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ما احلد الأدنى للراحة بني حملني؟

و�إجناب  �حلمل  جتربة  لتكر�ر  �ملنا�سب  �لتوقيت  عن  �لت�ساوؤل  يولد 
طفل �آخر بعد �أن ت�سرتد �لأم �أنفا�سها وتتعافى من رحلة �لـ 9 �أ�سهر. 
متعة رعاية �لطفل �ل�سغري و�للعب معه ومر�قبة منوه تدفع للتفكري 
يف �حلمل �لتايل �أحياناً، كما قد تفر�ض �لظروف نف�سها فت�سعر �لأم 
�إذن ما �لوقت �ل�سحي  �أن توؤجل هذه �خلطوة كثري�ً.  باأنها ل يجب 

�لذي يف�سل بني حملني؟
للأم،  ترجع  �سخ�سية  م�ساألة  حملني  بني  �لفرتة  تقدير  �أن  ل�سك 
�أن �ل�ست�سارة �لطبيبة للتاأكد من بع�ض �لأمور �ل�سحية  �إىل جانب 

�خلا�سة بالأم �أمر و�جب.
حملني  بني  �لأدين  �حلــد  يكون  بــاأن  �لطبية  �لتقارير  تو�سي  وعــادة 
�سهر�ً، لأن �جل�سم يحتاج �سنة كاملة ليتعافى من نق�ض �ملغذيات   18
و�لفيتامينات �لناجت عن �حلمل �ل�سابق، وي�سمن �لنتظار 18 �سهر�ً 

تخزين �جل�سم �حتياجاته من جديد.
�أ�سباب �أخرى للنتظار، مثل �لولدة �لقي�سرية  كما قد تكون هناك 

�لتي ي�ستغرق �لتعايف منها وقتاً.
لكن من ناحية �أخرى قد يكون �سن �لأم عامًل لل�ستعجال، كما قد ل 
تف�سل بع�ض �لن�ساء �لنتظار لفرتة طويلة �سو�ء للخوف من تر�جع 
معدلت �خل�سوبة بعد �سن �لـ 35، �أو للحاجة �إىل �لعودة �إىل �سوق 

�لعمل وعدم �لتفكري يف �لجناب لفرتة بعد �لعودة.
�لــتــي ت�سجع �لأمــهــات على تقليل �لــفــرتة بني  كــذلــك مــن �لــعــو�مــل 
�لكفة  ويف  �ل�سن.  يف  متقاربني  �لأطفال  يكون  �أن  يف  �لرغبة  حملني 
مع  �لتعامل  على  �لقدرة  وعــدم  نف�سه،  �حلمل  متاعب  هناك  �ملقابلة 
عام،  وب�سكل  كافية.  ر�حــة  �أخــذ  دون  م�سقته  �حلمل وحتّمل  �أعر��ض 
تذّكري عن �لتفكري يف �لأمر �أن ج�سمك يحتاج �إىل ما بني 12 و18 

�سهر�ً لي�ستعيد عافيته ويعيد تخزين �ملغذيات �ملطلوبة للحمل.

ال�سبكات الجتماعية ل تدمر �سحتك النف�سية
�لتو��سل �لجتماعي  �سبكات  �أن  �إىل  �أمريكية حديثة  در��سة  تو�سلت 
ل توؤثر �سلباً على �ل�سحة �لنف�سية بغ�ض �لنظر عن كم �لوقت �لذي 

يق�سيه �مل�ستخدمني عليها.
و�أو�سح �لباحثون يف جامعتني بفلوريد� �أن ق�ساء �ملر�هقني و�ل�سباب 
"تدمري"  وقتاً طويًل على �ل�سبكات �لجتماعية ل يعني بال�سرورة 
لل�سحة �لنف�سية، طاملا �أن هذ� �لوقت ل يرتبط بالبحث عن من�سور�ت 

غام�سة تتعلق بالأفكار �لنتحارية و�مل�ساعر �ل�سلبية.
ووجد �لباحثون �أن ��ستخد�م �ل�سبكات �لجتماعية مبثابة "�سرخة" 
�أكـــر بني  مــن �أجـــل �ملــ�ــســاعــدة، �أو بــهــدف لفت �لنــتــبــاه يــكــون �سائعاً 
�أفكار  �أو  ميل  لديهم  �لذين  �أو  بالوحدة  ي�سعرون  �لذين  �لأ�سخا�ض 
تتعلق بالنتحار، فيما عد� ذلك تعزز �ل�سبكات �لثقة بالنف�ض لل�سبات 

�لآخرين.
و�كت�سفت �لدر��سة �أن �ل�سحة �لنف�سية �ل�سيئة تتعلق ب�سكل ملحوظ 
مب�ساكل مالية و�سغوطات عائلية، �أكر منها كم �لوقت �لذي يق�سيه 

�ل�سباب يف رفع �أو قر�ءة من�سور�ت �أو �لت�سفح ب�سكل عام.
وقام �لباحثون با�ستطلع ر�أي 467 �سخ�ض بالغ حول ��ستخد�مهم 
لل�سبكات �لجتماعية وتاأثريها على حياتهم �ل�سخ�سية وم�ساعرهم.

�لوقت تق�سيه يومياً  "كم من  �أ�سئلة من �سمنها  و�سمل �ل�ستطلع 
�ل�سبكات  هـــذه  تــ�ــســتــخــدم  و"كيف  �لجتماعية؟"،  �لــ�ــســبــكــات  عــلــى 
يف  �لجتماعية  �ل�سبكات  تلعبه  �لــذي  �لـــدور  مــا  و"  �لجتماعية؟"، 

حياتك؟".
و�لقدرة  �لقلق  م�ستوى  حــول  �أ�سئلة  �أيــ�ــســاً  �ل�ــســتــطــلع  �سمل  كما 
و�ل�سبكات  �لأهـــل  ودعــم  �لنتحارية  �لأفــكــار  وتــكــر�ر  �لتعاطف  على 

�لجتماعية.
�ملنق�سي على  �لوقت  �ت�ساق بني  �أو  �رتباط  �لنتائج عدم وجود  بينت 
�ل�سبكات �لجتماعية و�ملوؤ�سر�ت �لذ�تية عن وجود �سائقة نف�سية مع 
��ستثناء ملحوظ حول �لأفكار �لنتحارية. وقال �لباحثون �إن �لطريقة 
�لتي ي�ستخدم بها �ل�سخ�ض �ل�سبكات �لجتماعية ُتعطي فكرة �أ�سمل 
و�أو�سح عن حالته �لنف�سية �أكر من كم �لوقت �لذي يق�سيه عليها، 
فاإذ� ��ستخدمها يف �إبر�ز كاآبة حياته وحجم �مل�ساكل و�مل�ساوئ �لتي مير 

بها، فهذ� يتعلق مب�ساعره �ل�سلبية.
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هل تعرف �سوق الل�سو�ص يف لندن!
للتجارة  مبكان  ع�سر  �لثامن  �لقرن  يف  يعرف  كان  ما  �أو  �لل�سو�ض،  �سوق 
�مل�سروقة و�مل�سروعة �آنذ�ك. يف هذ� �ل�سوق �ل�سعبي �ل�سغري و�ملزدحم �لو�قع 
يف ز�وية من �أرقى �أحياء �سمال �لعا�سمة �لربيطانية لندن، كان �ل�سخ�ض 
يف �ملا�سي �لبعيد، يعر على ما �سرق منه يباع علناً، و�إذ� ما �أر�د ��سرتجاعه، 
�إىل  �للجوء  ودون  عليه،  �ملتفق  بالثمن  نف�سه  �ل�سارق  من  ب�سر�ئه  فعليه 

رجال �لأمن، لأن �ل�سرطة بب�ساطة مل تكن خمولة بالتدخل �آنذ�ك.
�أَ�ًس�َض ل�سو�ُض �لتحف �لف�سية و�لذهبية وقطع �لأثاث و�ملنحوتات غالية 
�مل�سروقة  ب�سائعهم  لبيع   ،1855 عام  ع�سو�ئي  ب�سكل  �ل�سوق  هذ�  �لثمن 
�أن يتم �لقب�ض عليهم، �سرط �إمتام �سفقاتهم قبيل طلوع  دون خوف من 

�لفجر.
تــغــري �لــزمــن وتــغــريت �لــقــو�نــني ومل يــعــد هــنــاك وجـــود ل�سفقات "حتت 
نادرة  وحتف  �سر�ئية  بفر�ض  لل�ستمتاع  �لأف�سل  �لوقت  لكن  �لطاولة"، 
وعالية �جلودة و�لقيمة ما ز�ل يف �ساعات �ل�سباح �لأوىل. لي�ض هذ� ما تغري 
"�سوق برموند�سي"،  �أي�سا لي�سبح  ��سمه  �ل�سوق، بل تغري  فح�سب يف هذ� 
بعدما  �جلديدة،  كاليدونيا  �سوق  �أو   ،Bermondsey Market
�لتحف  �لباحثني ومقتني  �ملعروفة لدى  �ل�سعبية  �لأ�سو�ق  �أ�سهر  بات من 
�أ�سبوعية، يفتح  �إىل تظاهرة  و�لذي حتول  �ل�سوق،  �لقدمية. هذ�  و�حللي 
�لثانية  �ل�ساعة  �ل�ساد�سة �سباحا وحتى  �ل�ساعة  يوم جمعة من  كل  �أبو�به 
ظهر�ً. وهو و�حد من �لأ�سو�ق �لقليلة يف لندن �لذي يحر�ض جتاره على 
بيع �لتحف �لأ�سلية، كما �أن غالبيتهم خرب�ء حقيقيون يف معرفة �لتحف 
�ل�سغط  عــن  بعيد�  �ل�سادقة  �مل�سورة  تقدمي  يف  معروفون  فهم  �جلــيــدة، 

و�لتاأثري لبيع ب�ساعتهم.

اأكرث  �سمن   2017
ثالثة اأعوام حرارة 

 قال بيرتي تال�ض �لأمني �لعام للمنظمة 
�لعاملية للأر�ساد �جلوية �لتابعة للأمم 
�لعام  يــكــون  �أن  �ملــقــرر  مــن  �إن  �ملــتــحــدة 
�أعــو�م حر�رة  �أكر ثلثة  �حلايل �سمن 
منذ بدء ت�سجيل بيانات درجات �حلر�رة 

يف �لقرن �لتا�سع ع�سر.
وقال تال�ض، يف م�ستهل موؤمتر ت�سارك 
تغري  وتــرية  �إبطاء  عن  دولــة   200 به 
�سجل   2017 �إن  باأملانيا،  بــون  يف  �ملناخ 
درجـــــات حـــــر�رة �أقــــل قــلــيــل مـــن �لرقم 
�لقيا�سي �مل�سجل لعام 2016. وقال يف 
�سيكون   2017" �لوفود  لأع�ساء  كلمة 
بني �أكر ثلثة �أعو�م حر�رة" و�سي�سعه 
ذلك يف نف�ض �مل�ستوى تقريبا مع درجات 

�حلر�رة �مل�سجلة يف عام 2015.

ميني ماركت للرجال فقط!
تــفــاجــاأت نــ�ــســاء مـــن مــنــع �أحــــد حملت 
مدينة  يف  و�لــغــذ�ئــيــة  �لتموينية  �ملــــو�د 
بـــــالأردن مــن بيعهن، وذلـــك بعد  مــاأدبــا 
�أن خ�س�ض �ساحب �ملحل �لبيع للرجال 

فقط، ما �آثار حفيظتهن.

ملاذا قتلت اأمريكا 
مليون نحلة؟

نحو  �لأمــريكــيــة  �ل�سلطات  قتلت 
�ساحنة  حتــطــم  �إثـــر  نحلة  مــلــيــون 
كـــانـــت حتـــمـــل هـــــذه �لـــنـــحـــلت يف 
�أوردت  ما  وفــق  كاليفورنيا،  وليــة 

وكالة "�أ�سو�سيتد بر�ض" .
�ل�سلطات  عـــن  �لـــوكـــالـــة  ونــقــلــت 
�نحرفت  كبرية  �ساحنة  �إن  قولهم 
 80 رقــم  �ل�سريع  �لطريق  قبالة 
يف �أوبــــــورن �ــســمــال �ــســكــر�مــنــتــو يف 

كاليفورنيا.
وكـــــــان �لـــ�ـــســـائـــق يــــحــــاول تـــفـــادي 
�ل�سطد�م ب�سيار�ت ت�سري ب�سرعة 
��سطدمت  �ل�ساحنة  لكن  بطيئة، 
�إ�سابته  بعد  �ل�سائق  وفــر  بج�سر، 

بجروح طفيفة.
�لـــ�ـــســـلـــطـــات عـــلـــى قتل  و�أجـــــــــربت 
�لنحل بر�سه مباء و�سابون بعد �أن 
�إنقاذ  ميكن  ل  �إنــه  �لنحالون  قــال 
توقعات  هـــنـــاك  وكـــانـــت  �خلـــليـــا 

بهطول �أمطار.
�سميث  نـــــاثـــــان  �لــــنــــحــــال  وقــــــــال 
لتلفزيون "كي تي �إك�ض �إل-تي يف" 
مونتانا  من  ينتقل  كان  �لنحل  �إن 
كاليفورنيا  يف  فــايل  �سنرت�ل  �إىل 
لتلقيح �أ�سجار �للوز وتقدر قيمتهم 

مبليون دولر �أو �أكر.

منر �سيبريي 
يهاجم حار�سة 

عليه  يطلق  �سيبريي  منــر  هــاجــم 
حديقة  يف  "تايفون" حار�سة  ��سم 
رو�سيا   يف  كاليننجر�د  يف  حــيــو�ن 
عندما دخلت �إىل �لقف�ض لتقدمي 

�لطعام له.
عندما  �لظهر  عند  �حلـــادث  وقــع 
�حلـــيـــو�ن مكتظة  كـــانـــت حــديــقــة 
بــــالــــزو�ر. ومل يــتــ�ــســح �لــ�ــســبــب يف 
وجود �لنمر و�ملــر�أة د�خل �لقف�ض 
يف وقـــت و�حــــد. وهــاجــم �حليو�ن 

�ملر�أة و�أ�سقطها على �لأر�ض.
و�أُ�ــــســــيــــب �لــــــــزو�ر وغــــريهــــم من 
بالذعر  �ملــــكــــان  يف  �ملــــوجــــوديــــن 
وحـــاولـــو� �إثــنــاء �لــنــمــر مــن خلل 
و�إلقاء �حلجارة وحاويات  �ل�سر�خ 
�لقمامة وغريها من �لأ�سياء حتى 

توقف عن �لهجوم.
و��ستطاعت �ملر�أة �لفر�ر و�لختباء 

يف غرفة خلفية.
ـــحـــيـــفـــة  ــــــل مـــــكـــــتـــــب �ـــس وحــــــ�ــــــس
بر�فد�"  "كوم�سومول�سكايا 
�لــرو�ــســيــة فــى كــالــيــنــيــنــجــر�د على 

�سور للهجوم.
تعمل  �ملـــر�أة  �إن  �ل�سحيفة  وقــالــت 
و�إنها  عاما   20 منذ  �حلديقة  يف 

تتمتع باخلربة يف هذ� �لعمل.

ما الفرق بني 
ال�سهية واجلوع؟

هو  �جلوع  �أن  تغذية  �أخ�سائية  �أو�سحت 
�حتياج ف�سيولوجي للج�سم للطعام 
ويحدث  كبري،  ب�سكل 
ينق�ض  عـــــنـــــدمـــــا 
�جللوكوز  ن�سبة 
يف �لدم في�سبح 
يطلب  �جل�سم 

�لغذ�ء.
وبـــــــــيـــــــــنـــــــــت 
خ�سائية  �لأ
�ل�سعور  �أن 
ـــــــاجلـــــــوع  ب
يــــــــحــــــــدث 
 ٦-٨ بـــعـــد 

للوجبة،  �جل�سم  ��ستهلك  مــن  �ساعات 
ح�سب  تتكيف  �ل�سهية  �أن  �إىل  مــ�ــســري� 

�جل�سم.
�ل�سهية  فاإن  �لتغذية  �أخ�سائية  وبح�سب 
هي:  رئي�سية  �أ�سياء  ثلثة  على  تعتمد 
عدد �خلليا �لدهنية �ملوجودة باجل�سم، 
تـــاأثـــري �جلـــهـــاز �لــهــ�ــســمــي عــلــى �جل�سم 

بالإ�سافة �خلليا �لدماغية.
وقالت �إن عندما يزد�د وزن �جل�سم يزد�د 
�نه  �إىل  م�سري�  �لدهنية،  �خلــليــا  عــدد 
تــقــل �خلليا  �جلــ�ــســم ل  ينحف  عــنــدمــا 

�لدهنية بل تتفرغ من �لدهون.
�أثــبــتــت يجب  �لـــدر��ـــســـات  �أن  و�أ�ـــســـافـــت 

�لتوقف عن �لأكل قبل �ل�سعور بال�سبع.

لل�سهية  فاحتا  �لتفاح  يكون خل  قد ل  �لتفاح:  -1 خل 
قبل وجبة �لطعام، ولكن تناول ملعقتني من �خلل قبل 
�إد�رة م�ستويات �ل�سكر يف  �أن ي�ساعد على  �لطعام ميكن 

�لدم.
 ووجـــدت در��ــســة �أجــريــت يف جامعة وليــة �أريــزونــا، �أن 
تــنــاول مــر�ــســى �لــ�ــســكــري ملعقتني مــن �خلـــل قــبــل كل 
وجبة يوميا، �ساهم يف تخفي�ض �حل�سا�سية للأن�سولني 

بعد �لأكل.
�لأفــوكــادو بارتفاع كمية  فاكهة  تتميز  �لأفــوكــادو:   2-
حمتوى  �نخفا�ض  مع  �مل�سبعة  �لغري  �لأحادية  �لدهون 
ت�ساهم  �أن  �لفاكهة. وميكن  بغريها من  مقارنة  �ل�سكر 
�لدهون �لأحادية �لغري �مل�سبعة يف �حلد من م�ستويات 
�مت�سا�ض  عــمــلــيــة  و�إبــــطــــاء  �لـــــدم،  يف  �لــكــولــيــ�ــســرتول 

�ل�سكريات �لأخرى.
مليئة بالألياف  حبوب  وهي  �ل�سود�ء:  �لفا�سولياء   3-
ن�سبة  تخفي�ض  يف  ت�ساهم  ذلـــك  ونتيجة  و�لـــربوتـــني، 
�ل�سكر يف �لدم. وميكن ��ستخدماها يف وجبات �لإفطار 

و�لغد�ء و�لع�ساء.
�لبابوجن: �أظهرت در��سة ن�سرت يف جملة �لكيمياء   4-
�أد�ة  يكون  قــد  �لبابوجن  مغلي  �أن  و�لغذ�ئية  �لــزر�عــيــة 
نتائج  بينت  �لــدم، كما  �ل�سكر يف  ن�سبة  فعالة يف تنظيم 
در��ــســة �أخـــرى �أجــريــت يف �لــيــابــان، �أن �إعــطــاء �جلرذ�ن 
�ملــ�ــســابــة بــــد�ء �لــ�ــســكــري جــرعــة مــن �لــبــابــوجن مـــدة 3 
�لدم  يف  �ل�سكر  م�ستويات  �نخفا�ض  يف  �ساهم  �أ�سابيع، 

لديهم �نخفا�سا عاما.
�إ�سافة ن�سف ملعقة من  �أن  در��سة  �لقرفة: وجدت   5-
�لقرفة �إىل �لنظام �لغذ�ئي �ليومي، يجعل �خلليا �أكر 
��ستجابة للأن�سولني. كما �أن تناول كميات متفاوتة من 
خل�سة �لقرفة على مدى 40 يوما، �ساهم يف �نخفا�ض 

ن�سبة �ل�سكر يف �لدم.

املفا�صل  التهابات  عللاج  منها  الللبللابللوجن  فللوائللد 
ومكافحة ال�صرطان

حتتوى زهرة �لبابوجن على �لعديد من �لفو�ئد �ل�سحية 
لعلج بع�ض �لأمر��ض مثل علج �لقلق و�لكتئاب وعلج 
�لأرق و�أمر��ض جلدية وقرحة �ملعدة، و��سطر�بات �جلهاز 
و�لتخل�ض  �ملفا�سل،  �لتهاب  و�جلــروح، وعلج  �له�سمي، 
من �آلم �لروماتيزم، ويو�سح تقرير ن�سره موقع �أمريكي 

كالتايل: �لفو�ئد  " draxe" هذه 

القلق واالكتئاب
و�لقلق  �لإجــهــاد  مكافحة  على  �لبابوجن،  تناول  ي�ساعد 
مـــا يــ�ــســتــخــدم �لـــبـــابـــوجن مهدئا  و�لكــــتــــئــــاب، وكــــثــــري�ً 

للأع�ساب.

حت�صني عملية اله�صم
ي�ساعد تناول �لبابوجن على ��سرتخاء وعلج ��سطر�بات 
و�لإ�سهال،  �له�سم،  ،ع�سر  �لــغــاز�ت  �له�سمي،  �جلــهــاز 

وفقد�ن �ل�سهية، و�لدو�ر ، و�لغثيان و�لقيء.
ي�ساعد �لبابوجن على علج �لإ�سهال و�ملغ�ض عند �لأطفال 
، ويحتوي زيت �لبابوجن �أي�سا على مركبات �أنودين هي 
و�آلم  �لإمــ�ــســاك  عــلج  على  وت�ساعد   ، للت�سنج،  م�سادة 

�ملعدة �لأخرى.

اآالم والتهابات املفا�صل
�لع�سبية"  "�لأ�سربين  �أحــيــانــا  �لــبــابــوجن  زهـــرة  ت�سمى 
وذلك لأنها ت�ستطيع علج �آلم �ملفا�سل، وت�ستخدم زهور 
�مل�سادة  �لأطعمة  من  غريها  مع  تركيبة  يف  �أو  �لبابوجن 

لللتهابات، للحد من �لأمل، وتورم و�حمر�ر �جللد.
�لــوجــه، وتهيج  تـــورم  �لــبــابــوجن على �حلــد مــن  وت�ساعد 
�جللد، وتخفي�ض �آلم �لتهابات �ملفا�سل و�لظهر و�حلمى 

و�حلمل .
وتناول �لن�ساء �لبابوجن بعد �لولدة ي�ساعد على ��سرتخاء 

ع�سلت �لبطن و�لر�حة.

مكافحة ال�صرطان
حيث  لل�سرطان،  �مل�سادة  �ملـــو�د  �لبابوجن  تــنــاول  ي�ساعد 
على  ي�ساعد  �لبابوجن  �أن  �لدر��سات  من  �لعديد  �أظهرت 
وقف منو �لورم �ل�سرطاين وذلك لحتو�ء �لبابوجن على 
م�ساد�ت �لأك�سدة ت�سمى �أبيجينني، وهي مكونات ن�سطة 
حيويا ت�ساعد يف وقاية من �أمر��ض �لربو�ستاتا و�سرطان 

�لثدي و�سرطان �ملبي�ض.

اجليوب االأنفية واالأنفلونزا
تـــنـــاول �لـــبـــابـــوجن يــ�ــســاعــد عــلــى �لــتــغــلــب عــلــى �لــــربد، 
و�لنفلونز� �أو عدوى �جليوب �لأنفية ، وت�سري �لدر��سات 
�إىل �أن ��ستن�ساق �لبخار �ل�سادر من �لبابوجن مفيد لعلج 

�عر��ض �لربد �ل�سائعة.

�صحة الب�صرة
ي�ساعد زيت �لبابوجن على نعومة �لب�سرة و�ملحافظة على 
�سحتها، كما ي�ساعد �لبابوجن على �لتخل�ض من علمات 
�لدقيقة  و�خلــطــوط   ، �لــد�كــنــة  �لبقع  مثل  �ل�سيخوخة 
يعالج طفح �جللد  كما  �لــر�أ�ــض  ق�سرة  و�حلــد من ظهور 

�لطبيعي و�للتهابات حول �لعينني.

�صحة القلب
لحتو�ء  �لدموية  و�لأوعــيــة  �لقلب  حماية  على  ي�ساعد 
يرتبط  �لفلفونويد،  من  مرتفعة  ن�سبة  على  �لبابوجن 
�ملوت  خطر  �نخفا�ض  على  �لأطعمة  يف  �لبابوجن  تناول 

بالإ�سابة مبر�ض �لقلب �لتاجي لدى �لرجال �مل�سنني.

البابوجن ال�سكري...منها  مر�سى  بها  ُين�سح  اأطعمة   5

يعاين الكثري من االأ�صخا�ض من مر�ض ال�صكري النوع 2، وهو االأكرث �صيوعا، وي�صطر 
املر�صى يف اأغلب االأحيان الإجراء عمليات جراحية اأو تناول اأدوية مدى احلياة.

وهنالك بع�ض املناق�صات بني االأطباء وخرباء التغذية لتحديد فعالية منط معني 
وت�صري جمموعة  ال�صكري.  ملر�صى  بالن�صبة  الطويل  املدى  الغذائي على  النظام  من 
من االأدلة اإىل اأن احتواء النظام الغذائي على ن�صبة عالية من االألياف واالأطعمة 
املنخف�صة الكربوهيدرات يزود اجل�صم بكميات م�صتقرة وثابتة من الطاقة. وميكن 
اأن ت�صاعد يف احلد من ارتفاع ن�صبة ال�صكر يف الدم وبالتايل تخفيف احلاجة اإىل 

عدد اأكرب من االأدوية.
وقامت اجلمعية االأمريكية لل�صكري مبراجعة درا�صة اأجريت عام 2012، وحللت 

نتائج 11 جتربة �صريرية مع اختبار اأثر اتباع نظام غذائي منخف�ض 
م�صتوى  على  اإيجابية  اآثللار  وجللود  اإىل  فتو�صلت  الكربوهيدرات، 

ال�صكر يف الدم ودرجة احل�صا�صية لاأن�صولني، باالإ�صافة اإىل 
�صة للجلوكوز. تقليل احلاجة الأخذ االأدوية املخفِّ

االأغذية  خللرباء  من  عللدد  يو�صي  ذلللك،  اإىل  اإ�صافة 
النظام  اإىل  االأغذية  من  اأنللواع   5 اإ�صافة  ب�صرورة 

الغذائي ملر�صى ال�صكري، وهي:
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�ش�ؤون حملية

بح�صور لبنى القا�صمي

جامعة زايد تكرم 712 من طلبتها لتفوقهم وح�سولهم على مرتبة ال�سرف

اإطالة معا�صرة على فنون م�صتوحاة من الن�صيج احل�صري للعا�صمة

انطالق الدورة اخلام�سة من "دروب الطوايا"ينظمها "فن اأبوظبي 2017" 

 الهالل الأحمر بالعني يطبق جتربة جديدة جلمع التربعات اإلكرتونيا

مراكز  الت�سخي�ص والفح�ص ال�سامل ت�ستقبل وفدًا من القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي

•• اأبوظبي – الفجر

�لقا�سمي  خــالــد  بنت  لبنى  �ل�سيخة  مــعــايل  بح�سور 
ـــــد، كـــرمـــت �جلــامــعــة 712 من  رئــيــ�ــســة جــامــعــة ز�ي
�ل�سرف  مــرتــبــة  عــلــى  وحــ�ــســولــهــم  لتفوقهم  طلبتها 
بالعام  �لربيعي  �لدر��سي  �لف�سل  �لعميد" يف  "لئحة 
تر�كمي  درجـــات  مبــعــدل   2017-2016 �جلامعي 

فاأعلى.  3.6
�أولياء  �لـــذي ح�سره  �لــتــكــرمي، يف �حلــفــل  وجـــاء هــذ� 
ت�سجيع  بهدف  باجلامعة،  �ملــوؤمتــر�ت  مبركز  �لأمـــور 
�لطلبة �لذين �أظهرو� م�ستوى ��ستثنائياً من �للتز�م 

و�لتفاين يف در��ستهم �لأكادميية.
يف فرع  401 طالبة و38 طالباً  �ملكرمني  ومــن بني 
�جلــامــعــة بــاأبــو ظــبــي، و269 طــالــبــة و4 طـــلب يف 

فرعها بدبي. 
مدير  �ملهيدب،  ريا�ض  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �سعادة  و�ألقى 
جــامــعــة ز�يـــــد، كــلــمــة �أ�ـــســـاد خــللــهــا بــحــر�ــض معايل 
�لــ�ــســيــخــة لــبــنــى بــنــت خــالــد �لــقــا�ــســمــي عــلــى م�ساركة 
هذه  يف  فرحتهم  �أمــورهــم  و�أولــيــاء  �ملتفوقني  �لطلبة 
�لد�ئم ب�سرورة  �ملنا�سبة، ورعاية تفوقهم، وتوجيهها 
�لفر�ض  لتوفري  و�ل�سعي  و�ملتميزين  �ملتفوقني  رعاية 
و�لبحثية  �لأكــادميــيــة  �أن�سطتكم  لــدعــم  و�لــو�ــســائــل 
وتنمية  و�لإبــــــد�ع  �لبــتــكــار  يف  مــبــادر�تــكــم  وت�سجيع 

تو��سلهم مع فعاليات �ملجتمع يف خمتلف �ملو�قع.
�لدوؤوب  �ملتفوقني لدعمهم  �أمور �لطلبة  �أولياء  وحيا 
لأبــنــائــهــم وبــنــاتــهــم وزرع �لــطــمــوح وحـــب �لــتــفــوق يف 
نفو�سهم وت�سجيعهم على �لتميز، فجاء تفوقهم خري 

ا متنوه لهم.  وفاء و��ستجابة ملمِ
وقـــال مــديــر �جلــامــعــة: لقد د�أبـــت جامعة ز�يـــد على 
تقدمي جو�ئز تقديرية تكرمياً لطلبتها �ملتميزين يف 
�أكادميياً  �ملتفوقون  �لطلبة  ومنهم  �ملجالت،  خمتلف 
يف كل ف�سل در��سي ��ستناد�ً �إىل �ملعدل �لرت�كمي �لعام 
تقوم  كما  �لــدر��ــســي.  �لف�سل  خــلل  لونه  يح�سّ �لــذي 
�جلامعة كل �سنة بتكرمي طلبتها �ملتفوقني من خلل 
تخ�سي�سهم مبر�تب �لتميز �لأكادميي عند تخرجهم. 
و�لتكرمي ثلثة �أنو�ع: متّيز، ومتيز مع مرتبة �ل�سرف 
�لثانية، ومتيز مع مرتبة �ل�سرف �لأوىل، وذلك على 

�أ�سا�ض �ملعدل �لرت�كمي �لعام للطالب. 
نحتفي  �إذ  �لحتفال  هــذ�  يف  �لــيــوم  بتكرميكم  ونحن 
�لإمار�ت  لدولة  �أوفــيــاء  �أبــنــاء  �لأكــادميــي،  بح�سادكم 
�ل�سابة للعمل  �أبنائها من �لكو�در  �لتي ت�سعى لإعــد�د 
�لــ�ــســامــلــة وتطوير  �لــتــنــمــيــة  و�ملــ�ــســاهــمــة يف خــطــط 
و�لإ�سافة  و�لأجــــد�د  �لآبــــاء  �لــتــي حققها  �لإجنــــاز�ت 
�لر�سيدة  لقيادتنا  �لثاقبة  �لــروؤيــة  خــلل  مــن  �إليها، 
ز�يد  بــن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ــســاحــب  يف  �ملتمثلة 
�ساحب  و�أخــيــه  �هلل،  �لــدولــة، حفظه  رئي�ض  نهيان  �آل 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ض 
�لــدولــة رئي�ض جمل�ض �لـــوزر�ء حاكم دبــي، رعــاه �هلل، 
و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�مل�سلحة،  للقو�ت  �لأعــلــى  �لقائد  نائب  �بوظبي  عهد 
�لذين  �لإمــــــار�ت،  حــكــام  �ل�سمو  �أ�ــســحــاب  و�إخــو�نــهــم 
بتطوير  �لكفيلة  �ل�سبل  كــل  تــوفــري  على  يحر�سون 
�لــتــعــلــيــم عــلــى �خـــتـــلف مــ�ــســتــويــاتــه بــاعــتــبــاره حجر 
وتطوير  �سخ�سيته  و�سقل  �لإنــ�ــســان  بناء  يف  �لــز�ويــة 
مفاهيمه وتاأهيله لتحمل م�سوؤوليات �لعمل للحفاظ 
على مكت�سبات �لوطن ونه�سته �ل�ساملة �لتي ي�سهدها 

يف كل �ملجالت. 
مكثفاً  جهد�ً  يتطلب  هــدف  �لتفوق  �أن  �ملهيدب  و�أكــد 
و�ل�ستمر�ر  بلوغه  �أجــل  �جلــاد من  �لعمل  على  ود�أبـــاً 
�لدر��سي بحيث ل  فيه.. وهذ� يتحقق بتو�سيع �لأفق 
و�إمنا  باملعلومات،  بالإملام  �لطالبة  �أو  �لطالب  يكتفي 
�ملعلومات  هــذه  تــطــور  مبــو�كــبــة  وتنميتها  بتاأ�سيلها 

و�لتحقق من مر�جعها و�أ�سالة م�سادرها. 
و�أ�ساف: كما �أن �أهم ما ميكن �أن ندربكم عليه، وبعد 
تخ�س�ساتكم،  يف  و�ملــهــار�ت  للمعارف  �لو�فية  �ملعرفة 
هو �لقدرة على �لتفكري �مل�ستقل وطرح �فكاركم و�لذي 
يف  �لنجاح  مقومات  �أهــم  على  للتعرف  �مليزة  يعطيكم 
�أي م�سوؤولية تتولونها.. لذ� ندعوكم دوما لل�ستفادة 
من �لرب�مج �لريادية �لتي توفرها �جلامعة للإ�سهام 

يف تنمية قدر�ت �لطلبة وتطوير مهار�تهم من خلل 
�مل�ساركة يف �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت وغريها من �لفعاليات 
د�خـــــل �لــــدولــــة وخـــارجـــهـــا، وكـــذلـــك �لـــتـــو��ـــســـل مع 
�لعاملية و�لتعرف على جتاربهم  �لقيادية  �ل�سخ�سيات 
وخرب�تهم.  و�أ�سار �سعادته �إىل �أن جامعة ز�يد حتر�ض 
عــلــى طـــرح �لــرب�مــج �لــتــي تــتــو�فــق مــع حــاجــات �سوق 
�إىل جانب هذه �لرب�مج �لريادية �لتي ت�ساهم  �لعمل 
ما  وهو  مهار�تهم،  وتطوير  �لطلبة  قــدر�ت  تنمية  يف 
ي�ساهم يف تكامل �إعد�د �لطلبة علميا وعمليا وينعك�ض 
على �مل�ستوى �لدر��سي و�لثقايف �ملتقدم �لذي يتميز به 
�ملوؤ�س�سات �لكربى �لعامة  �لطلبة و�خلريجون و�سعي 

و�خلا�سة يف ��ستقطابهم للعمل و�لتدريب.
ويف ختام كلمته، عرب �ملهيدب عن متنياته للمكرمني 
�لتخرج،  بعد  �لتميز  مــيــاديــن  يف  �لــتــفــوق  با�ستمر�ر 
و�لنطلق و�لتناف�ض �لقوي �سو�ء يف �سوق �لعمل �أو يف 

�لدر��سات �لعليا ويف �أي م�سروع م�ستقبلي.
حــ�ــســر حــفــل �لـــتـــكـــرمي كـــل مـــن �لـــدكـــتـــورة مارلني 
روبرت�ض، نائب مدير �جلامعة، و�لدكتور عبد �ملح�سن 
�ل�سوؤون  رئي�ض  �مل�سارك  �جلامعة  مدير  نائب  �أن�سي 
�لأكــادميــيــة، و�لــدكــتــورة فــاطــمــة �لــدرمــكــي، م�ساعد 
نائب مدير �جلامعة ل�سوؤون �لطلبة وعمد�ء �لكليات، 
و�ل�سيدة  �جلامعة،  عــام  م�سجل  رحمــي،  ربــا  و�ل�سيدة 

فتحية �خلمريي مديرة �إد�رة �لقيادة �لطلبية.

•• اأبوظبي - الفجر

من  �خلام�سة  �لــــدورة  فعاليات  �أبــوظــبــي  يف  �نطلقت 
�مل�ساحبة للدورة  �أبرز �لرب�مج  "دروب �لطو�يا" �أحد 
�لتا�سعة من "فن �أبوظبي" و�لذي تبد�أ فعالياته يوم 
�ل�ستعر��سات  �أوىل  و�أقــيــمــت  نوفمرب.   8 �لأربــعــاء 
مبيناء  معر�ض421  يف  �لــطــو�يــا  دروب  مــن  �لفنية 
�أبو �لفتوح،  �إ�سر�ف �لقيم طارق  باأبوظبي، حتت  ز�يد 
فر�سة  للجمهور  �لطو�يا"  "دروب  بــرنــامــج  ويــتــيــح 
�ملعا�سرة عن طريق دعوة  �لأد�ء  �لتفاعل مع عرو�ض 
فــنــانــني عــاملــيــني بــتــقــدمي �أعـــمـــال فــنــيــة تــتــ�ــســابــك مع 

�لن�سيج �لعمر�ين للمدن.
�ملعا�سر  �لفن  تفاعل  �لعام  هذ�  �لربنامج  وي�ستك�سف 
�لكوزموبوليتانية،  �أبوظبي  مدينة  �أ�سو�ت  تنوع  مع 
حــيــث تــتــعــدد �لــلــغــات �ملــنــطــوقــة وتــتــلقــى �جلغر�فيا 
�لبع�ض.  ببع�سها  �لثقافية  و�لــتــاأثــري�ت  �لجتماعية 
�لإلــكــرتونــيــة طارق  �ملو�سيقى  ومــوؤلــف  �لــفــنــان  وقـــام 
عطوي بن�سر  ميكرفونات يف �أنحاء متفرقة من ميناء 
ز�يد لت�سجل �أ�سو�ته و�سجيجه و�لأن�سطة �لطبيعية 

و�لب�سرية. 
وقدم طارق عطوي للجمهور عر�ض مو�سيقي ��ستخدم  
فيه �لرتكيبات �ل�سوتية �لناجتة عن هذ� �ملزيج �ملتكون 
من �أ�سو�ت �لهو�ء و�ملاء و�لطيور و�حلجارة و�مليناء مع 
�لفنانني �إيريك ل كاز� ومازن كرباج يف معر�ض421 

يف حفل �أقيم يوم �جلمعة �ملا�سي. 
ويعود د�نيل فتزل وفرقة رمييني بروتوكول �إىل "فن 
"�إفرو�ض  بــعــنــو�ن  للتاأمل  يــدعــو  بعر�ض  �أبوظبي" 
 11 �إىل   8 مـــن  �لـــفـــرتة  خــــلل  �ملاء" يـــقـــام  مــ�ــســي 
�إفرو�ض �لذي  �إىل نهر  نوفمرب. ت�ستند فكرة �لعر�ض 
وهي �حلدود  �لرتكية،  �ليونانية عن  �لأر��سي  يق�سم 
�أوروبا.  �إىل  طريقهم  يف  �ملهاجرون  يعربها  كان  �لتي 

وبعد �أن مت �إغلق تلك �حلدود، مل يعد �أمامهم �سوى 
و�لأكــر كلفة وخــطــورة، وهــو ركوب  �لأ�سعب  �خليار 
�أطفال  مــع  بالتعاون  �لعر�ض  يقدم  �ملتو�سط.  �أمـــو�ج 
لجئني يف �لعا�سمة �ليونانية �أثينا. ي�ستعيد "�إفرو�ض 
م�سي �ملاء" عر�ض جون كايدج "م�سي �ملاء" �لذي �ألفه 
يف �ل�ستينيات، ويقدم فتزل عر�سه بالتعاون مع �أطفال 
�لعر�ض  وقــدم  �أثينا.  �ليونانية  �لعا�سمة  يف  لجئني 
�إىل  بذ�كرتهم  يعودون  عندما  �لأولد  لق�س�ض  �سرد�ً 
�إىل  و�لرحيل  �أوطانهم،  لرتك  دفعتهم  �لتي  �لأ�سباب 
�لأولد  �أن  �أثينا. وحيث  �ليومية يف  �أوروبــا، وحياتهم 
ل ميكنهم تقدمي �لعر�ض على �مل�سرح، ياأخذ �جلمهور 
�سوتية  حمطات  يف  ق�س�سهم  �إىل  وي�ستمع  مكانهم، 
منفردة مت جتهيزها بالأدو�ت �ل�سرورية، من ثم يتم 

تاأدية �لعر�ض �ملو�سيقي بناء على تعليماتهم. 
منارة  يف  عـــر�ـــســـني  �لطو�يا"  "دروب  يـــقـــدم  كـــمـــا 

�ل�سعديات، من تاأليف �لفنان ح�سن خان �حلا�سل على 
جائزة �لأ�سد �لف�سي يف معر�ض بينايل �لبندقية هذ� 
�لعام، ويقدم خان عر�سه �لأول يوم 7 نوفمرب بعنو�ن 
رحلة  يف  �جلمهور  �سياأخذ  �لكبرية" �لذي  "�لو�حدة 
�ملو�سيقى  من  نوعني  بني  جتمع  مو�سيقية،  ملحمية 
�لتي مت تطويرها يف �سياق جمتمعات خمتلفة ثقافياً 
مــن خـــلل لــغــة �ملــو�ــســيــقــى �خلــا�ــســة بــالــفــنــان، و�لتي 
جنــحــت يف �ملـــزج بــدقــة بــني �أحلــــان و�إيــقــاعــات �ملوجة 
و�ملو�سيقي  "�سعبي"  عــلــيــهــا  يــطــلــق  �لــتــي  �جلـــديـــدة 

�لإلكرتونية. 
مو�سيقى  حــيــة!  "ذخرية  بــعــنــو�ن  �لــثــاين  عر�سه  �أمـــا 
حية"  �إلكرتونية  ومو�سيقي  وتــري  رباعي  للت�سفيق، 
فــيــقــدمــه خــــان يــــوم 9 نــوفــمــرب، ويــ�ــســتــمــر ملــــدة 40 
ملو�سيقى  خمتلفة  طــبــقــات  �لــعــر�ــض  ويــقــدم  دقــيــقــة. 
�لت�سفيق،  و�أمنــاط  �لوترية،  لــلآلت  �لرباعية  �لفرق 

�سوتي  �أفــق  لر�سم  كــاأدو�ت  �لإلكرتونية،  و�ملقطوعات 
جديد.

