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ال�ضعال الديكي خطر على الر�ضع 

ال�سعال  اأن  من  واملراهقني  الأطفال  لأطباء  املهنية  الرابطة  ح��ذرت 
ال��دي��ك��ي مي��ث��ل خ��ط��راً ع��ل��ى ح��ي��اة ال��ر���س��ع ن��ظ��راً لأن امل��ر���ض �سديد 

العدوى ت�سببه بكرتيا "بورديتيال بريتو�سي�ض".
واأو�سحت الرابطة الأملانية اأنه ي�سعب التمييز ما بني ال�سعال الديكي 
امل�سار  ي��ب��داأ  حيث  اأ�سبوعني،  اأو  اأ���س��ب��وع  اأول  يف  الب�سيطة  وال��ع��دوى 
النمطي للمر�ض بنوبات متقطعة، وتظهر على �سكل �سعال من 15 
اإىل 20 مرة، يليها �سهقة طويلة ت�سبه �سيحة الديك، ومن هنا جاءت 

ت�سمية املر�ض.
اخلطر  اأن  كما  الأزرق،  اإىل  الطفل  ل��ون  مييل  ال�سعال  نوبة  وخ��الل 
يزداد مع الر�سع، فبدًل من نوبات ال�سعال قد ي�ساب الطفل بالتوقف 
التنف�سي الذي يهدد حياة الطفل، ولذلك يتعني مراقبة الطفل اأثناء 

العدوى ب�سكل مكثف.
الإ�سابة  لتجنب  ال��ط��ب��ي��ب  اإىل  ال���ذه���اب  ُي��ف�����س��ل  امل���ب���داأ  ح��ي��ث  وم���ن 
باللتهاب الرئوي اإذا اجتمع ال�سعال مع احلمى، ويتوفر تطعيم �سد 

مر�ض ال�سعال الديكي يتم تناوله بداية من ال�سهر الثالث. 

الن�ضاء يطلنب الطالق اأكرث من الرجال
خاللها  م��ن  ا�ستطاعوا  درا���س��ة  ميت�سغان  جامعة  يف  العلماء  اأج���رى 

حتديد اأ�سباب الطالق.
باحثون  قام  حيث  الدرا�سة،  "Phys.org" تفا�سيل  موقع  ون�سر 
من جامعة ميت�سيغان مبقابالت مع 355 زوجا من الرجال والن�ساء، 
ملدة 16 عاما، وكانت الأ�سئلة تتعلق بالتوتر يف العالقة بني الزوجني 

واخل�سام املتبادل.
بني  يحدث  النف�سال  ك��ان  فقد  عليها،  ح�سلوا  التي  للنتائج  ووفقا 
باعرتافه  ال�ستبيان  �سوؤال  على  الرجل  يجيب  كان  عندما  الزوجني 
الن�سوة  كانت  حني  يف  املتبادل،  التوتر  من  متو�سط  م�ستوى  بوجود 

يعربن عن ا�ستياء اأكرث من احلياة الزوجية امل�سرتكة.
ومع هذا فقد ك�سفت الدرا�سة اأن الزوجات قدمن طلبات طالق تعادل 
اأن  اإىل  الأ�سباب  الباحثون  ويرجع  الرجال،  قدمها  التي  تلك  �سعف 
ل�سالح  تنازلت  اأي  تقدمي  ول  �سلوكهم،  تغيري  يريدون  ل  الرجال 

احلياة الزوجية امل�سرتكة.
كما جاء يف الدرا�سة اأن الن�ساء يعانني يف بداية العالقة الزوجية اأكرث 
اأط��ول، ويظهرون  من الرجال، الذين تبداأ معاناتهم مع مرور وقت 
اأن  اإىل  التذمر وعدم الر�سى. واأ�سارت مديرة البحث كريا بريديت، 
الذين  ال��رج��ال،  م��ن  واقعية  اأك��رث  اأم���ورا  ال���زواج  ينتظرن يف  الن�ساء 

يكونون مثاليني يف بداية احلياة الزوجية.

فريق طبي ينجح يف ف�ضل تواأم 
جنح فريق الطبي واجلراحي لعمليات ف�سل التوائم ال�سيامية برئا�سة 
الدكتور عبداهلل الربيعة يف اإجراء عملية ف�سل للتواأم ال�سوداين جود 
امللك  لالأطفال مبدينة  التخ�س�سي  عبداهلل  امللك  وجنى مب�ست�سفى 

عبدالعزيز الطبية بوزارة احلر�ض الوطني بالريا�ض .
وتكونت  �ساعات   9 ا�ستغرقت  الف�سل  "عملية  اإن  ر�سمي  بيان  وق��ال 
م��ن ���س��ت م��راح��ل ب����داأت ب��ال��ت��خ��دي��ر، ب��ع��ده��ا ج���اءت امل��رح��ل��ة الثانية 
وهي العداد والتجهيز واأعقبها املرحلة الثالثة وهي البدء يف عملية 
والتامور،  الكبد  ف�سل  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��راب��ع��ة  املرحلة  وك��ان��ت  الف�سل، 
ترميم  اإع���ادة  عن  عبارة  كانت  التي  اخلام�سة  املرحلة  ج��اءت  بعدها 

