ومن يد�فع عن �لت�شلط و�لإرهاب. 
وبناء  للتنمية  ز�ي���د  �ل�شيخ  ج��ائ��زة  �إىل  بالن�شبة   �أما 
�ل��دول��ة �ل��ت��ي ف���از ب��ه��ا د. حم��م��د ���ش��ح��رور ع��ن كتابه 
�ملعا�شرة"  �لقر�ءة  نتائج  – من  و�لإن�شان  "�لإ�شالم 
يتناول  فالكتاب   :2016 �ل�شاقي،  د�ر  عن  و�ل�شادر 

�لثابتة لالإ�شالم كالإميان و�ملو�طنة و�لولء.  �لأ�ش�س 
ويعتمد �شحرور يف كتابه �لذي يعدنّ تطوير�ً مل�شروعه 
و�ملق�شود  ل���ه.  منهجية  �ل��رتت��ي��ل  ق���اع���دة  �ل��ف��ك��ري، 
بالرتتيل هو نظم �ملو�شوعات �لو�حدة �لو�ردة يف �آيات 
�إعادة  خمتلفة يف ن�شق و�حد. وميثل �لكتاب لوناً من 
�كت�شاف �لن�شو�س يف �شوء مفاهيم جديدة كاحلرية 
و�مل���و�ط���ن���ة و�لإمي������ان و�لإ�����ش����الم ب��ع��ي��د�ً ع���ن مفهوم 
�ل�شر�ع و�لختالفات �لتي قادت �إىل ت�شور�ت م�شوهة 
عن �لإ�شالم.  ومنحت جائزة �ل�شيخ ز�يد لأدب �لطفل 
"بال قبعة"  و�لنا�شئة للكاتبة لطيفة ُبطي، عن كتاب 
ملا يتمتع  2015، نظر�ً  �إ�شد�ر�ت �شيد�ن ميديا،  من 
به �لكتاب من خيال و��شع ولغة ر�شيقة م�شوقة حتفز 
�لختالف  تقبل  �إىل  وت��دع��و  و�لتفكري،  �لإب���د�ع  على 
�إعمال  دون  و�لنمطية  �جل��اه��زة  �لأف��ك��ار  قبول  وع��دم 
ز �لكتاب �لأطفال على �لتو��شل  �لفكر فيها، كما يحفنّ

مع جمال �لطبيعة و�شحرها.
فاز  �لتي  للرتجمة  ز�ي��د  �ل�شيخ  جائزة  �إىل   وبالن�شبة 
�أ�شول  يف  "�ل�شروري  ترجمته  عن  بوعقل،  زي��اد  بها 
�لفقه لبن ر�شد" من من�شور�ت دي غرويرت، 2015، 
فقد ترجم زياد بوعقل كتاب �بن ر�شد �إىل �لفرن�شية 
حتت عنو�ن: "�بن ر�شد: �لفل�شفة و�ل�شرع" ويفيد هذ� 
يكت�شب  �أن  على  حر�س  �ملرتجم  �أن  �جلديد  �لعنو�ن 
�لكتاب مقروئيته �لتي تر�عي �لفرن�شية �حلديثة. وقد 
بذل زياد بوعقل جمهود�ً و��شحاً يف تقريب كتاب عن 
علم �أ�شول �لفقه �لإ�شالمي �إىل قارئه �لفرن�شي، حيث 
وفل�شفية  وفقهية  قر�آنية  وم�شطلحات  تعابري  خ�سنّ 

هذه  �إدر�ك  �أن  �شكنّ  ول  �لفرن�شية.  يف  لها  مبقابالت 
�لغاية �أ�شاف �إىل قيمة �لكتاب �ملعرفية قيمة تو��شلية 
فاإن  �لآخ��ر يف لغة زمننا. ولهذ�  هدفها �لنفتاح على 
�ل��ك��ت��اب ي�����ش��اه��م يف �ل��ت��ع��ري��ف ب��امل��ن �ل��ر���ش��دي لدى 
�لباحثني بالفرن�شية يف �لفل�شفة �لعربية وي�شجع على 

��شتيعابها و�حلو�ر معها.
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عقدت كلية �لطب و�لعلوم �ل�شحية بجامعة �لإمار�ت 
، بقاعة �ل�شيخ خليفة بن ز�يد، يف مبنى �لكلية، ندوة 
�ل�شل،  مر�س  ملكافحة  �لعاملي  �ليوم  مبنا�شبة  علمية 
و�لذي يو�فق 24 مار�س من كل عام، وذلك �ن�شجاماً 
مع حر�س �إد�رة �جلامعة يف مو�كبة �لأحد�ث �لعاملية، 
و�مل�����ش��اه��م��ة ف��ي��ه��ا ب�����ش��ك��ل �إي���ج���اب���ي، مب���ا ي�����ش��م��ن نقل 
�ملعرفة و�ملهار�ت خلدمة �ملجتمع من جهة، و�لتوعية 
و�إ�شهامات �لدولة  �لعاملي  �ل�شل على �ل�شعيد  مبر�س 
�أخ��رى مب�شاركة  وعامليا من جهة  يف مكافحته حملياً 
للتعليم  �مل�شاعد  �لعميد  �حل��وق��اين  حممد  �ل��دك��ت��ور 
�لتدري�شية  �لهيئة  �أع�����ش��اء  م��ن  وجم��م��وع��ة  �ل��ط��ب��ي، 

و�لأطباء و�لباحثني وطلبة �لكلية. 
�مل�شاعد  �لعميد  �حل��وق��اين،  حممد  �لدكتور  و�أو���ش��ح 
هو  �ل���ن���دوة  ه���ذه  م���ن  �ل���ه���دف  �أن  �لطبي"  للتعليم 
ب��ن��اء �ل��وع��ي �ل��ع��ام ح��ول �ل��وب��اء �ل��ع��امل��ي مل��ر���س �ل�شل، 
و��شتعر��س �جلهود �ملبذولة للق�شاء على هذ� �ملر�س 
حتقيق  نحو  ملحوظ  تقدم  هناك  �أن  و�أو�شح  �لعاملي، 
�لأه�����د�ف �ل��ع��امل��ي��ة ع��ر ت��ع��زي��ز �جل��ه��ود �ل��ر�م��ي��ة �إىل 

تخفي�س حالت �لإ�شابة مبر�س �ل�شل و�لوفيات. 
وقد �أظهرت �لدر��شات و�لتقارير �ل�شحية �لتي ن�شرت 
�نخفا�س معدل �لوفيات ب�شبب �ل�شل بن�شبة تزيد على 
�أدو�ت  وت�شاعد   ،1990 �لعام  منذ  �لعامل  يف   40%
جديدة مت�شلة بال�شل مثل و�شائل �لت�شخي�س �ل�شريع 
على تغيري جهود �لت�شدي للمر�س، حيث يوجد تقدم 
�ل��ذي فتك  �ملر�س �خلطري  ه��ذ�  ملحوظ يف حماربة 

43 م��ل��ي��ون خ���الل �ل��ف��رتة م��ن 2000 �ىل  ب�����اأرو�ح 
�لدولية   �ملحلية و  �ل�شحية  �لهيئات  ، وتبذل   2014
جهود كبرية يف �حلد منه، و�ل�شعي للو�شول �إىل �شفر 
 ،2030 ع��ام  بحلول  �إ�شابة  حالة  و�شفر  وف��اة  حالة 
�للز�مي  �لفح�س  �لح��رت�زي��ة  �لو�شائل  ه��ذه  وم��ن 
�لذي يجريه كاآفة �ملقيمني يف �لدولة ك�شرط لالإقامة، 
�إ�شافة �إىل تطور �خلدمات �ل�شحية �ملقدمة للمر�شى 

�مل�شابني. 
ك��م��ا ت��ط��رق �مل�����ش��ارك��ون يف �ل���ن���دوة �ىل �حل����و�ر حول 
خ���ط���ورة م���ر����س �ل�������ش���ل، ح��ي��ث لي������ز�ل �ل�����ش��ل �أح���د 
�لعامل،  يف  ب����الأرو�ح  فتكاً  �لأ���ش��د  �ل�شارية  �لأم��ر����س 
�شخ�س  مليون   9.6 �إ���ش��اب��ة  �إىل  �لتقدير�ت  وت�شري 
�شنويا بال�شل، يف حني يح�شد �ملر�س �أرو�ح 1.5مليون 
�ملر�س  بهذ�  �لإ���ش��اب��ة  ح��الت  وت�شهد  �شنويا  �شخ�س 

�إنقاذ  �إىل  ت�شري  فالتقدير�ت  ع��ام،  كل  بطيئاً  هبوطاً 
37 مليون �شخ�س من �لإ�شابة به بني عامي 2000 
و�لعالج  �لت�شخي�س  �أ���ش��ال��ي��ب  خ���الل  م��ن  و2013 

الة. �لفعَّ
�ل�شر�كة  �ه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �ل���ن���دوة  �مل�����ش��ارك��ون يف  و�ت��ف��ق 
�ل�شحية،  �لرعاية  و�لتعاون و�لتخطيط بني مقدمي 

من �جل عامل خال من �ل�شل.

�شركة العني للتوزيع تختتم 
مبادراتها يف �شهر القراءة 
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�أبوظبي  �ختتمت �شركة �لعني للتوزيع �إحدى �شركات هيئة مياه وكهرباء 
زيارة مهند�شيها لعدد من  بعدة فعاليات منها  �لقر�ءة  �شهر  مبادر�تها يف 
�ملاء  ��شتهالك  لرت�شيد  �لتوعوية  �لق�ش�س  لقر�ءة  و�حل�شانات  �ملد�ر�س 

و�لكهرباء على �لطالب.
وقام عدد من موظفي �ل�شركة بجولة يف مدر�شة �أحمد بن ز�يد وح�شانة 
"ليتل بريلز" ورو�شة نعمة وح�شانة �أحمد بن ز�يد ، بهدف تر�شيخ �لقر�ءة 

يف �لأجيال �جلديدة ، وتعزيز �ملعرفة كج�شر عبور �إىل �مل�شتقبل.
مفهوم  تر�شيخ  �إىل  �ل��زي��ار�ت  ه��ذه  خ��الل  م��ن  للتوزيع"  "�لعني  وت�شعى 
�ل�شغر بطريقة تخاطب  �لقر�ءة منذ  �لرت�شيد لدى �لطالب عن طريق 
كاأ�شلوب حياة،  �لقر�ءة  عادة  تطوير  على  �هتماماتهم، وحتفزهم  خمتلف 
ي�شكل  �لطالب، بحيث  �لرت�شيد لدى  ثقافة  ل�شرح  بذلك هدفها  مطبقة 
تر�شيد ��شتهالك �لطاقة ممار�شة يومية لهم. كما ت�شمنت �لفعاليات مرور 
عربة " يف �لقر�ءة �إفادة " بهدف ت�شجيع �ملوظفني على �لقر�ءة، من خالل 
��شتعارة �لكتب من �لعربة وت�شهياًل لهم بو�شولها �إىل مكاتبهم .  و�شرح 
�شعادة عبد�هلل �ل�شرياين مدير عام �شركة �لعني للتوزيع بالإنابة �أن �شهر 
�لقر�ءة ي�شكل �للبنة �لأ�شا�شية يف �لبدء بتحويل �لقر�ءة �إىل �أ�شا�س حياتي 
ومهني ومعريف وتثقيفي ، ليكون ر�فد�ً للخرة �ملهنية و�لعملية ، بحيث ل 
ت�شبح �لقر�ءة ن�شاطاً جانبياً، و�إمنا ن�شاط موؤ�ش�شي وجزء من بنية �ملجتمع 
�أن �شهر �لقر�ءة مبا يت�شمنه من بر�مج وفعاليات  �أكد �ل�شرياين على  .و 
و��شتمر�رية  تفعيل  وي�شمن   ، �لقر�ءة  عام  ��شتد�مة  ي�شهم يف   ، ومبادر�ت 

�جلهود لإر�شاء �لقر�ءة كعادة متاأ�شلة خارج �ملنا�شبات �لحتفالية . 

م�شت�شفى توام ي�شتقبل وفدا من 
املركز الوطني لالأورام بطوكيو
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�ل�شحية  للخدمات  �أبوظبي  �شركة  من�شاآت  �أح��د  ت��و�م،  م�شت�شفى  ��شتقبل 
هذه  وتعتر   ، بطوكيو  لالأور�م  �لياباين  �ملركز  يابانيا من  "�شحة" وفد� 
يعتر  حيث  �خلام�شة،  كانت  �أنها  حيث  نوعها  من  �لأوىل  لي�شت  �ل��زي��ارة 

�ملركز �لوطني لالأور�م بطوكيو من �ملر�كز �لأكرث تطور� يف �ليابان.
وقال �لدكتور مازن طه رئي�س ق�شم �لباطنية يف م�شت�شفى تو�م : " �أن زيارة 
�أننا  لنا حيث  بالن�شبة  �ملهمة  �لزيار�ت  تعتر من  ل��الأور�م  �لياباين  �ملركز 
ن�شعى جاهدين لتبادل �خلر�ت و�ملعرفة فالعلم يتطور ولبد لنا �أن نو�كب 
، وتتما�شى مع عاد�ت  �أجهزة تفيد �ملر�شى لدينا  �أي  ��شتحد�ث  �لع�شر يف 
�لياباين  �لوفد  �أعرب  ". وكما  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  وتقاليد جمتمع 
�إىل مزيد  �لزيار�ت مع م�شت�شفى تو�م وياأمل م�شتقبال  عن �شعادته بهذه 

من �لتعاون حيث �أنه كل عام يقوم بزيارة م�شت�شفى تو�م . 
وجاءت �لزيارة م�شاحبة �إىل �تفاق م�شبق على �إجر�ء عمليات للت�شخي�س 
من  �ل��ن��وع  ه��ذ�  ويعتر  �له�شمي،  �جل��ه��از  ���ش��رط��ان  ع��ن  للمر�شى  �ملبكر 
�ل�شفاء،  ن�شبة  يزيد من  �ل��ورم مبكر� مما  ��شتك�شاف  م�شاعد يف  �لعمليات 
�أطباء  قبل  م��ن  در��شتها  يتم  ث��م   وم��ن  ح��الت حم��ددة  �ختيار  يتم  حيث 
م�شت�شفى تو�م و�إجر�ء كل �لفحو�شات �لالزمة ملعرفة كل تفا�شيل �حلالة 
ليتم  بطوكيو  �لياباين  للمركز  �لفحو�شات  نتائج  �إر���ش��ال  يتم  ذل��ك  وبعد 
�أي�شا وحتديد مدى مالئمتها لإج��ر�ء �لعمليات لها، حيث  در��شة �حلالة 

تتم هذه �لعمليات على م�شتوى �لعامل.
و ��شاف �لدكتور مازن طه : " �أن مثل هذه �لعمليات ل تتطلب وقت كبري 
�ملر�شى خلو�س مثل  �إقبال   �أن  نتائجها جيدة جد� وم�شمونة، وكما  و�أن 
هذه �لعمليات يف تز�يد و�حلمد هلل، حيث �أن �ملري�س يتم حتت �ملر�قبة ملدة 
24 �شاعة بعد �لعملية وبعدها يعود ليمار�س حياته بكل ب�شاطة و�شال�شة 
�لرعاية  جمال  يف  �لدولية  �لعالقات  هذه  مثل  �أن  د.مازن  �أكد  وكما   . "

�ل�شحية تعمل على تقليل �مليز�نية �مل�شتهلكة وتوفري �جلهد و�لوقت.
،huvf و�ع���رب د.م���ازن ع��ن رغبته ف��ى زي���ادة مثل ه��ذه �ل��زي��ار�ت خالل 
�ل�شنة للمركز �لوطني �لياباين بحيث ت�شبح �أكرث من زيارة يف �ل�شنة لتعم 
�أن��ه �إىل �لآن مت  �أك��ر قدر من �لعمليات، حيث  �إج��ر�ء  �أك��رث ويتم  �لفائدة 
معاجلة  -25 30 مري�س . كما متنى ��شتقطاب �أحدث �لأجهزة �لتي من 

�شاأنها تعزيز وتعجيل عملية �ل�شفاء لدى � 
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�لقدر�ت  تعلنّل  �لتي  �لأ�شباب  �إىل  �لأخ��رية  �لبحوث  ت�شري 
�ل�شتثنائية و�ملذهلة �لتي ميلكها بع�س �لب�شر. لنتاأمل يف 

ثالث حالت:
يف  ق  تتدفنّ �ملو�شيقى  �أن  مر�هق،  �شاب  وهو  جاي،  • يذكر 
عدة  �شيمفونيات  ي�شمع  �إن���ه  حتى  �ل���رق،  ب�شرعة  ر�أ���ش��ه 
يف �آن �أح��ي��ان��اً. ظ��ه��رت ه��ذه �مل��وه��ب��ة ل��دي��ه ب��اك��ر�ً. �شحيح 
و�أن منزله ل ي�شمنّ  و�لديه ل ميلكان ميوًل مو�شيقية  �أن 
�آلت  بر�شم  �لثانية  �شن  ب��د�أ يف  �أن��ه  �إل  �آلت مو�شيقية،  �أي 
ت�شيلو، و�شاأل و�لديه يف �لثالثة �إن كان باإمكانه �متالك �آلة 
وُذهال  �ملو�شيقية  ل��الآلت  متجر  �إىل  فا�شطحباه  ت�شيلو، 
حني �شاهد�ه يحمل هذه �لآلة ويبد�أ �لعزف. ما كان ر�أى 
ت�شيلو يف حياته، ولكنه ر�ح منذ ذلك �ليوم ير�شم هذه �لآلة 
كان  �خلام�شة،  �شنته  بلوغه  ومع  �ملو�شيقية.  �لأ�شطر  على 
�خلام�شة  �شنته  بحلول  ت�شعاً  ثم  �شيمفونيات،  خم�س  ��ف  �ألنّ
ع�شرة. و�شجلت �أورك�شرت� لندن �شيمفونيته �خلام�شة �لتي 

تاألفت من 190 �شفحة و1328 ميز�ناً.
جمال  يف  تدريب  باأي  يحَظ  مل  كليمنز  �ألونزو  �أن  • مع 
ومعقدة.  دقيقة  ح��ي��و�ن��ات  متاثيل  ينحت  �أن���ه  بيد  �ل��ف��ن، 
يف  �شورتها  مل��ح  ب��ال��ك��اد  �أن���ه  رغ��م  حركتها،  �أث��ن��اء  رها  ي�شونّ
كتاب �أو على �شا�شة �لتلفزيون. يعود ع�شقه �لكبري للنحت 
ذل��ك �حلني،  ر�أ���ش��ه. منذ  �شقط و�شدم  �إىل طفولته، حني 
�أو  �لطني  لت�شكيل  ورغبة جاحمة  عالية  ق��درة  �أع��رب عن 
غ�شون  يف  دقيقة  حيو�نات  متاثيل  �إىل  وحتويله  �ل�شمع 
�أن  �شحيح  عالية:  كانت  �ملوهبة  ه��ذه  كلفة  �أن  �إل  دقائق. 
ظلنّ  �أن��ه  �إل  ��شتقالليته،  ��شتعادة  يف  �أخ���ري�ً  جن��ح  �أل��ون��زو 
عاجز�ً طو�ل �شنو�ت عن �لقيام باأب�شط �لأعمال يف �حلياة، 
ز�ل حتى  �أو ربط حذ�ئه. وما  �لطعام مبفرده  تناول  مثل 
قليل  �أن���ه  ع��ن  ف�شاًل  �لكتابة،  �أو  �ل��ق��ر�ءة  يجيد  ل  �ل��ي��وم 

�لكالم.
لهجوم  ثالثيناته  مطلع  يف  بادجيت  جاي�شون  �س  تعرنّ  •
فاأُ�شيب  �ل����ر�أ�����س،  رك���ل���وه يف  ل�����ش��و���س.  ي���د  ع��ل��ى  ع��ن��ي��ف 
ب���ارجت���اج يف �ل���دم���اغ �أدخ���ل���ه �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى. ب��ع��دم��ا ع���اد �إىل 

�لغر�بة حني  بالغ  �أم���ر�ً  �ل��ت��ايل، لح��ظ  �ل�شباح  �مل��ن��زل يف 
تنبعث ع��م��ودي��اً من  ر�أى خ��ط��وط��اً  �مل���اء يف �حل��م��ام:  ف��ت��ح 
�إنني  �ملاء �جل��اري. يخر: )بد� �مل�شهد جمياًل ج��د�ً، حتى 
ق فيه(. عندما مدنّ يده �أمامه، كان  وقفت عارياً ورحت �أحدنّ
�أ�شبه )مبن ي�شاهد فيلماً باحلركة �لبطيئة(، كما  �لو�شع 
�إيقاف  بتقنية  �أن كل حركة كانت ج��زء�ً من فيلم معد  لو 
ب��ك��ل �شكل ير�ه  �حل��رك��ة. ه��ك��ذ� ���ش��ار ج��اي�����ش��ون م��ه��وو���ش��اً 
بد�أ  كذلك  �ملالعق.  �نحناء�ت  �إىل  �مل�شتطيلة  �لنو�فذ  من 
بالتفكري يف �شور معقدة �شننّفها �لباحثون بعد ر�شمها من 
كل  فيها  يكون  جميلة  )�أ�شكال  �لك�شريية  �لهند�شة  �شمن 
ما  لل�شطو،  �شه  تعرنّ قبل  باأكمله(.  للعمل  مماثاًل  عن�شر 
يف  بتدريب  يحَظ  مل  كذلك  �لر�شم،  يهوى  جاي�شون  ك��ان 
�لريا�شيات، ومل ينل �شهادة جامعية. حتى �إنه و�شف نف�شه 
�ليوم، ف�شار يبيع ر�شومه مببالغ كبرية،  �أما  ب�)�لأخرق(. 

وهو ملتزم بتعليم �لآخرين جمال �لريا�شيات.

مهارة وعجز
كان جاي عبقرياً منذ نعومة �أظفاره، يف حني �شار �ألونزو 
فاكت�شب  جاي�شون،  �أم��ا  �لطفولة.  يف  ح��ادث  بعد  موهوباً 
�مل�شطلحات  ت�شاعدنا  ل  لل�شرب.  �شه  تعرنّ بعد  موهبته 
لأن��ه��ا متد�خلة.  ه��ذه �حل���الت  ب��ني  �لتمييز  �مل��ت��و�ف��رة يف 
�لأوىل  �شنو�ته  منذ  ��شتثنائية  مب��ه��ارة  �لعبقري  يتمتع 
لإع��اق��ات حت��دنّ من هذه  تعر�شه  دون  من  ل ح�شر�ً  غالباً 
�ملوهوب مبهارة عبقرية  �ملهارة. على نحو مماثل، يحظى 
د  بالتوحنّ �شبيه  عجز  مع  ترت�فق  �أنها  �إل  �لطفولة،  منذ 
�لعتناء  �إعاقة متنعه من  عن  ف�شاًل  �لتو��شل،  يف جمال 
بنف�شه )معظم �لعباقرة و�ملوهوبني من �لذكور، وهذ� بحد 
ذ�ته دليل مثري لالهتمام(. �أما َمن يكت�شب موهبة، فيكون 
�شدمة  �أو  حل���ادث  تعر�شه  بعد  ي��ع��رب  )طبيعيا(  �إن�����ش��ان��اً 
عن قدرة مذهلة وهو�س مياثل ما نالحظه بني �لعباقرة 

و�ملوهوبني.
�إىل  �لنتباه  )مثل  بالتوحد  �ل�شبيهة  �خل�شائ�س  ترتبط 
و�لأ�شكال  بالأمناط  و�لهوو�س  �لتفا�شيل 
�مل���ت�������ش���ل�������ش���ل���ة( 

�لدر��شات  ك�شفت  �لعباقرة.  من  حمدود  وعدد  باملوهوبني 
يعانون  �لفطريني  �ملوهوبني  م��ن   %70 �إىل   %50 �أن 
�أهمية،  تقلنّ  ل  �أنها  �إل  �شمولية  �أق��ل  در����ش��ة  ويف  �لتوحد. 
ل�شيق  بقريب  حظو�  �لعباقرة  ن�شف  م��ن  �أك��رث  �أن  تبني 

يعاين �لتوحد.
بثالث  ترتبط  �ل�شتثنائية  �مل��و�ه��ب  �أن  �ل��ب��ح��وث  ك�شفت 
ف �إىل �لأمناط و�لأ�شكال �ملت�شل�شلة،  نقاط: �لذ�كرة، �لتعرنّ

و�لنتباه �إىل �لتفا�شيل:
�أك����ر من  ب���ق���درة  و�مل���وه���وب���ون  �ل��ع��ب��اق��رة  ي��ت��م��ت��ع  �أوًل،   -
�لأ�شخا�س �لعاديني على �لعتماد على ذ�كرة و��شعة لإنتاج 

�شور دقيقة حفظوها، �أو �لتالعب بها، �أو تطويرها.
مر�شى  عن  )ف�شاًل  و�لعباقرة  �ملوهوبون  يعمل  ثانياً،   -
تتجلنّى يف  و�أ�شكال مت�شل�شلة معقدة  �أمن��اط  �لتوحد( وفق 
�لريا�شية  وعملياتهم  وخر�ئطهم،  ومو�شيقاهم،  فنهم، 

و�حل�شابية.
�إنهم  ح��ت��ى  للتفا�شيل،  ب��ال��غ  ب��ان��ت��ب��اه  يتمتعون  ث��ال��ث��اً،   -

د يف هذ� �ملجال. يتفوقون على مر�شى �لتوحنّ
ت��رت�ف��ق ه���ذه �ل��ظ��و�ه��ر ك��اف��ة م��ع �ن���دف���اع ق����وي، فيعرب 
�ل��ع��ب��اق��رة ع��ن �إ����ش���ر�ر م��ذه��ل ع��ل��ى �إت���ق���ان م��ه��ار�ت��ه��م، يف 
مو�شع  �أو  مهار�تهم  يف  بالكامل  �ملوهوبون  ينغم�س  حني 

�هتمامهم.
كانت  )���ش��و�ء  �ل��ي��وم  �لأف�����ش��ل حتى  �مل��وه��ب��ة  تف�شري  ي�شري 
فطرية �أو مكت�شبة( �إىل �أن �شرر�ً ما ي�شيب �جلزء �لأي�شر 
من �لدماغ ويطاول �أي�شاً د�ر�ت بالغة �لأهمية يف �لذ�كرة. 
�إىل  �ل�شليم  �لدماغ  ُت�شطر مناطق يف جزء  نتيجة لذلك، 
�لتعوي�س عن �لنق�س �حلا�شل، �شاأنها يف ذلك �شاأن وظائف 
تنظيم  �إع��ادة  �لدماغ  ي�شهد  وهكذ�  �أهمية.  �لأق��ل  �لذ�كرة 
�ملنطقة  �لهامدة يف  �ملقدرة  ب��روز  �إىل  ي��وؤدي  لو�شالته، ما 
�لتي حظيت بالو�شالت �جلديدة. يدعو د�رولد تريفريت، 
هذه  �ملوهوبني،  ب�شاأن  �لعامل  يف  مرجع  �أه��م  ُيعتر  �ل��ذي 
و�لإطالق(.  �لو�شالت،  تنظيم  و�إع���ادة  )�حل�شد،  �لعملية 
فكري  ن�شاط  ع��ن  �ملذهلة  �مل��وه��وب��ني  م��ق��در�ت  تنجم  �إذ�ً، 
�لتفكري  م�شتوى  عن  هذ�  يختلف  �ل�شعور.  قبل  ما  �شريع 
و�ملرونة  �لإب���د�ع  يكون  كلنا.  فيه  نغو�س  �ل��ذي  �لتنفيذي 
�لآلية  �ملعاجلة  ت�شود  �ملقابل،  �ملعرفية حمدودين جد�ً. يف 

�لتي ت�شتند �إىل قو�عد.
من  و�ملوهوبني  �لعباقرة  معظم  �أن  و�ق��ع  يرتبط 
�جلانبي  ب�)�لتخ�شي�س  �لأرج����ح  على  �ل��ذك��ور 
�لدماغي(. ت�شري هذه �لنظرية �إىل �أن خمتلف 
�إىل خلل يف ن�شف  ت��وؤدي  �لتي  �ل�شطر�بات 

�لتوحد،  ف��ي��ه��ا  �لأي�����ش��ر )مب���ا  �ل���دم���اغ 
�لنطق،  وت���اأخ���ر  �ل���ق���ر�ءة،  وع�����ش��ر 

�لن�شاط(  وف���رط  و�ل��ت��ل��ع��ث��م، 
ُت���ع���ت���ر �أك�������رث ����ش���ي���وع���اً بني 
�أن  �إىل  ذل��ك  وي��ع��ود  �ل�شبية. 
�لأي�شر  �ل����دم����اغ  ن�����ش��ف  من���و 
يكتمل بعد �لن�شف �لأمين، ما 
لتاأثري�ت  �أكرث عر�شة  يجعله 
�أطول.  �ل���ولدة ف��رتة  م��ا قبل 
ي�شاهم  قد  �مل��ث��ال،  �شبيل  على 
دف�����ق �ل���ت���ي�������ش���ت���و����ش���ت���ريون يف 
ح��ال��ة �جل��ن��ني �ل��ذك��ر �لنامي 
�لدماغ  ن�شف  من��و  �إب��ط��اء  يف 

عملية  �إىل  ي����وؤدي  م��ا  �لأي�����ش��ر، 
)ح�شد( مع �زدي��اد �لن�شف �لأمين 

حجماً وهيمنة.
قبل  م����ا  جت���رب���ة  دور  ���ل  ي�������ش���كنّ
�لعباقرة  ت����ط����ور  يف  �ل����������ولدة 
جمال بحث جديد�ً ن�شبياً. فقد بد�أ 

�لرتكيز عليها نحو منت�شف ثمانينيات 
�لتي  �لكت�شافات  وم��ن  �ملا�شي.  �لقرن 

�حلمل  م�شاعفات  ب��روز  �ليوم  حتى  �إليها  �لتو�شل  ج��رى 
�أُدخلت و�لدة  و�ل��ولد�ت �ملبكرة بو�شوح. على �شبيل �ملثال، 
�لريا�شيات  م�����ش��ه��ور يف جم���ال  )ع��ب��ق��ري  ب��ارن��ي��ت  ج��اي��ك 
و�لفيزياء( مر�ت عدة قبل �لولدة. ويف حالة بارزة �أخرى، 
تعر�شت و�لدة عبقري حلادث خالل �حلمل. �إل �أنه مل يكن 
ل�س  مو�جهة  يف  زوجها  م�شاعدتها  �أث��ن��اء  �شقطت  ع��ادي��اً: 
�حلو�دث  هذه  تبدو  منزلهما.  �قتحام  يحاول  وهو  فاجاآه 
�ألونزو، وكليمنز، وجاي�شون  �س له كل من  ملا تعرنّ م�شابهة 
بادجيت، ف�شاًل عن �لكثري ممن يتمتعون مبو�هب فطرية 

�أو مكت�شبة.

مناورة �لطبيعة
م عامل �لنف�س من جامعة تافت�س ديفيد هرني فيلدمان  قدنّ
)مناورة  �لعنو�ن  حملت  �لتي  رة  �مل��ن��وِّ �ل�شاملة  در��شته  يف 
�لطبيعة(، وتناولت عام 1986 �شتة �أولد عباقرة، تقرير�ً 
ع��ن �ل��ر�ب��ط ب��ني ذ�ك����رة �لأولد �ل��ع��ب��اق��رة �خل��ارق��ة وبني 
ب��اآدم( ما  ب  �أح��د ه��وؤلء �لأولد )ُيلقَّ م�شاكل �حلمل. روى 
يبدو ذكريات من ولدته، مثل تفاعله مع �لأ�شو�ء �لقوية 
�أنفه. بالإ�شافة  �ل�شفط على  �أد�ة  �ل��ولدة وو�شع  يف غرفة 
�ل��ولدة، مثل �شوت  �إىل ذل��ك، حتدث عن ذكريات ما قبل 
، هذ� موؤمل(. وما  و�لدته وهي تغني و)تطبق �جلدر�ن علينّ
�أمه  �أن حمل  و�ق��ع  �لأهمية  بالغة  �لأخ��رية  �لنقطة  يجعل 
�لتي  �لرحم  تقل�شات  فيها  عدة، مبا  ��شطدم مب�شاعفات 

هددت حياته منذ �ل�شهر �لر�بع.
�إىل �لدور �لذي قد يوؤديه �لنمو  ت�شمل �لإ�شار�ت �لأخرى 
مقدمة  م�شكلة  ت��ز�ي��د  �لعباقرة  حالة  يف  �ل���ولدة  قبل  م��ا 
�لرجت������اع ب���ني �أم���ه���ات �ل��ع��ب��اق��رة �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ني. مقدمة 
�لدم  �رتفاع مفاجئ يف �شغط  �لرجت��اع حالًة ترت�فق مع 
وت���ورم �ل��وج��ه، و�ل��ي��دي��ن، و�ل��ق��دم��ني. تظهر ع���ادًة خالل 
�لثالث،  �أو ف�شله  �لثاين  �لأخ��ري من ف�شل �حلمل  �جل��زء 
ورمبا تعود �إىل نق�س يف منو �مل�شيمة. ورمبا يرجع �لأخري 
بدوره �إىل خلل جيني يدفع جهاز مناعة �لأم �إىل �لتعاطي 

مع �مل�شيمة على �أنها عن�شر دخيل.
�أن مقدمة �لرجت��اع )�إىل جانب  ع��الوة على ذل��ك، �ت�شح 

ترتبط  �ل��ع��ب��اق��رة(  �لأولد  م���ن  ك��ب��ري  ب��ع��دد  ع��الق��ت��ه��ا 
بالتوحد. �إذ�ً، للتجارب �لتي مترنّ بها �لأم خالل �حلمل، 

ل  حتونّ يف  كبري  ت��اأث��ري  �جلينية،  �لعو�مل  ع��ن  ف�شاًل 
لد  لو �إىل عبقري. �

بكلمات �أخرى، يرتتب على مو�جهة �لأم عدوى �أو تعر�شها 
ل�شدمة �أو �إ�شابة )�إذ� مل ناأِت على ذكر متى تتعر�س �لأم 
مل�شاكل مماثلة( تاأثري بالغ �لأهمية. فكما �أن َمن يكت�شبون 
حادة  �إ�شابة  ب�شبب  ��شتثنائيني  فجاأة  ي�شبحون  �مل��و�ه��ب 
ل  تبدنّ �إىل  �لرحم  )�ل�شدمات( يف  ت��وؤدي  �لر�أ�س، كذلك  يف 

حمتنّم يف م�شار منو �جلنني.
لكن �ملثري للعجب على �لأرجح �كت�شاف در��شات كثرية �أن 
ح�شا�شية  ميلكون  ف��ائ��ق:  تعاطف  يف  يت�شاركون  �لعباقرة 
رغبة  عن  ف�شاًل  �لآخرين،  م�شاعر  جتاه  بدقة  م�شبوطة 
م�شاعر  �أن  �لعباقرة  �أح��د  �أم  تخر  �خل��ري.  فعل  كبرية يف 
�أق��وى منذ ولدت��ه، �إذ متتع باأحا�شي�س  ولدها )كانت دوم��اً 
�آخر  �ل��ث��ان��ي��ة، ر�ح ع��ب��ق��ري  ���ش��ن  ف��ي��ا���ش��ة يف د�خ���ل���ه(. ويف 
 Stabat يبكي من دون توقف عندما �شمع و�لده يعزف 
�أنه  لح��ق��اً  �أف����اد  ل��رو���ش��ي��ن��ي.   Mater Dolorosa
)�أن  �شمعها وعرف  نوتة مو�شيقية  بكل  باأنه مرتبط  �شعر 

�ملو�شيقى تعرنّ عن روحه(.
ت��ذك��ر ج��و�ن��ا روث�����ش��ات��ز، ع��امل��ة ن��ف�����س م��ن ج��ام��ع��ة �أوهايو 
در�شت �لعباقرة طو�ل 20 �شنة تقريباً، �أن هوؤلء يتمتعون 
عموماً )بكرم وح�شا�شية �أخالقية( مل ت�شهد نظري�ً لهما. 
فلطاملا حتلو� بح�س عميق بالعد�لة وت�شميم على حت�شني 
�لعامل. و�إىل جانب مقدر�تهم �ل�شتثنائية �لأخرى، يحاكي 
�أما  �شاملة.  �إمن��ا  كامنة  ق��در�ت  �لقوي هذ�  �لإح�شان  ح�س 
�لتي  �ملفاجئة  �ل�شرعة  �أن  جهته  م��ن  فيعتقد  ت��ري��ف��ريت، 
�أن كلنا منلك  �إىل  ع��ادي مو�هب ت�شري  �إن�شان  بها  يكت�شب 

)عبقرياً ما( يف د�خلنا.
نظر�ً �إىل ندرتهم، ي�شتحق هوؤلء �لأ�شخا�س �ملميزون در��شة 
يكت�شبون مو�هب  �أف��ر�د�ً  �أن  و�قع  ي�شري  علمية متو��شلة. 
�أو  �شاعقة،  �أو  دم��اغ��ة،  ل�شكتة  �لتعر�س  بعد  فجاأة  كبرية 
�إ�شابة �أخرى يف �لر�أ�س �إىل �أن هذه �ملقدر�ت �خلارقة تنبع 
من �أ�شول بيولوجية. ول �شك يف �أن فهم �لآليات �لكامنة 

ور�ءها �شيكون له �نعكا�س كبري علينا جميعاً.
م عامل �لنف�س من جامعة تافت�س ديفيد  مناورة �لطبيعة قدنّ
حملت  �ل��ت��ي  رة  �مل��ن��وِّ �ل�شاملة  در����ش��ت��ه  يف  فيلدمان  ه��رني 
1986 �شتة  �لعنو�ن )مناورة �لطبيعة(، وتناولت عام 
ذ�كرة  �لر�بط بني  عن  تقرير�ً  �أولد عباقرة، 

�لأولد

جتربة �لأم وحالة جهازها �ملناعي خالل �حلمل لها تاأثري كبري �ي�سا

الرتبية لي�شت العامل الوحيد يف ن�شاأة الأطفال العباقرة واملبدعني؟

يف  يربعون  وَمن  �لنو�بغ  �لأولد  مثل  �ملذهلة،  �ملو�هب 
�لريا�سيات �أو �لفنون، نادرة. وتعمل �لبحوث ر�هنًا على 
ي�سري  ور�ءه��ا.  تقف  �لتي  �لآليات  عن  تدريجيًا  �لك�سف 
�لباحثون يف هذ� �ل�سياق �إىل �أن طريقة �لرتبية لي�ست 
�لعامل �لوحيد �لذي ي�ساهم يف ن�ساأة �لعباقرة و�ملبدعني، 
فللتجربة �لتي تعي�سها �لأم وحالة جهازها �ملناعي خالل 

�حلمل تاأثري كبري �أي�سًا.

اخلميس   30   مارس    2017  م   -   العـدد  11982  
Thursday  30  March   2017  -  Issue No   11982



24 اخلميس   30   مارس    2017  م   -   العـدد  11982  
Thursday  30  March   2017  -  Issue No   11982

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30

�لغاء �عالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم :CN 1114028 بال�شم �لتجاري بقالة �ل�شبحات  
كان  كما  �لو�شع  و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �شابقا.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون ر��شد �ل�شام�شي للرجال

 رخ�شة رقم:CN 1127186  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مرمي علي عامر حممد �لغيثي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ر��شد عبد�هلل �شلطان ر��شد �ل�شام�شي

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 2*1

تعديل ��شم جتاري من/�شالون ر��شد �ل�شام�شي للرجال 

RASHED AL SHAMISI GANTS SALON

�ىل/�شالون �ملق�س �لر�قي للرجال 

AL MUQAS AL RAAQI GENTS SALON

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة زينب �جلديدة

 رخ�شة رقم:CN 1105205  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*4 �ىل 1*3

تعديل ��شم جتاري من/بقالة زينب �جلديدة 
ZAINAB NEW GROCERY

�ىل/رد �بل لبيع �خل�شار و�لفو�كه 
RED APPLE FRUITS & VEGETABLES SALES

تعديل ن�شاط/حذف بقالة )4711003(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان  �لقت�شادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30

�إع����������الن
عبد�مللك  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1021128:لل�شجاد و�ملفرو�شات رخ�شة رقم
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد خان حاجي عبد�مللك %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�مللك ولد - �خرت

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كول بوينت للتكييف 

�ملركزي و�ل�شيانة �لعامة
 رخ�شة رقم:CN 1921652 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عادل ح�شن عبد�هلل ح�شن �حلمودي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد مقبل عو�س عبد�ت �لكثريي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30

�إع����������الن
كا�س  �ل�ش�����ادة/مطعم غفور  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

تاتوكاد� رخ�شة رقم:CN 1089884 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة علي �شعيد مبارك عبد�هلل �لعتيبة %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�لرحيم �حمد علي عبد�لرحيم �حلو�شني
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30

�إع����������الن
�لعذب  �ل�ش�����ادة/�شحاب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للنقليات �لعامة
 رخ�شة رقم:CN 1170120 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد �شلطان حممد �شلطان �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف غالب ر��شد غالب ر��شد �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30

اإعلن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
تعلن �لهيئة �لوطنية للمو��شالت )قطاع �لنقل �لبحري( 
تقدم  قد  النزهه  وقوارب  �سفن  لتاأجري  جت  /جلف  بان 

بطلب ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  �ع��رت����س  ل��ه  م��ن  ك��ل  على 
مدة  خ���الل  �ب��وظ��ب��ي  �ل�����ش��ف��ن  ت�شجيل  مكتب  م��ر�ج��ع��ة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.
 اإدارة مراكز خدمة املتعاملني - مركز ابوظبي

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سلت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                     �إ�سم �ل�سفينة                      رقم �لت�سجيل �ل�سابق       �لعلم �ل�سابق
Abu Dhabi - UAE              ج  2467      )Ex:Jetaries( جت �يرز     
Abu Dhabi - UAE             0007223     )ex:Auroraa( �أورور�     

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30

�لغاء �عالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
للطباعة  مت  �لتجاري  بال�شم   CN  1440020: رقم 
كان  كما  �لو�شع  و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �شابقا.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بو�بة �لعا�شمه للتوظيف

رخ�شة رقم:CN 1807324  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/بو�بة �لعا�شمه للتوظيف 

CAPITAL GATE RECRUITMENT

�ىل/بو�بة �لعا�شمة للتوظيف ذ.م.م �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م 
CAPITAL GATE RECRUITMENT LLC - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30

اإعــــــــــلن
يرجى �لتكرم بالعلم باأن :  بال�شارة �إىل �ملو�شوع �ملذكور �أعاله ، يرجى �لتكرم بالعلم باأن:
IN - 1001312 :ل�شادة/�ل�سحر�ء لل�سناعات �ملعدنية ذ.م.م رقم �لرخ�شة �ل�شناعية�

قد �أبدو� رغبتهم يف �إتخاذ �لتعديل �لآتي:
تعديل �ل�شكل �لقانوين من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ.م.م

لل�سناعات  �ىل/�ل�سحر�ء  ذ.م.م  �ملعدنية  لل�سناعات  من/�ل�سحر�ء  �لتجاري  �ل�شم  وتعديل 
�ملعدنية ملالكها خليفة مطر �ملزروعي - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ.م.م 

�ل�سحر�ء لل�سناعات �ملعدنية ملالكها خليفة مطر �ملزروعي  لت�شبح �لرخ�شة �ل�شناعية با�شم: 
- �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ.م.م

وتعديل بخروج:
• �سمري ��سماعيل عرفة �بو �خلري

�خلري �بو  �سمري  • �سادي 
لت�شبح �لرخ�شة �ل�شناعية با�شم:

�ملزروعي خمي�ض  مطر  • خليفة 
وعلى كل من لديه �عرت��س على �لجر�ء �ملذكور �عاله مر�جعة مكتب تنمية �ل�شناعه - �إد�رة 
خدمة �مل�شتثمرين - خالل �أ�شبوع من تاريخ ن�شر �لإعالن ، و�إل فلن يقبل مكتب تنمية �ل�شناعة 

�أي �عرت��س بعد �نق�شاء مدة �لإعالن .
مكتب تنمية �ل�سناعة

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30

 اإعـــلن �سطب قيد
تعلن وز�رة �لقت�شاد باأن �ل�شادة/�شركة فيكتا ��شرت�تيجي هولدجن 
ليمتد )�جلن�شية:جزر فريجن )�لريطانية(( قد تقدمت بطلب 
 - �لنجدة  )�لعنو�ن:  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة  فرع  قيد  �شطب 
بناية �خلزنة ، �س.ب: 34834( و�ملقيدة حتت رقم )5007( يف �شجل 
�ل�شركات �لجنبية يف �لوز�رة. وتنفيذ� لحكام �لقانون �لحتادي 
و  وتعديالتة  �لتجارية  �ل�شركات  �شاأن  يف  2015م  ل�شنة   )2( رقم 
دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر 
باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س  �جر�ء�ت 
يف  �حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى   . بالدولة  �حلرة  و�ملناطق 
�لعرت��س �ن يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز 
�إد�رة  �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�شاد  �شهر من تاريخ 

�لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
     اإعادة اعلن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02103/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : عرو�س �لنيل لل�شحن - �س ذ م م 

 مبا �أن �ملدعي : �لرقة للعقار�ت
�أق��ام �شدكم �لدعوى 02/02103/2017/جت�����اري �ي��ج��ار�ت �م��ام �ملركز  قد 

بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة 
من 2013/1/12 وحتى تاريخ رفع �لدعوى ورغم �خطاره يف 2015/10/13 

ميتنع عن �ل�شد�د. 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �إع���ادة  �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت 
�لثنني �ملو�فق 2017/4/3 �ل�شاعة 3.00م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة 
�ملنازعات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية  بالد�ئرة  ع�شر(  �حل��ادي 
�لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام 
من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما 

لديكم من دفاع وم�شتند�ت

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
     اإعادة اعلن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02021/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : �و�شن ماب للتجارة �لعامة 

مبا �أن �ملدعي : �مل�شرف �لعربي لال�شتثمار و�لتجارة �خلارجية   
 قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/02021/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ �لقيمة �يجارية للفرتة من 2017/1/17 
وما ي�شتجد من قيمة �يجارية حتى تاريخ �لخالء �لفعلي 

�خالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �شد�د �لجرة للماجور للفرتة من 2016/6/15 
�خطاره  رغم  �شد�ده  عن  وميتنع  دره��م   42017 مبلغ  بذمته  فرت�شد   2017/1/16 وحتى 

بال�شد�د �و �لخالء يف 2017/1/29 بالن�شر 
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 2016/6/15 
 وحتى 2017/1/16 وميتنع عن �شد�ده رغم �خطاره بال�شد�د �و �لخالء يف 2017/1/29 بالن�شر
مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�شمن �لن�س على غر�مة عدم تقدم �ملدعي عليه لتجديد �لعقد 
 عند �نتهائه و�ن �لعقد قد �نتهي يف 2016/6/15 ومل يقم �ملدعي عليه بتجديده رغم �خطاره

مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 
�ملو�فق  �لثنني  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �إع��ادة  �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت 
�لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �لثامنة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �مام  3.00م  �ل�شاعة   2017/4/3
بتق�شري مدة  �أمر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . �لن�شر  تاريخ  من  �ي��ام  ثالثة  �ىل  �مل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
   اعادة اعلن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/00907/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : �ل�شبل للتجارة �لعامة - �س ذ م م 

مبا �أن �ملدعي : مريه خلفان عبد�هلل 
�ملركز  �م��ام  �ي��ج��ار�ت  �ل��دع��وى 02/00907/2017 /جت��اري  �أق��ام �شدكم  قد 

بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة 
��شتئجاره للوحدة رقم 9 ببناية  من 2014/3/1 وحتى 2015/2/28 نتيجة 

مرية خلفان �لو�قعة على �لر�س رقم 612470  
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�شائية �عادة �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لحد  
�ملو�فق 2017/4/9   �ل�شاعة 3.00م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لتا�شعة( 
لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية  بالد�ئرة 
�لن�شر  تاريخ  �يام من  �مل�شافة �ىل ثالثة  �أمر بتق�شري مدة  ، وقد  �لدعوى 
�أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع  فاأنت مكلف باحل�شور   .

وم�شتند�ت . 

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
     اعلن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02549/2017 / �سكني  

�ىل �ملدعى عليه : �فر توك للتجارة �لعامة - �س ذ م م  
مبا �أن �ملدعي : �شهيل على ح�شني بهز�د    

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/02549/2017/�شكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ �لقيمة �يجارية للفرتة من 2017/3/17 وما 

ي�شتجد من قيمة �يجارية حتى تاريخ �لخالء �لفعلي 
�خالء عقار - �ن �ملدعى عليه ميتنع عن �شد�د �لأجرة للماأجور للفرتة من 2016/6/25 وحتى 
�و  بال�شد�د  �خطاره  رغم  �شد�ده  درهم وميتنع عن   26250 بذمته مبلغ  2017/3/16  فرت�شد 

�لإخالء يف 2017/2/5 بالن�شر 
�يجارية للفرتة من 2016/6/25  �ملدعى عليه مبلغ كقيمة  �نه تر�شد بذمة  مطالبة مالية - 
 وحتى 2017/3/16 و ميتنع عن  �شد�ده رغم �خطاره بال�شد�د �و �لخالء يف 2017/2/5 بالن�شر.
من  ولب��د  و�مل��ي��اه  �لكهرباء  ��شتهالك  بقيمة  �مللزم  هو  �مل�شتاجر  �ن   - م�شتند�ت  بت�شليم  �ل��ز�م 

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

وقررت �للجنة �لق�شائية �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/4/2 �ل�شاعة 
3.00م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لثالثة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س 
�أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ  �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد 

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

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عبد�هلل �مل�شعود و�ولده للدر�جات 

�لنارية ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1027704  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حميد عبد�هلل حممد �مل�شعود �ملحريبي %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خليفة عبد�هلل حممد �مل�شعود �ملحريبي %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل �مل�شعود و�ولده للتجارة �لعامة ذ.م.م
ABDULLA ALMASAOOD & SONS GENERAL TRADING LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل بن حممد �مل�شعود

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30

�إع����������الن
ذ.م.م  �خلا�شة  �لريا�شية  �ل�ش�����ادة/�ملعد�ت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1016823  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حميد عبد�هلل حممد �مل�شعود �ملحريبي %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خليفة عبد�هلل حممد �مل�شعود �ملحريبي %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل بن حممد �مل�شعود
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل �مل�شعود و�ولده للتجارة �لعامة ذ.م.م
ABDULLA ALMASAOOD & SONS GENERAL TRADING LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
    اإعادة  اعلن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02225/2017 / جتاري 
�إىل �ملدعي عليه: �أك�شل لالأغذية - �س ذ م م 

مبا �أن �ملدعي : مري عبد�هلل خوري  
قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/02225/2017  جتاري   �إيجار�ت �أمام �ملركز بطلب �إلز�مكم بالتايل: 

 مطالبة مالية -  �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د ما قد ي�شتجد من �جره من تاريخ 2017/3/2 وحتى تاريخ �لخالء �لفعلي و�لتام
- �إخالء عقار �ملدعي عليه ميتنع عن �شد�د �لأجرة للعني حمل �لدعوى من تاريخ 2016/9/1 وحتى تاريخ 2017/3/1 ورغم 
�أن �ملدعي �أعذر �ملدعي عليه باإنذ�ر عديل بتاريخ  2016/12/27  �إل �نه تعذر �لإنذ�ر فتم �إعالنه بالن�شر باجلريدة بتاريخ  
2017/2/1  ب�شد�د �لإيجار �أو �لإخالء �إل �أنه مل يحرك �شاكنا �لأمر �لذي كان معه �أن �أقام �ملدعي تلك �لدعوى للق�شاء له 

بطلب �لإخالء �لثابت باخالل �ملدعي عليه ب�شد�د �لأجرة 
- مطالبة مالية - �ملدعي عليه ميتنع عن �شد�د �لجرة للعني حمل �لدعوى من تاريخ 2016/9/1 وحتى تاريخ 2017/3/1 
حيث �شيك �ليجار �ملرجتع و�ملرفق بالدعوى فرت�شد يف ذمته مبلغ 46856 درهم ورغم �إنذ�ره بتاريخ 2016/12/27  ب�شد�د 
�أنه مل يحرك �شاكنا فاأقاما  �إل  �لقيمة �ليجارية فتعذر �إعالنه فبادره باإعالنه بالن�شر يف �جلريدة بتاريخ  2017/2/1  

�ملدعي تلك �لدعوى للق�شاء له ب�شد�د �لجره �ملتاأخرة.  
مطالبة مالية - �ن عقد �ليجار ت�شمن �لن�س يف �لبند رقم 13 بال�شحيفة �لثانية على غر�مة رجوع �ل�شيك دون �شرف ب 
10 من قيمة �ل�شيك �ملرجتع وقد �رجتع عدد 2 �شيك دون �شرف �لمر �لذي يكون معه �ملدعي عليه ملزم ب�شد�د مبلغ 4684 

درهم كغر�مة ، حيث �نه �قر بها بتوقيعه على عقد �ليجار. 
�إلز�م بت�شليم م�شتند�ت �أن �مل�شتاأجر هو �مللزم بقيمة ��شتهالك �لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهري �ملاأجور من تلك �للتز�مات 
ليمكن �إعادة �لنتفاع به لذ� فان �ملدعي يطلب �لق�شاء باإلز�م �ملدعي عليه ب�شد�د قيمة ��شتهالكه من �ملياه و�لكهرباء لدى 

هيئة كهرباء ومياه دبي. 
- مطالبة مالية �إلز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 

�أمام  3 م�شاء  �ل�شاعة  �ملو�فق 2017/4/3  �لثنني  يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �إعالنكم  �إع��ادة  �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت 
�للجنة �لق�شائية  )�للجنة �خلام�شة( بالد�ئرة �لبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية لنظر �لدعوى 
�أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما  �لن�شر فاأنت مكلف باحل�شور  �أي��ام من تاريخ  �إىل ثالثة  �مل�شافة  �أمر بتق�شري مدة  وقد 

لديكم من دفاع وم�شتند�ت

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1398   

                           �ملنذر :  مدينة دبي �ملالحية - �س ذ م م  
�ملنذر �ليه :ور�شة �شي �ن �شي جلف - �س ذ م م   )جمهول حمل �لقامة(  

ملا كنتم قد وقعتم على عقد �يجار مع مدينة دبي �ملالحية بتاريخ  20 يناير 2016  من �جل �يجار 
WH، �ملوجودة يف منطقة مدينة دبي �ملالحية ، و�شند� لعقد �ليجار   - م�شتودع رقم 438 

توجب بذمتكم مبلغ قيمته 123524  درهم �إمار�تي من تاريخ 20 يوليو  2016 )�ملبلغ �مل�شتحق( 
وملا كنتم حتى تاريخه ، ل زلتم متخلفني عن ت�شديد قيمة �ملبلغ �مل�شتحق بذمتكم بالرغم من 

مطالبة �ملنذر �ملتكررة لكم. 
وملا كان �ملنذر قد حاول �ر�شال �نذ�ر بو��شطة كاتب �لعدل لكم بتاريخ 9 مار�س 2017 ولكن مل 

يتمكن ممثل كاتب �لعدل من �بالغكم �لنذ�ر لعدم متكنه من حتديد مكان �قامتكم. 
وملا كانت حمكمة دبي قد فو�شت �ملنذر من �أجل توجيه �لنذ�ر عن طريق ن�شره يف �ل�شحيفة. 