ياما�سيتا، عر�ض  ز�ن  �لفنان  يقدم  نوفمرب   8 يوم  يف 
�أد�ئي يعيد  عر�ض  وهــو  �لعظيمة"  "�مل�سرية  بعنو�ن 
عرب  خمتلفة  مناظري  مــن  معروفة  مفاهيم  تف�سري 
و�إعــــــادة ت�سميتها  لــلأ�ــســيــاء  �إعـــطـــاءه مــعــان جـــديـــدة 
من  للعامل  فهمنا  تف�سري  يعيد  وبــذلــك  وتعريفها، 
ـــــد�ع هـــذ� �لــعــمــل قــبــل زلـــــز�ل توهوكو  �إب حــولــنــا. مت 
على  �لعر�ض  وقــائــع  وجتــري  �لــيــابــان،  يف  وت�سونامي 
�لــعــر�ــض على  ويــركــز  �لــقــمــامــة.  �سكة حــديــد غطتها 
�ليومية  �حلياة  عن  و�لنف�سال  وقعت  �لتي  �لكارثة 
�ملعتادة، وياأخذ ياما�سيتا �جلمهور يف ف�ساء بعيد، حيث 
تكون �سحتنا �لعقلية يف خطر، و�إىل حيث نت�سارع مع 

�لأ�سكال �ملختلفة من حولنا. 
و�سيكون جمهور "فن �أبوظبي" على موعد مع �لفكاهة 
و"�أم�سية �ستاند �أب كوميدي" م�ساء يوم �جلمعة 10 
�للغة يف  دور  �سيدور مو�سوعها حول  و�لتي  نوفمرب، 
تكوين �لبنى �لجتماعية و�سوء �لفهم �لناجم يف �ملدن 
متعددة �لثقافات و�للغات. يقدم �لعر�ض �لكوميديان 
ونــهــو ت�سونغ  �حلــائــز على جــو�ئــز و�لإمـــار�تـــي عمر 

�إ�سماعيل
"�ض  كتاب:  �إطــلق  �أبوظبي" فعالية  "فن  يقدم  كما 
�ض �ض – كيف حتاكي �سوت �ل�ساحل با�ستخد�م يدين 
و�سجادة"، من تاأليف �لفنان جودت �إريك، مت �إ�سد�ره 
و�لتي  َت"  "كيَف  للن�سر  �مل�ستقلة  �ملـــبـــادرة  قــبــل  مــن 
ماأمون  مها  �لفنانتني  قبل  من   2012 عام  تاأ�س�ست 
و�آلء يون�ض. ويقدم �لكتاب �إر�ساد�ت دقيقة با�ستخد�م 

يد �ملوؤدي، و�سجادة ��سطناعية.
 50 �أبــوظــبــي  وتــبــلــغ قيمة تــذكــرة �لــدخــول �إىل فــن 
�إمــار�تــيــاً للبالغني، وجمــانــاً لــلــزو�ر �لــذيــن ل  درهــمــاً 

تتجاوز �أعمارهم 18 عاماً و�لطلب. 

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

بد�أ فرع �لهلل �لأحمر بالعني يف تطبيق 
بــرنــامــج �لــكــوبــونــات �لإلــــكــــرتوين جلمع 
�لعني  مبدينة  مــر�كــز  ثــلث  يف  �لتربعات 
�ــســمــلــت �ملـــركـــز �لـــتـــجـــاري �جلــيــمــي مول 
وم�ست�سفى تو�م ، �إ�سافة �إىل بنك �أبوظبي 

�لتجاري بو�سط �ملدينة .
وقـــد قـــام �ــســامل �لــريــ�ــض �لــعــامــري ،مدير 
فـــــرع �لــــهــــلل �لأحـــــمـــــر بـــالـــعـــني بــــزيــــارة 
كفاءة  على  للوقوف  مــول  �جليمي  مــوقــع 
�أن تطبيق  مــوؤكــد� على   ، �لــنــظــام �جلــديــد 
جتريبية  كمرحلة  بــد�أ  �لــذي  �لنظام  هــذ� 
يف  تعميمه  يتم  �أن  على  مــر�كــز  ثــلثــة  يف 
�إطار توجيهات �ساحب  ، ياأتي يف  �مل�ستقبل 
مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء 
حاكم دبي بهدف ت�سهيل �خلدمات �ملقدمة 

�ملــتــلحــقــة يف هذ�  �لـــتـــطـــور�ت  ومـــو�كـــبـــة 
�ملــجــال و�لـــذي ت�سعى دولـــة �لإمـــــار�ت �إىل 
تطبيقه يف كافة �ملجالت لي�سكل يف �لنهاية 
عليه  يعتاد  و�ــســلــوك  يومية  عمل  طريقة 
�لعامري  �سامل  و�أ�ــســار  ومقيم  مو�طن  كل 
يف  بـــد�أت  �لتي  �لتجريبية  �ملرحلة  �أن  �إىل 
�لكثري  �أكــدت  �حلــايل  �لعام  من  �أغ�سط�ض 
من �لإيجابيات يف هذ� �ملجال و�لتي ت�سجع 
�لــتــجــربــة يف جــمــيــع مو�قع  تــعــمــيــم  عــلــى 
�لــهــلل �لأحــمــر بــاملــديــنــة مــ�ــســري� �إىل �أن 
�لتجربة �جلديدة �ساهمت يف جذب �لكثري 
�لعون  تقدمي  يف  �لر�غبني  �ملح�سنني  مــن 
للمحتاجني حيث مل يقت�سر �لإقبال على 
�سغار �ل�سن فقط بل جتاوز ذلك �إىل كبار 
�ل�سن حيث ميكن لهم �ل�ستعانة مبوظف 
�لهلل �لأحمر �ملدرب على �لنظام �جلديد 

و�لذي ي�ساهم يف �خت�سار �لوقت.
�لنظام  �أن  �إىل  �لــعــامــري  �ــســامل  �أ�ــســار  كما 
�جلـــديـــد �ــســاهــم يف تــ�ــســهــيــل �لــعــهــدة على 

�مل�سروفات  من  �حلــد  �إىل  �إ�سافة  �ملــنــدوب 
�لـــهـــيـــئـــة يف طبع  تــتــكــبــدهــا  كـــانـــت  �لـــتـــي 
�لكبونات حيث �أن �لنظام �جلديد ل يحتاج 
�إىل مثل هذه �لكوبونات �لتقليدية وكذلك 
�لكبونات  هــذه  فقد  م�سكلة  من  �لتخل�ض 
كما  فيها  �لــتــلعــب  �أو  لتلفها  و�لــتــعــر�ــض 
ي�ساهم هذ� �لنظام �لذي ي�سعى �لفرع �إىل 
دقيق  ب�سكل  �ليــــر�د�ت  ح�سر  يف  تعميمه 
�أو  و�ــســريــع �ــســو�ء كـــان ذلـــك ب�سكل يــومــي 
�أ�سبوعي و�حلد من �لأخطاء �لتي ميكن �أن 
حتدث يف هذ� �خل�سو�ض ، كما ي�ساهم هذ� 
�لنظام يف حتديد وقت �لذروة د�خل �ملو�قع 
�لتقارير  �إىل  �لــعــودة  خــلل  مــن  �ملختلفة 

�لتي يقدمها �لربنامج �جلديد.
�لأحمر  �لــهــلل  فــرع  مــديــر  ويتطلع  هــذ� 
�إىل  �ملـــنـــدوب  حــاجــة  تقلي�ض  �إىل  بــالــعــني 
�لقدوم �إىل مكتب �لفرع وذلك لعدم وجود 
عهدة كوبونات حيث يتم �لتوريد �لكرتونيا 

وبالتايل توفري �لوقت و�جلهد.  
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�لتي  �ل�سامل  و�لفح�ض  �لت�سخي�ض  مر�كز  ��ستقبلت 
تديرها �خلدمات �لعلجية �خلارجية، �إحدى من�ساآت 
وفد�ً  "�سحة"،  �ل�سحية  للخدمات  �أبــوظــبــي  �سركة 
مقارنة  لإجـــر�ء  �أبوظبي  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  من 
�لــتــي من  �ملــمــار�ــســات  �أفــ�ــســل  معيارية و�لطــــلع على 
�لزعفر�نة  مــركــز  يف  وذلـــك  منها  �ل�ــســتــفــادة  �ملــمــكــن 
للت�سخي�ض و�لفح�ض و�ل�سامل يف �أبوظبي و يف مركز 

عود �لتوبة للت�سخي�ض و�لفح�ض و�ل�سامل يف �لعني.
�لطبية  �ل�سوؤون  مديرية  مدير  نائب  �لوفد  وت�سمن 

ق�سم  ورئــيــ�ــض  �لتخ�س�سية  �لــعــيــاد�ت  قــ�ــســم  ورئــيــ�ــض 
�لتمري�ض  ق�سم  ورئــيــ�ــض  �لــطــبــيــة  �ملــ�ــســانــدة  خــدمــات 
ورئي�ض ق�سم �ملالية ورئي�ض ق�سم تكنولوجيا �ملعلومات 
وخبري �جلودة.  وت�سمنت �لزيارة �لطلع على نظام 
و�لآليات  مري�ض  كل  مقابل  �لأطــبــاء  ون�سبة  �ملو�عيد 
�ملتبعة يف �ملخترب وكيفية �إد�رة �لإير�د�ت، هذ� بالإ�سافة 
و�ل�ستماع  �لإلكرتوين  ملفي  نظام  على  �لطــلع  �إىل 
�ملري�ض  معلومات  �إد�رة  كيفية  عن  مف�سل  �سرح  �إىل 

ودور تكنولوجيا �ملعلومات يف �لدعم و�مل�ساندة.
�لتي  �لأد�ء  مــوؤ�ــســر�ت  مناق�سة  �لــزيــارة  خــلل  كما مت 
بــ�ــســكــل م�ستمر  مــر�قــبــتــهــا  يــتــم  و�لـــتـــي  و�ــســعــهــا  مت 

�ملقدمة  �خلدمات  بجودة  و�لرتــقــاء  �حلفاظ  ل�سمان 
�لنتظار  وقت  مثل  �لت�سغيلية  �ملوؤ�سر�ت  ت�سمل  و�لتي 
وموؤ�سر�ت �لأد�ء �لطبي �لتي يتم من خللها مر�قبة 
�ل�سكري  ت�سمل  خمتلفة  جمـــالت  يف  �لتح�سن  ن�سب 
و�لربو.  و�لقولون  �لثدي و�لرحم  و�ل�سغط و�سرطان 
نتائج  تعر�ض  �لتي  �لتحكم  لوحة  �لفريق على  و�طلع 
و�أعد�د  �لنتظار  �ملوؤ�سر�ت مبا فيها وقت  حّية جلميع 

�ملر�جعني لدى كل طبيب.
وتعليقاً قال دكتور عمر عبد�لرحمن �لها�سمي، �ملدير 
�لتنفيذي للعمليات يف �خلدمات �لعلجية �خلارجية، 
مر�كز  من  �ل�سامل  و�لفح�ض  �لت�سخي�ض  مر�كز  تعد 

�أحدث  ومن  �سركة �سحة  �لر�ئدة يف منظومة  �لتمّيز 
�مل�ساريع �ل�سحية يف �ملنطقة حيث ميتاز مبر�فق وبنية 
حتتية ممتازة وخدمات �سحية ذ�ت جودة عالية تقدم 
من  عالية  درجـــة  ذو  �سحية  رعــايــة  مقدمي  قبل  مــن 
و��سعة  �ملر�كز جمموعة  .  وتقدم  و�ملــهــارة  �لحــرت�ف 
من �خلدمات �لتخ�س�سية، كما تتميز بتقدمي خدمة 
�لفح�ض �ل�سامل �لتي لقت �إقباًل كبري�ً من �جلمهور، 
لذ� ي�سعدنا م�ساركة هذه �لتجربة �لناجحة مع �لقيادة 
�لــعــامــة لــ�ــســرطــة �أبــوظــبــي ممــا يــعــزز �لــ�ــســر�كــات بني 
�سركة �سحة و�جلهات �حلكومية وي�ساعد يف �لرتقاء 

باخلدمات �لطبية �ملقدمة يف �إمارة �أبوظبي.

العني للتوزيع تناف�ص ال�سركات 
امل�ساركة يف م�سابقة انت قدها
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ت�سارك �لعني للتوزيع يف م�سابقة �نت قدرها �لتي �أطلقتها �سركة �أبو ظبي 
للخدمات �ل�سحية »�سحة« �لتي ت�ستهدف ما ل يقل عن �ألف مت�سابق من 
25 جهة على م�ستوى �إمارة �أبوظبي وت�ستمر 12 �أ�سبوعاً حتى 7 دي�سمرب 
بوجود 13 �خ�سائي �غذية لل�ست�سار�ت �ل�سحية و ت�سجيع موظفي �إمارة 

�أبو ظبي على تبني منط حياة �سحي.
�سارك عدد من موظفي �ل�سركة يف �مل�سابقة من خمتلف �لإد�ر�ت و�لأق�سام 
وممار�سات  متو�زن  �سحي  غذ�ئي  نظام  حتت  متناف�ض   21 عددهم  وبلغ 
�سحية، �سمن متابعه من فريق �سحة �لطبي.  ويقوم فريق �سحة �لطبي 
�جل�سم  وكتلة  و�لــطــول  �لـــوزن  ت�سمل  للمت�سابقني  �أ�سبوعية  بفحو�سات 
و�لدهون بالإ�سافة �إىل توفري بر�مج غذ�ئي �سحي مب�ساعدة �خت�سا�سية 
بالرتويج  �ل�سركة  قامت  كما  �سحة.   �سركة  من  خمت�ض  وطبيب  تغذية 
AADC_ عـــن �ملــ�ــســابــقــة مـــن خـــلل مـــو�قـــع �لــتــو��ــســل �لجــتــمــاعــي

خا�سة  فيديوهات  وعمل  �ملت�سابقني  بت�سوير   "@”CHANNEL
بهم تتمثل عن �لرقام �لتي خ�سروها قبل وخلل م�ساركتهم يف �نت قدها 
جديدة  �سحية  ممــار�ــســات  باعتماد  للمجتمع  ت�سجيعهم  �ىل  بــالإ�ــســافــة 
على  �ستعمل  �مل�سابقة  �أن  بالذكر  جدير  �أوز�نــهــم.   �إنقا�ض  يف  ت�ساعدهم 
تنفيذ م�سابقة خريية وجمتمعية تتمثل يف توفري كيلوجر�م من �لطعام 
عن كل كيلوجر�م يخ�سره �مل�ساركني يف �مل�سابقة للمجتمعات �لتي تعاين من 
4500 كيلوجر�م  �إىل  �لو�سول  ت�ستهدف �سركة »�سحة«  �ملجاعات. حيث 
من �لطعام. بالإ�سافة �ىل تكرمي فرق �جلهات �لأكر خ�سارة للوزن و�سيتم 
وجائزة  للوزن،  خ�سارة  �لأكــر  �لثلثة  للمت�سابقني  فردية  جو�ئز  توزيع 

�جلهة �لأكر تفاعًل مع �مل�سابقة على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي. 

على املوقع االإلكرتوين قريبًا
بلدية  مدينة العني تطلق خدمة تو�سيل 

املواد الغذائية جمانًا لأ�سحاب الهمم
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بد�أ مركز توزيع �ملو�د �لغذ�ئية ببلدية مدينة �لعني تقدمي خدمة �لتو�سيل 
�ملجاين للمو�د �لغذ�ئية لأ�سحاب �لهمم حتى منازلهم �سمن باقة �خلدمات 
�لتي تقدمها بلدية مدينة �لعني لأ�سحاب �لهمم من منطلق �هتمامها و 

رعايتها لهذه �لفئة �لهامة من �ملجتمع و متا�سياً مع مبادر�ت عام �خلري.
ويتم طلب �خلدمة حالياً عن طريق ح�سور من ينوب عن �ملتعامل للمركز 
و يعمل �ملركز حالياً على تفعيل �لطلب على �لبو�بة �للكرتونية ملر�كز بيع 
�ملو�د �لغذ�ئية قريباً و �لتي متكن �أ�سحاب �لهمم من �لطلب مبا�سرة من 
�ملوقع �للكرتوين لبلدية مدينة �لعني ، حيث يتم تو�سيل �ملو�د �لغذ�ئية 

�ملطلوبة يف جميع مناطق مدينة �لعني يف مدة ل تزيد عن 48 �ساعة .
و�أفاد �أحمد ر��سد �لنايلي رئي�ض مركز توزيع �ملو�د �لغذ�ئية ، �أنه �لبلدية 
�ملجاين  �لتو�سيل  خــدمــات  مــن  �لأوىل  �ملرحلة  �طــلق  خــلل  مــن  ت�سعى 
لأ�سحاب �لهمم �إىل تب�سيط �لإجر�ء�ت وت�سهيل عميلة نقل �ملو�د �لغذ�ئية، 
و   ، للمركز  �سخ�سياً  �إىل ح�سوره  �حلاجة  دون  للعميل  و�سولها  و�سلمة 
�جناز �ملعاملت دون �أي ر�سوم �إ�سافية ، و �خذت �لبلدية بعني �لعتبار رب 
�لأ�سرة �لذي يعاين من عجز د�ئم ، و من خلل هذه �خلدمة فهي توفر 

عليه عناء توفري �لحتياجات �ليومية لأ�سرته.
و�أ�ساف �لنايلي باأن �ملتعامل من �أ�سحاب �لهمم باإمكانه طلب جميع �ملو�د 
�لتو�سيل  �سيار�ت  �أن  ، حيث  �ملجمدة  �ملركز مبا فيها �لأطعمة  �ملتوفرة يف 
جمهزة بثلجات ل�سمان حفظ �ملو�د بدون تلف ، و يتم �لطلب يف �ملرحلة 
تعمميها  يتم  �أن  �لغذ�ئية على  �ملــو�د  لتوزيع  �لرئي�سي  �ملركز  �حلالية من 
على جميع �لفروع يف وقت لحق. وتقدم بلدية مدينة �لعني هذه �ملبادرة 
نظر�ً لدورها �لكبري يف تنمية �لعلقات �لجتماعية وتعزيز �لتو��سل بني 
بلدية مدينة �لعني وبني �لأ�سر �ملو�طنة ، وتقدمي �لدعم و�مل�ساندة جلميع 
فئات �ملجتمع بل ��ستثناء مبا فيها فئة �أ�سحاب �لهمم، �لتي توليهم بلدية 
مدينة �لعني �هتماماً خا�ساً وكبري�ً باعتبارهم فئة هامة يف �ملجتمع ينبغي 
تقدمي �لدعم لهم يف كل وقت ، بالإ�سافة لتقدمي خدمات تلبي �حتياجات 
جميع مو�طني مدينة �لعني، و�لتن�سيق مع �جلهات ذ�ت �لعلقة لتح�سني 
�لتجارب  مــن  و�ل�ــســتــفــادة  �خلــدمــات،  تقدمي  �لتميز يف  �لــكــفــاءة وحتقيق 

�ل�سابقة لتطوير �خلدمات �لتي تقدمها بلدية �لعني.



  و�عترب �لربوفي�سور �ملعاون يف �لطّب �ل�سريري 
�لدكتور  �لقلب  وزرع  �لقلب  ق�سور ع�سلة  ملر�ض 
"�لنهار"  ل�سحيفة  حــديــث  يف  �ــســكــوري  هــــادي 
�إىل  يعود  �لقلب  �سعف  �أن  "نعلم  �أننا  �للبنانية، 
�أ�سباب عدة �أهمها ت�سلب �سر�يني �لقلب و�رتفاع 
وم�ساكل  خلقية  �أ�سباب  �إىل  بالإ�سافة  �ل�سغط، 
يف �ــســمــامــات �لــقــلــب. كــمــا هــنــاك بع�ض �لأدويــــة 
بع�ض  تلًفا يف  ت�سبب  �لتي  �ل�سرطانية  �لعلجية 
خليا �لقلب. هذه �لأدوية �لتي �كت�سفت ملعاجلة 
ا جانبية  مر�ض �ل�سرطان تبنّي �أنها حتمل �أعر��سً

ومن بينها م�سكلت يف �لقلب.
قتل هذه  �لعلج مهمته  �أن هذ�  و�أ�ساف �سحيح 
خليا  ُي�سيب  �أحياًنا  لكنه  �ل�سرطانية؛  �خلليا 
�لتي ي�سعب  طبيعية ومنها خليا ع�سلة �لقلب 
�إىل  �لوقت  �إحياوؤها من جديد. ويــوؤدي ذلك مع 
ملنع  باكًر�  تدخًل  ت�ستوجب  �لــذي  �لقلب  ق�سور 
تدهور حالة �ملري�ض ورمبا �لوفاة. نحن ل نريد 
ميوت  �أن  �ل�سرطان  مــن  ُي�سفى  �لــذي  للمري�ض 

ب�سبب م�ساكل يف �لقلب.
وذكـــر �ــســكــوري "مع تــقــدم �لــطــب وتــطــور �أدويـــة 
�لأمـــر��ـــض �لــ�ــســرطــانــيــة �أ�ــســبــح لــديــنــا علجات 
متنوعة جتعل �ملري�ض يعي�ض فرتة �أطول وت�سفيه 
من هذ� �ملر�ض، �إل �نها تت�سبب يف بع�ض �لأحيان 
ل  �ملــثــال  �سبيل  على  �أخــــرى.  �سحية  مب�سكلت 

�حل�سر �أن بع�ض �لأطفال �لذين يعانون �سرطان 
�لدم )�للوكيميا( ويخ�سعون لعلجات كيميائية، 

�لقلب  يف  م�سكلت  �لعمر  تقدم  مــع  يعانون  قــد 
ومن بينها ق�سور يف عمله. ويعود �سبب ذلك �ىل 

ومن  �لقلب،  على  �لكيميائية  �لــعــلجــات  تــاأثــري 
�ملهم جًد� �لك�سف �ملبكر عن هذه �حلالت.

�لثدي  �سرطان  عانني  �للو�تي  �لن�ساء  تتاأثر  كما 
بع�ض  يف  توؤثر  قد  كيميائية  لعلجات  وخ�سعن 
ت�سعف ع�سلة  وقد  قلوبهن  على �سحة  �لأحيان 
�لقلب" م�سيفا "�إذن توؤثر �لعلجات �لكيميائية 
و�ل�سعاعية على �لقلب و�لتي ميكن تق�سيمها �إىل 

�سقني وفق �سكوري".
�سكوري،  قــال  �لإ�ــســعــاعــي،  �لــعــلج  يخ�ض  وفيما 
موجًها  �ليوم  �أ�سبح  �لأ�سعة  علج  �أن  "�سحيح 
بــطــريــقــة حمـــــددة ويف مــنــطــقــة �ــســغــرية وغري 
م�سكلت  وجــود  نلحظ  مازلنا  �أننا  �إل  ممتدة، 
يقتل  �لــذي  �لإ�سعاعي،  �لعلج  نتيجة  �لقلب  يف 
�خلليا �ل�سرطانية ولكنه يف �لوقت نف�سه يوؤدي 
قتل  �إىل  يــوؤدي  كما  �لقلب،  غ�ساء  يف  �لتهاب  �إىل 
خليا يف ع�سلة �لقلب وتالًيا ق�سور يف �لقلب �أو 
ت�ستغرق  �ل�سر�يني.  �أو  �لقلب  �سمامات  يف  دمــار 
بني  ما  �لعلجات  عن  �لناجمة  �مل�ساعفات  هــذه 
7 �إىل 10 �سنو�ت للظهور بالإ�سافة �إىل �لفرتة 

�لتي يخ�سع فيها �ملري�ض للعلج.
�ل�سبب  �أن  �لـــدر��ـــســـات  "ك�سفت  �ــســكــوري،  وقــــال 
�جلانبية  �مل�ساعفات  هــذه  عن  �مل�سوؤول  �لرئي�ض 
�ملوجودة  و�ملخاطر  و�لكمية  �لـــدو�ء  بنوع  يتمثل 
�رتفعت  �ملــخــاطــر  ز�دت  وكــلــمــا  �ملري�ض".  عــنــد 

�حتمالت مو�جهة م�سكلت يف �لقلب وق�سوره.
مــهــم يف معرفة  �ملــعــالــج  �لــطــبــيــب  "دور  وتـــابـــع: 

و�لعمل  �لقلب  مب�ساكل  �ملري�ض  �إ�سابة  خماطر 
مع طبيب �لقلب ملتابعة �ملري�ض وتفادي ح�سول 
هذه �مل�ساعفات �جلانبية غري �ملحبذة �أو معاجلته 
يف �أ�سرع وقت ممكن من خلل �لت�سخي�ض �ملبكر 

للح�سول على نتيجة فعالة".
و�لقولون  �لكلى  �سرطان  �أدويــة  �أن  "كما  و�أ�ساف 
�أن  �ملهم  مــن  لذلك  �ل�سغط.  يف  �رتــفــاًعــا  ُت�سبب 
�سغط  مــن  يعاين  �لــذي  �سيما  ل  �ملري�ض  يعالج 
مرتفع قبل �إ�سابته بال�سرطان ومتابعته لتفادي 
و�ل�سر�يني  �لــقــلــب  ع�سلة  يف  مــ�ــســاكــل  حــ�ــســول 

و�لرئة"..
�ل�سريري  �لــطــّب  يف  �ملــعــاون  �لربوفي�سور  و�ــســدد 
على  �لــقــلــب  وزرع  �لــقــلــب  ع�سلة  قــ�ــســور  ملــر�ــض 
توؤثر على ع�سلة  �لتي  �لأدويــة  بع�ض  "هناك  �أن 
�لقلب، لذ� �أهم طريقة ملر�قبة �لقلب وت�سخي�ض 
للقلب،  �سوتية  �ــســورة  �إجــــر�ء  يف  تكمن  مر�سه 
�إجر�ء فح�ض يظهر �سعف ع�سلة  بالإ�سافة �ىل 
�لــقــلــب قــبــل �ن تــ�ــســعــف حــقــيــقــة. وتــعــتــرب هذه 
و�إ�ستكمال  �لقلب  علج  ملبا�سرة  مهمة  �لطريقة 
�لــ�ــســرطــان( و�ملــــــو�ز�ة بني  عــلجــه �لأول )�ــســد 
م�ساعفات  �أي  مــدة  مــن  و�لتخفيف  �لــعــلجــني 
جانبية. بالإ�سافة �إىل فحو�ض �لدم �لتي تك�سف 
�حتمال وجود خليا  ومعرفة  �لدم  ن�سبة �سغط 

ميتة.

من  �ملنزل  ربــة  ولتتمكن  ذ�تــه،  بحد  قائم  وعلم  فن  �لطبخ 
حت�سري �أ�سهى �لأطباق لأفر�د �لأ�سرة و�ل�سيوف، لبد من 
�أن تتقن بع�ض �ملبادئ �لأ�سا�سية �لتي ت�ساعدها يف �حلفاظ 
يف  �لغذ�ئية  فو�ئدها  على  و�حل�سول  �لأطعمة،  نكهة  على 

نف�ض �لوقت.
�أثناء  وتــرتــكــب �لــعــديــد مــن ربـــات �ملــنــازل بع�ض �لأخـــطـــاء 
حت�سري �لطعام، ويت�سبب ذلك يف فقد�ن ماأكولتها لنكهتها 

�ملميزة وتقلل �لرغبة يف تناولها.
�لو�جب  �لأخـــطـــاء  �أهــــم  �أورد  د�يــــت،  �ــســل�ــض  �ــســيــف  مــوقــع 

ت�سحيحها �أثناء �لطبخ للح�سول:

مبكر:  ب�صكل  الطازجة  االأع�صاب  اإ�صافة   1-
تفقد �لأع�ساب �لطازجة مثل �لبقدون�ض و�لكزبرة و�لنعناع 
حال  يف  �لغذ�ئية  وفــو�ئــدهــا  نكهتها  و�ملــريمــيــة  و�لــريــحــان 
�ملر�حل  يف  �إ�سافتها  يجب  لذلك  طويلة؛  لفرتة  طهيها  مت 
�لأخــرية من عملية �لطهي للح�سول على �لفائدة �ملرجوة 

منها.

املكرونة:  جتفيف   2-
قبل �لتخل�ض من �ملياه �لتي �سلقت �ملكرونة بد�خلها، يف�سل 

�أو كــوبــني منها، حيث  تـــرت�وح بــني كــوب  �لحــتــفــاظ بكمية 
حتتوي هذه �ملياه على كمية كبرية من �لن�سويات و�ملعادن، 

بالإ�سافة �إىل �أنها ت�سيف نكهة وقو�م كثيف لل�سل�سة.

اخل�صار:  طهي  يف  املبالغة   3-
يوؤدي �لإفر�ط يف طهي �خل�سر �لطازجة �إىل فقد�نها لفو�ئدها 
�لغذ�ئية ولونها �لأخ�سر �ملميز، و�أف�سل طريقة لطهي �خل�سر 
�لطازجة عن طريق نقعها يف ماء مغلي مع �إ�سافة كمية قليلة 
ملــدة ل تزيد عن دقيقتني ومــن ثم  من �سود� �خلبيز، وذلــك 

تنقل مبا�سرة �إىل وعاء يحتوي على ماء مثلج.

واحد:  قدر  يف  واخل�صار  اللحوم  طهي   4-
مما يعني ترك �خل�ســــــــــار على �لنــــــــــــار فرتة طويلة تت�سبب 
�ملوجودة  و�ملــعــادن  �لفيتامينات  �لأكــرب من  يف �سياع �جلــزء 
�سلق  هي  �تباعها  يجب  �لتي  �ل�سحيــــــــحة  و�لطريقة  فيها، 
يف  �خل�ســــــــــــار  �ســـــــــلق  ثم  ومن  ين�سج،  �أن  �إىل  �أوًل  �للحم 
�إىل  �ل�سلق  مــاء  مــع  وت�ساف  ب�سيطة،  وملــدة  منف�سل  وعــاء 

�للحم.
الزيت: اأو  بال�صمن  اخل�صار  تقليب   5-

 تت�سبب هذه �لطريقة �أي�ساً بتخريب �لفيتامينات �ملوجودة 
يف �خل�سار، بالإ�سافة �إىل �إحاطتها بطبقة دهنية متنع دخول 

�لع�سار�ت �لها�سمة �إليها مما يجعلها �سعبة �له�سم.

�صلقها: قبل  اخل�صر  تق�صري   6-
�لدرنية  �خل�سر  �أنـــو�ع  بع�ض  �سلق  �ل�سائعة  �لأخــطــاء  من   
كالبطاطا بعد تق�سريها، ويوؤدي ذلك �إىل فقد�نها لقيمتها 
�أن ت�سلق بق�سورها ومن ثم تق�سر قبل  �لغذ�ئية، و�لأف�سل 

تناولها مبا�سرة.
املاء:  يف  املجمدة  واللحوم  اخل�صروات  و�صع   7-

�ملغلي،  �ملــاء  يف  �ملجمدة  و�خل�سار  �للحوم  و�سع  �خلطاأ  من 
بل يجب تركها مدة ليزول �جلليد عنها، ومن ثم ت�سبح 

جاهزة للطبخ.

مرات: عدة  ال�صاي  غلي   8-
 ين�سح بعدم غلي �ل�ساي �أكر من مرة وملدة طويلة؛ لأن 
ذلك يفقده �لكثري من قيمته �لغذ�ئية ويوؤدي �إىل ت�سكل 

مو�د �سامة فيه.

املاء: من  كبرية  بكمية  اخل�صار  �صلق   9-
 يف�سل ��ستخد�م �أقل كمية ممكنة من �ملاء ل�سلق �خل�سار، 
وكلما ز�دت كمية �ملاء �مل�ستخدمة تفقد �خل�سر كمية �أكرب 

من قيمتها �لغذ�ئية.

�صغرية: قطع  اإىل  اخل�صر  تقطيع   10-
 عند طهي �خل�سر يف�سل عدم تقطيعها �إىل قطع �سغرية 
قبل عملية �ل�سلق، فكلما كانت �لقطع �سغرية ز�د �حتمال 

فقد�نها لقيمتها �لغذ�ئية.

طـــــــــــــــب

23
ن�سائح ملر�سى ال�سرطان.. حتى ل يوؤثر الكيماوي والإ�سعاعي يف ع�سلة القلب

لفت خرباء يف الطب اإيل خطورة االآثار التي يرتكها عاج 
ال�صرطان على ع�صلة القلب، موجهني جمموعة من الن�صائح 

لتجنب التداعيات املحتملة لذلك.
على  ال�صرطانية  العاجات  تاأثري  عدة  درا�صات  وك�صفت 
�صحة القلب، فكيف ميكن اأن يتفادى املري�ض هذه امل�صاعفات 
اجلانبية؟ ومتى يجب التدخل طبًيا لتفادي تفاقم امل�صكلة 

ورمبا الوفاة نتيجة القلب ولي�ض ال�صرطان؟

لـربات املنزل.. 10 اأخطاء يجب جتنبها يف املطبخ
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العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7

اإعللللللللللان
للمقاولت  �ل�ســـــادة/�لكويرة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

�لعامة رخ�سة رقم:CN 1145615 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة جنود عامر عمر �سالح عمر %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �حمد عامر عمر �سالح عمر
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خلل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7

اإعللللللللللان
�ل�ســـــادة/ديجيتل برنت هاو�ض  �لتنمية �لقت�سادية بان  تعلن د�ئـــرة 

رخ�سة رقم:CN 1558360 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة عبد�هلل علي عبد�هلل ح�سني �حلو�سني %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف علي عبد�هلل ح�سني عي�سى �حلو�سني
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خلل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7

اإلغاء اعان �صابق
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�سادية بخ�سو�ض �لرخ�سة 
رقم:CN 1036041 بال�سم �لتجاري:�لد�نة للعقار�ت 
و�عادة  �لرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  و�ل�سيانة 

�لو�سع كما كان عليه �سابقا
�لعلن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سبوع  خلل  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7

اإعللللللللللان
باربر  �ل�ســـــادة/ذ�  بان  �لتنمية �لقت�سادية  د�ئـــرة  تعلن 

لوجن للحلقة �لرجالية
رخ�سة رقم:CN 2400822 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��سبوع  خلل  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7

اإعللللللللللان
�لبحرية  للماكولت  �كو�ريوم  �ل�ســـــادة/مطعم  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 2240844 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سامه �حمد عبد�هلل �حلوري من �سريك �ىل وكيل خدمات

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ ��سامه �حمد عبد�هلل �حلوري من 51% �ىل %0
تعديل مدير/��سافة ماريو جميل �سماحه

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/ماريو جميل �سماحه من �سريك �ىل مالك
تعديل ن�سب �ل�سركاء/ ماريو جميل �سماحه من 49% �ىل %100

تعديل مدير/حذف عمر يحيى �سحادة �لغز�وي
تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل ٦0.0*0.20

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ��سم جتاري من/ مطعم �كو�ريوم للماكولت �لبحرية ذ.م.م

AQUARIUM SEA FOOD RESTAURANT LLC
�ىل/مطعم �كو�ريوم للماكولت �لبحرية

AQUARIUM SEA FOOD RESTAURANT
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خلل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7

اإعللللللللللان
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�ســـــادة/�نطلقة لل�ست�سار�ت �لد�رية مملوكة 

ل�سند �أبوظبي ذ.م.م - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 2150115 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�ساحة 0.50*0.20 �ىل 1*1
تعديل ��سم جتاري من/ �نطلقة لل�ست�سار�ت �لد�رية مملوكة ل�سند �أبوظبي ذ.م.م 

- �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ.م.م
 INTILAQA MANAGEMENT CONSULTANCY OWNED BY

SANAD ABU DHABI LLC - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
�ىل/�نطلقة لل�ست�سار�ت �لد�رية - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ.م.م

INTILAQA MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
SANAD ABU DHABI LLC تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سند �أبوظبي ذ.م.م
�لو�حد  �ل�سخ�ض  �سركة   - لل�ستثمار  رد  بيكني  وبيع/��سافة  تنازل  �ل�سركاء  تعديل 

BEACON RED Investment - SOLE PROPRIETORSHIP LLC ذ.م.م
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خلل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7

اإعللللللللللان
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�ســـــادة/كافترييا زهرة �جلنوب 

رخ�سة رقم:CN 1121953 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة عو�ض حممد عو�ض �حمد �سوعان %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف حمد �سامل �سعيد جمعه �لنعيمي
تعديل وكيل خدمات

حذف نايف عبد حممد �لعليمات
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خلل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7

اإعللللللللللان
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�ســـــادة/وكالت بن حم �لتجارية

رخ�سة رقم:CN 1000980 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�ساحة 01*01 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��سم جتاري من/ وكالت بن حم �لتجارية

BIN HAM TRADING AGENCIES

�ىل/وكالت بن حم �لتجارية - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ.م.م
BIN HAM TRADING AGENCIES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�ساط/��سافة جتارة �ل�سلحة و�لذخائر - باجلملة )4٦599٦9(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خلل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7

اإعللللللللللان
للعمال  باور  �ل�ســـــادة/�و�سن  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 
�لكهربائية ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1791401 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة ��سد علي �بوبكر %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة وجدي ح�سن عمر �حلو�مده %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ديال �سامي و�كيم

د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خلل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7

اإعللللللللللان
�لقليمي  �ل�ســـــادة/�ملعهد  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

�لتعليمي ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1000255 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة ذياب عبد�هلل �سعيد �بر�هيم �ليماحي %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة جريين توما�ض �سامويل %24

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة توما�ض �سامويل %25
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف توما�ض �سامويل جريين

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ذياب عبد�هلل �سعيد �بر�هيم
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خلل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7

اإعللللللللللان
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�ســـــادة/�سيدلية جولدن ليف 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 2018139 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �لبطل لل�ستثمار�ت ذ.م.م

al batal investments llc
هولدينجز  �نف�ستمنت  ليف  وبيع/��سافة  تنازل  �ل�سركاء  تعديل 

life investment holding limited ليمتد
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف عبد�لرحمن عبد�لنا�سر

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيخة عتيق عبيد �لرميثي
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خلل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7

اإعللللللللللان
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�ســـــادة/فرع/عامل �لعطلت

 رخ�سة رقم:CN 2239768 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/فرع/ عامل �لعطلت

BRANCH/GLOBAL HOLIDAYS

�ىل/�سفريات عامل �لعطلت

GLOBAL HOLIDAY TRAVEL

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خلل  �لقت�سادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج اعان الن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  �ملالك:فيربيفات للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م

OF : طلب لت�سجيل بيانات �لعلمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم :247033     بتاريخ : 1/1٨/201٦

با�ســــــم :فيربيفات للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م
وعنو�نه:مكتب رقم 1٦02 - ملك �لتنمية �لوطنية للتطوير و�ل�ستثمار �لعقاري - برج خليفة

بردبي - هاتف:97144049٦0٦ - فاك�ض:97144049٦07 - �سندوق �لربيد:37٨97٨ دبي
�صورة العامة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3٨ جتارة عامة )ت�سمل �ملن�ساآت �لتجارية �لتي تقوم با�ستري�د 
�عادة بيع �و �عادة ت�سدير جميع �أ�سناف �ل�سلع و�ملنتجات و�لب�سائع �ملذكورة تف�سيل يف فئة �لتجارة من 

دليل ت�سنيف �لأن�سطة ما عد� ما يحتاج منها ملو�فقات من �جلهات �ملخت�سة �لخرى.
وتوجد   F بحرف  مكمل  منه  �لأي�سر  و�جلانب  مميز  ب�سكل  كبري  بخط  مكتوب   O �لعلمة:حرف  و�سف 

.F ويوجد �سعار �لعلمة �لتجارية )     ( د�خل �جلزء �ملظلل من حرف O د�خل �حلرف F سنتني �حلرف�
�ل�سرت�طات:.

�أو  �لقت�ساد   وز�رة  يف  �لتجارية  �لعلمات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلك  على  �عرت��ض  لديه  من  فعلى 
�إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن .

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  نوفمرب 2017 العدد 12167

R

منوذج اعان الن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  �ملالك:مطعم �ملطبخ �لأردين

 Jordan kitchen طلب لت�سجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : �ملطبخ �لأردين
�ملودعة بالرقم :27٦7٨٨     بتاريخ : 2017/7/19

با�ســــــم :مطعم �ملطبخ �لأردين
وعنو�نه:دبي - معر�ض ٦001 ملك خالد جمال ماجد �لغرير مردف - جممع و�حة بر�جيل 

هاتف:0097143٦41100 - فاك�ض:045515949 - �سندوق �لربيد:4٨7010
mayssa@smsmena.com:مييل�

�صورة العامة

�ملوؤقت  و�ليــو�ء  وم�سروبات  �لأطعمة  توفري  خدمات  بالفئة:34  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�سلع  لتمييز  وذلك 
و�لبقلوة  �لكنافة  �ل�سعبية  �حلــلــويــات  �ىل  بال�سافة  و�ل�سلطات  و�ل�سرقية  �لعربية  �لــوجــبــات  وتــقــدمي 

وتو�بعها.
و�سف �لعلمة:�سعار مطعم �ملطبخ �لأردين.

�ل�سرت�طات:.
�أو  �لقت�ساد   وز�رة  يف  �لتجارية  �لعلمات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلك  على  �عرت��ض  لديه  من  فعلى 

�إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن .
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  نوفمرب 2017 العدد 12167 العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7

اإعللللللللللان
للمقاولت  �لربعة  �ل�ســـــادة/�لف�سول  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

�لعامة ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 2207625 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة فاطمه حممد علي %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �حمد حممد حممد بن خلف �ملزروعي
تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�ساحة 0.٦0*0.40 �ىل 1*1

تعديل عنو�ن/من منطقة �لظفرة منطقة �لظفرة ليو� - يثي - ق 33 - مكتب 
�ملالك/حممد �سامل حاب�ض �سامل �ملن�سوري/و�خرون �ىل منطقة �لظفرة   40

ليو� يثي 955٨3 955٨3 حممد �سامل حاب�ض �سامل و�خرين
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خلل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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اإعللللللللللان
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�ســـــادة/كافترييا روجر برجر

رخ�سة رقم:CN 2150789 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�ساحة 1*3 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/ كافترييا روجر برجر
RUGER BURGER CAFETERIA

�ىل/مطعم روجر برجر
RUGER BURGER RESTUARENT

تعديل ن�ساط/��سافة مطعم )5٦10001(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خلل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعلمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 990٨3 

 با�سم  موؤ�س�سة �لنور�ض �لعاملية 

وعنو�نه  �ض.ب: 3470  �أبو ظبي ـ دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

و�مل�سجلة حتت رقم  : )  15٦722   (                    بتاريخ  :    2011/10/1٦

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من  تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف :    2017/٨/21  وحتى تاريخ :     21/٨/2027

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعان الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

�ملالك : �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 2493٨  
باإ�سم : �لإمار�ت

وعنو�نه : بناية مركز دبي  للطري�ن ، دو�ر �ل�سعلة ، ديرة  دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ:15/0٨/199٨ و�مل�سجلة حتت �لرقم : 1755٦ 

�صورة العامة

�نتهاء �حلماية يف:  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخــرى  �سنو�ت  ملدة ع�سر  �ملفعول  نافذة  و�ستظل �حلماية 
201٨/01/04 وحتى تاريخ: 01/04/202٨.  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعان الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

�ملالك : �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 2493٦   
باإ�سم : �لإمار�ت

وعنو�نه : بناية مركز دبي  للطري�ن ، دو�ر �ل�سعلة ، ديرة  دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ:11/0٨/199٨ و�مل�سجلة حتت �لرقم : 174٦2 

�صورة العامة

�نتهاء �حلماية يف:  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخــرى  �سنو�ت  ملدة ع�سر  �ملفعول  نافذة  و�ستظل �حلماية 
201٨/01/04 وحتى تاريخ: 01/04/202٨.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعان الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

�ملالك : �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 24937   
باإ�سم : �لإمار�ت

وعنو�نه : بناية مركز دبي  للطري�ن ، دو�ر �ل�سعلة ، ديرة  دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ:51/0٨/199٨ و�مل�سجلة حتت �لرقم : 17555 

�صورة العامة

�نتهاء �حلماية يف:  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخــرى  �سنو�ت  ملدة ع�سر  �ملفعول  نافذة  و�ستظل �حلماية 
201٨/01/04 وحتى تاريخ: 01/04/202٨.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 12167 بتاريخ 2017/11/7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 12167 بتاريخ 2017/11/7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
�لعدد 12167 بتاريخ 2017/11/7وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  �إ�سناد للملكية �لفكرية .
 ALBAITALKHALLJI FOR PERFUME :بطلب لت�سجيل �لعلمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 22٨2٦7          بتاريخ :04/ 2015/03
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

باإ�ســم:   �لبيت �خلليجي للعطور )�ض.ذ.م.م(.
وعنو�نه: �ل�سارقة   -  �لأمـار�ت �لعربيـة �ملتحـدة

 وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات
 �مل�ستح�سر�ت �خلا�سة بتبيي�ض �لأقم�سة، وغريهان من �ملو�د �لتي ت�ستخدم يف غ�سيل �مللب�ض، وم�ستح�سر�ت 
�لتزيني  ومــو�د  �لطيارة  و�لــزيــوت  �لعطرية  �ملــو�د  �ل�سابون  و�لك�سط،  �لأو�ــســاخ  و�إز�لـــة  و�ل�سقل  �لتنظيف 

)�لكوزمتيك( وحماليل �ل�سعر، ومعاجني �لأ�سنان، وم�ستح�سر�ت �لتجميل، و�لعطور و�لبخور.    
�لو�قـعة بالفئة :   )03(

باللغة �لعربية )�لبيت �خلليجي)على خلفية  :  �لعلمة عبارة عن �سكل و كلمات مكتوبة  و�سف �لعلمة 
بي�ساء �للون ، وب�سكل زخريف على قاعدة تاج ملكي باللون �لأحمر �لد�كن ، ويوجد �أدنى �لتاج �إ�سم �لعلمة 
بحروف لتينية )ALBAITALKHALLJI FOR PERFUME ( كما هو مو�سح بال�سكل 

�لعام للعلمة .
�ل�ســرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  �إ�سناد للملكية �لفكرية .
 ALBAITALKHALLJI FOR PERFUME :بطلب لت�سجيل �لعلمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 22٨٨٦9          بتاريخ :04/ 2015/03
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

باإ�ســم:   �لبيت �خلليجي للعطور )�ض.ذ.م.م(.
وعنو�نه: �ل�سارقة   -  �لأمـار�ت �لعربيـة �ملتحـدة
 وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات .

 �لإعلن و�لأعمال �لتجارية و�لإد�رة �لعامة و�إد�رة �ملكاتب وخدمات �ل�ستري�د و�لت�سدير.
�لو�قـعة بالفئة :   )35(

باللغة �لعربية )�لبيت �خلليجي)على خلفية  :  �لعلمة عبارة عن �سكل و كلمات مكتوبة  و�سف �لعلمة 
بي�ساء �للون ، وب�سكل زخريف على قاعدة تاج ملكي باللون �لأحمر �لد�كن ، ويوجد �أدنى �لتاج �إ�سم �لعلمة 
بحروف لتينية )ALBAITALKHALLJI FOR PERFUME ( كما هو مو�سح بال�سكل 

�لعام للعلمة .
�ل�ســرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعان الن�صرعن انتقال امللكية
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

بي�ض & جوري�ض كون�سبت لإد�رة �حلقوق و�مللكيات �لفكرية
بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية :

باإ�سم مالك : ماني�ض كومار 
و عنو�نه : �ل�سارقة .

�ملودعة بالرقم :  2135٦5   بتاريخ : 2٦/2014/0٦
��سم �ملتنازل له: بونيت �سور�ج بر�كا�ض جمالنى 

و  عنو�نه : �ل�سارقة . 
�مل�سجلة بالرقم:   2135٦5  بتاريخ :  2014/12/1٦            

بتاريخ : 2017/10/31 و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد : 1٨1 
�صورة العامة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :  04
تاريـخ  �نتقال �مللكية :    2017/13/0٨  

تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل :   2017/   /

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/06180/2017 / جتاري     
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/06826/2017   جتاري  - ايجارات بالن�شر

�ىل �ملنفذ �سده : دميا�ض للتجارة �لعامة -  جمهول حمل �لقامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ: جمموعة �حلبتور - �ض ذ م م ، و�سلطان �حمد �حلبتور  

�ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عله و�لقا�سي بالتي:
1- �لز�م �ملنفذ �سده بالقيمة �ليجارية من تاريخ 2017/4/1 وحتى ٨/٨/2017 

بو�قع بدل �يجار �سنوي 19٨.215 درهم 
 2 - �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 

من  يــوم  ع�سر  خم�سة  خــلل  �حلكم  هــذ�  بتنفيذ  مكلفون  �نكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ �لن�سر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خلل �ملهلة �ملبينة �سوف يتم �تخاذ 
�لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه  - ملحظة / �سيتم �إغلق ملف �لتنفيذ 
تاريخ  مــن  �يــام  بالن�سر خــلل ع�سرة  �لإعـــلن  �فـــادة  ت�سليم  عــدم  تلقائيا حــال 

��ستلمه وفقا للقر�ر رقم 21 ل�سنة 2017(
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2156  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- �إم �يه �إف �إت�ض �أيه زد كوموديتي م د م �ض  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ �سوفينا برتغال كون�سيومر جودز �إ�ض �إيه ومقرها خارج �لدولة بدولة 
�لدعوى  �أقــام عليك  قد    - �ل�سام�سي  �لــزري  / عبد�هلل حممد علي  �لربتغال وميثله 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )٨2.2.497.414 
من   %12 بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  مع  �مريكي(  دولر   ٦٨0.494.50( �إمــار�تــي(  درهــم 
تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب.   وحددت لها جل�سة 
لذ�   Ch2.E.21 بالقاعة  �ض   9.30 �ل�ساعة    2017/11/23 �ملــو�فــق   �خلمي�ض   يــوم 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1٨37 
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ حممد كاظم علي د�سمال �حلد�د ، �إمار�تي  �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
�ر�ساد عبد�لقادر حممد - هندي �جلن�سية )�لنجم  �ل�سيد/ حممد  �لبالغة 51% وذلك �ىل  عن كامل ح�سته 
�لبرز ملو�د �لبناء - ذ م م ( تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )5٦2٦٦٦( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية 

�لقت�سادية بال�سارقة 
تعديلت �خرى :- مت تغيري �ل�سكل �لقانوين لل�سركة من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل موؤ�س�سة فردية 
بوكيل خدمات - مت تغيري �ل�سم �لتجاري من �ل�سم �لتجاري �لقدمي )�لنجم �لربز ملو�د �لبناء - ذ م م( لي�سبح 

�ل�سم �لتجاري �جلديد )�لنجم �لبرز ملو�د �لبناء( 
وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . 
فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ 
هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت 

�لقانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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وزارة العدل
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1٨45
�لبيع  يف  يرغب  �جلن�سية  باك�ستاين    - علي  ريا�ست  جاويد  ��سف  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
باك�ستاين   - �حمد  نياز  ��سفاق  حممد  �ل�سيد/  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل 
�جلن�سية يف �لرخ�سة �مل�سماة )��سف جاويد لتنظيف �ملباين ( تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة  تعديلت �خرى : 
مت تغيري �ل�سم �لتجاري من )��سف جاويد لتنظيف �ملباين ( �ىل )منارة �جلرف ملقاولت تركيب وحد�ت 
�لتكييف( - كما مت تغيري �لن�ساط من )خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين و�مل�ساكن ، خدمات �لتنظيف 

�خلارجي )و�جهات ( �ملباين( �إىل )مقاولت فئة �ساد�سة ، تركيب وحد�ت �لتكييف( 
�لكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�ض 
�ليه بعد  �مل�سار  �لت�سديق  على �لجر�ء  للعلم و�نه �سوف يتم  ن�سر هذ� �لعلن  �قت�سى  . فقد  �لعدل 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1٨39
يرغب  �جلن�سية  �فغاين   - جان  �سابر  جل  �سليمان  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�سيد/ ر�سول حممد عيد 
�مل�سماة )�لعاج �لف�سي ملقاولت �لنجارة  ، وذلك يف �لرخ�سة  حممد - �فغاين �جلن�سية 
د�ئرة  من  �ل�سادرة   )74٨5٦2( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست   ) �مل�سلحة 

�لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة. 
وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 1٨3٨

باك�ستاين �جلن�سية   - �سرزمني خان  ريا�ض علي  �ل�سيد/   بان  للجميع  ليكن معلوما 
�ل�سيد/  �ىل  وذلك   )%100( �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
باري�ض  �مل�سماة )عني  �لرخ�سة  �ردين �جلن�سية يف   - عبد�لرحيم �مني حممد طويل 
للمقاولت �ل�سحية( تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )534٦12(  تعديلت 

�خرى : ل يوجد. 
وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  
على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��ض 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1٨2٦
باك�ستاين    - ��سرف  حممد  ملك  ملك  ��سهب  حممد  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
بن  �سفيق  جميد  ميان    %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �جلن�سية 
لعمال  �ل�سحر�ء  طائر   : �ملهنية  �لرخ�سة  يف  �جلن�سية  باك�ستاين   - �سفيق  حممد  حاجي 
�حلد�دة و�للحام ، ترخي�ض رقم )734491(  تعديلت �خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سة لخر.  
وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��ض  �ي  لديه  فمن  �لعلن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13
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  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 1٨44

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيدة/ عفاف عبد�لغني �ل�سيد �بو �لعينني ، �إمار�تية  �جلن�سية 
حممد  �جني  �ل�سيد/  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
)�ملا�سة  با�سم  با�سم  �لتجارية  �لرخ�سة  يف  وذلك   ، �جلن�سية  م�سرية  حمادة  حممد  �ل�سيد 
تغيري  رقم )723٦94(  مت  �لتدخني( مبوجب رخ�سة جتارية  ولو�زم  �لتبغ  لتجارة  �لذهبية 

�ل�سكل �لقانوين من موؤ�س�سة فردية �ىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات 
وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��ض  �ي  لديه  فمن  �لعلن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 1٨35

�جلن�سية  باك�ستاين    - �يوب  حممد  ��سف  حممد  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�سيد/ عامل ذيب 
جول �جاب ذيب - باك�ستاين �جلن�سية يف �لرخ�سة �مل�سماة )حممد ��سف حممد لتجارة 
د�ئرة  من  �ل�سادرة   )735357( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  �لطار�ت( 
�لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة - تعديلت �خرى : مت تغيري �ل�سم �لتجاري من )حممد 

��سف حممد لتجارة �لطار�ت( �ىل )قلعة �لرولة لتجارة �لطار�ت( 
وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
حمكمة  �ىل  بطلب  �حمد  �سعيد  �حمد  فايز  �ملو�طنة/  تقدمت 
)فايز( من  ��سمه  بتغيري  �لتوثيقات  ق�سم  �لبتد�ئية-  �أبوظبي 

�ىل)�صيف(  
فمن لديه �عرت��ض يتقدم به �ىل �لق�سم �ملذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر �لعلن.
عواطف ال�شريف   - كاتب عدل 

حممد �شامل املن�شوري  - قا�شي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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    يف الق�شية رقم 2017/2872  جتاري جزئي

للمحاماة  �لقا�سم  �بــر�هــيــم   : بــوكــالــة   - �يـــر�ن  �ــســادر�ت  بنك   : مــن  �ملــرفــوعــة 
و�ل�ست�سار�ت �لقانونية  �سد 1- مليحة �نور بيكاين  2- �سركة �لبيكاين �لتجارية 
 2017/11/5 �ملـــوؤرخ يف  �لبتد�ئية  دبــي  كتاب حمكمة  �ىل  بــال�ــســارة  م  م  ذ  �ــض   -
و�ملت�سمن تكليفي خبري� يف �لق�سية �ملذكورة �عله نحيطكم علما بانه تقرر عقد 
�جتماع خربة يف �لق�سية �ملذكورة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/11/15 �ل�ساعة 1.00 
�سباحا  وذلك على �لعنو�ن �لتايل: مكتب �خلبري: �حمد ماجد لوتاه- �لهلل 
كابيتال- �لطابق �لثالث- مكتب رقم 302 بناية دبي �لوطنية للتامني- بجانب 
ديرة �سيتي �سنرت- بور�سعيد هاتف 2999000-04 لذ� ندعوكم للح�سور يف �ملوعد 

�ملذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�ستند�ت ومذكر�ت .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�شر اجتماع خربة
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 اعـــــــالن       

 : خــورفــكــان   و�لت�سديقات-  �لــعــدل  �لكاتب  بـــاد�رة  �لــعــدل  �لكاتب  �نــا  �يل  تقدم 
�لت�سديق  وطلب     ، �لإمـــار�ت    : �جلن�سية   ، �سليمان  خلفان  علي  منال  �ل�سيد/ 
على حمرر يت�سمن )تنازل(  يف �ل�سم �لتجاري د�ر �ملو�سه للزياء و�ملرخ�ض من 
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف  �ل�سارقة رخ�سة جتارية رقم 7390٨7 �ل�سادر بتاريخ 
201٦/2/3 من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بخورفكان.  �ىل �ل�سيد/ �سيماء حممد 
عبد�هلل �لعماين �لنقبي ، �جلن�سية : �لإمار�ت - ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
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 اعـــــــالن       
�ل�سيد/   : خورفكان   و�لت�سديقات-  �لعدل  �لكاتب  بـــاد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نــا  �يل  تقدم 
حمرر  على  �لت�سديق  وطلب  �لإمــــار�ت    : �جلن�سية   ، �لدرمكي  عــبــد�هلل  حممد  مو�سى 
 ، للتجارة  يعقوب  مركز  �لتجاري  �ل�سم  يف   %100 �لبالغة  ح�سته  يف  )تــنــازل(   يت�سمن 
خورفكان  يف   �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئــرة  من  و�ملرخ�ض   ، متنوع  متجر  �لرخ�سة  ن�ساط 
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  بتاريخ 1990/11/22 يف  �ل�سادر  رخ�سة جتارية رقم 1403٨٦ 
بنغلدي�ض   : ، �جلن�سية  �لرحمن حممد ريحان  �سيف  �ل�سيد/ حممد  بخورفكان.   �ىل 
على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  �لعدل  �لكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن   ،
توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 
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الكاتب العدل- خورفكان
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اإعالن  بالن�شر   
رقم 2017/1838

�ملنذرة / خليفة عبد�هلل �حمد لوتاه 
�ملنذر �ليه : �أوفر �سي�ض للملحة - ذ م م 

�ملو�سوع : - ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه ب�سد�د مبلغ )1٨.500( ثمانية ع�سر �لف وخم�سمائة 
، و�خــلء �لعقار بعد �نتهاء �لعقد لعدم  درهــم وذلــك يف مدة �ق�ساها 30 يوم تاريخ �لن�سر 
رغبته يف �لتجديد وت�سليمه للمنذر خالية من �ل�سو�غل وباحلالة �لتي ت�سلمها مع ��سلح 
ما قد يكون قد حلق بها من �سرر وتلف وت�سليم �ملفاتيح و�سد�د م�ساريف ��ستهلك �لكهرباء 
، و�ي ��سر�ر �خرى ترتتب على عدم �لتز�م �ملنذر �ليه  و�ملياه حتى تاريخ �لخــلء �لفعلي 
مع   ، ذكــر  مبا  للمطالبة  �لــلزمــة  �لق�سائية  �لجـــر�ء�ت  �تخاذ  �ىل  �ملنذر  �سي�سطر  و�ل   ،
�لتقا�سي  وم�ساريف  ر�سوم  كافة  �ليه  �ملنذر  وحتميل   ، و�ل�سرر  للعطل  �جلابر  �لتعوي�ض 

�أتعاب �ملحاماة.  
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1327 جتاري كلي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- برتك�سو للنفط و�لغاز - جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/٨/1٦  يف �لدعوى �ملذكورة �عله 
ل�سالح/�سركة برتوفاك �نرتنا�سيونال ليمتد - فرع �ل�سارقة يف مو�سوع �لدعوى 
 )1٦3301( رقــم  �لتحكيمية  �لــدعــوى  يف  �ل�سادر  �لتحكيم  حكم  على  بالت�سديق 
مقابل  درهــم  �لــف  ومبلغ  بامل�ساريف  عليها  �ملدعي  و�لزمت   2017/1/11 بتاريخ 
يوما  قابل لل�ستئناف خلل ثلثني  �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري  �تعاب 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  �لعــلن  هــذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار� 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2017/569 احوال نف�ض م�شلمني 

�ىل �ملدعي عليه/1- ماجد �ملر�سى حممد حممد �بر�هيم  جمهول حمل �لقامة 
مبا �أن �ملدعي / �سكينه ت�سفايت وميثله / علي �بر�هيم حممد �حلمادي  نعلنكم 
�ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ  2017/٨/14  يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
  -  : يلي  مبا  �حل�سوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  ت�سفايت  �سكينه  ل�سالح/  �عــله 
تطليق �ملدعية �سكينة �ملذكورة من �ملدعي عليه ماجد �ملذكور بطلقة بائنة و�حدة 
لل�سرر للهجر وعليها �ح�ساء عدتها وفق حالها �عتبار� من تاريخ �سريورة �حلكم 
و�مل�ساريف  بالر�سوم  عليه  �ملدعي  �لــز�م   -3 �دم  لبنه  ح�سانتها  �ثبات   )2  - باتا  
و�مل�ساريف �لقانونية.  حكما مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعلن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2812  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-كاندل �نريجي �ند كيميكالز - م د م �ض  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ بنك �بوظبي �لتجاري - �ض م ع وميثله / عبد�هلل خمي�ض غريب �لناخي 
�آل علي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
)1٦4.97٨.٦2 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لفائدة بو�قع 12% من تاريخ �ل�ستحقاق    
وحتى تاريخ رفع �لدعوى ومن تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بل كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم �لحد  �ملو�فق  2017/11/12   �ل�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   ٨.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/474 عقاري كلي             

�ىل �ملدعي عليه / 1-حممود ر�سا عزيز �له عزيزي تر�سيزي  جمهول حمل �لقامة 
�أقــام عليك �لدعوى ومو�سوعها  �ملطالبة  مبا �ن �ملدعي/ �سركة متويل - �ض م خ قد 
رقم  لل�سقة  �لدعوى  طريف  بني  و�ملربمة   200٨/٦/1 �ملوؤرخة  �لجــارة  �تفاقية  بف�سخ 
GLTS3APT1307 ( جرين ليك�ض تاور  �يه بي تي 1307 )  ��ض 3  جي �ل تي 
يــوؤدي للمدعية مبلغا وقــدره )1.520.53٨.00 درهم(  بان  �ملدعي عليه  وبالز�م   3 ��ض 
و�لز�مه بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم �لحد  �ملو�فق  
�أو  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  �ل�ساعة 9.30 �ض    2017/11/12
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/601  تنفيذ عقاري   
 �ىل �ملنفذ �سده/1-�ت�ض  �يه بي �ن للتطوير �لعقاري - �ض ذ م م 2- ذي ويند منطقة حرة - ذم م 
3- حممود ر�سا عزيز �ل عزيزي تر�سيزي  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/
�لدعوى رقم 2017/92  �ل�سادر يف  نعلنكم باحلكم   - �زمنيا حممد علي مري علي ر�جمــي 
عقاري كلي يوم  �لحد  بتاريخ  201٦/11/20  باعتباره �سند� تنفيذيا وذلك 1- بالز�م �ملنفذ 
�سده �لأول ب�سد�د مبلغ مبلغ وقدره )٦٦0915.٨0( درهم و�ملنفذ �سده �لثاين و�لثالث ب�سد�د 
مبلغ وقدره )190051.20( درهم و�لز�م كلن منهك بالفائدة �لقانونية بو�قع 9% حتى تاريخ 
�و خزينة �ملحكمة خلل 15 يوم من تاريخ ن�سر  �لتنفيذ  �ل�سد�د وت�سليمه �ىل طالب  متام 
هذ� �لعلن. 2-بف�سخ �تفاقية �لبيع مو�سوع �لدعوى �ملوؤرخة 2004/9/7 عن �لوحدة رقم 
G003 يف م�سروع ويند تاور 2 -  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف 

حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعادة اإعالن للح�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2017/515  مدين )كلي(  بوا�شطة الن�شر  

بناء على طلب حمكمة عجمان �لحتاية �لبتد�ئية
�ىل �ملدعي عيه/ حميد خليفة بن بخيت �ملطرو�سي 

جن�سيته / �إمار�تي 
�قام �ملدعي / مينيلكات عبد�لفريو�ض - جن�سيته / هندي 

عنو�نه / �إمارة دبي - ديرة - فندق فلور� جر�ند - هاتف رقم / 050/455٨100 بوكالة �ملحامني/ 
هاين �جل�سمي وحممد عبد�هلل ويو�سف �لنقبي  �لدعوى برقم / 2017/515 )مدين )كلي(( - 
عجمان - ومو�سوعها : طلب بتجديد عقد �ليجار �ملوؤرخ 200٦/11/27 و�لذي ينتهي يف تاريخ 

201٦/11/2٦ ملدة �خرى مماثلة 
فان مكلف باحل�سور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد 

وذلك يف �ل�ساعة : 11.00 من يوم 12 �سهر نوفمرب ل�سنة 2017 م 
 وذلك يف �لنظر يف  �لدعوى بو�سفك مدعي عليه  - حرر بتاريخ : 2017/10/2٦ 

  مكتب اإدارة الدعوى

 المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل 
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اإعادة الإعالن بالن�شر 

�ىل �ملدعى عليه / حممد �سليم فقري�با - هندي �جلن�سية 
�لدعوى رقم 2017/5710  م  يف  م  ذ   - للتجارة  �لر��سدين  �سركة   / �ملدعي  بان  نعلمكم 
�لد�ئرة �جلزئية �لثانية  قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عله يطالب فيها: �لز�م �ملدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ )94.34٨.70( درهم مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 
ومقابل  و�مل�ساريف  بالر�سوم  عليه  �ملدعي  �لز�م  مع  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �لدعوى  رفع 
�تعاب �ملحاماة.  لذ� يقت�سي ح�سورك �أمام �لد�ئرة �جلزئية �لأوىل رقم )137( مبحكمة 
�ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية �سخ�سيا �أو بو��سطة وكيل معتمد ، وذلك  للجابة على 
يف  للنظر  وذلك   2017/11/21 �ملو�فق  وذلك   ، بيانات  من  لديكم  ما  وتقدمي  �لدعوى 
�لدعوى �ملذكورة �رقامها بو�سفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن �حل�سور �و عدم 

�ر�سال وكيل عنك فانه �سيتم ��ستكمال �لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابك. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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 اعالن حكم بالن�شر      

 يف  الدعوى رقم 2017/4308 ت ج       
�ملرفوعة من �ملدعي / موؤ�س�سة ديوك للتجارة  

�ىل �ملدعي عليهما / 1- نعيم �حلق بن نور �حلق 
2- ور�سة �مري�ل�ض للخر�طة �لهند�سية 

و�لثاين  �لوىل  عليهما  �ملدعي  بالز�م   -: �حل�سوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
و�ربعون  درهم )ثلثة  للمدعية مبلغ 43٦54  يوؤديا  �ن  بينهما  فيما  بالت�سامن  
�لف و�ستمائة و�ربعة وخم�سون درهم( وفائدة قانونية بو�قع 5% �سنويا �عتبار� من 
تاريخ �قامة �لدعوى وحتى متام �لد�ساد على �ل تزيد �لفائدة على ��سل �لدين 

�ملق�سى به و�لزمتها بامل�سروفات وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.      
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
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   اعالن بالن�شر للم�شتاأنف �شده الثاين باحلكم التمهيدي  

يف ال�شتئناف رقم 787 ل�شنة 2017 م جتاري 
�ىل �مل�ستاأنف �سده �لثاين : عامر منري حممد منري خان 

نعلنكم بان �مل�ستاأنف : بنك �م �لقيوين �لوطني - ذ م م 
جتاري   2015 ل�سنة   305٨ رقــم  �ملدنية  �لق�سية  يف  �لــ�ــســادر  �حلكم  ��ستاأنف  قــد 
�ل�ساعة  متــام  يف   - 2017/11/15م  جل�سة  لنظره  حتــدد  وقــد  �ل�سارقة  )جــزئــي( 
لذ�   - �لثالثة  �ملدنية  �لد�ئرة  �مام  �ملحكمة  و�لن�سف �سباحا مبقر هذه  �لتا�سعة 
حالة  ويف  لديكم   مــا   لتقدمي  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�سور  �لتف�سل  يرجى 
�لقانون.  ملحوظة  وفقا لحاكم  �ل�ستئناف  نظر  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  غيابكم 
�ملحكمة جتاه  �أيــة م�سوؤولية على  �مل�ستاأنف دون  �لعــلن على نفقة  ين�سر هذ�   :

حقوق �لغري
  رئي�ض قلم الكتاب 

المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل
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  مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                        �ىل �ملدعي عليه/�لطرفانة لتنظيف و�سيانة �ملباين - �ض ذ م م  
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�سة 2017/11/22 �ل�ساعة 3.00  

لذ� فانتم مكلفون باحل�سور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلث �يام على �لقل ، ويف حالة تخلفكم فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري. بال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
عمايل جزئي / ٨٦90/2017 
عمايل جزئي / ٨٦91/2017 

م
1
2

��سم �ملدعي
 ميز�ن �سديق �لرحمن  

مر�د ح�سني �متياز ح�سني عبا�سي 

مبلغ �ملطالبة
13٦02 درهم + تذكرة �لعودة 
13259 درهم + تذكرة �لعودة
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اإنذار عديل بالن�شر   

رقم 2017/7895
�ملنذر : بنك �أبوظبي �لتجاري - بوكالة �ملحاميان / عبد�لرحمن ن�سيب وحامد �خلزرجي 

�ملنذر �ليها : عامر عي�سى مو�سى �لعامري 
مبوجب �نذ�ر قانوين يتوجه �ملنذر �ىل �ملنذر �ليها بهذ� �لعلن للعلم مبا جاء به وما ��ستمل 
عليه ونفاذ مفعوله قانونا ، مع �لتنبيه عليها ب�سرورة �سد�د �ملرت�سد بذمته قدره 2.000.000 
درهم )فقط مليوين درهم( وتنفيذ كافة �لطلبات �لــو�ردة ب�سدر هذ� �لإعلن وذلك خلل 30 
يوم من تاريخ عمله بفجوى وم�سمون هذ� �لإعلن ، ويف حالة عدم ��ستجابة �ملنذر �ليها لتنفيذ 
�ملرهون  �لعقار  ملكية  نــزع  �جـــر�ء�ت  باتخاذ  �ملنذر  يقوم  ف�سوف  �لنـــذ�ر  بهذ�  �لـــو�ردة  �لطلبات 
، ��ستناد� لن�ض �ملادتني  و�لو�قع مبنطقة �ملركز �لتجاري �لثانية - بناية �ملركز �لتجاري �لعاملي 
25-2٦ من �لقانون رقم 14 ل�سنة 200٨ قانون �لرهن �لتاأميني يف �إمارة دبي ،،، مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر ب�سائر �نو�عها حال وم�ستقبل.   
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإنذار عديل بالن�شر 
رقم 2017/7901

�ملنذر / ورثة نا�سر ر��سد لوتاه 
�ملنذر �ليه : م�سارع �لربقان - �ض ذ م م  

اإعان بالن�صر 
�سد�د �لقيمة �ليجارية �مل�ستحقة على �ملحل ، و�لبالغ قدرها 5.٨50 )خم�سة �لف وثمامنائة 
وخم�سون درهم( وذلك خلل �سهر ، وكذلك �سد�د ر�سوم �ل�سيك / �ل�سيكات �ملرجتعة وفقا 
لن�ض عقد �ليجار �ملربم ، و�ل �سوف ن�سطر �آ�سفني لقامة دعوى �مام مركز ف�ض �ملنازعات 
وفقا  منها  ي�ستجد  وما  �ليجارية  �مل�ستحقات  كاقة  و�سد�د  بالخلء  للمطالبة  �ليجارية 
�ل�سر�ئب   ، �لتعوي�سات   ، �مل�سروفات   ، �ل�ستهلكية  �لفو�تري  قيمة  مع   ، و�لقانون  للعقد 
و�لر�سوم ، �لر�سوم �لق�سائية ، و�لتعاب ، مع �لزيادة �لقانونية حتى تاريخ �خللء �لتام مع 

ت�سليم �ملحل خايل من �ل�سو�غل.   
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تنظمها موؤ�ص�صة دبي لتنمية ال�صادرات

اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم يفتتح فعاليات قمة الت�سنيع والتجارة امل�ستقبلية 2017
•• دبي-الفجر: 

�آل  �سعيد  بــن  �أحــمــد  �ل�سيخ  �سمو  �فتتح 
مكتوم، رئي�ض هيئة دبي للطري�ن �ملدين، 
�لرئي�ض  دبــي،  مــطــار�ت  موؤ�س�سة  رئي�ض 
�لأعلى ملجموعة طري�ن �لإمار�ت، “قمة 
�لت�سنيع و�لتجارة �مل�ستقبلية 2017”، 
لتنمية  دبــــي  مــوؤ�ــســ�ــســة  تــنــظــمــهــا  �لـــتـــي 
�قت�سادية  موؤ�س�سات  �إحــدى  �ل�سادر�ت، 
�لـــتـــو�يل، يف  دبـــي، لل�سنة �لــثــانــيــة عــلــى 
�لإمـــار�ت بدبي، قاعة جودولفني  �أبــر�ج 
بال�سر�كة مع “�ك�سبوتريد” �ملتخ�س�سة 
�لـــفـــعـــالـــيـــات و�ملــــــوؤمتــــــر�ت.  يف تــنــظــيــم 
مدى  على  �مل�ستمر  �حلــدث،  وي�ستهدف 
�مل�ستقبلية  �لجتاهات  مناق�سة  يومني، 
يف �لتميز يف �لت�سنيع، و�ل�سرت�تيجيات 
و�لتنمية  �لــتــجــارة  لــتــعــزيــز  �لــرئــيــ�ــســيــة 

�لقت�سادية.
�آل  �سعيد  بــن  �أحــمــد  �ل�سيخ  �سمو  وجــال 
�لقمزي،  �سامي  �سعادة  ير�فقه  مكتوم 
و�ملهند�ض  دبـــي؛  �قت�سادية  عــام  مــديــر 
�ساعد �لعو�سي، �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�س�سة 
�ملعر�ض  يف  �لـــ�ـــســـادر�ت؛  لــتــنــمــيــة  دبــــي 
�مل�ساحب للقمة و�لذي ي�سم 20 �سركة 
�لتقنيات  و�أحدث  من مزودي �خلدمات 

يف جمال �ل�سناعة.
كلمته  يف  �لــــقــــمــــزي  �ــــســــعــــادة  وقـــــــــال 
’قمة  تــنــظــيــم  “ياأتي  �لفـــتـــتـــاحـــيـــة: 
ظل  يف  �مل�ستقبلية‘  و�لتجارة  �لت�سنيع 
�لتقنية  �لــ�ــســعــد  عــلــى  عــاملــيــة  حتــــولت 
�ليوم  �لعاملية  فال�سناعة  و�جلغر�فية، 
يقودها �لبتكار، �لذي يج�سد تطبيقات 
�لثورة �ل�سناعية �لر�بعة �لتي ت�ساهم يف 
�إعــادة �سياغة طريقة �لنتاج و�ملنتجات 
بحد ذ�تها. و�إدر�كا من قيادتنا �لر�سيدة 
ب�سرورة مو�كبة م�ستجد�ت �لتكنولوجيا 
وحتقيق �لريادة �لعاملية، �أطلقت �لدولة 
عاملية  خطة  �أول  بالتحديد  �سنة  منذ 
�لر�بعة،  �لــ�ــســنــاعــيــة  �لــــثــــورة  لــتــبــنــي 
وتــــلهــــا تــ�ــســكــيــل »جمـــلـــ�ـــض �لإمــــــــار�ت 
و�سع  بهدف  �لر�بعة«  �ل�سناعية  للثورة 
�ل�سناعية  للثورة  �لدولة  ��سرت�تيجية 
�إىل  �إ�ــســافــة  عملي،  و�قـــع  �ىل  وقيادتها 
�لتنظيمية  �لــتــ�ــســريــعــات  حــوكــمــة  �إطــــار 

و�ل�سيا�سات �لد�عمة لها«.
�ملبادر�ت  هـــذه  �أن  �إىل  �لــقــمــزي  و�أ�ـــســـار 
تتو�فق مع توجهات �لدولة يف ��ست�سر�ف 
�مل�ستقبل، وبناء قاعدة �سناعية متطورة 
على  ترتكز  و�لع�سرين  �لــو�حــد  للقرن 
كــــفــــاء�ت �لإنــــ�ــــســــان وتــ�ــســبــح منـــوذجـــاً 
�لعامل.  �أنـــحـــاء  بـــه يف جــمــيــع  يــحــتــذى 
�أن موؤ�س�سة دبي لتنمية �ل�سادر�ت  و�أكد 
تعمل على متكني �مل�سنعني و�مل�سدرين 

يف �إمارة دبي ودولة �لإمــار�ت ب�سكل عام 
وذلـــك عــرب �ل�ــســتــفــادة مــن �أطـــر �لعمل 
للمناف�سة  �لتحتية  و�لبنية  �لتنظيمي 
و�لبتكار  �لــتــمــيــز  يــعــد  حــيــث  �لــعــاملــيــة، 
�أمام  �لنجاح  مفتاح  �لت�سنيع  جمــال  يف 
�لـــ�ـــســـركـــات �ملــحــلــيــة لــ�ــســق طــريــقــهــا يف 

�لأ�سو�ق �لو�عدة.
تـــر�وحـــت،  “لقد  �لـــقـــمـــزي:  و�أ�ــــســــاف 
�لقطاع  م�ساهمة  �لأخــري،  �لعقد  خلل 
�لإجمايل  �ملــحــلــي  �لــنــاجت  يف  �ل�سناعي 
%11 و14%،  بـــني  مـــا  دبـــي  لإمـــــارة 
حيث يعترب �ليوم ثالث �أكرب قطاع بعد 
قطاعي �لتجارة و�خلدمات �للوج�ستية. 
�سناعية يف  18 منطقة  �لــيــوم  وتــوجــد 
�ملــنــاطــق �حلرة،  8 منها يف  دبـــي،  �إمــــارة 
ن�سبة  مــن   30% نــ�ــســب  ت�سغل  و�لــتــي 
�لأر��سي �ل�سناعية �لإجمالية، حيث يتم 
ب�سكل م�سرتك مع  �لعديد منها  �إ�سغال 
�لذي  �لأمــر  وهو  �للوج�ستية،  �لأن�سطة 
و�للوج�ستي  �لــتــجــاري  �لــطــابــع  يعك�ض 

�لريادي للإمارة«.
و�أ�ساد �لقمزي بدور دبي �لر�ئد يف حركة 
�لــتــجــارة �لإقــلــيــمــيــة و�لــعــاملــيــة بــعــد �أن 
)�ملبا�سرة  �لكلية  �لتجارة  �إجمايل  و�سل 
و�ملــنــاطــق �حلــــرة( مــن خـــلل دبـــي �إىل 
1.2 تريليون درهم يف عام 2016 منها 
�سناعية،  �ــســادر�ت  درهــم  مليار   143
عام  درهــــم يف  مــلــيــار   132 مــقــارنــة ب 
�أي مبعدل منو ما يقارب 9%.   2015
وخلل �لربع �لأول من هذ� �لعام، حققت 
جتارة دبي �خلارجية غري �لنفطية منو� 
مليار   327 �إىل  لت�سل   2.7% بن�سبة 
�لتي  �لتحديات  بذلك  متخطية  درهــم 
تو�جه �لتجارة �لعاملية و�لتي منت باأقل 
و�أ�ساف:  �لـــفـــرتة.  نــفــ�ــض  يف   2% مــن 
ثلثة  حتقيق  �إىل  �لــتــوقــعــات  “ت�سري 
قطاعات م�ستهدفة يف ��سرت�تيجية دبي 

يف  ��ستثنائياً  �أد�ًء   2030 �ل�سناعية 
2017 مقارنة مع �ل�سنة �ملا�سية،  عام 
بن�سبة  �مل�سنعة  �لأغذية  �سادر�ت  وهي: 
و�ملعادن  �لألــومــنــيــوم  و�ــســادر�ت   ،16%
بن�سبة %13، و�سادر�ت �لآلت و�ملعد�ت 

بن�سبة 11%«.
�لتميز  ثقافة  ن�سر  �إىل  �لــقــمــزي  ودعـــا 
دبــي من�سة  لتكون  و�لبــتــكــار  و�لإبـــــد�ع 
و�لوجهة  �ملــبــتــكــرة  لــلــ�ــســنــاعــات  عــاملــيــة 
تبحث  �لتي  �لعاملية  لل�سركات  �ملف�سلة 
بــيــئــة مــتــكــامــلــة ومـــلئـــمـــة للنمو  عـــن 
دبي عدد من  �أطلقت  و�ل�ستد�مة. وقد 
ر��سد  بن  “مركز حممد  �ملــبــادر�ت مثل 
حمد�ن  و”مركز  �حلكومي”،  للبتكار 
»�سركاء  ومــبــادرة  و�لبتكار”،  لــلإبــد�ع 
دبـــــي لـــلبـــتـــكـــار« و��ـــســـرت�تـــيـــجـــيـــة دبي 
�لقطاع  دفع  بهدف   2030 �ل�سناعية 
�خلــــا�ــــض نـــحـــو مــــزيــــد مــــن �لبـــتـــكـــار، 
�لوطنية  �لـــ�ـــســـركـــات  ودعـــــم  وتــ�ــســجــيــع 
مبتكرة،  وخــــدمــــات  مــنــتــجــات  لــتــنــمــيــة 
�لر�ئدة  �لعاملية  �ل�سركات  و��ستقطاب 
يف جمــال �لبــتــكــار. هــذ� بــالإ�ــســافــة �إىل 
تــعــزيــز مــكــانــة دبـــي و�لمـــــــار�ت كمركز 
�جلديدة  �لبـــتـــكـــار�ت  لخـــتـــبـــار  عـــاملـــي 
خم�س�سة  ومناطق  جمتمعات  و�إنــ�ــســاء 

للبتكار.
�ساعد  �ملـــهـــنـــد�ـــض  قـــــال  جـــانـــبـــه،  ومـــــن 
دبي  »��سرت�تيجية  “جاءت  �لــعــو�ــســي: 
�أطلقها  �لـــتـــي   »2030 �لــ�ــســنــاعــيــة 
ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
رئي�ض  �لــدولــة  رئي�ض  نــائــب  مكتوم،  �آل 
جمل�ض �لــــوزر�ء حــاكــم دبـــي، رعـــاه �هلل، 
لنقل دبي من مرحلة �لنمو �إىل مرحلة 
�لن�سوج على م�ستوى �لتطور �ل�سناعي 
وتطور �لأنظمة �لقت�سادية من خلل 
بعيدة  �سناعية  �سيا�سات  وتنفيذ  و�سع 
و�ل�ستد�مة  �لتناف�سية  يعزز  مبا  �لأمــد 

ومناطقها  دبـــي  يف  �لــ�ــســنــاعــي  لــلــقــطــاع 
�ل�سناعة  قــــطــــاع  و�ــســيــلــعــب  �حلــــــــرة. 
�لإمار�تي �ملزدهر دور�ً رئي�سياً يف �قت�ساد 
�مل�ستقبل، و�حتلل موقع �لريادة يف بناء 
�لو�حد  للقرن  قاعدة �سناعية متطورة 
و�لع�سرين ترتكز على كفاء�ت �لإن�سان، 
جميع  يف  بــه  يحتذى  منــوذجــاً  وت�سبح 

�أنحاء �لعامل«.
من  “نحر�ض  �لـــعـــو�ـــســـي:  و�أ�ـــــســـــاف 
خــــلل هــــذه �لــقــمــة عــلــى �ملـــ�ـــســـاركـــة يف 
بـــني �جلهات  �ملــبــا�ــســر  �لــتــو��ــســل  دعــــم 
�ملــحــلــيــة و�لـــدولـــيـــة ورجــــــال �لأعـــمـــال 
�حل�سول  فــر�ــض  وخــلــق  �مل�سنعني،  مــن 
على  و�لتعرف  �حلديثة  �لتقنيات  على 
�ل�سناعة  بتطوير  �ملتعلقة  �لبــتــكــار�ت 
�إىل عر�ض  بــالإ�ــســافــة  �ملــحــلــي،  و�ملــنــتــج 
�ل�سناعة  يف  �لعاملية  �ملمار�سات  �أف�سل 
�لقمة  خــلل  مــن  و�سنقوم  و�لت�سدير. 
ومب�ساركة نخبة من �خلرب�ء �لدوليني 
و�لإقليميني يف جمال �ل�سناعة، تقدمي 
نقا�ض،  وحـــلـــقـــات  رئــيــ�ــســيــة،  جــلــ�ــســات 
ودر��سات حالة عن �ملو��سيع �لتي ت�سكل 
م�ستقبل �لت�سنيع و�لتجارة يف �ملنطقة، 
»�لثورة  ملمح  مناق�سة  �إىل  بالإ�سافة 

�ل�سناعية �لر�بعة« �جلديدة«.
��ستيتيه،  �لــعــزيــز  عــبــد  �لــدكــتــور  وقـــدم 
�مل�ست�سار �لقت�سادي باملجل�ض �لتنفيذي 
وركز  �لرئي�سي،  �لــعــر�ــض  دبـــي،  لإمــــارة 
�ل�سناعية  دبـــــي  ��ـــســـرت�تـــيـــجـــيـــة  عـــلـــى 
لت�سبح  دبـــي  حتـــول  وكــيــفــيــة   2030
“تقوم  قــائــل:  وعــلــق  �سناعية.  من�سة 
بتعزيز منوها �لقت�سادي وتو�سيع  دبي 
على  �لرتكيز  طريق  عــن  �لتنوع  نطاق 
�لت�سنيع كقطاع ��سرت�تيجي خام�ض، �إىل 
�للوج�ستية  و�خلــدمــات  �لتجارة  جانب 
�أن  هــو  و�لــهــدف  و�ل�سياحة.  و�لتمويل 
ت�سبح من�سة عاملية لل�سناعات �لقائمة 

على �ملعرفة و�ل�ستد�مة و�لبتكار ».
وقــــدم �لــدكــتــور مــيــ�ــســيــل كــــول، مدير 
و�جن،  فولك�ض   ،4.0 �ل�سناعة  ق�سم 
�لثورة  عـــنـــو�ن  �أملـــانـــيـــا، مــو�ــســوع حتـــت 
�لتميز  - حتــقــيــق  �لــر�بــعــة  �لــ�ــســنــاعــيــة 
�لثورة  “�إن  قــــال:  حــيــث  �لــتــ�ــســنــيــع،  يف 
�ل�سناعية �لر�بعة تبني �لتو��سل �لذكي 
و�لأنظمة  و�لأ�سياء  �لأفــر�د  و�ّلين بني 
يف  جــديــدة  �إمكانيات  وتتيح  و�ملن�سات. 
يقوم  نهجنا  �ن  جميع جمــالت �حلياة. 
ول  �ملهام،  متعددة   4.0 �ل�سناعة  على 
يــنــ�ــســب �لــرتكــيــز �لــرئــيــ�ــســي هــنــا حول 
تطبيق �حللول �مل�ستقلة، بل �لهدف من 
باأكملها  �لقيمة  �سل�سلة  تغيري  هو  ذلك 
متكاملة  عمليات  وحتقيق  �ل�سركة  يف 

ومو�سولة عاملياً عرب �ل�سبكات«.
من  �لأول  �لـــيـــوم  فــعــالــيــات  وتـــنـــاولـــت 
يف  و�لــتــجــارة  �لت�سنيع  م�ستقبل  �لقمة 
 3DEXPERIENCE مــنــ�ــســة 
�لع�سو  ليرتتر،  �أوليفييه  قدمها  و�لتي 
�سي�ستيم�ض  د��ــــســــو  لــ�ــســركــة  �ملـــنـــتـــدب 
يــورو�ــســت، فــرنــ�ــســا، و�لــتــ�ــســنــيــع �لذكي 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �جلا�سم،  علي  قدمه 
�لعربية  �لإمــار�ت  �إي�سكو،  �حتاد  ل�سركة 
�ملتحدة؛ ومن�سة �جليل �لقادم للتجارة 
�لتي  �للوج�ستية  و�خلدمات  و�لت�سنيع 
 – �أول  قدمها م�سطفى خ�سري، مدير 

�لتجاري يف مدينة خليفة �ل�سناعية.
�لإقليمي،  �ملدير  هاريهار�ن،  بر�د  وقال 
“ي�سرفنا  �إيــ�ــســت:  مــيــدل  �إكــ�ــســبــوتــريــد 
�إىل جنب مع  تنظيم هــذ� �حلــدث جنبا 
ون�سعر  �ل�سادر�ت،  لتنمية  دبي  موؤ�س�سة 
بالمتنان �ل�سديد لدعمهم. ومن دو�عي 
�أ�سحاب  جلميع  قمة  نوفر  �أن  �سرورنا 
�لتحويلية  �ل�سناعة  جمال  يف  �مل�سلحة 
وخرب�تهم  معارفهم  وتــبــادل  لللتقاء 

لتطوير عمليات �لت�سنيع يف �ملنطقة ».
ليتهاو�ض،  مـــثـــل  �ـــســـركـــات  وتـــعـــر�ـــض 
تايربور�، د��سو�ت �سي�ستيم�ض، د�يفوكو، 
بو�ض، روكويل �أوتومي�سن، مدينة خليفة 
�إلكرتيك،  �ــســنــايــدر  كـــيـــز�د،  �ل�سناعية 
مبتكرة  حلوًل  �ل�سناعية  �ل�سحة  و�حة 
�لــتــقــنــيــات يف جمال  �أحــــدث  �إىل جــانــب 
�لــ�ــســنــاعــة �لــتــحــويــلــيــة مــع �أيــــه بــي بي، 
كــاو��ــســاكــي روبــوتــ�ــض، فــانــوك، مــن بني 

�آخرين.
على  �لقمة  مــن  �لــثــاين  �لــيــوم  و�سريكز 
�سل�سلة  بتح�سني  �ملتعلقة  �ملــو�ــســوعــات 
�ملــوفــرة للطاقة  �لــتــوريــد و�لــ�ــســنــاعــات 
و�لبيانات  �لــتــ�ــســغــيــلــي  �لــتــمــيــز  وقـــيـــادة 
�لت�سنيع  مــ�ــســتــقــبــل  كــجــ�ــســر،  �لــكــبــرية 
�لفرت��سية  �لإنـــتـــاج  و�أنــظــمــة  �لــذكــي، 

و�لتحول �لرقمي يف �لت�سنيع.