الأع�ساء حيث انف�سل الفريق الطبي اإىل جمموعتني.
اأعقب ذلك املرحلة ال�ساد�سة والأخرية وكانت عبارة عن عملية تغطية 
واجلراحي  الطبي  ال��ف��ري��ق  اأع�����س��اء  جميع  مب�ساركة  ل��ل��ت��واأم  ون��ق��ل 
الطبي  الفريق  رئي�ض  واأو���س��ح  ال�سيامية.  ال��ت��وائ��م  ف�سل  لعمليات 
واجل���راح���ي ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال��رب��ي��ع��ة اإن م��ا حت��ق��ق م��ن اإجن����از هو 

للوطن.
واأكد اأن هذه العملية تعد العملية الرابعة والأربعني لعمليات ف�سل 
التوائم ال�سيامية التي جترى يف اململكة، حيث كان التواأم جود وجنى 
واأغ�سية  بالكبد  ا���س��رتاك  م��ع  والبطن  ال�سدر  مبنطقتي  تلت�سقان 
بالرئتني  ف�سل جزئي  التنف�ض مع  وتعانيان من �سعوبات يف  القلب، 
والتهابات متكررة بال�سدر ولديهما عيوب خلقية يف الأوردة الرئوية. 
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�ضنغافورة الأكرث غالًء يف العامل 
�سنفت �سنغافورة كاأغلى مدينة يف العامل بالن�سبة للوافدين لل�سنة الرابعة 
القت�سادية  املعلومات  وح��دة  قبل  م��ن  ن�سر  لتقرير  وف��ق��اً  ال��ت��وايل،  على 

التابعة ملجلة الإيكونومي�ست.
و�سهد التقرير املعني بتكلفة املعي�سة يف العامل لعام 2017 احتالل مدن 
اآ�سيوية خم�ض من املراكز الع�سرة الأوىل يف القائمة، وذلك بف�سل النتعا�ض 
اإىل  اأخ��رى  واأو�ساكا مرة  دفع طوكيو  ال��ذي  الياباين  الني  قوة  امل�ستمر يف 

املراكز الع�سرة الأوىل، جنباً اإىل جنب مع �سنغافورة و�سيوؤول.
الأوىل، حيث  الع�سرة  املراكز  الغربية �سمن  اأوروب��ا  اأرب��ع مدن من  وحلت 
وجاءت  ال��ت��وايل.  على  وال�سابع  الثالث  امل��رك��زي��ن  وجنيف  زي���ورخ  احتلت 
باري�ض، املدينة الوحيدة يف منطقة اليورو، يف املركز الثامن، بينما جاءت 
املركز  يف  باليورو،  عملتها  تربط  التي  كوبنهاغن،  الدمناركية  العا�سمة 

العا�سر.
اإىل  القائمة،  يف  الوحيدة  ال�سمالية  اأمريكا  ممثلة  نيويورك،  وتراجعت 
املركز التا�سع ب�سبب �سعف الدولر، مما اأثر اأي�ساً على و�سع مدن اأخرى 

يف الوليات املتحدة.
فاإنها  ال��رتت��ي��ب  �سنغافورة  "ت�سدر  م��ن  ال��رغ��م  على  اأن���ه  التقرير،  وذك���ر 
مازالت تقدم قيمة ن�سبية يف بع�ض الفئات وخا�سة باملقارنة مع نظرياتها 

الإقليمية".
املنزلية  ال�سلع  مثل  فئات  يف  بكثري  اأرخ�ض  ت��زال  "ل  اإنها  التقرير،  وق��ال 
ومنتجات العناية ال�سخ�سية واخلدمات املنزلية، ولكنها ل تزال اأغلى مكان 

يف العامل ل�سراء وت�سغيل �سيارة".
وعلى النقي�ض من ذلك، كانت مدن �سول وطوكيو واأو�ساكا الأكرث تكلفة 
يف العامل ل�سراء ال�سلع الأ�سا�سية. يذكر اأن هذا التقرير ي�سدر مرتني يف 
العام، ويقارن اأكرث من 400 �سعر حلوايل 160 منتجاً وخدمة، من بينها 

تكاليف الغذاء والإيجار والتنقل والرتفيه. 

عك�س اأوباما.. ترامب يحيي 
اإمرباطور اليابان دون انحناء

ترامب  دون��ال��د  الأمريكي  الرئي�ض  حيا 
وزوجته  اأك��ي��ه��ي��ت��و  ال��ي��اب��ان  اإم����رباط����ور 
الأول  ام�����ض  ميت�سيكو  الإم�����رباط�����ورة 
الإث��ن��ني مب�سافحة واإمي���اءة راأ����ض، لكن 
وقع  ال��ذي  اخل��ط��اأ  متجنباً  انحناء  دون 
انحنى  عندما  اأوب��ام��ا  ب���اراك  �سلفه  فيه 

ب�سدة مما اأثار انتقادات يف بالده.
وزوجته  الياباين  الإمرباطور  وا�ستقبل 
عند مدخل الق�سر ترامب الذي ارتدى 
بذلة وربطة عنق وزوجته ميالنيا التي 
ارت����دت ث��وب��اً ط��وي��اًل م��ن ال��ل��ون الأزرق 

الغامق.
وابت�سم ترامب و�سافح الإمرباطور وهز 
راأ�سه لتحيته ثم حيا الإمرباطورة اأي�ساً. 
ودخل الأربعة الق�سر حيث حتدثوا عرب 

مرتجمني.
وب�����ع�����د الج������ت������م������اع، �����س����اف����ح ت����رام����ب 
على  وربت  اأكيهيتو جمدداً  الإمرباطور 
"اأ�سكرك  ذراع���ه م����رارا. وق���ال ت��رام��ب: 
اأننا  اأث�����ق  ال���ع���ظ���ي���م...  ع��ل��ى الج���ت���م���اع 

�سنلتقي جمدداً". 