عقد  بنتيجة  �مل�شتحق  �ملبلغ  كامل  ل�شد�د  نهائية  مطالبة  مبثابة  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  يعتر   ، لذلك 
�ليجار ، ويف حال عدم �ل�شد�د خالل مهلة ثالثون )30( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر ، �ن 
ذلك �شيوؤدي �ىل �ملطالبة �لفورية لخالء �ملاجور ��شتناد� لأحكام �ملادة  25-1 )�أ( من �لقانون رقم 

33 ل�شنة 2008 بال�شافة �ىل مطالبتكم بت�شديد �ملبلغ �مل�شتحق. 
ميكن للمنذر �ليه �لتو��شل مع �ملنذر على �لعنو�ن �لتايل : مكتب دي �ل �يه بير ميدل �ي�شت �ل 
�ل بي ، وعنو�نه و�شط مدينة دبي - �عمار �شكوير ، برج �شتاندرد �شارترد - �لطابق 9 - �شندوق 
�لقانوين  �مل�شت�شار  ، هاتف : 4386325 -04 - فاك�س : 4386101 -04  -  ، دبي  بريد : 121662 

ر�مي بو رعد.     
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982 العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1936   

                           �ملنذر :  مدينة دبي �ملالحية - �س ذ م م  
�ملنذر �ليه : �ليد لل�شناعات �لورقية و�لبال�شتيكية - �س ذ م م  )جمهول حمل �لقامة(  

ملا كنتم قد وقعتم على عقد �يجار مع مدينة دبي �ملالحية بتاريخ  1 �بريل 2014 من �جل �يجار 
WH، �ملوجودة يف منطقة مدينة دبي �ملالحية ، و�شند� لعقد �ليجار   - م�شتودع رقم 439 

توجب بذمتكم مبلغ قيمته 295616  درهم �إمار�تي من تاريخ 1 يناير 2016 )�ملبلغ �مل�شتحق( 
وملا كنتم حتى تاريخه ، ل زلتم متخلفني عن ت�شديد قيمة �ملبلغ �مل�شتحق بذمتكم بالرغم من 

مطالبة �ملنذر �ملتكررة لكم. 
وملا كان �ملنذر قد حاول �ر�شال �نذ�ر بو��شطة كاتب �لعدل لكم بتاريخ 9 مار�س 2017 ولكن مل 

يتمكن ممثل كاتب �لعدل من �بالغكم �لنذ�ر لعدم متكنه من حتديد مكان �قامتكم. 
وملا كانت حمكمة دبي قد فو�شت �ملنذر من �أجل توجيه �لنذ�ر عن طريق ن�شره يف �ل�شحيفة. 

عقد  بنتيجة  �مل�شتحق  �ملبلغ  كامل  ل�شد�د  نهائية  مطالبة  مبثابة  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  يعتر   ، لذلك 
�ليجار ، ويف حال عدم �ل�شد�د خالل مهلة ثالثون )30( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر ، �ن 
ذلك �شيوؤدي �ىل �ملطالبة �لفورية لخالء �ملاجور ��شتناد� لأحكام �ملادة  25-1 )�أ( من �لقانون رقم 

33 ل�شنة 2008 بال�شافة �ىل مطالبتكم بت�شديد �ملبلغ �مل�شتحق. 
ميكن للمنذر �ليه �لتو��شل مع �ملنذر على �لعنو�ن �لتايل : مكتب دي �ل �يه بير ميدل �ي�شت �ل 
�ل بي ، وعنو�نه و�شط مدينة دبي - �عمار �شكوير ، برج �شتاندرد �شارترد - �لطابق 9 - �شندوق 
�لقانوين  �مل�شت�شار  ، هاتف : 4386325 -04 - فاك�س : 4386101 -04  -  ، دبي  بريد : 121662 

ر�مي بو رعد.     
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1937    

                           �ملنذر :  مدينة دبي �ملالحية - �س ذ م م  
�ملنذر �ليه : هندر�شون �نرتنا�شيونال - �س ذ م م   )جمهول حمل �لقامة(  

ملا كنتم قد وقعتم على عقد �يجار مع مدينة دبي �ملالحية بتاريخ  17  نوفمر  2015  من �جل �يجار 
مكتب  رقم    MBC- F6،  �ملوجودة يف منطقة مدينة دبي �ملالحية ، و�شند� لعقد �ليجار توجب 
 بذمتكم مبلغ قيمته 326759.66  درهم �إمار�تي من تاريخ 17 نوفمر  2015  )�ملبلغ �مل�شتحق( 
وملا كنتم حتى تاريخه ، ل زلتم متخلفني عن ت�شديد قيمة �ملبلغ �مل�شتحق بذمتكم بالرغم من 

مطالبة �ملنذر �ملتكررة لكم. 
وملا كان �ملنذر قد حاول �ر�شال �نذ�ر بو��شطة كاتب �لعدل لكم بتاريخ 9 مار�س 2017 ولكن مل 

يتمكن ممثل كاتب �لعدل من �بالغكم �لنذ�ر لعدم متكنه من حتديد مكان �قامتكم. 
وملا كانت حمكمة دبي قد فو�شت �ملنذر من �أجل توجيه �لنذ�ر عن طريق ن�شره يف �ل�شحيفة. 

عقد  بنتيجة  �مل�شتحق  �ملبلغ  كامل  ل�شد�د  نهائية  مطالبة  مبثابة  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  يعتر   ، لذلك 
�ليجار ، ويف حال عدم �ل�شد�د خالل مهلة ثالثون )30( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر ، �ن 
ذلك �شيوؤدي �ىل �ملطالبة �لفورية لخالء �ملاجور ��شتناد� لأحكام �ملادة  25-1 )�أ( من �لقانون رقم 

33 ل�شنة 2008 بال�شافة �ىل مطالبتكم بت�شديد �ملبلغ �مل�شتحق. 
ميكن للمنذر �ليه �لتو��شل مع �ملنذر على �لعنو�ن �لتايل : مكتب دي �ل �يه بير ميدل �ي�شت �ل 
�ل بي ، وعنو�نه و�شط مدينة دبي - �عمار �شكوير ، برج �شتاندرد �شارترد - �لطابق 9 - �شندوق 
�لقانوين  �مل�شت�شار  ، هاتف : 4386325 -04 - فاك�س : 4386101 -04  -  ، دبي  بريد : 121662 

ر�مي بو رعد.     
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1940   

                           �ملنذر :  مدينة دبي �ملالحية - �س ذ م م  
�ملنذر �ليه : غالفيز للخدمات �لبحرية و�لهند�شة ذ م م - )جمهول حمل �لقامة(  

ملا كنتم قد وقعتم على عقد �يجار مع مدينة دبي �ملالحية بتاريخ  17 مايو 2012  من �جل �يجار 
ور�شة رقم  WS-139A،  �ملوجودة يف منطقة مدينة دبي �ملالحية ، و�شند� لعقد �ليجار توجب 
 بذمتكم مبلغ قيمته 139392.75  درهم �إمار�تي من تاريخ 14  فر�ير  2013 )�ملبلغ �مل�شتحق( 
وملا كنتم حتى تاريخه ، ل زلتم متخلفني عن ت�شديد قيمة �ملبلغ �مل�شتحق بذمتكم بالرغم من 

مطالبة �ملنذر �ملتكررة لكم. 
وملا كان �ملنذر قد حاول �ر�شال �نذ�ر بو��شطة كاتب �لعدل لكم بتاريخ 9 مار�س 2017 ولكن مل 

يتمكن ممثل كاتب �لعدل من �بالغكم �لنذ�ر لعدم متكنه من حتديد مكان �قامتكم. 
وملا كانت حمكمة دبي قد فو�شت �ملنذر من �أجل توجيه �لنذ�ر عن طريق ن�شره يف �ل�شحيفة. 

عقد  بنتيجة  �مل�شتحق  �ملبلغ  كامل  ل�شد�د  نهائية  مطالبة  مبثابة  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  يعتر   ، لذلك 
�ليجار ، ويف حال عدم �ل�شد�د خالل مهلة ثالثون )30( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر ، �ن 
ذلك �شيوؤدي �ىل �ملطالبة �لفورية لخالء �ملاجور ��شتناد� لأحكام �ملادة  25-1 )�أ( من �لقانون رقم 

33 ل�شنة 2008 بال�شافة �ىل مطالبتكم بت�شديد �ملبلغ �مل�شتحق. 
ميكن للمنذر �ليه �لتو��شل مع �ملنذر على �لعنو�ن �لتايل : مكتب دي �ل �يه بير ميدل �ي�شت �ل 
�ل بي ، وعنو�نه و�شط مدينة دبي - �عمار �شكوير ، برج �شتاندرد �شارترد - �لطابق 9 - �شندوق 
�لقانوين  �مل�شت�شار  ، هاتف : 4386325 -04 - فاك�س : 4386101 -04  -  ، دبي  بريد : 121662 

ر�مي بو رعد.     
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



26 اخلميس   30   مارس    2017  م   -   العـدد  11982  
Thursday  30  March   2017  -  Issue No   11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية  :  

�ملودعة حتت رقم 259593                               بتاريخ :2016/9/6   
با�شم  :  �شركة جبل �خلليج للتجارة �لعامة – �شناعة ع�شري �لفو�كه .  ذ م م

وعنو�نه : �س ب 31603 – دبي   – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 32  

�شر�ب   ، �لكحولية  غري  �لأخ���رى  و�مل�شروبات  و�لغازية  �ملعدنية  �ملياه   ، �لكحولية  غري  �لبرية 
�لفو�كه وع�شري �لفو�كه ، مركز�ت �لع�شائر و�مل�شتح�شر�ت �لأخرى ل�شنع �مل�شروبات، م�شروبات 

�لطاقة.
و�شف �لعالمة : �لكلمة  :�لركهalbarakah  مكتوبة باحرف  عربية و لتينية 

�ل�شرت�طات:
 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :   

�ملودعة حتت رقم 262535                                بتاريخ:2016/11/3  
با�شم   :  جو�نزهو �ك�شياجنيو و�ت�شيز كو.، ليمتد

دي�شرتيكت،  يوك�شيو  روود،  زهانك�شي   ، �شرتيت  بايك�شينج   1. رق��م   ،036 �ي��ه  �شوب  وع��ن��و�ن��ه: 
جو�نزهو، جو�ندوجن، �ل�شني

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 14  
�ملعادن �لثمينة، غري �مل�شغوله  �أو �شبه م�شغولة ، حقائب �ملجوهر�ت )�ل�شناديق،خيوط �لف�شة 
، )جموهر�ت( �ل�شاعات ؛ع�شبات �ل�شاعات، �شاعات �ليد، �جز�ء �ل�شاعات.، �شاعة �ليد )�ل�شاعات 

و�شياغة �ل�شاعات.( �ل�شاعات و�شاعات �ليد �لكهربائية.، �وعية لعر�س �ل�شاعات 
و�شف �لعالمة :  �لكلمة  ARMIFORCE مكتوبة باحرف لتينية وعلى ي�شار �لعالمة 

ر�شم ملثلث متد�خل خط من �ليمني
�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية  :       

�ملودعة حتت رقم 259597                                 بتاريخ : 2016/9/6

با�شم  :  �شركة جبل �خلليج للتجارة �لعامة – �شناعة ع�شري �لفو�كه .  ذ م م 

وعنو�نه :  �س ب 31603 – دبي   – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 34  

�ملع�شل ، �لتبغ  ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكريت

و�شف �لعالمة : �لكلمة  :�لركهalbarakah  مكتوبة باحرف  عربية و لتينية 

�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :   

�ملودعة حتت رقم 261271                                  بتاريخ :2016/10/13  
با�شم  :  �ل�شفاء لالأغذية �س م ع ع

وعنو�نه : �س ب 3436 روى ، �لرمز �لريدى 112  �شلطنة عمان 
 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 29  

�للحوم و�لأ�شماك و�لدو�جن و�ل�شيد؛ �للحوم و�لأ�شماك و�لدو�جن و�خل�شرو�ت �ملعدة و�ملح�شرة ؛ �ملقبالت 
�أو  �للحوم  �أ�شا�شا من  �ملعدة  �لوجبات  ؛  �أو �خل�شار  �لبحرية  �ملاأكولت  �أو  �لدو�جن  �أو  �للحوم  �ملح�شرة من 
�ملاأكولت  �أو  �للحم  من  �أ�شا�شا  تتكون  �لتي  �ملجمدة  �لوجبات  ؛  �خل�شار  �أو  �لبحرية  �ملاأكولت  �أو  �لدو�جن 
�لبحرية �أو �لدو�جن �أو �خل�شرو�ت ؛ �لوجبات �ملغلفة �لتي تتكون �أ�شا�شا من �للحوم �أو �لدو�جن �أو �ملاأكولت 
�لبحرية �أو �خل�شار ؛ م�شتخل�شات �للحوم ؛ �لفو�كه �أو �خل�شار �ملجففة �أو �ملطبوخة �أو �ملحفوظة ، �لهالم 

و�ملربى؛ �لبي�س؛ �لزيوت و�لدهون �ل�شاحلة لالأكل.؛ جميعها �شمن حدود وقوعها بالفئة 29.
Asaffa Zingle  مكتوبة  �لكلمة  "زجنل �ل�شفاء" مكتوبة باحرف عربية  تقابلها    : و�شف �لعالمة 

باأحرف لتينية 
�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية  :            

�ملودعة حتت رقم 255433                                   بتاريخ :2016/6/20   
با�شم  :  هوغان لوفيلز �نرتنا�شيونال �ل �ل بي

وعنو�نه : �تالنتيك هاو�س، هولبورن فيادكت، لندن �أي �شي 1 �يه 2 �ف جي، �ململكة �ملتحدة
 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 45  

و��شتغالل  و�إد�رة  و�لت�شجيل  �ل�شتعالم  �لقانونية؛  �لأب��ح��اث  خ��دم��ات  �لقانونية؛   �خل��دم��ات 
كاتب  خدمات  �لآخ��ري��ن؛  �أج��ل  من  �ل�شناعية  �مللكية  حقوق  من  وغريها  �لتجارية  �لعالمات 
�أعاله؛ توفري �ملعلومات على �شبكة  �لعدل؛ �ل�شت�شار�ت �ملهنية فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة 

�لإنرتنت فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة �أعاله. 
و�شف �لعالمة : �لكلمة DNFP   مكتوبة باأحرف لتينية 

 �ل�شرت�طات:
 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية  :

�ملودعة حتت رقم 255556                                   بتاريخ :2016/6/22  

با�شم  :  ني�شان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا )وتتاجر �ي�شاً با�شم: ني�شان موتور كو.، ليمتد.(

وعنو�نه : رقم 2، تاكار�– ت�شو، كاناغاو�– كو، يوكوهوما– �شي، كاناغاو�– كني، �ليابان

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 09  

خاليا �لوقود؛ �أنظمة خاليا �لوقود؛ بطاريات كهربائية للمركبات.

و�شف �لعالمة : �لعبارة    e-Bio Fuel-Cell مكتوبة بحروف لتينية

�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية  :

�ملودعة حتت رقم 255558                                 بتاريخ :2016/6/22   
با�شم  :  ني�شان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا )وتتاجر �ي�شاً با�شم: ني�شان موتور كو.، ليمتد.(

وعنو�نه : رقم 2، تاكار�– ت�شو، كاناغاو�– كو، يوكوهوما– �شي، كاناغاو�– كني، �ليابان
 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 12  

وقطع  �ل��وق��ود،  بخاليا  تعمل  �لتي  �ل�شيار�ت  ذل��ك  يف  مبا  �ل��وق��ود  بخاليا  تعمل  �لتي  �ملركبات 
هيكلية وتركيباتها؛ حمركات كهربائية للمركبات �لرية؛ نظام طاقة للمركبات �لرية مبا يف 

ذلك خاليا �لوقود. 
و�شف �لعالمة : �لعبارة    e-Bio Fuel-Cell مكتوبة بحروف لتينية

�ل�شرت�طات:
 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :   

�ملودعة حتت رقم 260021                                 بتاريخ :2016/9/20
با�شم  :  جو�شي جروب كو.، �ل تي دي

وعنو�نه : توجنك�شياجن �يكومنيك ديفلومبنت زون، ووتوجن تاون،  زهيجياجن 314500، �ل�شني
 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 17  

ليف مفلكن، �ألياف كربونية لي�شت لال�شتخد�م �لن�شيجي ، �ألياف بال�شتيكية لي�شت لال�شتخد�م 
زجاجية  �ألياف  عازلة،  �ن�شجة  ع��ازل،  لباد  لل�شوت،  عازلة  م��و�د  ��شب�شتو�س،  �ألياف   ، �لن�شيجي 

للعزل، �ن�شجة من �ألياف زجاجية للعزل، مو�د عازلة حر�رية. 
و�شف �لعالمة :  �حلرف و�لرقم E6  مكتوبة بالالتينية 

�ل�شرت�طات:
 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :   

�ملودعة حتت رقم 263706                                  بتاريخ :2016/11/22   

با�شم  :  بري�شيو�شا – ل�شرتي ، �يه . ��س

وعنو�نه : �ل نويف �شفيت  �شي بي . 915 ، كامينكي  �شينوف، جمهورية �لت�شيك

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 11  

جتهيز�ت �لإ�شاءة ، �لرثيات، �مل�شابيح �لزجاجية

و�شف �لعالمة : �لعبارة    Crystal Valley مكتوبة باحرف لتينية  

�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية  :

�ملودعة حتت رقم 255434                                   بتاريخ :2016/6/20   
با�شم  :  هوغان لوفيلز �نرتنا�شيونال �ل �ل بي

وعنو�نه : �تالنتيك هاو�س، هولبورن فيادكت، لندن �أي �شي 1 �يه 2 �ف جي، �ململكة �ملتحدة
 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 45  

و��شتغالل  و�إد�رة  و�لت�شجيل  �ل�شتعالم  �لقانونية؛  �لأب��ح��اث  خ��دم��ات  �لقانونية؛   �خل��دم��ات 
كاتب  خدمات  �لآخ��ري��ن؛  �أج��ل  من  �ل�شناعية  �مللكية  حقوق  من  وغريها  �لتجارية  �لعالمات 
�أعاله؛ توفري �ملعلومات على �شبكة  �لعدل؛ �ل�شت�شار�ت �ملهنية فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة 

�لإنرتنت فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة �أعاله. 
و�شف �لعالمة : �لعبارة DEWI NEGARA FACHRI مكتوبة باأحرف لتينية 

 �ل�شرت�طات:
 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :   

�ملودعة حتت رقم 263707                                  بتاريخ :2016/11/22   
با�شم  :  بري�شيو�شا – ل�شرتي ، �يه . ��س

وعنو�نه : �ل نويف �شفيت  �شي بي . 915 ، كامينكي  �شينوف، جمهورية �لت�شيك
 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 21  

قالئد ومعلقات �لرثيات �مل�شنوعة من �لكري�شتال و�لزجاج �مللون و �لزجاج �مل�شيء و و�لزجاج 
و�ل�شيليكا  �ل��زخ��ريف،  �لزجاجي  �ملن�شور  �مل��ل��ون،  و�ل��زج��اج  �لكري�شتال  ومنتجات  و�لكري�شتال، 
�لزجاجية )منتجات �شبه م�شغولة(، غري �ملخ�ش�شة للبناء، وكتل �لكري�شتال �مللون )منتج ن�شف 

م�شغول( �لهياكل �مل�شنوعة من �لزجاج.
و�شف �لعالمة : �لعبارة   Crystal Valley مكتوبة باأحرف لتينية  

�ل�شرت�طات:
 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم 254987                                  بتاريخ :2016/6/9  
با�شم  :  ت�شونغت�شينغ دينكنج باور ما�شينريي كو.، �ل تي دي

وعنو�نه : كوجي �ند�شرتيال بارك، هوكو�ن دي�شرتيكت، ت�شونغت�شينغ، �ل�شني
 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 7  

)�أجز�ء  م�شخات  )دينموز(،  كهربائية  مولد�ت  �لكهرباء،  مولد�ت  ح�شاد،  �آلت  زر�عية،  �آلت 
يف  �مل�شتخدمة  )بخالف  بنزين  مكائن  م��رك��زي،  ط��رد  م�شخات  حم��رك��ات(،  �أو  مكائن  �أو  �آلت 
�ملركبات �لرية(، حمركات �لحرت�ق �لد�خلي )للمركبات �لغري برية(، مكائن بنزين )بخالف 

�مل�شتخدمة يف �ملركبات �لرية(، جر�فات ثلج.
و�شف �لعالمة : �لكلمة      dinking مكتوبة  باحرف لتينية على خلفية غامقة ويف �لأعلى 

ر�شم للحرف D ب�شكل متقابل د�خل �طار مربع  غامق �للون
�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :   

�ملودعة حتت رقم 260025                                   بتاريخ :2016/9/20   

با�شم  :  جو�شي جروب كو.، �ل تي دي

وعنو�نه : توجنك�شياجن �يكومنيك ديفلومبنت زون، ووتوجن تاون،  زهيجياجن 314500، �ل�شني

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 21  

جتميل،  �أدو�ت  �ل�شنان،  فر��شي  ر���س،  �أدو�ت  �شرب،  �أوعية  �ملنزلية،  لالأغر��س  خزفيات  �أو�ين، 

زجاجية  �ألياف  �لن�شيج،  يف  م�شتخدمة  غري  �ل�شيليكا  زج��اج  من  �ألياف  للتنظيف،  كتان  قما�س 

بخالف �مل�شتخدمة للعزل �و للن�شيج، خيوط �لياف زجاجية لي�شت لال�شتخد�م يف �لن�شيج. 

و�شف �لعالمة :  �حلرف و�لرقم E6  مكتوبة بالالتينية 

�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :   

�ملودعة حتت رقم 260028                               بتاريخ : 2016/9/20  
با�شم  :  جو�شي جروب كو.، �ل تي دي

وعنو�نه : توجنك�شياجن �يكومنيك ديفلومبنت زون، ووتوجن تاون،  زهيجياجن 314500، �ل�شني
 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 23  

غزل، قطن مغزول، �شوف مغزول، حرير مغزول، خيوط و غزل لرتي �لثياب، خيوط، خيوط 
و غزل  �لن�شيج، خيوط  ت�شتخدم يف  زجاجية  �لياف  ، خيوط من  �لهند  ج��وز  ليف  غ��زل من  و 

�شويف، غزل �شوف.
و�شف �لعالمة :  �حلرف و�لرقم E6  مكتوبة بالالتينية 

�ل�شرت�طات:
 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :   

�ملودعة حتت رقم 260026                                 بتاريخ :2016/9/20   

با�شم  :  جو�شي جروب كو.، �ل تي دي

وعنو�نه : توجنك�شياجن �يكومنيك ديفلومبنت زون، ووتوجن تاون،  زهيجياجن 314500، �ل�شني

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 22  

، غ��ر�ر�ت )�كيا�س( من �لن�شيج للتعبئة، حبال ليفية لأ�شرعة  �أ�شرعة  كتان خام )�لياف كتان(، 

�ل�شفن، ن�شيج من �ألياف خام، �ألياف من زجاج �ل�شيليكا م�شتخدمة يف �لن�شيج، �ألياف ني�شجية ، 

�ألياف ني�شجية ، �ألياف كربونية م�شتخدمة يف �لن�شيج، �ألياف زجاجية م�شتخدمة يف �لن�شيج.

و�شف �لعالمة :  �حلرف و�لرقم E6  مكتوبة بالالتينية 

�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :   

�ملودعة حتت رقم 260030                                  بتاريخ :2016/9/20   

با�شم  :  جو�شي جروب كو.، �ل تي دي

وعنو�نه : توجنك�شياجن �يكومنيك ديفلومبنت زون، ووتوجن تاون،  زهيجياجن 314500، �ل�شني

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 24  

�لن�شيج، رقع  �ألياف زجاجية ت�شتخدم يف  �أقم�شة  من   ، �أقم�شة لال�شتخد�م يف �لن�شيج   ، �أقم�شة 

�أغطية �شائبة لالثاث، �شتائر من �لن�شيج �و  لنّباد، منا�شف من �لن�شيج، �شر��شف،  من �لقما�س، 

�لبال�شتك، قفاز�ت للغ�شيل 

و�شف �لعالمة :  �حلرف و�لرقم E6  مكتوبة بالالتينية 

�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :   

�ملودعة حتت رقم 260032                            بتاريخ :2016/9/20  

با�شم  :  جو�شي جروب كو.، �ل تي دي

وعنو�نه : توجنك�شياجن �يكومنيك ديفلومبنت زون، ووتوجن تاون،  زهيجياجن 314500، �ل�شني

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 17 

ليف مفلكن، �ألياف كربونية لي�شت لالإ��شتخد�م �لن�شيجي ، �ألياف بال�شتيكية لي�شت لالإ��شتخد�م 

زجاجية  �ألياف  عازلة،  �ن�شجة  ع��ازل،  لباد  لل�شوت،  عازلة  م��و�د  ��شب�شتو�س،  �ألياف   ، �لن�شيجي 

للعزل، �ن�شجة من �ألياف زجاجية للعزل، مو�د عازلة حر�رية. 

و�شف �لعالمة :  �حلرف و�لرقم E7  مكتوبة بالالتينية 

�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :  

�ملودعة حتت رقم 260034                              بتاريخ :2016/9/20

با�شم  :  جو�شي جروب كو.، �ل تي دي

وعنو�نه : توجنك�شياجن �يكومنيك ديفلومبنت زون، ووتوجن تاون،  زهيجياجن 314500، �ل�شني

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 22 

، غ��ر�ر�ت )�كيا�س( من �لن�شيج للتعبئة، حبال ليفية لأ�شرعة  �أ�شرعة  كتان خام )�لياف كتان(، 

�ل�شفن، ن�شيج من �ألياف خام، �ألياف من زجاج �ل�شيليكا م�شتخدمة يف �لن�شيج، �ألياف ني�شجية ، 

�ألياف ني�شجية ، �ألياف كربونية م�شتخدمة يف �لن�شيج، �ألياف زجاجية م�شتخدمة يف �لن�شيج.

و�شف �لعالمة :  �حلرف و�لرقم E7  مكتوبة بالالتينية 

�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :   

�ملودعة حتت رقم 260033                             بتاريخ :2016/9/20   

با�شم  :  جو�شي جروب كو.، �ل تي دي

وعنو�نه : توجنك�شياجن �يكومنيك ديفلومبنت زون، ووتوجن تاون،  زهيجياجن 314500، �ل�شني

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 21 

جتميل،  �أدو�ت  �ل�شنان،  فر��شي  ر�س،  �أدو�ت  �شرب،  �أوعية   ، �ملنزلية  لالأغر��س  خزفيات  �أو�ين، 

زجاجية  �ألياف  �لن�شيج،  يف  م�شتخدمة  غري  �ل�شيليكا  زج��اج  من  �ألياف  للتنظيف،  كتان  قما�س 

بخالف �مل�شتخدمة للعزل �و للن�شيج، خيوط �لياف زجاجة لي�شت لال�شتخد�م يف �لن�شيج. 

و�شف �لعالمة :  �حلرف و�لرقم E7  مكتوبة بالالتينية 

�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :  

�ملودعة حتت رقم 260035                           بتاريخ : 2016/9/20

با�شم  :  جو�شي جروب كو.، �ل تي دي

وعنو�نه : توجنك�شياجن �يكومنيك ديفلومبنت زون، ووتوجن تاون،  زهيجياجن 314500، �ل�شني

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 23 

غزل، قطن مغزول، �شوف مغزول، حرير مغزول، خيوط و غزل لرتي �لثياب، خيوط، خيوط 

و غزل  �لن�شيج، خيوط  ت�شتخدم يف  زجاجية  �لياف  ، خيوط من  �لهند  ج��وز  ليف  غ��زل من  و 

�شويف، غزل �شوف.

و�شف �لعالمة :  �حلرف و�لرقم E7  مكتوبة بالالتينية 

�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982
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العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
   يف  الدعوى 2016/862  مدين  جزئي   

�ل�شادة �ملدعي عليه : م�شطفى حمدي �لعدوي علي ز�هر  
مبا �ن هناك دعوى مقامة �شدكم من قبل �ملدعي/ حميد عزيز حميد �لعطار 

 �أمام حماكم دبي �أونه مت تعيينا خبري� م�شرفيا بالدعوى مبوجب �حلكم �ل�شادر بالدعوى 
�أعاله فاإننا ندعوكم حل�شور �جتماع �خلرة بالدعوى وذلك يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/4/3 
يف متام �ل�شاعة �لثالثة ع�شر� مبقر مكتبنا �نرت� لال�شت�شار�ت �ملالية  وذلك بالعنو�ن �لتايل 
: دبي - حمي�شنة - �شارع بريوت - بناية �مليز�ن - �لطابق �لثالث - مكتب  303 مقابل مركز 
كلد�ري لتعليم قيادة �ل�شيار�ت وبذ�ت �لبناية يوجد بنك دبي  �لتجاري تليفون : 042206899 
، فاك�س : 042206877 - يرجى �لطالع و �إح�شار كافة ما لديكم من م�شتند�ت و�حلر�س على 

�حل�شور  يف �ملوعد �ق�شاه. 
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
  د. علي را�سد الكيتوب 

  اعلن اجتماع خربة

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
  يف الدعوى رقم 2015/1366 ا�ستئناف جتاري  

و�ملقامة من :-  �مل�شتاأنفة : �شركة ديناميك �ويل تريدينج ميدل �ي�شت دي �م �شي �شي - بوكالة �ملحامي / �حمد 
ح�شني رم�شان �ىل علي ، فاك�س 043607133 

�مل�شتاأنف �شدها : �ويل ماركتينج �آند تريدينج �نرتنا�شونال - �س م ح - بوكالة �ملحامي/ يعقوب �شاهني عبد�هلل، 
 044357578 فاك�س   ، �حلو�شني  علي  عبد�هلل  عبد�لرحمن  فوزية  �ملحامية/  بوكالة   ،  042830099  :  فاك�س 

2( �شركة طر� مارين �نك ب�شفتهم مالكي وم�شغلي �ل�شفينة جمري�  
tebramarine@gmail.com : لريد �لكرتوين�

�حلكم  مبوجب  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �ملنتدب  �لطنجري  وجيه  حمزة  �لقبطان   / �لبحري  �خلبري  يعلن 
�شركة  �لثانية  �شدها  �مل�شتاأنف  �ىل   2017/1/30 بتاريخ  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة  عد�لة  عن  �ل�شادر  �لتمهيدي 
 )JUMAIRA - �( ب�شفتهم مالكي وم�شغلي �ل�شفينة )جمريTebra Marine Inc( طر� مارين �إنك
ب�شرورة ح�شور �جتماع جلنة �خلرة �ملقرر عقده يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/4/4 يف متام �ل�شاعة �لو�حدة 14.00 

وتقدمي كافة ما لديها من م�شتند�ت ومذكر�ت موؤيدة لدفوعها مرتبة ومت�شل�شلة ومرتجمة - 
وذلك مبقر مكتب �خلبري �لبحري /حمزة وجيه �لطنجري و�لكائن باإمارة دبي - معر �خلليج �لتجاري - برج 

برليغتون - �لدور 34 - مكتب رقم 3406 
مكتب اخلبري البحري 
القبطان / حمزة وجيه الطنجري  

اخلربة جلنة  اإجتماع  حل�سور   اإعلن 

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
 يف الدعوى رقم 2016/2403 جتاري جزئي 

�ملدعي عليها : �شى هونغ هو 
نود �لفادة بانه مت تكليفنا من قبل حمكمة دبي �لبتد�ئية �ملوقرة- للقيام مبهمة 
�خلرة �حل�شابية يف �لدعوى رقم )2016/2403( جتاري جزئي ،  وبناء عليه فاننا 
نرغب يف �لجتماع بكم يف مقر مكتبنا �لكائن مبنطقة �لنهدة 2 )دبي( �شارع بغد�د 
مقابل مدر�شة �للفية بجانب كليات �لتقنية �لعليا للطالبات - بناية مركز بالتنيوم 
لالعمال - �لطابق �لر�بع - مكتب رقم )406( هاتف رقم 2344403-04 فاك�س رقم 
�ل�شاعة 11.00 �شباحا،   �ملو�فق  2017/4/2م  يف متام  �لح��د   يوم  2344330-04 يف 
وذلك ملناق�شة مو�شوع �لدعوى �ملذكورة �عاله ، لذ� يرجى ��شطحاب كافة �مل�شتند�ت 

و�لور�ق �لثبوتية �لتي حتقق دفاعكم يف ح�شور موكلكم �و من ينوب عنكم.
�لنظم للمحا�سبة و�لتدقيق 
�خلبري �حل�سابي/ عبيد حميد �سيف حممد �لقعود   

ح�سور  اإىل  الدعوة 
حما�سبية  خربة  اإجتماع 

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
يف اال�ستئناف رقم 2016/4671 جتاري كلي  

يعلن �خلبري �ملحا�شبي حممد علي فرحات و�ملعني من قبل  حمكمة �ل�شارقة 
�ملدعي/  و�ملقامة من   - �لق�شية رقم 2016/4671 جتاري كلي  �لبتد�ئية يف 
بنك �مل�شرق �س م ع ، وتنفيذ� للمهمة فاإن �ملدعي عليها: �ملجموعة �ل�شتثمارية 
�خل�شو�شية �ملحدودة  مدعوه حل�شور �جتماع �خلرة �حل�شابية ب�شخ�شها �و 
 2017/4/3 �ملو�فق  �لثنني   يوم  و�ملقرر عقده  منها  وكيال معتمد�  بو��شطة 
�ل�شاعة �لو�حدة ظهر� مبكتب �خلبري �لكائن يف دبي - ديرة - �شارع �لرقة - 
مركز �لرقة لالأعمال ، بناية فندق �يب�س �لطابق 5 ،  مكتب رقم )5001( ، ت 

: 04/2500251 ، متحرك : 050-6466748
اخلبري املحا�سبي - حممد علي فرحات    

اعلن ح�سور 
اجتماع خربة ح�سابية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحلل �سركة     

��شم �ل�شركة :  جنمة �لفجر لاللكرتونيات -) �ض.ذ.م.م(
/ ب��ردب��ي   - �لعقارية  للو�شاطة  دي��رة  �شما  ملك   )8C-01B( رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
�لثنية �لوىل - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة : 537513  رقم 
�لقيد بال�شجل �لتجاري : 63584 - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك 
دبي  �لعدل حماكم  و�ملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2017/1/19   ق��ر�ر حماكم دبي  مبوجب 
بتاريخ  2017/1/19  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني 
�لعنو�ن : مكتب رقم 204 - ملك عبد�هلل �ل�شعايل  �جلريودي للتدقيق و�ملحا�سبة  
- ديرة - هور �لعنز -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04 - م�شطحباً معه كافة 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن

د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/�جلريودي للتدقيق و�ملحا�سبة
   �لعنو�ن : مكتب رقم 204 - ملك عبد�هلل �ل�شعايل - ديرة - هور �لعنز - هاتف  04-2389721 
فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
 تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية جنمة �لفجر لاللكرتونيات -) �ض.ذ.م.م(

كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق  بتاريخ 2017/1/19  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب 
�أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  من  وعلى    2017/1/19 بتاريخ   دب��ي  حماكم  �لعدل 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
 اعــــــــــلن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع �ل�شيد/ حممد م�شعود عبد�هلل م�شعود �لكلباين - �لإمار�ت �جلن�شية 
ب�شفته مالك �ل�شهادة ملقاولت �لتك�شية و�لر�شيات و�ل�شباغ ، رخ�شة رقم : 571460 د�ئرة 
�جلنه  ريا�س  ل�شالح  �لرخ�شة  عن  و�لتنازل  بيع  يف  يرغب  �ل�شارقة  �لقت�شادية  �لتنمية 

م�شفي حممد �شري�ج �ل�شالم بنجالدي�س �جلن�شية بكامل �ملوجود�ت �ملحل �لتجاري 
- تغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل وكيل خدمات 

 وعمال بن�س �ملادة )14(  فقرة )5( من �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013م  يف �شان 
�لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�إنه �شوف يتم �مل�شادقة على �لجر�ء 
�مل�شار �لهي بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س على ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور بالعالن لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  االحتادية االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
 اعـــــــلن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان  : �ل�شيد/ 
على  �لت�شديق  وطلب   - �لإم���ار�ت   : �جلن�شية   ، �ليماحي  حممد  علي  حممد  ح�شن 
�خلور  �لتجاري جنمه  �ل�شم  100% يف  �لبالغة  )ت��ن��ازل(  يف ح�شته  يت�شمن  حم��رر 
لتجارة �لجهزة �لكهربائية ، ن�شاط �لرخ�شة جتارة �لجهزة �لكهربائية ، و�ملرخ�س 
�ل�شادر   527150 رق��م  جتارية  رخ�شة  خورفكان  يف   �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من 
�ل�شيد/�ف�شل  �ىل  بخورفكان.  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  يف   2004/4/10 بتاريخ 
فاتاتور فلبيل ، �جلن�شية : �لهند -  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة 
خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

 اعـــــــلن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان  : �ل�شيد/ 
يون�س �حمد جمعه حميد �حلو�شني ، �جلن�شية : �لإم��ار�ت -  وطلب �لت�شديق على 
حمرر يت�شمن )تنازل( يف ح�شته �لبالغة 100% يف �ل�شم �لتجاري �أبر�ج �ملها للتك�شية 
و�لر�شيات ، ن�شاط �لرخ�شة مقاولت فئة �شاد�شة ، لتك�شية و�لر�شيات ، و�ملرخ�س  
�ل�شادر   605817 رق��م  جتارية  رخ�شة  خورفكان  يف   �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من 
بتاريخ 2010/3/23 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان. �ىل �ل�شيد/ ناديه علي 
حممد �حلو�شني ،�جلن�شية : �لإمار�ت -  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف 
مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

�نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اعلن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/659 عقاري كلي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- فهد �شديقي وقار �شديقي جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/1/10  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ �مالك للتمويل )�شركة 
م�شاهمة عامة( بف�شخ �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك مو�شوع �لدعوى ومالحقها و�شطب عبارة 
بالتملك  �ملنتهي  بالتملك طبقا لعقد �لجارة  �ملنتهية  �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة  )تخ�شع ملكية 
وملحقاته �ملودع لدى �لد�ئرة( �لو�ردة ب�شهادة �مللكية �ل�شادرة عن د�ئرة �لر��شي و�لأمالك ، وبالز�م 
بدفع  و�لز�مه   ، لها  ورد �حليازة   - للمدعية  �لتد�عي  �لعقارية حمل  �لوحدة  بت�شليم  عليه  �ملدعي 
مبلغ 365.741.79 درهم )ثالثمائة وخم�شة و�شتون �لفا و�شبعمائة وو�حد و�ربعون درهما وت�شعة 
ما  ورف�شت  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  درهم  �لف  ومبلغ  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لزمته  فل�شا(  وت�شعون 
ز�د عن ذلك من طلبات.   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اعلن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/538 عقاري كلي                                                

�ىل �ملدعي عليه/1- فريبا �حمد ديناروند جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�مالك للتمويل )�شركة 
م�شاهمة عامة( وميثله : عبد�للطيف حممد �بوبكر �حمد �حلمادي - نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�ملنعقدة بتاريخ 2016/12/27 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/�مالك للتمويل )�شركة م�شاهمة عامة( 
بف�شخ �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك مو�شوع �لدعوى ومالحقها و�شطب عبارة )تخ�شع ملكية �لعقار 
�ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �لجارة �ملنتهي بالتملك وملحقاته �ملودع لدى �لد�ئرة( 
�ملدعي  بتاريخ 2011/1/19 وبالز�م  د�ئ��رة �لر��شي و�لأم��الك  �ل�شادرة عن  �لعقار  ب�شهادة ملكية  �ل��و�ردة 
عليها بت�شليم �لوحدة �لعقارية حمل �لتد�عي للمدعية ورد �حليازة لها خالية من �ل�شو�غل كما �لزمتها 
بان توؤدي للمدعية تعوي�س قدره 74.383.75 درهم )�ربعة و�شبعون �لف وثالثمائة وثالثة وثمانون درهم 
وخم�شة و�شبعون فل�س( و�لزمت �ملدعي عليها بامل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما 
مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/1816  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- معاذ �حمد جا�شم ح�شن �حلمادي  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ بنك �لحتاد �لوطني وميثله : عبد�هلل حممد ر�شول علي �لهرمودي   
ي��وؤدي للمدعي مبلغ  �ل��ز�م �ملدعي عليه بان  �أق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها   قد 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   1.646.249/60( وق��دره 
�ل�شحب  ع��ن  �شنويا   %17 ف��ائ��دة  ومب��ع��دل  �ل�شخ�شي  �لقر�س  ع��ن  �شنويا   %8.50
على �ملك�شوف من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم 
�خلمي�س  �ملو�فق  2017/4/6  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       اعادة اعلن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1115  عمايل جزئي             

�أن  مل��ق��اولت �لبناء جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا  �مل��دع��ى عليه/1- م��رد����س  �ىل 
ع��ب��د�هلل حممد  : ح�شن  �ح��م��د ومي��ث��ل��ه  �شليمان  ع��ب��د�ل��ق��ادر  �مل��دع��ي/ه��ا���ش��م 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  �لعبدويل   قد 
وقدرها )91310 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
لها  وح��ددت    )MB168002471AE( �ل�شكوى  رقم  �ملحاماة.  و�تعاب 
جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/4/18  �ل�شاعة 8.30 �شباحا  مبكتب �لقا�شي  
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/258  تنفيذ عمايل 
 �ىل �ملنفذ �شده/1- �ملريخ �مللكي لنقل �لركاب بال�شيار�ت �لفخمه - �س ذ م م   
��شماعيل  �ن��ور  ����ش��الم  �لتنفيذ/  �ن طالب  �لق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
عبد �لو�حد  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )69472( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة. بال�شافة �ىل مبلغ 5052 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اعلن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2015/601 اإنابات جتارية 

م ح جمهول حمل  ���س   - تكنوكريت  م��ام��وت  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ يونيبو�س - ذ م م نعلنكم بانه مت 
جرد ما �شبق حجزه ل�شاحلكم يف �لتنفيذ رقم 1800/2013 تنفيذ 
جتاري و��شر�كه يف �لتنفيذ �ملاثل وفاء للمبلغ �ملطالب به هذ� للعلم 

مبا جاء فيه ونفاذ ملفعوله قانونا
وذلك بناء على طلب �ملحكمة �ملنيبة. 

رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
اعلن حكم متهيدي بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/2910  جتاري جزئي 
�ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �لو���ش��ط  �ل�شرق  عليه/1-فخامة  �مل��دع��ي  �ىل 
�ملدعي/يو بي ��س �شبالي �شني �شوليو�شنز �إنك )فرع دبي( قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم 

بان �ملحكمة حكمت بتاريخ:2017/3/14 �حلكم �لتمهيدي �لتايل:
يف  �ل��دور  �شاحب  �حل�شابي  �خلبري  بندب  �ملو�شوع  يف  �لف�شل  وقبل  �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
�جلدول ما مل يتفق �لطرفان على تعيينه خالل ��شبوع تكون مهمته �لطالع على ملف �لدعوى وما به 
من م�شتند�ت وما ع�شى �ن يقدم له من ��شول م�شتند�ت و�لنتقال �ىل �ل�شركة �ملدعية و�ل�شركة �ملدعي 
عليها و�لطالع على �شجالتهما ودفاترهما �حل�شابية �ملنتظمة �ن كانت مت�شكهما �لورقية و�للكرتونية 
قدمته  ما  وبيان  جمحودة  غري  م�شتند�ت  ��شول  من  ذل��ك  و�شند  �لطرفني  بني  �لعالقة  طبيعة  وبيان 
�ملدعية للمدعي عليها وحددت مبلغ �ربعة �لف درهم كامانة للخبري وكلفت �ملدعي ب�شد�دها ، وحددت لها 

ch1.C.14:ملحكمة جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2017/4/25 �ل�شاعة:08:30 �س يف �لقاعة�
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
  يف الدعوى  رقم : 2016/143 جتاري كلي 

�ل�شيد/ حممد ز�هد �لعلم �شلطان �حمد 
�ل�شيد/ �شعيد عي�شى حممد �لبلو�شي 

�ل�شادة/ موؤ�ش�شة ميجنا لتجارة �لدو�ت �لكهربائية - �خل�شوم �ملدخلني - يف �لدعوى �ملذكورة 
خبري�  بندبي  �لكلية  �لتجارية  �لد�ئرة   - �لبتد�ئية  �لعني  حمكمة  تكليف  على  بناء  �أعاله. 
للتجارة  �ملدينة  و�حة  موؤ�ش�شة  �ل�شادة/  من  �ملرفوعة  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف  م�شرفيا 
�ملدعية - �شدكم  -  عليه يرجى ح�شوركم يف جل�شة �خلرة �و وكيال معتمد� ميثلكم وتقيدم 
ما لديكم من م�شتند�ت تخ�س �لدعوى وذلك يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/4/4 يف متام �ل�شاعة 
�شارع   - �بوظبي  مبدينة  و�لكائن  �ملرزوقي  عبد�ملجيد   : �خلبري  مكبت  مقر  يف  ظهر�   12.30

حمد�ن - بناية �لعني �لهلية للتاأمني - �لطابق 8 - مكتب رقم 802 
موبايل : 0506111421  - ت : 026274177  ، ف : 026274188 

اخلبري امل�سريف  
 عبداملجيد حممد املرزوقي              
التاريخ : 2017/3/28 

بالن�ســــر  اإعــــلن 
اخلبـــــــرة  اإجتمـــــــــاع 

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
  بالدعوى  رقم : 2016/2272   جتاري كلي - ابوظبي  

 �ملدعي عليهما : جميد �شليمان �شفري  ، 2-��شغر هادي برد يده 
غيار  لقطع  �شليمان  /جميد  �شركة  على  ق�شائيا  م�شفيا  �نتد�بنا  مت  �أنه  علما  نحيطكم 
�ل�شيار�ت ذ م م - بالق�شية �عاله و�ملرفوعة �شدكم من يو�شف نو�ب حممد وعليه فانتم 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  عقده  �ملقرر  �خلرة  �جتماع  بح�شور  قانونا  ميثلكم  من  �و  مكلفني 
2017/4/10 �ل�شاعة �لو�حدة ظهر� وذلك مبكتب �خلبري �ملنتدب �لكائن باخلالدية - خلف 
�ملحالت �لكري - بناية جموهر�ت د�ما�س - ميز�نني 02  - يرجى �حل�شور باملوعد و�ملكان 
عن  تخفلكم  حال  يف  بانه  علما  عاليه  بال�شركة  �خلا�شة  �مل�شتند�ت  كافة  و�إح�شار  �ملحدد 

�حل�شور فان �خلرة �شتبا�شر �عمالها وفقا لل�شالحيات �ملخولة لها قانونا. 
لال�شتف�شار �لت�شال ب����� : 6331500   02

 اخلبري احل�سابي  - مرمي عبداهلل املطرو�سي
قيد رقم : 442 

اأمام اخلربة                اعلن للح�سور 
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإعلن مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر   
    الق�سية رقم 2017/85 تظلم من اأمر على عري�سة            

�ىل �ملتظلم �شده / ر�شا زغنون
�لعنو�ن : ر�أ�س �خلمية - جزيرة �لزعاب  - رقم �لهاتف : 971504873035+ 

حيث �ن �ملتظلمة /ليلى خلويف  - رقم �لهاتف : 971501917329+ 
يقت�شي  وعليه   ، �أم��ر على عري�شة  تظلم من  رق��م 2017/85  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد 
يوم  �شباح  وذل��ك   ، �لدعوى  يف  للنظر  �لبتد�ئية  �خلمية  ر�أ���س  حمكمة  �ىل  ح�شورك 
ما  وتقدمي  �لدعوى  على  لالجابة  �شباحا    10.00 �ل�شاعة   2017/4/3 بتاريخ  �لثنني 
لديكم من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت 
�ملحدد ، فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى غيابيا بحقط لدى �شعادة �مل�شت�شار / حممد 

ر�شدي متويل.  حرر بتاريخ 2017/3/28م. 
 اأمني �سر دائرة االأمور امل�ستعجلة االوىل 
  خالد عبداهلل اآل علي

 حكومة  را�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
 اعلن ن�سرا

 �إىل �ملدعي عليه /�لمل لتجارة �ملالب�س �جلاهزة وميثلها جنوى عبيد حممد عبيد
مر�د  علي  حاجي  يو�شف  �ملدعي/  �أن  حيث  وذلك  فكان  خور  مدينة  ومقرها 
جلنة  لدى  تنفيذ   2017/33 بالرقم  �يجارية  دعوى  �شدكم  �أقام  قد  �لدرمكي 
ف�س  �ملنازعات �ليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�شي ح�شوركم �شخ�شيا 
�أو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم �أو تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف مدة 15 يوم من تاريخ 
�لوقت  �إر�شال وكيل عنكم يف  �أو عدم  . ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور  �لإعالن 

�ملحدد فاإن �للجنة �شوف تقوم بنظر �لدعوى يف غيابكم
جلنة ف�ص املنازعات االيجارية 
قلم التنفيذ 

 االمارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإنذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1928   

�ملنذرة : �شركة دبي لال�شتثمار �لعقاري - �س ذ م م  - �شفتها �ملوؤجرة
�ملنذر �ليها : �شركة بهارتي للمقاولت - �س ذ م م  

ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر بالتي : 
مبنطقة  �لكائن  �لعمال  ب�شكن  غ��رف   )6( ع��دد  �مل��ن��ذرة  م��ن  �إ�شتاأجرمت  �إي��ج��ار  عقد  مبوجب   -
�لقوز �ل�شناعية بدبي ، وحيث �ن عقد �لإيجار �ملوقع بينكم و�ل�شركة �ملخطرة قد �إنتهي بتاريخ 
2017/2/28 ولقد مت �إخطاركم بتجديده ولكنكم مل تبادرو� بالتجديد ودفع �لقيمة �ليجارية 

و�ملبالغ �مل�شتحقة رغم �ملطالبة و�مل�شاعي �لودية �ملتكررة من جانب �ل�شركة �ملنذرة. 
لذلك ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر ب�شرورة �شد�د متاأخر�ت بدل �ليجار يف خالل ثالثني يوما 
�لالزمة �شدكم  �لقانونية  �لج��ر�ءت  �شن�شطر لتخاذ  و�إل  �لن��ذ�ر  لهذ�  �إ�شتالمكم  تاريخ  من 

وحتميلكم ر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإنذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1926

�ملنذرة : �شركة دبي لال�شتثمار �لعقاري - �س ذ م م  - �شفتها �ملوؤجرة
�ملنذر �ليها : �شركة ق�شر �ل�شوق للتجارة - �س ذ م م - �مل�شتاأجرة )جمهولة �لقامة(  

ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر بالتي : 
- مبوجب عقد �إيجار �إ�شتاأجرمت من �ملنذرة �ملكتب رقم )119( ببناية �ملزنة بالق�شي�س ، وحيث 
بتاريخ 2016/4/1 ومت �خطاركم  �نتهي  �ملنذرة قد  �ل�شركة  �ملوقع بينكم وبني  �ن عقد �ليجار 
�ملطالبة  رغ��م  �مل�شتحقة  و�ملبالغ  �ليجارية  �لقيمة  ودف��ع  بالتجديد  ت��ب��ادرو�  مل  ولكنكم  بذلك 

و�مل�شاعي �لودية �ملتكررة من جانب �ل�شركة �ملنذرة. 
لذلك ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر ب�شرورة �شد�د متاأخر�ت بدل �ليجار يف خالل ثالثني يوما 
�لالزمة �شدكم  �لقانونية  �لج��ر�ءت  �شن�شطر لتخاذ  و�إل  �لن��ذ�ر  لهذ�  �إ�شتالمكم  تاريخ  من 

وحتميلكم ر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإنذار عديل بالن�سر
 رقم 2016/1/1927

�ملنذرة : �شركة دبي لال�شتثمار �لعقاري - �س ذ م م  - �شفتها �ملوؤجرة
�ملنذر �ليها : �شركة �شكاي تكنيك خلدمات �لتنظيف �س ذ م م - �مل�شتاأجرة )جمهول �لقامة(  

ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر بالتي : 
�ملوقع  �ليجار  عقد  �ن  وحيث   )102( رقم  �ملكتب  �ملنذرة  من  �إ�شتاأجرمت  �إيجار  عقد  -مبوجب 
بينكم وبني �ل�شركة �ملنذرة قد �نتهي بتاريخ 2015/5/31 ومت �إخطاركم بذلك  ولكنكم مل تبادرو� 
بالتجديد ودفع �لقيمة �ليجارية و�ملبالغ �مل�شتحقة رغم �ملطالبة و�مل�شاعي �لودية �ملتكررة من 

جانب �ل�شركة �ملنذرة. 
لذلك ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر ب�شرورة �شد�د متاأخر�ت بدل �ليجار يف خالل ثالثني يوما 
�لالزمة �شدكم  �لقانونية  �لج��ر�ءت  �شن�شطر لتخاذ  و�إل  �لن��ذ�ر  لهذ�  �إ�شتالمكم  تاريخ  من 

وحتميلكم ر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإنذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1929   

�ملنذرة : �شركة دبي لال�شتثمار �لعقاري - �س ذ م م  - �شفتها �ملوؤجرة
�ملنذر �ليها : �شركة بهارتي للمقاولت - �س ذ م م  

ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر بالتي : 
�لكائن  �لعمال  ب�شكن   )168( رق��م  �لغرفة  �مل��ن��ذرة  م��ن  �إ���ش��ت��اأج��رمت  �إي��ج��ار  عقد  مبوجب   -
لل�شركة  �ليجار  مقابل  ب�شد�د  تقومو�  مل  �أنكم  وحيث   ، بدبي  �ل�شناعية  �لقوز  مبنطقة 
تلك  �ىل  متتثلو�  مل  �نكم  �إل  جانبه  من  �ملتكررة  �لودية  و�مل�شاعي  �ملطالبات  رغم  �ملوؤجرة 

�ملطالبات حتى تاريخه. 
لذلك ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر ب�شرورة �شد�د متاأخر�ت بدل �ليجار يف خالل ثالثني 
يوما من تاريخ �إ�شتالمكم لهذ� �لنذ�ر و�إل �شن�شطر لتخاذ �لجر�ءت �لقانونية �لالزمة 

�شدكم وحتميلكم ر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 
  الكاتب العدل

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :   

�ملودعة حتت رقم 260036                                  بتاريخ : 2016/9/20

با�شم  :  جو�شي جروب كو.، �ل تي دي

وعنو�نه : توجنك�شياجن �يكومنيك ديفلومبنت زون، ووتوجن تاون،  زهيجياجن 314500، �ل�شني

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 24 

�لن�شيج، رقع  �ألياف زجاجية ت�شتخدم يف  �أقم�شة  من   ، �أقم�شة لال�شتخد�م يف �لن�شيج   ، �أقم�شة 

�أغطية �شائبة لالثاث، �شتائر من �لن�شيج �و  لنّباد، منا�شف من �لن�شيج، �شر��شف،  من �لقما�س، 

�لبال�شتك، قفاز�ت للغ�شيل

 و�شف �لعالمة :  �حلرف و�لرقم E7  مكتوبة بالالتينية 

�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية  :

�ملودعة حتت رقم 263793                               بتاريخ :2016/11/23   

با�شم  :  يوجن و�ي هوجن

وعنو�نه : 23- جالن �شيك�شني  14/2 تامان كاجان �وتاما، 43000 كاجان �شيالجنور  دي. �أي. 