بطي �سعيد الكندي يفتتح قمة ومعر�ص املوارد الب�سرية 2017

مــــتــــحــــدثــــني وممـــــثـــــلـــــني عـــــــن كـــــربى 
�أمثال:  و�لــعــاملــيــة  �لإقليمية  �لــ�ــســركــات 
�إك�سبو2020،  لل�سيافة،  �إعــمــار  فيز�، 
جيني�ض للأرقام �لقيا�سية، جاكو�ر لند 

روفر، �أور�كل وبيب�سيكو. 
�أكــــــرب مــــــزود حللول  �أور�كــــــــــل،  وتــــــرى 
تكنولوجيا �ملعلومات يف �سوق �ل�سركات، 
�لأعمال  لــبــيــئــات  �جلـــديـــد  �لــعــ�ــســر  �أن 
يف  �سي�سهم  �لتكنولوجيا  على  �ملعتمدة 
�لأعمال  على  كــبــرية  تــغــيــري�ت  �أحــــد�ث 

و�ملعايري �ملوؤ�س�ساتية. 
رئي�ض  نـــــاتـــــار�جـــــان،  �ــــســــو�مــــي  وقـــــــال 

•• دبي-الفجر: 

�فتتح �سعادة بطي �سعيد �لكندي، �لنائب 
دبي  �إد�رة مركز  لرئي�ض جمل�ض  �لثاين 
فعاليات  ر�سميا  �م�ض  �لعاملي،  �لتجاري 
 ،2017 �لب�سرية  �ملــو�رد  قمة ومعر�ض 
�أكــرب جتمع خلــرب�ء �ملـــو�رد �لب�سرية يف 

�ملنطقة. 
�ــســعــادتــه بجولة  وبـــعـــد �لفـــتـــتـــاح، قــــام 
فيها  �لتقى  �ملعر�ض،  �أنــحــاء  يف  تفقدية 
يف  جتمعو�  �لذين  �لعار�سني  من  عــدد� 
تقام  �لــتــي  �لفعالية  يف  للم�ساركة  دبــي 
�أعمالها  وتختتم  �أيــام  مــد�ر ثلثة  على 
دبي  مـــركـــز  يف  نـــوفـــمـــرب   8 �لأربــــــعــــــاء 

�لتجاري �لعاملي. 
يلقيها  كــلــمــات  �لــفــعــالــيــة  و�ــســتــتــ�ــســمــن 
�أمثال  �لــبــ�ــســريــة  �ملــــو�رد  قــطــاع  يف  رو�د 
�لربوفي�سور مايكل ع�سيم من مدر�سة 
ليند�  �لربوفي�سورة  للأعمال؛  و�رتــون 
غر�تون، �أحدى �أبرز �ل�سخ�سيات �سمن 
قائمة ’�ملفكرين �لـ50‘، و�لربوفي�سورة 
�إبــــــــار� مــــن مـــدر�ـــســـة لندن  هـــريمـــانـــيـــا 
قائمة  على  ثامنا  و�مل�سنفة  لــلأعــمــال 
�إىل  بـــالإ�ـــســـافـــة  �لـ50‘،  ’�ملفكرين 
�سينيك،  �ــســاميــون  �ملـــعـــروف،  �ملــتــحــدث 
و�لـــــــذي يـــ�ـــســـارك بـــفـــقـــرة عـــلـــى �لـــهـــو�ء 

مبا�سرة يف 8 نوفمرب. 
كــمــا و�ــســتــ�ــســهــد �لــفــعــالــيــة، �لـــتـــي تقام 
�لــعــام حتــت �سعار’ تعزيز  لــهــذ�  دورتــهــا 
م�ساركة  �لأعمال‘،  يف  �لأفـــــر�د  جــانــب 

�لربجمية  �خلـــدمـــات  ��ــســرت�تــيــجــيــات 
و�ل�سرق  ـــــا  �أوروب وو�ــســط  �ــســرق  ملنطقة 
“توفر  �أور�كل:  �لأو�سط و�أفريقيا لدى 
�إمكانات  �لــيــوم  �لرقمية  �لتكنولوجيا 
وتعزيز  و�لــتــو��ــســل  للتعاون  نهائية  ل 
�ل�سناعات  جــو�نــب  جميع  يف  �لبــتــكــار 
لي�ست  �لــبــ�ــســريــة  و�ملــــــــو�رد  �ملــخــتــلــفــة. 
�ل�سحابة  تكنولوجيا  بف�سل  با�ستثناء 
�لتي �أحدثت ثورة يف �لوظائف و�ساعدت 
�مل�ساهمة  يف  �لــبــ�ــســريــة  �ملــــــو�رد  خــــرب�ء 

�جلدية يف �ملوؤ�س�سات«. 
و�أ�ساف: “مع تطبيقات �أور�كل �لذكية، 

�لعمل  �لب�سرية  �ملــــو�رد  خلـــرب�ء  ميكن 
ب�سرعة، و�حلفاظ على فاعلية �ملوظفني 
�لعملء،  مـــع  �لـــكـــفـــاءة  رفــــع  وبـــالـــتـــايل 
�لعمل.  �أجـــــــو�ء  مـــع  �لــتــكــيــف  و�ـــســـرعـــة 
ت�سكل  �لب�سرية  �ملــــو�رد  ومــعــر�ــض  قــمــة 
للتو��سل مع  لنا  بالن�سبة  فر�سة جيدة 
�لب�سرية  �ملــو�رد  وخــرب�ء  �ملفكرين  كبار 
تاأثري  و��ستعر��ض  �ملنطقة  �أنــحــاء  مــن 
�أور�كل  توفرها  �لتي  �ل�سحابية  �حللول 
يف �سبيل خلق منظومة ع�سرية للمو�رد 

�لب�سرية«. 
ومعر�ض  لقمة   14 �لـــ  �لـــدورة  وت�سهد 

�ملو�رد �لب�سرية م�ساركة �أكر من 100 
عار�ض ممن ي�ساركون بهدف ��ستعر��ض 
�ملو�رد  لقطاع  �ملــوجــهــة  �حلــلــول  �أحـــدث 
�أكر  وم�ساركة  �ملوؤ�س�سات،  يف  �لب�سرية 
�لندو�ت  خمتلف  يف  خبري   5000 من 

و�لكلمات �لتي تت�سمنها �لفعالية. 
�ملو�سعة  �لعملية  �لــنــدو�ت  تقدم  و�سوف 
�لثلث  �لفعالية  �أيام  �ملقامة على مد�ر 
�أكــر مــن 70 نــدوة مــوزعــة على �سبعة 
حماور وهي: �لتعلم و�لتنمية؛ م�ساركة 
�لب�سرية  �ملـــو�رد  تكنولوجيا  �ملوظفني؛ 
وحتليلت �لأ�سخا�ض؛ تعوي�ض ومكافاأة 
�سحتهم؛  عــلــى  و�حلــــفــــاظ  �ملـــوظـــفـــني 
و�لريادة  �لأعمال  �لحــرت�يف؛  �لتطوير 
و�إد�رة  �لــتــوظــيــف  و�ل�ـــســـرت�تـــيـــجـــيـــة؛ 

�ملو�هب.
�لب�سرية  �ملــو�رد  ومعر�ض  قمة  وحتظى 
�لرئي�سيون:  �لــرعــاة  مــن:  كــل  بــرعــايــة 
و�رتون  جامعة  �سوفت،  �سيفيل  �أور�كــل، 
يف بن�سيلفانيا، مدر�سة هينلي للأعمال، 
نيورو  ومعهد  لــلأعــمــال  لندن  مدر�سة 
�ل�سرت�تيجي:  �لــ�ــســريــك  لــيــدر�ــســيــب؛ 
�لبلتينيون:  و�لرعاة  كــويف؛  فر�نكلني 
كوبيك�ض  �ــســمــان،  تـــاميـــز،  فــايــنــانــ�ــســال 
و�إك�سبريت لرينينغ؛ و�لرعاة �لذهبيون: 
�سي �آر �آي غروب ومعهد ت�سارترد للأفر�د 
موؤ�س�سة  �لف�سيون:  �لــرعــاة  و�لتنمية؛ 
د�ل  �إروديتو�ض،  �لب�سرية،  �ملو�رد  �عتماد 
كــارنــيــغــي وبــريــنــكــويــل، ور�عــــي تطبيق 

�لهو�تف: ،�أون برو.

بهدف تعزيز ح�صوره يف اإمارة اأبوظبي
»امل�سرف« يفتتح فرعًا جديدًا 

يف املنطقة ال�سناعية يف امل�سفح 
•• دبي – د.حممود علياء 

 �حتفل �مل�سرف �لعربي لل�ستثمار و�لتجارة �خلارجية » �مل�سرف » بافتتاح �أحدث 
�لفتتاح  مر��سم  جرت  بوظبي.  باأماره  �مل�سفح  يف  �ل�سناعية  �ملنطقة  يف  فروعه 
�لإد�رة  م�سوؤويل  جانب  �إىل  �لتنفيذي  �لرئي�ض  كلد�ري  في�سل  �ل�سيد  بح�سور 
يو�سف  �إد�رتـــه  على  �سُي�سرف  �لــذي  �جلديد  �لفرع  يقدم  �مل�سرف.  يف  �لتنفيذية 
كروز �لذي يتمتع بخرب�ت م�سرفية و��سعة، خدمات ومنتجات متميزة لأ�سحاب 
�مل�سرفية  �خلــدمــات  مــن  متكاملة  وجمــمــوعــة  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ملــ�ــســاريــع 
�لرئي�ض  كــلــد�ري  في�سل  �جلديد قال  �لــفــرع  �فتتاح  على  تعليقه  ويف  �لفــــر�د. 
�لتنفيذي للم�سرف: ياأتي �فتتاح �لفرع �جلديد يف �إطار �سعينا لتعزيز تو�جدنا 
يف �إمارة �أبوظبي �لتي متثل لنا �سوقاً ن�سطه ومتنامية ووفقاً ل�سرت�تيجيتنا يف 
تو�سيع رقعة �نت�سار �مل�سرف. ويف هذ� �لإطــار ياأتي �فتتاح فرع �لبنك يف موقعه 
�ملــ�ــســرف �لــر�مــيــة لتطوير كــافــة �خلــدمــات �ملقدمة  �جلــديــد لــيــرتجــم خــطــط 
للعملء. و�أ�ساف قائل: �إن �فتتاح فرع �مل�سفح يف موقعه �جلديد يعد جزء� من 
��سرت�تيجية �مل�سرف �لتو�سعية �لر�مية لتعزيز �سبكة فروعه يف �ملناطق �لرئي�سية 
لتقدمي �حللول �مل�سرفية للعملء. لقد مت جتهيز �لفرع �جلديد باأحدث �لتقنيات 
�خلدمة  مب�ستوى  بــالرتــقــاء  ي�ساهم  مبــا  �ملتميزة  و�لــرب�مــج  �ملبتكرة  �مل�سرفية 
رئي�ض قطاع  كــروز،  يو�سف  لعملئنا. من جانبه قال  �لر�حة  �ملزيد من  ويحقق 
للنمو  �أ�سا�سية  ركيزة  يعد  �لتجاري  �لقطاع  �إن  �مل�سرف:  يف  �لتجارية  �ملوؤ�س�سات 
�لقت�سادي يف �لمار�ت، وهو ما يدفعنا ملو��سلة �لعمل ب�سكل متو��سل للحفاظ 
�ملركز  و�سي�ساعد  �لقطاع  هذ�  �مل�سرف خلدمة  �حتلها  �لتي  �لرفيعة  �ملكانة  على 
�جلديد خلدمة �ملوؤ�س�سات �لتجارية يف فرع �مل�سفح على تلبية هذه �لحتياجات. 
و�جلدير بالذكر �ن �مل�سرف �أطلق موؤخر� تطبيقه �جلديد للهو�تف �لذكية، كما 
�ملتخ�س�سة يف جمال �لربجميات  ��سرت�تيجية مع �سركة تيمينو�ض  وقع �سر�كة 

�مل�سرفية و�ملالية لتعزيز قدر�ته على طرح منتجات مبتكرة.

البنوك تعزز ر�سيد »ح�ساب التوفري«
 بـ 5.7 مليار درهم منذ بداية العام

•• اأبوظبي-وام:

 5.7 مبقد�ر  �لإمـــار�ت  دولــة  يف  �لبنوك  لعملء  �لتوفري  ح�ساب  ر�سيد  �رتفع 
2017 �لمر �لذي يعك�ض  %3.7 منذ بد�ية �لعام  مليار درهم وبنمو ن�سبته 
�أو  �ملو�طنني  من  �سو�ء  �ملجتمع  من  �سريحة  لــدى  �لتوفريي  �ل�سلوك  تو��سل 
�ملقيمني. وبناء على �رقام �سادرة عن م�سرف �لإمار�ت �ملركزي فقد بلغ �جمايل 
ر�سيد �لتوفري لدى �جلهاز �مل�سريف 159.4 مليار درهم منها 129.56 مليار 
29.813 مليار درهم يف  �لأجنبية  بالعملة  �ملحلية يف ما و�سل  بالعملة  درهم 
زيادة  �سهد  �جلــاري  �لعام  من  �لأول  �لربع  وكــان  �ملا�سي.  �سبتمرب  �سهر  نهاية 
�ىل  و�سل  �لــذي  �لتوفري  ر�سيد ح�ساب  �جــمــايل  درهــم يف  مليار   4.3 مبــقــد�ر 
مليار درهم وحافظ على نف�ض �مل�ستوى خلل �لربع �لثاين تقريبا قبل   158
159.4 مليار  �أن يعاود �حل�ساب تعزيز ر�سيده يف �لربع �لثالث بالغا م�ستوى 
درهم. ويت�سح من خلل �لأرقــام �أن �لزيادة يف ح�ساب �لتوفري بالعملة �ملحلية 
4.6 مليار درهم تقريبا خلل �ل�سهور �لت�سعة �لأوىل من �لعام �جلاري  بلغت 
مليار   129.56 �ىل   2016 �لعام  تقريبا يف  درهــم  مليار   125 مرتفعة من 
درهم تقريبا مع نهاية �سهر �سبتمرب �ملا�سي. وو�سلت �لزيادة يف ح�ساب �لتوفري 
�لر�سيد من  �جمايل  �رتفع  بعدما  درهم  1.1 مليار  �لأجنبية مبقد�ر  بالعملة 
فرتة �ملقارنة ذ�تها .   خلل  درهم  مليار   29.813 �ىل  درهم  مليار   28.75

طريان الإمارات ت�سغل البوينج 
اأوروبا اإىل  اجلديدة   777

•• دبي-وام: 

�أعلنت طري�ن �لإمار�ت �م�ض �أن �أوىل طائرتي بوينج 300ER-777 �ملجهزتني 
مبنتجات �لدرجة �لأوىل �جلديدة �سوف تعملن من دبي �إىل وجهتيها يف بلجيكا 
و�سوي�سر� �عتبار�ً من 1 دي�سمرب �لقادم. وحتتوي مق�سورة �لدرجة �لأوىل على 
طائر�ت �لإمار�ت �لبوينج 300ER-777 �جلديدة، �لتي �سيك�سف �لنقاب عنها 
�لثمانية  �لأجنحة  بتوزيع1-1-1، مقارنة مع  �أجنحة خا�سة  �ستة  قريباً، على 
حالياً على طائر�ت �لبوينج 777 بتوزيع 1-2-1 كما �ست�سمل �لتحديثات على 
�أن  �ملنتظر  ومن  و�ل�سياحية.  �لأعمال  رجال  درجتي  مق�سور�ت  �لطائر�ت  هذه 
تعر�ض طري�ن �لإمار�ت منتجاتها �جلديدة للدرجة �لأوىل خلل معر�ض دبي 
�لدويل للطري�ن خلل �لفرتة من 12 حتى 16 نوفمرب �جلاري حيث �سُيك�سف 
�إىل جنيف  �مل�سافرون  �ملعر�ض. و�سي�ستمتع  �لأول من  �ليوم  �لنقاب عنها خلل 
على �إحدى �لرحلتني �ليوميتني وهي �لرحلة “ئي كيه 83”، مبنتجات �لدرجة 
 2:50 �ل�ساعة  �لــدويل يف  �لأوىل �جلديدة، وتقلع هذه �لرحلة من مطار دبي 
بعد �لظهر وت�سل �إىل جنيف يف �ل�ساعة 6:55 م�ساًء، يف حني تغادر رحلة �لعودة 
“ئي كيه 84” من مطار جنيف �لدويل يف �ل�ساعة 8:40 م�ساًء وت�سل �إىل دبي 

يف �ل�ساعة 6:05 من �سباح �ليوم �لتايل.
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العقارات يف دبي ت�سرفات  درهم  مليون   454
•• دبي -وام:

حققت �لت�سرفات �لعقارية يف د�ئرة �لأر��سي و�لأمــلك يف دبي �كر من 
مبايعة   169 ت�سجيل  �م�ض  �لــد�ئــرة  �سهدت  حيث  درهــم  مليون   454
بقيمة 260 مليون درهم منها 36 مبايعة للأر��سي بقيمة 128 مليون 

درهم و 133 مبايعة لل�سقق و �لفلل بقيمة 132 مليون درهم.
21 مليون درهــم فى منطقة  �لأر��ــســي بقيمة  �أهــم مبايعات  وقــد جــاءت 
تليها  �ل�سطوة  درهــم يف منطقة  20 مليون  بقيمة  تليها مبايعة  �ل�سطوة 

مبايعة بقيمة 9 مليني درهم فى منطقة ند �ل�سبا �لأوىل.
�إذ �سجلت  2 �ملناطق من حيث عدد �ملبايعات  وقد ت�سدرت منطقة �ليفره 
�خلام�سة  �لثنية  منطقة  وتلتها  درهــم  مليون   22 بقيمة  مبايعة   16
بت�سجيلها 3 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم وثالثة يف �ل�سطوة بت�سجيلها 

درهم. مليون   41 بقيمة  مبايعة   2

مب�صاركة 130 �صركة من 15 دولة
اأ�سبوع ال�سرق الأو�سط لتقنيات التنظيف 

ي�ستعد لالنطالق بن�سخته الثالثة 
•• دبي-الفجر: 

معايري�ً  مقدماً  للنطلق  �لتنظيف  لتقنيات  �لأو�سط  �ل�سرق  �أ�سبوع  ي�ستعد 
جديدة للنظافة خلل ن�سخته �لثالثة �لتي �سهدت زيادة يف �حلجم بلغت 10% 
عن �لدور�ت �ل�سابقة، و�ملُقامة يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي بني 7-9 نوفمرب 
2017. و�ست�سهد ن�سخة �لعام �حلايل من هذ� �ملعر�ض �لدويل �لر�ئد يف قطاع 
�بتكار�تها  �أحدث  بارزة ل�ستعر��ض  ودولية  �إقليمية  �سركات  م�ساركة  �لتنظيف 
عرب ثلثة معار�ض منطوية هي معر�ض �ل�سرق �لأو�سط للتنظيف، ومعر�ض 
ديرتجو  ’�إك�سبو  معر�ض  من  بدعم  باملفرو�سات،  �لعناية   – للغ�سيل  �خلليج 

بال�سيار�ت. – �لعناية  �ل�سيار�ت  لغ�سيل  �خلليج  ومعر�ض  �إنرتنا�سونال‘، 
�ل�سديقة  �ملدن  �أنظف  �لهادفة لأن ت�سبح و�حدة من  روؤية دبي  مع  و�ن�سجاماً 
للبيئة يف �لعامل، تعزز بلدية دبي من دعمها ب�سفتها �سريكاً ��سرت�تيجياً لأ�سبوع 
�أن ي�ست�سيف �لأ�سبوع  2017. ومن �ملقرر  �ل�سرق �لأو�سط لتقنيات �لتنظيف 
يف فعالياته �أكر من 130 عار�ساً من 15 دولة �إىل جانب تركيزه على �أحدث 
�لتطور�ت �لتكنولوجية يف قطاع �لتنظيف. وبهذ� �لإطــار، قال ت�ساند�ن �سينغ 
�أ�سبوع  مع  للتعاون  فخورون  “نحن  �لعاملية‘:  ’ظفار  لدى  �لتنفيذي  �لرئي�ض 
مبادرًة  �لأ�سبوع  هذ�  يف  نرى  �إذ  �آخــر،  لعام  �لتنظيف  لتقنيات  �لأو�سط  �ل�سرق 
هامة نحو حتقيق جمتمع تقدمي يعتني بالنظافة �لعامة. وت�ساعد هذه �ملن�سة 
حول  �لــوعــي  تنمية  يف  ت�سهم  كما  �بتكار�تهم،  �أحـــدث  ��ستعر��ض  يف  �ملــزوديــن 
�حلفاظ  على  �لنا�ض  �ست�سجع  �لفعالية  هذه  باأن  ثقة  وكلنا  �ل�ستد�مة،  �أهمية 
على نظافة �لبيئة وخا�سة عرب ��ستخد�م منتجات �سديقة للبيئة«. يف حديثه 
حول �سر�كة �إك�سبو ديرتجو �إنرتنا�سونال مع معر�ض �خلليج للغ�سيل – �لعناية 
قال  �لعام،  هــذ�  �لتنظيف  لتقنيات  �لأو�ــســط  �ل�سرق  �أ�سبوع  خــلل  باملفرو�سات 
ديتريجو  �إك�سبو  بني  �ل�سر�كة  �ستوفر  ديــرتجــو:  �إك�سبو  رئي�ض  با�سان،  ليفيو 
متت  و�لتي  باملفرو�سات،  �لعناية   – للغ�سيل  �خلليج  ومعر�ض  �إنرتنا�سيونال 
مبنا�سبة هذ� �ملعر�ض يف نوفمرب 2017، من�سة ناجحة لكل �لطرفني لنجمع 
ديرتجو  �إك�سبو  �سكل  ولطاملا  �لقطاع.  منو  يف  ون�ساهم  معاً  قوتنا  نقاط  فيها 
نتائج  عربه  حققنا  و�لتطوير  و�لأعمال  للبتكار  عاملياً  معر�ساً  �إنرتنا�سونال 
مميزة على �سعيد عدد �لعار�سني و�لزو�ر، وناأمل �أن ت�سهم خربتنا ومعايرينا 
�لعاملية �لعالية ودورنا �لر��سخ يف توفري �أف�سل ��سرت�تيجيات �لنمو يف �ل�سوق 
�لعاملية عرب هذ� �لتعاون �لدويل �جلديد و�ملميز. من �ملقرر �أن ي�سهد �ملعر�ض 
م�ساركة �لعديد من �لعار�سني �لإيطاليني �إىل جانب �أع�ساء من �حتاد مزودي 
كيث  حتــدث  وبــــدوره   .»)Assofornitori( بالن�سيج  �لعناية  منتجات 
�لدولية  �جلمعية  �إد�رة  جمل�ض  وع�سو  �لعملء،  تنمية  �خت�سا�سي  دوبلي�سي، 
وRT من �جلمعية   SVو  CD ل�سهاد�ت  �ملعتمد  و�ملــدرب  �ل�سيار�ت،  لتلميع 
لغ�سيل  �خلليج  معر�ض  لتعاون  متحم�سون  “نحن  �ل�سيار�ت:  لتلميع  �لدولية 
�ل�سيار�ت‘ هذ�  لتلميع  �لدولية  ’�جلمعية  مع  بال�سيار�ت  – �لعناية  �ل�سيار�ت 
يف  �لتعاون  هذ�  وياأتي  �لتنظيف.  لتقنيات  �لأو�سط  �ل�سرق  �أ�سبوع  خلل  �لعام 
ملا  و�ملعر�ض نظر�ً  �ل�سيار�ت  لتلميع  �لدولية  تو�فق طبيعي بني �جلمعية  �إطار 
يوفره لكلينا من فر�ض للو�سول �إىل �ملتخ�س�سني يف تلميع �ل�سيار�ت يف خمتلف 
�أرجاء �ملنطقة، وذلك يف حماولة لتح�سني �حرت�فية �ملمار�سات و�لوعي يف هذ� 
�لقطاع«. ومن جانبه قال جايار�مان ناير، رئي�ض جمل�ض �إد�رة �سركة ’فريت�سو�ل 
�لأو�سط  �ل�سرق  لأ�سبوع  �ملنظمة  �جلهة  �إنفو �سي�ستمز للمعار�ض و�ملوؤمتر�ت‘، 
لتكون  باملنطقة  للرتقاء  �سعياً  �لأو�ــســط  �ل�سرق  “ي�سهد  �لتنظيف:  لتقنيات 
�لتنظيف  لتقنيات  �لأو�سط  �ل�سرق  �أ�سبوع  ويعمل  وذكية و�سحية،  بيئًة نظيفة 
على توحيد قطاع �لتنظيف حتت مظلة و�حدة بهدف �إيجاد م�ستقبل م�ستد�م. 
وقد طرحنا هذ� �لعام بع�ض �لإ�سافات يف ��ستجابة ملتطلبات كل من �لعار�سني 
�ملنطقة �خل�سر�ء وت�ساركنا  �ل�سابقة. حيث قدمنا من�سة  �ل�سنو�ت  و�لــزو�ر يف 
�ملتوقع  ومن  �ل�سيار�ت.  وغ�سيل  و�لغ�سيل  �لتنظيف  كبرية يف قطاع  �أ�سماء  مع 
�أن ين�سر �أ�سبوع �ل�سرق �لأو�سط لتقنيات �لتنظيف ر�سالة تدعم م�ستقبًل �أكر 
�أ�سبوع  ي�ست�سيف  �أن  �ملقرر  ومــن  �ملن�سة«.  هــذه  خــلل  من  و��ستد�مًة  نظافًة 
�أكرب  من  جمموعة  ملنتجات  حية  عرو�ساً  �لتنظيف  لتقنيات  �لأو�ــســط  �ل�سرق 
�جلاف،  و�لتنظيف  و�لغ�سيل  �لعامة،  و�لنظافة  �لتنظيف  قطاعات  يف  �لأ�سماء 
بال�سيار�ت، و�ملعد�ت و�خلدمات. وي�سم  �لعناية  �ل�سيار�ت وتكنولوجيا  وغ�سيل 
�إىل  �لتي تبحث �عتماد منتجات ترتكز  �ملوؤمتر�ت  �أي�ساً جمموعة من  �ملعر�ض 
قطاع  يف  �ملــو�رد  وكفاءة  ��ستد�مة  لتح�سني  وتطبيقاتها  �ملتطورة  �لتكنولوجيا 
�لتنظيف. وت�سمل �أحدث �لإ�سافات �لتي ميكن للزو�ر �لتطلع لها يف ن�سخة هذ� 
�لعام كل من �لركن �جلديد �ملخ�س�ض ملن�سة ’�ملنطقة �خل�سر�ء‘ �سمن �ملعر�ض، 
و�لذي يتيح للعار�سني �أن يقدمو� منتجاتهم �ل�سديقة للبيئة. بالإ�سافة لذلك، 
�لبتكار  ممار�سات  ملناق�سة  �لقطاع  يف  �خلــرب�ء  من  كوكبة  �ملعر�ض  �سيحت�سن 
�لعامة، وموؤمتر  �لدويل للتنظيف و�لنظافة  �ملوؤمتر  و�ل�ستد�مة وذلك خلل 
’�إك�سبو  معر�ض  مــن  بدعم  باملفرو�سات،  �لعناية   – للغ�سيل  �لـــدويل  �خلليج 
ديرتجو �إنرتنا�سونال‘، وموؤمتر �خلليج لغ�سيل �ل�سيار�ت – �لعناية بال�سيار�ت 

�لتي تقام �سمن هذه �لفعالية �لتي متتد لثلثة �أيام.

حاكم راأ�ص اخليمة ي�سهد توقيع اتفاقية مع »موانئ هات�سي�سون« لإدارة وتطوير حمطة احلاويات يف ميناء �سقر

�سركة »خط اأنابيب اأبوظبي للنفط اخلام» التابعة لـ »اأدنوك« ت�سدر �سندات بقيمة 3 مليارات دولر
�ل�ــســرت�تــيــجــيــة لــقــطــاع �لــنــفــط ومـــن �أهم 
�لإمــار�ت، ويتيح  �مل�ساريع �حليوية يف دولة 
�إنتاج  �إجــمــايل  من  مهمة  ن�سبة  نقل  حالياً 
دولــة �لإمــار�ت من �لنفط �خلــام من �إمارة 
�إىل بحر �لعرب م�ستفيد�ً  �أبوظبي مبا�سرة 

من �ملوقع �ل�سرت�تيجي لإمارة �لفجرية.
وبهذه �ملنا�سبة، قال معايل �لدكتور �سلطان 
�أحمد �جلابر، وزير دولة �لرئي�ض �لتنفيذي 
“حظي  �ــســركــاتــهــا:  لأدنـــــــوك وجمـــمـــوعـــة 
�مل�ستثمرين  مــن  كبري  باإقبال  �لــطــرح  هــذ� 
ت�سعريه  مت  كما  �لــعــامل  �أنــحــاء  خمتلف  يف 
�إل نتيجة طبيعية  ب�سكل منا�سب، وما هذ� 
يف  �ل�ستثمارية  �لبيئة  و��ستقر�ر  جلاذبية 
دولة �لإمار�ت، وتاأكيد�ً على ��ستمر�ر خطط 
�لــنــمــو �لـــذكـــي لــلــ�ــســنــاعــة بــالــدولــة وجناح 
برنامج �ملبادر�ت �لنوعية لتعزيز �ل�سر�كات 
من  و�ل�ــســتــفــادة  ��ستثمارية  فــر�ــض  وخــلــق 

خيار�ت �لتمويل بعيد �ملدى«. 
مثاًل  يعترب  �لإ�ــســد�ر  �أن  معاليه  و�أو�ــســح 
ــاً عـــن �ملـــــبـــــادر�ت �جلــــديــــدة �لتي  مــلــمــو�ــس
�ل�ستباقية  لـــــلإد�رة  “�أدنوك”  بــهــا  تــقــوم 
�لبنية  م�ساريع  فيها  مبا  �لأ�سول،  ملحفظة 
من  قيمة  �أف�سل  حتقيق  بــهــدف  �لتحتية، 
“ميثل  و�أ�ــســاف:  و�مل�ساريع،  �لأعــمــال  كافة 

�إجنـــاز�ً مهماً �سمن جهودنا  �لإ�ــســد�ر  هــذ� 
ذكية  بطريقة  �ملـــال  ر�أ�ــــض  لإد�رة  �لــر�مــيــة 
و�أكــــر كــفــاءة ومـــرونـــة، حــيــث �أتــاحــت هذه 
من  �لأوىل  لــلــمــرة  �ل�ـــســـتـــفـــادة  �خلـــطـــوة 
خيار�ت �لتمويل �ملتوفرة يف �لأ�سو�ق �لعاملية 
مما مُيّهد �لطريق �أمام �ملزيد من �خليار�ت 

�ملُجدية على �ملدى �لبعيد«.  
يف  �لـــ�ـــســـنـــد�ت  هــــــذه  “ت�سهم  و�أ�ــــــســــــاف: 
�ل�سر�كات  نــطــاق  لتو�سيع  جــهــودنــا  تعزيز 
�أمام  فر�سة  متثل  �أنها  كما  �ل�سرت�تيجية، 
�لعاملة يف  �ل�ستثمارية و�ل�سركات  �جلهات 
�سر�كات  يف  للدخول  �لتحتية  �لبنية  قطاع 
من  عــدد  ’�أدنوك‘ يف  مــع  وجمــديــة  وثيقة 

�مل�ساريع �لناجحة«.  
بد�أ خط �لأنابيب �لعمل منذ عام 2012، 
وبلغ متو�سط طاقته �لت�سغيلية عام 2016 
يـــومـــيـــاً، وهو  بــرمــيــل  �ألـــــف   615 حـــــو�يل 
يومياً  بــرمــيــل  مــلــيــون   1.5 لنقل  م�سمٌم 
من �لنفط �خلام، مع �إمكانية زيادة قدرته 
تعزيز  خــلل  مــن  برميل  مليون   1.8 �إىل 
خط  تغذية  ويتم  �لنفط.  تدفق  �ن�سيابية 
للنفط  �مل�ستقرة  �لإمـــــد�د�ت  مــن  �لأنــابــيــب 
�لتي  �لربية”،  “�أدنوك  حــقــول  مــن  �خلـــام 
�لنفط لأكر من  �متياز�ً ل�ستخر�ج  متلك 

�أبوظبي  �إمارة  11 حقًل يف  من  37 عاماً 
هي: بو ح�سا، وع�سب، و�سهل، و�ساه، وباب، 
وحويلة،  و�ــســنــايــل،  ورمــيــثــة،  و�لــ�ــســبــعــيــة، 

وج�سيورة، وبدع �لقمز�ن. 
�ملا�سي  يوليو  �أعلنت يف  قــد  �أدنـــوك  وكــانــت 
نطاق  لتو�سيع  جـــديـــد�ً  مـــبـــادر�ت  بــرنــامــج 
�لــ�ــســر�كــات �ل�ــســرت�تــيــجــيــة وخــلــق فر�ض 
��ستثمارية جديدة يف كافة جمالت ومر�حل 
��ستباقي  نهج  لعــتــمــاد  �إ�ــســافــة  عملياتها، 
وحمفظة  �لأعـــمـــال  �إد�رة  فــعــالــيــة  لــتــعــزيــز 
�لذي  �ل�سند�ت،  �إ�سد�ر  ويتما�سى  �لأ�سول. 
�لتابعة  �لأ�ــســول  م�ستوى  على  طــرحــه  مت 
�ل�ساملة  �ل�سرت�تيجية  �سمن  للمجموعة، 
�لقيمة  لتعزيز  “�أدنوك”  تعتمدها  �لــتــي 
�لأ�سول  �ملـــال مــن حمفظة  ر�أ�ـــض  وحتــريــر 
قطاع  يف  متتلكها  �لــتــي  و�ملتنوعة  �لكبرية 
�إن�ساء  “�أدنوك”  وتــدر�ــض  �لتحتية.  �لبنية 
�لطاقة  قطاع  يف  �لتحتية  للبنية  م�سروع 
بهدف حتقيق قيمة �أكرب و�سمان �ل�ستفادة 
�ملحتمل  ومن  �لأ�سول،  حمفظة  من  �ملثلى 
�أ�سول  بــعــ�ــض  جتــمــيــع  �ملــ�ــســروع  ي�سمل  �أن 
�لبنية �لتحتية �خلا�سة بقطاع �لطاقة مثل 
خــطــوط �أنــابــيــب ومـــر�فـــق تــخــزيــن �لنفط 

و�لغاز و�ملنتجات �ملكررة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لوطنية  �أبــوظــبــي  بــــرتول  �ــســركــة  �أعــلــنــت 
-�أدنــوك �م�ض عن �إغــلق �لإ�ــســد�ر �لناجح 
�لذي قامت به �سركة “خط �أنابيب �أبوظبي 
 3 بقيمة  ل�سند�ت  �أدكــــوب  �خلام”  للنفط 
�أكرب  مـــن  ُيــعــتــرب  و�لـــــذي  دولر،  مــلــيــار�ت 
�سيادية  غـــري  �لــ�ــســنــد�ت جلــهــة  �إ�ــــســــد�ر�ت 
وتــاأتــي هذه  �لأو�ـــســـط.  �لــ�ــســرق  يف منطقة 
�ل�سند�ت �لتي �أ�سدرتها “�أدكوب”، �ململوكة 
متا�سياً  “�أدنوك”،  ملــجــمــوعــة  بــالــكــامــل 
�لذكي  للنمو  “�أدنوك”  ��سرت�تيجية  مــع 
و�لهادفة لتعزيز �لإد�رة �ل�ستباقية و�ملرنة 

ملحفظة �لأ�سول ور�أ�ض �ملال. 
�أنابيب بطوٍل يبلغ  ومتتلك “�أدكوب” خط 
�لذي  �خلـــام  �لنفط  ينقل  كــم،   406 نحو 
تنتجه “�أدنوك �لربّية” من مركز للتجميع 
�أبوظبي �إىل ميناء �لفجرية �لذي  �إمارة  يف 
�لنفط  �ــســحــنــات  مــن  �لــعــديــد  مــنــه  تنطلق 
“�أدنوك  وتعد  �لعاملية.  �لأ�سو�ق  �إىل  �خلــام 
��ستخر�ج  يف  �لـــر�ئـــدة  �لــ�ــســركــة  �لربّية” 
جمموعة  يف  �لــربيــة  �لعمليات  مــن  �لنفط 

“�أدنوك«. 
�أهــــم �لأ�سول  �أحــــد  وُيـــعـــد خـــط �لأنـــابـــيـــب 

وفاق �لإقبال على �ل�سند�ت �لقيمة �ملطلوبة 
باأكر من ثلث مر�ت ون�سف، وبلغت قيمة 
طلبات �لكتتاب �أكر من 11 مليار دولر، 
مدفوعة بطلب قوي من جهات ��ستثمارية 
ومنطقة  �لـــــعـــــامل  ـــــحـــــاء  �أن خمـــتـــلـــف  مـــــن 
على  �ل�سند�ت  وح�سلت  �لأو�ــســط.  �ل�سرق 
للت�سنيف  فيت�ض  وكــالــة  مــن   AA تقييم 
 ،S&P من وكالة AA لئتماين، وتقييم�
ل�سند�ت  �لئتماين  للت�سنيف  مماثل  وهــو 
�لـــــذي يوؤكد  ــيــاديــة، �لأمــــــر  �لــ�ــس �أبـــوظـــبـــي 
به  تتمتع  �لــذي  و�ل�ستقر�ر  �ملالية  �لكفاءة 

“�أدنوك«. 
�لإ�سد�ر  عــائــد�ت  “�أدنوك”  و�ست�ستخدم 
لــدعــم خــطــط �لــنــمــو �لــطــمــوحــة ومتويل 

بر�مج �ل�ستثمار�ت �مل�ستقبلية. 
قبل  مــن  �لإ�ــســد�ر  عملية  �إد�رة  تن�سيق  مت 
�أبوظبي  بنك  ت�سم:  �لبنوك  جمموعة من 
مورغان،   JPو  ،HSBC وبــنــك  �لأول، 
�أي�ساً  �ساهمت  كما  UFG؛  وميت�سوبي�سي 
و�ــســيــتــي جــــروب،  بـــاريـــبـــا،   BNP بـــنـــوك 
جرن�ل،  و�سو�سيتيه  �سيكيوريتيز،  وميزوهو 
�لإ�ــســد�ر؛ يف  ت�سارترد يف عملية  و�ستاندرد 
حني عملت مولي�ض �آند كومباين كم�ست�سار 

مايل ملجموعة “�أدنوك«.