زائر  مليون   1.7
لل�ضالون الدويل 
للكتاب باجلزائر 

ق���ال حم��اف��ظ ال�����س��ال��ون ال���دويل 
للكتاب باجلزائر حميدو م�سعودي 
اإن الدورة الثانية والع�سرين التي 
ا�ستقبلت  الأ���س��ب��وع  ه���ذا  اختتمت 

اأكرث من 1.7 مليون زائر.
ون��ق��ل��ت الإذاع�������ة اجل���زائ���ري���ة عن 
يف  "ال�سالون  ق���ول���ه  م�����س��ع��ودي 
الأحد  ه���ذا  اختتمت  ال��ت��ي  دورت����ه 
ك��ان مميزا من ع��دة جوانب حيث 
يقل  ل  مل��ا  قيا�سية  م�ساركة  ع��رف 
ن�سر  دار  و970  ب���ل���دا   50 ع���ن 
جزائرية  دارا   314 ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
وبزيادة قدرها 7 باملئة عن الدورة 

ال�سابقة".
�سجلت  ال��ط��ب��ع��ة  "هذه  واأ�����س����اف 
اأك�����رث م���ن مليون  ت���واف���د  اأي�������س���ا 
الفتتاح  منذ  زائ���ر  األ���ف  و700 
كانت  ال���ذروة  الأح����د..  غاية  واإىل 
 500 و���س��ج��ل  ن��وف��م��رب  اأول  ي���وم 

األف زائر".
 200 بنحو  ي��زي��د  املعلن  وال��رق��م 
األف زائر عن الدورة ال�سابقة التي 
اأنه  اإل  1.5 مليون زائر  ا�ستقبلت 
ل ي�سل اإىل ما كانت تتوقعه اإدارة 
املليوين  عتبة  ب��ت��ج��اوز  ال�����س��ال��ون 

زائر.
واأقيمت الدورة الثانية والع�سرون 
يف الفرتة من 26 اأكتوبر ت�سرين 
نوفمرب  م��ن  اخل��ام�����ض  اإىل  الأول 
املعار�ض  ق�سر  يف  ال��ث��اين  ت�سرين 
العا�سمة. وحلت جنوب  باجلزائر 

اأفريقيا �سيف �سرف ال�سالون.
وك�سف م�سعودي اأن الدورة الثالثة 
وال���ع�������س���ري���ن ل��ل�����س��ال��ون ال�����دويل 
 2018 يف  ب����اجل����زائ����ر  ل���ل���ك���ت���اب 
ت�سرين  اأك��ت��وب��ر   24 يف  �ستنطلق 
فعالياتها  تختتم  اأن  ع��ل��ى  الأول 
نوفمرب  م��ن  ال��راب��ع  اأو  الثالث  يف 
�ستكون  ح���ي���ث  ال����ث����اين  ت�������س���ري���ن 

ال�سني �سيف ال�سرف.
وع����ن م��ب��ي��ع��ات ال��ك��ت��ب يف ال����دورة 
م�سعودي  ق��ال  والع�سرين  الثانية 
ق���ادرة  "غري  ال�����س��ال��ون  اإدارة  اإن 
ع���ل���ى ت���ق���دمي اإح�������س���ائ���ي���ات حول 
اجلزائرية"  الن�سر  دور  مبيعات 
"من  مهلة  ان��ت��ظ��ار  يتوجب  فيما 
اأرقام  لتقدمي  �سهرين"  اإىل  �سهر 
وهذا  الأجانب  النا�سرين  مبيعات 
اجلمارك  م�سالح  تنتهي  اأن  بعد 

من جرد مرجتعاتهم.

للبكاء فوائد 
�ضحية اأي�ضًا!

على الرغم من اأن البكاء يعد 
باحلزن  ال�سعور  عن  تعبرياً 
اإل اأن له فوائد �سحية عدة 

يجهلها الكثريون.
ارتفاع  م���ن  ال���ب���ك���اء  وي���ق���ي 
ينظم  ك���م���ا  ال��������دم،  ���س��غ��ط 
معدل  ل���س��ي��م��ا  ال��ت��ن��ف�����ض، 

�سربات القلب.
ك�����ذل�����ك ي���ن�������س���ط ال����������دورة 
الدموية ويقي من الإ�سابة 

مبر�ض ال�سكري.
ترطيب  على  الدموع  تعمل 
ويح�سن  ال����ع����ني.  اأغ�������س���ي���ة 
ال���ب���ك���اء م�������س���ت���وى ال����روؤي����ة 
تنظيف  ع����ل����ى  وي���������س����اع����د 

العينني من اجلراثيم.
ومن فوائده اأي�ساً اأنه يطرد 
ال�سموم من اجل�سم وي�ساعد 
ال�سغط  م���ن  ال��ت��خ��ل�����ض  يف 

الع�سبي.