، ماليزيا

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 34  

�لتبغ  ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكريت.

و�شف �لعالمة : �لكلمة Huatianxia  مكتوبة باأحرف لتينية 

�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية  :

�ملودعة حتت رقم 260494                                بتاريخ :2016/9/28   

با�شم  :  �شركة جبل �خلليج للتجارة �لعامة –ذ م م 

وعنو�نه : �س ب 31603 – دبي   – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 32  

�شر�ب   ، �لكحولية  غري  �لأخ���رى  و�مل�شروبات  و�لغازية  �ملعدنية  �ملياه   ، �لكحولية  غري  �لبرية 

�لفو�كه وع�شري �لفو�كه ، مركز�ت �لع�شائر و�مل�شتح�شر�ت �لأخرى ل�شنع �مل�شروبات، م�شروبات 

�لطاقة.

و�شف �لعالمة : �لكلمة fruiticana  مكتوبة باأحرف لتينية 

�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية  :      

   �ملودعة حتت رقم 262780                             بتاريخ :2016/11/8   
با�شم  :  ني�شان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا )وتتاجر �ي�شاً با�شم: ني�شان موتور كو.، ليمتد.(

وعنو�نه : رقم 2، تاكار�– ت�شو، كاناغاو�– كو، يوكوهوما– �شي، كاناغاو�– كني، �ليابان
 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 12  

�ملركبات وقطعها ولو�زمها؛ �ملركبات �لكهربائية وقطعها ولو�زمها؛ عربات؛ �شاحنات؛ �شاحنات مغلقة )مركبات(؛ �شيار�ت 
جر�ر�ت،  �شاحنات؛  �ل�شباق؛  �شيار�ت  ريا�شية؛  �شيار�ت  �لرحالت/�ملبيت؛  �شيار�ت  حافالت؛  �لريا�شية؛  لال�شتخد�مات 
قاطر�ت جر؛ لباد�ت مكابح للمركبات �لرية؛ و�قيات �شدمات للمركبات؛ �أكيا�س هو�ء )�أجهزة �أمان يف �ملركبات �لرية(؛ 
و�قيات وحل للمركبات؛ �شيار�ت بدون �شائق )�شيار�ت ذ�تية �حلكم(؛ مكائن للمركبات �لرية؛ حمركات للمركبات �لرية؛ 
�لرية؛  للمركبات  نقل �حلركة  �آليات  �لرية؛ قطع  للمركبات  نقل �حلركة  �آليات  للمركبات؛  �شا�شيهات  هياكل مركبات؛ 
�أعمدة نقل �حلركة للمركبات �لرية؛ جمموعة م�شننات للمركبات �لرية؛ قاب�شات )كلت�شات( للمركبات �لرية؛ حماور 
�طار�ت  �ملركبات؛  �ملركبات؛ عجالت  لل�شدمات يف  نو�ب�س خممدة  �ملركبات؛  لتوقف  �ملركبات؛ خممد�ت �شدمات  دو�ليب 
زجاج  للمركبات؛  مكابح  �لد�خلية؛  �لنابيب  لإ�شالح  ل�شقة  مطاطية  رقع  �ملركبات؛  عجالت  �شر�ت  �ملركبات؛  لعجالت 
��شار�ت �لجتاه  للمركبات؛  �بو�ق  �لرية؛  للمركبات  �لمامي؛ وحد�ت توجيه  �ملركبات  �لمامي؛ م�شاحات زجاج  �ملركبات 
للمركبات؛ مقاعد �ملركبات؛ �أحزمة �أمان ملقاعد �ملركبات؛ م�شاند �لر�أ�س ملقاعد �ملركبات؛ �أجهزة �نذ�ر رجوع �ملركبات �إىل 
�خللف؛ �أجهزة �شد �شرقة �ملركبات؛ مر�يا �لروؤية �خللفية؛ ر�فعات لالأبو�ب �خللفية )�أجز�ء من �ملركبات(؛ �أجهزة تعطيل 
�لرفع لتعزيز �لكبح عند �لهبوط )كو�بح( للمركبات؛ حامالت حقائب للمركبات؛ �شال�شل مانعة لالنزلق؛ �غطية م�شكلة 
للمركبات؛ �غطية ملقاعد �ملركبات؛ م�شخات هو�ء )لو�زم للمركبات( حامالت زلجات للمركبات �لرية؛ ولعات �شيجار 
للمركبات �لرية؛ مقاعد �مان لالأطفال، يف �ملركبات؛ �أ�شقف للمركبات؛  �أبو�ب للمركبات؛ وكلها مدرجة يف �لفئة �لدولية 

.12
و�شف �لعالمة : �لعبارة    NISSAN INTELLIGENT CHOICE مكتوبة بحروف لتينية

�ل�شرت�طات:
�ر�شاله بالريد  �و   ،  على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

�مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية  :

�ملودعة حتت رقم 255266                                   بتاريخ :2016/6/16    

با�شم  :  ني�شان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا )وتتاجر �ي�شاً با�شم: ني�شان موتور كو.، ليمتد.(

وعنو�نه : رقم 2، تاكار�– ت�شو، كاناغاو�– كو، يوكوهوما– �شي، كاناغاو�– كني، �ليابان

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 12  

�ل�شيار�ت وقطعها وتركيباتها؛ �ل�شيار�ت �لكهربائية وقطعها وتركيباتها؛ �ل�شيار�ت �لتي تعمل 

بخاليا �لوقود وقطعها وتركيباتها

و�شف �لعالمة : �لعبارة    Premium Active Compact مكتوبة بحروف لتينية

�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية  :      

�ملودعة حتت رقم 255554                                 بتاريخ :2016/6/22   

با�شم  :  ني�شان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا )وتتاجر �ي�شاً با�شم: ني�شان موتور كو.، ليمتد.(

وعنو�نه : رقم 2، تاكار�– ت�شو، كاناغاو�– كو، يوكوهوما– �شي، كاناغاو�– كني، �ليابان

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 12  

�لأجز�ء  �لأوتوماتيكية؛  و�ل�شيار�ت  �لتحكم  �لذ�تية  �ل�شيار�ت  و�ل�����ش��ي��ار�ت؛  �ل��ري��ة  �ملركبات 

�لهيكلية و�لرتكيبات للمركبات �لرية �أو �ل�شيار�ت.

و�شف �لعالمة : كلمة    ProPilotمكتوبة بحروف لتينية

�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية  :

�ملودعة حتت رقم 255267                                  بتاريخ :2016/6/16   

با�شم  :  ني�شان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا )وتتاجر �ي�شاً با�شم: ني�شان موتور كو.، ليمتد.(

وعنو�نه : رقم 2، تاكار�– ت�شو، كاناغاو�– كو، يوكوهوما– �شي، كاناغاو�– كني، �ليابان

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 12  

�ل�شيار�ت وقطعها وتركيباتها؛ �ل�شيار�ت �لكهربائية وقطعها وتركيباتها؛ �ل�شيار�ت �لتي تعمل 

بخاليا �لوقود وقطعها وتركيباتها

و�شف �لعالمة : �لعبارة    Premium Active Crossover مكتوبة بحروف لتينية

�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية  :      

�ملودعة حتت رقم 255553                                   بتاريخ :2016/6/22   

با�شم  :  ني�شان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا )وتتاجر �ي�شاً با�شم: ني�شان موتور كو.، ليمتد.(

وعنو�نه : رقم 2، تاكار�– ت�شو، كاناغاو�– كو، يوكوهوما– �شي، كاناغاو�– كني، �ليابان

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 9 

و�دو�ت ومعد�ت �لت�شالت  �أجهزة  �أجهزة مالحية للمركبات؛  �لقيا�س؛  �أدو�ت  �لقيا�س؛  �أجهزة 

�ل�شلكية و�لال�شلكية؛ �آلت و�أجهزة �إلكرتونية وقطعها؛ �أجهزة �لكمبيوتر؛ برجميات �لكمبيوتر؛ 

بر�مج �لكمبيوتر؛ بر�مج �لتطبيقات.

و�شف �لعالمة : كلمة    ProPilotمكتوبة بحروف لتينية

�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية  :      

   �ملودعة حتت رقم 262783                                 بتاريخ :2016/11/8    
با�شم  :  ني�شان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا )وتتاجر �ي�شاً با�شم: ني�شان موتور كو.، ليمتد.(

وعنو�نه : رقم 2، تاكار�– ت�شو، كاناغاو�– كو، يوكوهوما– �شي، كاناغاو�– كني، �ليابان
 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 35  

خدمات �لدعاية و�لعالن؛ �د�رة �لعمال؛ توجيه �لعمال؛ تفعيل �لن�شاط �ملكتبي؛ �لدعاية و�لعالن �خلارجي؛ �لعالن و�لدعاية �ملبا�شرة على 
�شبكة �لكمبيوتر مبا يف ذلك �لإنرتنت؛ �لإعالن بالر�ديو؛ ن�شر مو�د �لدعاية و�لإعالن؛ �لدعاية و�لعالن عر �لتلفزيون؛ عر�س �ل�شلع على 
�إر�شاد �مل�شتهلك(؛ جتميع، ملنفعة �لآخرين،  و�شائل �لت�شال لغايات بيعها بالتجزئة؛ تقدمي �ملعلومات �لتجارية و�مل�شورة للم�شتهلكني )متجر 
جمموعة متنوعة من �ل�شلع )با�شتثناء نقلها(، �لتي متكن �لعمالء من �شر�ء مريح لتلك �ل�شلع، وحتديد� عر�س �لب�شائع على و�شائل �لت�شال 
للمحركات  �جلملة  �أو  �لتجزئة  خدمات  ولو�زمها؛  �لهيكلية  و�لأج��ز�ء  �لرية  للمركبات  �جلملة  �أو  �لتجزئة  خدمات  بالتجزئة،  �لبيع  لغايات 
�لرئي�شية �لغري كهربائية للمركبات �لرية وقطعها ولو�زمها؛ خدمات �لتجزئة �أو �جلملة لعنا�شر �آلت للمركبات �لرية؛ خدمات �لتجزئة �أو 
�جلملة مل�شتح�شر�ت �لتلميع؛ خدمات �لتجزئة �أو �جلملة للزيوت �ل�شناعية؛ خدمات �لتجزئة �أو �جلملة للمطبوعات و�ملن�شور�ت �لإلكرتونية؛ 
�لرية  و�ملركبات  �لرية  �ملركبات  بيع  لعقود  وكالة  خدمات  �لإلكرتونية؛  للمن�شور�ت  �ل�شوت  ت�شجيل  حلامالت  �جلملة  �أو  �لتجزئة  خدمات 
�مل�شتخدمة؛ خدمات وكالة لعقود بيع �ملركبات �لرية وقطعها ولو�زمها وتوفري �ملعلومات �ملتعلقة بذلك؛ ترويج �ملبيعات )لالآخرين(؛ جتميع 
�ملعلومات يف قو�عد بيانات �لكمبيوتر؛ تنظيم �ملعلومات يف قو�عد بيانات �لكمبيوتر؛ خدمات �لإعالن و�لدعاية لل�شيار�ت؛ وكالت �ل�شتري�د 
و�لت�شدير؛ توفري �ملعلومات عن �ملبيعات �لتجارية؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة باأ�شعار �ل�شلع �لولية، وبالتحديد خدمات مقارنة �لأ�شعار؛ توفري 
�ل�شلع  �أو دعائية؛ توفري �شوق على �لنرتنت مل�شرتي وبائعي  �لوقود؛ فهر�شة �لإنرتنت لأغر��س جتارية  �لأ�شعار يف جمال  معلومات مقارنة 
باملبيعات  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري  �مل�شتخدمة؛  �لرية  و�ملركبات  �لرية  للمركبات  �لتجارية  باملبيعات  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري  و�خلدمات؛ 
يبيعون  �لذين  و�ملوزعون  �لرية  �ملركبات  بتجار  يتعلق  ما  يف  �لأعمال  �إد�رة  يف  ��شت�شار�ت  �لرية؛  باملركبات  �ل�شلة  ذ�ت  للمنتجات  �لتجارية 
�ملركبات �لرية و�أجز�ئها وملحقاتها؛ خدمات ترتيب و�إد�رة وتقدمي �مل�شورة و�خلدمات �ل�شت�شارية وخدمات �ملعلومات �ملتعلقة بتجارة تاأجري 

�ل�شيار�ت؛ خدمة �شالة �لعر�س.
و�شف �لعالمة : �لعبارة    NISSAN INTELLIGENT CHOICE مكتوبة بحروف لتينية

�ل�شرت�طات:
 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل 

ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :   

�ملودعة حتت رقم 263709                             بتاريخ : 2016/11/22  

با�شم  :  بري�شيو�شا – ل�شرتي ، �يه . ��س

وعنو�نه : �ل نويف �شفيت  �شي بي . 915 ، كامينكي  �شينوف، جمهورية �لت�شيك

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 11  

جتهيز�ت �لإ�شاءة ، �لرثيات، �مل�شابيح �لزجاجية

و�شف �لعالمة :  �لعبارة Preciosa Star Dust  مكتوبة باحرف لتينية  

�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة 

�لقت�شاد ، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية  :      

   �ملودعة حتت رقم 262786                            بتاريخ :2016/11/8   
با�شم  :  ني�شان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا )وتتاجر �ي�شاً با�شم: ني�شان موتور كو.، ليمتد.(

وعنو�نه : رقم 2، تاكار�– ت�شو، كاناغاو�– كو، يوكوهوما– �شي، كاناغاو�– كني، �ليابان
 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 37  

�إ�شالح �أو �شيانة �ملركبات �لرية؛ توفري �ملعلومات حول �إ�شالح �أو �شيانة �ملركبات �لرية؛ �إ�شالح �أو �شيانة 
�ملركبات �لأر��شي �مل�شتخدمة؛ خدمات �لوكالة لإ�شالح �أو �شيانة �ملركبات �لرية؛ تنظيف وغ�شل �ملركبات 
�لرية من �لد�خل؛ توفري من�شاآت غ�شل �ملركبات �لرية؛ �إعادة بناء و�إ�شالح و�شيانة وغ�شيل وطالء وتلميع 
�لقاعدية  �لهياكل  �أج��ز�ء  �شيانة  �أو  �إ�شالح  �لطلب؛  ح�شب  ولو�زمها  �لهيكلية  و�أج��ز�ءه��ا  �لرية  �ملركبات 
�أجهزة �لت�شالت،  �إ�شالح و�شيانة  �إلكرتونية و�أجز�ئها؛  �آلت و�أجهزة  �أو �شيانة  �إ�شالح  وهياكل �ملركبات؛ 
�أو �شيانة معد�ت  �إ�شالح  �أجهزة �لهاتف و�أجهزة ��شتقبال �لر�ديو و�أجهزة �ل�شتقبال �لتلفزيوين؛  بخالف 
�إ�شالح  �لتحكم؛  �أجهزة  �أو  �لكهربائية  �لطاقة  توزيع  و�أجهزة  �آلت  �شيانة  �أو  �إ�شالح  �لت�شالت؛  و�أجهزة 
�أو �شيانة  �إ�شالح  �لبطاريات و�خلاليا؛  �أو �شيانة  �إ�شالح  �لكهربائية؛  �ل�شحن للمركبات  �أجهزة  �أو �شيانة 
حمركات �لحرت�ق �لد�خلي؛ �إ�شالح �أو �شيانة لأجز�ء من حمركات �لحرت�ق �لد�خلي؛ �إ�شالح �أو �شيانة 

قطع �ملحركات؛ �إ�شالح �أو �شيانة �ملولد�ت؛ تقدمي �مل�شاعدة عند تعطل �ملركبات )ت�شليح(.

بحروف  مكتوبة   NISSAN INTELLIGENT CHOICE �ل��ع��ب��ارة      : �ل��ع��الم��ة  و���ش��ف 
لتينية

�ل�شرت�طات:
 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 

بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :  

�ملودعة حتت رقم 263708                               بتاريخ : 2016/11/22   

با�شم  :  بري�شيو�شا – ل�شرتي ، �يه . ��س

وعنو�نه : �ل نويف �شفيت  �شي بي . 915 ، كامينكي  �شينوف، جمهورية �لت�شيك

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 21  

قالئد ومعلقات �لرثيات �مل�شنوعة من �لكري�شتال و�لزجاج �مللون و �لزجاج �مل�شيء و و�لزجاج 

و�ل�شيليكا  �ل��زخ��ريف،  �لزجاجي  �ملن�شور  �مل��ل��ون،  و�ل��زج��اج  �لكري�شتال  ومنتجات  و�لكري�شتال، 

�لزجاجية )منتجات �شبه م�شغولة(، غري �ملخ�ش�شة للبناء، وكتل �لكري�شتال �مللون )منتج ن�شف 

م�شغول( �لهياكل �مل�شنوعة من �لزجاج.

و�شف �لعالمة :  �لعبارة Preciosa Star Dust  مكتوبة باحرف لتينية  

�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية  :       

�ملودعة حتت رقم 259591                              بتاريخ :2016/9/6   

با�شم  :  جمموعة �لبز�ز للتجارة و�ل�شناعة �ملحدودة

وعنو�نه : جزر بريطانيا �لعذر�ء – �ململكة �ملتحدة

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 34  

�ملع�شل ، �لتبغ  ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكريت

��شفله  كتب  خط  ر�شم  �لأ�شفل  ويف  عربية  باحرف  مكتوبة  ر�ز�ن   �لكلمة:     : �لعالمة  و�شف 

ل�شي�شة   ر�شم  �لعالمة  ميني  وعلى  لتينية  باحرف    Razan Molasses

�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:      

�ملودعة حتت رقم 255154                                بتاريخ :2016/6/14   

با�شم  :  منيكون كو.، �ل تي دي

وعنو�نه : 19-21، �وي 3-ت�شومي، ناكا-كو ناغويا-�شي، �آي�شي، 0006-460، �ليابان

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 5  

م�شتح�شر�ت �شيدلنية للعد�شات �لال�شقة؛ م�شتح�شر�ت �شيدلنية �أخرى؛ حماليل للعد�شات 

�لال�شقة.

و�شف �لعالمة : �لعبارة SMART TOUCH  مكتوبة باأحرف لتينية 

�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:  

�ملودعة حتت رقم 263272                                  بتاريخ : 2016/11/15   

با�شم  :  بي �م جي �ند�شرتيز �س م ح

وعنو�نه : ر��س �خليمة  - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 34  

�لتبغ  ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكريت و�ملع�شل  

و�شف �لعالمة : �لكلمة: ronnill  مكتوبة باأحرف لتينية بخط ذهبي 

�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم 255155                                    بتاريخ :2016/6/14   

با�شم  :  منيكون كو.، �ل تي دي

وعنو�نه : 19-21، �وي 3-ت�شومي، ناكا-كو ناغويا-�شي، �آي�شي، 0006-460، �ليابان

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 9  

�لعد�شات  حامالت  �لال�شقة،  للعد�شات  وحتديد�ً حقائب وقاية  ولو�زمها،  �لال�شقة  �لعد�شات 

�لال�شقة، �أجهزة و�شع و�إز�لة �لعد�شات �لال�شقة، و�ملدرجة يف �لفئة   9  

و�شف �لعالمة : �لعبارة SMART TOUCH  مكتوبة باأحرف لتينية 

�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:  

�ملودعة حتت رقم 254986                                 بتاريخ :2016/6/9    

با�شم  :  �شتاربوز توباكو، �نك   

وعنو�نه : 2116 دبليو لينكولن �فنيو �ناهيم، كاليفورنيا 92801، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 43  

خدمات مقاهي �شرب �ل�شيجار و�لرجيلة 

و�شف �لعالمة : �لعبارة:STARBUZZ  مكتوبة باحرف لتينية 

�ل�شرت�طات:

 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /                    

ماير – روميان �ند بارتنريز 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم :  259693   بتاريخ :  08 /  09 /  2016

با�ش��م:   �ل�شيد. مي�شيل مر�د

وعنو�نه: مكتب رقم 212 ملك ميثاء علي �لعوي�س – ديرة – بور�شعيد – دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لعطور و م�شتح�شر�ت �لتجميل، �ملدرجة يف �لفئة رقم 3

�لو�ق�عة بالفئة:  3

�لالتينية  بالأحرف  مكتوبتني  كلمتني  من  " Fast Care" تتاألف  �لتجارية  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 

�لكبرية باللون �لأحمر وهاتني �لكلمتني مكتوبتني فوق بع�شهما �لبع�س. ويوجد حتت �لعالمة �لتجارية 

�شعار �ل�شركة و �لذي هو عبارة عن �شكل ي�شبه ورده حمر�ء �للون كما هو مو�شح بال�شكل. 

�ل�ش��رت�طات:  ل يوجد

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:   

�ملودعة حتت رقم 261940                               بتاريخ :2016/10/25   
با�شم  :  جرين كونك�شني تكنولوجي ليمتد

وعنو�نه : مكتب 501، بلوك 6 ، لوجن�شينج �ند�شرتيال بارك، د�لجن، لوجن هو�، �شينزن �ل�شني
 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية : �لفئة: 9  

�أجهزة ملحقة باحلا�شوب؛ بر�مج �لكمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل( ؛ ج�شور قبانية؛ �لأدو�ت 
مفاتيح  لوحات  �لفوتوغر�يف  �لت�شوير  لأجهزة  منا�شب  �ل�شوت؛  ملكر�ت  �شناديق  �ملالحية؛ 
قو�ب�س  كهربائية؛  كبالت  (؛  �)كهربائية  توزيع  �شناديق  ؛   كهربائية  حث  ملفات  كهربائية؛، 
وماخذ و�أدو�ت تو�شيل �أخرى )و�شالت كهربائية( مو�شالت ��شالك )كهربائية(؛ �أجهزة �شحن 
�شمعية  �لبيانات؛ م�شتقبالت  �أجهزة معاجلة  كهربائية؛  تنظيم  �أجهزة  �لكهربائية؛  �لبطاريات 

وب�شرية؛ �أجهزة �ر�شال �إ�شار�ت �لكرتونية
و�شف �لعالمة : �لكلمة  UGREEN مكتوبة باأحرف لتينية  ب�شكل مميز 

�ل�شرت�طات:
 على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �و �ر�شاله بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 97552                         18 /07 / 2017
با�ش��م: �س. �ي تي �ي جيد� �شاناي يف تيكاريت �نونيم �شريكتي
وعنو�نه: �ورجانري �شاناي بولقي�شي 11. كاد ��شك�شري - تركيا.

و�لو�قعة يف �لفئة )30(.
و�مل�شجلة حتت رقم : )133489(  بتاريخ:   06/  03  /2011

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 
�نتهاء �حلماية يف : 18/ 07 / 2017   وحتى تاريخ : 18/ 07 / 2027 

ق�سم �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العلمات التجارية
اخلمي�ص  30  مار�ص 2017 العدد 11982
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العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
   يف  الدعوى 2016/862  مدين  جزئي   

�ل�شادة �ملدعي عليه : م�شطفى حمدي �لعدوي علي ز�هر  
مبا �ن هناك دعوى مقامة �شدكم من قبل �ملدعي/ حميد عزيز حميد �لعطار 

 �أمام حماكم دبي �أونه مت تعيينا خبري� م�شرفيا بالدعوى مبوجب �حلكم �ل�شادر بالدعوى 
�أعاله فاإننا ندعوكم حل�شور �جتماع �خلرة بالدعوى وذلك يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/4/3 
يف متام �ل�شاعة �لثالثة ع�شر� مبقر مكتبنا �نرت� لال�شت�شار�ت �ملالية  وذلك بالعنو�ن �لتايل 
: دبي - حمي�شنة - �شارع بريوت - بناية �مليز�ن - �لطابق �لثالث - مكتب  303 مقابل مركز 
كلد�ري لتعليم قيادة �ل�شيار�ت وبذ�ت �لبناية يوجد بنك دبي  �لتجاري تليفون : 042206899 
، فاك�س : 042206877 - يرجى �لطالع و �إح�شار كافة ما لديكم من م�شتند�ت و�حلر�س على 

�حل�شور  يف �ملوعد �ق�شاه. 
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
  د. علي را�سد الكيتوب 

  اعلن اجتماع خربة

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
  يف الدعوى رقم 2015/1366 ا�ستئناف جتاري  

و�ملقامة من :-  �مل�شتاأنفة : �شركة ديناميك �ويل تريدينج ميدل �ي�شت دي �م �شي �شي - بوكالة �ملحامي / �حمد 
ح�شني رم�شان �ىل علي ، فاك�س 043607133 

�مل�شتاأنف �شدها : �ويل ماركتينج �آند تريدينج �نرتنا�شونال - �س م ح - بوكالة �ملحامي/ يعقوب �شاهني عبد�هلل، 
 044357578 فاك�س   ، �حلو�شني  علي  عبد�هلل  عبد�لرحمن  فوزية  �ملحامية/  بوكالة   ،  042830099  :  فاك�س 

2( �شركة طر� مارين �نك ب�شفتهم مالكي وم�شغلي �ل�شفينة جمري�  
tebramarine@gmail.com : لريد �لكرتوين�

�حلكم  مبوجب  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �ملنتدب  �لطنجري  وجيه  حمزة  �لقبطان   / �لبحري  �خلبري  يعلن 
�شركة  �لثانية  �شدها  �مل�شتاأنف  �ىل   2017/1/30 بتاريخ  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة  عد�لة  عن  �ل�شادر  �لتمهيدي 
 )JUMAIRA - �( ب�شفتهم مالكي وم�شغلي �ل�شفينة )جمريTebra Marine Inc( طر� مارين �إنك
ب�شرورة ح�شور �جتماع جلنة �خلرة �ملقرر عقده يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/4/4 يف متام �ل�شاعة �لو�حدة 14.00 

وتقدمي كافة ما لديها من م�شتند�ت ومذكر�ت موؤيدة لدفوعها مرتبة ومت�شل�شلة ومرتجمة - 
وذلك مبقر مكتب �خلبري �لبحري /حمزة وجيه �لطنجري و�لكائن باإمارة دبي - معر �خلليج �لتجاري - برج 

برليغتون - �لدور 34 - مكتب رقم 3406 
مكتب اخلبري البحري 
القبطان / حمزة وجيه الطنجري  

اخلربة جلنة  اإجتماع  حل�سور   اإعلن 

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
 يف الدعوى رقم 2016/2403 جتاري جزئي 

�ملدعي عليها : �شى هونغ هو 
نود �لفادة بانه مت تكليفنا من قبل حمكمة دبي �لبتد�ئية �ملوقرة- للقيام مبهمة 
�خلرة �حل�شابية يف �لدعوى رقم )2016/2403( جتاري جزئي ،  وبناء عليه فاننا 
نرغب يف �لجتماع بكم يف مقر مكتبنا �لكائن مبنطقة �لنهدة 2 )دبي( �شارع بغد�د 
مقابل مدر�شة �للفية بجانب كليات �لتقنية �لعليا للطالبات - بناية مركز بالتنيوم 
لالعمال - �لطابق �لر�بع - مكتب رقم )406( هاتف رقم 2344403-04 فاك�س رقم 
�ل�شاعة 11.00 �شباحا،   �ملو�فق  2017/4/2م  يف متام  �لح��د   يوم  2344330-04 يف 
وذلك ملناق�شة مو�شوع �لدعوى �ملذكورة �عاله ، لذ� يرجى ��شطحاب كافة �مل�شتند�ت 

و�لور�ق �لثبوتية �لتي حتقق دفاعكم يف ح�شور موكلكم �و من ينوب عنكم.
�لنظم للمحا�سبة و�لتدقيق 
�خلبري �حل�سابي/ عبيد حميد �سيف حممد �لقعود   

ح�سور  اإىل  الدعوة 
حما�سبية  خربة  اإجتماع 

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
يف اال�ستئناف رقم 2016/4671 جتاري كلي  

يعلن �خلبري �ملحا�شبي حممد علي فرحات و�ملعني من قبل  حمكمة �ل�شارقة 
�ملدعي/  و�ملقامة من   - �لق�شية رقم 2016/4671 جتاري كلي  �لبتد�ئية يف 
بنك �مل�شرق �س م ع ، وتنفيذ� للمهمة فاإن �ملدعي عليها: �ملجموعة �ل�شتثمارية 
�خل�شو�شية �ملحدودة  مدعوه حل�شور �جتماع �خلرة �حل�شابية ب�شخ�شها �و 
 2017/4/3 �ملو�فق  �لثنني   يوم  و�ملقرر عقده  منها  وكيال معتمد�  بو��شطة 
�ل�شاعة �لو�حدة ظهر� مبكتب �خلبري �لكائن يف دبي - ديرة - �شارع �لرقة - 
مركز �لرقة لالأعمال ، بناية فندق �يب�س �لطابق 5 ،  مكتب رقم )5001( ، ت 

: 04/2500251 ، متحرك : 050-6466748
اخلبري املحا�سبي - حممد علي فرحات    

اعلن ح�سور 
اجتماع خربة ح�سابية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحلل �سركة     

��شم �ل�شركة :  جنمة �لفجر لاللكرتونيات -) �ض.ذ.م.م(
/ ب��ردب��ي   - �لعقارية  للو�شاطة  دي��رة  �شما  ملك   )8C-01B( رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
�لثنية �لوىل - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة : 537513  رقم 
�لقيد بال�شجل �لتجاري : 63584 - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك 
دبي  �لعدل حماكم  و�ملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2017/1/19   ق��ر�ر حماكم دبي  مبوجب 
بتاريخ  2017/1/19  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني 
�لعنو�ن : مكتب رقم 204 - ملك عبد�هلل �ل�شعايل  �جلريودي للتدقيق و�ملحا�سبة  
- ديرة - هور �لعنز -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04 - م�شطحباً معه كافة 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن

د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/�جلريودي للتدقيق و�ملحا�سبة
   �لعنو�ن : مكتب رقم 204 - ملك عبد�هلل �ل�شعايل - ديرة - هور �لعنز - هاتف  04-2389721 
فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
 تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية جنمة �لفجر لاللكرتونيات -) �ض.ذ.م.م(

كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق  بتاريخ 2017/1/19  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب 
�أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  من  وعلى    2017/1/19 بتاريخ   دب��ي  حماكم  �لعدل 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
 اعــــــــــلن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع �ل�شيد/ حممد م�شعود عبد�هلل م�شعود �لكلباين - �لإمار�ت �جلن�شية 
ب�شفته مالك �ل�شهادة ملقاولت �لتك�شية و�لر�شيات و�ل�شباغ ، رخ�شة رقم : 571460 د�ئرة 
�جلنه  ريا�س  ل�شالح  �لرخ�شة  عن  و�لتنازل  بيع  يف  يرغب  �ل�شارقة  �لقت�شادية  �لتنمية 

م�شفي حممد �شري�ج �ل�شالم بنجالدي�س �جلن�شية بكامل �ملوجود�ت �ملحل �لتجاري 
- تغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل وكيل خدمات 

 وعمال بن�س �ملادة )14(  فقرة )5( من �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013م  يف �شان 
�لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�إنه �شوف يتم �مل�شادقة على �لجر�ء 
�مل�شار �لهي بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س على ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور بالعالن لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  االحتادية االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
 اعـــــــلن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان  : �ل�شيد/ 
على  �لت�شديق  وطلب   - �لإم���ار�ت   : �جلن�شية   ، �ليماحي  حممد  علي  حممد  ح�شن 
�خلور  �لتجاري جنمه  �ل�شم  100% يف  �لبالغة  )ت��ن��ازل(  يف ح�شته  يت�شمن  حم��رر 
لتجارة �لجهزة �لكهربائية ، ن�شاط �لرخ�شة جتارة �لجهزة �لكهربائية ، و�ملرخ�س 
�ل�شادر   527150 رق��م  جتارية  رخ�شة  خورفكان  يف   �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من 
�ل�شيد/�ف�شل  �ىل  بخورفكان.  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  يف   2004/4/10 بتاريخ 
فاتاتور فلبيل ، �جلن�شية : �لهند -  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة 
خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

 اعـــــــلن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان  : �ل�شيد/ 
يون�س �حمد جمعه حميد �حلو�شني ، �جلن�شية : �لإم��ار�ت -  وطلب �لت�شديق على 
حمرر يت�شمن )تنازل( يف ح�شته �لبالغة 100% يف �ل�شم �لتجاري �أبر�ج �ملها للتك�شية 
و�لر�شيات ، ن�شاط �لرخ�شة مقاولت فئة �شاد�شة ، لتك�شية و�لر�شيات ، و�ملرخ�س  
�ل�شادر   605817 رق��م  جتارية  رخ�شة  خورفكان  يف   �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من 
بتاريخ 2010/3/23 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان. �ىل �ل�شيد/ ناديه علي 
حممد �حلو�شني ،�جلن�شية : �لإمار�ت -  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف 
مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

�نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اعلن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/659 عقاري كلي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- فهد �شديقي وقار �شديقي جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/1/10  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ �مالك للتمويل )�شركة 
م�شاهمة عامة( بف�شخ �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك مو�شوع �لدعوى ومالحقها و�شطب عبارة 
بالتملك  �ملنتهي  بالتملك طبقا لعقد �لجارة  �ملنتهية  �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة  )تخ�شع ملكية 
وملحقاته �ملودع لدى �لد�ئرة( �لو�ردة ب�شهادة �مللكية �ل�شادرة عن د�ئرة �لر��شي و�لأمالك ، وبالز�م 
بدفع  و�لز�مه   ، لها  ورد �حليازة   - للمدعية  �لتد�عي  �لعقارية حمل  �لوحدة  بت�شليم  عليه  �ملدعي 
مبلغ 365.741.79 درهم )ثالثمائة وخم�شة و�شتون �لفا و�شبعمائة وو�حد و�ربعون درهما وت�شعة 
ما  ورف�شت  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  درهم  �لف  ومبلغ  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لزمته  فل�شا(  وت�شعون 
ز�د عن ذلك من طلبات.   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اعلن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/538 عقاري كلي                                                

�ىل �ملدعي عليه/1- فريبا �حمد ديناروند جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�مالك للتمويل )�شركة 
م�شاهمة عامة( وميثله : عبد�للطيف حممد �بوبكر �حمد �حلمادي - نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�ملنعقدة بتاريخ 2016/12/27 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/�مالك للتمويل )�شركة م�شاهمة عامة( 
بف�شخ �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك مو�شوع �لدعوى ومالحقها و�شطب عبارة )تخ�شع ملكية �لعقار 
�ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �لجارة �ملنتهي بالتملك وملحقاته �ملودع لدى �لد�ئرة( 
�ملدعي  بتاريخ 2011/1/19 وبالز�م  د�ئ��رة �لر��شي و�لأم��الك  �ل�شادرة عن  �لعقار  ب�شهادة ملكية  �ل��و�ردة 
عليها بت�شليم �لوحدة �لعقارية حمل �لتد�عي للمدعية ورد �حليازة لها خالية من �ل�شو�غل كما �لزمتها 
بان توؤدي للمدعية تعوي�س قدره 74.383.75 درهم )�ربعة و�شبعون �لف وثالثمائة وثالثة وثمانون درهم 
وخم�شة و�شبعون فل�س( و�لزمت �ملدعي عليها بامل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما 
مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/1816  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- معاذ �حمد جا�شم ح�شن �حلمادي  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ بنك �لحتاد �لوطني وميثله : عبد�هلل حممد ر�شول علي �لهرمودي   
ي��وؤدي للمدعي مبلغ  �ل��ز�م �ملدعي عليه بان  �أق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها   قد 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   1.646.249/60( وق��دره 
�ل�شحب  ع��ن  �شنويا   %17 ف��ائ��دة  ومب��ع��دل  �ل�شخ�شي  �لقر�س  ع��ن  �شنويا   %8.50
على �ملك�شوف من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم 
�خلمي�س  �ملو�فق  2017/4/6  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       اعادة اعلن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1115  عمايل جزئي             

�أن  مل��ق��اولت �لبناء جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا  �مل��دع��ى عليه/1- م��رد����س  �ىل 
ع��ب��د�هلل حممد  : ح�شن  �ح��م��د ومي��ث��ل��ه  �شليمان  ع��ب��د�ل��ق��ادر  �مل��دع��ي/ه��ا���ش��م 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  �لعبدويل   قد 
وقدرها )91310 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
لها  وح��ددت    )MB168002471AE( �ل�شكوى  رقم  �ملحاماة.  و�تعاب 
جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/4/18  �ل�شاعة 8.30 �شباحا  مبكتب �لقا�شي  
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/258  تنفيذ عمايل 
 �ىل �ملنفذ �شده/1- �ملريخ �مللكي لنقل �لركاب بال�شيار�ت �لفخمه - �س ذ م م   
��شماعيل  �ن��ور  ����ش��الم  �لتنفيذ/  �ن طالب  �لق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
عبد �لو�حد  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )69472( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة. بال�شافة �ىل مبلغ 5052 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اعلن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2015/601 اإنابات جتارية 

م ح جمهول حمل  ���س   - تكنوكريت  م��ام��وت  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ يونيبو�س - ذ م م نعلنكم بانه مت 
جرد ما �شبق حجزه ل�شاحلكم يف �لتنفيذ رقم 1800/2013 تنفيذ 
جتاري و��شر�كه يف �لتنفيذ �ملاثل وفاء للمبلغ �ملطالب به هذ� للعلم 

مبا جاء فيه ونفاذ ملفعوله قانونا
وذلك بناء على طلب �ملحكمة �ملنيبة. 

رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
اعلن حكم متهيدي بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/2910  جتاري جزئي 
�ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �لو���ش��ط  �ل�شرق  عليه/1-فخامة  �مل��دع��ي  �ىل 
�ملدعي/يو بي ��س �شبالي �شني �شوليو�شنز �إنك )فرع دبي( قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم 

بان �ملحكمة حكمت بتاريخ:2017/3/14 �حلكم �لتمهيدي �لتايل:
يف  �ل��دور  �شاحب  �حل�شابي  �خلبري  بندب  �ملو�شوع  يف  �لف�شل  وقبل  �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
�جلدول ما مل يتفق �لطرفان على تعيينه خالل ��شبوع تكون مهمته �لطالع على ملف �لدعوى وما به 
من م�شتند�ت وما ع�شى �ن يقدم له من ��شول م�شتند�ت و�لنتقال �ىل �ل�شركة �ملدعية و�ل�شركة �ملدعي 
عليها و�لطالع على �شجالتهما ودفاترهما �حل�شابية �ملنتظمة �ن كانت مت�شكهما �لورقية و�للكرتونية 
قدمته  ما  وبيان  جمحودة  غري  م�شتند�ت  ��شول  من  ذل��ك  و�شند  �لطرفني  بني  �لعالقة  طبيعة  وبيان 
�ملدعية للمدعي عليها وحددت مبلغ �ربعة �لف درهم كامانة للخبري وكلفت �ملدعي ب�شد�دها ، وحددت لها 

ch1.C.14:ملحكمة جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2017/4/25 �ل�شاعة:08:30 �س يف �لقاعة�
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
  يف الدعوى  رقم : 2016/143 جتاري كلي 

�ل�شيد/ حممد ز�هد �لعلم �شلطان �حمد 
�ل�شيد/ �شعيد عي�شى حممد �لبلو�شي 

�ل�شادة/ موؤ�ش�شة ميجنا لتجارة �لدو�ت �لكهربائية - �خل�شوم �ملدخلني - يف �لدعوى �ملذكورة 
خبري�  بندبي  �لكلية  �لتجارية  �لد�ئرة   - �لبتد�ئية  �لعني  حمكمة  تكليف  على  بناء  �أعاله. 
للتجارة  �ملدينة  و�حة  موؤ�ش�شة  �ل�شادة/  من  �ملرفوعة  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف  م�شرفيا 
�ملدعية - �شدكم  -  عليه يرجى ح�شوركم يف جل�شة �خلرة �و وكيال معتمد� ميثلكم وتقيدم 
ما لديكم من م�شتند�ت تخ�س �لدعوى وذلك يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/4/4 يف متام �ل�شاعة 
�شارع   - �بوظبي  مبدينة  و�لكائن  �ملرزوقي  عبد�ملجيد   : �خلبري  مكبت  مقر  يف  ظهر�   12.30

حمد�ن - بناية �لعني �لهلية للتاأمني - �لطابق 8 - مكتب رقم 802 
موبايل : 0506111421  - ت : 026274177  ، ف : 026274188 

اخلبري امل�سريف  
 عبداملجيد حممد املرزوقي              
التاريخ : 2017/3/28 

بالن�ســــر  اإعــــلن 
اخلبـــــــرة  اإجتمـــــــــاع 

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
  بالدعوى  رقم : 2016/2272   جتاري كلي - ابوظبي  

 �ملدعي عليهما : جميد �شليمان �شفري  ، 2-��شغر هادي برد يده 
غيار  لقطع  �شليمان  /جميد  �شركة  على  ق�شائيا  م�شفيا  �نتد�بنا  مت  �أنه  علما  نحيطكم 
�ل�شيار�ت ذ م م - بالق�شية �عاله و�ملرفوعة �شدكم من يو�شف نو�ب حممد وعليه فانتم 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  عقده  �ملقرر  �خلرة  �جتماع  بح�شور  قانونا  ميثلكم  من  �و  مكلفني 
2017/4/10 �ل�شاعة �لو�حدة ظهر� وذلك مبكتب �خلبري �ملنتدب �لكائن باخلالدية - خلف 
�ملحالت �لكري - بناية جموهر�ت د�ما�س - ميز�نني 02  - يرجى �حل�شور باملوعد و�ملكان 
عن  تخفلكم  حال  يف  بانه  علما  عاليه  بال�شركة  �خلا�شة  �مل�شتند�ت  كافة  و�إح�شار  �ملحدد 

�حل�شور فان �خلرة �شتبا�شر �عمالها وفقا لل�شالحيات �ملخولة لها قانونا. 
لال�شتف�شار �لت�شال ب����� : 6331500   02

 اخلبري احل�سابي  - مرمي عبداهلل املطرو�سي
قيد رقم : 442 

اأمام اخلربة                اعلن للح�سور 
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإعلن مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر   
    الق�سية رقم 2017/85 تظلم من اأمر على عري�سة            

�ىل �ملتظلم �شده / ر�شا زغنون
�لعنو�ن : ر�أ�س �خلمية - جزيرة �لزعاب  - رقم �لهاتف : 971504873035+ 

حيث �ن �ملتظلمة /ليلى خلويف  - رقم �لهاتف : 971501917329+ 
يقت�شي  وعليه   ، �أم��ر على عري�شة  تظلم من  رق��م 2017/85  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد 
يوم  �شباح  وذل��ك   ، �لدعوى  يف  للنظر  �لبتد�ئية  �خلمية  ر�أ���س  حمكمة  �ىل  ح�شورك 
ما  وتقدمي  �لدعوى  على  لالجابة  �شباحا    10.00 �ل�شاعة   2017/4/3 بتاريخ  �لثنني 
لديكم من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت 
�ملحدد ، فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى غيابيا بحقط لدى �شعادة �مل�شت�شار / حممد 

ر�شدي متويل.  حرر بتاريخ 2017/3/28م. 
 اأمني �سر دائرة االأمور امل�ستعجلة االوىل 
  خالد عبداهلل اآل علي

 حكومة  را�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
 اعلن ن�سرا

 �إىل �ملدعي عليه /�لمل لتجارة �ملالب�س �جلاهزة وميثلها جنوى عبيد حممد عبيد
مر�د  علي  حاجي  يو�شف  �ملدعي/  �أن  حيث  وذلك  فكان  خور  مدينة  ومقرها 
جلنة  لدى  تنفيذ   2017/33 بالرقم  �يجارية  دعوى  �شدكم  �أقام  قد  �لدرمكي 
ف�س  �ملنازعات �ليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�شي ح�شوركم �شخ�شيا 
�أو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم �أو تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف مدة 15 يوم من تاريخ 
�لوقت  �إر�شال وكيل عنكم يف  �أو عدم  . ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور  �لإعالن 

�ملحدد فاإن �للجنة �شوف تقوم بنظر �لدعوى يف غيابكم
جلنة ف�ص املنازعات االيجارية 
قلم التنفيذ 

 االمارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإنذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1928   

�ملنذرة : �شركة دبي لال�شتثمار �لعقاري - �س ذ م م  - �شفتها �ملوؤجرة
�ملنذر �ليها : �شركة بهارتي للمقاولت - �س ذ م م  

ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر بالتي : 
مبنطقة  �لكائن  �لعمال  ب�شكن  غ��رف   )6( ع��دد  �مل��ن��ذرة  م��ن  �إ�شتاأجرمت  �إي��ج��ار  عقد  مبوجب   -
�لقوز �ل�شناعية بدبي ، وحيث �ن عقد �لإيجار �ملوقع بينكم و�ل�شركة �ملخطرة قد �إنتهي بتاريخ 
2017/2/28 ولقد مت �إخطاركم بتجديده ولكنكم مل تبادرو� بالتجديد ودفع �لقيمة �ليجارية 

و�ملبالغ �مل�شتحقة رغم �ملطالبة و�مل�شاعي �لودية �ملتكررة من جانب �ل�شركة �ملنذرة. 
لذلك ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر ب�شرورة �شد�د متاأخر�ت بدل �ليجار يف خالل ثالثني يوما 
�لالزمة �شدكم  �لقانونية  �لج��ر�ءت  �شن�شطر لتخاذ  و�إل  �لن��ذ�ر  لهذ�  �إ�شتالمكم  تاريخ  من 

وحتميلكم ر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإنذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1926

�ملنذرة : �شركة دبي لال�شتثمار �لعقاري - �س ذ م م  - �شفتها �ملوؤجرة
�ملنذر �ليها : �شركة ق�شر �ل�شوق للتجارة - �س ذ م م - �مل�شتاأجرة )جمهولة �لقامة(  

ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر بالتي : 
- مبوجب عقد �إيجار �إ�شتاأجرمت من �ملنذرة �ملكتب رقم )119( ببناية �ملزنة بالق�شي�س ، وحيث 
بتاريخ 2016/4/1 ومت �خطاركم  �نتهي  �ملنذرة قد  �ل�شركة  �ملوقع بينكم وبني  �ن عقد �ليجار 
�ملطالبة  رغ��م  �مل�شتحقة  و�ملبالغ  �ليجارية  �لقيمة  ودف��ع  بالتجديد  ت��ب��ادرو�  مل  ولكنكم  بذلك 

و�مل�شاعي �لودية �ملتكررة من جانب �ل�شركة �ملنذرة. 
لذلك ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر ب�شرورة �شد�د متاأخر�ت بدل �ليجار يف خالل ثالثني يوما 
�لالزمة �شدكم  �لقانونية  �لج��ر�ءت  �شن�شطر لتخاذ  و�إل  �لن��ذ�ر  لهذ�  �إ�شتالمكم  تاريخ  من 

وحتميلكم ر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإنذار عديل بالن�سر
 رقم 2016/1/1927

�ملنذرة : �شركة دبي لال�شتثمار �لعقاري - �س ذ م م  - �شفتها �ملوؤجرة
�ملنذر �ليها : �شركة �شكاي تكنيك خلدمات �لتنظيف �س ذ م م - �مل�شتاأجرة )جمهول �لقامة(  

ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر بالتي : 
�ملوقع  �ليجار  عقد  �ن  وحيث   )102( رقم  �ملكتب  �ملنذرة  من  �إ�شتاأجرمت  �إيجار  عقد  -مبوجب 
بينكم وبني �ل�شركة �ملنذرة قد �نتهي بتاريخ 2015/5/31 ومت �إخطاركم بذلك  ولكنكم مل تبادرو� 
بالتجديد ودفع �لقيمة �ليجارية و�ملبالغ �مل�شتحقة رغم �ملطالبة و�مل�شاعي �لودية �ملتكررة من 

جانب �ل�شركة �ملنذرة. 
لذلك ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر ب�شرورة �شد�د متاأخر�ت بدل �ليجار يف خالل ثالثني يوما 
�لالزمة �شدكم  �لقانونية  �لج��ر�ءت  �شن�شطر لتخاذ  و�إل  �لن��ذ�ر  لهذ�  �إ�شتالمكم  تاريخ  من 

وحتميلكم ر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإنذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1929   

�ملنذرة : �شركة دبي لال�شتثمار �لعقاري - �س ذ م م  - �شفتها �ملوؤجرة
�ملنذر �ليها : �شركة بهارتي للمقاولت - �س ذ م م  

ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر بالتي : 
�لكائن  �لعمال  ب�شكن   )168( رق��م  �لغرفة  �مل��ن��ذرة  م��ن  �إ���ش��ت��اأج��رمت  �إي��ج��ار  عقد  مبوجب   -
لل�شركة  �ليجار  مقابل  ب�شد�د  تقومو�  مل  �أنكم  وحيث   ، بدبي  �ل�شناعية  �لقوز  مبنطقة 
تلك  �ىل  متتثلو�  مل  �نكم  �إل  جانبه  من  �ملتكررة  �لودية  و�مل�شاعي  �ملطالبات  رغم  �ملوؤجرة 

�ملطالبات حتى تاريخه. 
لذلك ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر ب�شرورة �شد�د متاأخر�ت بدل �ليجار يف خالل ثالثني 
يوما من تاريخ �إ�شتالمكم لهذ� �لنذ�ر و�إل �شن�شطر لتخاذ �لجر�ءت �لقانونية �لالزمة 

�شدكم وحتميلكم ر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 
  الكاتب العدل
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املال والأعمال

دولرا للربميل �شعر ت�شوية العقد   50.76
الآجل خلام عمان يف بور�شة دبي للطاقة

•• دبي-وام:

تخطى �شعر ت�شوية �لعقد �لآجل خلام عمان � ت�شليم �شهر مايو �ملقبل � لدى تد�وله 
يف بور�شة دبي للطاقة �م�س �� حاجز 50 دولر� �أمريكيا للرميل �لو�حد �إذ �رتفع 
�ل�شاعة  عند  دولر   50.76 ليبلغ  �أم�����س  ت�شويته  ب�شعر  مقارنة  دولر   0.87
دبي  بور�شة  وتهدف   . غرينت�س   بتوقيت   08:30 �ملحلي  بالتوقيت   12:30
للطاقة �� وهي �أول بور�شة دولية يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط لعقود �لطاقة �لآجلة 
و�ل�شلع �� �إىل تزويد �شركات �إنتاج �لنفط و�ملتد�ولني و�لعمالء �ملهتمني بالأ�شو�ق 
�لبور�شة  بال�شفافية للنفط �خلام. وتعد  باأ�شعار تت�شم  �ل�شوي�س  �لتي تقع �شرق 
�لعامل  م�شتوى  على  �ملتخ�ش�شة  �لبور�شات  �إح��دى   2007 ع��ام  �فتتاحها  منذ 
�لأك��رث موثوقية  �ملعيار  عمان  �لآج��ل خل��ام  �لعقد  وه��و  �لرئي�س  و�أ�شبح عقدها 
للنفط �خلام �ملتجه �إىل �ل�شوق �لتي ت�شهد منو� �شريعا �شرق �ل�شوي�س و�لأد�ة �لتي 
تعك�س �قت�شاد�ت �ملنطقة �لآ�شيوية ب�شورة متفردة و�أكر عقد من نوعه يف �لعامل 
و�ملعيار  �لعامل  يف  �خل��ام  للنفط  �شعري  معيار  وثالث  �لفعلي  �لت�شليم  حيث  من 
�لوحيد للنفط �خلام �لذي يتم ت�شديره من عمان ودبي. وت�شتخدم بور�شة دبي 
�إليها  �لو�شول  �لتي ميكن  �لإلكرتونية  �لأنظمة  �أرق��ى  �أعمالها  كافة  للطاقة يف 
�آ�شيا و�أوروبا  20 منطقة منها �ملر�كز �ملالية �لرئي�شة يف  �أكرث من  �نطالقا من 
وهو منطقة   � �لعاملي  �ملايل  دبي  د�خل مركز  �لبور�شة  وتقع  �ملتحدة.  و�لوليات 
مالية حرة مت �إن�شاوؤها لتعزيز �خلدمات �ملالية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
� وتخ�شع �إىل قو�نني �شلطة دبي للخدمات �ملالية كما تتم مقا�شة و�شمان جميع 

�لتد�ولت من خالل جمموعة تابعة لبور�شة �شيكاغو �لتجارية.