»غرفة ال�سارقة« تبحث تعزيز التعاون الإقت�سادي والإ�ستثماري مع وفد اأ�سرتايل

»اأبوظبي لالأوراق املالية » يختار »جي.بي.اإم « لتوفري منظومة تقارير ذكية

•• ال�صارقة-الفجر:

بحثت غــرفــة جتـــارة و�ــســنــاعــة �لــ�ــســارقــة، مــع وفـــد رفيع 
يف  �لعربية  �لأ�ــســرت�لــيــة  �لتجارية  �لغرفة  مــن  �مل�ستوى 
ولية نيو �ساوث و�يلز، تعزيز وتقوية �لعلقات �لثنائية، 
�لــتــعــاون بني  �ملنا�سب لتحقيق مــزيــد مــن  �ملــنــاخ  وتــوفــري 
�أع�ساء �لغرفتني من ممثلي �لقطاع �خلا�ض، يف خمتلف 

�ملجالت �لإقت�سادية و�لإ�ستثمارية.
و�لفعاليات  �ملنا�سبات  و�إيــجــاد  دعــم  على  �جلانبان  و�تفق 
�لهادفة  و�ملــبــادر�ت  و�خلـــرب�ت  �لأفــكــار  لتبادل  �مل�سرتكة 
�إىل �إغتنام �لفر�ض �لإ�ستثمارية �ملتاحة يف �إمارة �ل�سارقة 
ووليــــة نــيــو �ــســاوث ويــلــز، مبــا يــنــمــي ويــدعــم �لعلقات 
�لتبادل  مــعــدلت  رفــع  يف  وي�ساهم  �لبينية  �لإقــتــ�ــســاديــة 

�لتجاري. 
جاء ذلك خلل ��ستقبال �سعادة عبد�هلل �سلطان �لعوي�ض 
رئي�ض جمل�ض �إد�رة غرفة جتارة و�سناعة �ل�سارقة، ل�سعادة 
ملقاطعة  �ل�سرت�لية  �لعربية  �لغرفة  رئي�ض  حــاج،  حممد 
بح�سور  له،  �ملر�فق  و�لوفد  �ل�سرت�لية،  ويلز  نيو�ساوث 
�لغرفة،  �إد�رة  جمل�ض  ع�سو  دميا�ض  ر��سد  حممد  �سعادة 
و�سعادة �لدكتور �سلطان �ملل ع�سو جمل�ض �إد�رة �لغرفة، 

و�سعادة خالد بن بطي �لهاجري مدير عام �لغرفة.
�لز�ئر،  بالوفد  �لعوي�ض،  �سلطان  عبد�هلل  �سعادة  ورحــب 
موؤكد�ً على عمق وقوة �لعلقات �لثنائية، و�أهمية ��ستمر�ر 
�لعلقات  �أف�سل  بناء  ملو��سلة  �لزيار�ت  وتبادل  �للقاء�ت 
عن  �لغرفتني، معرباً  �أع�ساء  �لأعمال من  بني جمتمعي 

�إ�ستعد�د �لغرفة لتقدمي كافة �لت�سهيلت و�لدعم لرجال 
و�لتنمية  �لتنويع  �سيا�سة  �إطار  يف  �لأ�سرت�ليني،  �لأعمال 
�ل�سارقة،  حكومة  تنتهجها  �لتي  �مل�ستد�مة  �لإقت�سادية 
لتاأ�سي�ض مر�كز  �لفر�ض  �أف�سل  �أن توفر  �ساأنها  �لتي من 
وتعزيز  �مل�سرتكة  �مل�ساريع  و�إقــامــة  و�ل�سناعة،  للأعمال 

ح�سور �مل�ستثمرين و�نت�سارهم يف �أ�سو�ق �ملنطقة. 
�لــعــديــد من  �لــ�ــســارقــة متتلك  �إمـــــارة  �إن  �لــعــويــ�ــض  وقـــال 
�لأجنبية،  لــلإ�ــســتــثــمــار�ت  �لأ�ــســا�ــســيــة �جلــاذبــة  �ملــقــومــات 
وبيئة  قوية،  وب�سرية  ولوج�ستية  حتتية  بنية  خــلل  من 
ت�سريعية وقانونية فريدة من نوعها، وحو�فز وت�سهيلت 
ومن�سة  بو�بة  تعد  �أنها  �إىل  بالإ�سافة  مبا�سرة،  حكومية 
�ل�سلع  لت�سدير  رئي�سياً  ومـــركـــز�ً  �إقــلــيــمــيــاً،  لــلإنــطــلق 
خلل  من  وذلــك  �ملنطقة،  �أ�ــســو�ق  معظم  �إىل  و�لب�سائع 
�ملتميزة  �ملتميز وعلقاتها �لإقت�سادية  موقعها �جلغر�يف 

مع خمتلف �لدول و�لأ�سو�ق �لعاملية. 
و�أكد رئي�ض جمل�ض �إد�رة �لغرفة �أن �للقاء تطرق �إىل �سبل 
�إمارة  بني  و�ل�ستثماري  �لتجاري  �لتبادل  حجم  تطوير 
�لتجاريني  �ل�سركاء  من  تعترب  �لتي  و�أ�سرت�ليا  �ل�سارقة 
�أن  �إىل  م�سري�ً  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمــار�ت  لدولة  �ملهمني 
�لغرفة كانت لها م�ساركة فاعلة يف �ملوؤمتر �لعا�سر للحتاد 
�لدويل لغرف �لتجارة” �لذي ��ست�سافته مدينة �سيدين 
�ملا�سي،  �سبتمرب   21-19 من  �لفرتة  خلل  باأ�سرت�ليا 
بح�سور ممثلي �أكر من 12 �ألف غرفة جتارة من نحو 
�لعامل، حيث وقعت مذكرة تفاهم مع  دولــة حول   100
غرفة �لتجارة و�ل�سناعة �لأ�سرت�لية – �لعربية، وعقدت 

جملة من �للقاء�ت مع عدد من �لوفود �لدولية �مل�ساركة، 
تعزيز  �سبل  ومناق�سة  و�لآر�ء  �خلـــرب�ت  تــبــادل  �إطـــار  يف 
�لتعاون بني جمتمعات �لأعمال، لفتاً �إىل �أن هذه �لزيارة 
و�لتو��سل  �لتعاون  �أوجه  �إ�ستكمال  �إطار  تاأتي يف  �حلالية 

بني �لغرفة و�جلهات �لتجارية �لأ�سرت�لية �ملعنية. 
ومن جانبه قال �سعادة خالد بن بطي �لهاجري مدير عام 
�أي�ساً جمموعة من رجال  �لــذي جمع  �للقاء  �أن  �لغرفة، 
�ل�سر�كة  حتقيق  �إمكانية  بحث  �جلانبني،  مــن  �لأعــمــال 
�لإقت�سادية  �ملــجــالت  من  عــدد  يف  �لقت�سادي  و�لتعاون 
و�لتجزئة  و�لغذ�ئية  �ل�سناعية  �لقطاعات  ر�أ�سها  وعلى 
و�ملطاعم و�ملناطق �حلرة،  كما جري خلل �للقاء �لتعرف 
على �لفر�ض �ملتاحة لدى كل جانب ومدي �إمكانية خلق 
فر�ض للتعاون و�إقامة �سر�كات ثنائية ذ�ت قيمة م�سافة 
عام  ب�سكل  ت�ستهدف  جتــاريــة  �سفقات  و�إبــــر�م  للبلدين، 

تنمية وتطوير �لعلقات �لقت�سادية. 
�خلا�ض  �لقطاع  �إىل حتفيز  �لز�ئر  �لوفد  بطي  بن  ودعــا 
�لتي  �لقــتــ�ــســاديــة  �ملــعــار�ــض  يف  للم�ساركة  �لأ�ـــســـرت�يل، 
مركز  ينظمها  �لتي  �لفعاليات  ومنها  �لإمــــارة،  تنظمها 
�ملتعددة  �لإ�ستثمارية  �لفر�ض  و�غتنام  �ل�سارقة،  �إك�سبو 
يف �لإمارة، لفتاً �إىل �أن �لتعاون �لإقت�سادي بني �لإمار�ت 
و�أ�سرت�ليا �سهد تطور�ً ملحوظاً خلل �ل�سنو�ت �لأخرية 
حيث و�سل حجم �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين �إىل �أكر 
من 2.8 مليار دولر خلل عام 2016 ، كما �رتفع حجم 
8.9 مليار  �ل�ستثمار�ت �ملتبادلة بني �لدولتني �إىل نحو 

دولر. 

ومن جانبه �أ�ساد �سعادة حممد حاج، بامل�ستوى �لذي و�سلت 
�ل�سارقة، و�لدور �حليوي �لذي  �إليه �لعلقات مع غرفة 
تلعبه �لغرفة يف ت�سهيل عمل �مل�ستثمرين، و�خلدمات �لتي 
تقدمها ملجتمع رجال �لأعمال، م�سري�ً �إىل رغبة �جلانب 

�لأ�سرت�يل بتوطيد �لعلقات ب�سكل �أكرب مع �ل�سارقة.
و�أثنى �حلاج على �مل�ستوى �لذي ت�سهده �ملنتجات �ل�سناعية 
�ملحلية، موؤكد�ً �أن ما مل�سه رجال �لأعمال �ل�سرت�ليني من 
فر�سة  ميثل  �لــ�ــســارقــة،  غــرفــة  تقدمه  ودعـــم  ت�سهيلت 

مو�تية  لتد�سني �إ�ستثمار�ت جديدة يف �لإمارة.
�ــســعــادة عــبــد�هلل �سلطان  �إ�ــســطــحــب  �لـــزيـــارة  نــهــايــة  ويف 
�لــعــويــ�ــض، �لــوفــد �ل�ــســرت�يل �لــز�ئــر، يف جــولــة يف �أروقة 
�لغرفة،  يف  �ملحلية  �ل�سناعية  للمنتجات  �لد�ئم  �ملعر�ض 
�لتي  �ملحلية  �ل�سناعات  للتعرف على جو�نب من طبيعة 
نظري�تها  تناف�ض  باتت  و�لتي  �ل�سارقة،  �إمــارة  بها  متتاز 
وتناف�سية  مــن جـــودة  بــه  تتمتع  ملــا  �لــعــاملــيــة  �لأ�ـــســـو�ق  يف 
عالية، �أهلتها لك�سب ثقة �لأ�سو�ق �لدولية، بالإ�سافة �إىل 
�لتعرف على جهود �حلكومة يف دعم �ملجالت �لإقت�سادية 
وخا�سة قطاعات  �ل�سناعة و �لتجارة و�ل�سياحة و�لتجزئة 

من خلل �لعديد من �ملبادر�ت �ملحفزة.
كما قام �لوفد �لز�ئر بجولة تفقدية يف عدد من مر�فق 
و�أبدى  �ل�سحي،  �لــنــادي  ومنها  للغرفة  �لرئي�سي  �ملبنى 
�أع�ساء �لوفد �لز�ئر �إعجابهم بهذه �ملبادرة �لطيبة و�لتي 
تهيئ مناخ �سحي وملئم لرجال �لعمال يف ق�ساء �أوقات 
�أجــو�ء روتــني �لعمل، كما يقوي �لعلقات  �إيجابية خــارج 

فيما بينهم.

•• اأبوظبي -وام:

��ستخد�م من�سة جديدة  �ملالية  �أبوظبي للأور�ق  بد�أ �سوق 
�خلليج  �سركة  وفرتها  �لبيانات  وتخزين  �لأعــمــال  لــذكــاء 
�إم” �ملتخ�س�سة يف جمال   . بي  “ جــي.  �لآلــيــة  للحا�سبات 
حلول تكنولوجيا �ملعلومات. ونفذت” جي. بي . �إم” بنجاح 
م�سروع من�سة ذكاء �لأعمال وتخزين �لبيانات مطلع �لعام 
�جلاري وجرى هند�سة �ملن�سة �جلديدة لدعم �لإد�رة �لعليا 
�ملالية يف  لــلأور�ق  �أبوظبي  �سوق  �لأعمال يف  وم�ستخدمي 
�لــقــر�ر وذلــك مــن خــلل تزويدهم بلوحات  �تــخــاذ  عملية 
بيانات تنفيذية يف خمتلف �لقطاعات مدعومة مبوؤ�سر�ت 
باأ�سلوب �سريع و�سهل  �أد�ء رئي�سية وحتليلت يتم عر�سها 

�لو�سول �إليه. وقال ر��سد �لبلو�سي �لرئي�ض �لتنفيذي ل�سوق 
�أبوظبي للأور�ق �ملالية �إنه مع بزوغ �لع�سر �لرقمي ن�سهد 
منو� ملحوظا للبيانات يجعلها �أكرب مورد طبيعي منتلكه 
ويف مو�جهة زيادة �لطلب على �لتحليلت وتنامي �لبيانات 
�لتقارير  تقدمي  ومتطلبات  �ملالية  �لأور�ق  ب�سوق  �خلا�سة 
�لبياين  �لعمل  منظومة  بتطوير  �لــقــر�ر  �تخذنا  �ملعقدة 
�لتي  �ملوؤر�سفة  �لبيانات  عن  بالبحث  �لأمــر  يتعلق  عندما 
منتلكها لتحليلها ف�سل عن ��ستك�ساف �أمناط يف �لتعاملت 
�ل�سوقية و حتليلها �إ�سافة �إىل �إد�رة خدمات قو�عد �لبيانات 
وهو �لأمر �لذي يعزز من جودة �لأنظمة �حلالية �ملوجودة 
منحت  �جلــديــدة  �ملن�سة  �أن  �لبلو�سي  و�أ�ــســاف  �ل�سوق.  يف 
�سجلت  ومعاجلة  حتليل  عملية  حت�سني  �إمكانية  �ل�سوق 

ولوحات  �لأعــمــال  تقارير  و��ستخر�ج  �ل�سخمة  �لبيانات 
�لبيانات يف ثو�ن وهو ما ي�سمح لنا بتطوير �خلدمات �لتي 
نقدمها للمتعاملني مع �ل�سوق وذلك ي�سب �سمن �أهد�فه 
ويف  �مل�ستثمرين  من  جمموعة  جــذب  نحو  �ل�سرت�تيجية 
و  تنمية  نحو  �أبوظبي  خطة  بــرب�مــج  �ل�سوق  �لــتــز�م  �إطـــار 
تطوير قطاع �خلدمات �ملالية يف �لإمارة وحت�سني ممكنات 
�سوق  مل�ستخدمي  وميكن  و�لت�سال.  �ملعلومات  تكنولوجيا 
�لذي  �ملجال  بح�سب  �عمالهم  تقارير  �إن�ساء  �لآن  �أبوظبي 
دون  �ملتاحة  �لبيانات  مــع  �لتعامل  �إىل  �إ�سافة  يختارونه 
حني  ويف  �ملــعــلــومــات.  تكنولوجيا  �أخــ�ــســائــي  �إىل  �حلــاجــة 
معلومات  ��ستخر�ج  �إمكانية  �سابق  وقت  يف  متاحا  يكن  مل 
رئي�سية �سمن تقرير و�حد نظر� للتعقيد�ت �لتي تن�سوي 

عليها هذه �لعملية ونق�ض �لقوة �حلا�سوبية �إل �أنه مع قيام 
 Netezz« PureData« بي . �إم” بتطبيق من�سة “ جي. 
هذه  �إعـــــد�د  للم�ستخدمني  بــالإمــكــان  �أ�ــســبــح   IBM مــن 
�لتقارير يف �أقل من دقيقة و�حدة. ويف تعليقه على �مل�سروع 
و�ليمن  �أبوظبي  GBM يف  عــام  قــال ميكال خــوري مدير 
�أبوظبي لــلأور�ق �ملالية يعد �أحد حمركات �لنمو  �إن �سوق 
و�لتقدم �لقت�سادي يف �لدولة وقد حظينا بالتعاون معهم 
ب�سكل وثيق يف هذ� �مل�سروع. و�أ�سار �إىل �أن “ جي. بي . �إم” 
حيث  من  وفعالة  وعملية  كفوؤة  من�سة  تقدمي  يف  جنحت 
�لتكلفة تتيح لفريق �لإد�رة �لعليا وم�ستخدمي �لأعمال يف 
�سوق �أبوظبي للأور�ق �ملالية �ل�ستفادة من �لبيانات �لغنية 

�ملتاحة �أمامهم.

للمدينة �لبحرية يف ر�أ�ض �خليمة بالإ�سافة 
�ل�سناعية و�ملناطق  �ملناطق  �ىل قربها من 
ويعترب ميناء  و�لــغــيــل.  �حلــمــر�  �حلـــرة يف 
�إمارة  يف  �لرئي�سي  �لــتــجــاري  �مليناء  �سقر 
زيـــادة طاقاته  ر�أ�ـــض �خليمة وهــو يف طــور 
�لإجمالية ب�سكل ملحوظ عرب م�سروع من 
مرحلتني من �ملقرر �أن يكتمل يف �أبريل من 
�لعام 2019 حيث �ستتم �إ�سافة �ثنني من 
�أر�سفة �ملياه �لعميقة �لقادرة على �لتعامل 
من  يجعل  ممــا  �لـــروؤو�ـــض  ذ�ت  �ل�سفن  مــع 
ميناء �سقر و�حد� من �أكرب �ملو�نئ لت�سليم 

�لب�سائع يف �لعامل.

•• راأ�س اخليمة-وام:

بن �سقر  �سعود  �ل�سيخ  �ل�سمو  �أكد �ساحب 
�لقا�سمي ع�سو �ملجل�ض �لأعلى حاكم ر�أ�ض 
تهــــــــدف  �خليمـــــــة  ر�أ�ــض  �إمــارة  �ن  �خليمة 
جتارية  حتتيـــــــــة  بنيــــــــة  �إن�ســــــــــاء  �لـــــــى 
�مل�ســــــتثمرين  جــــذب  يف  ت�ساهم  متكاملة 
�أنحــــــــــاء  جميـــــــــع  من  �لأعمــــــــــال  ورجـــــــال 
�لعامل. جاء ذلك خلل �حلفل �لذي �أقيم 
�إمتياز مدتها  �إبر�م �تفاقية  �م�ض مبنا�سبة 
و�لتي  “مو�نئ هات�سي�سون”  25 عاما مع 
وت�سغيل  تــطــويــر  عــلــى  مبــوجــبــهــا  �ستعمل 

مر�فق حمطة حاويات ميناء �سقر.
وقال �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن �سقر 
�لقا�سمي �إن �إفتتاح مو�نئ هات�سي�سون ر�أ�ض 
�خليمة ياأتي �سمن خمطط تطوير مر�فق 
ميناء �سقر و�لتي تعترب جزء� من خطط 
�أ�سا�سية  نقطة  وهــي  �مل�ستقبلية  �لتطوير 
لت�سجيع  �ل�ساملة  �للوج�ستية  �حلــلــول  يف 
�خليمة  ر�أ�ـــض  �إمــــارة  يف  بالعمل  �لــ�ــســركــات 
وتعد هذه �خلطوة موؤ�سر� �آخر على �لتز�م 
�إمارة ر�أ�ض �خليمة بتقدمي �لبنية �لتحتية 
�لتي  �ملــاهــرة  �لعاملة  و�لــقــوى  و�خلــدمــات 
يف  و�لــتــجــارة  �ل�سناعة  �إزدهــــار  مــن  متكن 

قبل  مــن  �ملحطة  ت�سغيل  و�سيتم  �لإمــــارة. 
و�ست�سم  �خليمة  ر�أ�ــض  هات�سي�سون  مو�نئ 
 350،000 �ىل  بالإ�سافة  �أر�سفة  �أربــعــة 
وحدة تي �أي يو. من جانبه قال �إريك �آي بي 
�ملدير �لتنفيذي ل�سركة مو�نئ هات�سي�سون 
�ن حمطة �حلاويات يف ميناء �سقر تعترب 
ب�سبب  مبثابة بو�بة للإ�ستري�د و�لت�سدير 
ر�أ�ــــض  �ن  ..مـــ�ـــســـري� �ىل  �ملــتــمــيــز  مــوقــعــهــا 
لل�سري�ميك  م�سنع  لأكــرب  موطن  �خليمة 
بها قاعدة ت�سدير قوية  �لعامل ويوجد  يف 
�ملمتازة  �ل�سحن  �ــســركــات  مــن  �لــعــديــد  مــع 
و�لزجاج  و�لأدويـــــــة  �لــ�ــســري�مــيــك  لــ�ــســحــن 

و�لأ�سمنت و�حل�سى وغريها من �ملنتجات.
“ ميــكــن لـــهـــذه �لــ�ــســركــات �لآن  و��ــــســــاف 
�ل�ــســتــفــادة مـــن طــريــق �لــ�ــســحــن �جلديد 
و�أكر  �إزدحــامــا  و�لأقــــل  �لو�سائط  متعدد 
�إ�ستد�مة �إىل جبل علي وما بعده ويف �لوقت 
�إفتتاح مو�نئ هات�سي�سون  نف�سه من خلل 
ر�أ�ض �خليمة �سوف يحظى �أ�سحاب �سركات 
لت�سليم  �لأق�سر  بالطريق  �ملحلية  �ل�سحن 
�لب�سائع مما ي�سمح لهم باإجر�ء �ملزيد من 

�لرحلت كل يوم«.
�خليمة  ر�أ�ـــض  هات�سي�سون  مــو�نــئ  وتتخذ 
�حلرة  �ملنطقة  تربط  حيث  مميز�  موقعا 
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�سلطان الظاهري لـ»وام« : »�سوق ال�سفر العاملي« ير�سخ مكانة اأبوظبي كوجهة �سياحية دولية

االيرادات و84.7 مليون درهم �صايف االأرباح  درهم  705مليون 

�سرياميك راأ�ص اخليمة تعلن نتائجها املالية عن الربع الثالث 2017 

وزير الطاقة واملعادن والتنمية امل�ستدامة 
يف املغرب يزور جممع نور للطاقة ال�سم�سية

•• دبي-الفجر: 

�ل�سيد  بني  حمادثات  �م�ض  ورز�ز�ت  يف  �ل�سم�سية  للطاقة  نور  جممع  �سهد 
وزير �لطاقة و�ملعادن و�لتنمية �مل�ستد�مة عزيز �لرباح ووفد من نادي �لطاقة 
�لعربي. وقد مّت دعوة �لوفد من طرف “�أكو� باور” مطّور وم�سغل �ملجمع 
�لتخزين  مع  �ملركزة  �ل�سم�سية  �لطاقة  تكنولوجيا  در��سة  �أجل  من  �ملذكور 
�ملن�سهر، و�لقادرة على تخزين �لطاقة �ل�سم�سية، نهار�ً وليًل على حٍد �سو�ء، 
كما مّت �حلديث عن عو�مل �لنجاح �لتي مكنت �ململكة �ملغربية من �أن ت�سبح 
ر�ئــدة عاملية معرتف بها يف حماية �لأر�ــض، وحر�سها �لــدوؤوب على �عتماد 
�لطاقة �ملتجددة. �إّن “�أكو� باور” تعترب نف�سها حمظوظة باأن تكون م�ساهمة 
فعالة يف �لقطاع �ملغربي �جلديد يف توليد �لكهرباء من خلل �لعديد من 
م�ساريع �لطاقة �ملتجددة مبا يف ذلك ثلثة م�ساريع كبرية للطاقة �ل�سم�سية 
تزيد عن  �إنتاجية  بطاقة  �ل�سم�سية  للطاقة  ورز�ز�ت  نور  �ملركزة يف جممع 
510 ميغا و�ط، ف�سًل عن برنامج نور1 �لكهرو�سوئي �لتي تبلغ طاقته 

�لإنتاجية 177 ميغا و�ط و120 ميغا و�ط من طاقة �لرياح يف طنجة.

»اإمباور« تزّود اأجمل 7 مبان ذات ت�ساميم 
هند�سية فريدة يف دبي بنظام تربيد املناطق

•• دبي-الفجر:

مزود  �أكرب  “�إمباور”،  �ملركزي  �لتربيد  �لإمــار�ت لأنظمة  قامت موؤ�س�سة 
خلدمات تربيد �ملناطق يف �لعامل، بتزويد 7 من �أجمل 10 مبان يف �إمارة 
دبي بـ “نظام تربيد �ملناطق”. وجاء هذ� �لت�سنيف بح�سب ر�سد م�سرتك 
aqaratdubai.بني “�لإمار�ت �ليوم” وموقع عقار�ت دبي �لإلكرتوين

من بني �أبرز معامل دبي ومن �أجمل مبانيها،  تعد  مبان  ع�سرة  عن   ،  ae
و�أكرها �إبد�عاً على م�ستوى �لت�سميم �لهند�سي.

و�أعلنت �إمــبــاور بــاأن بــرج �لــعــرب وفــنــدق ر�فــلــز دبــي وفــنــدق جمري� بيت�ض 
وفندق �أتلنت�ض �لنخلة ومبنى �لبو�بة يف مركز دبي �ملايل �لعاملي و�أبر�ج 
�لإمار�ت وفندق جي دبليو ماريوت �تخذت قر�ر تبني نظام تربيد �ملناطق 
�إمباور.  قبل  من  تزويدها  يتم  حيث  �لتقليدية،  �لتربيد  نظم  من  بــدًل 
وت�سميم  �لتخطيط  مــن  �أ�سا�سياً  جـــزء�ً  �ملــنــاطــق  تــربيــد  نظم  و�أ�سبحت 
�ملباين، حيث بات مطورو �لعقار�ت �أكر �إدر�كاً لأهمية خدمات ومنتجات 
�لتربيد �ملوفرة للطاقة و�ل�سديقة للبيئة من حيث �لتكلفة و�حلفاظ على 

�لبيئة.
لأنظمة  �لإمـــــار�ت  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �سعفار،  بــن  �أحــمــد  وقـــال 
�أبـــرز مــعــامل دبي  بــتــزويــد  “نحن فــخــورون  “�إمباور”،  �ملــركــزي  �لــتــربيــد 
�لأعمال  �ل�سوء على  ت�سليط  �أي�ساً  �ملهم  و�أجمل مبانيها بخدماتنا، ومن 
�لتربيد  �أنظمة  وخا�سة  للمباين  �ملميزة  �لهند�سية  للت�ساميم  �لد�خلية 
�لتي يتم ّبنائها خلل مرحلة ت�سيمم تلك �ملباين و�لتي تعترب �لآن من 
�ملناطق ي�سفي  باأن نظام تربيد  �ل�سياحية يف �لعامل. و�أ�ساف  �ملعامل  �أهم 
على �ملباين ميزة �إ�سافية، كونه ي�ساهم يف تر�سيد ��ستهلك �ملياه و�لطاقة 
مبا يتما�سى مع �لهدف �لعاملي �لر�مي �إىل �حلد من �نبعاثات ثاين �أك�سيد 

�لكربون �لناجتة عن ��ستخد�م �لطاقة.« 
�أعــلــنــت عــنــهــا مـــبـــاد�ر�ت �لأمم �ملتحدة  �لــتــي  �لـــدر��ـــســـات  نــتــائــج  وتــظــهــر 

بــــاأن نــظــم �لتربيد   لــكــفــاءة �لــطــاقــة 
�لطاقة  مـــن   50% حـــــو�يل  تـــوفـــر 
باأنظمة  مقارنة  للتربيد  �مل�ستخدمة 
�لــتــربيــد �لــتــقــلــيــديــة، �لأمـــــر �لـــذي 
يــجــعــل نــظــم تــربيــد �ملــنــاطــق �إحـــدى 
�أبــــــرز مــ�ــســرعــات كـــفـــاءة �لـــطـــاقـــة يف 
�لعامل و�أهم �لأنظمة كفاءًة وتوفري�ً 
للطاقة يف �لعامل. وكما يعمل �لنظام 
تخفي�ض  حـــيـــث  مــــن  فـــعـــال  بــ�ــســكــل 
�ملو�رد  على  و�حلفاظ  �ملالية  �لتكلفة 
�لطبيعية  �لتي تلعب دور�ً �أ�سا�سياً يف 

�حلد من �لتغري �ملناخي.
�ل�سوق  �أبــــحــــاث  تـــقـــاريـــر  و�أظــــهــــرت 
�لعاملية  �ل�سوق  بــاأّن  موؤخر�ً  �ل�سادرة 

حللول تربيد �ملناطق ت�ستعد لتحقيق 
 2021 �لعام  بحلول  �أمريكي  دولر  مليار   9،54 �إىل  لت�سل  لفــت  منو 
2016، مبعدل منو �سنوي مركب  5،14 مليار دولر يف �لعام  مقارنًة بـ 
منظور  ومــن  و2021.   2016 عامي  بني  �لفرتة  يف   13.19% يبلغ 
رئي�سية  عو�مل  عدة  �إىل  �لأوىل  بالدرجة  �ملتوقع  �لنمو  ُيعزى  �قت�سادي، 
د�عمة لنظم تربيد �ملناطق، �أبرزها �رتفاع �أ�سعار �لطاقة وتنامي �ملخاوف 
منخف�سة  �لتربيد  نظم  �أهمية  حــول  �لــوعــي  �زديـــاد  جانب  �إىل  �لبيئية، 

�لتكلفة وذ�ت �لكفاءة �لعالية.
�ملناطق �حلديثة ل تقت�سر على  “�إمباور” بــاأن مز�يا نظم تربيد  وتــرى 
دور�ً حمورياً يف متكني  تلعب  و�إمنــا  �لبيئية فقط،  �ل�ستد�مة  دفع عجلة 
�لــ�ــســركــات مــن �حلــفــاظ على �أنــظــمــة تكييف �لــهــو�ء �خلــا�ــســة بــهــا، حيث 
�لرتقاء  ي�سمن  ما  �لتحكم،  عالية  بيئة  يف  بعد  عن  �حللول  �سيانة  تتم 

مب�ستويات �لأمن و�ل�سلمة مع �حلد من معدلت �لر�سح و�لت�سرب.
و�ختتم بن �سعفار: “نفخر باأن نكون من �مل�ساهمني يف جناح �لعديد من 
يبذلها  �لتي  �حلثيثة  �جلهود  عالياً  ونثمن  دبــي.  يف  �ملبتكرة  �ملباين  �أبــرز 
مطّورو �ملعامل �لعمر�نية �لر�ئدة ل�سمان حتقيق �ل�ستد�مة �لجتماعية 
�لهو�ء  �أهمية تكييف  �لنوعية. وتتنامى  مل�ساريعهم  و�لبيئية  و�لقت�سادية 
�أهمية  وتتز�يد  �ملباين.  حياة  دورة  لإطالة  �أ�سا�سية  دعامة  باعتباره  �ليوم 
عن  �لبيئية  �ل�ستد�مة  م�سار  دعــم  يف  �لفاعل  دورهــا  �إىل  ��ستناد�ً  �ملباين 
طريق �حلد من �لتلوث، ما يدفعنا �إىل �لقول باأّن �ملبنى �لأجمل و�لأكر 

تفرد�ً هو �ملبنى �لأكر �أمناً و��ستد�مة.

و�خلليجية وقرية �لعد �لتنازيل يف �لعني 
�جلديدة  بــحــلــتــه  �ملــــاأكــــولت  ومـــهـــرجـــان 

ومب�ساركة كبرية للقطاع �خلا�ض.
ب�سكل  �لأوروبــــــي  �لــ�ــســوق  �أن  �إىل  و�أ�ـــســـار 
�ملــتــحــدة ب�سكل خــا�ــض من  عـــام و�ملــمــلــكــة 
�إمارة  يف  �ل�سياحة  لقطاع  �لأ�ـــســـو�ق  �أهـــم 
بن�سبة  منــــو�ً  ت�سجيل  مت  حــيــث  �أبــوظــبــي 
% يف �إجمايل عــدد �لــزو�ر من �ل�سوق   5
بالعام  مقارنة  �جلــاري  �لعام  �لربيطاين 
�ملا�سي ..موؤكد�ً �ل�سعي ل�ستقطاب �أ�سو�قا 
�ل�سوق  مثل  �لــدولــة  �إىل  جديدة  �سياحية 

�لرو�سي.
�ل�سفر  �سوق  معر�ض  �أن  �لــظــاهــري  و�أكـــد 
�لعاملي يعد فر�سة مثالية لإبر�ز �ملقومات 
�لإمارة  متتلكها  �لتي  �لفريدة  �ل�سياحية 

•• لندن-وام:

�لتنفيذي  �ملــديــر  �لــظــاهــري  �سلطان  �أكـــد 
لقطاع �ل�سياحة بالإنابة يف د�ئرة �لثقافة 
و�ل�سياحة باأبوظبي �أن م�ساركة �لد�ئرة يف 
معر�ض �سوق �ل�سفر �لعاملي يف لندن ت�سهم 
يف تر�سيخ مكانة �أبوظبي كوجهة �سياحية 
�أنحاء  عاملية ومق�سد لل�سياح من خمتلف 

�لعامل.
�أنباء  لوكالة  خا�سة  ت�سريحات  يف  وقــال 
�لإمار�ت “و�م” على هام�ض معر�ض �سوق 
فعالياته  �نطلقت  �لـــذي  �لــعــاملــي  �ل�سفر 
�م�ض.. �إن �لإمارة حققت ن�سبة منو بلغت 
نحو 7 % يف �إجمايل عدد نزلء �لفنادق 
وذلـــــك خــــلل �لـــفـــرتة مـــن يــنــايــر وحتى 

�سبتمرب 2017 مقارنة بالفرتة ذ�تها من 
بالتعاون  �لد�ئرة  �أن  موؤكد�ً  �ملا�سي  �لعام 
ب�سكل  منو  حتقيق  ت�ستهدف  �ل�سركاء  مع 
�أكــــرب يف �أعـــــد�د �لـــنـــزلء و�لــ�ــســائــحــني مع 
نــهــايــة �لــعــام �جلــــاري خــا�ــســة مــع تنظيم 
�لفريدة  �ل�سياحية  �لفعاليات  �لعديد من 

يف �لإمارة خلل هذه �لفرتة.
�أن �لإمــارة �ست�سهد خلل �لفرتة  و�أ�ساف 
�أبوظبي  �لــلــوفــر  مــتــحــف  �فــتــتــاح  �ملــقــبــلــة 
وهو �حلدث �ل�سياحي �لثقايف �لأبرز على 
��ست�سافة  �إىل  بالإ�سافة  �لعامل  م�ستوى 
�أنه  �إىل  1 لفتاً  بطولة �لعامل للفورمول 
�لفعاليات  من  حزمة  تنظيم  �أي�ساً  �سيتم 
�جلـــديـــدة مــثــل مــهــرجــان د�ر �لـــزيـــن يف 
�لإمار�تية  �لعائلة  ي�ستهدف  �لــذي  �لعني 

من�سة  كـــذلـــك  يـــوفـــر  �أنــــــه  �إىل  مـــ�ـــســـري�ً 
�لدولة  يف  �خلــا�ــض  �لقطاع  مــن  لل�سركاء 
ومن خمتلف �أنحاء �لعامل لعقد �ل�سر�كات 

ل�ستقطاب �ل�سياح �إىل �لدولة.
ت�ستهدف  �جلــهــود  جميع  �أن  على  و�ــســدد 
لل�سياحة  كوجهة  �أبوظبي  مكانة  تر�سيخ 
لـــلإمـــارة يف خمتلف  �لــعــاملــيــة و�لـــرتويـــج 

�ملحافل �لعاملية.
ويــركــز مــعــر�ــض �ــســوق �لــ�ــســفــر �لــعــاملــي يف 
�لثقافية  �ل�سياحة  عــلــى  �حلــالــيــة  دورتــــه 
كــمــا تــركــز مــ�ــســاركــة �لـــد�ئـــرة هـــذ� �لعام 
وجهة  باعتبارها  لأبوظبي  �لرتويج  على 
متميزة للزو�ر من �ململكة �ملتحدة و�لدول 

�لأوروبية �ملجاورة.
وت�سعى د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة - �أبوظبي 

من خلل �مل�ساركة يف معر�ض �سوق �ل�سفر 
�لثقافية  لل�سياحة  �لــرتويــج  �إىل  �لعاملي 
�لــعــاملــيــة و�لــتــاأكــيــد عــلــى مــكــانــة �لإمـــــارة 

كوجهة لهذ� �لنوع من �ل�سياحة.
وكـــانـــت �لــــد�ئــــرة قـــد �أطـــلـــقـــت عـــــدد� من 
�ملبادر�ت �جلديدة �لتي تركز على �ل�سياحة 
�لثقافية و�لتي ت�ستهدف ��ستقطاب �ملزيد 
مـــن �لـــــزو�ر مـــن �أ�ـــســـو�ق �ملــمــلــكــة �ملتحدة 
“جتارب  بــرنــامــج  بــيــنــهــا  و�أوروبــــــــا ومــــن 
جتربة  ـــزو�ر  لـــل يــقــدم  �لــــذي  �إمار�تية” 
ت�سميمه  ومت  فــريــدة  وثــقــافــيــة  �سياحية 
�ل�سياحيني  �ملر�سدين  من  جمموعة  من 
��ستك�ساف  عـــلـــى  ويــــركــــز  �لإمـــــار�تـــــيـــــني 
�ملادي  �لثقايف  و�لإرث  �لرت�ثية  �لتقاليد 

و�ملعنوي و�ملو�قع �لتاريخية و�لطبيعية.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�أعــلــنــت �ــســركــة �ــســري�مــيــك ر�أ�ـــــض �خليمة 
�أبوظبي حتت  �ـــض.م.ع. )�ملــدرجــة يف �سوق 
�لعاملية  �ل�سركة   ،)RAKCEC رمــز: 
�ل�سري�ميك  حـــلـــول  تــ�ــســنــيــع  جمــــال  يف 
�لــعــ�ــســريــة وعـــالـــيـــة �جلــــــودة �مـــ�ـــض، عن 
�ملنتهي  �لثالث  �لربع  عن  �ملالية  نتائجها 
يف  ذلـــك  وجـــاء   .2017 �سبتمرب   30 يف 
�ملـــائـــدة �ملــ�ــســتــديــرة  �لــتــي حتـــدث خللها 
�لتنفيذي  �لـــرئـــيـــ�ـــض  مــ�ــســعــد  عــــبــــد�هلل 
�أم�ض  �خليمة  ر�أ�ـــض  �سري�ميك  ملجموعة 
“�لأعمال  �إيـــــــر�د�ت  �رتـــفـــاع  �ىل  مــ�ــســري� 
�أ�سا�ض  على   14.1% بن�سبة  �لأ�سا�سية” 
درهم،  مليون   643.6 �إىل  لت�سل  �سنوي 
�لعربية  �لإمـــار�ت  بنمو قوي يف  مدعومة 
�ملتحدة و�ململكة �لعربية �ل�سعودية و�لهند 
�سري�ميك  �سركة  و�سجلت  وبنغلدي�ض. 
�إجمايل  بــنــمــو  قـــويـــاً  �أد�ء  �خلــيــمــة  ر�أ�ـــــض 
�أي  705.2 مليون درهــم،  �إىل  �إيــر�د�تــهــا 
بــزيــادة قــدرهــا %9.2 مــقــارنــة مــع �لربع 
�إير�د�ت  و�سكلت   .2016 عام  �لثالث من 
يف  لها  م�ستوى  �أعــلــى  �لأ�سا�سية  �لأعــمــال 
�إجمايل  بن�سبة %92 من  �لأوقـــات  جميع 
خطة  تنفيذ  ��ــســتــمــر�ر  نتيجة  ـــــر�د�ت  �لإي
خلق �لقيمة. و�نخف�ست �إير�د�ت �لأعمال 
�أ�سا�ض  على   24% بن�سبة  �لأ�سا�سية  غــري 
��سرت�تيجية  مــع  متــا�ــســيــا  وذلــــك  �ــســنــوي 
�لأعمال  عمليات  مــن  بالتخارج  �ل�سركة 

غري �لأ�سا�سية.
�أرباحاً  �خليمة  ر�أ�ـــض  �سري�ميك  وحققت 

وهو  درهــم،  مليون   84.7 بقيمة  �سافية 
على   365% بن�سبة  قوية  زيــادة  ميثل  ما 
�أ�سا�ض �سنوي وهام�ض �أرباح �سافية بن�سبة 
%12.0. وو�سلت �لأرباح �ل�سافية خلل 
 2017 عــام  مــن  �لأوىل  �لت�سعة  �لأ�سهر 
ن�سبتها  بزيادة  درهم  262.3 مليون  �إىل 
�لعام  مــن  نف�سها  بالفرتة  مقارنة   76%
)با�ستثناء  �لأربــــاح  �ــســايف  وقــفــز  �ملــا�ــســي. 
�لعادية(  غري  و�ملخ�س�سات  �لأربــاح  �سايف 
87.0 مليون  �إىل  �ملثل باملثل  �أ�سا�ض  على 
�أ�سا�ض  على   117% قدرها  بزيادة  درهــم، 

�سنوي و %2.2 على �أ�سا�ض ربع �سنوي.
�أد�ء قوي للإير�د�ت يف �لأ�سو�ق �لإقليمية، 
�لعربية  �لإمــــار�ت  دولــة  ومنــو م�ستمر يف 
�لعربية  �ملــمــلــكــة  يف  و�نـــتـــعـــا�ـــض  �ملـــتـــحـــدة 
�لكلي  �لقت�ساد  حتديات  رغــم  �ل�سعودية 
�ل�سرق  مــنــطــقــة  يف  �لــ�ــســيــا�ــســي  و�ملــ�ــســهــد 
�لأو�سط و�سمال �أفريقيا، و��سلت �لإير�د�ت 

�لنمو  �ملتحدة  �لعربية  �لإمـــار�ت  دولــة  يف 
�سنوي،  �أ�ـــســـا�ـــض  عــلــى   17.7% بــنــ�ــســبــة 
مــدعــومــة بــطــلــب قـــوي ومــبــيــعــات ن�سطة 
للم�ساريع يف �أكرب �سوق ل�سركة �سري�ميك 
ر�أ�ض �خليمة. وو��سلت �لإير�د�ت يف �ململكة 
�لعربية �ل�سعودية �جتاهها نحو �لنتعا�ض 
يعززها �أد�ء قوي يف �لربع �لثالث من عام 
�لبلط  �إيـــر�د�ت  �رتفعت  حيث   .2017
على   50% بــنــ�ــســبــة  �لــ�ــســحــيــة  و�لأدو�ت 
مليون   65.0 �إىل  لت�سل  �سنوي  �أ�ــســا�ــض 
�ل�سنوية  ربــع  �لإيــــر�د�ت  درهــم، وحافظت 

على ��ستقر�رها.
اأ�للللصللللواق االأعلللملللال   منلللو قللللوي يف 

االأ�صا�صية .
حققت بنغلدي�ض منو�ً قوياً يف �لإير�د�ت 
وحــافــظــت عــلــى  و�مــ�ــض �أربــــاح عالية بعد 
تو�سعة �لطاقة �لنتاجية يف �لعام �ملا�سي. 
و�لأدو�ت  �لـــبـــلط  �إيـــــــــر�د�ت  و�رتـــفـــعـــت 
�ل�سحية بن�سبة %35.2 على �أ�سا�ض �سنوي 
�إىل 80 مليون درهم. و��ستمرت �لهند يف 
�لتعايف وحققت �أد�ًء ثابتاً يف �لربع �لثالث 
2017. حيث �رتفعت �لإير�د�ت  من عام 
86.2 مليون  �إىل  بن�سبة %17.8 لت�سل 
�سنوي. ودعما  �أ�سا�ض  �إمــار�تــي على  درهــم 
لهذ� �لنمو، ح�سلت �ل�سركة على ح�ستها 
مل�سنع  م�سرتك  م�سروع  يف   51% �لبالغة 
�لــ�ــســري�مــيــك يف مــوربــي يف ولية  بـــلط 
بتقييم  حالياً  �ل�سركة  وتــقــوم  غــوجــار�ت، 
تو�سعة �لطاقة �لنتاجية. كما تقوم �أي�ساً 
يف  �أخـــرى  ح�سة  على  �ل�ستحو�ذ  بتقييم 

من�ساأة ت�سنيع �لبلط �ملزجج.