وبينت ال�سحيفة اأن احل�سرات ل ت�سنف �سمن احليوانات 
ن��ظ��را لأن��ه��ا م��وؤذي��ة وت��ل��دغ وتنقل الأمرا�ض،  الأل��ي��ف��ة؛ 
يدرك  املقابل،  يف  الأط��ف��ال.  تخيف  اأن��ه��ا  اإىل  بالإ�سافة 
اأن بع�ض احل�سرات مثل نحل الع�سل، �سرورية  الإن�سان 

لتلقيح اأزهار النباتات.
واأكدت ال�سحيفة اأن موت احل�سرات �سيوؤثر على الإن�سان 
الأحياء  ع���امل  اأورد  ال�����س��دد،  ه���ذا  يف  م��ل��ح��وظ.  ب�سكل 
الأمريكي، اإدوارد ويل�سون، اأن "احل�سرات، هذه الكائنات 
اآخر  ووف����ق  حياتنا".  ا���س��ت��م��رار  يف  ت�����س��اه��م  ال�����س��غ��رية، 
الدرا�سات، تقل�ض عدد احل�سرات ب�سكل ملحوظ يف اأملانيا 

منذ �سنة 1989.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن املنرب احلكومي الدويل للعلوم 
وال�سيا�سات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 
فيه  تطرق  تقريرا  املا�سية  ال�سنة  اأ�سدر  الإيكولوجية، 
املتحدة  والوليات  اأوروب��ا  يف  احل�سرات  تقل�ض عدد  اإىل 
الأمريكية. ووفق التقرير ذاته، ل يويل رجال ال�سيا�سة 
ل��ل��ح�����س��رات. كما  اأه��م��ي��ة  البيئة  وال��ن��ا���س��ط��ون يف جم���ال 
اأن��واع احل�سرات، على غرار  اأن العديد من  ذكر التقرير 

حر�سفيات الأجنحة والفرا�سات، مهددة بالنقرا�ض.
واأف������ادت ال�����س��ح��ي��ف��ة ب����اأن ب��ع�����ض ال���درا����س���ات ك�����س��ف��ت اأن 

ال��ف��را���س��ات امل��ت��وح�����س��ة وال�����س��رف��ي��دي��ة يف ط��ري��ق��ه��ا نحو 
الندثار، يف كل من اململكة املتحدة وبلجيكا وهولندا. كما 
الأوروبية.  الدول  العديد من  الطنان يف  النحل  اختفى 
ويف هذا ال�سياق، �سرحت اأ�ستاذة علم البيئة لدى جامعة 
فرايبورغ، األك�سندرا ماريا كالين، اأن "احل�سرات امللقحة 

للنباتات �سرورية خللق توازن النظام البيئي".
واأ����س���اف���ت ال�����س��ح��ي��ف��ة اأن م����وت ال���ف���را����س���ات وال���ذب���اب 
النباتات  انقرا�ض  اإىل  ي��وؤدي  قد  املتوح�سة  والفرا�سات 
اأن  ال��ك��ث��ريون  وم���ا يجهله  ال��ت��ل��ق��ي��ح.  اإىل  ال��ت��ي حت��ت��اج 
التاأقلم  على  ال��ق��ادرة  احل�����س��رات  م��ن  يعد  الع�سل  نحل 
هطول  عند  خليته  يف  يبقى  حيث  املتقلب،  الطق�ض  مع 
البيئة  اأ�ستاذة علم  اأكدت  الرياح. كما  اأو هبوب  الأمطار 
كالين اأن "تنوع احل�سرات ي�سمن عملية تلقيح العديد 

من اأنواع النباتات".
واأوردت ال�سحيفة اأن الإن�سان مطالب باإدارك مدى تاأثري 
موت احل�سرات على حياته. فوفق تقرير املنرب احلكومي 
البيولوجي  التنوع  الدويل للعلوم وال�سيا�سات يف جمال 
اأن تنخف�ض كمية  الإيكولوجية، ميكن  النظم  وخدمات 
املحا�سيل الزراعية اإذا ما تقل�ض عدد احل�سرات امللقحة 
الكيوي،  مثل  نباتات  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  وجت��در  للنباتات. 

والبطيخ، بالإ�سافة اإىل التفاح والإجا�ض حتتاج للتلقيح 
ب�سفة م�ستمرة. خالفا لذلك، تنفق اأملانيا حوايل 500 

مليار يورو يف ال�سنة من اأجل القيام بتلقيح النباتات.
تثري  احل�سرات ل  م�ساألة موت  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 
يف  الأ�ستاذ  اأورد  ال�ساأن،  ه��ذا  وحيال  الباحثني.  اهتمام 
فيتنربغ"،  "هاله  ج��ام��ع��ة  ل���دى  احل���ي���وان  ع��ل��م  جم���ال 
الباحثني ل يدركون  "العديد من  اأن  باك�ستون،  روب��رت 
تتطلب  م�ساألة موت احل�سرات". وعموما،  اأهمية  مدى 
اإجراء درا�سات مكثفة  انقرا�ض احل�سرات  م�ساألة تفادي 

على املدى الطويل .
اأهمية  مدى  يدركوا  لن  الباحثني  اأن  ال�سحيفة  وبينت 
اخلطرية  ال��ت��داع��ي��ات  اإىل  التفطن  ب��ع��د  اإل  احل�����س��رات 
اإىل  اأن��ه  ذل��ك  دليل على  انقرا�سها. وخ��ري  الناجمة عن 
اأع���داد  ال��ق��ي��ام مب��راق��ب��ة  ب��اح��ث على  اأي  ي��ق��دم  الآن، مل 
ع��ل��ى غرار  م�����س��ت��م��را،  ت��ن��اق�����س��ا  ال��ت��ي ت�سهد  احل�����س��رات 

الفرا�سات والذباب وخيطيات القرن.
ويف اخل���ت���ام، ق��ال��ت ال�����س��ح��ي��ف��ة اإن ع����ددا م���ن اخل���رباء 
الفارط  الأ�سبوع  عقدوا  للبيئة،  الأوروبية  اللجنة  لدى 
اجتماعا؛ للنظر يف كيفية مراقبة عدد احل�سرات امللقحة 

للنباتات يف امل�ستقبل يف كامل اأنحاء اأوروبا.