الإمارات الإ�شالمي وموؤ�ش�شة 
قنديل يوقعان اتفاقية �شراكة 

•• دبي-وام: 

وقع م�شرف �لإمار�ت �لإ�شالمي � ومقره دبي � �م�س �تفاقية �شر�كة مع موؤ�ش�شة 
�لقاب�شة  �إف  �آر  بي  “�إم  ل�شركة  �لتابعة   � و�لتوزيع”  و�لن�شر  للطباعة  قنديل 
�لذر�ع �ل�شتثمارية ملوؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم للمعرفة � وذلك بهدف 
تاأتي  �لفئات.  جميع  وب��ني  �ملحلي  �ملجتمع  يف  �ل��ق��ر�ءة  وثقافة  �ملعرفة  تعزيز 
�أطلقه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ  �إطار �لحتفاء ب�شهر �لقر�ءة �لذي  �لتفاقية يف 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
رعاه �هلل خالل �شهر مار�س من كل عام. وتخ�ش�س موؤ�ش�شة قنديل �شناديق 
خاللها  م��ن  �ملتعاملون  ي�شتطيع  �ملختلفة  �مل�شرف  ف��روع  يف  بالكتب  للترع 
�ملوؤ�ش�شة  بعدها  لتتوىل  �شو�ء  حد  على  و�جل��دي��دة  �مل�شتعملة  بالكتب  �لترع 
عملية �إي�شال �لكتب �ملترع بها للموؤ�ش�شات �لتعليمية �ملحلية و�لعاملية و�جلهات 
�لتي حتتاج �إىل توفري مو�رد للقر�ءة من �لكتب يف �شتى �ملجالت. وقال �شيف 
�ملن�شوري مدير عام �إم بي �آر �إف �لقاب�شة يف ت�شريح �شحفي له �ليوم �إن هذه 
�ل�شر�كة تاأتي بالتز�من مع فعاليات “�شهر �لقر�ءة “ وبهدف �إتاحة �لكتب �أمام 
وتر�شيخ  �ملعرفة  ن�شر  �ل�شركة يف جمال  دور  تاأكيد� على  �ملجتمع  فئات  جميع 
مفهوم �لقر�ءة وفق توجيهات �لقيادة �لر�شيدة �ملتمثلة ب�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
و�أهمية  �ملجتمعات  يف  �ل��ق��ر�ءة  لتعزيز  كبري  ب�شكل  �لد�عمة  ر��شد  بن  حممد 
و�أ�شاف  �لعامل.  �أنحاء  جميع  يف  بل  �لدولة  م�شتوى  على  فقط  لي�س  ن�شرها 
يف  بالدولة  �خلا�س  للقطاع  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  دور  توؤكد  �ل�شر�كة  هذه  �أن 
دور  مثمنا   .. �مل�شتد�مة  �لتنمية  م�شرية  يف  للم�شاهمة  �ملهمة  �مل��ب��ادر�ت  دع��م 
�لفر�س  لتقدمي  �ملبادرة  �لكبرية �شمن هذه  وجهوده  �لإ�شالمي”  “�لإمار�ت 
لأفر�د �ملجتمع كافة لال�شتفادة من �لكتب �ملختلفة �لتي تدعم منوهم �لفكري 
�أكدت عو�طف �لهرمودي مدير عام �جلودة �لت�شغيلية  و�لإبد�عي. من جهته 
و�لعمليات يف “�لإمار�ت �لإ�شالمي” �أن هذه �ملبادرة �لتي �شت�شهم فى متكني 
�لأطفال و�لعائالت يف �ملجتمع �ملحلي �أو خارج �لدولة من �حل�شول على مو�رد 
ينعك�س  �لذي  �لأم��ر  تنمية مهار�تهم ومعارفهم  لهم  تتيح   .. ثقافية متنوعة 
�إيجابا على �ملجتمع ككل ويوؤكد دور �لعمل �لتطوعي يف “عام �خلري 2017«.

مليون م�شافر عرب مطار   1.9
اأبوظبي الدويل يف فرباير

•• اأبوظبي-وام: 

�شهد مطار �أبوظبي �لدويل عبور ما يزيد عن 1.9 مليون م�شافر خالل 
فر�ير �ملا�شي مما �شجل منو�ً بن�شبة %2.5 يف حركة �مل�شافرين مقارنًة 
بن�شبة  من���و�   3 رق���م  �مل�����ش��اف��ري��ن  مبنى  �شجل  فيما   2016 ف��ر�ي��ر  م��ع 

%26.2 يف حركة �مل�شافرين، و %28.6 يف حركة �لطائر�ت.
و�رتفعت ن�شبة حركة �مل�شافرين من و�إىل �ل�شعودية ب�شكل ملحوظ حيث 
بلغت %13.3، ويعود ذلك للرحالت �جلديدة �لتي �أ�شافتها �شركة فالي 
�لعربية  �ململكة  �ل��ذي جعل  �لأم��ر  �ملنورة،  و�ملدينة  �إىل كل من جدة  نا�س 
�ل�شعودية �لبلد �لثاين يف قائمة �لبلد�ن �لأكرث جذباً حلركة �ل�شفر عر 
�أبوظبي �لدويل. كما ز�دت �حلركة من و�إىل �ململكة �ملتحدة بن�شبة  مطار 
%9.9 نتيجة منو �حلركة �إىل �لعا�شمة �لريطانية حيث �شهدت �أعد�د 
طائرة  ت�شغيل  ب�شبب   21.5% بن�شبة  من��و�ً  لندن  م�شار  على  �مل�شافرين 
�أعد�د  �مل�شار فيما ��شتمرت  A380 لطري�ن �لحتاد على هذ�  �لإيربا�س 
�مل�شافرين �إىل جمهورية م�شر �لعربية يف تز�يد، لت�شل ن�شبة �لزيادة �ىل 
%24.1 وذلك بعد �إ�شافة �لحتاد للطري�ن رحلة ر�بعة يومية وت�شغيل 
�شركة فالي �إيجبت لرحالتها �إىل �ل�شكندرية، مما �أ�شاف 1،522 م�شافر� 
و�لدوحة،  وبومباي،  وبانكوك،  لندن،  وكانت كل من  �شهر فر�ير.  خالل 
وجدة �أكرث �لوجهات �خلم�س �زدحاماً يف مطار �أبوظبي �لدويل خالل �شهر 
لهذ�  �مل�شافرين  �إجمايل حركة  %18 من  لتمثل يف جمموعها   ، فر�ير 
�ل�شهر وقد بلغ عدد �مل�شافرين يف �ملتو�شط 68،237 م�شافر� يوميا وبلغ 

متو�شط حركة �لطائر�ت 270 يوميا.

املنتدى العاملي لالبتكارات الزراعية يلعب دورا مهما يًف تطوير ممار�شات الزراعة امل�شتدامة
•• اأبوظبي-الفجر: 

�لعاملي  �مل���ن���ت���دى  ت��ن��ظ��ي��م  �ل���ق���ائ���م���ون ع��ل��ى  �أث���ن���ى 
لالبتكار�ت �لزر�عية بالنجاح �لكبري �لذي حققته 
يف  بقوة  �شاهمت  و�لتي  للفعالية،  �لر�بعة  �ل���دورة 
�أنحاء  �مل�����ش��ت��د�م��ة يف  �ل���زر�ع���ة  ت��ط��وي��ر مم��ار���ش��ات 

منطقة �خلليج و�ل�شرق �لأو�شط. 
و�مل�شوؤولني  �مل������ز�رع  م���الك  م���ن  �لآلف  و����ش���ارك 
و�لعامل  �ملنطقة  �أن��ح��اء  من  و�لعلماء  �حلكوميني 
يف �لفعالية �لتي عقدت يومي 20 و21 مار�س يف 
�لطالع  بهدف  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  مركز 
300 منتج ومقرتح مت  �أك��رث من  �لتعرف على  و 
��شتعر��شها من قبل �لعار�شني، بالإ�شافة حل�شور 
وور�س  و�لنقا�شية  �حلو�رية  �جلل�شات  و  �ملوؤمتر�ت 

�لعمل و�لعرو�س �لبتكارية و�جلولت �لتفقدية. 
�لزر�عية،  لالبتكار�ت  �لعاملي  �ملنتدى  و��شت�شاف 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  �أق��ي��م حت��ت  �ل���ذي 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�أبوظبي  �إد�رة جهاز  �لرئا�شة رئي�س جمل�س  �شوؤون 
ل��ل��رق��اب��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، م��ت��ح��دث��ني م��ن ح���ول �لعامل 
ملناق�شة خم�شة حماور �أ�شا�شية: �ملحا�شيل �ملقاومة 
�ل�شحة  �شمان  ك�شناعة؛  �ل��زر�ع��ة  تنمية  للمناخ؛ 
�ملز�رعني؛  �شغار  تطوير  �مل�شتقبلية؛  �حليو�نية 

و�لإنتاج �حليو�ين �مل�شتد�م.
�لزر�عية  لالبتكار�ت  �لعاملي  �ملنتدى  يوما  و�شهد   
�أك��رث من  م��ن  5900 م�شاركة  م��ن  �أك��رث  ح�شور 
دولية هامة  و�شكل من�شة  �لعامل،  دول��ة حول   80
– �ثنان  ملناق�شة �لأمن �لغذ�ئي �لعاملي و�شح �ملياه 

من �أهم �ملو��شيع �لتي تو�جه �لعامل �ليوم.
وق����ال ث��ام��ر �ل��ق��ا���ش��م��ي، �مل��ت��ح��دث �ل��ر���ش��م��ي با�شم 
�للجنة  رئي�س  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  للرقابة  �أب��وظ��ب��ي  ج��ه��از 
�ملنظمة للمنتدى: �لر�مج �لفريدة �لتي نظمناها 

حو�ر�ت  لعقد  من�شات  �شكلت  و�لعلماء  للمز�رعني 
معظم  لتبني  �مل�شتمرة  جهودنا  يف  وم��وؤث��رة  فعالة 
�لأفكار ونقلها من خمتر�ت �لأبحاث �إىل �حلقول 

و�ملز�رع على �أر�س �لو�قع 
و�أ�شاف: يعتر �ملنتدى �لعاملي لالبتكار�ت �لزر�عية 
�لتي  �لعامل  م�شتوى  على  �لقليلة  �لفعاليات  من 
تقدم �حللول �ملبتكرة و�لفعالة يف خمتلف جو�نب 
�ن��ت��اج �ل���غ���ذ�ء وق���د ك��ن��ا ���ش��ع��د�ء ل��ل��غ��اي��ة بالنتيجة 

وبالنقا�شات �لتي عقدت هنا يف �أبوظبي 
تنظيم  على  �لقائمون  فيه  ق  ن�شنّ �ل��ذي  �لوقت  ويف 
1000 �جتماع بني �لعار�شني  �أكرث من  �لفعالية 
%80 من  �أك��رث م��ن  و�ل���زو�ر ب�شكل م�شبق، ع��رنّ 
�ل��ع��ام ع��ن ر���ش��اه��م �لتام  �ل��ع��ار���ش��ني يف دورة ه���ذ� 
دويل  ب��دع��م  حظي  �ل���ذي  �مل��ن��ت��دى  يف  مب�شاركتهم 

كبري.
وحققت موؤ�ش�شات مثل �أو�شن هارف�شت من �آيرلند�، 
بونيك�س  فنلند�،  م��ن  غ��ري��ن  �إي��ف��ر  و  تيك  �أرف���و  و 
�شي�شتمز من �لنم�شا، بكني كينغبني من �ل�شني، و 
�أغرياليف من �لهند، جناحا كبري� مب�شاركتها يف 
�ملنتدى �لعاملي لالبتكار�ت �لزر�عية، وهو ما دفعها 
لتاأكيد م�شاركتها يف دورة �لعام 2018 �إىل جانب 
جمموعة من نخبة �ل�شركات �لإمار�تية مبن فيها 
�إمار�ت �مل�شتقبل ، وموؤ�ش�شة ر�دوم للزر�عة و �شتود 

باك .
�لزر�عية  لالبتكار�ت  �لعاملي  �ملنتدى  و��شتعر�س 
�أك���رث م��ن 50 �ب��ت��ك��ار� ع��ل��ى م���د�ر ي��وم��ي �نعقاده 
جو�نبها  مبختلف  �لغذ�ء  �إنتاج  عملية  دعم  بهدف 
و�لأ�شماك  و�مل���و�����ش���ي  �ل���زر�ع���ي���ة  �مل��ح��ا���ش��ي��ل  م���ن 
هذه  �أب���رز  و��شتملت  �مل���ز�رع،  و�إد�رة  �لب�شتنة  حتى 
�أبوظبي  جهاز  �بتكار�ت  من  ع��دد  على  �لب��ت��ك��ار�ت 
�مل�شتد�مة يف  �لنحل  تربية  �لغذ�ئية حول  للرقابة 
�لفاكهة  وم�شاتل  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 

)�ل��ع��م��ل��ي��ات و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا(، و�ل��ت��ح��ك��م ب��امل��ن��اخ يف 
�إىل جانب خم�شة  �مل�شاتل �لزر�عية عالية �لتقنية، 
�لعربية  �لإم����ار�ت  جامعة  طلبة  ن�شرها  �ب��ت��ك��ار�ت 
�ملتحدة ت�شمنت �بتكار�ت عن نظام مر�قبة �لرتبة 
بالتعرف على  و�لري بح�شب �حلاجة و�آخر خا�س 
لل�شور،  ذك��ي  معالج  با�شتخد�م  �لنباتات  �أم��ر����س 
�مل�������ش���اد�ت �حليوية  ����ش��ت��خ��ال���س  ح����ول  و�ب���ت���ك���ار 
�لع�شوية من نوى �لتمر، بالإ�شافة لدر��شة �لري 
�لعميق لأ�شجار �لنخيل، وتقنيات �إكثار �شجر �لإثل 

�ملحلي
�لتخفيف  مثل  خمتلفة  ق�شايا  �ملو��شيع  وغطت 
�مل��ع��وي م��ن �حل��ي��و�ن��ات �ملجرتة،  �ن��ت��اج �مليثان  م��ن 
وكيفية  �لتمر �حلمر�ء،  ل�شو�شة  �ملبكر  و�لكت�شاف 
�ملدنية،  �مل��ن��اط��ق  يف  م�����ش��ت��د�م  ب�شكل  �ل��غ��ذ�ء  �ن��ت��اج 
و�مت�شا�شها  �ل��رط��وب��ة  م��ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  وع��م��ل��ي��ة 
ل��ت��وف��ري �مل���ي���اه، وب��ال��ت��ايل �ل���ش��ت��ف��ادة م���ن �أنظمة 
�ل�شتد�مة �لد�خلية �ملتكاملة، و�لرتبية �مل�شتد�مة 
���ش��ب��ك��ة �لنرتنت  وت��ط��وي��ر  �لإم��������ار�ت،  ل��ل��ن��ح��ل يف 

للمز�رعني بدون �نرتنت.
�ل�شركة  ��شتعر�شت  �ملنتدى،  يف  م�شاركتها  وخالل 
�لذي  �لزر�عية  �إجناز�تها  �آخر  �شولينتا  �لهولندية 
لثمرة  م�شر�عيه  على  �ل��ب��اب  يفتح  �أن  ���ش��اأن��ه  م��ن 
ما  ت��وف��ري  م��ن  �ل�شركة  متكنت  حيث  �لبطاط�س، 
�لأ�شلية  �لبطاط�س  ب���ذور  م��ن  غ��ر�م��ا   25 زن��ت��ه 
وح�شب  ودق��ة  ب�شرعة  �لتكاثر  ميكنها  �لتي  �لنقية 
�ملتوقع لأ�شناف جديدة مقاومة لالأمر��س، �لأمر 
�ل���ذي ي��رف��ع م��ن ح��ج��م �مل��ح��ا���ش��ي��ل وق��درت��ه��ا على 

�لتكييف مع �ملناخ �ملتغري. 
من جهتها طورت �إن �أوفو جهاز� �شي�شاهم يف وقف 
�لقتل �جلائر لأكرث من 3.2 مليار من ذكور �لفر�خ 
�شنويا؛ وميكن للتكنولوجيا �جلديدة حتديد ما �إذ� 
كان �لفرخ ذكر� �أم �أنثا قبل تفقي�شه، وهو ما �شيلعب 

�أبرز  وح��ل ق�شية من  �مل��ز�رع  كفاءة  تعزيز  دور� يف 
�لق�شايا �ل�شائكة �لتي تو�جهها مز�رع �لدو�جن.

�مللك  �لنحل من جامعة  د�ئ��رة بق�شان لأبحاث  �أما 
�شعود فقد ��شتعر�شت نظامها خلاليا �لنحل و�لذي 
مالئمة  م��ن��اخ��ي��ة  ظ���روف���ا  لي�شمن  ت�شميمه  مت 
�لذي  للطق�س  ونظر�  خليته.  د�خ��ل  �لنحل  حلياة 
ميتاز بدرجات �حلر�رة �لعالية و�جلفاف يف �ل�شرق 
�لأو�شط، يخ�شر مربو� �لنحل �أكرث من %70 من 
�لنحل خالل فرتة �ل�شيف. وجاء �لنظام �جلديد 
�شتكون  حم��ل��ي��ا،  �ن��ت��اج��ه��ا  مت  م����ز�رع   7 لي�شتخدم 
جمهزة بالكامل بظروف مناخية مالئمة من حيث 
درجة �حلر�رة ون�شبة �لرطوبة لتجنب موت �لنحل 

يف �ملز�رع.
�أي�شا  بالهتمام  حظيت  �لتي  �لبتكار�ت  بني  ومن 
يف �ملنتدى، �بتكار �شركة �إجنندر تكنولوجيز �ملتعلق 
لالألبان.  �مل���درة  �ملا�شية  قطعان  ب��اأع��د�د  بالتحكم 
لو�شيلة فعالية  �ملو��شي عامليا  تربية  وحتتاج قطاع 
�لنطفة،  من  �مل��ول��ود  جن�س  لتحديد  مكلفة  وغ��ري 
وهو ما قامت به �شركة �إجنندر �لتي طورت طريقة 
�إك�����س )�لأن���ث���وي( ع��ن �جل���ني و�ي  لف�شل �جل���ني 
متكني  وبالتايل  �لنطفة،  خلية  د�خ��ل  )�ل��ذك��ري( 

�ملز�رعني من حت�شني �لإنتاجية.
تنظيم  مت  �مل���ن���ت���دى،  خل���ت���ام  �ل����ت����ايل  �ل����ي����وم  ويف 
�لفر�شة  لتقدمي  تقنية  ميد�نية  زي����ار�ت  خم�شة 
و�لأعمال  �مل��ز�رع  �أف�شل  بع�س  لزيارة  للم�شاركني 
وتطوير  بحث  م��ر�ف��ق  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل�شتد�مة، 
يف �لإم��ار�ت. ومن بني �ملناطق �لتي متت زيارتها، 
مزرعة �أكو�بونيك�س )جتمع بني ��شتزر�ع �لأ�شماك 
�أبوظبي، و�ملزرعة �لنموذجية  �ملائية( يف  و�لنباتات 
ملركز خدمات �ملز�رعني يف �أبوظبي، ونظام �لزر�عة 
و�ملركز  �لبحرية  �مل��ي��اه  على  ب��الع��ت��م��اد  و�ل��ط��اق��ة 

�لدويل للزر�عة �مللحية يف دبي.

املنطقة احلرة يف مدينة م�شدر ت�شتعر�ض تطوراتها خالل القمة العاملية لل�شناعة والت�شنيع 2017

م�����ش��ط��رد�ً وه����ذ� ي��ع��ود لآل���ي���ات خدمة 
�ملنطقة  تقدمها  �لتي  �ملبتكرة  �لعمالء 
فيها،  حالياً  �مل��وج��ودة  لل�شركات  �حل��رة 
وت��ل��ك �ل��ر�غ��ب��ة يف ت��و���ش��ي��ع �أع��م��ال��ه��ا يف 

�ملنطقة عر �ن�شمامها لنا .
�أول  م�شدر  مدينة  حتت�شن  و�أ���ش��اف: 
منطقة حرة خم�ش�شة للطاقة �ملتجددة 
و�لتقنيات �لنظيفة يف �ملنطقة، ويف �لعام 
لت�شجيع  جديدة  حو�فز  قدمنا  �ملا�شي، 
�لكبرية  �ل�شركات  م��ن  ك��ل  و��شتقطاب 

و�ل�������ش���غ���رية و�مل���ت���و����ش���ط���ة، و�أ����ش���ح���اب 
�لعمالء  وك��ذل��ك  �مل�شتقلني،  �لأع���م���ال 
م��ك��ت��ب و�ح���د  �إىل  ي��ح��ت��اج��ون  �ل���ذي���ن 
بتقدمي  نقوم  فنحن  �أعمالهم.  ملمار�شة 
ونعمل  وم���ت���ك���ام���ل���ة،  مم���ي���زة  خ����دم����ات 
م�شدر  م��دي��ن��ة  دور  ب���ني  �جل���م���ع  ع��ل��ى 
�لنظيفة  للتقنيات  جممعاً  باعتبارها 
و�ملز�يا �ملتطورة �لتي تتميز بها �ملنطقة 
�حلرة، وهدفنا هو م�شاعفة �لإ�شغال 4 
و�ل�شتفادة   ،2020 عام  بحلول  م��ر�ت 

قادة  م��ع  �لوثيقة  م�شدر  ���ش��ر�ك��ات  م��ن 
�لتقنيات �لنظيفة حول �لعامل .

�لتي  و�لت�شهيالت  �حل��و�ف��ز  وتت�شمن 
تقدمها �ملنطقة �حلرة يف مدينة م�شدر 
�إمكانية متلك �لأجانب بن�شبة 100% 
و�إع��ادة حتويل ر�أ���س �مل��ال، و�لإعفاء من 
لل�شركات  و�ل�شر�ئب  �ل�شتري�د  ر�شوم 
و�لأف���ر�د، وع��دم وج��ود حد �أدن��ى لر�أ�س 
لل�شركات،  ف��روع  لتاأ�شي�س  �ل���الزم  �مل��ال 
�شر�كات  �إق����ام����ة  �إم��ك��ان��ي��ة  ج���ان���ب  �إىل 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أكرث  �إح��دى  م�شدر،  مدينة  ت�شتعر�س 
م�����دن �ل����ع����امل �����ش���ت���د�م���ة، �ل���ت���ط���ور�ت 
منطقتها  ت�����ش��ه��ده��ا  �ل���ت���ي  �مل��ت�����ش��ارع��ة 
�حلرة خالل م�شاركتها يف �لقمة �لعاملية 
و�لتي   ،2017 و�ل��ت�����ش��ن��ي��ع  لل�شناعة 
ت�شت�شيفها �لعا�شمة �أبوظبي يف جامعة 
خالل  �أبوظبي  ف��رع  �ل�شوربون  باري�س 

�لفرتة 27-30 مار�س. 
وت�شلط �ملنطقة �حلرة يف مدينة م�شدر 
�أبوظبي،  يف  �لأ����ش���رع من���و�ً  ت��ع��د  و�ل��ت��ي 
�لنظيفة  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم��م��ع  و�أول 
معهد  م��ع  متكامل  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف 
للبحوث، �ل�شوء على جناحها يف جذب 
�ملوؤ�ش�شات �خلا�شة �لقائمة على �ملعرفة، 
مبا يف ذلك �ل�شركات �لدولية و�ل�شركات 
�لأعمال  و�أ�شحاب  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 

�حلرة.
مدينة  يف  �حل���رة  �ملنطقة  ���ش��ه��دت  وق���د 
وح���ده   2016 �ل���ع���ام  خ����الل  م�����ش��در 
وهي  ج���دي���دة،  ���ش��رك��ة   147 ت�����ش��ج��ي��ل 
�شركة   450 م��ن  �أك���رث  �لآن  حتت�شن 
�شيمن�س،  ت�شم  ق���ار�ت  �شت  م��ن  دول��ي��ة 
�إلكرتيك،  وج��ن��ري�ل  م��ارت��ن،  ولوكهيد 

و�شنايدر �إلكرتيك.
�إد�رة  م���دي���ر  �ل�����ف�����رد�ن،  وق�����ال حم��م��د 
�ملنطقة �حلرة يف مدينة م�شدر: ت�شهد 
منو�ً  م�شدر  مدينة  يف  �حل���رة  �ملنطقة 

خالل  م��ن  و�لتطوير  بالبحث  متعلقة 
معهد م�شدر للعلوم و�لتكنولوجيا.

�ملنطقة  و���ش��ع��ت   ،2016 �أك��ت��وب��ر  ويف 
�حلرة يف مدينة م�شدر نطاق خدماتها 
�لرت�خي�س  من  جديدة  حزمة  لت�شمل 
�لأعمال  رو�د  لدعم  ا  خ�شي�شً مة  �ملُ�شمنّ
م�شاريعهم  تاأ�شي�س  ع��ل��ى  وت�شجيعهم 
�لأدنى  �حل��د  �شرط  باإلغاء  تتمثل  وه��ي 
�لت�شجيل  ر�شوم  �ملال؛ وتخفي�س  لر�أ�س 
ر�شوم  وت��خ��ف��ي�����س  �حل�����رة،  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
��شتئجار �ملكاتب �لفردية �ملعروفة با�شم 
�مل�����ش��ارك��ة يف  و�إم��ك��ان��ي��ة   ، ه��وت دي�شك�س 
فعاليات �لتو��شل �لتي تقيمها �ل�شركات 

�لعاملة يف مدينة م�شدر. 
كما تقدم �ملنطقة �حلرة خدمات �شاملة 
م��ن خ��الل �ل��ن��اف��ذة �مل��وح��دة للخدمات 
�لتي تتيح �إجناز �ملعامالت �لورقية، مبا 
�حلكومية  �لت�شجيل  عمليات  ذل���ك  يف 
و�إج���������������ر�ء�ت �ل�����ت�����اأ������ش�����ري�ت و�ل���ه���وي���ة 

�لإمار�تية.
قر�بة  حالياً  م�شدر  مدينة  يف  ويعمل 
5 �آلف موظف، ومن �ملتوقع �أن يرتفع 
�ألف   15 هذ� �لرقم ليتخطى حاجز �ل� 
�ملقبلة،  �لثالثة  �لأع���و�م  خ��الل  موظف 
�أن  �مل��ت��وق��ع  2030، م��ن  وب��ح��ل��ول ع���ام 
�شخ�س  �أل���ف   50 �إىل  ي�شل  م��ا  يقطن 
�لعاملني  ع��دد  يبلغ  و�أن  م�شدر  مدينة 
�ألف   40 نحو  يومياً  فيها  و�ل��د�ر���ش��ني 

�شخ�س بحلول �ل�شنة ذ�تها.

 النقد العربي ينظم الجتماع الثالث للجنة العربية للمعلومات الئتمانية يف اأبوظبي
•• اأبوظبي -وام:

�أع���م���ال �لج��ت��م��اع �لثالث  ب����د�أت �م�����س 
�لئتمانية  للمعلومات  �لعربية  للجنة 
حمافظي  جم���ل�������س  ع�����ن  �مل���ن���ب���ث���ق���ة   �������
وموؤ�ش�شات  �لعربية  �ملركزية  �مل�شارف 
�لنقد �لعربية �� و�لذي ينظمه �شندوق 
�لفنية  �لأمانة  باعتباره  �لعربي  �لنقد 

للمجل�س و�للجان �ملنبثقة عنه.
�ل��ذي يعقد يف   �� ي�شارك يف �لجتماع  و 
م��ق��ر �ل�����ش��ن��دوق يف �أب��وظ��ب��ي ���� �مل����در�ء 
�مل�شوؤولون عن نظم �ملعلومات �لئتمانية 
ومركزيات �ملخاطر يف �مل�شارف �ملركزية 
�لعربية..بجانب مدر�ء مكاتب و�شركات 
و خر�ء  �لعربية  �لئتماين  �ل�شتعالم 

موؤ�ش�شة �لتمويل �لدولية.
وي��ن��اق�����س �لج���ت���م���اع ت�����ش��ن��ي��ف �ل����دول 
�لأعمال  م��ن��اخ  م���وؤ����ش���ر�ت  يف  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�شادرة عن �لبنك �لدويل �إ�شافة �إىل 
�شجالت  تطبيقات  تطوير  �حتياجات 

�لإقر��س �مل�شمون يف �لدول �لعربية.

�ملعلومات  دور  �ل��ل��ج��ن��ة  ت���ت���ن���اول  ك��م��ا 
�لئتمانية يف تعزيز خلق فر�س �لعمل 
متابعة  �إىل  �لعربية..�إ�شافة  �ل��دول  يف 
�ملعلومات  ت��ب��ادل  �آل��ي��ات  تبني  �إمكانية 
�لئ��ت��م��ان��ي��ة ب���ني �ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة مبا 
�ل�شتثمار�ت  ت��ن��م��ي��ة  ف���ر����س  ي���دع���م 

و�ملعامالت �ملالية �لبينية.

�إقليمي  موؤ�شر  �إ�شد�ر  �للجنة  وتبحث 
تعزيز  و  �لئتمانية  �ملعلومات  لكفاءة 
�لك�شف  يف  �لكبرية  �لبيانات  ��شتخد�م 
ع�����ن ح��������الت �ل���غ�������س يف �ل����ش���ت���ع���الم 

�لئتماين.
بن  عبد�لرحمن  �لدكتور  معايل  و�أك��د 
�ل��ع��ام رئي�س  �مل��دي��ر  ع��ب��د�هلل �حلميدي 

�لعربي  �ل��ن��ق��د  ���ش��ن��دوق  �إد�رة  جمل�س 
�ملعلومات  �أن��ظ��م��ة  ت��ط��وي��ر  �أه��م��ي��ة   ..
و�لدور  �لعربية  �ل���دول  يف  �لئتمانية 
لزيادة  �ل��ل��ج��ن��ة  تلعبه  �ل���ذي  �مل���ح���وري 
�لدولية  �ملبادئ  تطبيق  بق�شايا  �لوعي 
�إ�شافة �إىل �ملمار�شات �ل�شليمة و�لفاعلة 
يف جم���ال ���ش��ن��اع��ة �لئ��ت��م��ان مل��ا لذلك 
�ملايل  �ل�شتقر�ر  تعزيز  يف  �أهمية  م��ن 
�ملخاطر  �إد�رة  مم��ار���ش��ات  تطوير  ع��ر 
يف �ملوؤ�ش�شات �ملالية و�مل�شرفية �لعربية 
ب��ج��ان��ب ت��ع��زي��ز ف���ر����س �ل���و����ش���ول �إىل 
�مل��ال��ي��ة ملختلف  �ل��ت��م��وي��ل و�خل����دم����ات 

�شر�ئح �ملجتمع.
ونوه ب�شرورة �لرتقاء مبوؤ�شر�ت مناخ 
�لأعمال .. د�عيا �إىل �أهمية تعزيز تبادل 
�ملعلومات �لئتمانية بني �لدول �لعربية 
لالرتقاء  �جل���ه���ود  م���ن  م���زي���د  وب�����ذل 
يف  �مل�شمون  �لإق��ر����س  �شجالت  بنظم 
�لنظم  ه��ذه  ت��وف��ره  مل��ا  �لعربية  �ل���دول 
�مل�شروعات  ل��دع��م و���ش��ول  ف��ر���ش��ة  م��ن 
�ملالية  للخدمات  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 

�أن�شاأها  �للجنة  �أن  ي��ذك��ر  و�ل��ت��م��وي��ل. 
�ملركزية  �مل�����ش��ارف  حم��اف��ظ��ي  جمل�س 
بهدف   2015 ع����ام  خ����الل  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ملعلومات  ن��ظ��م  ت��ط��وي��ر  يف  �لإ����ش���ه���ام 
بق�شاياها  �ل��وع��ي  وت��ع��زي��ز  �لئتمانية 
على  �لعمل  بجانب  �لعربية  �ل���دول  يف 
تطبيق �أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات �ل��دول��ي��ة يف 

هذ� �ل�شاأن.
ويتوىل �شندوق �لنقد �لعربي م�شوؤولية 
�لأور�ق  �إع���د�د  وت�شمل  �لفنية  �لأم��ان��ة 
وتنظيم  باللجنة  �خلا�شة  و�ل��در����ش��ات 
ور�س �لعمل وموؤمتر�ت لكبار �مل�شوؤولني 
م��ن �أج����ل ت��ع��زي��ز ت��ب��ادل �خل����ر�ت بني 
�مل�����ش��ارف �مل��رك��زي��ة وم��وؤ���ش�����ش��ات �لنقد 
�لإ����ش���ه���ام يف  �إىل  �إ����ش���اف���ة   .. �ل��ع��رب��ي��ة 
�لعربية  للدول  �لفنية  �مل�شورة  توفري 
ت��ط��وي��ر نظم  م��و���ش��وع��ات  ع��ل��ى �شعيد 
�ملعلومات �لئتمانية.. بجانب �لتو��شل 
و�جلهات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
�ل�شتعالم  ب��ق�����ش��اي��ا  �مل��ع��ن��ي��ة  �ل��دول��ي��ة 

�لئتماين.
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املال والأعمال

وزير ياباين: القمة العاملية لل�شناعة والت�شنيع تكر�ض 
اأهمية و�شع حلول مبتكرة لتحقيق م�شتقبل �شناعي م�شتدام

•• اأبوظبي -وام:

و�ل�شناعة  و�لتجارة  �لدولة لالقت�شاد  تاكاجي وزير  �أكد معايل يو�شوكي 
و�لت�شنيع  لل�شناعة  �لعاملية  �لقمة  جل�شات  يف  م�شاركته  خ��الل  �لياباين 
�لتي تعقد يف جامعة باري�س �ل�شوربون �بوظبي خالل �لفرتة من 27 �ىل 
�أهمية و�شع حلوٍل مبتكرة لتحقيق م�شتقبل �شناعي  30 مار�س �جلاري 

م�شتد�م مثنياً على دور �لقمة يف تكري�س هذ� �لتوجه.
تلعب  �ليوم  �لعامل  ي�شهدها  �لتي  �لر�بعة  �ل�شناعية  �لثورة  �ن  �ىل  و�أ�شار 
دور�ً بارز�ً يف تغيري مالمح قطاع �ل�شناعة موؤكد�ً على �أهمية دور �ل�شركات 
�ل�شناعية يف �إيجاد حلوٍل �أكرث �شمولية ت�شاهم يف توفري متطلبات �لعمالء 

وحل �لتحديات �لتي يو�جهها �لقطاع.
ونوه تاكاجي باأن �لقت�شاد �لياباين متكن من تبني �أ�شاليب �شناعية تعتمد 
على �لتقنيات �حلديثة، موؤكد� �أن �أهد�ف �لقمة �لعاملية لل�شناعة و�لت�شنيع 
�أن م�شاركة �ليابان باأكر جناح  �إىل  تتما�شى متاماً مع هذ� �لتوجه ولفت 
دويل يف �ملعر�س �ل�شناعي يف �لقمة 
دليل على مدى �لدعم �لذي تقدمه 

�ليابان لهذه �ملن�شة.
�أن �ليابان  و�أ�شاف يو�شوكي تاكاجي 
وثيقة  �قت�شادية  ب��ع��الق��ات  ترتبط 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  م��ع 
متتد لأكرث من 40 عاماً خا�شة يف 
جمالت �لطاقة ..معربا عن �أمله يف 
لل�شناعة  �لعاملية  �لقمة  ت�شاهم  �أن 
و�لت�شنيع و�لتي متثل من�شة عاملية 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�����ش��رك��ات  �أب����رز  جت��م��ع 
�ل�شناعي  �ل����ق����ط����اع  يف  �ل���ف���اع���ل���ة 
بت�شجيع �ملزيد من �ل�شركات �ليابانية 
�لفتتاحية  �ل��دورة  �ملتحدة. وتعقد  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  لال�شتثمار يف 
للقمة �لعاملية لل�شناعة و�لت�شنيع يف جامعة باري�س �ل�شوربون - �أبوظبي 
�لقت�شاد يف  وز�رة  وتعتر مبادرة م�شرتكة بني  30 مار�س �حل��ايل  حتى 
دولة �لإمار�ت ومنظمة �لأمم �ملتحدة للتنمية �ل�شناعية  �ليونيدو وت�شارك 
– �أبوظبي حتت رعاية �شاحب  �لتنمية �لقت�شادية  ��شت�شافتها د�ئرة  يف 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل�شناعي  للقطاع  عاملي  جتمع  �أول  �لقمة  وتعد  �مل�شلحة.  للقو�ت  �لأعلى 
�ملجتمع  ومنظمات  و�ل�شركات  �حلكومات  ق��ادة  من  �لقر�ر  �شانعي  يجمع 
�لقمة  وتكت�شب  �لقطاع.  م�شتقبل  �شياغة  يف  حت��ويل  نهج  لتبني  �مل��دين 
�مل�شاركة  لل�شركات  تتيح  حيث  عاملية  �أهمية  و�لت�شنيع  لل�شناعة  �لعاملية 
فر�شة �لطالع على �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية يف قطاع �ل�شناعة. و�شيطلق 
هذ� �لتجمع �لعاملي �لأول من نوعه �لعديد من �لأفكار و�لروؤى �جلديدة 
وميهد �لطريق للنقا�س و�لعمل على متكني �لقطاع �ل�شناعي من �مل�شاهمة 
يف �شياغة م�شتقبل جديد للمجتمعات �لعاملية ودمج �لأن�شطة �ل�شناعية يف 
�لأ�شو�ق �ملتقدمة و�لنا�شئة وتكري�س �مل�شوؤولية �لجتماعية لل�شركات جتاه 
�لأجيال �ملقبلة و�لتاأكيد على دور �لقطاع �ل�شناعي يف �إعادة بناء �لزدهار 

�لقت�شادي �لعاملي.

اأ�شعار اأوبك عند 48.84 دولرا للربميل
•• فيينا -وام:

 13 �ل�  �شلة خاماتها  �أن �شعر  �أوبك  �مل�شدرة للنفط  �لدول  �أعلنت منظمة 
�لذي  �ليوم  48.84 دولر للرميل مقارنة ب�شعر  �أم�س �لول �ىل  و�شل 
قبله 48.25 دولر. وت�شم �شلة خامات �أوبك �لتي تعد مرجعا يف م�شتوى 
�شيا�شة �لنتاج �لنو�ع �لتالية: خام مربان �لإمار�تي وخام مزيج �شحارى 
�لت�شدير  وخ��ام  �لعر�قي  �خلفيف  و�لب�شرة  �لثقيل  و�لي��ر�ين  �جلز�ئري 
�لكويتي وخام �ل�شدر �لليبي وخام بوين �خلفيف �لنيجريي و�خلام �لبحري 
مري�ي  �لفنزويلي  و�خل���ام  �ل�شعودي  �خلفيف  �لعربي  و�خل���ام  �لقطري 

وجري��شول �لأنغويل وربيع �خلفيف �لغابوين و�أورينت �لكو�دوري.

جرنال اإلكرتيك : ا�شتثمارات بقيمة 
6 مليارات دولر يف التكنولوجيا احلديثة

•• اأبوظبي -وام:

�إلكرتيك يف  �لتنفيذي ل�شركة جرن�ل  �لرئي�س  �ملثنى  �أكدت �لدكتورة دليا 
منطقة �خلليج �أن �لقمة �لعاملية لل�شناعة و�لت�شنيع تعد من�شة ��شرت�تيجية 
ل�شتعر��س �خلر�ت ونقل �لتجارب �ملختلفة يف �لقطاع �ل�شناعي خا�شة يف 
ظل �لثورة �لتكنولوجية وذلك لتحقيق �لروؤى �لر�مية �إىل بناء �قت�شاد�ت 

م�شتد�مة ومتنوعة و�شياغة م�شتقبل �لقطاع �ل�شناعي.
وقالت �ملثنى - يف ت�شريح لوكالة �أنباء �لإمار�ت و�م على هام�س �مل�شاركة يف 
فعاليات �لقمة �لعاملية لل�شناعة و�لت�شنيع يف �أبوظبي - �إن حجم ��شتثمار�ت 
�ل�شركة يف �لتكنولوجيا �حلديثة و�شل �إىل 6 مليار�ت دولر وذلك لتقليل 
باأ�شكلها  �لتكنولوجيا  ��شتخد�م  خ��الل  من   30% يقارب  مبا  �لتكاليف 
�ملختلفة وخا�شة ثالثية �لأبعاد حيث تعمل �ل�شركة على دمج �لتكنولوجيا 
�لرقمية مع خر�تها يف قطاعات خمتلفة مثل �لطري�ن و�لطاقة و�لرعاية 

�ل�شحية و�لنقل، لرت�شخ مكانتها يف جمال �لإنرتنت �ل�شناعي.
وك�شفت �أن �ل�شركة �أطلقت من�شة لالأنرتنت �ل�شناعي بقيمة مليار دولر 
رين من �بتكار تطبيقات ت�شاعد على تعزيز �لقيمة وحتقيق  لتمكني �ملطونّ
نتائج ��شتثنائينّة حيث �إن ��شتخد�م �لتكنولوجيا �ملتطورة يف جمال �لطباعة 
للحكومات  �ل��دع��م  ت��وف��ر  �ل�شناعية  �لإن��رتن��ت  وتقنيات  �لأب��ع��اد  ثالثية 
ولل�شركات �ل�شناعية يف حتقيق �لتحول �لقت�شادي �ملن�شود عر �ل�شناعة 
�ملحلية وتطوير م�شاهمة �ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة يف �شال�شل �لتوريد، 

مما ي�شاهم يف دعم جهود توفري فر�س �لعمل وتطوير �ملو�رد �لب�شرية.
ولفتت �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة جرن�ل �إلكرتيك يف منطقة �خلليج �إىل 
�أن �ل�شركة تعمل من خالل �شر�كتها مع �لقمة �لعاملية لل�شناعة و�لت�شنيع 
�شناعية  حلول  تطوير  يف  �مل�شرتك  و�لتعاون  �لبتكار  ثقافة  تكري�س  على 
تناف�شية  �لعاملية وتعزيز  �لتحديات  �لتغلب على  ت�شاهم يف  رقمية جديدة 
م�شتد�مة  �قت�شاد�ت  بناء  يف  حمورياً  دور�ً  يلعب  �ل��ذي  �ل�شناعي  �لقطاع 

ومتنوعة.

حمدان بن حممد : اأكادميية دبي لريادة الأعمال تدعم 
توجهات التنمية القت�شادية وتعزز فر�ض ال�شباب يف القطاع اخلا�ض

•• دبي -وام:

�آل  �أك��د �شمو �ل�شيخ ح��م��د�ن ب��ن حممد ب��ن ر����ش��د 
�أن  مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لتنمية �مل�شاريع �ل�شغرية 
و�مل��ت��و���ش��ط��ة، �إح����دى م��وؤ���ش�����ش��ات �ق��ت�����ش��ادي��ة دبي، 
�لأعمال  بريادة  �لنهو�س  يف  حيوي  بدور  ت�شطلع 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �إم�����ارة دب���ي، م��ن��وه��ا ���ش��م��وه بالدور 
لها  مبا  �لأعمال  لريادة  دبي  �أكادميية  ل�  �ملحوري 
�لقت�شادية  �لتنمية  ت��دع��م  مهمة  �إ���ش��ه��ام��ات  م��ن 
�خلا�س  �لقطاع  يف  �لطموح  �ل�شباب  فر�س  وتعزز 
ب���اإم���د�ده���م ب��امل��ع��رف��ة �ل���الزم���ة و�ط���الع���ه���م على 
تد�شني  على  مل�شاعدتهم  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل 
م�شاريعهم �لريادية مبا لذلك من مردود �إيجابي 

على جممل حركة �لقت�شاد �ملحلي.
�لتميز  نهج  على  ت�شري  دب��ي  �أن  �إىل  �شموه  و�أ���ش��ار 
�لذي و�شع �أ�ش�شه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل ، لتبقى د�ئما يف �شباق 
�مل�شاريع  ط��رح  يف  و�مل��ع��رف��ة  �لب��ت��ك��ار  نحو  م�شتمر 
�ل��ن��م��و �لقت�شادي  ت��و�ك��ب وت��ع��زز  �ل��ت��ي  �حل��ي��وي��ة 
م�شري�ً  عموما،  �لإم����ار�ت  ودول���ة  دب��ي  يف  �ملت�شارع 
معرفياً  منر�ً  �أ�شبحت  �لأكادميية  �أن  �إىل  �شموه 
من  جديدة  �أجيال  لتخريج  مكانته  له  متخ�ش�شاً 
تغطي  م�شاريع  تقدمي  يف  �لر�غبني  �لأعمال  رو�د 
كونها  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل��ح��ل��ي،  �ل�����ش��وق  متطلبات 

لتنمية  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  جلهود  تتويجاً 
�ل�����ش��غ��رية و�مل��ت��و���ش��ط��ة يف دع����م قطاع  �مل�����ش��اري��ع 
�ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة، وتعمل على حتقيق 
هذ�  م�شاهمة  لتعزيز   2021 دب��ي  خطة  �أه���د�ف 

�لقطاع �ملهم يف �لنمو �لقت�شادي لالإمارة.
حت�شل  �أن  ي�شعدنا   : دب���ي  ع��ه��د  ويل  �شمو  وق���ال 
من  متقدمة  ر�شا  ن�شبة  على  �لأك��ادمي��ي��ة  ب��ر�م��ج 
ك��ون��ه��ا تغطي  م��ع   ،90% �إىل  �مل��ت��درب��ني و���ش��ل��ت 
�حتياجات  كافة  وتلبي  �لأعمال  قطاعات  خمتلف 
على  �جلديدة  مب�شاريعهم  �ملقبلني  �لأع��م��ال  رو�د 
�مل�شاهمة يف �ل�شوق �ملحلي، كما يزيد من �شعادتنا 
�أن نرى هذه �لزيادة يف �أعد�د رو�د �لأعمال �لذين 
 ،2016 �لعام  خ��الل  �خلا�شة  م�شاريعهم  د�شنو� 
�لتدريبية  �لر�مج  منت�شبي  من   43% �أطلق  �إذ 
�لعام �ملا�شي،  م�شاريعهم وب��د�أو� يف ت�شغيلها فعلياً 
ونحن نتمنى لهم وجلميع منت�شبي �لأكادميية كل 

�لتوفيق و�لنجاح .
�لأعمال  رو�د  �أك��ادمي��ي��ة  وب��ر�م��ج  دور�ت  وتعتمد 
على تطوير مهار�ت �ملتدربني، وتقييم �لإمكانيات 
�ل��ت��ي ل��دي��ه��م، وحت��وي��ل �أف��ك��اره��م �إىل خ��ط��ة عمل 
�لأكادميية  تقوم  �ملنطق  هذ�  ومن  للتنفيذ،  قابلة 
بدر��شات ربع �شنوية حلالة �ل�شوق �ملحلي لالطالع 
�لقت�شادية.  �لقطاعات  يف  و�لطلب  �لعر�س  على 
 4248 �لأعمال  لريادة  دبي  �أكادميية  و�حت�شنت 
�أوجه �لتدريب ذ�ت  �أعمال، حيث وفرت كافة  ر�ئد 
تدريبية  دورة   174 بح�شيلة  لتاأهيلهم  �ل�شلة 

�إىل   2014 �لعام  �لفرتة من  وور�شة عمل خالل 
2016 .. ومتكنت �لأكادميية من تدريب 2000 
قدرها  بزيادة   2016 �لعام  �لأع��م��ال يف  رو�د  من 
بلغ  و�ل��ذي   2015 �ملتدربني يف  ع��دد  %80 عن 
عددهم �آنذ�ك 1100 متدرب. وقال عبد�لبا�شط 
بن  حم��م��د  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �جل��ن��اح��ي، 
مت  و�ملتو�شطة:  �ل�شغرية  �مل�شاريع  لتنمية  ر����ش��د 
 2014 �لأع��م��ال يف  �أكادميية دب��ي لريادة  �إط��الق 
ب���ن���اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
رو�د  مهار�ت  لتطوير  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�حتياجاتهم  ك��اف��ة  وت��وف��ري  �لطموحني  �لأع��م��ال 
.. وح�شدت  �مل�شتقبل  وق��ادة  �أعمال  رجال  ليكونو� 
�لأكادميية خالل 2016 نتائج قيا�شية من حيث 
عدد  �رتفع  حيث  �ملنظمة،  و�لور�س  �ملتدربني  عدد 
حيث   ،2016 �لعام  يف  �ملقامة  �لتدريبية  �لور�س 
�لعام  يف  نظمت  دورة   55 مقابل  دورة   77 بلغت 
2015 .. ور�فق هذ� �لجناز منو يف معدل �لر�شا 

. عن �لر�مج �ملقدمة حيث تعدت 90% 
و�أ�شار �جلناحي �إىل �أن �لأكادميية عملت بالتعاون 
مع �شركائها من �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س يف 
�لتدريبية،  �ل��ر�م��ج  �أج��ن��دة  تفعيل  على   2016
�أب���رزه���ا يف �ل��ت��ع��اون م���ع ه��ي��ئ��ة تنمية  وت��ل��خ�����ش��ت 
�ملجتمع، وموؤ�ش�شة �ملر�أة لرعاية �لن�شاء و�لأطفال، 
و�لهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة، ووز�رة 
يف  �لأمريكية  و�جلامعة  �ملعرفة،  وتنمية  �لثقافة 
�إىل عدد من موؤ�ش�شات  �إ�شافة  دبي، وجامعة دبي، 

�ل���ق���ط���اع �خل����ا�����س. و�أ�����ش����اف �جل���ن���اح���ي: فتحت 
�لتدريبية  �ل��ر�م��ج  يف  �لت�شجيل  ب��اب  �لأك��ادمي��ي��ة 
�ملعرفة  هيئة  قبل  م��ن  و�ملعتمدة   ،2017 للعام 
و�لتنمية �لب�شرية، ومن �ملتوقع �أن يتم عقد �أكرث 
عام  من  �لأول  �لن�شف  يف  تدريبية  دورة   35 من 
من  نخبة  �ل��ر�م��ج  تلك  على  و�شي�شرف   ،2017
�ملحلي  �ل�شعيد  �ملعتمدين على  �خلر�ء و�ملدربني 
�لتدريبية  �ل��ر�م��ج  ه��ذه  �شمن  وم��ن  و�لإقليمي. 
�لأعمال،  لنمو  و�ملبدعة  �ملبتكرة  �لأفكار  تطبيقات 
ودورة �لو�شاي�ا �لذهبية لتنمي����ة �ملهار�ت و�لقدر�ت 
و�لتاأثري،  �لإق���ن���اع  م���ه���ار�ت  ودورة  �ل��ت�����ش��وي��ق��ي��ة، 
�لت�شويق  ودورة  �ل��رد،  ومهار�ت  �لإ�شغاء  ومهار�ت 
�ل�شخ�شي لر�ئد �لأعمال، بالإ�شافة �إىل جمموعة 
و�ل�شهاد�ت  �ملتخ�ش�شة  �ل���ر�م���ج  م���ن  م��ت��ن��وع�����ة 

�ملهنية . 

تعر�ض حزمة من م�ساريعها �لتطويرية ومبادر�تها �ملبتكرة

موؤ�ش�شة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة تكمل ا�شتعداداتها ملعر�ض دبي الدويل لالإجنازات 

�ل��ق��ط��اع��ات �حل��ك��وم��ي��ة، وذل����ك حينما 
�مل�شتقبل  �أن )بو�بة حكومات  �أكد �شموه 
�لتقليدية  �لأف����ك����ار  ب��ع��ب��ور  ت�����ش��م��ح  ل 
�لزمن(  عليها  عفا  �لتي  �لعمل  وط��رق 
دبي  �أن  �إىل  �شليم  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان  �أ����ش���ار   ،
وخلقت  �ملنطقة  يف  �لتميز  ثقافة  �أر�شت 
و�لإبد�ع  �لتميز  جمال  يف  عاملياً  تناف�شاً 
�أ�شبحا  �حل��ك��وم��ي، ف��الإب��د�ع و�لب��ت��ك��ار 
�شمة �أ�شا�شية يف �لعمل �حلكومي لإمارة 
و�ملبتكرون  �مل��ب��دع��ون  ب���ات  ح��ي��ث  دب����ي، 
دعامة �لتميز �ملن�ش���ود يف ج�����ودة وريادة 

وتطوير �لأد�ء.
و�أو����ش���ح ���ش��ل��ط��ان �أح���م���د ب���ن ���ش��ل��ي��م �أن 
موؤ�ش�شة  مظلة  حت��ت  �ل��ت��اب��ع��ة  �جل��ه��ات 
�مل����و�ن����ئ و�جل����م����ارك و�مل��ن��ط��ق��ة �حل���رة 
�شتقدم مبادر�ت مبتكرة تعك�س �لتفكري 
تهدف  حيث  �ل�شندوق،  خارج  �لإبد�عي 
�إىل  �مل���ع���ر����س  �مل�������ش���ارك���ة يف  �مل�����ب�����ادر�ت 
دبي  ري��ادة  وتعزيز  �مل�شتقبل،  ��شت�شر�ف 
�نتقال  �ل���ع���امل���ي، ودع����م  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�ملعرف���ة  ع��ل��ى  ق��ائ��م  �ق��ت�����ش��اد  �إىل  دب���ي 
�شنو�ت  بع�شر  �لعامل  دول  وتفوقها على 
�أطلقه����ا  �لتي   x10 مع مبادرة  متا�شياً 
�شاحب �ل�شمو �ل����شيخ حممد بن ر��شد 
�إىل �أن �مل�شاريع �لذكية  �آل مكتوم، لفتاً 
�ملتعاملني  ����ش���ع���ادة  حت��ق��ق  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة 
ورفاهي��ة �ملجتمع، وتتو�كب مع منظومة 

�جليل �لر�بع من �لتميز �حلكومي.

موؤ�ش�شة  م�����ش��ارك��ة  ت��رك��ي��ز  �أن  و�أ����ش���اف 
�مل����و�ن����ئ و�جل����م����ارك و�مل��ن��ط��ق��ة �حل���رة 
�لبتكار  ح��ول  �شيدور  �لعام  ه��ذ�  ل��دورة 
يف �مل��ب��ادر�ت، ودع��م تكامل خدماتها مع 
وت�شهيل  �لأخ��رى،  �حلكومية  �خلدمات 
�آر�ء  على  و�لط���الع  �لعمالء،  �إج���ر�ء�ت 
�ملتعاملني، وتبادل �خلر�ت مع �مل�شاركني 
�لر�شا  م�����ش��ت��وى  وق���ي���ا����س  �ل���دول���ي���ني، 
و�ل�شعادة، وبحث �لآفاق �مل�شتقبلية عر 
خدمات �أكرث تطور�ً، موؤكد�ً �أن �ملوؤ�ش�شة 
و�جل���ه���ات �ل��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ت�����ش��ري بخطى 
و�ث���ق���ة ن��ح��و ت��ع��زي��ز ت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه��ا على 
على  حتر�س  وه��ي  �لدولية،  �مل�شتويات 
لت�شهيل  �لذكية  �خلدمات  كافة  �عتماد 
�لج����������ر�ء�ت ع���ل���ى �مل��ت��ع��ام��ل��ني وج����ذب 
�ل�شتثمار�ت �لأجنبية. و�أكد �أن معر�س 
�حلكومية  ل�����الإجن�����از�ت  �ل������دويل  دب����ي 
نوعها  م��ن  ف��ري��دة  ��شرت�تيجية  من�شة 
على �مل�شتوى �لعاملي، تتيح تفعيل قنو�ت 
تبادل �أف�شل �خلر�ت و�أجنح �ملمار�شات 
�حل��ك��وم��ي��ة يف �إم�����ارة دب����ي، ح��ي��ث يقدم 
�ملعر�س �لإجناز�ت �ملتميزة �لتي حققتها 
دو�ئ����ر وم��وؤ���ش�����ش��ات ح��ك��وم��ة دب���ي، حتت 
مظلة و�ح��دة جتعل منها عالمة فارقة 
و�نعكا�شاً ملا ن�شهده �ليوم من نه�شة غري 
م�شبوقة وحد�ثة مبتكرة، حولت دبي يف 
�شنو�ت قليلة �إىل مدينة عاملية �مل�شتوى 
و�لطابع، بهدف حتقيق �شعادة �ملو�طنني 

�إىل �أن �ملعر�س ميثل  و�ملقيمني، م�شري�ً 
و�ملوؤ�ش�شات  ل��ل��ج��ه��ات  ���ش��ان��ح��ة  ف��ر���ش��ة 
لو�شع  جهود  من  تبذله  ما  لت�شتعر�س 
وتناف�شيتها  وتطويره  �مل�شتقبلي  نهجها 
على �ل�شعيد �لعاملي من حيث �خلدمات 

�حلكومية �ملبتكرة.