 كفاءة االإنتاج تعزز الربحية :
�أظـــهـــرت �ــســري�مــيــك ر�أ�ــــض �خلــيــمــة زخماً 
�إيجابياً م�ستمر�ً يف حت�سني �إجمايل هام�ض 
�رتفعت  �لأ�سا�سية” �لتي  “�لأعمال  �أربــاح 
�أ�سا�ض  عــلــى  �أ�ــســا�ــض  نقطة   300 بــو�قــع 
هو�م�ض  و�رتــفــعــت   .32.7% �إىل  �سنوي 
�إىل %28.4 وهو  �لبلط  �أربـــاح  �إجــمــايل 
�سنو�ت.   3 مــنــذ  �لــثــالــث  لــلــربــع  �لأعـــلـــى 
بتح�سن  مــدعــومــة  �لــتــحــ�ــســيــنــات  وجـــــاءت 
كفاء�ت �لإنتاج ووفور�ت �لتكاليف يف �ملو�د 
�خلـــام عــرب م�سانع �لــبــلط يف �لإمـــار�ت 
و�إجماًل  وبنجلدي�ض.   �ملتحدة  �لعربية 
و�ل�سريبة  �لفو�ئد  قبل  �لأربـــاح  �رتفعت 
 149 و�ل�ــســتــهــلك و�إطـــفـــاء �لــديــن �إىل 
�أظهرت  بــيــنــمــا  �إمـــــار�تـــــي  درهـــــم  ــيــون  مــل
و�ل�سريبة  �لفو�ئد  قبل  �لأربـــاح  هو�م�ض 

حت�سناً  �لـــديـــن  و�إطــــفــــاء  و�ل�ـــســـتـــهـــلك 
�لأعلى  وهـــو   ،21.1% بن�سبة  مــلــحــوظــاً 
منذ 5 �سنو�ت. وقد �أدت �لزيادة يف �لأرباح 
�أ�سول  مــن  �لــتــخــارج  عمليات  و��ــســتــمــر�ر 
عائد  حتقيق  �إىل  �لأ�سا�سية  غري  �لأعمال 
على �لأ�سهم بن�سبة %12.3 للم�ساهمني.  
تقدماً  �خليمة  ر�أ�ـــض  �سري�ميك  »حققت 
م�ستمرون  ونــحــن   ،2017 عــام  يف  قــويــا 
�لقيمة  خــلــق  مــــبــــادر�ت خــطــة  تــنــفــيــذ  يف 
“�لأعمال  تنمية  يف  �ل�ستثمار  خلل  من 
�لأ�سا�سية” و�حلفاظ على كفاءة �لتكاليف 
�ل�سوقية يف دولة �لإمار�ت  وزيادة ح�ستنا 
عملياتنا  هيكلة  و�إعـــادة  �ملتحدة،  �لعربية 
لتعزيز  ��سرت�تيجيتنا  وتنفيذ  �لهندية 
�لعربية  �ملــمــلــكــة  �لــربــحــيــة يف  �ملــزيــد مــن 

�ل�سعودية.

ا�صتعدادًا للقمة العاملية للتمكني االقت�صادي للمراأة يف ال�صارقة دي�صمرب املقبل

»مناء« تدعو جمتمع الأعمال للتعهد بدعم التوازن القت�سادي بني اجلن�سني يف الإمارات واملنطقة

فرتة �لتنفيذ وحتى موعد �نعقاد �لن�سخة 
للتمكني  �لــعــاملــيــة  �لــقــمــة  مـــن  �لــثــانــيــة 
2019، حيث  �لقت�سادي للمر�أة يف عام 
�سيتم �لإعلن عن �لنتائج �لنهائية لهذه 
�ملعنية بتمكني  �ملبادئ  �لتعهد�ت. وتهدف 
�إىل   ،2010 عـــام  �أُطــلــقــت  �لــتــي  �ملــــــر�أة، 
توجيه موؤ�س�سات �لأعمال لتمكني �ملر�أة يف 
حيث  و�ملجتمع،  و�لأ�سو�ق  �لعمل  ميادين 
من  �لعاملني  تنوع  �أن  �لدر��سات  �أظهرت 
على  �لأعمال  موؤ�س�سات  ي�ساعد  �جلن�سني 
�أد�ئها، و�أن دمج �لن�ساء يف �لعمل  حت�سني 
يــ�ــســهــم يف دفــــع عــجــلــة �لــتــنــمــيــة، وميكن 
حتقيق ذلــك مــن خــلل �تــخــاذ �إجــــر�ء�ت 

و�سيا�سات مدرو�سة.
مبادرة  عـــن  �لـــ�ـــســـادر  �لــتــقــريــر  و�أ�ــــســــار 
�أن   2015 عــــام  �لــعــاملــيــة  “ماكنزي” 
مفتاح  هو  و�لفتيات  �لن�ساء  يف  �ل�ستثمار 
ركز  حيث  �لــعــامل،  يف  �مل�ستد�مة  �لتنمية 
على �مل�ساو�ة بني �جلن�سني، و�سرورة قيام 
�لقطاعات �لعامة و�خلا�سة و�لجتماعية 
ب�سد �لفجوة بني �جلن�سني يف �لعمل ويف 
بني  �ملــ�ــســاو�ة  �أن  �لتقرير  وقـــَدر  �ملجتمع، 
�ملر�أة و�لرجل يف �سوق �لعمل و�لقت�ساد، 

•• ال�صارقة-الفجر:

دعت موؤ�س�سة مناء للرتقاء باملر�أة وهيئة 
قطاعات  جميع  لــلــمــر�أة،  �ملــتــحــدة  �لأمم 
و�للتز�م  �لتعهد  �إىل  و�ملجتمع  �لأعــمــال 
بدعم مبادئ �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة، 
�جلارية  �لــتــحــ�ــســري�ت  �ـــســـوء  يف  وذلـــــك 
“�لقمة  مــن  �لأوىل  �لن�سخة  لنــطــلق 
للمر�أة”،  �لقــتــ�ــســادي  للتمكني  �لعاملية 
�لــتــي تــنــظــمــهــا �ملــوؤ�ــســ�ــســة بــالــ�ــســر�كــة مع 
4 و5  للمر�أة، يومي  �ملتحدة  �لأمم  هيئة 

دي�سمرب �ملقبل يف مركز �إك�سبو �ل�سارقة.
�ملتحدة  �لأمم  وهـــيـــئـــة  منــــــاء  وتـــعـــمـــل 
�لــدعــم و�لــتــاأيــيــد من  لــلــمــر�أة على ح�سد 
و�ملوؤ�س�سات  �حلكومية،  �لــدو�ئــر  خمتلف 
�لأكـــادميـــيـــة و�ملــنــظــمــات و�لــهــيــئــات غري 
و�مل�سروعات  و�لدولية،  �ملحلية  �حلكومية 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة، و�ملوؤ�س�سات �لكربى 
تبني  على  �جلن�سيات،  متعددة  و�ل�سركات 
من  �ملعتمدة  �لثمانية  �ملــبــادئ  مــن  �ثنني 
و�لتفاق  لـــلـــمـــر�أة  �ملــتــحــدة  �لأمم  هــيــئــة 
�لتمكني  ل�سمان  �ملتحدة،  لــلأمم  �لعاملي 

�لقت�سادي للمر�أة.
�لهيئات  تلتزم خمتلف  �لتعهد،  ومبوجب 
�حلــكــومــيــة و�ملـــنـــظـــمـــات و�لـــهـــيـــئـــات غري 
و�ملوؤ�س�سات  و�لدولية،  �ملحلية  �حلكومية 
�لأكــــــادميــــــيــــــة و�ملـــــ�ـــــســـــاريـــــع �لـــ�ـــســـغـــرية 
و�ملتو�سطة، و�ملوؤ�س�سات �لكربى و�ل�سركات 
�سيا�ساتها  مبر�جعة  �جلن�سيات،  �ملتعددة 
ــاتــهــا �لــقــائــمــة جتــــاه �ملـــــــر�أة، �أو  وممــار�ــس
�سبيل حتقيق  �سيا�سات جديدة يف  تطوير 
�لتمكني للمر�أة يف مكان �لعمل و�ملجتمع، 
مبا يخدم دعم دورها �حليوي يف �لقت�ساد 

و�لتنمية �ملجتمعية.
وفـــتـــحـــت مـــوؤ�ـــســـ�ـــســـة منـــــاء �ملــــجــــال �أمـــــام 
بالتعهد  �لــر�غــبــني  و�لأفـــــر�د  �ملــوؤ�ــســ�ــســات 
وتقدمي �لتز�مهم ب�سمان حتقيق �مل�ساو�ة 
بني �جلن�سني، من خلل تنفيذ مبادر�ت �أو 

�أن�سطة �أو فعاليات �أو در��سات �أو �إجر�ء�ت 
لتعزيز  �خت�سا�سهم،  �سمن  �سيا�سات  �أو 
�لقت�ساد،  يف  كامل  ب�سكل  �ملـــر�أة  �نــدمــاج 
�لقطاعات،  خمتلف  يف  م�ساركتها  وزيــادة 
و�لق�ساء على �أوجه �لتميز وعدم �مل�ساو�ة 
�ملبادرة،  روح  وت�سجيع  �لــعــمــل،  مــكــان  يف 
مـــن خــــلل زيــــــارة �ملـــوقـــع �لإلــــكــــرتوين: 
http://weesummit.com/

معايري  عــلــى  ـــلع  لـــلطمِ    /pledge
�مل�ساركة،  طلب  وتعبئة  �لتعهد،  و�سروط 
م�سريًة �إىل �أن باب �مل�ساركة مفتوح لغاية 
نوفمرب �جلاري، و�سيتم �لإعلن عن   12
�لعاملية  �لــقــمــة  �ملــتــعــهــدة خـــلل  �جلــهــات 

للتمكني �لقت�سادي للمر�أة.
�لقت�سادي  �لــتــمــكــني  مــبــادئ  وتت�سمن 
لـــلـــمـــر�أة ثــمــانــيــة حمــــاور رئــيــ�ــســة، وعلى 
تنفيذ  بــالــتــعــهــد  �للــــتــــز�م  �لـــر�غـــبـــني يف 
�أو بــرنــامــج بــنــاء على  �أو مــ�ــســروع  مــبــادرة 
�لثمانية،  مـــن  يــخــتــارونــهــمــا  حمـــوريـــن 
�لد�عمة  مــبــادرتــهــم  بتنفيذ  ويــتــعــهــدون 
خلل مدة �أق�ساها عامني، وت�سم �ملحاور 
�لقيادية  �ملنا�سب  �إىل  �ملــر�أة  و�سول  دعــم 
و�ملــوؤ�ــســ�ــســات رفيعة  �لــ�ــســركــات  �لــعــلــيــا يف 
�مل�ستوى على �أ�سا�ض �مل�ساو�ة بني �جلن�سني، 
و�ملـــ�ـــســـاو�ة يف �ملــعــامــلــة بـــني �جلــنــ�ــســني يف 
و�لتدريب  �لتعليم  فر�ض  وتعزيز  �لعمل، 

و�لتطوير �ملهني للمر�أة، وغريها.
�خلا�ض  �لبيان  بتوقيع  �ملتعهدون  ويلتزم 
بـــاملـــبـــادئ، ومتـــويـــل �أحــــد �لـــرب�مـــج �لتي 
ـــاروهـــا، وتــبــنــي وتــنــفــيــذ �ــســيــا�ــســة �أو  �خـــت
�مل�ساو�ة  حتقيق  �سمان  يف  ي�سهم  قــانــون 
بني �جلن�سني من خلل �للتز�م مببادئ 
وينبغي  لـــلـــمـــر�أة،  �لقــتــ�ــســادي  �لــتــمــكــني 
تنفيذ �لإجر�ء�ت �لتي مت �لتعهد بها قبل 
موؤ�س�سة  و�ــســتــتــوىل   ،2019 عـــام  نــهــايــة 
منــــاء لـــلرتـــقـــاء بـــــاملـــــر�أة، وهــيــئــة �لأمم 
�ملحرز  �لــتــقــدم  متابعة  لــلــمــر�أة،  �ملــتــحــدة 
بها خلل  �لتعهد  �لتي مت  �لإجـــر�ء�ت  يف 

قد ت�سيف 28 تريليون دولر �إىل �لناجت 
�لإجمايل �لعاملي بحلول عام 2025.

وتركز �لقمة �لعاملية للتمكني �لقت�سادي 
للمر�أة، �لتي �ستعقد مرة كل �سنتني، على 
�قت�سادياً،  �ملــــر�أة  متكني  �أهــــد�ف  حتقيق 
للمر�أة  �لــفــر�ــســة  �إتــاحــة  تت�سمن  و�لــتــي 
عن  فـــ�ـــســـًل  �لأ�ـــــــســـــــو�ق،  �إىل  لـــلـــدخـــول 
من  لتتمكن  لها  �ملنا�سبة  �لفر�ض  توفري 
بـــن كرم،  �لـــنـــجـــاح. وقـــالـــت رمي  حتــقــيــق 
�إن  بــاملــر�أة،  للرتقاء  موؤ�س�سة منــاء  مدير 
“ن�سعى من خلل �لقمة �لعاملية للتمكني 
�لتوجهات  دعــم  �إىل  لــلــمــر�أة  �لقــتــ�ــســادي 
�لتو�زن  لتحقيق  و�لــدولــيــة  �لقــلــيــمــيــة 
�أننا  �لقــتــ�ــســادي بـــني �جلــنــ�ــســني، حــيــث 
ننظر �إىل فكرة �لتو�زن على �أنها �أكر من 
جمــرد هــدف يف حــد ذ�تـــه، بــل �إىل كونها 
على  و�لق�ساء  للتطور  و�لأ�ــســا�ــض  �ملفتاح 
وحتقيق  �سلمية  جمتمعات  وبناء  �لفقر، 
“�ملوؤ�سر  �أن  موؤكدة  �مل�ستد�مة”،  �لتنمية 
�ليــجــابــي لــبــنــاء وتــطــويــر دور �ملـــــر�أة يف 
�ملجتمع �لإمــار�تــي كــان له كبري �لأثــر يف 

تطور ونه�سة دولة �لإمار�ت.«
بتكافوؤ  “�لتعهد  �أن  كـــرم  بــن  و�أو�ــســحــت 
�لــفــر�ــض بـــني �جلــنــ�ــســني ل يــ�ــســهــم فقط 
مــن عملية  لتكون جـــزء�ً  �ملـــر�أة  يف متكني 
تــوؤثــر يف حياتها،  �لــتــي  �لـــقـــر�ر�ت  �تــخــاذ 
�لأعمال،  تعزيز  يف  �أيــ�ــســاً  ي�سهم  �أنـــه  بــل 
ــــه مـــن �ملـــرجـــح �أن  وتــظــهــر �لـــدر��ـــســـات �أن
ت�سهد �ل�سركات �لتي تعتمد �سيا�سات ل�سد 
زيــادة يف �جلودة  �لفجو�ت بني �جلن�سني، 
معدلت  لديهم  ترتفع  كما  و�لإنــتــاجــيــة، 

�لحتفاظ مبوظفيهم من �لن�ساء«.
�لتمكني  ــــادئ  مــــب “توفر  و�أ�ـــــســـــافـــــت: 
و��سحة  ��سرت�تيجية  للمر�أة  �لقت�سادي 
لــ�ــســمــان �لــــتــــز�م �ملـــوؤ�ـــســـ�ـــســـات و�لأفــــــــر�د 
و�لق�ساء  �لتو�زن بني �جلن�سني  بت�سجيع 
على �لتمييز �سد �لن�ساء يف �أماكن �لعمل، 
و�ملد�ر�ض  و�خلــا�ــســة،  �لــعــامــة  و�لأمـــاكـــن 

ويوفر  �آخــــر.  مــكــان  �أي  ويف  و�جلــامــعــات 
�لتعهد باللتز�م بهذه �ملبادئ للموؤ�س�سات 
و�لأفر�د �ملوقعني على بيان �لتعهد فر�سة 
للتعرف على مو�طن �لقوة و�لفجو�ت يف 
�جلن�سني،  بــني  �ملــ�ــســاو�ة  لتحقيق  �أد�ئــهــم 

ومينحهم فر�سة لتح�سينه«.
مببادئ  بــــاللــــتــــز�م  �لـــتـــعـــهـــد  ويـــتـــطـــلـــب 
ميز�نية  تخ�سي�ض  �لقت�سادي  �لتمكني 
لو�سع هذ� �لتعهد قيد �لتنفيذ، وحتديد 
�ملتوقعة،  و�لنتائج  للإجناز  زمني  جــدول 
�لتعهد  طــلــب  يف  تــدويــنــهــا  ينبغي  و�لــتــي 
�ملوَقع، و�سيتم �إخطار �ملوؤ�س�سات و�جلهات 
�نتد�ب  عــلــيــهــا  بــــاأن  �خــتــيــارهــا،  �لــتــي مت 
عن  لــلإعــلن  فيها  �مل�سوؤولني  كبار  �أحــد 
و�سيتم  �لقمة،  �نعقاد  خــلل  �لتعهد  هــذ� 
قبل  �ختيارها  مت  �لتي  �ملوؤ�س�سات  �إخطار 

�جلاري. نوفمرب   15
�لعاملية  �لقمة  من  �لأوىل  �لن�سخة  وتقام 
رعاية  حتت  للمر�أة  �لقت�سادي  للتمكني 
�ل�سارقة،  حــاكــم  �ل�سمو  �ــســاحــب  قــريــنــة 
�ـــســـمـــو �لـــ�ـــســـيـــخـــة جـــــو�هـــــر بـــنـــت حممد 
للرتقاء  مناء  موؤ�س�سة  رئي�ض  �لقا�سمي، 
باملر�أة، و�لر�عي �لفخري للمبادرة �لعاملية 
�لتنمية  “�أهد�ف  لتحقيق  �ملـــر�أة،  لإدمــاج 
�لقت�سادي  �لتمكني  ب�ساأن  �مل�ستد�مة” 
تبنتها  �لتي   ،2030 عام  بحلول  للمر�أة 
�جلـــمـــعـــيـــة �لـــعـــامـــة لــــــلأمم �ملـــتـــحـــدة يف 

�سبتمرب 2015.
وتعك�ض هذه �لقمة حجم �لتعاون �لكبري 
�ملتحدة  �لأمم  وهــيــئــة  منـــاء  بـــني  و�ملـــهـــم 
�جلهود  كــل  حل�سد  مــعــاً  للعمل  لــلــمــر�أة، 
و�لطاقات لدعم ومتكني �ملر�أة �قت�سادياً، 
للربنامج  �ملوؤ�س�سة  دعــم  �إطـــار  يف  وذلـــك 
لـــــر�ئـــــد�ت  �لــــفــــر�ــــض  “تكافوؤ  �لــــعــــاملــــي 
حملياً  تطبيقه  يهدف  �لــذي  �لأعمال”، 
�لــفــر�ــض بــني �لرجل  تــكــافــوؤ  �إىل �ــســمــان 
و�ملر�أة يف جمال ريادة �لأعمال يف �ل�سارقة، 

و�لإمار�ت.
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العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7223  عمايل جزئي
�ملدعي  �ن  �لقامة مبا  رئي�ض جمهول حمل  1-بقالة حممود   / �ملدعي عليه  �ىل 
مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أقــام  قد  �سانافا�ض  �ساه  /�مــني 
و�لر�سوم  درهـــم(   2000( مببلغ  عـــودة  وتــذكــرة  درهـــم(   25213( وقــدرهــا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وحــددت    MB175441231AE:ل�سكوى� رقــم  و�مل�ساريف 
فاأنت  لذ�   ch1.A.5 بالقاعة  �ض   0٨.30 �ل�ساعة   2017/11/9 �ملو�فق  �خلمي�ض 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10878  عمايل جزئي
مبا  �لقــامــة  حمل  جمهول  �ـــض.م.ح  �ساين�ض  1-نيو   / عليه  �ملدعي  �ىل 
ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أقــام  قد  كومابيل  علي  /�سعيب  �ملدعي  �ن 
عودة  وتــذكــرة  درهـــم(   42347( وقــدرهــا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
مببلغ )2500 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف .وحددت لها جل�سة يوم �لحد 
�ملو�فق 2017/11/12 �ل�ساعة 0٨.30 �ض مبكتب �لقا�سي لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4253  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- �حلو�سني للمحاماه و�ل�ست�سار�ت �لقانونية موؤ�س�سة 
فردية جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد فاروق �سعيد 
ح�سني �ملومني قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )170299( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ )3359( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجــر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4204  تنفيذ عمايل 

�ض.ذ.م.م  �لر�سيات  وتركيب  �لنجارة  لعمال  زوين  �سده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سايلي�ض كي�سور بادهيار قد 
�أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )13372( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة 
�ملحكمة  فــان  وعليه  �ملــحــكــمــة.   خلزينة  ر�ــســوم  درهـــم   )115٦( مبلغ  �ىل 
�ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4010  تنفيذ عمايل 

جمهول  �ـــــض.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  ح�سني  �نـــور  �ــســده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/يا�سر حممود حممد �ليا�ض قد �أقام  
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
وقدره )5٦25( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   ر�سوم خلزينة  درهــم  مبلغ )702( 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4268  تنفيذ عمايل 
جمهول  �ـــــض.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  ح�سني  �نـــور  �ــســده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�أقام   قد  ��سلم  حممد  �سهز�د  �لتنفيذ/خر�م  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
وقدره )4٨95( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   ر�سوم خلزينة  درهــم  مبلغ )٦45( 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3652  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- تر�وليد�ض لنقل �لركاب باحلافلت �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/نو�ز خان حممد حنيف قد �أقام  عليك 
�ملنفذ به وقدره  �ملبلغ  �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �لدعوى 
�ىل  بال�سافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهــم   )1595٨.50(
مبلغ )133٨( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3905  تنفيذ عمايل 
�ـــض.ذ.م.م جمهول  �لتنظيف  �لــرو�د خلدمات  �يــادي  �ملنفذ �سده/1-  �ىل 
�أقــام  عليك  حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/غلم حيدر �سوهنا قد 
�ملنفذ به وقدره  �ملبلغ  �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �لدعوى 
�ىل  بــال�ــســافــة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طــالــب  �ىل  درهـــم   )10٨٨0(
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   ر�سوم خلزينة  درهــم  مبلغ )9٨2( 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4309  تنفيذ عمايل 

جمهول  ذ.م.م   - �لفنية  للخدمات  وحممد  عائ�سة  �ــســده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�أقام   قد  ح�سني  علي  �قبال  �لتنفيذ/حممد  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
وقدره )5420( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل 
مبلغ )1024( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4291  تنفيذ عمايل 
�ن  �لقــامــة مبــا  �لهمليا جمهول حمــل  �ــســده/1- مطعم  �ملنفذ  �ىل 
�أقــام  عليك �لدعوى  �لتنفيذ/كنهي كري�سنان توتيل كانان قد  طالب 
�لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )3100( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ )575( 
درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2719  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه /كورت �ثور جورج بارثولوماو�ض جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/

فندق جلوريا و�ل�سقق �لفندقية منطقة حرة ذ.م.م وميثله:مدير �لفندق/حممد �حمد 
وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أقــام  قد  فريد 
)31.250( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من 
تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2017/11/9  
�أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch 1.C.14 بالقاعة  ٨.30 �ض  �ل�ساعة 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مــذكــر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثلثة �أيام على �لأقل ، علما بان مت �حالة �لدعوى �ىل �لد�ئرة �ملخت�سة لنظرها . 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/252  ا�شتئناف تنفيذ جتاري    

�ــض.م.ع - ممثله  �لعقاري  �بيار للتطوير  �مل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة  �ىل 
ب�سخ�ض مديرها �لعام  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �ل�سركة 
�لعربية للطري�ن �ض.م.ع - �لعربية للطري�ن وميثله:�حمد ح�سن رم�سان 
�آل علي  قد ��ستاأنف/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2017/213 جتاري     

 17.30 �ل�ساعة   2017/11/29 �ملــو�فــق  �لربــعــاء   يــوم  لها جل�سه  وحــددت 
م�ساء�  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/636  تنفيذ عقاري 

�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ليمتد  ديفيلوبرز  ترينتي  �ــســده/1-  �ملنفذ  �ىل 
طالب �لتنفيذ/عبد�ل�سلم �دري�ض �ل�سبلي وميثله:يو�سف حممد ح�سن حممد 
�لبحر قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )٨3٨219( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 2- ف�سخ 
م�سروع  من  �لثالث  �لطابق  من   )301( رقــم  �ل�سكنية  �لــوحــدة  حجز  ��ستمارة 
لمري ريزيدن�ض.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف 
حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/617  جتاري  جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1- �سوبر ماركت فري�ض �ند مور ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/هايتك �نرتيورز �ض.ذ.م.م وميثله:بدر حممد علي �لقرق نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/7/3  يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�سالح/هايتك 
درهم   )329.٨4٦( مبلغ  للمدعية  يــوؤدي  بــان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ـــض.ذ.م.م  �نــرتيــورز 
وفائدة 9% من تاريخ:201٦/10/15 وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمته بالر�سوم و�مل�ساريف 
 . ز�د على ذلك من طلبات  �ملحاماة ورف�ست ما  �تعاب  درهــم مقابل  ومبلغ ثلثمائة 
حكما مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
�آل  �سعيد  بن  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  با�سم �ساحب  �لعــلن �سدر  لن�سر هذ� 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/248  ا�شتئناف مدين    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- علي خليفة عبد�هلل �لرميثي جمهول حمل 
�مل�ستاأنف / �ل�سم�ض للهند�سة و�ملقاولت ذ.م.م  قد  �لقامة مبا �ن 
مدين   201٦/31 رقــم  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �لــقــر�ر/  ��ستاأنف 
كلي بــتــاريــخ:2017/2/2٦  وحــددت لها جل�سه يوم �لربعاء  �ملو�فق 
 ch2.D.17 رقم  بالقاعة  10.00 �سباحا   �ل�ساعة   2017/12/20
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2088 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1-�سركة بام للتجارة �ــض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�ند  �ج  بي  �م  جي  كي�ستينما�سري  جي  �ي  �لتنفيذ/�سركة  طالب  �ن  مبا 
�أقــام عليك  قد  �ل�سام�سي  �لغبار  ر��سد  �سعيد  كو كى جي وميثله:�سيف 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  .وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهــم   )27239.5(
�للتز�م  عــدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لجـــر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4307  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- كون�سولوليد�يتد �نترينا�سيو�ل للمقاولت �ض.ذ.م.م 
�لتنفيذ/حيات علي حيات خان قد  �ن طالب  �لقامة مبا  جمهول حمل 
�أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )10٦30( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة 
�ىل مبلغ )955( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4290  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- �يفر�ست للتكنولوجيا و�ل�سناعات �ملعدنية �ض.ذ.م.م 
�أقام   قــد  غاكيالو  �لتنفيذ/بريان  طالب  �ن  مبــا  �لقــامــة  حمــل  جمهول 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
وقدره )57٦9( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   ر�سوم خلزينة  درهــم  مبلغ )709( 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4286  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- موؤ�س�سة �م �سقيم �لعقارية جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/عاطف علم نايل �حمد قد �أقام  عليك �لدعوى 
بــه وقدره  �ملــنــفــذ  �ملــبــلــغ  بــدفــع  و�لـــز�مـــك  �عـــله  �ملـــذكـــورة  �لتنفيذية 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طــالــب  �ىل  درهـــم   )191٦7(
�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لجــر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2801  عمايل  جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- �لنيزك �لذهبي للتجارة �ض.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/٨/30  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عله ل�سالح/�حمد �ساكر حممد م�سلم بالز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي 
للمدعي مبلغ وقدره )٨٨.531( درهم و�لزمتها باملنا�سب من �مل�سروفات و�عفت 
خلل  لل�ستئناف  قابل  �حل�سوري  مبثابة  حكما   . منها  ن�سيبه  من  �ملدعي 
ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعلن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/5357  عمايل  جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1- فايف �سي �ليت للمقاولت �ض.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/�حمد �ل�سيد عبد �حلليم حممد حممد نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها 
عبد  �ل�سيد  ل�سالح/�حمد  �عــله  �ملــذكــورة  �لدعوى  يف    2017/٨/24 بتاريخ  �ملنعقدة 
درهم   )3٨000( مبلغ  للمدعي  تــوؤدي  بــاأن  عليها  �ملدعى  بالز�م  حممد حممد  �حلليم 
وبتذكرة عودة �ىل موطنه على �لدرجة �ل�سباحية عينا �و قيمتها نقد� ما مل يلتحق 
بخدمة رب عمل �خر و�لزمت �ملدعي عليها باملنا�سب من �لر�سوم و�مل�سروفات و�عفت 
. حكما مبثابة �حل�سوري  �ملدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات 
قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعلن �سدر 
با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1335  ا�شتئناف عمايل    

�لقامة  حمل  جمهول  �لــيــار�وثــر   عــبــد�لــرز�ق   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
��ستاأنف/ �حلكم �ل�سادر  �مل�ستاأنف / مرحبا خلدمات �لمــن  قد  مبا �ن 

بالدعوى رقم 201٦/٨43٨ عمايل جزئي بتاريخ:٦/2017/7     
 10.00 �ل�ساعة   2017/11/20 �ملــو�فــق  �لثــنــني   يــوم  جل�سه  لها  وحـــددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رقــم  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4680  عمايل جزئي

�لتنظيف  وخـــدمـــات  �ملـــبـــاين  لــ�ــســيــانــة  كــونــ�ــســيــبــت  1-درمي   / عــلــيــه  �ملـــدعـــي  �ىل 
�ــــــــض.ذ.م.م جمـــهـــول حمـــل �لقـــامـــة مبـــا �ن �ملـــدعـــي /حمـــمـــد عـــبـــدون قـــد �أقــــام 
 294٦٨( وقـــدرهـــا  عــمــالــيــة  مب�ستحقات  �ملــطــالــبــة  ومــو�ــســوعــهــا  �لـــدعـــوى  عــلــيــك 
رقم  ـــاريـــف  و�ملـــ�ـــس و�لــــر�ــــســــوم  درهـــــــم(  عــــــودة مبــبــلــغ )3000  وتــــذكــــرة  درهـــــــم( 
�ل�سكوى:MB167774754AE/2017  وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض 
مكلف  فاأنت  لــذ�   ch1.A.5 بالقاعة  �ض   0٨.30 �ل�ساعة   2017/11/23 �ملو�فق 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8357  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�لقمة �خل�سر�ء ملقاولت �لبناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /عبد�لعزيز �سطا عبد�ملق�سود حممد ر�سو�ن قد �أقام عليك �لدعوى 
عودة  وتذكرة  درهــم(   31303( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها 
  mb176143864ae:مببلغ )2000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى
بالقاعة  �ل�ساعة 0٨.30 �ض  �ملو�فق 2017/11/9  يوم �خلمي�ض  لها جل�سة  وحددت 
ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
     اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2521  مدين جزئي
نــاز جمهول حمــل �لقــامــة مبــا �ن  �ملــدعــي عليه / 1-حمــمــد عتيق �حمد حاجي  �ىل 
�ملدعي/حممد وحيد �قبال عزيز �لرحمن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )94٦2(  درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل 
كفالة. وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2017/11/1٦  �ل�ساعة ٨.30 �ض بالقاعة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�سور  Ch2.D.18 لذ� 
�أيــام على �لأقــل  ويف  لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة 

حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

     اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2412  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�يديال كوفرنقر لتجارة �لر�سيات �ض.ذ.م.م جمهول 
حمــل �لقــامــة مبــا �ن �ملــدعــي/حمــمــد �سليم قمر �لــزمــان قــد �أقـــام عليك 
و�لفائدة  درهـــم    )59٨00( وقـــدره  مببلغ  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لــدعــوى 
و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2017/11/1٦  
�أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لــذ�   Ch2.D.18 بالقاعة  �ض   ٨.30 �ل�ساعة 
م�ستند�ت  �و  مــذكــر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 
للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل  ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1243  جتاري كلي

�ىل �خل�سم �ملدخل /1- �سركة �لو�حة �لعربية للمو�د �لغذ�ئية ذ.م.م ، �خل�سم �ملدخل 
�أر  �أر  �أر  2- �سركة �ملايا �لتجارية ذ.م.م جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�سركة 
عليك  �أقــام  قد  بامدهاف  �حمد  ح�سن  وميثله:عبد�هلل  �ملــحــدودة  �خلا�سة  مريبوى 
�لتعدي  �عمال  ووقف  ت�سجيل علمة جتارية  ب�سطب  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
و�لتعاب.  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  ملكيتها  وثبوت   )  R R O �أر  �أر  )�أر  �لعلمة  على 
 Ch وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/11/13  �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
B.8.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل . 
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/65  مدين جزئي

مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ر�و  بر�باكازي  فنكاتا  /جومادي  عليه  �ملدعي  �ىل 
�ن �ملدعي/كوناث لتاجري �ل�سيار�ت �ض.ذ.م.م وميثلها مديرها �ل�سيد/�بر�هيم 
تا�سارو كونات - هندي �جلن�سية قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )43.120( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�سمول 
�ملو�فق  �خلمي�ض  يــوم  جل�سة  لها  وحـــددت  كفالة.  بــل  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم 
مكلف  فــاأنــت  لــذ�   Ch 1.B.10 بالقاعة  �ــض   ٨.30 �ل�ساعة    2017/11/1٦
�و  مــذكــر�ت  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل . 
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2754 تنفيذ جتاري  
��سرتيت   -2 �ـــــــض.م.ح  �يــ�ــســت  مـــيـــدل  �ـــســـده/1-��ـــســـرتيـــت  �ملــنــفــذ  �ىل 
�سيكيوريتى فيكلز م.م.ح جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/

�سمار �نرتنا�سيونال م.م.ح وميثله:�سيخة �حمد عبد�هلل �سلطان قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )٨131٦9.75( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3043 تنفيذ جتاري  
�لقامة  ذ.م.م جمهول حمل  �لغري حمــدود  �سده/1-�لدعم  �ملنفذ  �ىل 
�أقام عليك �لدعوى  �لتنفيذ/جيم�ض مايكل ماتيو�ض قد  مبا �ن طالب 
�لــتــنــفــيــذيــة �ملـــذكـــورة �عــــله و�لـــز�مـــك بــدفــع �ملــبــلــغ �ملــنــفــذ بـــه وقـــدره 
فان  .وعليه  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب   )205٨٨1.9٨(
�للتز�م  عــدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لجـــر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3243 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1-ن�سال عبد ربه جنيب �ل�سيد جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�أبوبكر ر��سد عبيد جمعة �ل�سويدي قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)9773٦( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وعليه فان �ملحكمة 
بالقر�ر  �للــتــز�م  عــدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لجــــر�ء�ت  �ستبا�سر 

�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/343  ا�شتئناف عقاري    

ذ.م.م جمــهــول حمل  حـــرة  ويــنــد منطقة  1- ذي  �ــســده/  �ملــ�ــســتــاأنــف  �ىل 
�لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �سركات �ير�ين توليد �وتوموبيل - �سايبا  قد 
كلي  عقاري   201٦/٦37 رقــم  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �لــقــر�ر/  ��ستاأنف 

بتاريخ:2017/7/19     
 10.00 �ل�ساعة   2017/11/27 �ملــو�فــق  �لثــنــني   يــوم  جل�سه  لها  وحـــددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رقــم  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1355  ا�شتئناف جتاري    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة ج�سلم للتجارة ذ.م.م 2- فرحان حممد ��سلم 3- 
م�سرف   / �مل�ستاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ح�سن  حاجي  ��سلم  حممد 
�ل�سارقة �ل�سلمي وميثله:�حمد علي ر�سا �بر�هيم �لبناي قد ��ستاأنف/ �حلكم 

�ل�سادر بالدعوى رقم 201٦/2419 جتاري جزئي بتاريخ:2017/7/10     
�سباحا    10.00 �ل�ساعة   2017/11/22 �ملو�فق  �لربــعــاء  يــوم  جل�سه  لها  وحــددت 
بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/364  ا�شتئناف مدين    

�ىل �ملــ�ــســتــاأنــف �ـــســـده/ 1- عــمــرفــاعــور جمــهــول حمـــل �لقـــامـــة مبـــا �ن 
�مل�ستاأنف / كمال حممد فاعور وميثله:�بر�هيم علي �ملو�سى �حلمادي قد 
��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 201٦/143٨ مدين جزئي 

بتاريخ:2017/3/20     
 10.00 �ل�ساعة   2017/11/22 �ملــو�فــق  �لربــعــاء  يــوم  جل�سه  لها  وحـــددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رقــم  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/658  ا�شتئناف مدين    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- حممد عبد�هلل حارب خلفان �لكعبي جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �سركة ميثاق للتامني �لتكافلي �ض.م.ع )فرع 
دبي( وميثله:علي ��سماعيل �بر�هيم �جلرمن قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم 

�ل�سادر بالدعوى رقم 201٦/1922 مدين جزئي بتاريخ:2017/5/15     
 10.00 �ل�ساعة   2017/11/1٦ �ملــو�فــق  �خلمي�ض  يــوم  جل�سه  لها  وحــددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رقــم  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/644  تنفيذ عقاري   

�ىل �ملنفذ �سده/1- مي�سيل �سيد�غات  جمهول حمل �لقامة
مبا �ن طالب �لتنفيذ/هيلني �حلاج وميثله:�سيف �سعيد ر��سد �لغبار �ل�سام�سي

بال�ستئناف  رقـــم:2015/٦29 عقاري كلي و�ملعدل  �لدعوى  �ل�سادر يف  نعلنكم باحلكم 
بـــتـــاريـــخ:2017/5/24   باعتباره �سند�  رقـــــم:٦02/201٦ ��ستئناف عــقــاري يــوم �لحــد 

تنفيذيا وذلك:
1- بالز�مكم ب�سد�د مبلغ وقدره )115٦333.٦0( درهم و�لفائدة بقيمة 9% حتى متام 
�أو خزينة �ملحكمة خلل 15 يوم من تاريخ ن�سر  �لتنفيذ  �ل�سد�د وت�سليمه �ىل طالب 

هذ� �لعلن. 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

                   يف الدعوى رقم 2017/340  حجز حتفظي جتاري   
ومركبات  و�ــســيــار�ت  �مـــو�ل  على  �لتحفظي  �حلــجــز  بتوقيع  �لق�سية:�ملطالبة  مــو�ــســوع 
حدود  يف  �سدهما  لل�ستدعي  �لتجارية  و�لرخ�ض  و�سند�ت  و��سهم  ومــوجــود�ت  ومنقولت 

مبلغ )479.2٦٦.37( درهم.
طالب �لإعلن:طالب �لتنفيذ:�ربيان للتغليف �ملرن �ض.ذ.م.م

�ملطلوب �علنه:�ملنفذ �سدهما:1- مامتا �ساتي�سا فينكاتر�منا 2- �سركة �سيلي ويلي فوود 
�ند بيفري�ج �ند�سرتيز ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة

مو�سوع �لعلن:
نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة موجود�ت �ل�سركة �ملدعي عليها 

�ملذكورة �عله ويف حدود �ملبلغ �ملطالب وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
                   يف الدعوى رقم 1986/1149  تنفيذ الحكام   

مو�سوع �لق�سية:تنفيذ �حلكم:7٦7/٨٦ حقوق مدين 
مببلغ )1٦01477٨.04( درهم.

طالب �لإعلن:طالب �لتنفيذ:بنك �بوظبي �لتجاري
�ملطلوب �علنه:�ملنفذ �سده:1- ح�سني حمد�ن �سجو�ين  جمهول حمل �لقامة

مو�سوع �لعلن:
نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة على �ل�سهم �لعائدة �ليكم م�سرف 
عجمان عدد �ل�سهم 2002 ب�سوق دبي �ملايل يف حدود �ملبلغ �ملنفذ به وذلك للعلم 

مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
بناء� على قر�ر �ملحكمة �ل�سادر بتاريخ:٨/2017/10

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1546 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �سده/1-  ر�جا عثمان غ�سنفر غ�سنفر جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ستيت ليف �ن�سور�ن�ض كوربوري�سن �ف باك�ستان 
�ملبلغ  �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  قد 
�ملنفذ به وقدره )107457( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  
.وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1439 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �سده/1-  علي حممد �بر�هيم جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/منى �بوكار عدو �سيخ قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1490( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3206 تنفيذ جتاري  
�ملنفذ �سده/1-�حلبتور �سبيكون �ــض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن  �ىل 

طالب �لتنفيذ/موؤ�س�سة بي�سان لتجارة مو�د �لبناء وميثله:�حمد �حلاج خادم 

بطي �مليدور �ملهريي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك 

بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )4٨7٦24.37( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 

�ملحكمة .وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.

رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3044 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1-�سركة تي بي يف �م �ي �ض.م.ح جمهول حمل �لقامة 
��سماعيل  �بــر�هــيــم  ��سماعيل  �لتنفيذ/�ملحامي/د.علي  طالب  �ن  مبــا 
�لدعوى  عليك  �أقــام  قد  دبلوك  عثمان  ح�سن  وميثله:��سامة  �جلرمن 
�لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )20420( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3058 تنفيذ جتاري  
�لقامة  حمل  جمهول  علي  عثمان  حممد  �سده/1-عائ�سة  �ملنفذ  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/د�ر �لتمويل �ض.م.ع وميثله:�سيخه حممد �سيف 
علي �ملحرزي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك 
�و  �لتنفيذ  �ىل طالب  درهــم   )72452.3٨( وقــدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�لتنفيذية  �لجــــر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فــان  .وعليه  �ملحكمة  خزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3352 تنفيذ جتاري  
طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �لعقاد  �سده/1-ثورية  �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذ/�ك�سافري جوينايل لوكا�ض - فرن�سي �جلن�سية وميثله بالتوقيع 
عليك  �أقـــام  قــد  �ملعيني  ح�سن  حممد  ح�سن  وميثله:�سرحان  �ل�سيد/ 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  .وعــلــيــه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طــالــب  �ىل  درهـــم   )199053(
�للتز�م  عــدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لجـــر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3975  تنفيذ عمايل 
�لقــامــة مبا  �لفنية جمهول حمــل  للخدمات  �نــور  �ــســده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�أقــام  عليك �لدعوى  �ن طالب �لتنفيذ/حممد ��سلم علي �جرب علي قد 
وقــدره )95٨9(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عله  �ملذكورة  �لتنفيذية 
 )٨٨5( مبلغ  �ىل  بال�سافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهــم 
�لجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فــان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهــم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3324  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- بو حمد للمقاولت �ــض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  �أقــام  عليك  قد  �كــرم علي  �حمد  �لتنفيذ/جميل  �ن طالب  مبا 
�لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )12000( 
بال�سافة �ىل مبلغ )10٦0(  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب 
�لجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فــان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهــم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4449  تنفيذ عمايل 

�ن  �لقامة مبا  �ــض.م.ح جمهول حمل  ر�ي�سا  �سركة  �ــســده/1-  �ملنفذ  �ىل 
فهد  مــهــدي  وميثله:�حمد  كــانــدهــاري  �سينغ  �لتنفيذ/هارجيف  طــالــب 
بادي �لعتيبي قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )4٦٨530( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ )5020( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجــر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1179  ا�شتئناف عمايل    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- �سي ئي �م بزن�ض �سوليو�سنز منطقة حرة ذ.م.م  
�مل�ستاأنف / ملفينا موكي�سبهاي �سيتلين  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
وميثله:فتوح يو�سف حممد ح�سني �لن�سار  قد ��ستاأنف/ �حلكم �ل�سادر 

بالدعوى رقم 2017/140 عمايل جزئي بتاريخ:12/٦/2017     
 10.00 �ل�ساعة   2017/11/1٦ �ملو�فق  �خلمي�ض   يــوم  جل�سه  لها  وحــددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رقــم  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3414  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه /�سمان للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�بر�هيم  ��سماعيل  �ــض.ذ.م.م وميثله:علي  �ملحدودة  �لوطنية  �سركة م�سانع �ل�سباغ 
مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أقــام  قد  �جلرمن 
وقدره )95.٦٦0( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ 
�ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام وت�سمني �ملدعي عليها كافة �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل 
للمنازعات.  �لــوديــة  �لت�سويات  ق�سم  مــن  �ملــحــال  �لــنــز�ع  ملف  و�سم  �ملحاماة  �تــعــاب 
 Ch وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/11/15  �ل�ساعة ٨.30 �ض بالقاعة
C.12.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل  . 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3160  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه /علي توفيق لقي�ض جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/م�سرف 
�لدعوى  عليك  �أقـــام  قــد  �جلــرمــن  �بر�هيم  ��سماعيل  وميثله:علي  �ـــض.م.ع  �لــهــلل 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )422.04٨.٨7( درهم و�لر�سوم 
لها  وحــددت  كفالة.  بل  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف 
 Ch 1.C.14 جل�سة يوم �لثلثاء �ملو�فق 2017/11/14  �ل�ساعة ٨.30 �ض بالقاعة
من  لــديــك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  �أو  باحل�سور  مكلف  فــاأنــت  لــذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل  . 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3357  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه /حممد عثمان نذير �حمد نا�سر 2- عارف نزير نزير �حمد نا�سر 
�أقام عليك  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/د�ميوند ��ستار للنقليات ذ.م.م قد 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم برد مقطورة وعدد �ربعة تاير�ت 
وبطاريه �و �لقيمة وفقا لفو�تري �ل�سر�ء بقيمة )4٨300( درهم و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبه وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض 
مكلف  فاأنت  لــذ�   Ch 1.C.13 بالقاعة  �ض   ٨.30 �ل�ساعة    2017/11/9 �ملــو�فــق 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل  . 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
     اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3208  جتاري جزئي
�ن  �لقــامــة مبــا  �ــــض.ذ.م.م جمهول حمــل  للهو�تف  �ملدينة  1-د�ر   / �ملــدعــي عليه  �ىل 
�أقام  قد  �بر�هيم �جلرمن  ��سماعيل  �ــض.ذ.م.م وميثله علي  تريدنك  زون  �ملدعي/�سل 
 )4٨9٨10( وقــدره  مببلغ  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك 
�ملطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهــم 
وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/11/13  �ل�ساعة 30.٨ 
�ض بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيــام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
     اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2969  جتاري جزئي
مبا  �لقــامــة  حمل  جمهول  �ـــض.ذ.م.م  �لعام  للتجارة  1-وينك�سني   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ل�سخ�ض  �سركة  روك  ملالكها  �لنفط  تكرير  م�ستقات  لتجارة  فيول  �ملدعي/ماك�ض  �ن 
�لو�حد �ض.ذ.م.م قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بدفع 
مبلغ وقدره )477.000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من 
تاريخ حلول �جل �ل�سد�د وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 
2017/11/15  �ل�ساعة ٨.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 

رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

     اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/219  جتاري جزئي

باك  �ملــدخــل 2- فاليو  ، �خل�سم  �ملــحــدود  �لــتــجــاري  �ملــدخــل/ 1-بــنــك كينيا  �ىل  �خل�سم 
للغذية �ملحدودة جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�سركة �لغطية �لعاملية �ض.ذ.م.م 
وميثله:ر��سد عبد�هلل علي هوي�سل �لنعيمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليه بدفع مبلغ وقدره )34.1٦0( دولر �ي ما يعادل بالدرهم �لمار�تي مببلغ 
�لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ  بو�قع 9% من  �لقانونية  �لفو�ئد  درهم مع  وقــدره )125.709( 
وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب. وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 
2017/12/7  �ل�ساعة ٨.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثلثة �أيام على �لأقل  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1584  جتاري  جزئي 
�لقامة  ذ.م.م جمــهــول حمــل  �ــســوب منطقة حــرة  مــي  عــلــيــه/1-  �ملحكوم  �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/7/13  يف �لدعوى 
بالز�م  �ــــض.ذ.م.م  �ملبا�سر  للبيع  �خلليجية  ل�سالح/�ل�سركة  �عـــله  �ملــذكــورة 
�ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )4٦٦029.95 درهم( ف�سل عن �لر�سوم 
و�مل�ساريف ومبلغ ثلثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست طلب �لنفاذ 
�عتبار� من  يوما  . حكما مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني 
�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعلن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2355  جتاري  جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1- مر�د �نور �حمد عبد�لفتاح جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�لعمر�ن  عــمــر�ن  عــبــد�هلل  حمد  وميــثــلــه:عــبــد�هلل  �ــــض.م.ع  �لــوطــنــي  �لقيوين  �م  بنك 
�ل�سام�سي نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/9/2٦  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عله ل�سالح/بنك �م �لقيوين �لوطني �ض.م.ع  بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي 
للبنك �ملدعي مبلغ )خم�سة وثلثون �لف ومائتني وثمانية ع�سر درهم وت�سعون فل�سا( 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �سنويا من تاريخ رفع �لدعوى �حلا�سل يف:29/٦/2017 
 . �ملحاماة  �تعاب  مقابل  درهــم  �لف  ومببلغ  بامل�سروفات  و�لزمته  �ل�سد�د  متام  وحتى 
حكما مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
�آل  �سعيد  بن  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  با�سم �ساحب  �لعــلن �سدر  لن�سر هذ� 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3477  جتاري جزئي               
جمهول  ذ.م.م   - �ملركزية  للمكيفات  �سعيد  علي  1-�سركة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أقام  �ــض.ذ.م.م قد  �لبناء  �ن �ملدعي/�لن�ساف لتجارة مو�د  حمل �لقامة مبا 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �لز�م �ملدعي عليها ب�سد�د مبلغ وقدره 24949 درهم 
و�لز�م  �ل�سد�د  حتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %9 �لقانونية  و�لفائدة  للمدعية 
�ملو�فق   �لثــنــني  يــوم  جل�سة  لها  وحـــددت  و�مل�ساريف.  بالر�سوم  عليها  �ملــدعــى 
مكلف  فــاأنــت  لــذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �ــض   ٨.30 �ل�ساعة    2017/11/20
�و  مــذكــر�ت  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3511  جتاري جزئي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-عمار حممد �خلالد حجو �لرفاعي 2- �سركة عمار 
حجو لتجارة �مللب�ض �جلاهزة �ض.ذ.م.م جمهويل حمل �لقامة مبا �ن 
�لدعوى  عليك  �أقــام  قد  �ليا�سي  �بر�هيم  �سيف  �بر�هيم  �سعود  �ملدعي/ 
ومو�سوعها  �ملطالبة بت�سليم دفاتر وم�ستند�ت وفو�تري جتارية و�سيك 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  
2017/11/15  �ل�ساعة ٨.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3476  جتاري جزئي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ملحيط للديكور �لد�خلي �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�ــــض.ذ.م.م قد  �ملــدعــي/ �لنــ�ــســاف لتجارة مـــو�د �لبناء  �لقــامــة مبــا �ن 
درهم   ٨٦22٨ وقــدره  مببلغ  �ملطالبة  ومو�سوعها   �لدعوى  عليك  �أقــام 
و�لفائدة و�لر�سوم و�مل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم �لحد  �ملو�فق  
2017/11/19  �ل�ساعة ٨.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2170 جتاري جزئي                                              

جمهويل   - عنرت  فاتن   -2 ليمتد  ر�ستور�نت  مليو�ض  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/9/25 
�ض.ذ.م.م  �لبحرية  �لوروبــيــة للغذية  ل�سالح/  �عــله  �ملــذكــورة  �لــدعــوى  يف 
و�ستمائة  �لــف  �ربعني  مبلغ  للمدعية  تــوؤدي  بــاأن  �لوىل  عليها  �ملدعى  بــالــز�م 
وخم�سني درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ل�ستحقاق �حلا�سل يف 
201٦/9/1 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتها بامل�سروفات ومببلغ �لف درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعلن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2328 جتاري جزئي                                              
�ىل �ملحكوم عليه/1- يفيلني باجناد جي�س�ض - جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
�م  بنك  ل�سالح/  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2017/9/24 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
�لقيوين �لوطني �ض.م.ع بالز�م �ملدعى عليها �أن توؤدي للبنك �ملدعي مبلغ 12٦55.44 درهم 
)�ثني ع�سر �لفا و�ستمائة وخم�سة وخم�سون درهماً و�ربعة و�ربعني فل�ساً( م�سافا �ليها فائدة 
ت�سعة باملائة �سنوياً 9% من تاريخ 2009/1/5 وحتى 2017/7/٦ ثم فائدة على �لجمايل بو�قع 
9% من تاريخ 2017/7/٦ وحتى متام �ل�سد�د و�لزمته بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�سوري قابل 
با�سم  �سدر  �لعــلن  هــذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لل�ستئناف خــلل ثلثني 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2397 جتاري جزئي                                              

بان  نعلنكم  �لقــامــة  حمل  جمهول   - عــارف  حممد  بن  علي  عا�سم  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
ل�سالح/  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2017/9/24 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�ستها 
بنك �م �لقيوين �لوطني �ض.م.ع بالز�م �ملدعى عليها �أن توؤدي للبنك �ملدعي مبلغ ٦3.4775 
�ليها  وثلثة و�ستون فل�ساً( م�سافا  درهم )�ربعة �لف و�سبعمائة وخم�سة و�سبعون درهماً 
على  فــائــدة  ثــم   2017/7/12 وحتى   2009/4/5 تــاريــخ  مــن   %9 �سنوياً  باملائة  ت�سعة  فــائــدة 
�لجمايل بو�قع 9% من تاريخ 2017/7/12 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمته بالر�سوم و�مل�ساريف 
ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة 
�حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعلن 
�سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1978 جتاري جزئي                                              

�ملحكمة  بــان  نعلنكم  �لقــامــة  مــاين - جمهول حمل  مــاين  �سودهري  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�م  بنك  ل�سالح/  �عــله  �ملــذكــورة  �لدعوى  يف   2017/٨/٦ بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
�أن توؤدي للبنك �ملدعي مبلغ 591٦.20 درهم  �لقيوين �لوطني �ض.م.ع بالز�م �ملدعى عليها 
)خم�سة �آلف وت�سعمائة و�ستة ع�سر درهماً وع�سرون فل�ساً( م�سافا �ليها فائدة ت�سعة باملائة 
تاريخ 2009/٦/5 وحتى 2017/٦/5 ثم فائدة على �لجمايل بو�قع 9% من  9% من  �سنوياً 
تاريخ 2017/٦/5 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمته بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم 
قابل  �حل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذلــك  عــد�  ما  ورف�ست  �ملحاماة  �تعاب  مقابل 
با�سم  �سدر  �لعــلن  هــذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لل�ستئناف خــلل ثلثني 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1085 جتاري جزئي                                              

�ىل �ملحكوم عليه/1- بوتيا كوفال �كاث �سنكار� فارما رجا - جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  يف   2017/9/25 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بــان  نعلنكم 
باأن  عليه  �ملدعى  بالز�م  �ــض.م.ع  �لوطني  �لقيوين  �م  بنك  ل�سالح/  �عله  �ملذكورة 
يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ �سبعة وثلثني �لف و�سبعمائة وت�سعة ع�سر درهم و�ربعة 
�ملطالبة  تاريخ  من  �سنوياً   %9 بو�قع  �لب�سيطة  �لقانونية  و�لفائدة  فل�ساً  و�سبعني 
�لق�سائية �حلا�سل يف 2017/3/29 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمته بامل�سروفات ومببلغ 
خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف 
خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعلن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7859   

�ملنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
�ملنذر �ليه : �سور�ب ر�كي�ض ناجبال ناجبال 

�ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )4٨.٦41.00( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخلل ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خلل 
��سبوع من تاريخ �لن�سر، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
 - كابتيفا  )�سيفروليه  نــوع  من  )57117/خ�سو�سي/G/دبي(  رقــم  �ل�سيارة 
��ستي�سن( موديل )2011( لون )�بي�ض(  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7864   

�ملنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
�ملنذر �ليه : بيني فجورد�ل بريتيل�سن 

�ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )35.74٨.00( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخلل ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خلل 
��سبوع من تاريخ �لن�سر، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
 - كــومــارو  )�سيفروليه  نــوع  من  )1٨٦11/خ�سو�سي/N/دبي(  رقــم  �ل�سيارة 
قبل  من  ل�ساحلكم  و�ملمولة  )�بي�ض/برتقايل(   لون   )2011( موديل  كوبيه( 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7863   

�ملنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
�ملنذر �ليه : روميو �وكامبو روكيو 

�ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )5٨.٨99.00( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخلل ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خلل 
��سبوع من تاريخ �لن�سر، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
هات�سباك(   -  3 )مـــازد�  نــوع  من  )7257٨/خ�سو�سي/L/دبي(  رقــم  �ل�سيارة 
موديل )2015( لون )�حمر(  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7853   

�ملنذر : بنك دبي �ل�سلمي  
�ملنذر �ليه : فتحي حممود عبد�لفتاح �بر�هيم حمزة 

�ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )77.9٦1.00( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخلل ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خلل 
�لتنفيذية  �لجـــر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�ل  �لن�سر،  تاريخ  من  ��سبوع 
على �ل�سيارة رقم )2771٨/خ�سو�سي/M/دبي( من نوع )ني�سان باثفايندر - 
��ستي�سن( موديل )2014( لون )ف�سي(  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7854   

�ملنذر : بنك دبي �ل�سلمي  
�ملنذر �ليه : ديباك �سارما 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )104.2٦0.00( درهم نتيجة 
�لخلل ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خلل 
��سبوع من تاريخ �لن�سر، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم )53٨43/خ�سو�سي/E/دبي( من نوع )جيب �سريوكي - ��ستي�سن( 
موديل )2014( لون )��سود(  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
اإخطار عديل بالن�شر 
   رقم )27576  / 2017 (

�ملــنذر  :  بنك دبي �ل�سلمي .
�ملنذر �إليه : �أحمد �إ�سماعيل عبد�هلل �إ�سماعيل �حلمادي  .    

درهم   )131،٦04.00( وقـــدرة  مبلغ  �ــســد�د  ب�سرعة  �إلــيــه  �ملــنــذر  �ملــنــذر  يــنــذر  
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخــلل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خلل 
�لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 2304/ خ�سو�سي/C / ر�أ�ض �خليمة( من نوع 
) ني�سان �رماد�- ��ستي�سن( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
اإخطار عديل بالن�شر 
  رقم )27579  / 2017 (

�ملــنذر  :  م�سرف �أبوظبي �لإ�سلمي  .
�ملنذر �إليه : جون جايرو �ريتا   .    

درهم   )132،719.44( وقـــدرة  مبلغ  �ــســد�د  ب�سرعة  �إلــيــه  �ملــنــذر  �ملــنــذر  يــنــذر  
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخــلل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خلل 
�لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 75259/ خ�سو�سي/13 / �أبوظبي ( من نوع )  
�نفينيتي  جي 25 _ �سالون ( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7783   

�ملنذر : بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليه : �لربج �لعاملي للتجارة - �ض ذ م م   

درهم  وقــدره )9.٨42٦٨(  �سد�د مبلغ  ب�سرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
تاريخ  من  ��سبوع  خــلل  وذلــك  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخــلل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
)٦٦341/خ�سو�سي/ رقــم  )تويوتا/كورول/�سالون/ف�سي/2015( 
دبي/I( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/1/7843  

�ملنذرة : �سركة دبي لل�ستثمار �لعقاري - �ض ذ م م - �سفتها �ملوؤجرة 
�ملنذر �ليهما : �سركة مريمياك �إنرتنا�سيونال للتجارة - �ض ذ م م  & �سركة �لفنان للملحة 

- �ض ذ م م - �مل�ستاأجرتان  - ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر بالآتي:- 
- مبوجب عقد �يجار �إ�ستاأجرمت من �ملنذرة �ملكتب رقم )213( وحيث �أن عقد �لإيجار �ملوقع 
بينكم وبني �ل�سركة �ملنذرة قد �إنتهي بتاريخ 2017/4/14 ومت �إخطاركم بذلك ولكنكم مل 
تبادرو� بالتجديد ودفع �لقيمة �ليجارية و�ملبالغ �مل�ستحقة رغم �ملطالبات و�مل�ساعي �لودية 

�ملتكررة من جانب �ل�سركة �ملنذرة 
لذلك ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر ب�سرورة �سد�د متاأخر�ت بدل �ليجار يف خلل ثلثني 
يوما من تاريخ ��ستلمكم لهذ� �لنذ�ر و�إل �سن�سطر لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �للزمة 

�سدكم وحتميلكم ر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7855   

�ملنذر : م�سرف �بوظبي �ل�سلمي 
�ملنذر �ليه : ماهي�ض �سيتي برميانانت 

�ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )2٦.052.55( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخلل ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خلل 
�لتنفيذية  �لجـــر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�ل  �لن�سر،  تاريخ  من  ��سبوع 
MK )لينكولن  نــوع  من  )57079/خ�سو�سي/M/دبي(  رقــم  �ل�سيارة   على 
X-��ستي�سن( موديل )2013( لون )�أحمر(  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7868   

�ملنذر : م�سرف �بوظبي �ل�سلمي 
�ملنذر �ليه : خليل ه�سام خليل �لقريوتي 

�ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )2٨.145.72( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخلل ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خلل 
�لتنفيذية  �لجـــر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�ل  �لن�سر،  تاريخ  من  ��سبوع 
�ل�سيارة رقم )7154/خ�سو�سي/L/دبي( من نوع )هيوند�ي فول�سرت -  على 
هات�سباك( موديل )2013( لون )عنابي(  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7844   

�ملنذر : م�سرف �بوظبي �ل�سلمي 
�ملنذر �ليه : مرمي عبد�هلل �ساملني �سهد�د 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )13٦.0٦1.79( درهم نتيجة 
�لخلل ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خلل 
��سبوع من تاريخ �لن�سر، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم )10307/خ�سو�سي/D/دبي( من نوع )تويوتا كامري - �سالون( 
�ملنذر مع  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل  لــوؤلــوؤي(   )�بي�ض  موديل )201٦( لون 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7871   

�ملنذر : م�سرف �بوظبي �ل�سلمي 
�ملنذر �ليه : �بر�هيم حممد علي حممد �أمريي 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )205.51٨.٦9( درهم نتيجة 
�لخلل ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خلل 
�لتنفيذية  �لجـــر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�ل  �لن�سر،  تاريخ  من  ��سبوع 
على �ل�سيارة رقم )٨3٦٨1/خ�سو�سي/P/دبي( من نوع )تويوتا لند كروزر - 
��ستي�سن( موديل )2014( لون )�بي�ض/لوؤلوؤي(  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7842   

�ملنذر : م�سرف �بوظبي �ل�سلمي 
�ملنذر �ليه : يحيى زكريا حممود �سويلم 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )195.٦75.9٨( درهم نتيجة 
�لخلل ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خلل 
��سبوع من تاريخ �لن�سر، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم )54002/خ�سو�سي/G/دبي( من نوع )ني�سان باترول - ��ستي�سن( 
موديل )2014( لون )ر�سا�سي(  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7865   

�ملنذر : م�سرف �بوظبي �ل�سلمي 
�ملنذر �ليه : علي حم�سن ��سعد 

�ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )٦4.٨03.35( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخلل ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خلل 
��سبوع من تاريخ �لن�سر، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم )22132/خ�سو�سي/M/دبي( من نوع )دودج �سارجر - �سالون( 
موديل )2013( لون )��سود(  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7870   

�ملنذر : م�سرف �بوظبي �ل�سلمي 
�ملنذر �ليه : حممد �ل�سيد �بو �لعل هريدي 

�ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )27.5٦٨.71( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخلل ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خلل 
��سبوع من تاريخ �لن�سر، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
 - S600L دبي( من نوع )مر�سيد�ض/M/ل�سيارة رقم )٦4247/خ�سو�سي�
�سالون( موديل )200٨( لون )ف�سي(  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7858   

�ملنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
�ملنذر �ليه : بادورون ني�سا حممد حنيفه 

تنذر �ملنذرة  �ملنذر �ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )11.730.00( درهم نتيجة 
�لخلل ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خلل 
�لتنفيذية  �لجـــر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�ل  �لن�سر،  تاريخ  من  ��سبوع 
على �ل�سيارة رقم )11٨50/خ�سو�سي/H/دبي( من نوع )هيوند�ي تو�سان - 
��ستي�سن( موديل )2009( لون )�بي�ض(  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7857   

�ملنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
�ملنذر �ليه : حممد كا�سف ر�نا حممد �سليم 

تنذر �ملنذرة  �ملنذر �ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )72.٨٨5.٨9( درهم نتيجة 
�لخلل ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خلل 
��سبوع من تاريخ �لن�سر، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم )9٦170/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )ني�سان تيد�- هات�سباك( 
موديل )2015( لون )�بي�ض(  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7852   

�ملنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
�ملنذر �ليه : 4 �ستارز خلدمات تنظيف �ملباين 

تنذر �ملنذرة  �ملنذر �ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )25.344.00( درهم نتيجة 
�لخلل ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خلل 
�لتنفيذية  �لجـــر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�ل  �لن�سر،  تاريخ  من  ��سبوع 
 2.5 �لتيما  نوع )ني�سان  �ل�سيارة رقم )7٦313/خ�سو�سي/P/دبي( من   على 
قبل  من  ل�ساحلكم  و�ملمولة  )ف�سي(   لــون   )200٨( موديل   )Al TIMA

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7851   

�ملنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
�ملنذر �ليه : هارون �ر�سد �ر�سد �سعيد مالك 

تنذر �ملنذرة  �ملنذر �ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )50.2٨7.00( درهم نتيجة 
�لخلل ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خلل 
��سبوع من تاريخ �لن�سر، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
- �سالون(  �كورد  نوع )هوند�  رقم )٦194٨/خ�سو�سي/F/دبي( من  �ل�سيارة 
موديل )200٨( لون )رمادي(  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7849   

�ملنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
�ملنذر �ليه : نبيل عبد�لغفور �ساجنار�م بايل 

تنذر �ملنذرة  �ملنذر �ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )29.204.00( درهم نتيجة 
�لخلل ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خلل 
�لتنفيذية  �لجـــر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�ل  �لن�سر،  تاريخ  من  ��سبوع 
على �ل�سيارة رقم )595٦9/خ�سو�سي/R/دبي( من نوع )دودج �سارجر �ر تي 
- �سالون( موديل )2012( لون )��سود(  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7847   

�ملنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
�ملنذر �ليه : حممد نعمت حممد عبد�هلل 

تنذر �ملنذرة  �ملنذر �ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )1٦.٦٦0.00( درهم نتيجة 
�لخلل ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خلل 
��سبوع من تاريخ �لن�سر، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم )٦٨٨97/خ�سو�سي/D/دبي( من نوع )ني�سان �سني - �سالون( 
موديل )2012( لون )ذهبي(  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7856   

�ملنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
�ملنذر �ليه : مارتني جوزيف كوريان جوزيف 

تنذر �ملنذرة  �ملنذر �ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )133.٦1٨.25( درهم نتيجة 
�لخلل ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خلل 
��سبوع من تاريخ �لن�سر، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
 -  EX  - �كــورد  نوع )هوند�  �ل�سيارة رقم )1012٨/خ�سو�سي/H/دبي( من 
�سالون( موديل )2014( لون )ف�سي(  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7848   

�ملنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
�ملنذر �ليه : حممد نفيد خان حممد �سعيد خان 

تنذر �ملنذرة  �ملنذر �ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )32.3٦3.00( درهم نتيجة 
�لخلل ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خلل 
��سبوع من تاريخ �لن�سر، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم )37713/خ�سو�سي/P/دبي( من نوع )تويوتا كورول - �سالون( 
موديل )2010( لون )ف�سي(  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7850   

�ملنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
�ملنذر �ليه : وميال�سينا ميندي�ض بلبود�جي 

تنذر �ملنذرة  �ملنذر �ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )15.350.00( درهم نتيجة 
�لخلل ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خلل 
��سبوع من تاريخ �لن�سر، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
تيد�-�سالون(  )ني�سان  نــوع  من  )45323/خ�سو�سي/P/دبي(  رقــم  �ل�سيارة 
موديل )200٨( لون )�بي�ض(  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7846   

�ملنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
�ملنذر �ليه : �ف�سل للنقليات - �ض ذ م م 

تنذر �ملنذرة  �ملنذر �ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )45.144.00( درهم نتيجة 
�لخلل ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خلل 
��سبوع من تاريخ �لن�سر، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
- قاطرة(   FH12 نــوع )فولفو  عــام/دبــي( من  رقــم )7٦399/نــقــل  �ل�سيارة 
موديل )2003( لون )�حمر(  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/1/7845  

�ملنذرة : �سركة دبي لل�ستثمار �لعقاري - �ض ذ م م - �سفتها �ملوؤجرة 
 �ملنذر �ليها : دي�سبلي تكنولوجي�ض �ند �سولو�سان�ض - �ض ذ م م �مل�ستاأجرة - جمهولة �لقامة

ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر بالآتي:- 
- مبوجب عقد �يجار �إ�ستاأجرمت من �ملنذرة �ملكتب رقم )M.09( وحيث  �أن مل تقومو�  
بدفع �لقيمة �ليجارية و�ملبالغ �مل�ستحقة رغم �ملطالبات و�مل�ساعي �لودية �ملتكررة من جانب 

�ل�سركة �ملنذرة 
لذلك ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر ب�سرورة �سد�د متاأخر�ت بدل �ليجار يف خلل ثلثني 
يوما من تاريخ ��ستلمكم لهذ� �لنذ�ر و�إل �سن�سطر لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �للزمة 

�سدكم وحتميلكم ر�سوم وم�ساريف �لدعوى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/1/7841  

�ملنذرة : �سركة دبي لل�ستثمار �لعقاري - �ض ذ م م - �سفتها �ملوؤجرة 
�ملنذر �ليهما :  �سركة بيد ميتاري�ض دوكتور - �ض ذ م م - �مل�ستاأجرة )جمهولة �لقامة( 

ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر بالآتي:- 
- مبوجب عقد �يجار �إ�ستاأجرمت من �ملنذرة �ملكتب رقم )121( وحيث �أن عقد �لإيجار �ملوقع 
بينكم وبني �ل�سركة �ملنذرة قد �إنتهي بتاريخ 2017/٨/14 ومت �إخطاركم بذلك ولكنكم مل 
تبادرو� بالتجديد ودفع �لقيمة �ليجارية و�ملبالغ �مل�ستحقة رغم �ملطالبات و�مل�ساعي �لودية 

�ملتكررة من جانب �ل�سركة �ملنذرة 
لذلك ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر ب�سرورة �سد�د متاأخر�ت بدل �ليجار يف خلل ثلثني 
يوما من تاريخ ��ستلمكم لهذ� �لنذ�ر و�إل �سن�سطر لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �للزمة 

�سدكم وحتميلكم ر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/1/7840  

�ملنذرة : �سركة دبي لل�ستثمار �لعقاري - �ض ذ م م - �سفتها �ملوؤجرة 
 - �مل�ستاأجرة   " فــرديــة  "موؤ�س�سة  و�لرق�ض  للمو�سيقي  كــلمــانــدلم  مركز   : �ليها  �ملــنــذر 

جمهولة �لقامة  -  ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر بالآتي:- 
تقومو�   مل  �أن  وحيث    )216( رقــم  �ملكتب  �ملنذرة  من  �إ�ستاأجرمت  �يجار  عقد  مبوجب   -
بدفع �لقيمة �ليجارية و�ملبالغ �مل�ستحقة رغم �ملطالبات و�مل�ساعي �لودية �ملتكررة من جانب 

�ل�سركة �ملنذرة 
لذلك ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر ب�سرورة �سد�د متاأخر�ت بدل �ليجار يف خلل ثلثني 
يوما من تاريخ ��ستلمكم لهذ� �لنذ�ر و�إل �سن�سطر لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �للزمة 

�سدكم وحتميلكم ر�سوم وم�ساريف �لدعوى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7862   

�ملنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
�ملنذر �ليه : بيبايل نار�سيم هولو جاري 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )113.300.00( درهم نتيجة 
�لخلل ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خلل 
��سبوع من تاريخ �لن�سر، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم )29502/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )تويوتا بر�دو - ��ستي�سن( 
موديل )2015( لون )�بي�ض / لوؤلوؤي(  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7861   

�ملنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
�ملنذر �ليه : �لن �لك�سندر جون�ستون 

�ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )70.٦59.00( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخلل ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خلل 
�لتنفيذية  �لجـــر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�ل  �لن�سر،  تاريخ  من  ��سبوع 
 - X5 على �ل�سيارة رقم )7073٦/خ�سو�سي/B/دبي( من نوع )بي �م دبليو 
��ستي�سن( موديل )2011( لون )ف�سي (  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7860   

�ملنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
�ملنذر �ليه : �ودوكومرب�جي �سامان كومار� 

�ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )39.501.00( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخلل ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خلل 
��سبوع من تاريخ �لن�سر، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم )٨2070/خ�سو�سي/O/دبي( من نوع )ني�سان جوك / ��ستي�سن( 
موديل )2014( لون )ذهبي(  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�لول  �أمــ�ــض  �لإمـــار�تـــيـــني  �لــنــا�ــســريــن  جمعية   عقدت 
�لثقافة  وز�رة  مع  م�سرتكاً  �جتماعاً  �لق�سباء  مبلتقى 
�لدولة  يف  �لن�سر  قطاع  و�قــع  ملناق�سة  �ملعرفة  وتنمية 
وحجم �لتقدم �لــذي �أحــرزه يف �لفرتة �لأخــرية و ذلك 
جديدة  �أ�ساليب  ل�ستحد�ث  �ملتو��سل  �سعيها  �إطــار  يف 
تــعــزز مـــن فــر�ــض �لرتـــقـــاء بــ�ــســنــاعــة �لــنــ�ــســر يف دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ودعم �لعاملني يف هذ� �لقطاع 

�حليوي.
�لقا�سمي  �سلطان  بنت  بــدور  �ل�سيخة  �لجتماع  ح�سر 
�لإمار�تيني ومعايل  �لنا�سرين  ورئي�ض جمعية  موؤ�س�ض 
نورة بنت حممد �لكعبي وزيرة �لثقافة وتنمية �ملعرفة 
�إد�رة �جلمعية علي �ل�سعايل  �أع�ساء جمل�ض  �إىل جانب 
نائب رئي�ض �جلمعية وحممد بن دخني �أمني �ل�سندوق 
وعلي بن حامت �أمني �ل�سر ونوح �حلمادي ع�سو جمل�ض 
�إد�رة �جلمعية ور��سد �لكو�ض �ملدير �لتنفيذي للجمعية 
لبنى  مــن  كــل  �ملــعــرفــة  وتنمية  �لــثــقــافــة  وز�رة  ومـــن   ..
�مل�ست�سار  �حل�سن  وربــا  �لوزيرة  مكتب  مدير  �لقرقاوي 
�ملعريف  �ملحتوى  �إد�رة  مدير  �لن�سور،  وفاطمة  بالوز�رة 

بالوز�رة.
تعزيز  �ـــســـبـــل  �لجــــتــــمــــاع  خــــــلل  �جلــــانــــبــــان  وبــــحــــث 
�لــتــعــاون �ملــ�ــســرتك و �لإجــــــر�ء�ت �لــتــي تتبعها �لــــوز�رة 

�ملعيارية  �لـــدولـــيـــة  �لأرقــــــــام  مــنــح  بــخــ�ــســو�ــض  حــالــيــا 
بحماية  �لكفيلة  �ل�سبل  بحثا  كما   ”NBSI»للكتب

حقوق �لتاأليف و�لن�سر ومكافحة �لقر�سنة.
وناق�ض �لجتماع تزويد �ملكتبات �لعامة يف دولة �لإمار�ت 
مبحتوى عايل �جلودة باللغة �لعربية و�إطلق حملت 
باأهمية  و�لأمـــهـــات  �لآبــــاء  وعــي  لتعزيز  وطنية  توعية 
�لقر�ءة بالن�سبة لهم ولأبنائهم مبا يجعل من ممار�سة 

�لقر�ءة و�قعاً ماثًل يف �ملجتمع.
وقالت �ل�سيخة بدور بنت �سلطان �لقا�سمي ت�سهد دولة 
فنعاي�ض  �ساملة  و�أدبــيــة  ثقافية  نه�سة  حالياً  �لإمـــار�ت 
فعاليات  ن�سهد  ونحن  بالكتاب  �لحتفاء  �أجـــو�ء  �لــيــوم 
نز�ل  ول  للكتاب  �لــدويل  �ل�سارقة  63 ملعر�ض  �لـــدورة 
�ل�سارقة  �ختيار  تركها  �لتي  �لو��سعة  �لأ�ــســد�ء  نعاي�ض 
عــا�ــســمــة عــاملــيــة لــلــكــتــاب لــعــام 9102 لــذلــك لبـــد �أن 
يتو�زى هذ� �لتنامي �لكبري و�ملت�سارع يف �مل�سهد �لثقايف 
عليه  نعمل  مــا  وهــذ�  �لن�سر  قطاع  يف  نوعي  تطور  مــع 
يخدم  مبــا  ومـــو�ردنـــا  طاقاتنا  كــل  ُن�سخر  حيث  حــالــيــاً 

�لقطاع و�لعاملني فيه.
لهذ�  عقدنا  يــاأتــي  �لقا�سمي  بـــدور  �ل�سيخة  و�أ�ــســافــت 
وتنمية  �لــثــقــافــة  وز�رة  يف  �ــســركــائــنــا  مـــع  �لجـــتـــمـــاع 
�لنا�سرين  جمعية  يف  ��سرت�تيجيتنا  مع  تو�فقا  �ملعرفة 

قاعدة  بتو�سيع  بالغاً  �هتماماً  ُتــويل  �لتي  �لإمــار�تــيــني 
�لن�سر  قطاع  يف  �ملــوؤثــرة  �جلهات  مع  �جلمعية  �سر�كات 
�رتباط وثيق  �لتي لديها  �ملوؤ�س�سات �حلكومية  ل �سيما 
بالقطاع ولها تاأثري مبا�سر على حركة وعلقة �لفاعلني 
فيه ونتطلع من خلل هذه �للقاء �إىل �إطلق عدد من 
�لنا�سرين  تخدم  �لتي  �لتطويرية  و�مل�ساريع  �لــرب�مــج 

�ملنت�سبني للجمعية.
تبذلها  �لتي  �جلــهــود  �لقا�سمي  بــدور  �ل�سيخة  وثمنت 
�لن�سر  حــركــة  لت�سهيل  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  وز�رة 
و�لدفع به �إىل �آفاق �أبعد بجانب دعمها للحر�ك �لثقايف 
�لثقافية  �لــ�ــســاحــة  �إثـــــر�ء  �أ�ــســهــم يف  �لـــدولـــة و�لــــذي  يف 

و�لأدبية على �ل�سعيدين �ملحلي و�لإقليمي.
باختيار  �سعادتها  بالغ  �لكعبي عن  نورة  و�أعربت معايل 
�لــ�ــســارقــة عــا�ــســمــة عــاملــيــة لــلــكــتــاب لــعــام 9102 من 
و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  قبل 
�ملكانة  يج�سد  �لخــتــيــار  هــذ�  �إن  وقــالــت   .. �ليوني�سكو 
�لــ�ــســامــيــة لــلــكــتــاب و�لهــتــمــام �لــبــالــغ �لـــذي يحظى به 
للمبادر�ت  �لإمـــــار�ت  حكومة  دعــم  بف�سل  �ملجتمع  يف 
ح�سوره  وتر�سيخ  مكانته  تعزيز  �إىل  �لر�مية  و�مل�ساريع 
من  يـــاأتمِ  مل  �للقب  لهذ�  �ل�سارقة  �ختيار  بــاأن  ونــوؤمــن 
فر�غ بل كان ثمرة م�سروع ثقايف متكامل قام على �إر�ساء 

�لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  عــقــود  خــلل  دعــائــمــه 
�سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�ض �لأعلى حاكم 
�لكبري  �لإجنـــاز  بهذ�  �جلــهــود  هــذه  كــل  لتتوج  �ل�سارقة 

�لذي مُيثل م�سدر فخر و�إعز�ز لكل �إمار�تي وعربي .
�لنا�سرين  جمعية  تبذلها  �لتي  �جلهود  �لكعبي  وثمنت 
وتعزيز  �لن�سر  بقطاع  �لرتــقــاء  �سبيل  يف  �لإمــار�تــيــني 
�لثقافة  وز�رة  �أن  مــوؤكــدًة   .. �لــدولــة  يف  �لثقايف  �مل�سهد 
وتنمية �ملعرفة على �أمت �ل�ستعد�د للتعاون مع �جلمعية 
مــن �أجـــل �إطــــلق مــ�ــســاريــع مــ�ــســرتكــة خلــدمــة �لقطاع 
و�لعاملني فيه وك�سفت �أن �لوز�رة �ست�سعى خلل �لفرتة 
�ملقبلة وبالتعاون مع �جلمعية �إىل تنفيذ برنامج مهني 
للنا�سرين �ملنت�سبني �إىل �جلمعية بهدف توجيههم �إىل 
خطة عمل و��سحة �ملعامل ت�سهم يف تعزيز قطاع �لن�سر 

�ملحلي.
و�أو�ـــســـى �لجــتــمــاع بــاإطــلق مــ�ــســروع خــا�ــض للرتقاء 
�لعامة  �ملكتبات  رفــد  خــللــه  مــن  يتم  �ملكتبات  بقطاع 
باأحدث �لكتب �لتي ت�سدر عن �أع�ساء �جلمعية وتنظيم 
حفل تو�قيع للموؤلفني وجل�سات قر�ئية يف ردهاتها �إىل 
�لثقافة وتنمية  �أجنحة وز�رة  �لعمل على تزويد  جانب 
�ملعرفة �مل�ساركة يف �لفعاليات و�ملحافل �لثقافية �ملحلية 
جمعية  �إىل  �ملنت�سبة  �لن�سر  دور  بــاإ�ــســد�ر�ت  و�لــدولــيــة 

وبحثت �لأم�سية يف �لغمو�ض �لذي يكتنف 
توقف  حــيــث  �لــتــجــريــبــي،  �لأدب  كــتــابــات 
�لتي تظل  �ملتحدثون عند �لأعمال �لأدبية 
�لعادي،  �لـــقـــارئ  عــلــى  �ل�ــســتــيــعــاب  ع�سية 
يت�سنى  حتى  و�ــســروحــات  تفا�سري  وحتــتــاج 

فهم حمتو�ها وم�سمونها.
�أكد �لدكتور جنم عبد  ويف م�ستهل حديثه 
يعترب  �لكتابة  يف  �لغمو�ض  �أن  كــاظــم  �هلل 
ق�سية قدمية متجددة، و�أ�سار �إىل �أنه يذكر 
�أنه قام بكتابة �أول مقال له يف هذ� �ملو�سوع 
�أكــر من  وهــو مل يــزل طالباً جامعياً قبل 
عنو�ن  وقــتــهــا  �ملـــقـــال  وحــمــل  عـــامـــاً،   04
فيه  طــرح  �حلــديــث«،  �ل�سعر  يف  »�لغمو�ض 
وك�سف  و�ل�ستفهامات،  �لأ�سئلة  من  جملة 
تــفــ�ــســري�ت مــنــطــقــيــة لهذه  يــجــد  �أنـــــه مل 

�لأ�سئلة �إل بعد 01 �سنو�ت من ذلك.
و�أ�ساف كاظم: »�لغمو�ض مرتبط �رتباطاً 
�لفنون  ببقية  ما  حــٍد  و�إىل  بـــالأدب،  وثيقاً 
�لإبد�عية �لأخرى، ويتعمق �أكر يف �ل�سعر 
وبعده يف �لق�سة �لق�سرية جد�ً، �لتي تكاد 
كبري،  حــٍد  �إىل  �ل�سعرية  �لن�سو�ض  ت�سبه 
وتــتــجــلــى �أعــلــى درجــــات �لــغــمــو�ــض يف �لل 
مبا�سرة، �لتي جتذرت يف �لأدب حتى بات ل 

يُرحب بالأدب �إذ� كان مبا�سر�ً«.
�لغمو�ض و�لل  �أن�سار  �أنــا من  وقــال كاظم 
»�أرى  و�أ�ساف:  حتديد�ً،  �ل�سعر  يف  مبا�سرة 
�أن �لغمو�ض يعترب �لأكر جماًل وتاأثري�ً يف 
نف�ض �ملتلقي، وذلك لتوفر �لكثافة �ل�سعرية 
يري  كونه  بجانب  فيه،  للن�ض  �ل�سانعة 
�لقارئ،  لـــدى  �لتلقي  ومــ�ــســتــويــات  �لــنــ�ــض 
وهو ما يوؤدي �إىل �ملتعة �لتي نبحث عنها يف 
�لأدب، ولكن عند تعاملنا مع هذه �لق�سية 
و�لإبهام  �لغمو�ض  بــني  �لتمييز  مــن  لبــد 

�للذين يف�سل بينهما خيط رفيع«.
ــنــان �أنــــطــــون: ل�ست  ومــــن جــانــبــه قــــال �ــس
متحم�ساً للغمو�ض، لكون �أي حمتوى �أدبي 
علقة  �إىل  �لأ�ــســا�ــض  يف  يخ�سع  و�إبـــد�عـــي 
و�لقارئ،  �لن�ض  بني  تن�ساأ  تفاعلية  جدلية 
ليدخل كاتب �لن�ض معها يف مو�زنة �لأرباح 
و�خلـــ�ـــســـارة حـــول نــ�ــســه، حــيــث �أن �إفــــر�ط 
�لكاتب يف �لغمو�ض و�لإبهام قد يوؤدي �إىل 
�لإ�سارة  �لن�ض، هذ� مع  �لقر�ء عن  عــزوف 

ما  قـــّل  �جلــمــاهــريي  �لــنــجــاح  �أن  حلقيقة؛ 
يرتبط بالقيمة �لأدبية للن�ض.

�ملكتوب  �لن�ض  �إىل  »�أنــظــر  �سنان:  و�أ�ــســاف 
فيه  ��ست�سيف  �سا�سع،  وحيز جغر�يف  كبيت 
�لقارئ، وهو ما يجعلني �أحر�ض د�ئماً على 
باحلميمية  �لــ�ــســعــور  للمتلقي  يتحقق  �أن 
د�خل �لن�ض، بدون �أي طل�سم �أو غمو�ض، 
��ستخد�مي  �أن  �إىل  �لإ�ــســارة  وهنا لبــد من 
ملفرد�ت �للغة �لعر�قية �ملحكية يف كثري من 

من  و��سعاً  قبوًل  وجد  كتابتي،  يف  �ملو��سع 
متلقني على �متد�د �لعامل �لعربي«. 