هل تعلم اأن موت احل�ضرات يهدد حياتنا؟

دويت�شه  "زود  �شحيفة  ن�����ش��رت 
الأمل��ان��ي��ة  ت�شايتونغ" 
عن  فيه  حتدثت  تقريرا 

احل�شرات  م��وت  ت��داع��ي��ات 
ذلك  وت��اأث��ر  الإن�����ش��ان،  على 
البيئي.  النظام  ت���وازن  على 

يوؤدي  اأن  ميكن  ذل��ك،  على  ع��اوة 
تقل�ص عدد احل�شرات اإىل موت النباتات 

عن  ناهيك  الزراعية،  املحا�شيل  كمية  وتراجع 
اختال ال�شل�شة الغذائية.

وقالت ال�شحيفة، يف تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، اإن 
عددا قليا من الأ�شخا�ص يدركون اأن انقرا�ص احل�شرات؛ على غرار 

الزنبور واخلنف�شاء يدمر النظام البيئي، حيث قد يوؤدي غيابها اإىل 
ذبول وانقرا�ص النباتات التي حتتاج للتلقيح. ف�شا عن ذلك، �شت�شاب 
والن�شور  الع�شافر  التي تقتات على احل�شرات، مثل  بع�ص احليوانات 
التي  احليوانات  على  بدوره  �شيوؤثر  ما  باجلوع،  والفئران  والعناكب 

تتغذى على اآكلي احل�شرات.
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�ش�ؤون حملية
تبداأ فعالياته �شباح الأثنني القادم مب�شاركة نخبة من املتخ�ش�شني

العدالة ال�ضديقة للطفل، والت�ضامح، وال�ضعادة على طاولة موؤمتر القانون

حتت رعاية نهيان بن مبارك اآل نهيان

واخلريجني للطلبة  عملي  وتدريب  وظيفية  فر�ضة   500 2017" يقدم  للتوظيف  اأبوظبي  جامعة  "معر�س 

خال تكرمي اللجنة التنظيمية

لبنى القا�ضمي تدعو لتو�ضيع نطاق ال�ضتفادة من اأبحاث موؤمتر ال�ضرق الأو�ضط للبيولوجيا اجلزيئية

حفاظُا على املوروث الزراعي 

بلدية مدينة العني تطلق حملتها املو�ضمية لتقليم الغاف

•• العني – الفجر

والع�سرون   اخلام�ض  العلمي  املوؤمتر  فعاليات  تنطلق 
تنظمه  ال��ذي  العدالة"  لنظم  احلديثة  "الجتاهات 
ك��ل��ي��ة ال���ق���ان���ون ب��ج��ام��ع��ة الإم��������ارات اب���ت���داء م���ن يوم 
باإ�ستاد هزاع  يومان  وملدة  نوفمرب   13 القادم  الأثنني 
القانون  باحثي  م��ن  نخبة  بح�سور  ال���دويل  زاي���د  ب��ن 

حملياً ودولياً.
الذى عقد بقاعة  ال�سحفي  املوؤمتر  اعلن عن ذلك يف 
املوؤمترات باأ�ستاذ هزاع بن زايد مبدينة العني بح�سور 
كلية  عميد  م�ساعد  الزعابى  ال�سليع  احمد  الدكتور 
والرئي�ض  العليا  وال��درا���س��ات  العلمى  للبحث  القانون 
التنفيذى لل�سعادة والأيجابية والدكتورة حبيبة �سيف 
ل�سئون  القانون  كلية  عميد  م�ساعد  ال�سام�سي  �سامل 
الطلبة ورا�سد عبد اهلل على مدير الأ�ستثمار وال�سئون 

التجارية مدير ا�ستاد هزاع بن زايد.
هذا  انعقاد  ان  على  ال�سليع  احمد  الدكتور  اك��د  وق��د 
كلية  مل��وؤمت��رات  ال�سنوية  اخلطة  �سمن  ي��اأت��ى  امل��وؤمت��ر 
القانون لبحث الق�سايا القانونية املعا�سرة يف املجتمع 
الإماراتي ومعاجلتها، وتعزيز ال�سراكات مع املوؤ�س�سات 
والهيئات املحلية ذات العالقة، ون�سر الوعي القانوين 
وطرق  املنازعات،  حلل  البديلة  الو�سائل  دور  باأهمية 
تعزيز ا�ستخدامها، والطالع على اأبرز التحديات ب�ساأن 
التقا�سي وكيفية الرتقاء بجودة املحاكم، وحتقيق قيم 

العدالة، والت�سامح، وال�سعادة يف املجتمع الإماراتي.
كما اأكد الدكتور اأحمد ال�سليع   رئي�ض اللجنة املنظمة 
ب����اأن ال��ب��ح��وث امل��ق��دم��ة ل��ل��م��وؤمت��ر ت��ع��ت��رب ن��وع��ي��ة ومت 
وحماور  اأه���داف  مع  لتتوافق  وعناية  بدقة  اختيارها 