ت�سهل �لإجر�ء�ت �جلمركية
�أح��م��د حم��ب��وب م�شبح  �أك���د  م��ن جهته 
�أن ج���م���ارك دبي  دب����ي  م���دي���ر ج���م���ارك 
�لذكية  �لإجن����از�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  حققت 
قطاعات  خمتلف  يف  �ملبتكرة  و�مل��ب��ادر�ت 
�لعمل �جلمركي و�لتي ت�شتهدف تعزيز 
�لعاملية  و�مل���ك���ان���ة  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
عامة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة 
ودب����ي ع��ل��ى وج���ه �خل�����ش��و���س، بجعلها 
م���رك���ز�ً م��ف�����ش��اًل ل��ل��م��ال و�لأع���م���ال من 
وت�شريع  ت�����ش��ه��ي��ل  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  خ����الل 
حركة �لتجارة �مل�شروعة، وكذلك �شعادة 
ور���ش��اء �ل��ع��م��الء م��ن �لأف����ر�د و�لتجار 
و�مل�شتثمرين، مبا تقدمه لهم من قيمة 
م�شافة تخف�س �لكلفة وتخت�شر �لوقت 
دبي  يكت�شب معر�س  و�أ�شاف:  و�جلهد. 
�لدويل لالإجناز�ت �حلكومية، عاماً تلو 
يتنا�شب مع ويو�كب  �لآخر زخماً كبري�ً 
�لعاملي،  �مل�شتوى  على  �لر�ئد  دبي  ودور 
حيث ي�شتقطب �ملعر�س جهات حكومية 
وم�شاريعها  �إجن��از�ت��ه��ا  ت�����ش��ارك  ع��امل��ي��ة 

•• دبي-الفجر:

�أك���م���ل���ت م��وؤ���ش�����ش��ة �مل����و�ن����ئ و�جل���م���ارك 
للم�شاركة  ��شتعد�د�تها  �حلرة  و�ملنطقة 
يف �لدورة �خلام�شة ملعر�س دبي �لدويل 
لالإجناز�ت �حلكومية، �لذي يعقد حتت 
�ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  رعاية �شاحب 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د 
�ل��وزر�ء حاكم دبي، رعاه  رئي�س جمل�س 
�هلل، يف �لفرتة ما 2-4 �أبريل 2017 يف 
مركز دبي �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�س، 
حتت �شعار )حكومات وطنية.. �إجناز�ت 
عاملية(.  وتعد موؤ�ش�شة �ملو�نئ و�جلمارك 
وجمارك دبي ر�ٍع ��شرت�تيجي للمعر�س 
يف دورته �جلديدة، وتويل �أهمية ق�شوى 
�ملعر�س  دور�ت  ج��م��ي��ع  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�لتي  �حل�����ايل،  �ل���ع���ام  دورة  وخ�����ش��و���ش��اً 
تعد �لأ�شخم و�لأكر يف تاريخ �ملعر�س، 
حيث يتوقع �أن ت�شتقبل حو�يل 17 �ألف 
ز�ئر، مب�شاركة �أكرث من 70 عار�س من 
خمتلف دول �لعامل، و�شتعر�س �جلهات 
 8 رق��م  �ملن�شة  ع��ر  للموؤ�ش�شة  �لتابعة 
، حزمة من م�شاريعها   7 رق��م  قاعة  يف 
�ملبتكرة  وم����ب����ادر�ت����ه����ا  �ل���ت���ط���وي���ري���ة 
�لأمنية،  �ل�����ش��ع��ادة  )م��ن��ظ��وم��ة  وم��ن��ه��ا: 
وغرفة  لل�شحنات،  �مل��ب��ك��ر  و�لتخلي�س 
�ل��ذك��ي��ة، وخدمة  �ل�����ش��ي��ط��رة و�ل��ت��ح��ك��م 
للمخدر�ت،  �لذكية  و�ملو�شوعة  ج���و�ب، 
ومناذج  �لذكية،  �لعمل  م�شاحة  ومن�شة 
ومبادرة  �لذكي،  و�لختبار  �لب��ت��ك��ار�ت، 
�لبحرية،  �لطق�س  ومعلومات   ، معتمد 

ومبادرة نب�س �لإد�رة (.

�لتفكري خارج �ل�سندوق
رئي�س  �شليم،  ب��ن  �أح��م��د  �شلطان  وق���ال 
�لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����س  �لإد�رة  جم��ل�����س 
مل��ج��م��وع��ة م���و�ن���ئ دب���ي �ل��ع��امل��ي��ة رئي�س 
و�ملنطقة  و�جل���م���ارك  �مل���و�ن���ئ  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �إن �شاحب  �حلرة 
بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة، 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء، حاكم دبي، رعاه 
و�لنهج  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �مل���ع���امل  ح����دد  �هلل، 
�ل�شتباقي حلكومة �مل�شتقبل، �لذي يقوم 
على حتقيق �أف�شل �لإجناز�ت يف خمتلف 

وت��ط��ل��ع ع��ل��ى جت��ارب��ن��ا وجن��اح��ات��ن��ا، مبا 
يعزز مكانة دبي كمركز عاملي متميز على 
خمتلف �ل�شعد، وير�شخ مكانة �لإمار�ت 
�لتي جاءت يف �ملركز �لأول عاملياً يف قدرة 

�حلكومة على حتفيز �لبتكار .
�لد�ئرة  �أن  دب��ي  جمارك  مدير  و�أو���ش��ح 
بنحو  �حل���ايل  �ل��ع��ام  دورة  يف  �شت�شارك 
توفري  لت�شمل  تتنوع  ذكية،  مبادرة   11
�لتطبيقات  ع���ر  ل��ل��ع��م��الء  خ��دم��ات��ه��ا 
�لذكية وو�شائل جديدة ت�شهل �لإجر�ء�ت 
ي���ت���و�ف���ق م����ع �خلطة  �جل���م���رك���ي���ة مب����ا 
�ل�شرت�تيجية حلكومة دبي �لهادفة �إىل 
�ملحافظة على معدلت �لنمو �لقت�شادي 
�إىل  وحتويلها  �لإم����ارة  مكانة  وتر�شيخ 

�ملدينة �لأذكى يف �لعامل. 

م�ساركة متميزة
وثمن �لدكتور �أحمد �لن�شري�ت، �ملن�شق 
�ل��ع��ام ل��رن��ام��ج دب���ي ل����الأد�ء �حلكومي 
ملوؤ�ش�شة  �مل��ت��م��ي��زة  �مل�������ش���ارك���ة  �مل��ت��م��ي��ز، 
�مل��و�ن��ئ و�جل���م���ارك و�مل��ن��ط��ق��ة �حل���رة يف 
لالإجناز�ت  �ل��دويل  دبي  معر�س  دور�ت 
�لفاعلة  �مل�شاركة  �أن  موؤكد�ً  �حلكومية، 
للجهات  �ملبتكرة  و�مل�����ش��اري��ع  للموؤ�ش�شة 
�ل��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ت�����ش��ه��م ب�����ش��ك��ل �إي��ج��اب��ي يف 
�أق�شى  وحتقق  �ملعر�س  فعاليات  �إث���ر�ء 
��شتفادة ممكنة يف نقل �لتجارب �لر�ئدة 
�حلكومي  �لأد�ء  ت���ط���وي���ر  جم�����ال  يف 
وم���ن���ظ���وم���ات �ل���ع���م���ل د�خ�������ل �جل���ه���ات 

�حلكومية �لر�ئدة.
وقال �لدكتور �أحمد �لن�شري�ت: نهدف 
ت�شليط  �إىل  �مل��ع��ر���س  ه���ذ�  خ���الل  م���ن 
�ل�شوء على �جلهود �لتي تبذلها حكومة 
دبي بكافة قطاعاتها لتاأمني حياة �أكرث 
�لإم����ارة، ونفخر  ر�ح���ًة و���ش��ع��ادة ملجتمع 
باأن يكون هذ� �ملعر�س نقطة �للقاء �لتي 
يتم من خاللها تعريف �ملجتمع �ملحلي 
و�ل��دويل ب��اإجن��از�ت دو�ئ��ر حكومة دبي، 
وتعزيز �ل�شر�كة بني �جلهات �حلكومية، 
ل��ت��ط��وي��ر �لأد�ء  وخ��ل��ق ف��ر���س ج���دي���دة 
�ملمار�شات  وت�شجيع  وحتفيز  �مل�شرتك، 
�ملتميزة على �مل�شتوى �ملوؤ�ش�شي و�لفردي، 
�إ�شافة �إىل تعزيز �إد�رة �ملعرفة �ملوؤ�ش�شية 

على م�شتوى حكومة دبي .

احتاد الغرف بالدولة واملجل�ض ال�شيني يوقعان مذكرة تفاهم لتاأ�شي�ض جمل�ض اأعمال اماراتي �شيني
•• دبي -وام:

�ل��ت��ج��ارة و�ل�شناعة  وق��ع �حت���اد غ��رف 
�ل�����ش��ي��ن��ي لرتويج  ب��ال��دول��ة و�مل��ج��ل�����س 
تفاهم  م����ذك����رة  �ل����دول����ي����ة  �ل����ت����ج����ارة 
لتاأ�شي�س جمل�س �عمال �مار�تي �شيني 

بهدف تعزيز �لتعاون بني �جلانبني .
وق��ع �مل��ذك��رة م��ن ج��ان��ب �حت���اد �لغرف 
�لعام  �لم���ني  ���ش��امل  ب��ن  حميد حممد 
زهانق  �ل�شيني  �ملجل�س  �جلانب  وم��ن 

وي نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة .
جاء ذلك خالل لقاء عقد مبقر �حتاد 
�لغرف جمع وفد �شيني ي�شم عدد من 
لرتويج  �ل�شيني  باملجل�س  �مل�شوؤولني 
�ل���ت���ج���ارة �ل���دول���ي���ة وب��ح�����ش��ور حممد 

�مل�شاعد  �ل��ع��ام  �لم��ني  �لنعيمي  �حمد 
لحتاد �لغرف لبحث �شبل �لتعاون بني 

�جلانبني .
و�أ�شاد �لمني �لعام بالدور �لذي تلعبه 
و�أهمية  �مل�����ش��رتك��ة  �لع���م���ال  جم��ال�����س 
�مل�شرتكة  �مل�شلحة  يخدم  مبا  تفعيلها 
مع �لدول �لأخرى ..موؤكد� على �أهمية 
دور جمال�س �لأعمال يف تعزيز �لتعاون 

و�لتبادل �لتجاري مع هذه �لدول .
ون�����وه ب��اأه��م��ي��ة �ل���رتوي���ج ل����دى قطاع 
����ش��ح��اب �لأع���م���ال يف �جل���ان���ب �لآخ���ر 
و�ل��ت�����ش��ج��ي��ع ع��ل��ى �ل���ش��ت��ث��م��ار يف دولة 
�أ�شحاب  ب����ني  و�ل����ت����ع����اون  �لم����������ار�ت 
�لأع��م��ال �لم��ار�ت��ي��ني ون��ظ��ر�ئ��ه��م من 

�ل�شني.

و�لغرف  �ل���غ���رف  �حت�����اد  �ن  وق��������������������ال 
�لع�����ش��اء ����ش��ت�����ش��اف��ت خ���الل �لع����و�م 
�لفعاليات  م��ن  ع���دد�ً  �ملا�شية  �لقليلة 
باملعار�س  متثلت  �مل�شرتكة  �لتجارية 
تعزيز  ب���ه���دف  �ل���ت���ج���اري���ة  و�ل�����وف�����ود 
فر�س  ع���ل���ى  و�ل����ت����ع����رف  �ل����ع����الق����ات 
�لتي  �لقطاعات  يف  �ملتاحة  �ل�شتثمار 
تعتر  �ل�شني  و�ن  خا�شة  بها  تتميز 
ل��ل��دول��ة يف  �ل��ت��ج��اري �لأول  �ل�����ش��ري��ك 
جم��ال �ل�����ش��ادر�ت و�ل�����و�رد�ت يف �لعام 
و�لتي  �ل���ع���امل  دول  ب���ني  م���ن   2016
50 مليار دولر يف حني  بلغت ح��و�يل 
�ل�شينية  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت  ح��ج��م  ب��ل��غ��ت 
وعدد  دولر  م��ل��ي��ار   2.3 �لإم�����ار�ت  يف 
�لدولة  يف  �لعاملة  �ل�شينية  �ل�شركات 

 18 ح��و�يل  كانت  بعد  �شركة   4200
�شركة يف 2005.

�ملجل�س  �لرئي�س  نائب  قال  جانبه  من 
بني  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��الق��ات  �أن  �ل�شيني 
�لعربية  �لم����������ار�ت  ودول�������ة  �ل�������ش���ني 
هناك  و�أن  خ��ا���ش��ة  ت��ط��ور  يف  �مل��ت��ح��دة 
رغ��ب��ة م��ن �جل��ان��ب��ني ن��ح��و ت��ع��زي��ز دور 
يف  م�شاهمته  وزي���ادة  �خل��ا���س  �لقطاع 
�لتنمية ..مو�شحاً �أن �شبب �لزيارة هو 
تبادل  لت�شهيل  �لتفاهم  مذكرة  توقيع 
�ل�شركات  ع���ن  و�ل��ب��ي��ان��ات  �مل��ع��ل��وم��ات 
�لفر�س  ع��ل��ى  و�ل��ت��ع��رف  يف �جل��ان��ب��ني 
�ل�شتثمارية �ملتاحة ب�شكل �أو�شع خا�شة 
و�أن �ل�شوق �لمار�تية حافلة بالفر�س 

�ل�شتثمارية �لو�عدة .

�لمار�تي  �لع���م���ال  جم��ل�����س  وي���ه���دف 
�ملوقعة  �لتفاهم  ملذكرة  وفقا  �ل�شيني 
بني  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��الق��ات  تفعيل  �إىل 
و�ل�شيني  �لم��ار�ت��ي  �خل��ا���س  �لقطاع 
يف �ملجالت �ملختلفة وخا�شة �لتجارية 
�إطار  خ��الل  م��ن  وذل��ك  و�ل�شتثمارية 
�ملو�شوعة  �لأه������د�ف  ي��ح��ق��ق  م��ن��ه��ج��ي 
و�مل����ح����ددة ل��ل��ع��الق��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة مع 
جانب  �ىل  �ل�شعبية  �ل�شني  جمهورية 
جمتمع  بني  �لعالقات  وتوطيد  تنمية 
�لأعمال بكال �لبلدين وتعريف ممثلي 
�لبلدين بالفر�س �لقت�شادية �ملتوفرة 
وتبادل  �ل�����ش��ادر�ت  وت�شجيع  لديهما 
�ل�شلع و�خلدمات من خالل �لت�شالت 
و�إقامة  �مل��ع��ل��وم��ات  وت���ب���ادل  �مل�����ش��ت��م��رة 
�مل��ع��ار���س يف �ل��ب��ل��دي��ن و�ل��ت��و����ش��ل مع 
مناخ  حت�شني  بهدف  �مل�شوؤولة  �جلهات 
�لتعاون بني �جلانبني وتذليل �لعقبات 
�لتي ت�شادف �أي منهما و ت�شجيع �إقامة 
يف  و�ل�شتثمارية  �لتجارية  �مل�شروعات 
�أف�شل  على  بالتعرف  وذل��ك  �لبلدين 
�شبل �لتمويل �ملتاحة وتوفري �ملعلومات 
و�خلدمات ل�شحاب �لأعمال �ملهتمني 
على  و�لعمل  �مل�����ش��روع��ات  تلك  ب��اإق��ام��ة 
قد  �ل��ت��ي  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل��ن��ازع��ات  ت�شوية 
تن�شاأ بني �أ�شحاب �لأعمال يف �لبلدين 
�ل���ودي���ة و�له���ت���م���ام بر�مج  ب��ال��ط��رق 
�ل���ت���دري���ب ون���ق���ل �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وحق 

�ملعرفة.

�حمد حمبوب م�شبح �شلطان �حمد بن �شليمد.�أحمد �لن�شري�ت
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املال والأعمال

الإمارات العاملية لالأملنيوم ت�شارك يف القمة العاملية لل�شناعة والت�شنيع
•• اأبوظبي-وام:

ت�شارك �شركة �لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم يف 
فعاليات �لقمة �لعاملية لل�شناعة و�لت�شنيع 
، �لتي ت�شت�شيفها وز�رة �لقت�شاد بالتعاون 
للتنمية  �مل����ت����ح����دة  �لأمم  م���ن���ظ���م���ة  م�����ع 
�ل�شناعية، وتعقد يف مقر جامعة �ل�شوربون 
30 م���ار����س �جل�����اري،  �أب���وظ���ب���ي، ح��ت��ى  يف 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  برعاية 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي����د 

�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
�ملنتدب  �ل��ع�����ش��و  ك���ل���ب���ان،  ع����ب����د�هلل  وق������ال 
و�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة �لإم������ار�ت 
�ل��ع��امل��ي��ة ل���الأمل���ن���ي���وم �ن ���ش��رك��ة �لإم�������ار�ت 
�شركة �شناعية  �أكر  تعد  �لعاملية لالأملنيوم 
�ل��ن��ف��ط و�لغاز،  ق��ط��اع  �لإم������ار�ت خ����ارج  يف 
�لت�شنيع  �إ�شهامات كرى يف  لها  كانت  كما 

و�لتنوع �لقت�شادي للدولة منذ �شبعينيات 
�لقرن �ملا�شي، م�شري� �ىل �ن �لقمة �لعاملية 
�لعقود  حول  تتمحور  و�لت�شنيع  لل�شناعة 
�ملقبلة لل�شناعة �لعاملية، لذ� فاإنه من �ملهم 
�لذي  �ل��ك��ب��ري  ه���ذ� �حل����دث  ن�����ش��ارك يف  �أن 
�خلر�ت  لنتبادل  �أب��وظ��ب��ي  يف  هنا  ينعقد 

و�ملعرفة مع �ل�شركات �ل�شناعية �لأخرى.
و�أ�شاف �ن �شركة �لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم 
يف  �لأملنيوم  ل�شناعة  �لناب�س  �لقلب  تعتر 
وت�شهم يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�ل��ع��م��ل و�لفر�س  خ��ل��ق م��زي��د م���ن ف��ر���س 
�لقت�شادية، مو�شحا �ن �ل�شركة تبيع نحو 
�ل�شوق  يف  لل�شركات  �إن��ت��اج��ه��ا  م��ن   10%
�لأملنيوم  �شناعة  �إن  حيث  للدولة،  �ملحلي 
يف دول��ة �لإم���ار�ت هي ق�شة جن��اح حقيقية 
�لق�شة  هذه  م�شاركة  وي�شرنا  �لت�شنيع،  يف 
خالل هذ� �حلدث �لعاملي �ملهم يف �أبوظبي.

الإمارات بني املركز الأول والثاين 
اقليميا يف 16 موؤ�شرا عامليا للتناف�شية

•• اأبوظبي -وام:

�لعامني  16 موؤ�شر� عامليا خ��الل  �لإم���ار�ت تقدما كبري� يف  دول��ة  حققت 
 13 يف  �لإقليمي  �مل�شتوى  على  �لأول  �مل��رك��ز  بت�شدر  وجنحت  �ملا�شيني 
موؤ�شر� عامليا يف حني جاءت باملركز �لثاين على �شعيد 3 موؤ�شر�ت �أخرى 
مما يعك�س مدى �لإجناز�ت �مل�شجلة وفقا ملا هو خمطط يف روؤية �لمار�ت 
�لعامل يف جميع  �لأول على م�شتوى  �ملركز  بلوغ  ت�شتهدف  و�لتي   2021

هذه �ملوؤ�شر�ت.
وج����اءت �لإجن�����از�ت �ملتحققة يف ظ��ل �ع��ت��م��اد �حل��ك��وم��ة ع��ل��ى ن��ه��ج حمدد 
�مل�شتد�م  �لنمو  تعزيز  و�شبل  وموؤ�ش�شاتها  �ل��دول��ة  بتناف�شية  ل��الإرت��ق��اء 
و�لزدهار على خمتلف �ل�شعد علما باأن �ملتغري�ت �لد�ئمة �لتي تطر�أ على 
�لقت�شادي  و�لتكامل  �لعوملة  ذلك  يف  مبا   21 للقرن  �لقت�شادي  �مل�شهد 

�لدويل تعد من �أكرث �ملحركات ور�ء ��شرت�تيجية تناف�شية �لدولة.
وبح�شب ر�شد للهيئة �لإحتادية للتناف�شية و�لإح�شاء فقد �شملت �ملوؤ�شر�ت 
�لتي تبوؤ�ت فيها دولة �لإمار�ت �ملركز �لأول على �مل�شتوى �لقليمي، موؤ�شر 
وموؤ�شر  �لأعمال  ممار�شة  و�شهولة  �ل�شعادة  موؤ�شر  �ىل  بالإ�شافة  �لإبتكار 

�لإزدهار وكذلك موؤ�شر �ملو�هب �لعاملية.
�لإقليمي يف موؤ�شر  �مل�شتوى  �لأول على  �ملركز  �لإم��ار�ت  دول��ة  �حتلت  كما 
ت�شنيف �لعالمات �لتجارية للدول وموؤ�شر �لتو�زن بني �جلن�شني وكذلك 
موؤ�شر ريادة �لأعمال و�لتنمية �لعاملية بال�شافة �ىل موؤ�شر �لثقة وموؤ�شر 
وموؤ�شر  �لعاملية  �لتجارة  متكني  موؤ�شر  وكذلك  �لعاملية  �ملعلومات  تقنية 

�لتناف�شية وموؤ�شر تناف�شية �ل�شياحة و�ل�شفر.
ووفقا للهيئة �لإحتادية للتناف�شية و�لإح�شاء فقد ح�شلت دولة �لإمار�ت 
وموؤ�شر  �لعاملية  �لثالثية  �لطاقة  موؤ�شر  يف  �قليميا  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  على 
�ملوؤ�ش�شات  �لتي �شدرت عن  �لتقارير  �خر  وذلك بح�شب  �لب�شرية  �لتنمية 

�لعاملية و�ملتخ�ش�شة يف هذ� �ملجال.

العليا للمناطق القت�شادية تطور منطقة جديدة 
لوحدات امل�شانع اجلاهزة وامل�شتودعات يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام: 

ك�شفت �ملوؤ�ش�شة �لعليا للمناطق �لإقت�شادية �ملتخ�ش�شة، خالل م�شاركتها 
يف �لقمة �لعاملية لل�شناعة و�لت�شنيع، عن م�شروع وحد�ت �مل�شانع �جلاهزة 
�ل�شغرية  و�ل�����ش��رك��ات  �خلفيفة  �ل�شناعات  ق��ط��اع  خل��دم��ة  و�مل�����ش��ت��ودع��ات 

و�ملتو�شطة �حلجم يف �أبوظبي.
261 وح���دة جاهزة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �ل��ت��ي ط��ورت��ه��ا  �ملنطقة �جل��دي��دة  وت�����ش��م 
لال�شتخد�م متتد على م�شاحة 300 �ألف مرت مربع تقريبا، مت تخ�شي�س 
لل�شناعات �خلفيفة،  �ملائة  20 يف  و  �لتخزين  لأعمال  منها  �ملائة  80 يف 
باأبوظبي  �ل�شناعية  �ملدينة  قلب  يف  ��شرت�تيجي  مبوقع  �مل�شروع  ويتميز 
�إيكاد، و�لذي يعتر موقعا مثاليا لل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة من حيث 
قربه و�شهولة �لو�شول �إىل �شبكات �لطرق وو�شائل �لنقل �ملختلفة خلدمة 
للمرحلة  �لتحتية  �لبنية  تطوير  قيمة  ويبلغ  و�لدولية  �ملحلية  �لأ���ش��و�ق 

�لأوىل للم�شروع حو�يل 90 مليون درهم .
للمناطق  �لعليا  �ملوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  �خلييلي،  عي�شى  �شعيد  �شعادة  �أك��د 
�أنباء �لإم��ار�ت و�م �لأهمية  �لقت�شادية �ملتخ�ش�شة يف ت�شريحات لوكالة 
�لكبرية �لتي توليها حكومة �إمارة �أبوظبي لدعم وتطوير قطاع �ل�شركات 

�ل�شغرية و�ملتو�شطة، وت�شخري كافة �لإمكانات لنمو و�زدهار هذ� �لقطاع.
وقال �خلييلي �ن �ملوؤ�ش�شة �لعليا و�نطالقا من حر�شها على ترجمة هذه 
�لتوجهات �لر�شيدة حلكومة �إمارة �أبوظبي، وجتاوبا مع منو �لطلب على 
توفري �مل�شتودعات من �ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة، فقد بادرت لتنفيذ 
�ملنا�شبة  و�مل��خ��ازن  �مل�شتودعات،  �أح��دث  �شيوفر  �ل��ذي  �لكبري  �مل�شروع  ه��ذ� 
جلميع جمالت عمل �ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة، بالإ�شافة �إىل �إن�شاء 

جممع لل�شناعات �خلفيفة يف مدينة �أبوظبي �ل�شناعية �أيكاد3.

ك�سفت عن توجهاتها وخططها �مل�ستقبلية للمرحلة �لقادمة �أمام 100 �سخ�سية دبلوما�سية

غرفة دبي ت�شتعر�ض امل�شهد القت�شادي يف الإمارة مع اأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي بالدولة
•• دبي- الفجر:

من  �شركائها  تعريف  على  منها  ح��ر���ش��اً 
بتوجهاتها  �لدبلوما�شي  �ل�شلك  �أع�����ش��اء 
�مل�شهد  ع���ل���ى  و�ط���الع���ه���م  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
جتارة  غرفة  نظمت  دب��ي،  يف  �لقت�شادي 
�ل�شفر�ء  م��ع  مو�شعاً  ل��ق��اًء  دب��ي  و�شناعة 
�لعربية  �لدبلوما�شية  �ل��وف��ود  و�أع�����ش��اء 
م��اأدب��ة ع�شاء  �ل��دول��ة على  و�لأج��ن��ب��ي��ة يف 
�ل�شلك �لدبلوما�شي �أقيمت م�شاء �لثنني 

يف فندق ميناء �ل�شالم جمري� بدبي. 
��شرت�تيجية  �شمن  �لجتماع  ه��ذ�  وياأتي 
�ل�شلك  �أع�������ش���اء  ل��ت��ع��ري��ف  دب�����ي  غ���رف���ة 
�لدبلوما�شي بجهودها �ل�شابقة وتوجهاتها 
دبي  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  �أج����ل  م��ن  �مل�شتقبلية 
�آف����اٍق  وف��ت��ح  ل��الأع��م��ال،  ك��وج��ه��ة مف�شلة 

جديدٍة للتعاون �لبننّاء.
و���ش��ه��د �ل��ل��ق��اء م�����ش��ارك��ة �أك���رث م��ن 100 
من  فعال  وح�شور  دبلوما�شية،  �شخ�شية 
�أع�شاء جمل�س �إد�رة غرفة جتارة و�شناعة 
دبي يتقدمهم �شعادة ماجد �شيف �لغرير، 
دبي، وم�شاركة  �إد�رة غرفة  رئي�س جمل�س 
���ش��ع��ادة ح��م��د ب��وع��م��ي��م، م��دي��ر ع���ام غرفة 

دبي.
�لغرير  �أ�����ش����اد  �لف��ت��ت��اح��ي��ة،  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
�ل�شلك  �أع�������ش���اء  م���ع  �ل��ب��ن��اء  ب��ال��ت��و����ش��ل 
�لذي  �إن �حل����و�ر  م��ع��ت��ر�ً  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي، 
ثابرت على  و�ل��ذي  �لغرفة معهم،  �أ�ش�شته 
ت��ط��وي��ره ب���ات �أح���د �أب����رز ق��ن��و�ت �لتعاون 
�لقائمة بني �جلانبني مبا يحقق �لأهد�ف 
�إن �ل��ل��ق��اء �ل���ي���وم هو  �مل�����ش��رتك��ة، م���وؤك���د�ً 
جتلى  و�ل����ذي  �ل��ق��ائ��م  ل��ل��ت��ع��اون  ��شتكمال 
وفود  وزي����ار�ت  متنوعة،  جت��اري��ة  ببعثات 
�لدول  وفود هذه  وم�شاركات من  �جنبية، 
يف �ل���ف���ع���ال���ي���ات و�مل����ع����ار�����س و�مل�����وؤمت�����ر�ت 
دبي  ت�شت�شيفها  �لتي  �ملو��شيع  �ملتنوعة 

�ل�شيخ  ���ش��م��و  دب�����ي، حت���ي���ات  �خل���ارج���ي���ة- 
عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان، وزير �خلارجية 
و�ل���ت���ع���اون �ل�����دويل ل��ك��اف��ة �مل�����ش��ارك��ني يف 
�لنتائج  بتحقيق  �شموه  ومتنيات  �ل��ل��ق��اء، 
غرفة  بجهود  منوهاً  �للقاء،  من  �مل��رج��وة 
�ملتميزة،  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  ه���ذه  تنظيم  يف  دب���ي 
�أع�شاء  م��ع  و�ل��ف��ع��ال  �مل�شتمر  وتو��شلها 

�ل�شلك �لدبلوما�شي.
�خلارجية  وز�رة  �إن  �مل��ط��ي��وع��ي  و�أ����ش���اف 
كرمية  وبرعاية  �أطلقت  �لدويل  و�لتعاون 
من �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان، 
 2021-2017 لالأعو�م  ��شرت�تيجيتها 
�ل�شرت�تيجية  ت�شمنت  ح��ي��ث  م���وؤخ���ر�ً، 
 2021 �لم��������ار�ت  روؤي������ة  �ىل  �مل�����ش��ت��ن��دة 
�أب�����رزه�����ا حتقيق  رئ��ي�����ش��ي��ًة م����ن  �أه�����د�ف�����اً 
خالل  من  �ل�شركاء  مع  �ملتبادل  �لزده���ار 
�لقت�شادية  �ل��ق��ط��اع��ات  ن��ط��اق  ت��و���ش��ي��ع 
�ل����ق����ائ����م����ة و�������ش�����ت�����ح�����د�ث �ل����ق����ط����اع����ات 
لدور  ��شتكماًل  وذل��ك  �ل��و�ع��دة،  �جلديدة 
ج�شور  ب��ن��اء  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لدبلوما�شية 
�لأخرى،  �ل��دول  مع  �لقت�شادي  �لتعاون 
ومبادر�ت   ، �لهادفة  �ل�شر�كات  خالل  من 
على  �لقائمة  �لقت�شادية  �لدبلوما�شية 
ثنائياً  �مل�شرتك  و�لنفع  �لزده���ار  حتقيق 

و�قليمياً وعاملياً.
و�أ�شاف �ملطيوعي قائاًل �إن �ل�شرت�تيجية 
و�لتعاون  �خل���ارج���ي���ة  ل������وز�رة  �جل���دي���دة 
�لهادفة  �ل�شر�كات  بناء  ت�شتهدف  �ل��دويل 
�ىل تطوير �لعالقات �لقت�شادية �لثنائية، 
�لأجنبية  �ل����ش���ت���ث���م���ار�ت  من����و  وت���ع���زي���ز 
�إن  معتر�ً  �ل��دول��ة،  �ىل  �ل���و�ردة  �ملبا�شرة 
هذه �ل�شرت�تيجية �شتدعم حتول �قت�شاد 
�ملعرفة،  ع��ل��ى  ق��ائ��م  �ق��ت�����ش��اد  �إىل  �ل��دول��ة 
�ملبا�شرة،  �لأجنبية  لال�شتثمار�ت  وج��اذب 
موؤكد�ً  �مل�شتد�م،  �لنمو  م�شرية  و�شتدعم 
�إلتز�م �لوز�رة بالتعاون مع جميع �ل�شركاء 

على مد�ر �لعام. 
�ل�شلك  �أع�������ش���اء  �ن  �إىل  �ل��غ��ري��ر  ول���ف���ت 
�أ�شا�شياً  ���ش��ري��ك��اً  ي��ع��ت��رون  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي 
يلعبونه يف  �ل��ذي  للدور  دبي نظر�ً  لغرفة 
�أعمالهم،  جمتمعات  مع  �لتو��شل  تفعيل 
و�لتجاري  �لق��ت�����ش��ادي  �ل��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز 
مع جمتمع �لأعمال يف دبي، ولذلك فاإنه 
من �ملهم �أن يكون هناك حو�ر قائم وفعال، 
وينميها  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل���رو�ب���ط  ي��ع��ك�����س 
بالتو�زي مع تطور �لعالقات �لدبلوما�شية 

للدولة.
دبي  غ��رف��ة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ���ن  وث���منّ
�لتي  �لق��ت�����ش��ادي  �ل��ت��ن��وي��ع  ��شرت�تيجية 
�آفاقاً  ت��ف��ت��ح  و�ل��ت��ي  ت��ع��ت��م��ده��ا �حل��ك��وم��ة، 
ج���دي���دة جل����ذب �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن �لأج���ان���ب، 
خمتلف  يف  �ل����ش���ت���ث���م���ار  ب���ي���ئ���ة  وت���ع���زي���ز 
هذه  �إن  م��وؤك��د�ً  �لق��ت�����ش��ادي��ة،  �لقطاعات 
رك��ائ��ز تفوق  �أح���د  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة تعتر 

جمتمع �لأعمال يف �لإمارة.
وخالل كلمة له يف �للقاء، نقل �شعادة عبد 
�ل��رح��م��ن غ���امن �مل��ط��ي��وع��ي، م��دي��ر مكتب 
وز�رة  �ل��دويل،  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة 

من  �شتعزز  �لتي  �لأه����د�ف  ه��ذه  لتحقيق 
تناف�شية دولة �لإمار�ت، وتعزز من مكانتها 

�لعاملية �لدبلوما�شية و�لقت�شادية.
�حلا�شرين  �أم�����ام  ب��وع��م��ي��م  و����ش��ت��ع��ر���س 
�مل�����ش��ه��د �لق��ت�����ش��ادي لإم�����ارة دب����ي، و�أب����رز 
�لتي  �مل�شتقبلية  و�مل����ب����ادر�ت  �لجت���اه���ات 
�ل���غ���رف���ة خل����دم����ة جمتمع  ���ش��ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا 
�لإمارة،  �إىل  �مل�شتثمرين  وجذب  �لأعمال، 
�لغرفة  تتبعه  �ل���ذي  �ل��ن��ه��ج  ع��ل��ى  م���وؤك���د�ً 
ل��ت��ع��زي��ز �ل���رو�ب���ط و�ل���ع���الق���ات م���ع كافة 

�لهيئات و�لبعثات �لدبلوما�شية.
 ولفت مدير عام غرفة دبي �إىل �ن �قت�شاد 
�لتحديات  رغ��م  مرونته  على  حافظ  دب��ي 
�لعاملية �لعام �ملا�شي، منوهاً باأد�ء قطاعات 
�لتجارة و�ل�شياحة و�خلدمات �للوج�شتية 
�لتي �شجلت �أد�ًء متميز�ً عك�شت قدرة دبي 
ع��ل��ى حت��وي��ل �ل��ت��ح��دي��ات �إىل ف��ر���س منو 

حقيقية.
��شرت�تيجية  �إط��الق  �إن  بوعميم  و�أو���ش��ح 
و��شرت�تيجية   ،2030 �ل�شناعية  دب���ي 
و��شتكمال   ،2050 �لنظيفة  للطاقة  دبي 
�ك�شبو  معر�س  ل�شت�شافة  �ل���ش��ت��ع��د�د�ت 

باأعمال  �حل��ك��وم��ة  و����ش��ت��م��ر�ر   ،2020
ي��ر���ش��ل ر�شائل  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
�لتام  ب��الل��ت��ز�م  �لأع��م��ال  ملجتمع  و��شحة 
�ملحلية  �لأ����ش���و�ق  يف  تناف�شيتهم  بتعزيز 
م�شتوى  ويعك�س  و�ل��ع��امل��ي��ة،  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة 
ن�شجها  �ل��ت��ي  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل�����ش��ر�ك��ة 

�لقطاع �لعام مع �لقطاع �خلا�س.
توقعاتنا  وح�شب  قائاًل:  �شعادته  و�أ�شاف 
�مل�شتد�م  منوه  �شيو��شل  دبي  �قت�شاد  فاإن 
رغ����م �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ع��امل��ي��ة وذل����ك بف�شل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  �ل��روؤي��ة 
رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل��������وزر�ء حاكم 
دب���ي )رع����اه �هلل(، و�ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى قنو�ت 
للتنمية  �لبتكار و�ملعرفة و�لبد�ع طريقاً 

�مل�شتد�مة. 
و��شتعر�س مدير عام غرفة دبي �لجتاهات 
�حلايل،  �ل��ع��ام  خ��الل  دب��ي  لغرفة  �لعامة 
و�لقت�شاد  �خل����ارج����ي،  �ل��ت��و���ش��ع  م���ع���دد�ً 
للمرحلة  ك��رك��ائ��ز  و�لب��ت��ك��ار  �لإ���ش��الم��ي 
�ملقبلة و�لتي �شرتكز على تعزيز تناف�شية 
�لقطاع �خلا�س يف دبي يف �لأ�شو�ق �لو�عدة 
�لو�شطى  و�آ���ش��ي��ا  �إف��ري��ق��ي��ا  يف  وخ�����ش��و���ش��اً 
جمدد�ً  �لالتينية،  �أمريكا  وق��ارة  و�ل�شني 
�إمكانياتها  كافة  بت�شخري  �لغرفة  �ل��ت��ز�م 
لتحفيز �لقطاع �خلا�س وم�شاعدتها على 
مو�كبة �لتغري�ت �لعاملية يف بيئة �لأعمال، 

و�لبتكار يف خدماته ومبادر�ته.
بجهود  �لدبلوما�شي  �ل�شلك  �أع�شاء  ه  ون��ونّ
ملرحلٍة  عنو�ن  �أنها  معترين  دب��ي،  غرفة 
يخدم  �لذي  �لفعال  �لتعاون  من  متجددة 
دبي،  و�إم���ارة  لبلد�نهم  �لتنموية  �مل�شالح 
�شاكرين للغرفة دعمها �لد�ئم، وجهودها 
�مل�شتمرة يف �حلفاظ على م�شالح جمتمع 
�لأعمال يف دبي، وتعزيز �لعالقات �لثنائية 

بني دبي وبلد�نهم. 

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
       اعلن اأمر اأداء بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/92  اأمر اأداء
�ىل �ملدعي عليه / 1- �شعد �شعيد �شعيد �لوقد�ن جمهول حمل �لقامة 
ن�شيب  وميثله:عبد�لرحمن  �لغني  �ب��ر�ه��ي��م  �مل��دع��ي/حم��م��د  �ن  مب��ا 

عبد�لرحمن بن ن�شيب .
�لبتد�ئية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  �أد�ء  �أم�����ر  ����ش��ت�����ش��د�ر  ط��ل��ب   
درهم   )95900( مبلغ  ب�شد�د  عليه  �مل��دع��ي  �إل���ز�م  ب���ت���اري���خ:2017/3/12 
للمدعي و�لر�شوم و�مل�شاريف .  ولكم �حلق يف �لتظلم من �لأمر خالل 

15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       مذكرة اعلن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/122  تظلم جتاري

�ىل �ملتظلم �شده / 1-دي �ند بي �لعاملية للتجارة �لعامة ���س.ذ.م.م 2- �مني 
�ملتظلم / جويدو  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  ف��ر�ت��ي جم��ه��ويل حم��ل  �ك��ر  عبا�س علي 
ومو�شوعه  �ع��اله  �ملذكور  �لتظلم  عليكم  �أق��ام  قد  ري�شيا  �نطونيو  �وغ�شوتو 
تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف �حلجز �لتحفظي رقم 2017/97 جتاري و�لر�شوم 
و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/4/16   �ل�شاعة 08.30 
�س بالقاعة : Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

مذكرة اعلن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/17  ا�ستئناف تنفيذ مدين    

�ن  �لق��ام��ة مب��ا  ن�شر  جم��ه��ول حم��ل  1- ح�شني  ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�مل�شتاأنف / برو�شبريميو رياليتين ذ.م.م جي �م بي �ت�س )ذ�ت م�شوؤولية 
حمدودة(  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2016/371 

تنفيذ مدين بتاريخ:2017/2/8     
وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/4/19 �ل�شاعة 17.30 م�شاء�  
بالقاعة رقم ch2.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       مذكرة اعلن متنازع �سده بالن�سر
                يف  الدعوى 2017/56  نزاع تعيني خربة جتاري

�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ليمتد  كون�شولتينغ  1-�ك�ش�س   / �شده  �ملتنازع  �ىل 
�ملتنازع / عبد�هلل بن �بر�هيم بن �شالح �ملغربي ميثله �ل�شيد/�لفاحت بن حممد بن 
�شمت �شالح  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبري متخ�ش�س 
مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة 
. وح��ددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/4/12   �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب 
�مل�شلح  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

الت�سويات    الودية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
       مذكرة اإعلن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/262  مدين جزئي

�لقامة  حمل  جمهول  �بر�هيم   حممد  خمي�س  �حمد  منرية   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/ فاطمة �شيف �هلل �شالح وميثله:ر��شد عبد�لرز�ق حممد تهلك  قد  �ن  مبا 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )200000 
درهم( جر� لل�شرر �ملادي و�ملعنوي �لذي حلق بها و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
ي��وم  �لثنني  �لتام. وح��ددت لها جل�شة  �ل�شد�د  تاريخ �حل��ادث حتى  و�لفائدة 9% من 
مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 2.D.18 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة     2017/4/17 �مل��و�ف��ق  
�و م�شتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       مذكرة اإعلن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/343  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد بن عبد�لرحيم بن �أمني عبد�هلل �لد�غ�شتاين  
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ ر�شو�ن للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م  
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ  قد 
يوم   جل�شة  لها  وح��ددت  و�مل�شاريف.  و�لر�شوم  دره��م(   54.600( وق��دره 
 Ch 2.D.17 لحد �ملو�فق  2017/4/9   �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة�
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ� 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       اعادة اعلن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/252  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- فين�شيتو تابالدو كيويندي�شا  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أقام عليك  كابالي�س فارجا�س   قد  �ملدعي/ ر�ميل 
�تعاب  و  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   3500( وق���دره  عليه مببلغ  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م 
�مل��و�ف��ق  2017/4/17    �ملحاماة و�ل��ف��ائ��دة 9% .  وح���ددت لها جل�شة ي��وم �لث��ن��ني   
�ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       اإعادة اإعلن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/2755  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-  ميجاميك�س للمنا�شبات �س.ذ.م.م )مطعم كيو بار� �س.ذ.م.م �شابقا(  
�شمري حليم   : ����س.ذ.م.م وميثله  �ك�شر�س  فري�س  �ملدعي/  �ن  �لقامة مبا  جمهول حمل 
وقدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  كنعان   
تاريخ  م��ن  و�ل��ف��ائ��دة %12  �مل��ح��ام��اة  و�ت��ع��اب  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم  )138.616.81( دره���م 
�مل��و�ف��ق 2017/4/10    �لث��ن��ني  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  �ل��ت��ام.   �ل�����ش��د�د  �ل�شتحقاق وحتى 
�ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

�شوق اأبوظبي يفوز بجائزة اأف�شل مقدم خدمات من موؤ�ش�شة حكومية لالأفراد

�شعادة  �ملالية  ل���الأور�ق  �أبوظبي  ل�شوق 
تقدير  باأنها  �جل��ائ��زة  �لبلو�شي  ر����ش��د 
�أبوظبي لالأور�ق  م�شكور لنتقال �شوق 
�لتي  �لرقمي  �لعهد  رحابة  �ىل  �ملالية 
�ل�شوق  ت��و���ش��ع وت��ي�����ش��ر جم����ال خ��دم��ة 
لالأفر�د و�ملوؤ�ش�شات بقدر ما حتقق من 
كفاءة ��شتقطاب �ملزيد من �ل�شتثمار�ت 

•• اأبوظبي-وام: 

�ملالية  ل�������الأور�ق  �أب���وظ���ب���ي  ����ش���وق  ف����از 
ب���ج���ائ���زة �أف�������ش���ل م���ق���دم خ���دم���ات من 
عن  وذل���ك  ل��الأف��ر�د  حكومية  موؤ�ش�شة 
ت�شني  �لبلوك  لتقنية  �ل�شوق  ��شتخد�م 

يف خدمة �لت�شويت �لإلكرتوين.
وت�شلم �ل�شوق خالل �حلفل �لذي نظم 
بهذه �ملنا�شبة جائزة �لريادة يف توظيف 
يف  للمتعاملني  ت�����ش��ني  �ل��ب��ل��وك  تقنية 
على  نوعها  م��ن  �أوىل  كخدمة  �ل�����ش��وق 
�ل�شرق  �ملال يف منطقة  �أ�شو�ق  م�شتوى 
�شوق  وك��ان  �أفريقيا.  و�شمال  �لأو���ش��ط 
�أبوظبي لالور�ق �ملالية �أعلن عن �عتماد 
نظام �لتعامالت �لرقمية �لبلوك ت�شني 
يف خدمة �لت�شويت �لإلكرتوين يف نطاق 
 ”2016 جيتك�س  ب�”�أ�شبوع  م�شاركته 
�لرقمي  �لأد�ء  يف  نوعية  قفزة  لت�شكل 
تكاملي  موؤ�ش�شي  جهد  �شمن  �ل��ن��اج��ز 
�للكرتونية”  �أب��وظ��ب��ي  “حكومة  ل���� 
و�لذي ينطلق من �لتز�م �ل�شوق بدعم 
�أبوظبي للتحول �لرقمي  روؤية حكومة 
تعك�س  م�شتد�مة  رقمية  ق��اع��دة  وب��ن��اء 
ت���ق���دمي ح���ل���ول جديدة  ح��ر���ش��ه ع��ل��ى 
لإجن����از وت��ي�����ش��ري �لأع���م���ال يف �لإم����ارة 

�لتز�مه برنامج خطة  �إط��ار  وذل��ك يف 
�أبوظبي نحو توفري بيئة تناف�شية مرنة 
�ل�شتثمار�ت  وج��ذب  �لأع��م��ال  ملمار�شة 
�لبنية  ت��ع��زي��ز  خ����الل  م���ن  �لم������ارة  يف 
�أعمال  بيئة  لتوفري  �ل��الزم��ة  �لتحتية 
�لكفاءة  �لنفتاحية  مب��ق��وم��ات  تتميز 
�لتنفيذي  �لرئي�س  وو�شف  �لتناف�شية. 

يف  ��شا�شي  كهدف  و�لدولية  �لإقليمية 
“روؤية �أبوظبي 2030«.

�لرقمية  �ل��ت��ع��ام��الت  ن��ظ��ام  �أن  وق����ال 
للمتعاملني  ي���وف���ر  ت�شني”  “بلوك 
�شبكة  ت��ق��دم  ذك��ي��ة  �ل��ك��رتون��ي��ة  من�شة 
�ل�شفافة جتمع  �لآم��ن��ة  �خل��دم��ات  م��ن 
خ���دم���ات �ل��ت�����ش��وي��ت �لل����ك����رتوين مع 

�جلمعيات  يف  �ل���ت�������ش���وي���ت  م����ر�ق����ب����ة 
�ل��ع��م��وم��ي��ة و�ل��ت��و����ش��ل و�ل��ت��ف��اع��ل مع 
�لقر�ر�ت من �أي مكان يف �لعامل. وهي 
ملعاجلة  �لكرتونيا  �شجال  متثل  بذلك 
�لت�شويات  م���ع  وت��دوي��ن��ه��ا  �ل�����ش��ف��ق��ات 
�ل�شريعة و�لدفعات �لإجمالية و�لأ�شهم 
�ل��دي��ون و�ل��ب��ي��ان��ات �ملرجعية  و�إ����ش���د�ر 
وك����ل ذل����ك ب��خ�����ش��و���ش��ي��ة �آم���ن���ة دومن���ا 

حاجة �ىل موؤ�ش�شات و�شيطة.
�أبوظبي  �شوق  تكرمي  �لبلو�شي  و�عتر 
ل�������الأور�ق �مل��ال��ي��ة ب��ج��ائ��زة �ل����ري����ادة يف 
جمال �لتخ�ش�س باأنها �حتفاء بالقيمة 
�مل�������ش���اف���ة �ل���ت���ي ي�����ش��ك��ل��ه��ا �لب���ت���ك���ار يف 
و�لتنمية  �لوطني  �لقت�شاد  منظومة 
�ل�شوق  �أه���ل���ت  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ت��د�م��ة وه����ي 
�لعاملية  �لأ�شو�ق  لالرتقاء �ىل ع�شوية 
�لثقة  حتديات  �أم��ام  وو�شعته  �لنا�شئة 
�لأ�شو�ق  ع�شوية  طريق  على  و�لكفاءة 
�لنامية. وقال �جلائزة تكرمي  �لأممية 
ي�شتحقه كل �لعاملني يف خمتلف �إد�رت 
و�أق�شام �ل�شوق ممن �أجن��زو� بنية فنية 
�لبتكار�ت  م��ن  ب�شبكة  م��ع��ززة  وتقنية 
�لرقمية و�خلدمية �لتي ترتجم ر�شائل 
دولة �لمار�ت يف قيم �ملو�طنة و�لإجناز 

و�ل�شعادة.

تطمح �إىل ��ستقطاب 600 �ألف ز�ئر �سيني �سنويًا �إىل �لإمارة بحلول �لعام 2021
 هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة تنظم مبادرتني 

ترويجيتني يف ال�شني خالل �شهري مار�ض ومايو
•• اأبوظبي-الفجر: 

خم�س  يف  ترويجيتنينّ  مبادرتنينّ  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  تنظم 
مدن �شينية خالل �شهري مار�س ومايو بهدف ��شتقطاب �ملزيد من �لزو�ر 
�إىل  �لآ�شيوية  �ل�شياحة  �ملطرد يف حركة  �لنمو  على  و�ملحافظة  �ل�شينيني 

�أبوظبي.
بن�شبة  �لإم���ارة  يف  �لفندقية  باملن�شاآت  �ل�شينيني  �لنزلء  ع��دد  �رتفع  وق��د 
�أم�شو�  و�ل���ذي���ن   ،2015 ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  خ���الل   31%
337،353 ليلة فندقية. وتاأتي �ل�شني حالياً يف �ملركز �لثالث، خلف �لهند 
و�ململكة �ملتحدة، على قائمة �أكر �لأ�شو�ق �لعاملية للوجهة �ل�شياحية من 
ناحية عدد �لنزلء من مو�طنيها بالفنادق و�ملنتجعات و�ل�شقق �لفندقية 

يف �لإمارة.
�ل�شفر  �شوق  �شركائها يف معر�س  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  وتقود هيئة 
29-31 مار�س �جلاري  و�ل�شياحة �خلارجية �ل�شينية خالل �لفرتة من 
و�حلدث  �آ�شيا،  يف  �ل�شياحية  �لفعاليات  �أه��م  �أح��د  ُيعتر  و�ل��ذي  بكني،  يف 

�لوحيد من نوعه �ملخ�ش�س لل�شياحة �خلارجية يف �ل�شني.
وتنظم �لهيئة خالل �شهر مايو �ملقبل جولة ترويجية يف �أربع مدن �شينية 
و�ملعامل  �لفنادق  �أب��رز  مب�شاركة  ونانياجن  وج��و�ن��زو  ووه��ان  ت�شنجدو  هي 
�إط��ار جهودها  �ل�شفر و�جل���ولت يف �لإم���ارة، وذل��ك يف  �ل�شياحية ووك��الء 
ز�ئر   600،000 ��شتقبال  �إىل  �لر�مية  �ل�شرت�تيجية  �أهد�فها  لتحقيق 

�شيني �شنوياً بحلول �لعامل 2021.
و�كت�شبت طموحات قطاع �ل�شياحة يف �أبوظبي زخماً �إ�شافياً مع منح �لزو�ر 
�ل�شينيني تاأ�شري�ت �لدخول عند �لو�شول، عالوة على تطوير باقة متنوعة 

من �ملنتجات و�لباقات �ل�شياحية �لتي تلبي �حتياجاتهم �لنوعية.
وقد ر�شخت �لوجهة �ل�شياحية مكانتها يف �ل�شوق �ل�شيني بح�شول �لعديد 
من فنادقها ومعاملها �ل�شياحية و�لرتفيهية على �شهادة مرحباً بال�شينيني 
من �أكادميية �ل�شياحة �ل�شينية ، و�لتي متنحها ملن�شاآت خدمات �ل�شيافة 
و�ملر�فق �ل�شياحية تقدير�ً خلدماتها �ملتميزة للزو�ر �ل�شينيني، مبا يف ذلك 

توفري فرق عمل تتحدث لغة �ملاندرين.
و�لت�شوق  �ل��ف��و�ت��ري  ت�شديد  وم��رون��ة  ب�شهولة  �ل�شيني  �ل��ز�ئ��ر  وي�شتفيد 
ببطاقات �لدفع �ل�شينية يونيون باي �لتي تقبلها غالبية �ملعامل �ل�شياحية 
�أبوظبي  ووترورلد  يا�س  و  لل�شقور  �أبوظبي  م�شت�شفى  ومنها  �لإم��ارة،  يف 
وجميع �ملر�فق �لرتفيهية و�لفنادق يف جزيرة يا�س و مدينة ز�يد �لريا�شية 

و �شوق قرية �لري وو�دي �ملغامرة و�دي �آدفنجر يف مدينة �لعني.
وي�شم جناح �أبوظبي يف معر�س �شوق �ل�شفر و�ل�شياحة �خلارجية �ل�شينية 
و  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لوطني  �لناقل   ، للطري�ن  �لحت���اد 
نريفانا لل�شياحة و�ل�شفر و عمري للعطالت و جزيرة يا�س و حلبة مر�شى 
يا�س . وتبد�أ �لحتاد للطري�ن ت�شغيل طائر�ت طر�ز درمياليرن بي787 
�لدويل  �أب��وظ��ب��ي  م��ط��ار  �إىل  بكني  م��ن  �ليومية  �جل��وي��ة  خدماتها  �شمن 
28 رحلة �أ�شبوعياً �إىل  �عتبار�ً من 1 يوليو �ملقبل. وُت�شري �ل�شركة حالياً 

�أبوظبي من بكني و�شنغهاي وت�شنجدو وهوجن كوجن.
وت�شعى وكالة عمري خالل �ملعر�س �إىل ��شتقطاب ما يزيد على 500 ز�ئر 
�إىل �لإمارة، مع �لرتكيز على �ل�شياحة �لفاخرة وعطالت �جلولف. وت�شلنّط 
�إقامة  �إىل  �أي�شاً على مكتبها يف مدينة ت�شنجدو، وتطمح  �ل�شوء  �ل�شركة 

�ملزيد من �ل�شر�كات مع وكالء �ل�شياحة �خلارجية يف �ل�شني.
ويف �إطار م�شاركتها �شمن وفد جزيرة يا�س، تعر�س عامل فري�ري �أبوظبي 
�جلديدة  �لأفعو�نية  �ملركبة   ، ت��ر�ك  تريبو  �لتريبو  �شباق  �ألعابها  �أح��دث 
�لتريبو  �شباق  وتت�شمن   .2017 مار�س  �شهر  نهاية  يف  �فتتاحها  �ملقرر 
و�لتجربة  �مل��غ��ام��رة  �إث���ارة  �ل���زو�ر فر�شة عي�س  �لتي متنح  م��ر�ح��ل  ث��الث 

�لأ�شيلة ل�شائقي جتارب �شيار�ت �شباق فري�ري .
�أبوظبي  ف��ري�ري  عامل  تطلقها  جديدة  لعبة  ثالث  �لتريبو  �شباق  وتعتر 
يف غ�شون 12 �شهر�ً فقط، عقب �أبطال �لطري�ن و مغامرة بينو �لر�ئعة 

و�لتي تن�شم �إىل جمموعة كبرية من �لألعاب �لفريدة �لأخرى. 