ومــــن جــهــتــه قــــال عـــــادل خــــــز�م: �حلديث 
لــيــ�ــض وليد  �لــكــتــابــة  �لــغــمــو�ــض يف  حــــول 
هذ�  حــول  كثيف  نقا�ض  د�ر  حيث  �للحظة، 
�لعربي،  �لأدب  ن�ساأة  بد�يات  منذ  �ملو�سوع 
من  �لكثري  للغمو�ض  يف  �أرى  جانبي  ومــن 
�لدللت  يك�سر  فهو  �جلمالية،  �جلــو�نــب 
كثري  ويف  �لقدمية،  �ملعاين  ويزيح  �لثابتة 

�لن�ض حتتاج  �أن حبكة  �لأحــيــان جنــد  مــن 
ل�سيء من �لغمو�ض.

�لغمو�ض  �أن  يـــرى  �أنــــه  �إىل  خــــز�م  و�أ�ـــســـار 
و�أكد  �ل�سعر �حلديث،  ب�سكل كبري يف  يربز 
�أن هناك كثري من �ل�سعر�ء �لذين ُيقبلون 
�لكتابة،  مــن  �لــنــوع  هــذ�  على  كبري  ب�سكل 
�إىل  �ملتلقي  ُيحفز  �لغمو�ض  �أن  �إىل  لفــتــاً 
و�لتاأمل،  �لبحث  �إجــر�ء مزيد من عمليات 

للتعرف على �لدللت �لبعيدة للن�ض. 

•• ال�صارقة-الفجر:

يـــعـــاين �لـــكـــثـــري مــــن �لــــطــــلب من 
وتزد�د  �لــريــا�ــســيــات،  در�ـــض  م�سكلة 
�ملعاناة مع تقدم �لطالب يف �ملرحلة 
�لطالب  يح�سل  مل  وما  �لدر��سية، 
هذه  لتجاوز  �ملمكنة  �مل�ساعدة  على 
م�ستع�سية  �مل�سكلة  تبقى  �لأزمــــة، 
�لطالب  يـــنـــهـــي  حـــتـــى  وتـــ�ـــســـتـــمـــر 
يف  و��سح  بتعر  �لدر��سية  مر�حله 
هـــذ� �لـــدر�ـــض �حلـــيـــوي �ملــهــم �لذي 
يدخل يف �لكثري من تفا�سيل �حلياة 

�ليومية فيما بعد.
للكتاب يف  �لدويل  �ل�سارقة  معر�ض 
دورته �جلديدة، ويف �سوء �لدر��سات 
تن�سح  �لـــتـــي  �حلـــديـــثـــة  �لــعــلــمــيــة 
�لــعــلــمــيــة يف قو�لب  �ملـــــادة  بــتــقــدمي 

خ�س�ض  �لـــرتفـــيـــه،  مــــن  خمــتــلــفــة 
�لتعليمية  �لـــور�ـــض  مـــن  جمــمــوعــة 
بتحبيب  �خلــــا�ــــســــة  �لـــرتفـــيـــهـــيـــة 
و�لرتكيز  �لـــطـــلب  �إىل  �لـــدرو�ـــض 

على در�ض �لريا�سيات.
وظهر هذ� يف ور�سة )حتديات( �لتي 
�أُقيمت �سمن فعاليات مدينة �لطفل 
يف �ملعر�ض، حيث �حتفت مبجموعة 
مــــن طـــــلب �ملـــــد�ر�ـــــض �لـــز�ئـــريـــن 
نحل  خلية  �إىل  وحتولت  للمعر�ض 
كبرية �لتف فيها �لطلب حول نور 
�ملحا�سرة-  على  -�مل�سرفة  كــوجــان 
جنحت  متخ�س�سة،  �أكادميية  وهي 
يف تــ�ــســجــيــع �لـــــطـــــلب عـــلـــى رفـــع 

م�ستوى �لتناف�ض بينهم.
�مل�ساركني  �لطلب  كوجان  وق�سمت 
من  عــدد  يف  ليتناف�سا  فريقني،  �إىل 

و�لرتفيهية  �لــتــعــلــيــمــيــة  �لألــــعــــاب 
مثل:  لـــلـــريـــا�ـــســـيـــات،  �ملــخــ�ــســ�ــســة 
حتدي بناء �لبر�ج �لتي يتم بناوؤها 
ت�ساعدياً تبعاً للقطع �ملرقمة باأرقام 
با�ستخد�م  و�لــتــعــلــيــم  مــتــ�ــســلــ�ــســلــة، 
�لأجوبة  مــثــل:  �حلــركــيــة  �ملـــهـــار�ت 
ريا�سية  مــ�ــســائــل  عــلــى  �حلــ�ــســابــيــة 

با�ستخد�م �لكر�ت و�ل�سلل، وترتيب 
�لبطاقات �مل�سورة، وغريها.

��ستهدفت  �لــتــي  �لــور�ــســة  وحر�ست 
�لأطفال بني �سن )6-01( �سنو�ت، 
جديدة  ف�سحة  �لأطــفــال  منح  على 
حيث  �لريا�سيات،  در�ــض  حمبة  من 
كوجان  ـــــور  ن �ملـــحـــا�ـــســـرة  �أو�ـــــســـــت 

باأهمية  �ملــد�ر�ــض  ومعلمي  مــديــري 
�ملجرد،  ب�سكلها  �ملــادة  عر�ض  جتنب 
و�لتنويع  �لتجديد  على  و�حلــر�ــض 
�ملــ�ــســتــمــر مـــن �أجــــل �حلــ�ــســول على 
حت�سني  باجتاه  تدفع  مثمرة  نتائج 
وحتثهم  للطلب،  �لعلمي  �مل�ستوى 

نحو �لتفوق.

»مدينة ال�سارقة للن�سر« من�سة تربز 
جهود الإمارة يف �سناعة الكتاب

 
ن�سبة  �إن  للكتاب  �ل�سارقة  �لعامري رئي�ض هيئة  �أحمد بن ركا�ض  �سعادة  قال 
 001 �لـــ  ن�سبة  » جتــاوزت  للن�سر  �ل�سارقة  » مدينة  تلقتها  �لتي  �حلــجــوز�ت 
يف �ملائة منذ �لإعلن عنها و�فتتاحها موؤخر� بح�سور �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
�لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�ض �لأعلى حاكم �ل�سارقة .. 
موؤكد� �أن �ملدينة متثل ج�سر� بني �ل�سرق و�لغرب وهي من�سة فريدة من نوعها 

تربز دور �إمارة �ل�سارقة يف �سناعة �لكتاب يف �ملجال �لثقايف و�لقت�سادي .
�إمارة  �أن  و�م   - �لإمــــار�ت  �أنــبــاء  لوكالة  خــا�ــض  ت�سريح  يف  �سعادته  و�أ�ــســاف 
و�لعربي  �ملحلي  �لن�سر  بــو�قــع  �لنهو�ض  ملــ�ــســروع  رعايتها  تــوجــت  �لــ�ــســارقــة 
نوعها  من  �لأوىل  تعد  »و�لتي  للن�سر  �ل�سارقة  مدينة   « بافتتاحها  و�لــدويل 
على م�ستوى �لعامل بتوجيهات من �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن 
حممد �لقا�سمي لتلبية حاجة قطاع �لن�سر ومنح �لنا�سر �لإمار�تي و�لعربي 

فر�سة للنفتاح على خمتلف �أ�سو�ق �لكتاب يف �لعامل.
يف  ح�سورهم  لتحقيق  �لــدولــيــني  للنا�سرين  �ملــجــال  تتيح  �أنــهــا  �إىل  و�أ�ــســار 
�ملدينة مــن خــدمــات وتقنيات تلبي  تــوفــره هــذه  �ملنطقة مــن خــلل مــا  دول 
يتعلق  ما  وكــل  �لرتجمة  �و  �لتوزيع  �أو  �لطباعة  �سركات  �سو�ء  �حتياجاتهم 
بعملية �لن�سر بطاقة �إنتاجية ت�سل �إىل مليون كتاب يوميا وتوفري �أكر من 

61 مليون عنو�ن مبختلف لغات �لعامل .
�أبرز  �ل�سارقة يف  �ل�سمو حاكم  و تو�جد �ساحب  �أن ح�سور  �بن ركا�ض  و�أكــد 
�أن دولة  �أعــطــى �نــطــبــاعــا لـــدى �جلــمــهــور �ملــثــقــف  �ملــعــار�ــض �لــعــاملــيــة للكتاب 
يف  كبري  ب�سكل  �ساهم  كما  �لثقافة  وتع�سق  �لكتب  �سناعة  تــدعــم  �لإمــــار�ت 

�لرتويج للم�سروع �لثقايف لإمارة �ل�سارقة.
�لنا�سرين  جلمعية  �لتنفيذي  �ملــديــر  �لكو�ض  ر��ــســد  �سعادة  �أ�ــســار  جانبه  مــن 
�ملدن لدعم �سناعة  �أهمية وجود مثل هذه  �إىل  لـو�م  �لإمار�تيني يف ت�سريح 
�لن�سر  قطاع  �لعاملني يف  معامل  �لأدو�ر وحتديد  ولتكامل  �لدولة  يف  �لن�سر 
و�لتوجه لإنتاج حمتوى عربي ينطلق من �لإمار�ت نحو �لعامل .. لفتا �إىل 
وجود تنوع يف �لدعم يف مدينة �ل�سارقة للن�سر و�لذي مل يقت�سر على توفري 
�مل�ساحات و�لأماكن فح�سب بل تعدى جلو�نب �أخرى تتمثل يف توفري �ملطابع 

وخدمات �لرتجمة و�لتوزيع.
وقال �سعادته �إنه �سيتم نقل مقر �جلمعية �إىل مدينة �ل�سارقة للن�سر ومبوجب 
�لوطني للإعلم  �لتي مت توقيعها موؤخر� بني �جلمعية و�ملجل�ض  �لتفاقية 
�سيتم تقدمي �عفاء�ت للنا�سرين �لأع�ساء باجلمعية من �لر�سوم �ملقررة �سابقا 
�ملتكاملة يف مدينة  تاأ�سي�ض مركز �خلدمة  �لتد�ول بجانب  �أذونــات  ومنحهم 
�ل�سارقة للن�سر و�لذي �سيوفر كل خدمات �ملجل�ض و�سول �إىل �إجناز معاملت 

�لنا�سرين �لأع�ساء يف �جلمعية .
و�لتي  بهم  �خلا�سة  �خلــدمــات  كــل  لأع�سائها  �ستوفر  �جلمعية  �أن  و�أ�ــســاف 
تقدمها وز�رة �لثقافة وتنمية �ملجتمع ود�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف �ل�سارقة 

ووز�رة �لقت�ساد – حقوق �مللكية �لفكرية.
و�أكد �لكو�ض �أن ت�سافر �جلهود و�لتن�سيق �مل�سرتك بني �لقائمني على �سناعة 
�لن�سر �أوجد �هتماما لفتا بها باعتبارها من �ل�سناعات �لو�عدة �لتي حتتاج 
�سلطان  بنت  بــدور  �ل�سيخة  مثمنا جهود   .. و�إ�سهاماتهم  ملزيد من جهودهم 
�لقطاع  هــذ�  يف  �لإمــار�تــيــني  �لنا�سرين  جمعية  ورئي�ض  موؤ�س�ض  �لقا�سمي 

ودعمها للتبادل �لثقايف و�لن�سر بني �لدولة ودول �لعامل.
جلميع  ذهبية  فر�سة  ميثل  للكتاب  �لــدويل  �ل�سارقة  معر�ض  �أن  �إىل  ولفت 
�سقف  حتت  �لقطاع  هذ�  يف  �لعاملني  مع  لللتقاء  �لن�سر  ب�سناعة  �ملهتمني 
�لنا�سرين  �حتــاد  رئي�ض  كوملان  ميكيل  �لدكتور  ح�سور  �أن  م�سيفا   .. و�حــد 
�لن�سر  �سناعة  يف  �ل�سارقة  �إمـــارة  جلهود  وروؤيــتــه  �ملعر�ض  �فتتاح  �لدوليني 
عك�ض �سورة �إيجابية عن �لدولة ب�سكل عام و�أكد �ل�سورة �لتي �سمع عنها قبل 

و�سولة وروؤيته �سخ�سيا لها .
ي�سار �إىل �أن » مدينة �ل�سارقة للن�سر » متتد على م�ساحة ت�سل �إىل 04 �ألف 
مرت مربع موفرة 003 مكتب جمهز وموؤثث لأ�سحاب �لأعمال ورو�د �لن�سر 
و�ستة �آلف مرت خم�س�سة للر�غبني يف م�ساحات خا�سة باأعمالهم كما ت�سم 
�أكر من 02 قاعة �جتماع وخمازن ومر�فق خدمية وفرعا لــلإد�رة �لعامة 
�ل�سارقة ومركز بيانات و�لعديد من �خلدمات  للإقامة و�سوؤون �لأجانب يف 

�لد�عمة للنا�سرين.
و�أطلقت هيئة �ل�سارقة للكتاب - بالتز�من مع �فتتاح �ملدينة - »جملة �لنا�سر 
�لأمريكية   « ويكلي  ببلي�سرز  جملة   « مع  بالتعاون  ت�سدر  �لتي   « �لأ�سبوعي 
وتركز على ن�سر �آخر تطور�ت �سناعة �لن�سر و�جتاهات �لقر�ء وتوزيع �لكتب 
و�لإ�سد�ر�ت �جلديدة و�ملر�جعات �لنقدية �إ�سافة �إىل �أخبار �ملوؤلفني و�ملكتبات 

�لعامة و�سوق �لكتاب �ملحلي و�لعربي و�لدويل.

وزارة الثقافة و«النا�سرين الإماراتيني« 
تبحثان �سبل الرتقاء بقطاع الن�سر يف الدولة

خال ندوة ا�صت�صافت �صنان اأنطون وعادل خزام و جنم عبد اهلل يف »ال�صارقة الدويل للكتاب«

»مربرات الكتابة الغام�سة«.. الن�ص بيت ل يجب اأن ُي�سعر القارئ بالوح�سة 

مدينة الطفل تقدم ور�صًا تعليمية لتعزيز حمبة املناهج الدرا�صية 

»ال�سارقة الدويل للكتاب« ينفذ مفهوم التعليم الرتفيهي الهادف للطفل
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•• ال�صارقة-الفجر:

�صمن برناجمه الثقايف امل�صاحب لدورته الل 36، التي ي�صت�صيفها مركز اإك�صبو ال�صارقة حتى 11 نوفمرب اجلاري، نظم معر�ض 
ال�صارقة الدويل للكتاب، يوم اأم�ض االأول االأحد اأم�صية ثقافية حملت عنوان »مربرات الكتابة الغام�صة«، طافت بزوار املعر�ض 

حول اأ�صرار الكتابة، واالأ�صباب التي تدفع الُكّتاب اإىل الكتابة ب�صقوف عالية من اللغة وامل�صامني امل�صتخدمة.
و�صارك يف اجلل�صة التي ا�صت�صافها ملتقى الكتاب، كًا من ال�صاعر والروائي العراقي �صنان اأنطون، وال�صاعر واالأديب االإماراتي 

عادل خزام، والناقد واالأكادميي العراقي جنم عبد اهلل كاظم، واأدارتها ال�صاعرة االإماراتية �صيخة املطريي.



فــن اأجــنبــي

35
يف  ن�ساأتك  كانت  • كيف 
يف  و�لدتك  جتميل  �سالون 

�إ�سبانيا؟
بـــزيـــارة عـــيـــادة طبيب  �أ�ــســبــه  - كــانــت 
نف�سي كل يوم. عندما كانت �لن�ساء يجل�سن 
يف كر�سي �أمــي، مل يــرتددن يف �لبوح باأعمق 
مــكــنــونــاتــهــن. كـــانـــت كـــل تــ�ــســريــحــة وكـــان 
بجل�سة  �أ�ــســبــه  �لــوجــه  �أو  لل�سعر  عــلج  كــل 
�سالون  حتــّول  وهكذ�  كاملة.  نف�سي  عــلج 
�إيل،  بالن�سبة  متثيل  مدر�سة  �إىل  �لتجميل 

�إذ� جاز �لتعبري.
مدر�سة  �لتجميل  �سالون  يف  وجدت  كيف   •

متثيل؟
ُذهــلــت حــني �كــتــ�ــســفــُت �أن نــ�ــســاء كــثــري�ت كن - 

منهن.  وتعلمت  �سخ�سيات،  كــن  ز�ئــفــة.  حــيــاة  يع�سن 
لذلك �سار �لدعاء بالن�سبة �إيل �سهًل ب�سهولة �لقيام 

بو�جباتي �ملدر�سية. كنت �أدر�ض تلك �لن�ساء.
�ل�سعر؟ ت�سفيف  تعّلمتمِ  • هل 

�لثانية.  مهنتي  �ل�سعر  ت�سفيف  بالتاأكيد.  نعم   -
ميكنني �أن �أقّدم ق�سة �سعر ممتازة لكل َمن ي�سمح 
يل بق�ض �سعره. �سففت ذ�ت مرة �سعر �سلمى حايك 
و�ساعدتها على �لتربج يف �لعتمة. كانت �ست�سارك 
م�ساء  ذ�ت  �أعــمــالــهــا  لأحـــــد  �لأول  �لــعــر�ــض  يف 
ياأتمِ فريق �لتجميل  و�ت�سلت بي قائلًة: )مل 
�لكهربائي يف  �لــتــيــار  بــي و�نــقــطــع  �خلــا�ــض 
منزيل. �أحتاج �إليك(. و�سعنا �ل�سموع يف كل 

مكان، و�ساعدتها لتجهز للعر�ض.
و�جهتها؟ �لتي  �ل�سعر  كارثة  • ما 

عمري،  من  ع�سرة  �لر�بعة  يف  كنت  عندما   -
�أبدو مثل جوليا روبرت�ض يف فيلمها  �أن  �أردُت 

Pretty Woman. لذلك خ�سعت لعملية جتعيد �سعر قوية وجمنونة كانت 
قا�سية جد�ً على �سعري و�أحلقت به �ل�سرر �سنو�ت.

حياتك؟ بّدلت  جمالية  ن�سائح  و�لدتك  لك  قّدمت  • هل 
�لر�حة.  و�ٍف من  ق�سط  نظام غذ�ئي �سحي و�حل�سول على  باتباع  ن�سحتني   -
تناول �خل�سر�و�ت  كاأ�سطو�نة م�سروخة وهي تطلب منا  تبدو  كانت  �أنها  �أتذكر 
و�خللود �إىل �لنوم. �سحيح �أنها كانت تزعجني �آنذ�ك، ولكن عندما �أ�سبحت �أماً 
�أف�سل  �لغذ�ء �جليد  يبقى  �أولدي.  �لأمــور عينها على  �أردد  �أنني  �ألحــظ  �ليوم، 

دو�ء.
�سارماً؟ غذ�ئياً  نظاماً  تتبعني  • هل 

�لغلوتني لأنني ل  تناول  و�أعجز عن  �أحــاول تفادي م�ستقات �حلليب و�ل�سكر،   -
�لعالية  و�لربوتينات  و�خل�سر�و�ت،  �لفاكهة،  من  �أكُر  مطلقاً.  حتمله  �أ�ستطيع 
�جلودة من حيو�نات تربى يف �ملر�عي. كذلك �سرت �أ�سرب �ليوم غالونات من �ملاء، 

علماً باأين مل �أعتد ذلك �سابقاً. و�أقلعت عن �لتدخني منذ �سنو�ت، ول �أفتقده.
�لريا�سية؟ �لتمارين  عن  • ماذ� 

بالكامل. تت�سبب عرقاً طو�ل جل�سة  �لتي بّدلت ج�سمي  �أمار�ض يوغا بيكر�م،   -
�لأوىل،  �ل�ستني  �لدقائق  تتخطى  عندما  ولكن  دقيقة.   90 تــدوم  �لتي  �لتمرن 

ت�سبح �لثلثون �لأخرية �سهلة. 
�ليوم، فاأملك معدل طاقة عالياً جد�ً. يبدو هذ�  �أما  �سابقاً.  بالك�سل  �أ�سعر  كنت 

�أ�سبه ب�سحر. ولكن عليك تعّلم هذ� �ل�سحر.
ما؟ �سخ�سية  فيها  توؤدين  مرة  كل  يف  خمتلفاً  عطر�ً  فعًل  ت�سعني  • هل 

- �سحيح. للعطر تاأثري كبري. عندما �أ�ستم عطر�ً، ينقلني �إىل مرحلة من حياتي 
�أنني ل  �إل  Trésor من )لنكوم(،  �أ�سع عطر  ذ�تها.  �مل�ساعر  و�أعي�ض جمــدد�ً 
يتلءم مع  �أ�سع عطر�ً  �أن  �أود  ما.  دور�ً  �أوؤدي  ر�ئحتي عندما  �أ�ستم  �أن  �أرغــب يف 

�ملر�أة �لتي �أوؤديها.

قمة �جلمال
ت�سعر بينيلوبي كروز باأنها يف قمة جمالها عندما تكون هادئة، ومرتاحة، وحا�سرة، 
كما تقول، وتتمكن من �لتعبري عن �لمتنان على كل ما متلكه. تتابع: )يف تلك 
م�ساحيق  نوع  �أو  �سعري  ل�سكل  �أهمية  ل  ذلــك،  بخلف  باجلمال.  �أ�سعر  �حلالة، 

�لتجميل �لتي �أ�سعها(.

اأ�صعر باأنني يف قمة جمايل عندما اكون هادئة

بينيلوبي كروز.. تك�سف �سر 
حفاظها على جمالها

يف  �صاركت  كلما  االأنظار  كروز  بينيلوبي  االإ�صبانية  املمثلة  تخطف 
فيلم جديد اأو م�صت على ال�صجادة احلمراء يف اأحد املهرجانات. 
وتتحدث  جمالها  على  حفاظها  �صر  تك�صف  معها،  درد�صة  يف 

عن حميتها الغذائية ونظام متارينها.

اإبداعات تكنولوجية ت�صّم اإجنازات مذهلة يف االأداء واحلركة

امل�سوقة والبطولت  بامل�ساعر،  مليئة  ق�س�ص   War for the Planet of the Apes

ت�سّكل Planet of the Apes �إبد�عات تكنولوجية ت�سّم �إجناز�ت 
مذهلة يف �أد�ء يلتقط �حلركة. 

ومع ق�س�ض مليئة بامل�ساعر، و�لبطولت �مل�سوقة، و�مللحظات �لثقافية 
�لناجحة ح�سل  �لأفــلم  نــادر�ً من  �ل�سل�سلة نوعاً  �لعميقة، تكون هذه 
لــ�ــســرد �لق�سة  �لــ�ــســانــعــون عــلــى �حلـــريـــة  فــيــهــا 
يــــريــــدون كما  �لـــتـــي 

ي�ساوؤون.
�جـــــــــتـــــــــمـــــــــع 
�ملـــــــــــــخـــــــــــــرج 

 War for و�لكاتب مات ريفز جمدد�ً مع �لكاتب مارك بومباك يف 
،the Planet of the Apes

 بعدما تعاونا معاً يف Dawn. �أعد� فيلماً ناجحاً من �أفلم �ل�سيف 
ترتكز قوته على �سبط �لنف�ض.

ي�سّلط هذ� �لعمل �ل�سوء على �مل�ساعر ل �لبتكار�ت �لرقمية. 
�لتي تقوم على �ل�سخ�سيات،  �أ�سغر �لأفلم  �أحد  وكفيلم حرب، ُيعترب 
 Laو  1956 عــام  بري�سون  لــروبــرت   A Man Escaped مثل 

عام  ريــنــو�ر  جلــان   Grande Illusion
1938. تدور �أحد�ث �أفلم مماثلة و�سط 

حرب ل نهاية لها على ما يبدو، مركزًة على �لأفر�د د�خل هذه �حلرب: 
�لعلقات �لتي ُتبنى، و�لأرو�ح �لتي ُتهدر، و�ل�سدمة، و�لتعذيب.

يف War، ل تتمحور �حلبكة حول معارك عظيمة، بل مهمات جت�س�ض، 
وخطط هرب،

 و�أنفاق �سرية، و�ألعاب ذهنية، و�سربات حظ. ي�سعر �مل�ساهد بعمق بكل 
وفاة وكل خيانة،

 ما يحّول �لفيلم �إىل �سورة تذّكر بتاأثري�ت �حلرب �لنف�سية يف �لروح 
عقب جتربة مطّولة.

ق�صة خمتلفة
�أبــرز �سخ�سيات  �إحــدى  تدور �لق�سة حول 
�لأفلم يف �ل�سنو�ت �لأخــرية، �سيز�ر، �لتي 

يوؤديها �أندي �سركي�ض.
لتجربة  )نتيجة  �لــذكــاء  بالغ  قــرد  �سيز�ر   
متعاطفاً  نــبــيــًل  قــائــد�ً  ي�سبح  خمــربيــة( 
�لب�سر  بـــني  �لــــد�ئــــرة  �لـــ�ـــســـر�عـــات  خــــلل 

و�لقردة. 
ب، وحمبوب  �سيز�ر بطل حقيقي، وعميق، وحممِ
وبني  جمتمعه  يف  و�ل�ــســطــر�بــات  �لعنف  �أعــمــال  تعذبه 

�لقردة و�لب�سر. 
لذلك من �ل�سهل �أن تدعمه وُتعجب به.

وودي  يــوؤديــه  �لـــذي  �لكولــــــونيل،  �ســــيز�ر  يــو�جــه  �لعمــــل،  هـــذ�  يف 
هــــــارل�سون.

ف�سخ�سية   ،A Man Escaped بفيلم  يذكرنا  �سيز�ر  كــان  و�إذ�   
هارل�سون م�ستمدة بالكامل من Apocalypse Now و�سوًل �إىل 

�لفيلم  )يت�سمن  �ل�سبعينيات  روك  ومو�سيقى  بالأ�سود  �ملطلي  �لوجه 
 Ape-pocalypse عبارة  �لعمل مع  هذ�  �إىل  �إ�سارة مرحة  �أي�ساً 

�لنفق(. جدر�ن  على  �ملدونة   Now
 ي�سبه هـــــذ� �لكولـــــونيل �لكولونيل كـــــورتز:

�لعنف، حتى بد�أ �حلزن  و�أعمال  �لقتال  �أم�سى وقتاً طويًل يف   رجــــل 
وجنون �لرتياب يتلفان عقله.

�صيناريو متقن
يدرك بومباك قوة �لكفاءة يف كتابة �ل�سيناريو. ومع �سخ�سيات �لقردة 
يف  �لكلم  من  للإكثار  د�عــي  ل  وبد�ئياً،  حمــدود�ً  حو�رها  يبقى  �لتي 

�ل�سيناريو.
و�ليد  و�ملجنون،  �لبطل،  �ل�سخ�سيات:  منــاذج  على  عمله  يرّكز  لذلك   

�ليمنى، و)�لعبد(، و�جلندي، و�لربيء.
 �إل �أنه يقّدم هذه �لنماذج ب�سخ�سيات غنية قائمة بذ�تها لها تاريخها 

�لفردي، ف�سًل عن �إخفاقاتها و�نت�سار�تها.
يف War for the Planet of the Apes، يتخلى ريفز عن 
�لعجلة يف ت�سوير �لأحد�ث، �ساحماً للحظات باأن ترت�سخ، و�ل�سخ�سيات 

باأن ُتبنى، 
و�لقوة باأن ُت�ستجمع بهدوء. 

حزناً،  فتنوح  �ملــ�ــســاحــات،  مبــلء  غيات�سينو  مايكل  مو�سيقى  وت�ساهم 
وترعد، وحتّلق، وت�سرب. وهكذ� يربز عمله �ملميز.

كل ما يف War for the Planet of the Apes، من �لأد�ء 
�إىل �لتكنولوجيا،

 خ�سو�ساً �ل�سخ�سيات و�لق�سة، عايل �جلودة. �إنه �إجناز مذهل ميكننا 
و�سفه باملعجزة.

 Dawn of the Planet عام 2011 ثم Rise of the Planet of the Apes اأ�صبه مبعجزة. بدءًا من Planet of the Apes تبدو �صل�صلة
of the Apes عام 2014، و�صواًل اإىل War for the Planet of the Apes هذا ال�صيف، اأعطت هذه ال�صل�صلة االأولوية للق�صة، وال�صخ�صيات، 

ي بجمال امل�صاهد. وامل�صاعر من دون اأن ت�صحِّ
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ما هو اأف�سل وقت ل�سرب 
املاء خالل اليوم؟

حتتاج �أع�ساء �جل�سم لكميات كافية من �ملاء لأد�ء وظائفها ب�سكل مثايل، 
�ملاء لدعم  لكن هناك بع�ض �لأوقــات خلل �ليوم �لتي يف�سل فيها �سرب 

وظائف �جل�سم، فهل تعرف هذه �لأوقات؟
ين�سح �خلرب�ء، ب�سرب �أكرب قدر ممكن من �ملاء بعد �ل�ستيقاظ مبا�سرة لأن 
 "DW" هذ� يخل�ض �جل�سم من �ل�سموم قبل تناول �لإفطار. وفقاً ملوقع

�لأملاين نقًل عن تقرير جملة "فوكو�ض" �لأملانية.
ولت�سهيل عملية �له�سم ين�سح �لأطباء بتناول كوب من �ملاء قبل �لإفطار 

بن�سف �ساعة وبعد تناول �لوجبة ب�ساعة.
ويعترب �سرب �ملاء قبل �ساعة من �لنوم �أي�ساً من �لأمور �ملهمة، لأن �جل�سم 
يفقد كمية من �ل�سو�ئل �أثناء �لنوم. وب�سكل عام ل يجب �أن تقل كمية �ملاء 

�لتي ي�سربها �لإن�سان، عن لرتين يومياً.

قريًبا.. حليب املر�سعات 
ا للكبار اأي�سً

Sugarlogix عن قرب تطوير مكملت غذ�ئية تعتمد  �سركة  ك�سفت 
على حليب �لأمهات �ملر�سعات؛ لتقوية �ملناعة �لب�سرية.

وبح�سب �ل�سركة ومقرها يف بريكلي بولية كاليفورنيا �لأمريكية، فاإن �أحد 
م�ساريع �لتكنولوجيا �حليوية تعمل حالًيا على عزل �ل�سكريات �لتي جتعل 
من حليب �لأم مادة مغذية، وحتويلها �إىل منتج يتم ت�سويقه لل�ستهلك 

من قبل �لر�سع و�لكبار على حد �سو�ء.
�ملــر�ــســعــات مفيد جـــًد� لحــتــو�ئــه على  �أن حليب �لأمــهــات  �ملــعــروف  ومــن 
خطر  وتقلل  �لأطــفــال  عند  �ملناعي  �جلهاز  تقوي  �لتي  �مل�سادة  �لأج�سام 

�لإ�سابة بالعديد من �لأمر��ض.
�إعد�د  �إمكانية  �ملا�سي،  �لعام  �لعلماء،  �كت�سف  �أن  بعد  وتاأتي هذه �خلطوة 
"رو�سيا  بح�سب  �لب�سرية،  �لبكترييا  بو��سطة  للحليب،  �لأولــيــة  �ل�سيغة 

�ليوم".
�لأم،  حليب  يف  �ملــوجــودة  �ل�سكريات  ُت�ستخدم  �أن  يف  �لباحثون  يــاأمــل  كما 
لعلج  �لــر�ــســع؛  �أمــعــاء  �جلــيــدة يف  للبكترييا  �ملــغــذي  باأنها  �لآن  �ملــعــروفــة 

جمموعة من �أمر��ض �لبالغني، كال�سكري ومتلزمة �لقولون �لع�سبي.
�لتي  �ملعقدة،  �ل�سكريات  �لأمهات يكمن يف  �سر حليب  �أن  �لعلماء  و�كت�سف 

.)HMOs( "ت�سمى "�أحادي �ل�سكاريد
وكان يعتقد يف �ل�سابق �أن هذه �ل�سكريات لي�ض لديها �أي وظيفة لأن معدة 
�أنها ت�سجع على منو  �لباحثني وجدو� لحًقا  �أن  �إل  �لأطفال ل ته�سمها، 

�لبكترييا �ملفيدة "Bifidobacterium longum" يف �لأمعاء.
وتقول �سحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية: �إن هذه �لنتائج دفعت �ل�سركات 

لل�سباق على �أمل جتميع وت�سويق �ملكونات �لفريدة يف حليب �لأم.

الب�صر  مكفوف  كان  الذي  العربي  ال�صاعر  هو  • من 
ومع ذلك ا�صتطاع قتل اأحد اجلنود التتار؟ 

- جمال �لدين �ل�سر�سري.
ل�صقراط؟  تلميذا  كان  الذي  الفيل�صوف  هو  • من 

- �أفلطون 
يف  التوحيدي  حيان  اأبو  األفه  الذي  الكتاب  هو  • ما 

ال�صداقه وال�صديق؟ 
- �ل�سد�قه و�ل�سديق 

املعري؟  العاء  اأبو  ولد  • اأين 
- يف معرة �لنعمان يف �سوريا 

�صوقي؟  اأحمد  ال�صاعر  فيها  تعلم  التي  اجلامعة  هي  • ما 
- جامعة مونبلييه �لفرن�سية 

ال�صجرة؟  طالع  يا  م�صرحية  �صاحب  العربي  االأديب  هو  • من 
- توفيق �حلكيم 

�أو �سل�سية م�سبعة بالقار. وهو مادة �سلبة  �أن �ل�سفلت �لطبيعي خليط موؤلف من مو�د كل�سية  • هل تعلم 
خمتلف  يف  �ل�سفلت  وي�ستخدم  مئوية.  و100°  مئوية   50° بني  تلني  �ل�سو�د  �إىل  �سارب  بني  لــون  ذ�ت 

�أنحاء �لعامل لتعبيد �ل�سو�رع و�لطرقات. 
لعو�مل  ومقاومته  �ملنخف�سة  كثافته  �إىل  نظر�ً  جــد�ً.  �سلب  �أبي�ض  معدن  هو  �لتيتان  �أن  تعلم  هل   •
�لتاآكل ي�ستعمل �لتيتان يف جمالت �سناعية خمتلفة: قطع للمحركات �لتوربينية �لنفاثة، قطع للطائر�ت 

و�ل�سو�ريخ وغريها، �سفائح و�أ�سلك وق�سبان معدنية. 
�لنقي يف  �لزئبق  ملاع �سائل عند درجة �حلر�رة �لطبيعية. ي�ستعمل  �أبي�ض  �لزئبق هو معدن  �أن  • هل تعلم 
�ل�سباكة. يحل  �أو كبديل لل�سمع يف  �لبارومرت...(  �لقيا�ض )ميز�ن �حلــر�رة،  �أجهزة  �أو  �لكهربائية  �لأجهزة 

�لزئبق عدد�ً من �ملعادن، وخ�سو�ساً �لذهب و�لف�سة فيعطي ُملجمات ت�ستعمل يف جمالت عدة.
طبيعياً،  �إما  �لأ�سجار(  )وخ�سو�ساً  �لنباتات  بع�ض  تفرزها  متعادلة  لزجة  مادة  هو  �ل�سمغ  �أن  تعلم  • هل 
و�إما بتاأثري حالة مر�سية �أو عامل خارجي )�سق يف �جلذع، وجود طفيليات، جفاف �جلو(. ي�ستعمل �ل�سمغ 
يف �مل�ستح�سر�ت �ل�سيدلية، ويف �سناعة مو�د �لتجهيز و�لغر�ء و�لربنيق. وي�ستخدم �ل�سمغ �أي�ساً يف �لت�سوير 

�لفوتوجر�يف، ويف �سناعة �لورق وتثبيت �لألو�ن. 

ثمن الغرور
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فوائد الربوكلي
ين�سب  ل  معينا  �لربوكلى  يعترب 
و�لعنا�سر  �لـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات  مــــن 
�لن�سان  ل�سحة  �ملهمة  �لــغــذ�ئــيــة 
مل  لل�سر�يني  حمايته  �آلية  �أن  �إل 
�لآن  حتى  تفا�سيلها  معلوم  تكن 
�لعلماء  مــن  فريق  تو�سل  �أن  �ىل 
وك�سف  تف�سري  �إىل  �لربيطانيني 

�لنقاب عن هذه �لألية.
�لعلماء  مـــن  فــريــق  تــو�ــســل  فــقــد 

بالكلية �مللكية �إىل دلئل علمية جديدة ت�سري �إىل �أحتو�ء �لربوكلى وعدد 
ورفع  تعزيز  على  تعمل  كيميائية  مركبات  على  �لورقية  �خل�سر�و�ت  من 
كفاءة �لآليات �لدفاعية �لطبيعية فى �جل�سم حلماية �ل�سر�يني ووقايتها 

من �جللطات �مل�سببة للزمات �لقلبية.
�ملركب  �أن  �لــتــجــارب  فــئــر�ن  �أجــريــت على  �لتى  �لولــيــة  �لأبــحــاث  وك�سفت 
�لقدرة  لديه  �لربوكلى  فى  "�سولفور�فني" �ملتو�جد  �لطبيعى  �لكيميائى 
عــلــى �إثــــارة وتــعــزيــز عــمــل �لــربوتــيــنــات �لــو�قــيــة و�ملــد�فــعــة عــن �ل�سر�يني 

لوقايتها من �ل�سابة باجللطات �خلطرية .
�خلــ�ــســر�و�ت خا�سة  فــو�ئــد  �لقاطع  بالدليل  لتف�سر  �لــدر��ــســة  هــذه  تــاأتــى 
زيادة  بــ�ــســرورة  �ملطالبة  �ل�سيحات  ولــتــدعــم  �لنــ�ــســان  ل�سحة  �لبوركلى 

�ل�ستهلك من �خل�سر�و�ت �ملفيدة ل�سحة �لقلب.

�أن  بريطانيون،  باحثون  عليها  �أ�سرف  حديثة  علمية  در��سة  ك�سفت 
�ل�سدر  باأمل فى  د�ئماً  �ل�سكر ل ي�سعرون  �مل�سابني بد�ء  �لأ�سخا�ض 

�حلاد عندما يكون لديهم نوبة قلبية.
�لباحثون  فح�ض  �لربيطانية،  ميل(  )ديلى  �سحيفة  ملوقع  ووفــقــاً 
39 من �لبالغني فى �ململكة �ملتحدة �لربيطانية، �لذين مت  بيانات 

ت�سخي�ض �إ�سابتهم مبر�ض �ل�سكر، وتعر�سو� لنوبة قلبية.
وقال �لدكتور ميلفني جونز من كلية لندن �جلامعية فى بريطانيا: 
“�إن مر�ض �ل�سكر على �ملدى �لطويل ي�سر بالقلب بطرق عديدة منها 

�أي�سا �لأع�ساب”.  زيادة عرقلة �لأوعية �لدموية فى �لقلب، وي�سر 
�لقدم،  باأ�سابع  ي�سعرون  ل  قد  �ل�سكر  مر�سى  �أن  �إىل  جونز  و�أ�سار 
كما �أنهم ي�سعرون باأمل �أقل عند تلف ع�سلة �لقلب وعندما يعانون 
من قطع �إمد�د�ت �لدم، حتى ي�سل بهم �إىل عدم �ل�سعور باأمل �لنوبة 

�لقلبية مثل وجع �ل�سدر.
للوفاة  عر�سة  �أكــر  هم  �ل�سكر  مبر�ض  �مل�سابني  �أن  جونز  و�أ�ساف 
من �أمر��ض �لقلب ثلث مر�ت و�أكر عر�سة للإ�سابة بنوبة قلبية 

مبعدل 6 �أ�سعاف.

مــر�سى ال�ســكر ل ي�ســعرون بـالألـم 
مقـارنـة بالأ�ســحاء

زائرة تلتقط �صورًا لتمثال من ال�صمع للرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب يف متحف هاغن لل�صمع يف �صنيانغ 
مبقاطعة لياونينغ ب�صمال �صرق ال�صني. )ا ف ب(

عندما �أ�سرقت �سم�ض هذ� �ل�سباح ح�سر �إىل �لغابة جمموعه من �ل�سيادين يحملون �سباكهم ومعد�دهم ل�سيد 
�نتبه �لغر�ب لذلك ف�سارع و�خرب رفاقه �لذين طــارو� يف كل مكان لتحذير من مل  �لطيور و�حليو�نات وقد 

يروهم. 
�لكبرية  �ل�سغرية يف جحورها وبيوتها ومل يبق غري �حليو�نات  �ختباأ كل طائر يف ع�سه و�ختفت �حليو�نات 
فقط، لكن جاءت �حلمامة لت�سرخ وتخرب �جلميع �ن �ل�سيادين ل يريدون غري �لطيور و�حليو�نات �ل�سغرية 
�لن  لكنهم  لــلأبــد  يختبئو�  �ن   ي�ستطيعو�  لــن  باأنهم  وفــكــرو�  �جلميع  خــاف  هنا  �لــزيــنــة..  يف  لي�ستعملوها 

�سيحرت�سون حتى ي�سلو� معاً �إىل حل وعاد كل منهم �إىل خمبئه يف �مان. 
�ن نبحث  �ين �حليو�نات، هل لبد من  �لطيور،  �ين   .. �لتجول هنا وهناك وهم يف عجب  �ل�سيادون يف  �خذ 
د�خل جتاويف �لأ�سجار وننب�ض �جلحور؟.. هل هذ� معقول؟، ب�سع طيور وحيو�نات جتعلنا نتاأخر عن �لعودة 
لبيوتنا؟. هنا ويف هذ� �لوقت بالتحديد كان �لطاوو�ض �ملغرور �ملعجب بنف�سه قد ن�سى �حليطة و�حلذر وخرج 
هنا وهناك  �ي�ساً  بل ويجري  بزهو..  �لعالية  وي�سيح �سيحته  �لعجيب  ري�سه �جلميل  ين�سر  من مكمنه وهو 
ليرتي�ض ويحرك ذيله باألو�نه �جلميلة �لرب�قة يف دلل. فلمحه �حد �ل�سيادين و�سرخ ها هو طاوو�ض، �آه وقعنا 

على �جمل ما يف �لغابه كم نحن يف حاجة �إىل طاوو�ض، �سنجني من ور�ئه ثروة هيا ... 
يف دقائق معدودة كان �ل�سيادون قد �لتفو� حوله و��ستطاعو� �ن ياأ�سرو� �لطاوو�ض �ملغرور وي�سعوه يف قف�ض 

كبري �سخم وحملوه وذهبو� . 
من  حذرته  ذلك  ي�ستحق  �نه  �لغر�ب  فقال  �لطاوو�ض،  �ل�سيادون  �ختطف  رفاقي  يا  ت�سيح  �حلمامة  خرجت 
�خلروج لكنه قال �نه يريد �ن ين�سر ذيله ويجفف ري�سه حتى ل يفقد رونق �لو�نه، وها هو يدفع �لثمن ب�سبب 
�إىل مكان مغلق ل يجد  غــروره.  بقدر حزن �جلميع عليه، حزن �لطاوو�ض على نف�سه فقد حمله �ل�سيادون 
فيه طيور� �خرى ول حيو�نات.. فقط ب�سر يتفرجون على ري�سه وذيله.. فظل حزيناً مهموماً ومر�ض ب�سدة 
وت�ساقط ري�سه �جلميل ومل يبقى له ما يفتخر به لذلك حمله �ل�سيادون بعد فرتة طويلة ليلقو� به يف �لغابه 
ليموت هناك فهم يريدون طاوو�سا مكتمل �جلمال ولي�ض طاوو�سا فاقد�ً للجمال.. وهناك عاد له بهاوؤه و�سحته 

بني ��سدقائه و�أحبائه ومل يفكر يف ن�سر ذيله �إىل �ن �أح�ض بالأمان. 