جل�سات  خم�ض  ع��ل��ى  وزع���ت  ان��ه��ا  اىل  امل��وؤمت��رم�����س��ريا 
بالإ�سافة اإىل جل�سة حوارية تركز على جتارب الدول 
يف نظم العدالة، واأ�ساف اإىل اأن املحور الأ�سا�سي يف هذا 
للدول  الإجرائية  التجارب  وتقييم  املوؤمتر هو حتليل 

الأكرث تقدماً يف هذا اجلانب.
ال�سام�سى  ح��ب��ي��ب��ة  ال���دك���ت���ورة  ا����س���ارت  ج��ان��ب��ه��ا  وم����ن 
يراأ�سها  ال��ت��ى  الأول  ال��ي��وم  يف  الأوىل  اجلل�سة  ان  اىل 
القانون  ق�سم  رئي�ض  امل��ه��ريى  �سلطان  الدكتوربطى 
ال��ع��ام ���س��وف ت��ت��ن��اول نظم ال��ع��دال��ة والأب��ت��ك��ار يف حني 
فتيحة  الدكتور  يراأ�سها  التى  الثانية  اجلل�سة  تتناول 
امل�ستقبل  حماكم  القانون  كلية  وكيل  ق��ورارى  حممد 
التى  الثالثة  اجلل�سة  وف��ى  التنفيذ  و�سائل  وم�ستقبل 
يراأ�سها الدكتور حممد الكماىل مدير معهد التدريب 
والدرا�سات الق�سائية يتم ا�ستعرا�ض جتارب الدول يف 

نظم العدالة.
ويف اليوم الثاين و�سمن اجلل�سة الرابعة التي يراأ�سها 
اجل��ن��اح��ي اخلطيب  ال��رح��م��ن  ال��دك��ت��ور عبد اهلل عبد 
ا�ستاذ قانون الإجراءات املدنية امل�سارك يتم ا�ستعرا�ض 

نظم العدالة وال�سعادة
الدكتور  امل�ست�سار  يراأ�سها  التى  اخلام�سة  اجلل�سة  ويف 
العليا  الأحت��ادي��ة  املحكمة  رئي�ض  عبدول  الوهاب  عبد 
 " امل��ح��اك��م  اأداء  م��وؤ���س��رات قيا�ض  ت��ن��اول  ال�����س��اب��ق  يتم 

العدالة ال�سديقة للمراأة والطفل.
احمد  ال��دك��ت��ور  ي��راأ���س��ه��ا  ال��ت��ى  ال�ساد�سة  اجلل�سة  ويف 
حممد ال�سليع الزعابى م�ساعد العميد ل�سئون البحث 
التنفيذى  –والرئي�ض  ال��ع��ل��ي��ا  وال���درا����س���ات  ال��ع��ل��م��ى 
ت�ستعر�ض اجلل�سة  القانون  بكلية  لل�سعادة والأيجابية 
نظم  ت�ستعر�ض  التو�سيات  ا�سدار  قبل  الأخ��رية  وهى 

العدالة والت�سامح.
مدير   ال��ه  عبد  را���س��د  اأك���د  ال�سحفى  امل��وؤمت��ر  و�سمن 
هذه  مثل  ا�ست�سافة  اأهمية  على  زاي��د  بن  ه��زاع  ا�ستاد 
ر�سالة  م��ن  ج��زء  وه��و  املجتمع  تخدم  التى  امل��وؤمت��رات 
ا�ستاد هزاع بن زايد الذى يحر�ض على خدمة جمتمع 
الأمارات وجمتمع مدينة العني على وجه اخل�سو�ض.

وم���ن ج��ان��ب��ه ���س��رح الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور حم��م��د ح�سن 
دولة  يف  امل�ستدامة  التنمية  "اإن  القانون  كلية  عميد 
واملتعلقة بنظم  املتجددة  املعا�سرة  الإم��ارات والق�سايا 
العدالة التي تواجه املجتمعات اأ�سبحت �سرورة ملحة 
للو�سول  الق�سايا  والتحليل يف هذه  البحث  ت�ستدعي 
دولة  تتبناها  ال��ت��ي  ال��ق��ي��م  لتحقيق  ع��دال��ة  ن��ظ��م  اإىل 
الإماراتي،  املجتمع  لدى  مفاهيمها  وتعزيز  الإم���ارات 
بحقوق  املتعلقة  الإر�سادية  املبادئ  تطوير  اإىل  و�سعياً 
التدابري  اإىل  ال���ل���ج���وء  م���ن  احل����د  واإىل  ال�����س��ج��ن��اء، 
الحتجازية والعقوبات ال�سالبة للحرية اإل يف احلالت 

التي ت�ستدعي ذلك". 
القيادة  روؤي���ة  م��ن  ان��ط��الق��اً  ب��اأن��ه  الكلية  واأ���س��ار عميد 
العدالة  اإىل  الو�سول  يف  الوطنية  والأجندة  الر�سيدة 
ال��دول��ة وحتقيق  اأر����ض ه��ذه  اإىل ك��ل ف��رد يعي�ض على 
لكل  عدالة  نظم  تبني  يف  املتحقق  والت�سامح  ال�سعادة، 
الفئات دون متييز، جاء تنظيم هذا املوؤمتر ليبحث يف 
والت�سامح  وال�سعادة،  البتكار،  اأهمها:  عديدة  ق�سايا 
على  وال��ع��م��ل  ال��ع��دال��ة،  نظم  يف  التقنيات  وا���س��ت��خ��دام 
الجتماعية  ل��ل��ف��ئ��ات  ح�����س��ا���س��ة  ع���دال���ة  ن��ظ��م  اإي���ج���اد 
واأن تكون �سديقة للطفل،  بح�سب اجلن�ض(  )حتديداً 
يف  العدالة  اإىل  الو�سول  من  الهمم  اأ�سحاب  ومتكني 

كافة جمالتهم العملية واحلياتية.