OECD بالتعاون مع منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية

وزارة املالية تعقد ور�شة عمل حول اإعداد امليزانية وفق اأف�شل املمار�شات يف جمال ال�شفافية 
•• دبي -الفجر : 

�ملمار�شات  باأف�شل  �لتز�مها  على  تاأكيد�ً 
ب��ي��ئ��ة م��ث��ال��ي��ة تر�عي  �ل��ع��امل��ي��ة وخ���ل���ق 
�ل�شفافية يف جمال تخطيط و�إد�رة �ملو�رد 
�ملالية، عقدت وز�رة �ملالية وبالتعاون مع 
و�لتنمية  �لقت�شادي  �لتعاون  منظمة 
للجهات  ع����م����ل  ور������ش�����ة   OECD
�حلكومية �ملحلية و�لحتادية يف �لدولة 
ع��ل��ى م���د�ر ي��وم��ي 28 و29 م��ار���س يف 
ف�شتيفال  دب���ي  �إنرتكونتيننتال  ف��ن��دق 
�إعد�د  يف  �ملالية  �ل�شفافية  ح��ول  �شيتي 

�مليز�نية �لعامة. 
�خل����وري  ح���اج���ي  ي��ون�����س  �شعادة  و�أك������د 
وز�رة  مو��شلة  على  �ملالية  وز�رة  وكيل 
�لبيئة  ���ش��ع��ي��ه��ا �حل��ث��ي��ث خل��ل��ق  �مل��ال��ي��ة 
�ملالية �ملثالية �مل�شتندة �إىل �ل�شفافية يف 
�شعادته:  وق��ال  عملها.  نو�حي  خمتلف 
مع  وب���ال���ت���ع���اون  �مل���ال���ي���ة  وز�رة  ت��ع��م��ل 
���ش��رك��ائ��ه��ا �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني يف خمتلف 
و�لدولية  و�لإقليمية  �ملحلية  �لأ�شعدة 
�لتحتية  �لبنية  تطوير  مو��شلة  على 
لرفع  �لوطنية  �خلطط  وو�شع  �ملالية، 
�لرتقاء  بهدف  وذلك  �ملالية،  �ل�شفافية 
يف  تناف�شيتها  وت��ع��زي��ز  �ل��دول��ة  مب��ك��ان��ة 

�عتماد �أعلى معايري �لإف�شاح و�ل�شفافية 
�إع��د�د �مليز�نية �لعامة، و�ل��ذي �شيتم  يف 
�ملو�طنني  ب��ر�أي  �ل�شتئنا�س  طريق  عن 
�لذي  �لأمر  للدولة،  �لعامة  �مليز�نية  يف 
يعك�س بدوره متانة �لت�شريعات و�لنظم 
�ملالية �ملعتمدة يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة.  و�شهدت ور�شة �لعمل يف يومها 
�لأول جل�شة بعنو�ن �ملحور �لدويل �لعام 
�ملالية  و�ل�����ش��ف��اف��ي��ة  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  يف جم���ال 
ون��اق�����ش��ت ���ش��ب��ل حت��ق��ي��ق �ل���ت���و�ف���ق بني 

�لتوجيهية  و�مل���ب���ادئ  �ل��دول��ي��ة  �مل��ع��اي��ري 
كمحور  �ل�شفافية  �عتماد  يف  �لر�شمية 
�حلكومي.  �مل��ايل  �لعمل  �شمن  رئي�شي 
ميز�نية  ت��ق��اري��ر  ج��ل�����ش��ة  و����ش��ت��ع��ر���ش��ت 
�مل��ع��ت��م��دة يف تقارير  �مل��ع��اي��ري  �حل��ك��وم��ة 
�أد�ء �مليز�نية �حلكومية و�لتطور�ت �لتي 
ط��ر�أت عليها �أعقاب �لأزم��ات �ملالية ويف 
�شوء �لتجربتني �لفرن�شية و�لرنويجية 
�لتدقيق  ج��ل�����ش��ة  �أم�����ا  �مل���ج���ال،  ه����ذ�  يف 
و�لرقابة فتناولت �أطر �لرقابة و�لتدقيق 

�ملعتمدة يف فرن�شا و�شبل �لتو��شل �لبناء 
م��ع �جل��م��ه��ور، و�مل��ع��اي��ري �مل��ت��ف��ق عليها 
على  و�ل��رق��اب��ة  �لتدقيق  لتعزيز  دول��ي��اً 
�ملالية �لعامة، كما مت يف ختام �جلل�شات 
�مل��ع��ت��م��دة يف دولة  �مل��ع��اي��ري  ����ش��ت��ع��ر����س 
هذه  �شمن  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 

�ملجالت و�شبل �لرتقاء بها.
و���ش��م��ل��ت ف��ع��ال��ي��ات �ل���ي���وم �ل���ث���اين من 
�لنفتاح  ب��ع��ن��و�ن  جل�شة  �ل��ع��م��ل  ور���ش��ة 
��شتعر�شت  و�ل��ت��ي  �لأف������ر�د  وم�����ش��ارك��ة 

جتربة دولة �لرنويج ب�شاأن �ل�شفافية يف 
جمال �مليز�نية �خلا�شة باإير�د�ت �ملو�رد 
�لطبيعية و�أطر �لإد�رة �ملفتوحة للرثوة 
�ملعتمدة  و�ملمار�شات  �لنفطية،  �لوطنية 
�ل�شعيد  ع��ل��ى  ب��ن��ج��اح  تطبيقها  و���ش��ب��ل 
�لنز�هة  تقرير  جل�شة  وناق�شت  �لعاملي. 
�لتعامالت  �أط��ر  �خل��ا���س  �لقطاع  جت��اه 
�مل�شرتيات  يف  ل��ل�����ش��ف��اف��ي��ة  �ل����د�ع����م����ة 
و�لنماذج  �أي�شلند�،  دول��ة  يف  �حلكومية 

�لعاملية �لأكرث جناحاً يف هذ� �ملجال. 
و�ختتمت فعاليات �ليوم �لثاين و�لأخري 
بعنو�ن  ب��ج��ل�����ش��ة  �ل���ع���م���ل  ور�����ش����ة  م����ن 
�خلطو�ت   – �مل��ي��ز�ن��ي��ة  يف  �ل�����ش��ف��اف��ي��ة 
���ش��ب��ل �عتماد  ت��ن��اول��ت  �ل��ق��ادم��ة و�ل���ت���ي 
�ل�����ش��ف��اف��ي��ة يف ج��م��ي��ع م���ر�ح���ل �إع�����د�د 
�ملحلية  �ل��ظ��روف  م��ر�ع��اة  م��ع  �مليز�نية 
�لثاين  �ليوم  نقا�شات  و�ختتمت  للدول. 
بلمحة مف�شلة عن �ملمار�شات �ملعتمدة يف 
دولة �لإمار�ت وو�شع تو�شيات لالرتقاء 

بهذه �ملمار�شات. 
�ل��ت��ي عقدتها  �لعمل  ور���ش��ة  و���ش��ارك يف 
منظمة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  �مل���ال���ي���ة  وز�رة 
و�لتنمية  �لق�����ت�����������ش�����ادي  �ل�����ت�����ع�����اون 
عدد من �جلهات �حلكومية   OECD

�ملحلية و�لحتادية. 

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/835  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- ماجد دياين للتجارة �لعامة ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ كر�مي�س �لعاملية �س.ذ.م.م وميثله: هاين رجب مو�شى عبد�هلل 
�جل�شمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
 %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )346163( وق��دره 
من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام . وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء   
�ملو�فق  2017/4/4  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/460  جتاري جزئي

�لقامة  ����س.ذ.م.م  جمهول حمل  �شبيكون   - �حلبتور   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
نا�شر  ح�شن  مع�شومة  وميثله:  ����س.ذ.م.م  للتجارة  جمامكو  �ملدعي/  �ن  مبا 
�ل�شايغ قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ 
وقدره )36.462.18( درهم و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة . وحددت لها جل�شة يوم �لثنني   �ملو�فق  
2017/4/3  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اعلن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2014/457  جتاري جزئي 

بان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  �لنعيمي  �شبت  جمعة  عليه/1-مرمي  �ملحكوم  �ىل 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2015/1/20 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
ل�شالح/د�ر �لتمويل �س.م.ع بالز�م �ملدعي عليها )مرمي جمعة �شبت �لنعيمي( بان توؤدي 
و�ربعمائة  �لف  وع�شرون  )و�ح��د   )21.489.00( وق��دره  مبلغ  �لتمويل(  )د�ر  للمدعية 
�ل�شد�د  وت�شعة وثمانون درهما و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا م��ن:2014/3/8 وحتى متام 
و�لزمتها بالر�شوم و�مل�شاريف و 300 درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك 
من طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       اإعادة اعلن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/98  عقاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-دبي ليف �شتايل �شيتي )فرع �ي تي �يه �شتار للم�شروعات ذ.م.م( 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �نرتكون فايف ليمتد - وميثلها/ح�شني �آدم علي 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  �بر�هيم وميثله : ح�شني علي ح�شن علي �لبناي قد 
�ملطالبة ببطالن عقد �لت�شوية و�لز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )19.230.399( درهم 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د 
�لتام. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/4/6   �ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة 
: Ch 1.B.8  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
، ويف  �أيام على �لأقل  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  لديك من مذكر�ت 

حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
اعلن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/1231  جتاري كلي 
�ىل �ملحكوم عليهم/1-�ل�شاعي للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م 2- �ي�شو�ر �شود�ري نايف �شينغ 3- �روب بو�س �نيل كومار 
بو�س 4- متلي�س ر�م �شاند �شولنكي جمهويل حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  
�حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  ���س.م.ع  �لهالل  ل�شالح/م�شرف  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف    2017/1/26
�ول:بقبول طلب �دخال �خل�شمني �ملدخلني �روب بو�س �نيل كومار بو�س/متلي�س ر�م �شاند �شولنكي - ثانيا:بالز�م 
�ملدعي عليهما �لوىل و�لثاين و�خل�شمني �ملدخلني بالت�شامن و�لتكافل �ن يوؤدو� �ىل �لبنك �ملدعي مبلغ مقد�ره 
)16.654.189.69( درهم )�شتة ع�شر مليون و�شتمائة و�ربعة وخم�شون �لفا ومائة وت�شعة وثمانون درهما وت�شعة 
و�لزمت  دبي  ل�شنة 2016 حجز حتفظي جتاري  رق��م:174  �لتحفظي  �مر �حلجز  ثالثا:ب�شحة   - فل�شا(  و�شتني 
�ملدعي عليهما و�خل�شمني �ملدخلني بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� 
ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 

هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       مذكرة اإعلن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/406  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- د�نا باك للتجارة �لعامة ���س.ذ.م.م 2- م�شيح ر�شول �بد�ر ��شفهاين 
3- بتول مريز� عبد�حل�شني فريد 4- من�شور ر�شول �بد�ر ��شفهاين 5- �شعيد ر�شول �بد�ر 
�شركة مادين   -8 ف��ر  ك��اوي��اين  ف��ر 7- حميد ج��و�د  ك��اوي��اين  ��شفهاين 6- علري�شا ج��و�د 
للتجارة ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �شادر�ت �ير�ن وميثله : �بر�هيم 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لقا�شم  حممد  �حمد  حممد 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   5703917( وق��دره  مببلغ  عليهم 
�لتاأخريية �لتفاقية بو�قع 16% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت 
 Ch 2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة   2017/4/13 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شة  لها 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       مذكرة اإعلن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/1544  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- عبد�هلل حممد عبد�هلل �شليمان جمهول حمل �لقامة 
ر���ش��ول علي  ع��ب��د�هلل حممد   : �مل��دع��ي/ بنك �لحت���اد �لوطني وميثله  �ن  مب��ا 
�لهرمودي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان 
يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )1.350.000 درهم( و�لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف 
�ل�شخ�شي  �لقر�س  �شنويا عن  بو�قع %9  �لتاأخريية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س 
�ملو�فق 2017/4/6 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       مذكرة اإعلن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/284  جتاري كلي

����س.ذ.م.م وميثلها  �لعامة  للتجارة  وليد خالد عبا�س 2- دميا   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
ذيب  زغ��ري  قا�شم  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  عبا�س  خالد  �ل�شيد/وليد 
�لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليكما  قد  �ملرزوقي  �شلمان  �ل��ر�وي وميثله : حممد علي 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ 
 )17.296.000( مببلغ  �لمار�تي  بالدرهم  يعادله  ما  �و  �مريكي(  دولر   4.700.000(
درهم وفائدة 12% من تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل يف:2013/11/9 وحتى �ل�شد�د �لتام 
و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 
�أو  2017/4/12 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
       اإعادة اعلن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/4309  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�جلو�دري �لتجاريه جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  ��شرف  قد  /غالم م�شطفى حممد 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )14271.5 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 درهم( 
 2017/3/30 �ملو�فق  �خلمي�س   يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   . و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
�ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
ف��اأن �حلكم �شيكون مبثابة  �أي��ام على �لأق��ل، ويف حالة تخلفك  �جلل�شة بثالثة 

ح�شوري ، علما �ن �لدعوى عجلت من �لوقف.
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1250  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ملتقدمة �لر�قية لالأعمال �لفنية ���س.ذ.م.م جمهول 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ع��ل��ي ع��ب��ادي ع��ل��ي ح��ام��د  ق��د �أق����ام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )13847 درهم( 
�ل�شكوى:  رق��م  و�مل�شاريف.  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
�ملو�فق  �ل��ث��الث��اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB168825969AE
�لقا�شي لذ� فاأنت مكلف باحل�شور  �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب   2017/4/25
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/714  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- بون لل�شياحة )ذ�ت م�شوؤولية حمدودة(  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ و�يف للعقار�ت �س.ذ.م.م وميثله: هند حميد علي غدير �لكتبي قد �أقام 
 234929.36( وق��دره  عليها مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
درهم(  و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% �شنويا من تاريخ �ملطالبة 
مبوجب �لنذ�ر �لعديل يف تاريخ:2017/1/12 وحتى متام �ل�شد�د . وحددت لها جل�شة 
يوم �لحد   �ملو�فق  2017/4/9  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/585  جتاري جزئي

�لق��ام��ة مبا  �شيخ قا�شم  جم��ه��ول حم��ل  �شيخ  ري��ا���س  �مل��دع��ي عليه / 1- حممد  �ىل 
�أق���ام عليك  �ل��ق��رق ق��د  ب��در حممد علي  �مل��دع��ي/ بنك م�شر - ف��رع دب��ي وميثله:  �ن 
مبلغ  �مل��دع��ي  للبنك  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
)98.614.36 دره��م(  �ملرت�شدة يف ذمته عن قر�س �ل�شيارة �حلا�شل عليه من �لبنك 
وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لتجارية  �لفائدة  مع  ب��ت��اري��خ:2014/6/15 
لها  وح��ددت   . �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم  �ل��ز�م��ه  مع  �لتام  �ل�شد�د 
جل�شة يوم �لثنني   �ملو�فق  2017/4/10  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.8 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/691  جتاري جزئي

�لفهيم  �شركة   -2 �لفهيم  �لرحيم  عبد  علي  ��شماعيل  حممد   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
و�شركاه للتجارة �لعامة ذ.م.م  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ و�يف للعقار�ت 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  ���س.ذ.م.م وميثله: هند حميد علي غدير �لكتبي قد 
و�لر�شوم  دره����م(    162.001.50( وق���دره  مببلغ  �لول  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لز�م �ملدعي عليهما �لول و�لثاين مت�شامنني ومنفردين 
مبلغ وقدره )80.000( درهم و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة يف:2016/11/15 وحتى 
�ل�شد�د �لتام . وحددت لها جل�شة يوم �لثنني   �ملو�فق  2017/4/10  �ل�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch 1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/686  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- فرد�ن عظم حممد عظم  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �ميك�س 
)�ل�����ش��رق �لو���ش��ط( �����س.م.ب - ف��رع دب��ي ومي��ث��ل��ه: خليفة ع��ب��د�هلل �شعيد ع��ب��د�هلل ب��ن هويدن 
وقدره  مبلغ  ب�شد�د  �شده  �ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لكتبي 
)112.052.28( درهم )مائة و�ثنتي ع�شر �لف و�ثنان وخم�شون درهم وثمانية وع�شرون فل�س( 
ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من  �لقانونية  �لفائدة  مع 
�تعاب �ملحاماة . وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء   �ملو�فق  2017/4/5  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ، علما بانه مت �حالة ملف 

�لدعوى من مكتب �درة �لدعوى �ىل حمكمة �لتجارية �جلزئية . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       اإعادة اإعلن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/360  جتاري كلي

 -3 ���س.ذ.م.م 2- عبد�جلبار كمايل عثمان  �لعاملية  �شركة بيرك�س   -1 / �ملدعي عليه  �ىل 
دبي  ف��رع   - بنك م�شر  �مل��دع��ي/  �ن  �لق��ام��ة مبا  يا�شر عبد�جلبار جمهويل حمل  حممد 
وميثله : بدر حممد علي �لقرق قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
وقدره  مبلغ  �ملدعي  للبنك  ي��وؤدو�  بان  بينهم  فيما  و�لت�شامم  و�لتكافل  بالت�شامن  عليهم 
بو�قع %12  �لقانونية  و�لفائدة  �شهريا  بو�قع %1  تاأخري  )3.397.858.70 درهم( مع عائد 
�تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  �لر�شوم  مع  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا 
�ملحاماة .   وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/4/6 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك 

فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
       اإعادة اإعلن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/285  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1- �شركة ماتو�شيان للتجارة �لعامة )LLC( - ومتثلها مديره �ل�شركة ليلى 
ماتو�شيان 2- ليلى ماتو�شيان - ب�شفتها �شريك وكفيل �شامن ل�شركة ماتو�شيان للتجارة �لعامة 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �لحتاد �لوطني وميثله : عبد�هلل حممد ر�شول علي 
�لهرمودي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شدهما بالت�شامن مببلغ 
وقدره )1.354.555.29( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 18% �شنويا عن �لقر�س 
�لتجاري من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام .   وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 
2017/4/6 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
       اإعادة اإعلن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/365  جتاري كلي
حت�شيل  خلدمات  بوليبي  )�شابقا(  �لر�شوم  حت�شيل  خلدمات  بوليبي   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لو�حد ذ.م.م )حاليا( جمهول  �ل�شخ�س  ملالكها حممود مو�شى حممد رم�شان �شركة  �لر�شوم 
�أ���س وميثله : ها�شم  �أي��ه  ك��وزوم��ل��ريى  �أودمي �شي�شتم  �مل��دع��ي/ �جننيكو  �ن  حم��ل �لق��ام��ة مب��ا 
مالك عبا�س �لبلو�شي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ 
وقدره )12.472.806( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من 
تاريخ:2015/9/28 وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة .   وحددت لها 
جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/4/3 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.22 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
       مذكرة اإعلن مدعي عليه بالن�سر

                 يف  الدعوى 2016/1  التما�ص اعادة نظر �سرعي
�ىل �مللتم�س �شده / 1- كاريني �شوكيا�شان  جمهول حمل �لقامة مبا 
�أبوبكر  حممد  وميثله:عبد�للطيف  �شادينكوفا  تاتيانا  �مللتم�س/  �ن 
�حمد �حلمادي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لتما�س �عادة نظر 
يف �لدعوى رق��م:2016/3 و�لر�شوم و�مل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم 
فاأنت  لذ�  بالقاعة:)5(  �ل�شاعة:08:30 �س  �مل��و�ف��ق:2017/4/5  �لربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       مذكرة اإعلن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/517  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- ماجنيت �شينغ كانو�ر �مريك �شينغ جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ بنك ر��س �خليمة �لوطني ���س.م.ع وميثله : موزة عبيد ربيع 
�خلظر قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2934139.57( وق��دره 
12% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم 
�لثنني �ملو�فق 2017/4/3 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
اعلن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/1249  جتاري كلي 
�ىل �ملحكوم عليهما/1-�ل�شل�شبيل لالقم�شة �س.ذ.م.م 2- �حمد مهند عزت زغلوله جمهويل 
حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/1/26  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/بنك �خلليج �لول - فرع دبي - حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري 
 )916.477.11( مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  بالت�شامن  و�لثاين  �لوىل  عليهما  �ملدعي  بالز�م 
درهم )فقط ت�شعمائة و�شتة ع�شر �لف و�ربعمائة و�شبعة و�شبعون درهما و�حد ع�شر فل�شا( 
و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا على ذلك �ملبلغ من �ليوم �لتايل لتاريخ:2016/4/3 حتى �ل�شد�د 
�لتام ف�شال عن �مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اعلن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/808  جتاري جزئي 

�ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �لبلو�شي  خمي�س  حممد  ع��ل��ي��ه/1-ث��اين  �ملحكوم  �ىل 
�لمار�ت  ل�شالح/بنك  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2016/12/7 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
دبي �لوطني �س.م.ع بالز�م �ملدعي عليهم )�منه ثاين حممد خمي�س �لبلو�شي ، يو�شف ثاين حممد 
خمي�س �لبلو�شي ، ثاين حممد خمي�س �لبلو�شي( بالت�شامن فيما بينهم بان يوؤدو� للمدعي )بنك 
و�شبعمائة  �ل��ف  وثمانية  )م��ائ��ت��ان   )208.786.35( وق���دره  مبلغ  �����س.م.ع(  �لوطني  دب��ي  �لم����ار�ت 
م���ن:2015/10/4 وحتى  �شنويا  بو�قع %9  و�لفائدة  فل�شا(  و�شتة وثمانون درهما وخم�شة وثالثون 
. حكما مبثابة  �ملحاماة  �تعاب  درهم مقابل  و�مل�شاريف وخ�شمائة  بالر�شوم  و�لزمتهم  �ل�شد�د  متام 
�حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       مذكرة اإعلن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/420  جتاري كلي

�س.ذ.م.م  لال�شتثمار�ت  �شرى   -2 ����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  ماركى   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
 : وميثله  ����س.ذ.م.م  للتكنولوجيا  �يك�شال  مايكرو  �مل��دع��ي/  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهويل 
يا�شني �بوبكر �شامل �حلامد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما 
بالت�شامن و�لت�شامم باآد�ء  مبلغ وقدره )172.000 دولر( )مائة و�ثنني و�شبعون �لف دولر 
�لف  وث��الث��ون  و�ثنني  )�شتمائة  �م��ار�ت��ي  دره��م  وق��دره )632.960(  �مل��ع��ادل مببلغ  �مريكي( 
�ل�شد�د  ت��اري��خ:2016/8/4 وحتى متام  �لقانونية 9% من  وت�شعمائة و�شتون درهم( و�لفائدة 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.   وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/4/10 �ل�شاعة 
9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
       اإعادة اإعلن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/573  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-  موؤ�ش�شة �ل�شول �لذهبية لتاأجري �ل�شيار�ت ملالكتها/فاطمه �حمد 
عبد�هلل علي �هلي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ م�شرف �بوظبي �ل�شالمي - فرع 
دبي وميثله : من�شور عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شدها بان توؤدي للمتنازع مبلغ )140.592.69( درهم )مائة و�ربعون 
�لف وخم�شمائة �ثنني وت�شعون درهم وت�شعة و�شتون فل�س( بال�شافة للر�شوم و�مل�شاريف 
عن  منا�شب  كتعوي�س  �ملطالبة  مبلغ  من   %10 بن�شبة  للمتنازع  و�لق�شاء  �ملحاماة  و�تعاب 
�ملو�فق   �لثالثاء    ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  �ملتنازع �شدها.   فيها  �لتي ماطلت  �مل��دة  كامل 
2017/4/11   �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/735  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �شده/1- ح�شانة بال�شوم جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/زينب �لوهابي وميثله:هند حميد علي غدير �لكتبي  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�ملحكمة بال�شافة  �و خزينة  �لتنفيذ  وقدره )38210( درهم �ىل طالب 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )2998( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
       اإعادة اعلن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/950  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ل�شروق لغ�شيل �ل�شيار�ت وتبديل �لزيوت جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /حممد بات�شو ميا حممد كلز�ر ح�شني  قد �أقام عليك 
درهم(   9471( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف . وحددت لها جل�شة يوم 
�لربعاء  �ملو�فق 2017/4/12 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1216  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  1-ك��وه��ات   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /ندمي خان غل د�ر علي خان  قد �أقام عليك �لدعوى 
وتذكرة  درهم(   24892( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  و�مل�شاريف.  و�لر�شوم  دره��م(   1000( مببلغ  ع��ودة 
لذ�   ch1.A.2:بالقاعة �س   8.30 �ل�شاعة   2017/4/26 �ملو�فق  �لربعاء 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اعلن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/8366  عمايل جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1-�ل�شاحل �لغربي خلدمات تنظيف �لأبنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/1/30  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/ر�فيندهار �ريجي بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
�و  موطنه  �ىل  �لعودة  وتذكرة  درهما(  وع�شرون  و�شتة  ومائتان  �لف  وع�شرون  )�شتة 
قيمتها نقد� ما مل يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحقت بخدمة �شاحب عمل �خر و�لزمتها 
من  ذلك  عد�  ما  ورف�شت  فيها  ن�شيبه  من  �ملدعي  و�عفت  �مل�شروفات  من  باملنا�شب 
طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       اإعادة اعلن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/655  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شهم �لف�شاء ل�شيانة �ملباين و�لديكور �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  �لكالم  قد  �ملدعي /م�شعود عبد  �ن  �لقامة مبا 
 1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   7640( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
 MB167468310AE/2016:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
�س   8.30 �ل�����ش��اع��ة   2017/4/12 �مل���و�ف���ق  �لرب����ع����اء   ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
       اإعادة اعلن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/877  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ديفيجني 9 للت�شميم �لد�خلي �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�ل��دع��وى ومو�شوعها  �أق���ام عليك  ق��د  كايندك   كاي�شال  �مل��دع��ي /�مي��ا رث  �ن  مب��ا 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   96800( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
 MB164851237AE/2017:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
8.30 �س  �ل�����ش��اع��ة   2017/4/13 �مل���و�ف���ق  �خل��م��ي�����س   ي���وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/329  عمايل جزئي

جمهول  ������س.ذ.م.م  �ل��ت��ج��اري��ة  للو�شاطة  1-ك�����ش��الوي   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أقام عليك �لدعوى  حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /عبد�للهي �بر�هيم  قد 
�مل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )23147 دره����م(  وم��و���ش��وع��ه��ا 
�ل�شكوى:  رق��م  و�مل�شاريف.  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
�ملو�فق  �لرب���ع���اء  ي���وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   MB166535643AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.2:بالقاعة ���س   8.30 �ل�شاعة   2017/4/26
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1693  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م جمهول  �لفنية  و���ش��رد�ر لالعمال  1-م��ال��ك   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أق��ام عليك  قد  ��شلم   ��شغر حممد  �ملدعي /حممد  �ن  �لقامة مبا  حمل 
درهم(   8366( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
�ل�شكوى:  رق��م  و�مل�شاريف.  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
�ملو�فق  �لث���ن���ني  ي���وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   MB167841657AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.2:بالقاعة ���س   8.30 �ل�شاعة   2017/4/17
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1512  عمايل جزئي

�������س.ذ.م.م جمهول  ل��ل��م��ق��اولت  �وي�����ش�����س  �مل��دع��ي عليه / 1-����ش��رتي��د  �ىل 
حم���ل �لق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي /حم���م���د ن�����ش��ي��م ط������ارق  ق���د �أق������ام عليك 
درهم(   6086( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
�ل�شكوى:  رق��م  و�مل�شاريف.  و�لر�شوم  دره��م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
�لربعاء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB169081859AE/2017
لذ� فاأنت مكلف   ch1.A.2:ملو�فق 2017/4/5 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة�
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1720  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ذ� مودرن لالعالن ���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
عليك  �أق��ام  قد  �شاقب   عبد�لرحمن  �شهز�د  �شاجد  /مدثر  �ملدعي  �ن  مبا 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )57100 درهم( 
�ل�شكوى:  رق��م  و�مل�شاريف.  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
�ملو�فق  �خل��م��ي�����س  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB168971166AE
باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�  �لقا�شي  مبكتب  �س   8.30 �ل�شاعة   2017/4/6
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1672  عمايل جزئي
�لقامة  حمل  جمهول  ����س.م.ح  �ي�شت  ميدل  1-�م���و�ج   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�بر�هيم حممد �حلمادي   �شاكر وميثله:علي  �ملدعي /�شهند �شامي  �ن  مبا 
وقدرها  �ملطالبة مب�شتحقات عمالية  �لدعوى ومو�شوعها  عليك  �أق��ام  قد 
)305892 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )10100 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف. 
لها جل�شة  وح��ددت   LAD/LD/1151/ 02/ 2017 �ل�شكوى:  رقم 
لذ�  �لقا�شي  مبكتب  �س   8.30 �ل�شاعة   2017/4/11 �مل��و�ف��ق  �لثالثاء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
       اإعادة اعلن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/578  عمايل جزئي
�لق��ام��ة مبا  علي حممد عظمت جمهول حم��ل  1-�شم�س   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ل��دع��وى ومو�شوعها  �أق���ام عليك  ق��د  ������س.ذ.م.م   �مللكية  /�مل�����ش��اب��ح  �مل��دع��ي  �ن 
رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   1200( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
�لثالثاء   ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   .  MB168162181AE:ل�شكوى�
مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.2:بالقاعة �س   8.30 �ل�شاعة   2017/4/11 �ملو�فق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
       اإعادة اعلن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1382  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-كون�شوليد�يتد �نترينا�شيو�ل للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /حيات علي عارف خان  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   19595( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
. وحددت   MB168699984AE:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق 2017/4/16 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق���ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       اإعادة اعلن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1225  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�كتل لالن�شاء�ت �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ر�مالينجام بوجالر��شان ر�مالينجام  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   13702( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت   .  MB168039767AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم 
جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/4/12 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
       اإعادة اعلن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1308  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  لالت�شالت  �لم���ار�ت  1-تليكوماك�س   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /خالد �حمد رجب حممد  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   27500( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:mb167603545ae . وحددت لها 
لذ�   ch1.A.5:بالقاعة �ل�شاعة 8.30 �س  �ملو�فق 2017/4/9  �لح��د   يوم  جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اعلن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/8811  عمايل جزئي 

بان  نعلنكم  �لقامة  م.د.م.���س جمهول حمل  كوم  �ملحكوم عليه/1-ريد�شتارووك  �ىل 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف    2017/3/15 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  بخ�س  ح�شور  عمر  ل�شالح/حممد 
)ثالثة ع�شر �لف و�ربعمائة وثمانية وت�شعون درهما( وتذكرة �لعودة �ىل موطنه �و 
قيمتها نقد� ما مل يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحقت بخدمة �شاحب عمل �خر و�لزمتها 
من  ذلك  عد�  ما  ورف�شت  فيها  ن�شيبه  من  �ملدعي  و�عفت  �مل�شروفات  من  باملنا�شب 
طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
اعلن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/8485  عمايل جزئي 
�لقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  م��ارت  عليه/1-�يزي  �ملحكوم  �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/3/8  يف �لدعوى �ملذكورة 
توؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م  رميانيكوماري  مادهو  ل�شالح/�ونيكري�شنان  �ع��اله 
�و قيمتها  �لعودة �ىل موطنه  للمدعية مبلغ )ع�شر �لف وثمامنائة دره��م( وتذكرة 
نقد� ما مل يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحقت بخدمة �شاحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�شب 
 . ذل��ك من طلبات  ع��د�  ما  ورف�شت  فيها  ن�شيبه  �ملدعي من  و�عفت  �مل�شروفات  من 
�ليوم  م��ن  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما 
�لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/379  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- تر�ن�س �كت لل�شحن ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�أق��ام  عليك �لدعوى  �ن طالب �لتنفيذ/ن�شال حممد �شعيد �لعبد  قد 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8380( 
�و خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ )900(  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/748  تنفيذ عمايل 

�لر�قي للخياطة و�لتطريز جمهول حمل  �لق�شر  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد �مام ح�شني حممد �شيد  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�ملحكمة بال�شافة  �و خزينة  �لتنفيذ  وقدره )14515( درهم �ىل طالب 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )1217( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2016/4040  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �شده/1- د�نة للطاقة �لكهربائية ���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
دروي�س  �شريف �شيف وميثله:�مل خمي�س  �لتنفيذ/عمرو علي  �ن طالب  مبا 
حممد �لبلو�شي  قد �أقام  عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم 
خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )97649( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع 
�ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ )6915( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/659 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة �شي�شتم كون�شرت�كت ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
و�ل�شيانه  لالن�شاء�ت  و�شركاه  قباين  ع�شام  �لتنفيذ/�شركة  طالب  �ن  مبا 
عليك  �أق��ام  قد  �حل��م��ادي    حممد  �بر�هيم  وميثله:علي   - وميثلها  ذ.م.م 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى 
)963915( درهم بالت�شامن �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه 
�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
مذكرة اعلن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/242  ا�ستئناف مدين    
�مل�شتاأنف �شده/ 1- خم��دوم علي خ��ان  جمهول حمل �لق��ام��ة مبا  �ىل 
�ن �مل�شتاأنف / �شركة �ل�شياح و�أبناوؤه لال�شتثمار �س.ذ.م.م وميثله:�شيف 
�شعيد ر��شد �لغبار �ل�شام�شي  قد ��شتاأنف / �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 

2016/490 مدين كلي     
وحددت لها جل�شه يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/4/10 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

مذكرة اإعادة اعلن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/674  ا�ستئناف جتاري    

�لقامة  حمل  جمهول  م.م.ح   �شاجنوين   -1 �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
مبا �ن �مل�شتاأنف / بنك �مل�شرق �س.م.ع  قد ��شتاأنف / �حلكم �ل�شادر 

بالدعوى رقم 2015/353 جتاري كلي بتاريخ:2016/5/9     
وح��ددت لها جل�شه يوم �لح��د  �ملو�فق 2017/4/16 �ل�شاعة 10.00 
�شباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

مذكرة اعلن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/674  ا�ستئناف جتاري    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- �مالي كوموديتيزز جي �ل تي  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / بنك �مل�شرق �س.م.ع  قد ��شتاأنف / �حلكم 
�ل�شادر بالدعوى رقم 2015/353 جتاري كلي بتاريخ:2016/5/9     

وح��ددت لها جل�شه يوم �لح��د  �ملو�فق 2017/4/16 �ل�شاعة 10.00 
�شباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       مذكرة اعلن متنازع �سده بالن�سر
                يف  الدعوى 2017/18  نزاع تعيني خربة مدين

�ىل �ملتنازع �شده / 1-�شركة زيورخ �ل�شرق �لو�شط للتامني - فرع دبي جمهول 
نادوفيالكانديل  مويدو  �شم�شري  يا�شمني  رحانا   / �ملتنازع  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لكبان  حممود  عبد�ملجيد  وميثله:ريا�س 
�ملطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ل�شاعة 8.30 �س  �ملو�فق 2017/4/17  . وح��ددت لها جل�شة يوم �لثنني  �ملحاماة 
مبكتب �مل�شلح  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

الت�سويات    الودية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
اعلن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/7527  عمايل جزئي 
�ملدعي/ �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �نفوتيك  عليه/1-��شكيفت  �مل��دع��ي  �ىل 

�ملنعقدة  بجل�شتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �ز�د  �لكالم  �بو  ر�ت��ون علي  حممد 
�بو  ر�ت��ون علي  �ع��اله ل�شالح/حممد  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ  2017/2/13  يف 
�لكالم �ز�د بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )13263( درهم وتذكرة 
بخدمة  �لتحق  قد  �لتنفيذ  وق��ت  يكن  مل  ما  نقد�  قيمتها  �و  موطنه  �ىل  �لعودة 
ن�شيبه  من  �ملدعي  و�عفت  �مل�شروفات  من  باملنا�شب  و�لزمتها  �خر  عمل  �شاحب 
فيها ورف�شت ما عد�ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
       اإعادة اعلن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8488  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-طارق ح�شني للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  مبا �ن �ملدعي /جماهد ح�شني مريد ح�شني  قد 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   12640( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
 MB16628521AE/2016:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م( 
�س   8.30 �ل�����ش��اع��ة   2017/4/12 �مل���و�ف���ق  �لرب����ع����اء   ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       اإعادة اعلن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8510  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة دير� كازي للمقاولت ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /خان �شاحب من�شور علي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   7205( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB167116963AE/2016 . وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق 2017/4/16 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق���ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/836  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شمارت بي �ي زد للتجارة �لعامة ���س.ذ.م.م جمهول 
�أقام  ق��د  ���ش��ري��ول   با�شتورفيل  �مل��دع��ي /ثينارهو�س  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
 8363( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( و�ل��ر���ش��وم و�مل�����ش��اري��ف. رقم 
�ل�شكوى: MB167514228AE وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.5:بالقاعة ���س   8.30 �ل�شاعة   2017/4/16
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1854  عمايل جزئي
������س.ذ.م.م جمهول  و�ل��زخ��رف��ة  للنق�س  �ل��ف��ن  1-ع���ر   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /رو����ش���ان لل ر�م ���ش��اج��ان  ق��د �أق����ام عليك 
درهم(   3414( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
�ل�شكوى:  رق��م  و�مل�شاريف.  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
�ملو�فق  �ل��ث��الث��اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB170102033AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.1:بالقاعة ���س   8.30 �ل�شاعة   2017/4/18
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1307  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-تليكوماك�س �لم��ار�ت لالت�شالت ���س.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /عبد�حلي �ل�شيد عبد�هلل علي  قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )27500 درهم( 
�ل�شكوى:  رق��م  و�مل�شاريف.  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
mb167603327ae وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/4/3 
�أو من  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور   ch1.A.2:بالقاعة �ل�شاعة 8.30 �س 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1350  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شقر حور�ن للنقليات �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�ل��دع��وى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  /�م��ني �حمد ح�شني  قد  �ملدعي  �ن  مبا 
عودة مببلغ  وتذكرة  درهم(   98350( وقدرها  عمالية  �ملطالبة مب�شتحقات 
)1000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.5:بالقاعة ���س   8.30 �ل�شاعة   2017/4/11
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1315  عمايل جزئي
�لق��ام��ة مبا  �����س.ذ.م.م جمهول حم��ل  �شكوير  1-و�ى   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لدعوى  �أق��ام عليك  قد  �ل��دي��ن   �شابى  �ملدعي /حممد حم�شن حممد  �ن 
�مل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )11991 دره����م(  وم��و���ش��وع��ه��ا 
�ل�شكوى:  رق��م  و�مل�شاريف.  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
mb167992462ae/2017 وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.2:بالقاعة ���س   8.30 �ل�شاعة   2017/4/11
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   4700  / 2017 (

�مل��نذره :  �شركة �حليل �أوريك�س حاليا �س.م.خ  ) �شركة ماف �أوريك�س للتمويل 
 �س.م.خ �شابقا  (    �ملنذر �إليها  :  �ملت�شامنه �خلليجية لل�شناعات �لغذ�ئية م م ح. 
) جمهول حمل �لإقامة (  تنذر �ملنذره �ملنذر �إليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة 
)26،300.00( درهم نتيجة �لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد 
�ملنذر  و�إل �شي�شطر  �لن�شر  تاريخ  �أ�شبوع من  بالتق�شيط  وذلك خالل  �لبيع 
لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة رقم ) 42907/ خ�شو�شي/ �لفئة 
A / ر��س �خليمة ( من نوع ) تويوتا هاي�س _ فان �شحن ( و�ملمولة ل�شاحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�ص اخليمة

دائرة املحاكم
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   4716  / 2017 (

�مل��نذر  :  بنك �أبوظبي �لتجاري .
�ملنذر �إليها :  رويالتي بنكرينج ذ م م ) جمهول حمل �لإقامة ( 

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )27،658.09( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�شيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د  �لإخ��الل 
�لإج�����ر�ء�ت  لت��خ��اذ  �مل��ن��ذر  �شي�شطر  و�إل  �لن�شر  ت��اري��خ  م��ن  �أ���ش��ب��وع  خ���الل 
�م �لقوين (   / A �ل�شيارة رقم ) 80571/ خ�شو�شي/ �لفئة  �لتنفيذية على 
من نوع ) ميت�شوبي�شي كانرت _ �شهريج دي��زل   ( و�ملمولة ل�شاحلكم من 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�ص اخليمة

دائرة املحاكم
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   4688  / 2017 (

�مل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
�ملنذر �إليه : ر�فيندر �شينغ جورديب �شينغ ) جمهول حمل �لإقامة ( 

�إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )30،482.42( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�شيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د  �لإخ��الل 
�لإج�����ر�ء�ت  لت��خ��اذ  �مل��ن��ذر  �شي�شطر  و�إل  �لن�شر  ت��اري��خ  م��ن  �أ���ش��ب��وع  خ���الل 
�لتنفيذية على �ل�شيارة رقم ) 84615/ خ�شو�شي/ �لفئة �بي�س / �ل�شارقه( 
من نوع ) تويوتا كامري  _ �شالون ( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�ص اخليمة

دائرة املحاكم
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   4714  / 2017 (

�مل��نذر  :  بنك �أبوظبي �لتجاري  
�ملنذر �إليه :  رويالتي بنكرينج ذ م م ) جمهول حمل �لإقامة ( 

�إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )27،658.09( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�شيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د  �لإخ��الل 
�لإج�����ر�ء�ت  لت��خ��اذ  �مل��ن��ذر  �شي�شطر  و�إل  �لن�شر  ت��اري��خ  م��ن  �أ���ش��ب��وع  خ���الل 
�لتنفيذية على �ل�شيارة رقم ) 80572/ خ�شو�شي/ �لفئة A / �م �لقيوين ( 
من نوع ) ميت�شوبي�شي كانرت _ �شهريج ديزل   ( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�ص اخليمة

دائرة املحاكم

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   4706  / 2017 (

�مل��نذر  :  م�شرف �أبوظبي �لإ�شالمي 
�ملنذر �إليه : �شعيد �شيف عبد �لرحمن حممد �ملازمي )جمهول حمل �لإقامة(  
ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )179،819.28( درهم نتيجة 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة رقم ) 26626/ خ�شو�شي/ �لفئة �لويل / �ل�شارقة  ( من نوع ) بي �م 
دبليو _ �شالون  ( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�ص اخليمة

دائرة املحاكم
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   7250  / 2016 (

�مل��نذر  :  �شتاندرد ت�شارترد بنك 
�ملنذر �إليه :  ماتثو جام�س �شكيلتون ) جمهول حمل �لإقامة ( 

درهم   )168،078.62( وق����درة  مبلغ  ���ش��د�د  ب�شرعة  �إل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
بالتق�شيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
�لتنفيذية على �ل�شيارة رقم ) 46575/ خ�شو�شي/ �لفئة 13 / �أبوظبي ( من 
�ملنذر مع  نوع ) �شيفرولية كومارو _ كوبيه ( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�ص اخليمة

دائرة املحاكم
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   4685  / 2017 (

�مل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
�ملنذر �إليه : �شيد عبا�س علي �شاه �شابر علي ) جمهول حمل �لإقامة ( 

درهم   )54،567.00( وق����درة  مبلغ  ���ش��د�د  ب�شرعة  �إل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذره  ي��ن��ذر 
بالتق�شيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
�لتنفيذية على �ل�شيارة رقم ) 2447/ خ�شو�شي/ �لفئة C/ عجمان( من نوع 
�ملنذر مع  ( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل  ك��ورول_ �شيد�ن �شالون  ) تويوتا 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�ص اخليمة

دائرة املحاكم
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   4695  / 2017 (

�مل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
�ملنذر �إليه :  حممد لياقت خان حممد ��شلم خان ) جمهول حمل �لإقامة (

�إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )10،440.00( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�شيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د  �لإخ��الل 
�لإج�����ر�ء�ت  لت��خ��اذ  �مل��ن��ذر  �شي�شطر  و�إل  �لن�شر  ت��اري��خ  م��ن  �أ���ش��ب��وع  خ���الل 
�لتنفيذية على �ل�شيارة رقم ) 18582/ خ�شو�شي/ �لفئة B / عجمان( من 
نوع ) تويوتا ياري�س _ �شالون ( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�ص اخليمة

دائرة املحاكم

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   4699  / 2017 (

�مل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
�ملنذر �إليه :  مز�كري حممد قادر حممد ) جمهول حمل �لإقامة (  ينذر �ملنذر 
�لإخالل  نتيجة  دره��م   )26،846.00( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر 
ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل �أ�شبوع 
على  �لتنفيذية  �لإج����ر�ء�ت  لت��خ��اذ  �مل��ن��ذر  �شي�شطر  و�إل  �لن�شر  ت��اري��خ  م��ن 
�ل�شيارة رقم ) 40154/ خ�شو�شي/ �لفئة �بي�س / �ل�شارقة( من نوع ) تويوتا 
ياري�س _   �شالون ( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�ص اخليمة

دائرة املحاكم
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   4701  / 2017 (

�مل��نذره :  �شركة �حليل �أوريك�س حاليا �س.م.خ  ) �شركة ماف �أوريك�س للتمويل 
 �س.م.خ �شابقا  (   �ملنذر �إليها :  �ملت�شامنه �خلليجية لل�شناعات �لغذ�ئية م م ح 
)جمهول حمل �لإقامة (  تنذر �ملنذره �ملنذر �إليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة 
)26،300.00( درهم نتيجة �لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد 
�ملنذر  و�إل �شي�شطر  �لن�شر  تاريخ  �أ�شبوع من  بالتق�شيط  وذلك خالل  �لبيع 
لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة رقم ) 42905/ خ�شو�شي/ �لفئة 
A / ر��س �خليمة ( من نوع ) تويوتا هاي�س _ فان �شحن ( و�ملمولة ل�شاحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�ص اخليمة

دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإنذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1908   

�ملنذر : عبد �لو�حد بن �سبيب �لعقارية )حاليا( بن �سبيب �لعقارية )�سابقا(   
�ملنذر �ليها : 1- حنيفه علي حاجي حممد �لدرمكي - �سفتها �مل�ستاأجرة  ،

 2-�سيد حممد توفيق جمال - �سفته حمرر �ل�سيكات و�مل�ستفيد من �ملاأجور - )جمهول حمل �لقامة( 

 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإنذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1898   

�ملنذر : عبد �لو�حد بن �سبيب �لعقارية )حاليا( بن �سبيب �لعقارية )�سابقا(   
 - �ل��ع��ي��ايل  م�سبح  خليفة  حميد   - مالكها   - ف��ردي��ة  موؤ�س�سة   - �ل��رم��ادي��ة  �ل��ورق��ة    : �ل��ي��ه   �مل��ن��ذر 

�سفته - �مل�ستاأجر  )جمهول حمل �لقامة( 

 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإنذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1902   

�ملنذر : عبد �لو�حد بن �سبيب �لعقارية )حاليا( بن �سبيب �لعقارية )�سابقا(   
�ملنذر �ليهما : �لوىل - كولور بال�ض لالعالن  - �ض ذ م م - �سفتها - �مل�ستاأجرة  

�لثاين - �ساجيو �ساندو �سيتانام باديكال - �سفته حمرر �ل�سيكات وملتزم بالعقد - )جمهول حمل �لقامة( 

 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإنذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1904   

�ملنذر : عبد �لو�حد بن �سبيب �لعقارية )حاليا( بن �سبيب �لعقارية )�سابقا(   
�ملنذر �ليها : �ر �يه جلوبال للتجارة �لعامة - �ض ذ م م - �سفتها - �مل�ستاأجرة  

)جمهول حمل �لقامة( 

 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإنذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1906   

�ملنذر : عبد �لو�حد بن �سبيب �لعقارية )حاليا( بن �سبيب �لعقارية )�سابقا(   
�ملنذر �ليها : �ل�سارية باور �سوليو�سنز - �ض ذ م م - �سفته - �مل�ستاأجر  

)جمهول حمل �لقامة( 

 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإنذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1900   

�ملنذر : عبد �لو�حد بن �سبيب �لعقارية )حاليا( بن �سبيب �لعقارية )�سابقا(   
�ملنذر �ليهما : 1- �لطريق �مللكي للمفرو�سات - �سفتها - �مل�ستاأجرة 

 2-فاروق عبد�هلل حمدويل   - �سفته حمرر �ل�سيكات وملتزم بالعقد -   )جمهول حمل �لقامة( 

 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإنذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1905   

�ملنذر : عبد �لو�حد بن �سبيب �لعقارية )حاليا( بن �سبيب �لعقارية )�سابقا(   
�ملنذر �ليهما : �لأوىل - �لغوطة ل�سحن وتخلي�ض �لب�سائع - �ض ذ م م - �سفتها - �مل�ستاأجرة  

�لثاين - باول ماتيا�ض بينجامني ماتيا�ض - �سفته حمرر �ل�سيكات وملتزم بالعقد - )جمهول حمل �لقامة( 

 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإنذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1903   

�ملنذر : عبد �لو�حد بن �سبيب �لعقارية )حاليا( بن �سبيب �لعقارية )�سابقا(   
�ملنذر �ليه : جوزيف جمو�ض مرين - �سفته - �مل�ستاأجر

)جمهول حمل �لقامة( 

 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإنذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1901   

�ملنذر : عبد �لو�حد بن �سبيب �لعقارية )حاليا( بن �سبيب �لعقارية )�سابقا(   
�ملنذر �ليها :  ندمي �سيخ حممد عبا�ض �سيخ - �سفته - �مل�ستاأجر - )جمهول حمل �لقامة( 

 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإنذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1899   

�ملنذر : عبد �لو�حد بن �سبيب �لعقارية )حاليا( بن �سبيب �لعقارية )�سابقا(   
�ملنذر �ليهما : 1- جو�ن بيلد تيك للخدمات �لفنية - �ض ذ م م - �سفتها �مل�ستاأجرة  

2-دومينيك لوبيز �لفريد لوبيز - �سفته حمرر �ل�سيكات وملتزم بالعقد -  )جمهول حمل �لقامة( 

 

  الكاتب العدل

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
 اعــــــــــلن  بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن  �ل�شيد/يو�شف �حمد بال فرحان �ل�شحي ، �إمار�تي �جلن�شية يرغب يف �لتنازل 
عن 51% وهي كل ح�شته يف �لرخ�شة �لتجارية )�ملمزر لتجارة �لهو�تف �ملتحركة ذ م م ( �ىل �ل�شيد/ ح�شني 
�قبال ح�شن حممد علي -  �ل�شيد/ حممد  �إمار�تي �جلن�شية  -  وتنازل   - �ملازمي  مو�شى عبد�هلل جمعه 
بنغالدي�شي �جلن�شية عن 10% وهي كل ح�شته يف �لرخ�شة �ىل �ل�شيد/ حممد �شهز�د ح�شني حممد علي 
- بنغالدي�شي �جلن�شية  - وتنازل �ل�شيد/ حممد جنيد جعفر �حمد �ن�شاري - بنغالدي�شي �جلن�شية عن 
2% وهي جزء من ح�شته يف �لرخ�شة �ىل �ل�شيد/ مانيك �ل�شالم فريد �حمد - بنغالد�شي �جلن�شية وتنازل 
بنغالد�شي   - علي  �يكتيار ح�شني حممد  �ل�شيد/ حممد  �ىل  �لرخ�شة  ج��زء من ح�شته يف  وه��ي   %4 عن 
�جلن�شية  - وتنازل �ل�شيد/ حممد هالل �لدين �شودهوري لت جاين علم �شودهوري - بنغالد�شي �جلن�شية 
�إيكتيار ح�شني حممد علي - بنغالد�شي �جلن�شية  عن 6% وهي جزء من ح�شته يف �لرخ�شة �ىل �ل�شيد/ 
-  وعمال بن�س �ملادة )14(  فقرة )5(  من �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013م  يف �شان �لكاتب �لعدل.  
فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�إنه �شوف يتم �مل�شادقة على �لجر�ء �مل�شار �لهي بعد ��شبوعني من 
تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س على ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور بالعالن 

لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية. 
الكاتب العدل

حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  االحتادية االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
 اعــــــــــلن بال�سرن  