•• اأبوظبي – الفجر 

اآل نهيان  حتت رعاية معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
اأم���ن���اء جامعة  ن��ائ��ب رئ��ي�����ض جمل�ض  ال��ت�����س��ام��ح  وزي���ر 
الأمني  الظاهري  �سبيب  اأحمد  �سعادة  افتتح  اأبوظبي 
الدورة  فعاليات  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  للمجل�ض  ال��ع��ام 
للتوظيف  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  "معر�ض  م��ن  ال��ث��ام��ن��ة 
حرم  يف  ي��وم��ني  م���دار  على  ي��ق��ام  وال���ذي   ،"2017
الربوفي�سور  ب��ح�����س��ور  وذل�����ك  ب��اأب��وظ��ب��ي  اجل��ام��ع��ة 
اأب��وظ��ب��ي لل�سوؤون  وق���ار اأح��م��د ن��ائ��ب م��دي��ر ج��ام��ع��ة 
�سامل  و�سعادة  ب��الإن��اب��ة،  اجلامعة  ومدير  الأك��ادمي��ي��ة 
مبارك الظاهري املدير التنفيذي للعالقات املجتمعية 
باجلامعة، وعمداء الكليات ونخبة من اأع�ساء الهيئتني 

التدري�سية والإدارية باجلامعة.
500 فر�سة  الثامنة نحو  املعر�ض يف دورت��ه  ويطرح 
اجلامعة  لطلبة  العملي  ال��ت��دري��ب  وف��ر���ض  وظيفية 
قطاعات  موؤ�س�سات  م��ن   60 خ��الل  م��ن  وخريجيها 
ال�سرق  اأنحاء  خمتلف  من  امل�ساركة  اخلا�سة  الأعمال 
الأو�سط واجلهات احلكومية بدولة الإمارات العربية 
الهند�سة،  ق��ط��اع��ات  ال��وظ��ائ��ف  تغطي  يحث  امل��ت��ح��دة 
والطريان،  التمويل،  وخ��دم��ات  وامل�����س��ارف  ال�سحة، 
وال�سياحة  وال��ب��ي��ئ��ة،  وال���ب���رتول،  امل��ع��ل��وم��ات،  وتقنية 

واملحا�سبة  وال���ع���ق���ارات،  وال����س���ت�������س���ارات  وال���ف���ن���ادق، 
وغريها.

العام  ال��ظ��اه��ري الأم����ني  اأح��م��د �سبيب  ���س��ع��ادة  واأك����د 
للمجل�ض الوطني الحتادي اأهمية هذا املعر�ض الذي 
ي��ع��زز ف��ر���ض ال��ع��م��ل امل��ت��اح��ة اأم����ام امل��واه��ب والكوادر 
الوطنية املبدعة يف قطاعات حيوية تفتح اآفاقاً جديدة 
اأمام الطالب والطالبات، وتتيح لهم فر�ض التوا�سل 
مبا�سرة مع اأ�سحاب العمل و التعرف على ما يبحثون 
تقنية  وم��ه��ارات  وم��واه��ب  م��وؤه��الت علمية  م��ن  عنه 
واملتغريات التي توؤثر على متطلبات �سوق العمل من 
الكوادر الب�سرية، وذلك ليتمكنوا من توظيف قدراتهم 
ومهاراتهم يف خدمة الوطن، كما يرتجم هذا املعر�ض 
الهامة  واجلهات  املوؤ�س�سات  من  الكبري  الوعي  اأي�ساً 
التعليم  موؤ�س�سات  مع  ال�سراكة  تعزيز  ب�ساأن  امل�ساركة 
التنمية  وا�سرتاتيجيات  خطط  تعزيز  بهدف  العايل 
الوطنية، مثمناً جهود جامعة اأبوظبي وحر�سها على 
تنظيم هذا املعر�ض �سنوياً الذي يتيح فر�ساً وظيفية 
ل��ل��ك��وادر ال��وط��ن��ي��ة م��ن اخل��ري��ج��ني واخل��ري��ج��ات مبا 

ي�ساهم يف دعم جهود التوطني الذي يت�سدر اأجندة.
وم���ن ج��ان��ب��ه اأو���س��ح ���س��ع��ادة ���س��امل م��ب��ارك الظاهري 
اأن  باجلامعة  املجتمعية  للعالقات  التنفيذي  امل��دي��ر 
من   "2017 للتوظيف  اأبوظبي  جامعة  "معر�ض 

اأكرث الفعاليات احليوية التي تت�سدر اأجندة مبادرات 
اإل��ت��زام��ه��ا وحر�سها  ي��رتج��م  ���س��ن��وي��اً، حيث  اجل��ام��ع��ة 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م���ب���ادرات وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ت��وط��ني يف 
منظومة  من  جزء  وهو  التنموية  القطاعات  خمتلف 
متكاملة و�سعتها اجلامعة للم�ساهمة يف تاأهيل كوادر 
العامة  ال�سيا�سة  اأجندة  احتياجات  تلبي  متخ�س�سة 
م�سرياً  القت�سادية،  وروؤيتها  اأبوظبي  اإم��ارة  حلكومة 

اأ�سا�سية  رك��ي��زة  اأي�ساً  يعد  التوظيف  معر�ض  اأن  اإىل 
يف حت��ق��ي��ق اأح����د اأه����م اأه�����داف ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة جامعة 
اأن  �سمنها  ومن   -2022  2017 اجلديدة  اأبوظبي 
ي�سبح خريجي وخريجات اجلامعة اخليار الأول لدى 
اأ�سحاب العمل يف خمتلف قطاعات الأعمال وبالأخ�ض 
تلك تدعم توجه الدولة اإىل اقت�ساد قائم على املعرفة 

والبتكار والإبداع.