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيد/مبارك مو�شى عبد�هلل بن مو�شى �للوغاين - �إمار�تي 
�جلن�شية ب�شفته �شريك يف �لرخ�شة )مطحنة كلباء �لوطنية( رخ�شة رقم : 250535 
يف  ن�شيبه  كامل  ع��ن   و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �لقت�شادية/�ل�شارقة  �لتنمية  د�ئ��رة 
�لرخ�شة ل�شالح )حممد منري �شريوتوتاتيل( هندي �جلن�شية بكامل موجود�ت �ملحل 
�لتجاري ، وحتويل �لرخ�شة �ىل موؤ�ش�شة فردية  -  وعمال بن�س �ملادة )14(  فقرة )5(  
من �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013م  يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر 
هذ� �لعالن للعلم و�إنه �شوف يتم �مل�شادقة على �لجر�ء �مل�شار �لهي بعد ��شبوعني من 
تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س على ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكور بالعالن لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  االحتادية االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
 اعــــــــــلن بال�سرن  

�للوغاين  مو�شى  بن  عبد�هلل  مو�شى  مبارك  �ل�شيد/  ب��اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
 : رقم  رخ�شة  ماركت حمزة(  )�شوبر  �ملوؤ�ش�شة  مالك  ب�شفته  �جلن�شية  �إمار�تي   -
150533 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية/ �ل�شارقة يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن �لرخ�شة 
: ل�شالح )خالد علي ر��شد �ل�شم �لنقبي( �إمار�تي �جلن�شية بكامل موجود�ت �ملحل 
�لتجاري  -  وعمال بن�س �ملادة )14(  فقرة )5(  من �لقانون �لحت��ادي رقم )4( 
ل�شنة 2013م  يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لع��الن للعلم و�إنه 
�شوف يتم �مل�شادقة على �لجر�ء �مل�شار �لهي بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن 
�ملذكور  �ل��ع��دل  �لكاتب  مكتب  مر�جعة  عليه  ذل��ك  على  �ع��رت����س  �ي  لديه  فمن 

بالعالن لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  االحتادية االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
       اعادة اعلن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/353  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-ماثيو كوتي بار�ير كوناتيل جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
بنك �بوظبي �لتجاري وميثله : عبد�هلل خمي�س غريب �لناخي �آل علي -  قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م  �ملتنازع �شده بان يوؤدي للبنك �ملتنازع مبلغ وقدره 
)1.693.110.57 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 2016/12/13 وحتى 
تاريخ رفع �لدعوى ومن تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س  �ملو�فق  2017/4/6  �ل�شاعة 9.30 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور  �س بالقاعة 
�أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

  اعلن الئحة تنفيذ رقم 04/00557/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/08386/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : جولد �شتار موفريز - �س  ذ م م 
و��شتيفني �شابر �شابر م�شيح  -  جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية )بن �شبيب �لعقارية �شابقا( 
�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالتي:

�لج����رة من  م��ا مي��ث��ل  دره���م  وق����دره 31.500  ب�����ش��د�د مبلغ  �مل��دع��ي عليهما  ب��ال��ز�م   -1
2015/9/25 ولغاية 2016/6/24 ، وبالز�م �ملدعي عليها �لوىل ب�شد�د مبلغ وقدره 4.142 

درهم بدل �لجرة للفرتة من 2016/6/25 ولغاية 2016/7/30 
2- �لز�م �ملدعي عليهما ب�شد�د 7500 درهم غر�مة �ل�شيكات �ملرجتعة و 2000 درهم غر�مة 

فتح بالغ يف �ل�شرطة و 3000 درهم غر�مة رفع دعوى �يجارية
3- و�لز�م �ملدعي عليه عليهما ب�شد�د 2970 درهم قيمة فو�تري �لكهرباء 

4- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من تاريخ �لن�شر 
ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
   اعلن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02/00936/2017 جتاري ل�سنة 2017  اإيجارات    
�ملحكوم عليها  : 1- �ل�شقر �لحمر لتجارة مو�د �لبناء - �س ذ م م 

2- هيمانت كومار �جارو�ل - جمهويل حمل �لقامة  
�عاله   �ملذكورة  �لدعوى  يف   2017/2/21 بجل�شتها  حكمت  باملركز  �لإبتد�ئية  �لق�شائية  �للجنة  بان  نعلمكم 

ل�شالح /عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية )بن �شبيب �لعقارية �شابقا(   حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري :  
1- �لز�م �ملدعي عليها �لوىل باخالء �لعني �ملوؤجرة وت�شليمها خالية من �ل�شو�غل 

2- و�لز�مها ب�شد�د قيمة �ل�شيك �ملرجتع عن بدل �ليجار �ملتاأخر مببلغ 16.155 درهم)�شتة ع�شر �لفا ومائة وخم�س 
 وخم�شون درهما( من �جمايل قيمة بدل �ليجار عن �ل�شنة �ليجارية من 2015/10/25 وحتى 2016/10/24
 2016/10/24 وحتى   2015/10/25 من  �ليجارية  �ل�شنة  عن  �ملتبقية  �ليجارية  �لقيمة  ب�شد�د  �لز�مها   -3

مببلغ =/14.494 درهم )�ربعة ع�شر �لفا و�ربعمائة و�ربع وت�شعون درهما( 
4-�لز�مها ب�شد�د بد �ليجار �ملتاأخر من تاريخ �متد�د عقد �ليجار �لقدمي يف 2016/10/25  بو�قع =5.376/25 

درهم �شهريا )خم�شة �لف وثالثمائة و�شت و�شبعون درهما وخم�س وع�شرون فل�شا( وحتى �لخالء �لفعلي 
5-و�لز�مها ب�شد�د مبلغ  = 7.500 درهم )�شبعة �لف وخم�شمائة درهم( غر�مة �رجتاع �شيك وفتح بالغ عنه 

يف �ل�شرطة وغر�مة رفع دعوى �يجارية
 6- و�لز�مها ب�شد�د غر�مة �لتاأخري يف جتديد �لعقد مبلغ =/ 500 درهم عن كل يوم تاأخري �بتد�ء من 2016/12/23 

7- و�لز�مها بتقدمي بر�ءة ذمة من فو�تري �لكهرباء و�ملاء عن فرتة �شغل �ملاأجور 
8- و�لز�مها بالر�شوم و�مل�شاريف 

8- ورف�شت �جلنة ما دون  ذكل من طلبات.  
علنا  وتلي  دبي  �ل مكتوم حاكم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  با�شم �شاحب  كان هذ� �حلكم قد �شدر  وملا 
مبثابة �حل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 يوما �عتبار� من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل �شار نهائيا 

قابال للتنفيذ
مركز ف�ص املنازعات االيجارية

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
   اعلن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02/01661/2017 �سكني  ل�سنة 2017  اإيجارات    
�ملحكوم عليها  :  حممد جاويد كي حممد نظيم - جمهويل حمل �لقامة  

�لدعوى  باملركز حكمت بجل�شتها 2017/3/21 يف  �لإبتد�ئية  �لق�شائية  �للجنة  بان  نعلمكم 
�ملذكورة �عاله  ل�شالح /عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية )بن �شبيب �لعقارية �شابقا(   

حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري :  
�ل�شيك  ب�شد�د مبلغ 7.200 درهم )�شبعة �لف ومائتي دره��م( قيمة  �ملدعي عليه  �ل��ز�م   -1

�ملرجتع عن بدل �ليجار �ملتاأخر 
2- و�لز�مه �ملدعي ب�شد�د قيمة بدل �ليجار �ملتاأخر من تاريخ 2016/9/1 بو�قع = 3.583/33  
درهم �شهريا )ثالثة �لف وخم�شمائة وثالث وثمانون درهما وثالث وثالثون فل�شا( وحتى 

تاريخ �لخالء �لفعلي يف 2016/12/13 
و�ثنا ع�شر  درهما  و�ربعة ع�شر  وثمامنائة  )�لف  درهم  ب�شد�د مبلغ 1.814/12  و�لز�مه   -3

فل�شا( للمدعي عن فاتورة �لكهرباء و�ملياه حتى تاريخ �لخالء �لفعلي يف 2016/12/13 
4- و�لز�مه ب�شد�د مبلغ 7.500 درهم )�شبعة �لف وخم�شمائة درهم( غر�مة �رجتاع �شيك 

وفتح بالغ ورفع دعوى �يجارية 
5- و�لز�مه بر�شوم وم�شروفات �لدعوى

وملا كان هذ� �حلكم قد �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل مكتوم حاكم دبي 
وتلي علنا مبثابة �حل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 يوما �عتبار� من تاريخ ن�شر 

هذ� �لإعالن و�إل �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ص املنازعات االيجارية

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
     اعلن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02327/2017 / �سكني  

�ىل �ملدعى عليه : ��شون كري�شان خور�نا  
مبا �أن �ملدعي : ق�شر �مللوك للعقار�ت - �س م خ    و�ل�شيخ حميد �حمد ر��شد �ملعال    

 قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/02327/2017/�شكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 2017/1/1 

وحتى 2017/1/8 تاريخ �لخالء و�ل�شتالم �لفعلي 
�يجارية  �يام كقيمة  �لتعوي�س عن قيمة )4(  ب�شد�د  �ملدعي عليه  �ل��ز�م   - مطالبة مالية 

لتنفيذ �عمال �ل�شيانة طبقا لتقرير  �لو�رد من ق�شم  �ل�شيانة
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم �ملعاينة �لفنية و�لتقرير

مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ وقدره 6400 و�لتي متثل قيمة �ل�شر�ر 
و�ل�شالحات باملاجور طبقا للتقرير �لفني �ل�شادر من �ل�شادة بلدية دبي

مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 
وقررت �للجنة �لق�شائية �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/4/4  
�ل�شاعة 3.00م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لر�بعة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر 
مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة 
�يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من 

دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

  اعلن الئحة تنفيذ رقم 04/05199/2016 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/05407/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : فالي ليدي بريد للخدمات �لفنية �س ذ م م 
و �وباتي�شا كومار� هاتورو�شينجا مودياذ  -  جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية )بن �شبيب �لعقارية �شابقا( 
�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالتي:

قيمة  ميثل  م��ا  دره��م   9766 وق���دره  مبلغ  ب�شد�د  بالت�شامن  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م   -1
�ل�شيكات �ملرجتعة

 2- �لز�م �ملدعي عليها �لوىل ب�شد�د مبلغ 5000 درهم عبارة عن غر�مة �ل�شيكات �ملرجتعة
 3- �لز�مها �ملدعي عليها �لوىل ب�شد�د مبلغ 765 درهم عبارة عن قيمة فو�تري �لكهرباء و�ملياه

4- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من تاريخ �لن�شر 
ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإعلن حم�سر حجز بالن�سر     

 يف الدعوى رقم 2015/1067 تنفيذ مدين  
مو�سوع �لق�سية : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2010/1005 �ملعدل مبوجب �حكام �ل�ستئناف �رقام 
13، 37 ، 48 ، 54 ، 158 ، 185 ، 2015/186 مدين �لقا�سي بالز�م �ملنفذ �سدهم من �لول وحتى �خلام�ض )يف 
�حلكم( ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )32114264 درهم( �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف و�لز�م �ملنفذ �سدهم 

�ل�سابع و�حلادي ع�سر )يف �حلكم( ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 1468443 درهم �سامل �لر�سوم و�مل�ساريف
طالب �لإعالن : طالب �لتنفيذ  :  �سركة �سي �ي �ت�ض كيه دبي للمقاولت - ذ م م 

�ملطلوب �إعاله : �ملنفذ �سده / 1- فا�سكون تر�يدجن �ملحدودة - جمهول حمل �لقامة 
مو�سوع �لإعالن :-

بناء على قر�ر �ملحكمة �ل�سادر بتاريخ 2017/1/8   
رئي�ص الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإعلن حم�سر حجز بالن�سر     

 يف الدعوى رقم 2015/1067 تنفيذ مدين  
مو�سوع �لق�سية : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2010/1005 �ملعدل مبوجب �حكام �ل�ستئناف �رقام 
13، 37 ، 48 ، 54 ، 158 ، 185 ، 2015/186 مدين �لقا�سي بالز�م �ملنفذ �سدهم من �لول وحتى �خلام�ض )يف 
�حلكم( ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )32114264 درهم( �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف و�لز�م �ملنفذ �سدهم 

�ل�سابع و�حلادي ع�سر )يف �حلكم( ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 1468443 درهم �سامل �لر�سوم و�مل�ساريف
طالب �لإعالن : طالب �لتنفيذ : �سركة �سي �ي �ت�ض كيه دبي للمقاولت - ذ م م 

�ملطلوب �إعاله : �ملنفذ �سده / 1- �ت�ض �م �يه �ك�سيك �ملحدودة  - جمهول حمل �لقامة 
مو�سوع �لإعالن :-

رئي�ص الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإعلن حم�سر حجز بالن�سر     

 يف الدعوى رقم 2015/1067 تنفيذ مدين  
�ل�ستئناف  �حكام  مبوجب  �ملعدل   2010/1005 رقم  �لدعوى  يف  �ل�سادر  �حلكم  تنفيذ   : �لق�سية  مو�سوع 
�ملنفذ �سدهم من �لول وحتى  �لقا�سي بالز�م  ، 2015/186 مدين   185 ،  158 ،  54 ،  48 ، �رقام 13، 37 
�خلام�ض )يف �حلكم( ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )32114264 درهم( �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف و�لز�م 
�سامل  درهم   1468443 وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د  �حلكم(  )يف  ع�سر  و�حل��ادي  �ل�سابع  �سدهم  �ملنفذ 

�لر�سوم و�مل�ساريف
طالب �لإعالن : طالب �لتنفيذ : �سركة �سي �ي �ت�ض كيه دبي للمقاولت - ذ م م 

�ملطلوب �إعاله : �ملنفذ �سده / 1- فا�سكون تر�يدجن �ملحدودة - جمهول حمل �لقامة 
مو�سوع �لإعالن :-

رئي�ص الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

اإعلن حم�سر حجز بالن�سر     

 يف الدعوى رقم 2015/1067 تنفيذ مدين  
مو�سوع �لق�سية : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2010/1005 �ملعدل مبوجب �حكام �ل�ستئناف �رقام 
13، 37 ، 48 ، 54 ، 158 ، 185 ، 2015/186 مدين �لقا�سي بالز�م �ملنفذ �سدهم من �لول وحتى �خلام�ض )يف 
�حلكم( ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )32114264 درهم( �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف و�لز�م �ملنفذ �سدهم 

�ل�سابع و�حلادي ع�سر )يف �حلكم( ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 1468443 درهم �سامل �لر�سوم و�مل�ساريف
طالب �لإعالن : طالب �لتنفيذ : �سركة �سي �ي �ت�ض كيه دبي للمقاولت - ذ م م 

�ملطلوب �إعاله : �ملنفذ �سده / 1- فا�سكون تر�يدجن �ملحدودة - جمهول حمل �لقامة 
مو�سوع �لإعالن :-

بناء على قر�ر �ملحكمة �ل�سادر بتاريخ 2017/1/12   
رئي�ص الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

  اعلن بيع عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2016/141 بيع عقار مرهون 

طالب �لتنفيذ: �شتاندرد ت�شارترد بنك - عنو�نه : بناية �لفرد�ن ، بر دبي ، دبي ، 
�ملنفذ �شده : �شادق رم�شان نباخته 

عنو�نه : �ل�شقة رقم )701( بناية زينه ، مقابل ديره �شيتي �شنرت ، بور�شعيد ، ديره 
�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/4/19 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى 
�حلال �شيجري بيع �لعقار �ملو�شحة �أو�شافه �أدناه �مام  �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع  �شركة 
)wwwemiratesauction.ae �للكرتوين  وعلى موقعها  للمز�د�ت   �لإمار�ت 

وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�شا�شي 
مبا  معزز�  باإعرت��شه  �لتقدم  �لبيع  على  �عرت��س  لديه  من  ولكل  �ملز�يدة  دخ��ول  قبل 
يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة 

�يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيا يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات :
دبي  �ملنطقة : جممع   -  357  : �لر����س  رق��م   - )ح��ق منفعة(  �ر����س  ع��ن قطعة  ع��ب��ارة 
لال�شتثمار �لول - رقم �ملبنى : 330 - �مل�شاحة : 372 مرت مربع - �ملقدرة ب���)2.800.000( 

 رئي�ص الق�سم      درهم -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�. 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

    اإعادة  اعلن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/00032/2017 / �سكني  

�ىل �ملدعى عليه : روى جنحو ، 
وبا�شل خالد م�شطفى �شحاده  ،  24 �شفن للو�شاطة �لعقارية  - �س ذ م م  

مبا �أن �ملدعي : �مل كمال �لدين حممد فرج    
 قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/00032/2017/�شكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - حتى �لخالء �لفعلي بو�قع 115000 �شنويا 
�خالء عقار - �ن �ملدعى عليه ميتنع عن �شد�د �لأجرة للماأجور للفرتة من 2016/10/30 
�لفعلي فرت�شد بذمته مبلغ 38000 درهم وميتنع عن �شد�ده رغم �خطاره  تاريخ  وحتى 

بال�شد�د �و �لإخالء 
م��ط��ال��ب��ة م��ال��ي��ة - �ن���ه ت��ر���ش��د ب��ذم��ة �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه م��ب��ل��غ  كقيمة �ي��ج��اري��ة ل��ل��ف��رتة من  

2016/10/29 وحتى 2017/1/3 و رغم �خطاره يف 2016/11/20  ميتنع عن �ل�شد�د.
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�ملو�فق  �لح��د  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �إع���ادة  �لق�شائية  �للجنة  وق���ررت 
2017/4/2  �ل�شاعة 3.00م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لعا�شرة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية 
بتق�شري مدة  �أمر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . �لن�شر  تاريخ  من  �ي��ام  ثالثة  �ىل  �مل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
    اإعادة  اعلن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01978/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : �ر �تي للتجارة - �س ذ م م - وتيميتوبي �ولدو�شو فاوىل بولجي 

 مبا �أن �ملدعي : حممد علي عبد�هلل �لعي�شى 
قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/01978/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 9.250 درهم )ت�شعة �لف 
ومائتان وخم�شون درهم( قيمة �لجرة �ملتاأجرة عن �لفرتة من 2016/2/1 م حتى 2016/4/30 وما تالها من 

قيمة �يجارية م�شتحقة و�ي�شا ما ي�شتجد حتى �خلالء �لتام
�ملدعي عليه ميتنع عن �شد�د �لجرة للماجور للفرتة من 2016/2/1 وحتى 2016/4/30  �ن  �إخالء عقار - 

فرت�شد بذمته مبلغ 9.250 درهم وميتنع عن �شد�ده رغم �خطاره بال�شد�د �و �لخالء يف 2016/10/27 
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 2016/2/1 وحتى 2016/4/30 

ورغم �خطاره يف 2016/10/27 ميتنع عن �ل�شد�د. 
)ثمانيمائة  دره��م   890 وق��دره  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  ب��ان  بالت�شامن  عليهما  �ملدعي  �ل��ز�م   - مالية  مطالبة 
وت�شعون درهما( عبارة عن ر�شم ت�شجيل �لنذ�ر �لعديل ب�شد�د �لجرة ور�شم �لعالن  �لت�شريح بالن�شر ور�شم 

�لن�شر يف �جلريدة. 
�لز�م بت�شليم م�شتند�ت - �ن �مل�شتاجر هو �مللزم بقيمة ��شتهالك �لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهري �ملاأجور من 

تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�ل�شاعة  �ملو�فق 2017/4/10  بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لثنني  �إع��ادة �عالنكم  �لق�شائية  �للجنة  وقررت 
�ملنازعات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �لثانية(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م��ام  3.00م 
فاأنت مكلف   . �لن�شر  تاريخ  �ي��ام من  �ىل ثالثة  �مل�شافة  بتق�شري مدة  �أم��ر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �لإيجارية 

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

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
     اعلن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02070/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : �شم�س �ل�شياء للخدمات �لفنية - �س ذ م م 
مبا �أن �ملدعي : حممد علي عبد�هلل �لعي�شى   

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/02070/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - وما ي�شتجد من قيمة �يجارية حتى �لخالء �لتام. 

�خالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �شد�د �لجرة للماجور للفرتة من 2016/3/11 وحتى تاريخ 
�و  بال�شد�د  �خطاره  رغم  �شد�ده  عن  وميتنع  دره��م   40.000 مبلغ  بذمته  فرت�شد  �لدعوى  ت�شجيل 

�لخالء يف 2016/10/27
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 2016/3/11 وحتى تاريخ 
 ت�شجيل �لدعوى فرت�شد بذمته مبلغ 40.000 درهم ورغم �خطاره يف 2016/10/27 ميتنع عن �ل�شد�د.
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 890 درهم )ثمانيمائة وت�شعون 
درهما( عبارة عن ر�شم ت�شجيل �لنذ�ر �لعديل ب�شد�د �لجرة ور�شم �لعالن بالنذ�ر ور�شم �لت�شريح 

بالن�شر� ور�شم �لن�شر يف �جلريدة.  
�لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهري  ��شتهالك  �مللزم بقيمة  �مل�شتاجر هو  �ن  بت�شليم م�شتند�ت -  �ل��ز�م 

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

�ل�شاعة   2017/4/2 �ملو�فق  �لحد  يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �لق�شائية  �للجنة  وقررت 
ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �لثالثة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م��ام  3.00م 
�ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر . 

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

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
     اعلن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01625/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : �شركه �ملناره �حلمر�ء للتجارة �لعامه- �س ذ م م 
مبا �أن �ملدعي : ��س & ��س لال�شتثمار و�لتطوير - �س ذ م م   

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/01625/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - بال�شافة �ىل ما ي�شتجد حتى تاريخ �لخالء �لتام و�لفعلي 

تاريخ  وحتى   2016/3/1 من  للفرتة  للماأجور  �لأج��رة  �شد�د  عن  ميتنع  عليه  �ملدعى  �ن   - عقار  �خ��الء 
 2016/8/24 يف  عليهم  �مل��دع��ي  �خ��ط��ار  ورغ���م  دره���م   191520 مبلغ  بذمته  فرت�شد  �ل��دع��وى  ت�شجيل 

و�عالنهم ن�شر� يف 2016/12/4 �ل �نهم ميتنع عن �ل�شد�د   
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعى عليه مبلغ 191520 درهم كقيمة �يجارية للفرتة من 2016/3/1 
حتى تاريخ ت�شجيل �لدعوى ورغم �خطار �ملدعي عليهم يف 2016/8/24 و�عالنهم ن�شر� يف 2016/12/4 

�ل �نهم ميتنع عن �ل�شد�د 
مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�شمن �لن�س على  غر�مة �رت��د�د كل �شيك مبلغ )1( وقد �رتد عدد )500( 

�شيك دون �شرف
�لز�م بت�شليم م�شتند�ت - �ن �مل�شتاجر هو �مللزم بقيمة ��شتهالك �لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهري �ملاأجور 

من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�ل�شاعة   2017/4/4 �ملو�فق  �لثالثاء   يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت 
3.00م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لر�بعة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات 
�لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف 

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

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
     اعلن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01563/2017 / �سكني  

�ىل �ملدعى عليه : رمي علي ها�شل �حمد �لنقبي  
مبا �أن �ملدعي : �شكاي كورت�س - �س ذ م م    

قد �أق��ام �شدكم �ل��دع��وى 02/01563/2017/���ش��ك��ن��ي  �ي��ج��ار�ت �م��ام �ملركز بطلب 
�لز�مكم بالتايل

للفرتة من  �يجارية  �ملدعي عليه مبلغ كقيمة  �نه تر�شد بذمة   - مطالبة مالية 
2015/9/25 وحتى تاريخ �لخالء يف 2016/7/24 ورغم �خطاره يف 2014/10/12 

ميتنع عن �ل�شد�د. 
�لكهرباء و�ملياه  ��شتهالك  �مللزم بقيمة  �مل�شتاجر هو  �ن  �لز�م بت�شليم م�شتند�ت - 

ولبد من تطهري �ملاأجور من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�ملو�فق  �لثالثاء  بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم  �لق�شائية �عالنكم  �للجنة  وقررت 
بالد�ئرة  �ل��ر�ب��ع��ة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م��ام  3.00م  �ل�شاعة   2017/4/4
وقد   ، �لدعوى  لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية 
�أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور 

�أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
    اإعادة  اعلن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02062/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : بي �ي �م لاللكرتونيات - �س ذ م م   

مبا �أن �ملدعي : حممد علي عبد�هلل �لعي�شى   
بالتايل �ل��ز�م��ك��م  بطلب  �مل��رك��ز  �م���ام  �ي��ج��ار�ت  02/02062/2017 /جت���اري  �ل��دع��وى  �شدكم  �أق���ام   ق��د 
مطالبة مالية - قيمة �لجرة �ملتاأجرة عن �لفرتة من 2016/2/26م حتى 2017/2/25م وما تالها وما 

ي�شتجد من قيمة �يجارية حتى �لخالء �لتام  
وحتى   2016/2/26 م��ن  للفرتة  للماجور  �لج���رة  ���ش��د�د  ع��ن  ميتنع  عليه  �مل��دع��ي  �ن   - ع��ق��ار  �إخ���الء   
2017/2/25 فرت�شد بذمته مبلغ 76.000  درهم وميتنع عن �شد�ده رغم �خطاره بال�شد�د �و �لخالء 

يف  2016/11/10
وحتى   2016/2/26 من  للفرتة  �يجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  �ملدعي  بذمة  تر�شد  �ن��ه   - مالية  مطالبة 

2017/2/25 ورغم �خطاره يف 2016/11/10 ميتنع عن �ل�شد�د.  
مطالبة مالية -  �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي  للمدعي مبلغ وقدره 890 درهم )ثمانيمائة وت�شعون 
درهما( عبارة عن ر�شم ت�شجيل �لنذ�ر �لعديل ب�شد�د �لجرة ور�شم �لإعالن بالنذ�ر ور�شم �لت�شريح 

بالن�شر ور�شم �لن�شر يف �جلريدة. 
�لز�م بت�شليم م�شتند�ت - �ن �مل�شتاجر هو �مللزم بقيمة ��شتهالك �لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهري �ملاأجور 

من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�شائية �إعادة �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/4/2 �ل�شاعة 
3.00م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لعا�شرة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات 
�لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف 

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

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

  اعلن الئحة تنفيذ رقم 04/01391/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/08532/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : �شركة �شحلول للتجارة ذ م م  - جمهول حمل �لقامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ : �لالين�س للتاأمني )�شركة م�شاهمة عامة(   

�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالتي:
�مل�شجل يف  �ليجار  بال�شحيفة وعقد  �ملبني  �ملحل  �ملدعي عليها من  باخالء   -1
و�ملياه عن  �لكهرباء  هيئة  ذمة من  ب��ر�ءة  �شهادة  بتقدمي  وبالز�مها   2015/7/6

��شتهالك �لكهرباء و�ملياه حتى تاريخ �لخالء �لفعلي 
2- �لز�م �ملنفذ �شدها بان توؤدي للمدعية مبلغ 201250 درهم قيمة �لجرة �مل�شتحقة 
�مل�شتحقة  وب��اأد�ء قيمة �لج��رة  �لفرتة من 2015/4/1 وحتى 2016/12/31  عن 
 من 2017/1/1 وحتى متام �لخالء بو�قع �لجرة �ل�شنوية مبلغ 115 �لف درهم 

3- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 
من  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��الل  �حلكم  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلفون  �نكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ 

�لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

  اعلن الئحة تنفيذ رقم 04/01366/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/08530/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : �شركة �شحلول للتجارة ذ م م  - جمهول حمل �لقامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ : �لالين�س للتاأمني )�شركة م�شاهمة عامة(   

�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالتي:
وحتى   2016/1/1 م��ن  للفرتة  �لي��ج��ار  ب��دل  ب�شد�د  �شدها  �ملنفذ  �ل���ز�م   -1
بتنفيذ  ق��ام��ت  ق��د  �شدها  �ملنفذ  �ن  وح��ي��ث  دره���م   61000 مبلغ   2017/1/1

�لخالء يوم 2017/1/1 
2- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 

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

�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

  اعلن الئحة تنفيذ رقم 04/01443/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03997/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : جي بي �ف لال�شت�شار�ت  
جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ :  حممد خليفة عبد�هلل حممد �لعطيه    
 �ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالتي:

1- �لز�م �ملدعي عليها ب�شد�د بدل �ليجار من 2015/10/15 وحتى تاريخ 
�شدور �حلكم يف 2016/11/28 بو�قع 70000 لل�شنة 
2-  �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 

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

�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
     اعلن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/00726/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : عبد �لرحمن بن نا�شر �لنعيمي 
مبا �أن �ملدعي : �شالح حممد بن ��شحاق   

 قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/00726/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
�خالء عقار - �ن �ملدعى عليه ميتنع عن �شد�د �لأجرة للماأجور للفرتة من 2015/12/1 وحتى 
2016/12/31 فرت�شد بذمته مبلغ 1408334 درهم وميتنع عن �شد�ده رغم �خطاره بال�شد�د 

�و �لإخالء يف 2016/10/26    
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعى عليه مبلغ  كقيمة �يجارية للفرتة من 2015/12/1 

وحتى 2016/12/31 و رغم �خطاره يف 2016/10/26  ميتنع عن �ل�شد�د  �و �لخالء.
تعيني خبري - ندب خبري )هند�شي( وتكون مهمته �ثبات �لتغري�ت �لتي �جر�ها �ملدعي عليه 

على �لعقار بدون �حل�شول على �ذن من �ملدعي وكذلك �ثبات �ل�شر�ر �ملرتتبة على ذلك. 
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�شائية �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/4/3  
�ل�شاعة 3.00م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �حلادي ع�شر( بالد�ئرة �لإبتد�ئية و�ملنعقدة 
�ىل  �مل�شافة  مدة  بتق�شري  �أم��ر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  ف�س  مركز  مبقر 
ف��اأن��ت مكلف  �ل��دع��وى( -  ب���ورود تقرير �خل��ب��ري يف  ت��اري��خ �لن�شر )نعلمكم  �ي���ام م��ن  ث��الث��ة 

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

مركز ف�ص املنازعات االيجارية



�لوقاية �أوًل
تبقى �لوقاية من �لأ�شر�ر يف �أبكر مرحلة ممكنة تز�مناً مع 
�تخاذ تد�بري �لعناية �لالزمة �أف�شل مقاربة يف هذ� �ملجال. 
م�شتح�شر  دهن  من  حتماً  �حل�شا�شة  �ملنطقة  هذه  ت�شتفيد 
�ملنا�شبة  �ل��ع��الج��ات  ت�شمح  ي��وم��ي��اً.  �ل��ع��ني  مبحيط  خ��ا���س 
وتخفيف  �نتفاخها  و�إز�ل��ة  �ملنطقة وحمايتها  برتطيب هذه 

��شطباغها �ملفرط.

�ختيارها  وميكن  �ل�شوق  يف  �ملتخ�ش�شة  �مل�شتح�شر�ت  تكرث 
بح�شب �لعمر و�مل�شاكل �لقائمة. منذ ظهور �أوىل �لتجاعيد، 
�لعني  ع�شل  و�إرخ����اء  مبعاجلة  �لأ�شا�شية  �خل��ط��وة  تق�شي 
�ملنطقة عر  �مل�شوؤول عن ظهور �خلطوط يف هذه  �لد�ئري 
حقن �لبوتوك�س لدى �ملر�أة �ل�شابة. حني تخفنّ �لنقبا�شات، 

وتتاأخر  �ل��وج��ه  تعابري  م��ع  تظهر  �لتي  �لتجاعيد  ت��رت�ج��ع 
�ختاري  �آخ����ر،  �شعيد  ع��ل��ى  �مل�شكلة.  م��ع��اجل��ة  �إىل  �حل��اج��ة 

�ملاكياج �لذي يجدد �إ�شر�قة �لنظرة وملعان �لوجه.

خطو�ت م�ستهدفة بعد �لوقاية
طم�س  ع��ر  �لعينني  ن��ظ��رة  �لعالجية  �جلل�شات  ت�شتهدف 
�أن تختاري  ي��ج��ب  �ل��ع��ني.  وت��ك��ب��ري فتحة  �ل��د�ك��ن��ة  �ل��ه��الت 
�لوجه  تعابري  على  �حلفاظ  ي�شتطيع  �ل��ذي  �ملنا�شب  �ملعاِلج 
لها يف  �أن يقوم بتحولت جذرية ي�شعب حتمنّ �لطبيعية بدل 

�ملرحلة �لالحقة.
ملعاجلة �جليوب و�لهالت، يبد�أ �لعالج �لفاعل بحقن حم�س 
�ل��ه��ي��ال��ورون��ي��ك �ل�����ش��ائ��ل وحت�����ش��ني ن��وع��ي��ة �ل��ب�����ش��رة وطم�س 
�جليوب �لنا�شئة. يف هذه �ملنطقة �أي�شاً، ميكن حتقيق نتائج 

مده�شة عر حقن �خلاليا �لدهنية. �شتكون �لنتيجة د�ئمة 
وعالية �جلودة.

لإز�لة جتاعيد �جلفَنني، ي�شتكمل �لليزر �ملجز�أ بثاين �أك�شيد 
حت�شل  ق��د  لكن  �لدهنية.  �خل��الي��ا  حلقن  نتيجة  �لكربون 
حميط  ت�شحيح  �جل��ر�ح  يقرر  حني  منا�شبة  غري  تعديالت 
�ل��ع��ني وح����ده ع��ر ِح��َق��ن �ل��ن��ف��خ. يف ه���ذه �ل���ظ���روف، تبقى 

�جلر�حة �أكرث مالءمة.
�أخطاء  �إىل  ي���وؤدي تف�شيل �خل��ي��ار�ت غ��ري �جل��ر�ح��ي��ة  رمب��ا 
فائ�س �جللد  نزع  �شد �جلفنني عر  يتطلب  �أحياناً.  كبرية 
من �جلفن �لأعلى مثاًل جر�حة دقيقة وثقيلة لكنها ت�شمح 
تتجنبي حماولت  �أن  م�شرقة. كذلك يجب  نظرة  با�شتعادة 
رفع �حلاجبني بخيوط م�شننة. �شتبدو �لنظرة يف هذه �حلالة 
مزيفة. من �لأف�شل �للجوء �إىل تنظري �جلبني و�ل�شدغني: 
وت�شتعيدين من  �ل��ب��وت��وك�����س  م��و�زي��ة حل��ق��ن  �إن��ه��ا ج��ر�ح��ة 

خاللها نظرة طبيعية ود�ئمة.
ُي�شار �إىل �أن �لعني قد تكون م�شوؤولة عن �لنظر لكننّ �لدماغ 
ك��ب��رية من  بكمية  �ل��ن��ظ��ر  ح��ا���ش��ة  تتحكم  ي����رى.  �ل����ذي  ه��و 
 %85 ت�شتعمل  �حلا�شة  ه��ذه  �أن  �ملالحظ  وم��ن  �ملعلومات 
�لعامل  مع  بالتعامل  لنا  ت�شمح  �لتي  �حل�شية  �ملعلومات  من 

�خلارجي.

�أف�سل �لن�سائح عند و�سع �ملاكياج
يف �ملقام �لأول، يجب �أن تختاري منتجات منا�شبة وت�شتعملي 
ح  كمية �شغرية منها. �شعي كمية حمدودة مثاًل من م�شحنّ
لون �لب�شرة يف حميط �لعني لأن هذ� �ملنتج يهدف �إىل تفتيح 
على  و�لبنف�شجي  �لأزرق  �للونني  جتننّبي  ك��ذل��ك  �ملنطقة. 
�ختاري  �ملقابل  يف  �ل��ه��الت.  ة  ح��دنّ ي��زي��د�ن  لأنهما  �جلفَنني 
بودرة  و��شتعملي  و�ل��ع��ي��ن��ني  �ل��وج��ه  ع��ل��ى  �ل��ن��اع��م��ة  �لأل�����و�ن 

فاحتة.
تق�شي  م��ث��اًل،  �ل��ن��وم  ����ش��ط��ر�ب  ب�شبب  �لتعب  �آث���ار  ملكافحة 
حيلة �شحرية بالرتكيز على مناطق بعيدة عن �لهالت عر 
و�شع �أحمر �شفاه جميل وبارز �أو �ختيار طالء �أظفار زهري. 

باخت�شار، �تكلي على �شحر �لألو�ن!
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رّطبي ب�سرتك
�ل���ب�������ش���رة ع����ب����ارة ع����ن ح���اج���ز ه�������س ي��ح��م��ي �جل�������ش���م من 
�جلفاف  �شد  طبيعي  �شالح  وفيها  �خلارجية  �لعتد�ء�ت 
تلك  ت�شمح  و�ق��ي��ة.  دهنية  بطبقة  ى  مغطنّ �شطحها  لأن 
�لب�شرة. لكن خالل ف�شل  �لطبقة باحلفاظ على نعومة 
م�شتوى  على  �حل��ف��اظ  يف  �شعوبة  �لب�شرة  جت��د  �ل�شتاء، 
�لرتطيب �ملنا�شب، لذ� ت�شبح �أقل نعومة و�أكرث ح�شا�شية 
وعر�شة لالحمر�ر. كذلك ي�شبح �لنظام �لغذ�ئي يف هذ� 
�لف�شل �أقل غنًى باملغذيات �لو�قية لأننا منيل �إىل تخفيف 
�شرب �ملاء. يتنّكل %80 من رطوبة �لب�شرة على �ملاأكولت 

و�لرتطيب �خلارجي وكمية �لأحما�س �لدهنية �لأ�شا�شية 
تركزي  �أن  يجب  �ملنا�شب،  بال�شكل  لتغذيتها  �مل�شتهلكة. 
ع��ل��ى ت��ن��اول �خل�����ش��ر�و�ت �ل��ورق��ي��ة �خل�����ش��ر�ء و�حلبوب 
�لكاملة و�جلوز ويجب �أن تتابعي �شرب ليرت ون�شف ليرت 
عند  لكن  �لب�شرة.  ترطيب  للحفاظ على  يومياً  �مل��اء  من 
ح�شول �أي نق�س، تتعدد �ملكمالت �لغذ�ئية �لتي ميكن �أن 
م لك �مل�شاعدة. ي�شارك �لفيتامني C مثاًل يف ت�شكيل  تقدنّ
PP و �لكولجني بطريقة �شليمة، وي�شاهم �لفيتامينان 

ويحمي  و�لأغ�شية،  �لب�شرة  �شحة  على  �حلفاظ  يف   B8
�لفيتامني E �خلاليا من �أ�شر�ر �لأك�شدة. ي�شتهدف زيت 

�حتو�ئه  بف�شل  �لب�شرة  جفاف  جهته  م��ن  �لربيع  زه��رة 
جفاف  �لثور  ل�شان  زي��ت  ويكافح  �للينوليك  حم�س  على 
�لطبقة �خلارجية من �لب�شرة بف�شل �أحما�شه �لدهنية. 
من  �خل��الي��ا  يحمي  �ل��ذي  �ل�شيلينيوم  �أهمية  نن�شى  ول 

�لإجهاد �ملوؤك�شد.

�أعيدي �لقوة �إىل �سعرك
خالل  فاً  مق�شنّ �أو  وه�شاً  باهتاً  �ل�شعر  ي�شبح  �أن  ي�شهل 
زي����ادة ج��ف��اف��ه حتت  �أو  �ل��ق��ب��ع��ات  �رت�����د�ء  ب�شبب  �ل�����ش��ت��اء 
�إىل ع��الج��ات خ��ا���ش��ة. تتوقف  ل��ذ� يحتاج  �ل���رد.  ت��اأث��ري 
�أوعية  تن�شط  حيث  �ل�شعر  ب�شيالت  ن�شاط  على  حيويته 
ها باملغذيات. ي�شمح هذ� �لر�بط �لوثيق  دموية كثرية ملدنّ
خلاليا �لب�شيالت بت�شنيع عنا�شر مفيدة لألياف �ل�شعر 

با�شتمر�ر. 
عندما تن�شط �لدورة �لدموية �ل�شغرى يف فروة �لر�أ�س، 
�لأظفار،  �أما  �ل�شعر.  نوعية  وتتح�شن  �لب�شيالت  تتغذى 
�ملغذيات  ��شتهالك  وعند  �لكري�تني.  من  �أي�شاً  فتتاألف 

�لتي تفيد �ل�شعر، ت�شتفيد �لأظفار وت�شتعيد حيويتها.

�أف�سل حلفائك
�ل�����ش��ع��ر وي��ك��اف��ح �جلوز  ل�����ش��ان �حل��م��ل من��و  ز ع�شبة  ت��ع��زنّ
ط  ك��ذل��ك ين�شنّ �أل��ي��اف��ه.  �ل��ق��ر����س  ن��ب��ات  وي��ق��وي  ت�شاقطه 
�أما  �لكري�تني.  ت�شنيع  عملية  �لأمينية  �لأحما�س  بع�س 
ويزيد  �ملقاومة  على  �لكري�تني  قدرة  فيقوي  �ل�شي�شتني، 

مرونته.
جمموعة  دون  م��ن  ق��وي��اً  �ل�����ش��ع��ر  ي�شبح  �أن  مي��ك��ن  ول   
�لفيتامينات B �ملوجودة يف معظم �ل�شامبوهات �لعالجية. 
يحتوي زيت �لقرطم على �أحما�س دهنية �أ�شا�شية ت�شاهم 
خمرية  ل  ت�شكنّ ك��ذل��ك  ومل��ع��ان��ه.  �ل�شعر  نعومة  جت��دي��د  يف 
�ل�شنة.  ط���و�ل  ��شتهالكه  يجب  �أ���ش��ا���ش��ي��اً  ��اًل  م��ك��منّ �جل��ع��ة 

بقيمة غذ�ئية كرى بف�شل  �ملجهري  �لفطر  يتمتع هذ� 
جمال  جتدد  �لتي  و�ملعادن   B �لفيتامينات  على  �حتو�ئه 

�ل�شعر و�لأظفار.

�لنظام �لغذ�ئي و�لطب �ل�سيني
����زي على  ل��رتط��ي��ب �ل��ب�����ش��رة ب��اأف�����ش��ل ط��ري��ق��ة مم��ك��ن��ة، ركنّ
ماندرين،  ب��رت��ق��ال،  )ل��ي��م��ون،   C �لفيتامني  ����ش��ت��ه��الك 
و�لدهون متعددة عدم  لوز، كيوي(  زبيب،  ليمون هندي، 
و�لبيتا كاروتني  ب��ح��ر(  ث��م��ار  ده��ن��ي��ة،  )�أ���ش��م��اك  �لإ���ش��ب��اع 
ي�شاهم  ���ش��ب��ان��خ...(.  ج����اف،  م�شم�س  ب��ق��دون�����س،  )ج����زر، 

ث��وم...( يف حت�شني  �أ�شمر،  �أرز  ب�شل،  )كينو�،  �ل�شيلينيوم 
مرونة �لب�شرة �أي�شاً.

وفق �لطب �ل�شيني �لتقليدي، يتوقف جمال �ل�شعر على 
�لدم  نوعية  لأن  �لكبد  بعمل  �أي�شاً  ويتاأثر  �لكلى  و�شع 

ترتبط بهذ� �لع�شو.
�أو ي�شبح باهتاً  �ل�شعر  �إىل �ل�شينيني، يت�شاقط   بالن�شبة 

فاً حني يختلنّ تو�زن �لكلى و�لكبد. ومق�شنّ
و�حلم�شيات  �خل�شر�و�ت  من  ��شتفيدي  �ل�شتاء،  يف  لذ�   
��ط �لكبد  ت��ن�����شنّ و�ل�����ش��م��ن��در و�جل����زر لأن ه���ذه �لأ���ش��ن��اف 

وت�شاهم يف �لتخل�س من �ل�شموم على م�شتوى �لكلى.

حلماية ب�سرتك و�سعرك

املكمالت الغذائية الغنية بالفيتامينات ل�شتعادة جمالك

 تعاين �لب�سرة و�ل�سعر خالل �ل�ستاء ب�سبب �لربد 
يكون  لن  لذ�  �ملنزلية،  �لتدفئة  و�أنظمة  و�لهو�ء 
حمايتهما  يجب  بل  كافيًا  �خل��ارج  من  تدليلهما 
من �لد�خل �أي�سًا! حل�سن �حلظ، تتعّدد �ملكمالت 
�لغذ�ئية �ملمتازة �لغنية بالفيتامينات و�لعنا�سر 
�لتي  �لأمينية  و�لأحما�ض  و�مل��ع��ادن  �لزهيدة 

تعالج هذه �مل�ساكل كلها.

�ختاري �ملاكياج �لذي يجدد �إ�سر�قة �لنظرة وملعان �لوجه

اأف�شل تو�شيات اخلرباء للمحافظة على عينيك
ي�سهل �أن تتعب �لعينان وتتجوفان وتظهر عليهما عالمات �ل�سيخوخة... باخت�سار، تعك�ض نظرتنا ق�سة 
حياتنا وعدد �ل�سنو�ت �لتي متّر! كيف ميكن �حلفاظ على هذه �ملنطقة �حل�سا�سة وجتديد �إ�سر�قتها 

و�سبابها؟ �إليك �أف�سل تو�سيات �خلرب�ء...
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تقام يف �أملانيا وبلجيكا وفرن�سا و�ململكة �ملغربية

اإبداعات فنية ومو�شيقية عربية حتت الأ�شواء العاملية بتكليف من مهرجان اأبوظبي

هيئة ال�شارقة للكتاب تك�شف تفا�شيل الدورة التا�شعة ملهرجان ال�شارقة القرائي للطفل

�سمن ��سرت�تيجيتها لتعميم �ملبادرة مبر�كزها 

 الثقافة تطلق فعاليات املر�شم احلر يف مركزها يف اأبوظبي وعجمان 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلن مهرجان �أبوظبي عن �إطالق جمموعة من 
�لعاملية  �لأ�شو�ء  ت�شلط  �لتي  �جلديدة  �ملبادر�ت 
على �لإبد�ع �لعربي يف جمالت �لفنون و�ملو�شيقى 
مهرجان  ي�شكل  وكما   .2017 ع��ام  م��د�ر  على 
�أب��وظ��ب��ي م��ن�����ش��ة ح��ي��وي��ة ت��وج��ه �لأن���ظ���ار نحو 
كعا�شمة  مكانتها  وتعزز  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �لعا�شمة 
للجمهور  ي��ق��دم  �مل��ه��رج��ان  ف���اإن  ع��امل��ي��ة،  ثقافية 
�لعاملي فر�شة �لطالع على ما يزخر به �لوطن 
�ل��ع��رب��ي م���ن م���و�ه���ب �إب���د�ع���ي���ة، ع���ر عرو�س 
�ل�شر�كات  �إط����ار  يف  تنفيذها  مت  ج��دي��دة  فنية 
�لدولية،  �لثقافية  �ملوؤ�ش�شات  مع  �ل�شرت�تيجية 
تعزيز�ً للدبلوما�شية �لثقافية و�حلو�ر و�لتبادل 
�لثقايف، وجتوب تلك �لعرو�س �جلديدة �لعديد 
من �ملدن و�لعو��شم �لعربية و�لعاملية يف كل من 
للنجاحات  ��شتكماًل  وذل���ك  و�أف��ري��ق��ي��ا،  �أوروب����ا 
يف  �ل��دويل  �مل�شتوى  على  �ملهرجان  حققها  �لتي 

عام 2016، وتقام عرو�س هذ� �لعام يف كل من 
�ململكة �ملغربية وبلجيكا وفرن�شا و�أملانيا.

ق����دم����ت �أورك�����������ش�����رت� �مل����غ����رتب����ني �ل�������ش���وري���ني 
2017 عر�شاً  م��ار���س   17 ي��وم  �ل��ف��ل��ه��ارم��وين 
ب��ق��ي��ادة �مل��اي�����ش��رتو م��اي��ك��ل ب����ودر ب��رف��ق��ة عازف 
�ل��ع��ظ��م��ة يف مدينة  ك��ن��ان  �مل���ب���دع  �ل��ك��الري��ن��ي��ت 
هامبورغ �لأملانية، تبعته بعر�س ثان يف �لعا�شمة 
برفقة  م���ار����س   21 ي���وم  ب��روك�����ش��ل  �لبلجيكية 
يف  �لبلجيكية  �لوطنية  �ل�شفمونية  �لأورك�شرت� 
�ل�شهرية  �ل�شورية  �ل�شوبر�نو  مغنية  �شم  حفل 
ل��ب��ان��ة �ل��ق��ن��ط��ار. وي��ع��د م��ه��رج��ان �أب��وظ��ب��ي �أول 
ج��ه��ة ع��رب��ي��ة ت��دع��م ه���ذه �لأورك�������ش���رت� �ملميزة 
�ل�شوريني  و�لطلبة  و�ل��الج��ئ��ني  �ملغرتبني  م��ن 

�ملقيمني يف خمتلف �أنحاء �أوروبا.
موؤ�ش�س  �خلمي�س،  �إب��ر�ه��ي��م  ه��دى  �شعادة  قالت 
�ملوؤ�ش�س  و�ل��ف��ن��ون،  للثقافة  �أب��وظ��ب��ي  جمموعة 
�إننّ مهرجان  �أب��وظ��ب��ي  مل��ه��رج��ان  �ل��ف��ن��ي  و�مل��دي��ر 
�أبوظبي يخلق بالفنون و�ملو�شيقى فر�س �لتالقي 

و�حل����و�ر ب��ني �لأف�����ر�د و�ل��ث��ق��اف��ات م��ن خمتلف 
�لعربي  بالإبد�ع  نحتفي  �لعام  وهذ�  �جلن�شيات، 
م رو�ئعه �إىل �لعامل عر 60 فناناً وعازفاً  ونقدنّ
عربياً يف �أوروبا، بدء�ً من �ملو�شيقية �لريطانية 
فعاليات  ���ش��م��ن  �ل������رتك  ب�������ش���رى  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
يف  �ملعا�شرة  �لعربية  للثقافة  �شباك  مهرجان 
لندن، بال�شر�كة مع د�ر �لأوب��ر� �مللكية، و�ملو�شم 
�أكادميية  يف  �شال  بوليز  بيري  لقاعة  �لفتتاحي 
�لكالرينيت  – �شعيد مب�شاركة عازف  بارنبومي 
�ل�شوري كنان �لعظمة، وعرو�س كليلة ودمنة يف 
�إيكزون  مهرجان  مع  بالتعاون  �لعاملية  �جلولة 
�ملغرتبني  �أورك�������ش���رت�  و�أم�������ش���ي���ات  ب���روف���ون�������س، 
و�أملانيا.  بلجيكا  يف  �ل��ف��ل��ه��ارم��وين  �ل�����ش��وري��ني 
�ملعا�شر،  �لإم��ار�ت��ي  �لت�شكيل  مب�شهد  و�حتفاًء 
م �ملهرجان �ملعر�س �ل�شتثنائي �لذي يجمع  يقدنّ
50 فناناً ت�شكيلياً �إمار�تياً �إمار�ت �لروؤى �شمن 

�أ�شبوع فن برلني .
�أبوظبي  �إن���ن���ا يف جم��م��وع��ة  ب��ال��ق��ول:  وخ��ت��م��ت 

للثقافة و�لفنون ومن خالل مهرجان �أبوظبي، 
و�لت�شامح  �ل�����ش��الم  ر���ش��ال��ة  �إي�����ش��ال  �إىل  ن�شعى 
�لعامل،  �إىل  �لإم������ار�ت  م��ن  �لإن�����ش��اين  و�لإخ�����اء 
و�ل�شر�كات  �مل�����ش��رتك��ة  �ل��ف��ن��ي��ة  �لأع����م����ال  ع���ر 
�لثقافية  �ملوؤ�ش�شات  كريات  مع  �ل�شرت�تيجية 

و�ملهرجانات حول �لعامل .
ويف ���ش��ي��اق م��ت�����ش��ل، ت��ق��ام ع��رو���س �أوب�����ر� كليلة 
�لعربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  �ل��ع��امل��ي��ة  �جل���ول���ة  ودم���ن���ة: 
و�لإنكليزية خالل �شهر مايو من �لعام �جلاري يف 
عدد من مدن فرن�شا و�لوطن �لعربي، بدعم من 
مهرجان �أبوظبي وبتكليٍف من مهرجان �إيكزون 
وباإنتاج  نف�شه،  �ملهرجان  و�أك��ادمي��ي��ة  بروفون�س 
م�شرتك مع �أوب��ر� دي ليل و�أوب��ر� دي ديجون . 
ويقود �حلفل �لأوب��ر�يل منعم ع��دو�ن، وهو من 
تاأليف ف��ادي ج��وم��ار وك��اث��ري��ن ف��ريلج��وت كما 
حفاًل  ح��و�ر  ثالثي  �لعظمة  كنان  فرقة  قدمت 
�فتتاح  �جل���اري �شمن  م��ار���س   24 ي��وم �جلمعة 
قاعة بيري بوليز ، �لتي �شممها �ملهند�س �ملعماري 

ف��ر�ن��ك غ���ريي، ح��ي��ث ي��ق��دم م��ه��رج��ان �أبوظبي 
باحلفالت  �ل��ز�خ��ر  �لفتتاحي  مو�شمها  خ��الل 
�لتي  ل��ل��ع��رو���س  �ل��دع��م  �ملو�شيقية  و�لأم�����ش��ي��ات 
يحييها �أ�شهر �ملو�شيقيني ذوي �لأ�شول �لعربية. 
�ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  ثمار  �أول  ذلك  ويعتر 
 ، �شعيد  بارينبومي-  موؤ�ش�شة  مع  �لأج��ل  طويلة 
�أ�شتاذ �لعود �لفنان  �أي�شاً، يقدم  ويف هذ� �لإطار 
ة حفاًل يوم 28 �أبريل بعنو�ن  �لكبري ن�شري �شمنّ
، كما تقدم جمموعة مهرجان  ع��امل بال خ��وف 
دم�شق ملو�شيقى �حُلجرة يوم 2 مايو �لقادم حفاًل 
�ل�شوري  و�ملو�شيقار  �لكالرينيت  ع��ازف  ي��ق��وده 
كنان �لعظمة، ويقدمون معاً جمموعة من رو�ئع 

�ملو�شيقى �لكال�شيكية �لعربية �لعاملية.
وي�����ش��ت��م��ر م��ه��رج��ان �أب���وظ���ب���ي يف ���ش��ر�ك��ت��ه مع 
مهرجان �شباك للثقافة �لعربية �ملعا�شرة ، �أكر 
�حتفالية للفنون و�لثقافة �لعربية يف �لعا�شمة 
�لريطانية لندن؛ ويقدم عماًل �أوبر�لياً جديد�ً 
للفنانة ب�شرى �لرتك بوحي من رو�ية �مر�أة عند 

نقطة �ل�شفر ، للكاتبة �مل�شرية نو�ل �ل�شعد�وي، 
وذلك بالتعاون مع د�ر �لأوب��ر� �مللكية وموؤ�ش�شة 
�ألدبورغ ، بالإ�شافة �إىل عر�س لعازيف  مو�شيقى 
يف  ميني  ط���ارق  يقدمه  �ل��ع��رب  �جل���از  مو�شيقى 

وجهات خمتلفة من لندن. 
�آل  وحت���ت رع��اي��ة م��ع��ايل �ل�شيخ ن��ه��ي��ان م��ب��ارك 
يف  ي��ق��ام  �مل��ع��رف��ة،  وتنمية  �لثقافة  وزي���ر  نهيان 
�لروؤى  �إم���ار�ت  معر�س   ،2017 �شبتمر  �شهر 
�أ���ش��ب��وع �ل��ف��ن يف ب��رل��ني، �ل���ذي ج���اء �إطالقه   -
�أبوظبي  مهرجان  فعاليات  خالل  �لأوىل  للمرة 
2016. ويف دورة هذ� �لعام، يزور �ملعر�س �أملانيا 
للم�شاركة يف �أ�شبوع �لفن يف برلني ؛ وي�شم �أكرث 
�لإمار�تيني  �لفنانني  لأب��رز  عماًل  خم�شني  من 
�لوطن  لأر�س  تاأمالتهم  م�شتعر�شاً  �ملعا�شرين 
يف در��شة لثنائيات خمتلفة مثل �لأمة و�لوحدة، 
و�لعمر�ن،  �ل���ع���م���ارة  و�ل��ط��ب��ي��ع��ة،  �جل���غ���ر�ف���ي���ا 
�للغة  و�لروحانية،  �لدين  و�لهوية،  �لبورتريه 

و�خلط �لعربي، �لتقاليد و�لرت�ث.

�لتا�شعة  �ل��دورة  تفا�شيل  للكتاب عن  �ل�شارقة  ك�شفت هيئة 
ملهرجان �ل�شارقة �لقر�ئي للطفل �لتي تقام يف مركز �إك�شبو 
�ل�شارقة خالل �لفرتة من 19 حتى 29 �بريل �ملقبل حتت 
�شعار �كت�شف عن قرب مب�شاركة 123 عار�شاً من خمتلف 
بلد�ن �لعامل وعلى م�شاحة ت�شل �إىل 2304 �أمتار مربعة 
من  �لطفل  ب���اأدب  �ملخت�شني  و�لأدب����اء  �لكتاب  كبار  وجتمع 

خالل 2093 فعالية.
ج���اء ذل���ك خ���الل م���وؤمت���ر ���ش��ح��ف��ي ع��ق��د يف ج���زي���رة �لعلم 
�أحمد  ���ش��ع��ادة  خ��الل��ه  حت��دث  �لأول  �أم�����س  م�شاء  بال�شارقة 
�لعامري رئي�س هيئة �ل�شارقة للكتاب و حممد ح�شن خلف 
مدير عام موؤ�ش�شة �ل�شارقة لالإعالم بح�شور عدد كبري من 
ممثلي و�شائل �لإعالم �ملحلية و�لعربية ونخبة من �ملثقفني 

و�ملهتمني.
لأهم  تف�شيلياً  عر�شاً  �ملوؤمتر  خالل  �لعامري  �أحمد  وق��دم 
حماور �ملهرجان �لذي �أكد �أنه يعر عن روؤية �شاحب �ل�شمو 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة يف رعاية جيل �مل�شتقبل وتزويدهم بكل 
ما يرتقي ب�شخ�شياتهم ويدعم معارفهم معتمد� يف بر�جمه 
وفعالياته على توجيهات قرينته �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت 
يف  �لأ�شرة  ل�شوؤون  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي  حممد 

حتويل �ملهرجان �إىل بيئة خ�شبة لالإبد�ع و�لبتكار.
فعالية   2093 �شي�شم  �حل���دث  �أن  �ىل  �ل��ع��ام��ري  و�أ����ش���ار 
برنامج  على  م��وزنّع��ني  �شيفاً   179 من  �أك��رث  فيها  ي�شارك 
بلد�ن   6 و�أجنبية  عربية  دول��ة   18 وي�شت�شيف  �ملهرجان 
و�ليابان  و�أمل��ان��ي��ا  �ل�شني  ه��ي  �لأوىل  للمرة  ت�����ش��ارك  منها 

و�لكويت و�لبحرين و�ملغرب.
�لر�مج  عدد من  على  فعالياته  ي��وزع  �ملهرجان  �أن  و�أو�شح 

فعاليات   1403 �لطفل  فعاليات  برنامج  يت�شمن  حيث 
وي�شت�شيف 55 �شيفاً من 22 دولة فيما جتمع �لفعاليات 
�لثقافية �أكرث من 60 �شيفاً من 23 دولة لي�شاركو� يف �أكرث 
 83 �لطهي  رك��ن  برنامج  ويجمع  ثقافية  فعالية   40 من 
14 دولة مق�شمة على  14 �شيفاً من  فعالية ي�شارك فيها 
�لطهي  وم�شابقات  �حلي  �لطهي  عرو�س  هي  �أق�شام  ثالثة 

و�لطاهي �ل�شغري.
وك�شف �لعامري عن تفا�شيل معر�س رحلة عر �لدماغ �لذي 
للمهرجان  �لتا�شعة  �ل��دورة  فعاليات  �شمن  �لهيئة  تنظمه 
ويعتر �لتجربة �لأوىل من نوعها يف دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة ..
للتاريخ  �لأمريكي  �ملتحف  مع  بالتعاون  يقام  �أن��ه  �إىل  لفتا 
�لطبيعي يف نيويورك بهدف �كت�شاف �أ�شر�ر �لدماغ �لب�شري 

يف رحلة مثرية ت�شتمر طو�ل �أيام �ملهرجان.
رحلة  معر�س  �أن  �إىل  للكتاب  �ل�شارقة  هيئة  رئي�س  و�أ���ش��ار 
عر �لدماغ يحفل بالكثري من �لعرو�س �لتفاعلية �خلا�شة 
و�لكبار  �ل�����ش��غ��ار  م��ن  للجمهور  وي��ت��ي��ح  �ل��ب�����ش��ري  ب��ال��دم��اغ 
�لتعرف �إىل كيفية عمله و�آليات �لعو�طف �لإن�شانية �ملختلفة 
ومر�حل منوه و�أثر �لتقدم �لتقني يف تغيري �لأدمغة �لب�شرية 

بامل�شتقبل.
وحول فعاليات مقهى �لتو��شل �لجتماعي �أو�شح �لعامري 
�أنه ي�شت�شيف عدد�ً من م�شاهري مو�قع �لتو��شل �لجتماعي 
وم�شوقة  مفيدة  معلومات  يقدمون  �لذين  و�لكبار  �ل�شغار 
..د�عياً  و�مل�شابقات  �لفعاليات  من  �لعديد  وينظم  ملتابعيهم 
�لو�شم  ��شتخد�م  �إىل  و�ملهتمني  و�لإعالميني  �ل��زو�ر  جميع 
�لها�شتاغ  SCRF17# لن�شر �لأخبار و�لتعليقات و�ل�شور 

�خلا�شة باملهرجان.

وقال �ن �ملهرجان �شي�شت�شيف فعاليات مقهى �ملبدع �ل�شغري 
بالعديد  �جلمهور  فيها  يلتقي  م�شاحة  �أن��ه��ا  �ىل  منوها   ..
�أ���ش��ح��اب �مل��و�ه��ب �ملتميزة يف جم��الت �لأدب  م��ن �لأط��ف��ال 
حققو�  �ل��ذي��ن  و�لفنية  و�ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لعلمية  و�لب��ت��ك��ار�ت 
و�إجناز�تهم  ح��ي��ات��ه��م  ع���ن  ل��ي��ت��ح��دث��و�  م�����ش��ه��ودة  جن���اح���ات 

وطموحاتهم.
�أن برنامج �ملهرجان يف دورت��ه �لتا�شعة غني  و�أك��د �لعامري 
من  �ل�شاد�شة  �لن�شخة  ينظم  حيث  و�لأن�شطة  بالفعاليات 
 303 يجمع  �ل��ذي  �لطفل  كتب  لر�شوم  �ل�شارقة  معر�س 
�ل��ع��امل كما  �أن��ح��اء  م��ن خمتلف  90 ف��ن��ان��اً  ل���  �أع��م��ال فنية 
�شتعقد جمموعة من �مل�شابقات خالل فرتة �ملهرجان منها 
تقدم  يومية  جائزة  تخ�ش�س  �لتي  �ملد�ر�س  طالب  م�شابقة 
�ملهرجان  ن��دو�ت  و�ح��دة من  يتناول  تقرير مكتوب  لأف�شل 
على  تعتمد  و�ملعاهد  و�لكليات  �جلامعات  ط��الب  وم�شابقة 
ة ومبتكرة خا�شة بالطفل وغري منقولة  تقدمي ر�شوم معرنّ

عن �أي �أ�شول فنية �أخرى.
�ختار  �ملهرجان  �أن  �إىل  للكتاب  �ل�شارقة  هيئة  رئي�س  و�أ�شار 
لهذ� �لعام �شعار� يلخ�س و�حدة من �أبرز �لروؤى و�لأهد�ف 
�لتي مي�شي فيها فاملعرفة هي �لبنيان �لذي تعمل �ل�شارقة 
على �إر�شاء قو�عده وت�شييد �أ�شا�شاته لدى �لأجيال �جلديدة 
وتاأخذ  �أهد�فها  تتحقق  �أن  للمعرفة  ميكن  ول  و�ل�شاعدة 
�لبحث  ومتعة  �ل�����ش��وؤ�ل  مغامرة  دون  م��ن  حياتنا  يف  دوره���ا 
�أبنائنا رهني  و�ح��د من  كل  ي�شبح  �لكت�شاف حيث  و�شعادة 
�شد  وحممياً  بالعلم  حم�شناً  وب��ال��ت��ايل  و�مل��ع��رف��ة  �لأ�شئلة 

�أ�شكال �لتجهيل و�لأفكار �لهد�مة و�لروؤى �ملتع�شبة.
وعن �أ�شماء �ل�شيوف �مل�شاركني يف �ملهرجان لهذ� �لعام ..قال 
�لفنانني  �لكتاب  م��ن  نخبة  �ملهرجان  ي�شت�شيف  �لعامري 

�لعرب �لذين تركو� ب�شمة و��شحة يف �مل�شهد �لثقايف �لعربي 
و�لفنانني �لذين �أغنو� �لإعالم �لعربي بالأعمال �لتلفزيونية 
و�لإذ�عية �ملميزة لالأطفال منهم �لفنانة �مل�شرية حنان ترك 
�لقطري  و�لإع��الم��ي  لالأطفال  نونة  جملة  حترير  رئي�شة 
�لهنائي  حممد  �لُعماين  و�لإعالمي  و�لكاتب  ح�شني  غازي 
و�ل��ك��ات��ب �ل��ل��ب��ن��اين ح�����ش��ن خ��ل��ي��ل ع��ب��د �هلل ���ش��اح��ب ر�عي 
وغريهم  فرح  �أم��ل  �مل�شرية  و�لإعالمية  و�لكاتبة  �ل�شباب 

من �لأ�شماء �ملعروفة.
ثقافات  خمتلف  من  كبرية  �أ�شماء  �ملهرجان  ي�شت�شيف  كما 
نيويورك  يف  �لأك��رث مبيعاً  و�لكاتبة  �ل�شحفية  �لعامل منها 
و�حد  يوم  �لرو�ئية  �ل�شل�شلة  �شاحبة  فورمان  جايل  تاميز 
وح�����ش��ب و ف��ق��ط ���ش��ن��ة و�ح�����دة و�ل�����ش��اع��ر و�مل���وؤل���ف كو�مي 
تاميز  نيويورك  يف  مبيعاً  �لأك��رث  �لرو�ية  �إليك�شاندرموؤلف 
هو قال هي قالت وم�شور كتب �لأطفال كوركي بول �لذي 

يعر�س �أعماله يف غالريي ماز� بولية �أوهايو.
و�خ��ت��ت��م �ل��ع��ام��ري �ل��ع��ر���س �ل��ت��ق��دمي��ي ب��ال��ت��وج��ه بال�شكر 
وهم  للطفل  �لقر�ئي  �ل�شارقة  مهرجان  و�شركاء  رع��اة  �إىل 
– �ت�شالت  �لر�عي �لر�شمي موؤ�ش�شة �لإمار�ت لالت�شالت 
و�ل�شريك  ل��الإع��الم  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  �لإع��الم��ي  و�ل��ر�ع��ي 

�ل�شرت�تيجي مركز �ك�شبو �ل�شارقة.
�ل�شارقة  موؤ�ش�شة  �ن  خلف  ح�شن  حممد  ق��ال  جانبه  م��ن 
مهمتها  �أن  لتاأ�شي�شها  �لأوىل  �للحظة  منذ  �آمنت  لالإعالم 
�ل��دور �لإعالمي  �ل�شارقة يتجاوز  �إم��ارة  ودوره��ا يف م�شرية 
يف  و�لأ���ش��ي��ل  �لفاعل  �ل�شريك  دور  �إىل  لي�شل  و�لإخ��ب��اري 
�ل�شمو  �شاحب  عماده  و�شع  �ل��ذي  �لثقايف  �لإم���ارة  م�شروع 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
�ل�شيخة جو�هر  �ل�شارقة وظلت قرينته �شمو  �لأعلى حاكم 

بنت حممد �لقا�شمي رئي�شة �ملجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة 
توفر له كامل �لدعم لتعزيز دور �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات �لعاملة 

على �لنهو�س بهذ� �مل�شروع.
�شنوياً  تخ�ش�س  ل��الإع��الم  �ل�����ش��ارق��ة  موؤ�ش�شة  �أن  و�أو����ش���ح 
كادر�ً من �لإعالميني �ملحرتفني ملتابعة جمريات �ملهرجان 
�ل��و���ش��ائ��ل �لإعالمية  ب��ك��اف��ة  �أح���د�ث���ه وف��ع��ال��ي��ات��ه  وت��غ��ط��ي��ة 

�لتلفزيونية منها و�لإذ�عية و�لإلكرتونية ..
�شباح  برنامج  خالل  من  يومية  تغطية  توفر  �أنها  موؤكد�ً   
�ل�شارقة �لذي يبث من قلب �حلدث يومياً ما عد� �جلمعة 
وتقدم متابعة متو��شلة من خالل برنامج �أطفالنا و�لكتاب 
�إىل جانب �لتغطيات �لتي تعر�شها عر ن�شر�ت �أخبار �لد�ر 

و�لرتويج للمهرجان عر �إذ�عة وتلفزيون �ل�شارقة.
�أن �ملوؤ�ش�شة حتر�س على تقلي�س �مل�شافة بني  و�أو�شح خلف 
�جلمهور و�ملتابعني وبني جممل جمريات مهرجان �ل�شارقة 
�لقر�ئي للطفل �شو�ء �لندو�ت �أو �لعرو�س �أو �مل�شرحيات �أو 
�ملهرجان  برنامج  ي�شتمل عليها  �لتي  �لفعاليات  غريها من 
ر�شالة معرفية  �ملهرجان  ترى يف  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �إىل  ..م�شري�ً 
�أنها  كا�شفاً   .. �مل�شتقبل  �إىل  وترنو  �ل��ر�ه��ن  تتجاوز  كبرية 
�ملهرجان  جم��ري��ات  ملتابعة  جم��ه��زة  ��شتديوهات  تخ�ش�س 
وتوفر م�شرحاً تفاعلياً لدعم لالأطفال وغريها من �ملن�شات 

و�خلطط و�لر�مج.
ي�شار �إىل �أن مهرجان �ل�شارقة �لقر�ئي للطفل يعتر من �أهم 
و�ليافعني  لالأطفال  �ملوجهة  و�ملعرفية  �لثقافية  �لفعاليات 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ملنطقة وقد جتاوز دوره 
من كونه معر�شاً للكتاب �إىل حدث متكامل ي�شهم يف �إغناء 
�لنافعة مب�شاركة نخبة من  �ل��زو�ر بالعلوم و�لآد�ب  معارف 

�ملوؤ�ش�شات و�جلمعيات و�ملر�كز �ملعنية بالأطفال.
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•• ابوظبي – الفجر:

�شمن ��شرت�تيجيتها �لر�مية �إىل دعم �ملوهوبني و�ملبدعني 
�ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  وز�رة  �أطلقت  �ملجالت  خمتلف  يف 
�أنحاء  يف  �ملنت�شرة  مر�كزها  بجميع  �حل��ر  �ملر�شم  م��ب��ادرة 
�أب���وظ���ب���ي وعجمان  �أم�������س مب��رك��زي��ه��ا يف  �ل���دول���ة ���ش��ب��اح 
�ملرحلة  خ��الل  �مل��ب��ادرة  تعميم  يتم  �أن  على  �أوىل  كمرحلة 
�ملقبلة، وت�شمن �لفعالية عدة بر�مج مكثفة لكافة �ملر�حل 
�أعمار  للمبتدئني من  ب��دورة مكثفة  ب��د�أت  �لعمرية، حيث 
فيها  و�شارك  ر�شا�س  بقلم  �لر�شم  عنو�ن  حتت  �شنو�ت   9
خلود  �لفنانة  وباإ�شر�ف  وطالبة  طالب   30 عن  يزيد  ما 
بعجمان،  �لعو�شي  �بر�هيم  و�لفنان  �أبوظبي،  يف  �جلابري 

�لر�شم  ب��ع��ن��و�ن  للمتقدمني  �أخ���رى  دورة  تتبعها  �أن  على 
باألو�ن �لأكريليك ثم يتبعهم ور�شة خا�شة لل�شيد�ت بعنو�ن 

�لر�شم بقلم �لر�شا�س .
�لفعاليات  �إد�رة  مدير  �لقرقاوي  يا�شر  �أو�شح  جهته  ومن 
�لثقافية بوز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة �أن �لوز�رة و�شعت 
�طالق  تت�شمن   2017 ع��ام  خ��الل  م�شتمرة  عمل  خطة 
�ملر�شم �حلر بكافة مر�كز �لوز�رة وذلك ��شتجابة لتوجيهات 
معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك وزير �لثقافة وتنمية �ملعرفة 
�إ�شعاع  م��ر�ك��ز  �لثقافية  �مل��ر�ك��ز  ت��ك��ون  �أن  على  بالرتكيز 
ثقايف يف حميطها من خالل تنظيم �لأن�شطة و�لفعاليات 
وتنظيم  و�لفنون  �لثقافة  تفعيل  على  تعمل  �لتي  �لكرى 
و�ملعرفية  �لثقافية  �لأن�����ش��ط��ة  ل��ت��ق��دمي  �ملكثفة  �ل��ر�م��ج 

�لعديد  ينظم  �ملجتمع، حيث  فئات  كل  ت�شتفيد منها  �لتي 
م��ن �ل����دور�ت و�لأن�����ش��ط��ة على م���د�ر �ل��ع��ام وي��اأت��ي �ملر�شم 
و�ملهار�ت  �لتجارب  ليقدم  �لفعاليات  �حلر يف مقدمة هذه 
يف  و�ملبتدئني  �ل�شباب  م��ن  و�مل��ب��دع��ني  للمو�هب  �ل��الزم��ة 
خمتلف  على  �لأخ��رى  و�لفنون  �لت�شكيلية،  �لفنون  جمال 
تقدمي  خ��الل  م��ن  �لفنية،  وتوجهاتها  و�أ�شكالها  �أن��و�ع��ه��ا 
دور�ت تعليمية متخ�ش�شة، وور�س عمل فنية ي�شرف عليها 
تقوم  �أن  على  حمرتفون،  وفنانون  متخ�ش�شون  ويقدمها 
�لوز�رة بتنظيم معار�س دورية لالإنتاج �لذي تخرج به هذه 

�لدور�ت و�لور�س.
يبث  �أن  يف  وك��ب��ري  ه��ام  دور  للمر�شم  �إن  �ل��ق��رق��اوي  وق���ال 
�ل��ت��ي ت��دف��ع للتعلم ح��ي��ث ه��ن��اك طرق  �ل��ف��ن��ي��ة  �مل��ق��وم��ات 

خا�شة جلذب �لأ�شخا�س، و�شغفهم للمر�شم �حلر، موؤكد� 
�أن �ل��وز�رة من خالل مر�كزها تنظم دور�ت وور���س تعليم 
�لر�شم وحتر�س على توفري كافة �لإمكانيات للر�غبني يف 
�ل�شغوفني  �لأ�شخا�س  من  �لعديد  و�أن  خا�شة  �لفن  تعلم 
بدور�ت  م��الذه��م  فيجدون  مر��شم،  لديهم  لي�شت  بالفن 
�لكافية  �لإمكانيات  لديهم  لي�س  فنانون  وه��ن��اك  �ل���وز�رة 
ملمار�شة  �أماكن خا�شة  �ل��وز�رة  لهم  فتتيح  لتوفري مر�شم، 
�إبد�عاتهم م�شري�ً �إىل �أن �لوز�رة ت�شعى من خالل مر�كزها 
على توفري كافة �لإمكانيات من مكان منا�شب و�أدو�ت فنية 

باملر��شم.
�ل���وز�رة  �أن  �ل��ق��رق��اوي  يا�شر  �أو���ش��ح  مت�شل  �شعيد  وع��ل��ى 
جتربة  لتعميم  ع��م��ل  خ��ط��ة  �لأوىل  �للحظة  م��ن  و���ش��ع��ت 

على  �ل��دول��ة  يف  �لثقافية  �مل��ر�ك��ز  ك��اف��ة  على  �حل��ر  �ملر�شم 
�أهد�ف  باأبوظبي وعجمان، كما مت و�شع  �لبد�ية  �ن تكون 
�ملر�شم  يف  و�ل��ور���س  ب��ال��دور�ت  �مل�شاركني  مل�شاعدة  و��شحة 
و�لرتقاء  �ملبدئني  فئة  من  �لفن  �أ�شا�شيات  على  بالتعرف 
و�ملوهبني  �ملبدعني  و�كت�شاف  بالفن،  �ملتقدمني  مب�شتوى 
�لإمار�تية،  �ل�شاحة  يف  �مل��وج��ودة  �لفنية  �مل��ه��ار�ت  وتنمية 
�لأ�شلوب  باملر�شم من خالل  �مل�شاركني  �لثقة لدى  وغر�س 
�لفني و�لتقني �ملقدم لهم، وتر�شيخ مفهوم �لفن و�لبد�ع 
وب��ن��اء جيل ج��دي��د من  �أف����ر�د �ملجتمع،  ل��دى  �أن��و�ع��ه  بكل 
�مل��ب��دع��ني يف جم���ال �ل��ف��ن ع��ل��ى �خ��ت��الف وت��ن��وع �لأمن���اط 
و�ملد�ر�س �لفنية �ملتو�جدة من خالل تقدمي دور�ت وبر�مج 

تعليمية ودور�ت تدريبية متخ�ش�شة يف �لفن.



دنيا �شمري غامن توا�شل 
ت�شوير )ال�شايعني(

فــن عــربـــي

39
�عتربها �لبع�ض )دمية جميلة( دخلت �لفن من بو�بة �جلمال، ولكنها رفعت �سعار �لتمّرد، وقررت �أن تكون وجهًا 
ي�ستمّد ح�سوره من �ملوهبة �لتي تتحني �لفر�سة دومًا لالإعر�ب عن وجودها. �إنها )�لفار�سة( حورية فرغلي �لتي 
متّردت فتاألقت، وتخّلت باإر�دتها عن جمالها و�أنوثتها لأجل �أدو�ر متنحها مكانة خا�سة على �خلريطة �لفنية. معها 

كان هذ� �حلو�ر:

كل ما يهمني �أن �أقّدم نف�سي للجمهور ب�سكل جيد

حورية فرغلي: جاءتني البطولة املطلقة 
م�شادفة ومل اأبحث عنها مطلقًا

�شركة  مع  ج(  )�حل��ال��ة  يف  �لتعاون  �أقلقك  هل   •
�لدر�مي لأول مرة هي  �لإنتاج  تخو�س جتربة 

)نيو�شين�شري(؟
- على �لعك�س.

 �أح���ي���ان���اً، ع��ن��دم��ا ت��خ��و���س جت��رب��ة هي 
�لأوىل للطرف �لذي تتعاون معه �شو�ء 

ك�����������������ان 

ل ذلك دفعاً قوياً للم�شروع، و�ل�شبب �أن من يقدم عمله  خمرجاً �أو موؤلفاً �أو جهة �إنتاجية، ي�شكنّ
�لأول يبذل كل جهده كي يثبت ��شمه. ولكن �لأمر خمتلف مع �شركة )نيو�شين�شري(.

�لإنتاج عموماً،  �لأوىل يف جمال  لي�شت  �لدر�ما، لكنها  �لأوىل يف جمال  �أنها جتربتها   �شحيح 
مت �أعماًل �شينمائية كثرية حققت  فهي �شركة لها ��شم كبري على مد�ر �شنو�ت عدة م�شت، وقدنّ
قوي  م�شل�شل  ج(  و)�حل��ال��ة  �لإي�����ر�د�ت.  ع��ن  ف�شاًل  و�لتقني،  �لفني  �مل�شتويني  على  جن��اح��ات 
مميزة،  بطريقة  ب��ه  �خل��ا���س  �ل�شيناريو  وُك��ت��ب  وخم��ت��ل��ف، 
�لعمل  طاقم  لأن  �ملطلوب،  �لنجاح  ق  �شيحقنّ �أن��ه  و�أرى 
تعاهد على بذل �أق�شى جهد ممكن لأجل �إ�شعاد 

�جلمهور.
يف  م��ي��ن��ه  ت��ق��دنّ �ل�����ذي  �جل���دي���د  • م���ا 

)�حلالة ج(؟
�شديدة،  بحرفية  �لعمل  كتب 
م  �أقدنّ �أنني  فيه  و�جلديد 
م�������ش���اه���د ح����رك����ة مل 
�جلمهور  ي��ع��ت��د 
روؤيتي  على 
�أوؤديها. 

وبعد جل�شات عمل مع �ملخرج �كت�شفت �أن )�لأك�شن( مرهق ومتعب للغاية، لكنه يف �لوقت نف�شه 
ممتع، �أ�شف �إىل ذلك �أنني �أج�شد �شخ�شيتني يف �آن لأول مرة يف م�شو�ري �لفني.

مو�فقتك على  يف  �شبباً  كان  �ل�شابقة  �لأعمال  �شخ�شية يف  �أكرث من  تقدمي  فكرة  • هل جناح 
�لعمل؟

ق �لنجاح �ملطلوب، لكن  - فعاًل، �أرى �أن كل من �أدنّى �شخ�شية �لتو�أم خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية حقنّ
�ملهم كيفية �لتناول و�لختالف يف ما �شنقدمه عما ُعر�س �شابقاً. يف )�حلالة ج(، ل �أج�شد تو�أماً 

بل �شخ�شيتني لأختني �لفرق بينهما ب�شعة �شنو�ت.
له؟ �ختياركم  �شر  ما  متد�ول،  وغري  غريب  ��شم  ج(  •  )�حلالة 

- �ل�شم لي�س غريباً. تعني )�حلالة ج( �حلالة �لق�شوى لال�شتنفار �لأمني، وبامل�شطلح �ل�شعبي 
ن�شتعمله عندما تكون ظروفنا �ملادية �شعبة، وذلك كله ياأتي �شمن �ل�شياق �لذي يتحدث عنه 

�مل�شل�شل وتدور �أحد�ثه يف 30 يوماً.
�مل�شل�شل؟ بطولة  يف  ي�شاركك  • من 

�أ�شرف  �أحمد ز�هر، ونقيب �لفنانني  - ت�شاركني �لبطولة كوكبة كبرية من �لنجوم من بينهم 
ذكي �لذي يقدم دور�ً مهماً وحمورياً، وعدد �آخر من �لنجوم و�لوجوه �جلديدة.

ج"؟ "�حلالة  غري  �آخر  عمل  يف  �شتطلني  هل  رم�شان  عن  • ماذ� 
- �تفقت منذ فرتة مع �ل�شيناري�شت فايز ر�شو�ن على تقدمي م�شل�شل تاريخي، وحتم�شت جد�ً 
للفكرة، وبعدما قررنا خو�شها كان �ملطلوب منا �لت�شوير يف �ملغرب. لكن �شيق �لوقت �أدى �إىل 

تغيري �مل�شروع كله، وقررنا خو�س �ملناف�شة ب�)�حلالة ج(.
�لعمل؟ تفا�شيل  • ما 

- ننطلق به بعد �شهر رم�شان �ملقبل. �أج�شد من خالله �شخ�شية تاريخية مل يتناولها �أحد 
�لفكرة فلن  �أخ�شى )حرق(  �أو يتحدث عنها، و�شتكون مفاجاأة جلمهوري. وملا كنت  بعد 

�أحتدث عنها �إىل �أن �أبد�أ بت�شوير �مل�شل�شل.
�أن  �ملمكن  م��ن  ه��ل  ر�ه��ن��اً،  مطلقة  بطولة  �أع��م��ال  تقدمني   •

ت�شاركي يف بطولة جماعية خالل �لفرتة �ملقبلة؟
عنها  �أبحث  ومل  م�شادفة  �ملطلقة  �لبطولة  جاءتني   -

مطلقاً.
جيد،  ب�شكل  للجمهور  نف�شي  م  �أق���دنّ �أن  يهمني  م��ا  ك��ل   
لذ�ته  �لتمثيل  �أح���ب  لأن��ن��ي  �لتمثيلية  ط��اق��ات��ي  و�أخ����رج 

ولي�س لأجل �ل�شهرة.
لفتني  لأن��ه  عليه  و�ف��ق��ت  مطلقة  بطولة  عر�س  تلقيت  عندما   
ولي�س لأكون بطلة، فقد رف�شت قبل ذلك عرو�س بطولة �أي�شاً لأنها 

مل تنا�شب قدر�تي �لتمثيلية،
 فيما �شاركت يف )�شاحرة �جلنوب( و)�حلالة ج( لأنهما يحمالن 
قيمة فنية. لكن ذلك ل يعني �أنني �أرف�س �مل�شاركة يف �أي عمل 
جماعي، ففي �لنهاية �جلمهور �شيحكم على جناح دوري وعلى 

�مل�شروع ككل.
�شناعي(  )ط��ل��ق  فرغلي  ح��وري��ة  فيلم  ت�شوير  ��ف  ت��وقنّ  •
�ملمثلني  �أد�ء  على  ذل��ك  �شينعك�س  فهل  م��رة،  م��ن  لأك��رث 

�مل�شاركني فيه �شلباً؟
حتتاج  �لتي  �لأع��م��ال  �أ�شعب  �أح��د  �لفيلم  ل  ي�شكنّ  -  
�إىل جمهود ذهني وبدين، وكانت كو�لي�شه �شعبة 
للغاية، لأن �لت�شوير �قت�شر على مكان و�حد. 
فال  م��ر�ر�ً،  �لت�شوير  ف  توقنّ �إىل  بالن�شبة 
لأن  �أد�ئ��ن��ا،  على  �شينعك�س  �أن��ه  �أعتقد 
يج�شد  و�ملتمكنّن  �ل��ق��وي  �لفنان 
�لدور يف �أية فرتة زمنية حتى 
ل�شنو�ت  �لت�شوير  ��ف  ت��وقنّ ل��و 

طويلة.

حنان مطاوع تغري جلدها يف 
م�شل�شل  )يا حالوة الدنيا(

مع  منهمكة  غامن  �شمري  دنيا 
)�ل�شايعني(!

�مل�شرية  �ل��ف��ن��ان��ة  ق���ال���ت  �إذ   
حالياً  ت��و����ش��ل  �إن���ه���ا  �ل�����ش��اب��ة 
ت�شوير م�شاهدها يف م�شل�شلها 
��شم  ي��ح��م��ل  �ل������ذي  �جل����دي����د 

)�ل�شايعني(،
به  تخو�س  �أن  تعتزم  و�ل���ذي   
�مل�شاحب  �ل����در�م����ي  �مل���و����ش���م 

لرم�شان �ملقبل.
يف �لوقت نف�شه، 

�أن��ه��ا قررت  ع��ن  غ��امن  ك�شفت 
�لعمل  ب��ط��ول��ة  ي�����ش��ارك��ه��ا  �أن 
�أبطال م�شرح م�شر يف �لتعاون 

�لثالث بينهم،
 بعد م�شل�شلي )لهفة( و)نيللي 

و�شريهان(.
وت�����دور �أح������د�ث �مل�����ش��ل�����ش��ل، يف 
�جتماعي  ك���وم���ي���دي  �إط��������ار 
�لذين  �مل�شريني  بع�س  ح��ول 
ي�شافرون �إىل تايلند، وتتعطل 

طائرتهم، 
يعي�شون  ب��ع�����ش��ه��م  ي��ج��ع��ل  م���ا 
�ملجهولة،  �جل��زر  �إح���دى  على 

عن  ي��ب��ح��ث��و�  �أن  وي���ح���اول���ون 
خاللها  من  ي�شتطيعون  �شبل 

�خلروج من �جلزيرة.
وتتولد، خالل هذه �لرحلة، 

�لعديد من �ملو�قف �لكوميدية 
بني �لأبطال، 

يعاين  بع�شهم  �أن  خ�شو�شاً 
�ملر�شي  �خل��وف  �أي   - �لفوبيا 
- م��ن رك���وب �ل��ط��ائ��ر�ت ومن 

�لوجود يف �لأماكن �ملرتفعة.
�أبطال  �أن  ب���ال���ذك���ر  �جل���دي���ر 
�لتكتم  ع��ل��ى  �ت���ف���ق���و�  �ل��ع��م��ل 

حول كو�لي�س �لعمل،
خا�شة  ���ش��ور  �أي  ن�شر  وع���دم   
من �مل�شاهد �لتي مت ت�شويرها 

يف تايلند.
م�����ش��ل�����ش��ل )�ل�������ش���اي���ع���ني( من 
ب���ط���ول���ة دن���ي���ا ���ش��م��ري غ����امن، 
���ش��م��ري غ�����امن، ب��ي��وم��ي ف�����وؤ�د، 
�ملريغني،  �لز�هد، حمدي  هنا 
�شيف،  �شيماء  ���ش��الم،  حم��م��د 
تاأليف  وم����ن  ث������روت،  حم��م��د 
م�شطفى �شقر، و�إخر�ج �أحمد 

�جلندي.

مل �أعتذر عن )�أوركيديا( و�أنتظر بدء �لت�شوير 
�آخ�����ر..  م�����ش��ل�����ش��ل  م���ع  �أت���ع���اق���د  ... ومل 
يدعو  �ل��دن��ي��ا(  ح���الوة  )ي��ا  م�شل�شل 

�إىل �لأمل و�لتفاوؤل(.
�مل�شرية  �لفنانة  و�شفت  هكذ� 
م�شل�شلها  م����ط����اوع  ح����ن����ان 

�جلديد،
تبحث  كانت  �أنها  مبينًة   
ع�����ن ع����م����ل ت����غ����ري من 
خ�������الل�������ه ج�����ل�����ده�����ا، 
�لأدو�ر  ون���وع���ي���ة 
تقدمها،  �ل����ت����ي 
�أن  خ�����ش��و���ش��اً 
م���������ش����ل���������ش����ل 
)ون������و�������س(، 
�ل�������������������������ذي 
�������ش������ارك������ت 
خ����������الل����������ه 
�ل��������������ع��������������ام 
�مل���������ا����������ش���������ي 
ب���������ش����خ���������ش����ي����ة 
حم������������وري������������ة م����ع 
�لفنان �لكبري يحيى 
�لفخر�ين، كان حالة 

�لتي  نرمني  �شخ�شية  �أن  ومعترًة  ��شتثنائيًة، 
ج�شدتها، كانت �شخ�شية مركبة و�شعبة، وحتمل 

�شر�عاً د�خلياً عنيفاً بني �خلري و�ل�شر.
�أنها كانت حتتاج �إىل عمل  وك�شفت مطاوع عن 
ويثري  للنا�س،  �لب�شمة  يحمل  تقدمه  ب�شيط 

فيهم �لبهجة و�لتفاوؤل،
 كنوع من �لتغيري و�لتنويع يف م�شريتها �لفنية، 
)يا  م�شل�شل  يف  وج��دت��ه  م��ا  )ه����ذ�  م��و����ش��ل��ًة: 
�ل�شيناري�شت  ق�شته  كتب  �لذي  �لدنيا(  حالوة 

تامر حبيب، 
ومعها  ���ش��ري  هند  �لفنانة  ببطولته  وت��ق��وم 
ه���اين ع���ادل وظ��اف��ر ع��اب��دي��ن و�أن��و���ش��ك��ا، ومن 

�إخر�ج ح�شني �ملنباوي(.
ويف حني ذكرت �أن �مل�شل�شل يتناول حياة مري�شة 
وتعي�س  �ملر�س  على  �لتغلب  حتاول  بال�شرطان 
حياتها، قالت مطاوع �إنها مل تتعاقد حتى �لآن 

على �أي م�شل�شل �آخر.
يف ز�وية �أخرى، 

عدم  عن  �ع��ت��ذرت  تكون  �أن  مطاوع  حنان  نفت 
�ملخرج  م��ع  )�أورك���ي���دي���ا(  م�شل�شل  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
�أنها تعاقدت عليه منذ  حامت علي، م�شرية �إىل 

�شهور،
 وت��ن��ت��ظ��ر ب���دء �ل��ت�����ش��وي��ر، ول��ي�����ش��ت ل��دي��ه��ا �أي 

م�شاكل تتعلق بهذ� �مل�شل�شل.
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البدناء اأقل ا�شتجابة 
لتدريبات الذاكرة

تو�شل �لباحثون فى مركز �إنديانا لبحوث �ل�شيخوخة �إىل �أن موؤ�شر كتلة 
�لذ�كرة،  لتدريب  �شنا  �لأكر  �لبالغني  ��شتجابة  كيفية  يوؤثر على  �جل�شم 
فائدته  من  فقط  �لثلث  �أعطى  �ل��ذ�ك��رة  تدريب  �أن  �لدر��شة  وج��دت  فقد 
�ل�شن من معتدىل  بكبار  مقارنة  �ل�شمنة،  يعانون من  �لذين  �ل�شن  لكبار 

�لوزن.
وت�شري �لنتائج �ملتو�شل �إليها �إىل �أن تدريب �لذ�كرة هو �أقل فائدة بني كبار 
�ل�شن �لذين يعانون من �لبد�نة.. فهناك �أدلة متز�يدة على وجود �شلة بني 
�حلالة �لبد�نة ووظائف �ملخ، مبا فى ذلك �لدر��شات �لت�شويرية، فال�شمنة 

مرتبطة بفقد�ن �ل�شريع حلجم �حل�شني فى �ملخ �ملعنى بالذ�كرة.
وتتبع �لعلماء ما يقرب من 2800 �شخ�س من كبار �ل�شن ممن تر�وحت 
�أعمارهم ما بني 74 - 89 عاما على مدى 10 �شنو�ت، ليتم مقارنة �لأد�ء 
�لإدر�كى بني �لبالغني �لأكر �شنا مع �ل�شمنة وبني �أولئك �لذين يتمتعون 
بوزن معتدل �أو طبيعى، ووجد �لباحثون �أن معدل موؤ�شر كتلة �جل�شم قد 

يوؤثر �شلبا فى �ل�شتفادة من فو�ئد تدريب �لذ�كرة.

طرق طبيعية لعالج نزيف الأنف
 ين�شح �لأطباء ب�شرورة �لتحلي بالهدوء، عندما ي�شاب �لأطفال بنزيف يف 
�لأنف، �أثناء �للعب و�للهو؛ لأن �حلالة غالباً ل تكون خطرية، ول ت�شتدعي 
�لفزع، ويوجه �لأطباء �لو�لدين ل�10 طرق منزلية طبيعية لوقف وعالج 

نزيف �لأنف كالتايل:
�إيقاف  ملحاولة  �لأع��ل��ى  م��ن  �لأن���ف  جانبي  على  بلطف  �ل�شغط   –  1

�لنزيف.
و�إن  و�لوجه،  �لر�أ�س  على  منه  بع�س  وو�شع  �لبارد،  �ملاء  – ��شتخد�م   2

كان ذلك ممكناً �شع قطعة من �لثلج فوق �لأنف.
ومن  �خلارج  من  �لتفاح  بخل  مغم�شة  معقمة  بقطنة  �لأنف  – م�شح   3

مد�خله.
�لأنف،  مد�خل  عند  و�شعه  �لفازلني،  من  �شغري�ً  مقد�ر�ً  – ��شتخدم   4
قبل �لنزيف �أي با�شتمر�ر، لتجنب �جلفاف، وحتى عند �لإ�شابة بالنزيف 

�شع قلياًل منه عند مد�خل �لأنف؛ لتمنع حدوث جروح.
�لليمون،  ع�شري  من  كبرية  ملعقة  مع  �لريحان  من  قليل  طحن   –  5

وحماولة ��شتن�شاق �ملزيج جيد�ً.
مع  �لليمون  وع�شري  �مللح  من  قليل  با�شتخد�م  باردة،  تبخرية  – عمل   6

�ملاء �لبارد.
�ل�شتطاعة. بقدر  منها  و�لتن�شق  طازجة  كبرية  ب�شلة  – فتح   7

من  مبلعقة  ومزجها  �لطازجة،  �لكزبرة  �أور�ق  من  قليل  طحن   –  8
ع�شري �لليمون وحماولة ��شتن�شاقها.

�لأنف. مد�خل  عند  �لع�شل  من  قليل  – و�شع   9
بقليل  ومزجها  وطحنها،  ��س  �لقرنّ نبات  �أور�ق  من  قليل  – �إح�شار   10

من �لع�شل ودهن مد�خل �لأنف بها.

�خلطابه؟  يف  �ملثل  به  ُي�سرب  • من 
- �شحبان بن و�ئل. 

بالُعقار؟  �ملق�سود  • ما 
- �خلمر. 

�حلديث؟  �لع�سر  يف  �لإ�سباين  �لأدب  عميدة  هي  • من 
- رو�شا ت�شائل 

�ل�سوي�ض؟  قنال  قولنا  �أم  �ل�سوي�ض  قناة   : قولنا  �أ�سح  • �أيهما 
- كلمة قناة لأنها عربية. 

��ستاد؟  كلمة  �أ�سل  • ما 
- يونانية

- هل تعلم �أن زيادة ن�شبة �لكحول يف �جل�شم توؤدى �إىل �شعف نب�شات �لقلب.
 -هل تعلم �أن �حتبا�س �لبول يف �جل�شم يوؤدي �إىل �رتفاع ن�شبة �لبولينا وحدوث حالة ت�شمم ت�شمى �لت�شمم 

�لبوليني.
- هل تعلم �أن �لإفر�ط يف تناول �لرتقال قد يوؤدي �إىل �لإ�شابة بقرحة �ملعدة.

- هل تعلم �أن �رتفاع �شغط �لدم يوؤدي �أحيانا �إىل حدوث نزيف بالأنف.
- هل تعلم �أن �شعف �ل�شهية يعالج بالب�شل و�لثوم.
- هل تعلم �أن مر�س �لبول �ل�شكري مر�س ور�ثي.

- هل تعلم �أن �لليمون �ملغلي يفيد يف عالج �لنحافة.
- هل تعلم �أن �لرقوق و�لتفاح ي�شتخدمان يف عالج �لروماتيزم.

- هل تعلم �أن �لإجهاد �لع�شبي و�لتوتر �لنف�شي �أحد م�شببات �لإ�شهال.
- هل تعلم �أن ت�شلب �ل�شر�يني يوؤدي �إىل �رتفاع �شغط �لدم وحدوث �جللطات �لدموية.

- هل تعلم �أن نق�س �لفو�شفور يف �جل�شم ي�شبب �إجهاد�ً ذهنياً ويقلل �لقدرة على �لرتكيز.
- هل تعلم �أن زيادة ن�شبة �لبوليك يف �لدم قد تكون بد�ية �لإ�شابة بالروماتيزم.

- هل تعلم �أن �لتهاب �ملفا�شل �ملزمن ي�شيب �لركبتني فقط.

احلار�ص والل�ص العامل

عفراء عبداهلل الكعبي
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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عفراء �شعيد الظاهري 
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.

�شاره م�شفر الأحبابي 
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.

عائ�شة خالد ال�شام�شي 
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.

فو�ئد ع�سري �لليمون
غنياً  م�شدر�ً  �لليمون  ع�شري  يعتر 
ب��ف��ي��ت��ام��ني ���ش��ي �ل����ذي ي�����ش��اع��د على 
�لنمو �لطبيعي، ويحمي من �لإ�شابة 
�جلهاز  وق�������ش���ور  �ل���ع���ني  ب���اأم���ر�����س 
و�لأوعية  �ل��ق��ل��ب  و�أم���ر�����س  �مل��ن��اع��ي 
�أندرو  �ك��ده موقع  ما  ه��ذ�  �لدموية، 

جر�وند هيلث.
ع�شري  ف���ائ���دة  �إىل  �مل���وق���ع  و�أ�����ش����ار 
ت��ط��ه��ري �جل�������ش���م من  �ل���ل���ي���م���ون يف 
�ل�������ش���م���وم وح����م����اي����ة �خل�����الي�����ا من 
�أ���ش��ر�ر �جل���ذور �حل���رة �ل��ت��ي ت�شبب 

�ل�شرطان.
كما �أو�شحت در��شة هولندية �شابقة �أجريت عام 2002 ون�شرت يف �ملجلة 
م�شتويات  فعال يف خف�س  دور  لها  �لليمون  ق�شور  �أن  للتغذية،  �لأوروب��ي��ة 
�شحة  على  للحفاظ  �لعظيمة  وف��ائ��دت��ه  �ل���دم،  يف  �ل�شار  �لكولي�شرتول 

مر�شى �لكبد �لدهني.
�لتي  �لفالفونويد  �أحما�س  على  ا  �أي�شً �لد�فئ  �لليمون  ع�شري  ويحتوي 
�ل�شهم، وحت�شني  �له�شم، حيث تقي من ع�شر  تعمل على حت�شني عملية 

�لبكترييا �جليدة ل�شحة �لأمعاء.
�ل��وزن من خالل حرق �لدهون وكبح  �إنقا�س  �لليمون يف  وي�شاعد ع�شري 
ا لأنه  �لبكتني و�لبوليفينول، و�أي�شً �ل�شهية، نظر�ً لحتو�ئه على مركبات 
م�شدر غني بالألياف �لغذ�ئية �لقابلة للذوبان و�لتي ت�شاعد على خف�س 

�ل�شعر�ت �حلر�رية.

 قال �لدكتور "�ميلي لنغر"، طبيب �لطو�رئ 
�لأمريكي،  �ل��ط��ب��ي  ك��ل��ي��ن��ي��ك  م��اي��و  م��رك��ز  يف 
�للتهابات  تعالج  �لتي  �حليوية  �مل�����ش��اد�ت  �إن 
ت�شاعد  لن  �لرئوي،  �للتهاب  مثل  �لبكتريية، 
يف ع���الج �لأم���ر�����س �ل��ف��ريو���ش��ي��ة م��ث��ل نزلت 

�لرد و�لأنفلونز� ومعظم �لتهابات �حللق.
�لطو�رئ،  لأطباء  �لأمريكية  �لكلية  و�أو�شحت 
�مل�شاد�ت  و�شف  ع��دم  �لأط��ب��اء  على  �أن��ه يجب 
�لتهاب  من  يعانون  �لذين  للمر�شى  �حليوية 
و�لأنفلونز�  �ل��رد  ن��زلت  �أو  �لهو�ئية  �ل�شعب 
�للتهاب  مر�شى  ل��دى  ��شتخد�مها  وينبغي 
�لأمريكي  �ل��ط��ب��ي  ل��ل��م��وق��ع  ووف���ق���اً  �ل���رئ���وي. 
�لأطباء  ق��دم   ،Health Day News

جمموعة من �لو�شائل �لطبيعية للتخل�س من 
�لرد و�لأنفلونز� و�ل�شعال فى �ملنزل، وت�شمل:

�ملاء، �لع�شري،  �ل�شو�ئل:  -1 �شرب �لكثري من 
�لد�فئ  ب��ال��ل��ي��م��ون  �مل���اء  �أو  "�ل�شوربة"  �مل���رق 
�لرد  ن��زلت  �لتي تعتر خيار�ت جيدة لعالج 

و�لأنفلونز�، مع جتنب �لكافيني.
�لدجاج  ح�����ش��اء  �ل���دج���اج:  ح�����ش��اء  ت��ن��اول   2-
و�ل�����ش��و�ئ��ل �ل��د�ف��ئ��ة �لأخ����رى مي��ك��ن �أن تكون 
من  للعديد  وف��ق��اً  �لأن��ف��ل��ون��ز�  وتخفف  مهدئا 

�لدر��شات.
من  �مل��ن��زل  يف  �ل��ب��ق��اء  يف�شل  �ل���ر�ح���ة:   3-
�أو  ح��م��ى  ل��دي��ك  ك����ان  �إذ�  �مل���در����ش���ة  �أو  �ل��ع��م��ل 
تناول  بعد  بالنعا�س  ت�شعر  �أو  ���ش��دي��د،  �شعال 

�لأدوية.
�ملياه  غ���رغ���رة  �إج������ر�ء  �حل���ل���ق:  ت��ه��دئ��ة   -  4
ن�شف  �إىل  رب����ع  و����ش���ع  ط���ري���ق  ع���ن  �مل����احل����ة، 
م��ل��ع��ق��ة ���ش��غ��رية م���ن �مل���ل���ح يف ك����وب م���ن �مل���اء 

�لد�فئ، ميكن �أن تخفف �لتهاب �حللق.
�مل����احل����ة:  �لأن��������ف  ق����ط����ر�ت  �����ش���ت���خ���د�م   5-
ميكن  �لأن���ف،  �حتقان  تخفيف  يف  للم�شاعدة 
و���ش��ع ق��ط��ر�ت �لأن���ف �مل��احل��ة، �ل��ت��ي ميكن �أن 
بالن�شبة  حتى  �لأع���ر�����س  تخفيف  يف  ت�شاعد 

لالأطفال.
غ�شل  متكرر:  ب�شكل  �ليدين  غ�شل  يجب   6-
�ليدين ب�شكل متكرر يقلل من �نتقال �لعدوى 

لالآخرين.

وال�شعال الأنفلونزا  و  الربد  من  للتخل�ض  طرق   6

عار�سة تقدم زيا من جمموعة �سيلف-ريليانت من ت�سميم ت�سانغ يو خالل �أ�سبوع �ملو�سة يف بكني. )� ف ب(

 يف �حدي �مل�شانع �ل�شغرية وقف �حلار�س يوؤدي و�جبه جيد�ً فكان يدقق على �لعمال ويفت�س حقائب يدهم حتى 
ل ي�شرقو� �شيئاً .. وهذه هى �لأو�مر لديه، وقد كان معروفاً عنه ق�شوته وغالظته ومهارته ويف �حد �لأيام �شاهد 
�حلار�س �حد �لعمال وهو ينقل كمية كبرية من �لق�س على عربه �شغرية فاأوقف �حلار�س و�خذ يف تفتي�س �لعربة 

تفتي�شاً دقيقاً جد�ً ومل يجد �شئ فمنحه �لت�شريح باخلروج. 
تكرر ذلك �مل�شهد كثري�ً كل يوم يخرج �لعامل ومعه عربه مليئة بالق�س ويقوم �حلار�س بالتدقيق فيها بل لقد كان 
ي�شع �لق�س على �لأر�س ثم يقوم باأرجاعه �لعربة مرة �خرى وبعد �ن ينتهى يح�س ر�حة كبرية لأنه يوؤدي عمله 
على �كمل وجه وبدقة متناهيه فيعتذر للعامل ثم يقوم بكتابه �لت�شريح �لالزم للخروج ورغم من �ن �لعامل 
و�حلار�س ��شبحا �شديقني �ل �نه كلما جاء �لعامل بعربة مليئة بالق�س قام �حلار�س بتفتي�شها بنف�س �لطريقة 
وبعد �ن ينتهى من كتابه ت�شرح �خلروج يقف �لثنان يتبادلن �لكالم و�لأخبار و�لنكات و�لحاديث �حللوة.  مرت 
�شهور عديدة على هذ� �لنحو ثم ��شتقال �لعامل و�خذ م�شتحقاته ومكافاأته وقبل �ن يغادر �مل�شنع �لقى حتيته 

على �حلار�س بحر�رة على �مل �ن ير�ه مرة �خرى و�فرتق �لثنان وهم �شديقان.
جاء مو�شم �خلريف و�حتاج �لفالحون و�ملز�رعون و��شحاب �لبيوت �لكبرية �لتى ت�شم حد�ئق �إىل عربات حلمل 
�ملزروعات و�لق�س وقد �رتفع �شعرها يف �ل�شوق وهنا قرر �ملدير �ن يبد�أ يف بيع �ملنتج �لز�ئد من تلك �لعربات و�لذي 
حافظ عليه طو�ل هذه �لفرتة يف �ملخزن �لكبري �خلا�س مب�شنعه و�مر باأن يفتح �ملخزن لتوزيع �لعربات على 
�ق�شام �لبيع لتباع للجمهور ب�شعر عايل وعندما فتحو� �ملخزن مل يجدو� فيه ول عربة و�حدة فظنو� �نهم �خطئو� 
فيه ففتحو� كل �ملخازن لكنهم مل يجدو� �أي عربات فكاد �ملدير �ن يجن من �ل�شدمة .. كيف ي�شرق �شخ�شاً ما 
250 عربة وكيف يتم �شحنهم بدون �ن يح�س هو بذلك، �ين ذهبت �لعربات وكيف خرجت من �مل�شنع .. �ن مل 
يكن مت ت�شريفها �لعام �ملا�شي .. �ين هى هذ� �ل�شوؤ�ل �خذ �ملدير ي�شاأله لنف�شه عدة مر�ت وقد كادت �ع�شابه �ن 
تنهار ومل ت�شل �ل�شرطة �إىل �أي حل وحده فقط .. �حلار�س هو �لذي عرف �ين �لعربات �لن فقط عرف، كيف مل 
ينتبه �إىل ذلك، ملاذ� مل ي�شاأل نف�شه �ن كان �لعامل يخرج بالعربة كل يوم مليئة بالق�س لو�شعها يف �ملخلفات خلف 
�مل�شنع فلماذ� ل يعود بالعربة مرة �خرى .. ح�شناً لقد كان كل يوم يخرج بالعربة ول يعود وبذلك �شرق 250 

عربة حتت �حلر��شة �مل�شددة و�لتدقيق، يا له من حار�س ي�شتحق �لعجاب ول�س ي�شتحق �عجاب �كرث.. و�كرث. 