•• اأبوظبي – الفجر

ب��ن��ت خ��ال��د القا�سمي  ل��ب��ن��ى  ال�����س��ي��خ��ة  اأك�����دت م��ع��ايل 
التكاتف  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة  ح��ر���ض  زاي���د  ج��ام��ع��ة  رئي�سة 
البحث  اإىل دفع حركة  الرامية  واملبادرات  مع اجلهود 
العلمي وتلبية تطلعاِت احلكومِة يف رفِع ترتيب دولِة 
الإماراِت يف جمال البحوث والبتكاِر، وذلك من خالل 
والبتكاِر  العلمي  البحِث  يف  اجلامعِة  خُمرجاِت  رب��ِط 
الطلبة  من  اأجيال  تنمية  وكذلك  الوطنيِة،  بالأجندِة 
على  وت�سجيعهم  واملبتكرين  الباحثني  واخل��ري��ج��ني 
العلمية  وامل��ن��ا���س��ب��ات  امل���وؤمت���رات  يف  بفعالية  امل�����س��ارك��ة 

املحلية والإقليمية والإدلء بطروحاتهم فيها. 
اأمري  ا�ستقبال معاليها �سعادة حممد  جاء ذلك خالل 
ومعر�ض  مل��وؤمت��ر  التنظيمية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض  م��ع��اين 
ال�سرق الأو�سط الرابع للبيولوجيا اجلزيئية، بح�سور 
ال��دك��ت��ورة م��اري��ل��ني روب��رت�����ض ن��ائ��ب م��دي��ر اجلامعة 
الطبيعية  العلوم  كلية  عميد  ه��واري  فار�ض  والدكتور 

وال�سحية وعدد من اأع�ساء اللجنة التنظيمية.  
وكانت جامعة زايد قد ا�ست�سافت خالل الفرتة -1 4 
نوفمرب احلايل الدورة الرابعة ملوؤمتر ومعر�ض ال�سرق 
نحو  فيها  �سارك  التي  اجلزيئية  للبيولوجيا  الأو�سط 

املوؤمترات  40 دولة يف مركز  800 عامل وباحث من 
بجامعة زايد، فرع اأبو ظبي، و�سم العديد من اجلل�سات 

العلمية وور�ض العمل.
تعزيز  ع��ل��ى  ال��ق��ا���س��م��ي  لبنى  ال�سيخة  م��ع��ايل  وح��ث��ت 
انتهت  التي  والنتائج  امل��وؤمت��ر  ملخرجات  الفعال  الأث��ر 
نطاق  تو�سيع  خ��الل  من  فيه  امل�ساركني  اأب��ح��اث  اإليها 

ال�ستفادة بها حملياً واإقليمياً وترجمتها اإىل مبادرات 
البحث  وم��ي��ادي��ن  تخ�س�سات  خمتلف  تغطي  نوعية 

العلمي والبتكار. 
وا���س��ت��ع��داده��ا ل�ست�سافة  اجل��ام��ع��ة  ت��رح��ي��ب  واأع��ل��ن��ت 
حما�سرات ومنتديات بحثية لكبار العلماء والباحثني 
يف جمالت البيولوجيا اجلزيئية لتطوير وطرح اأفكار 

ج��دي��دة ع��ل��ى ���س��وء م��ا ان��ت��ه��ت اإل��ي��ه��ا ال����دورة الرابعة 
للموؤمتر ودعوة اجلامعات املحلية يف الدولة للم�ساركة 
فيها، ملا لهذا امليدان يف حياتنا من اأهمية على اأ�سعدة 
مكافحة الأمرا�ض الوراثية امل�ستع�سية والوقاية منها 
وتعزيز الرعاية ال�سحية وتطوير ال�سناعات الدوائية 
وحت�����س��ني ن��وع��ي��ة احل��ي��اة وال��ت��غ��ذي��ة والأخ�����ذ باأف�سل 

اأ�ساليب العي�ض.
ومن جهته، ثمن �سعادة حممد اأمري معاين توجيهات 
معايل ال�سيخة لبنى القا�سمي با�ست�سافة جامعة زايد 
للموؤمتر يف دورته الرابعة، قائاًل: "اإنها بف�سل اهلل ثم 
دعمكم كانت الدورة الأجنح مقارنة بالدورات ال�سابقة، 

ولقيت ا�ستح�سان جميع امل�ساركني. 
املوؤمتر  يف  الفاعلة  اجلامعة  طالبات  مب�ساركة  ن��وه  و 
التنظيمية  العمليات  عن  الكاملة  امل�سوؤولية  وتوليهن 
وتن�سيق  وال�سيافة  والت�سجيل  امل�ساركني  وا�ستقبال 

الت�سهيالت الالزمة لهم.
اللقاء، تلقت معايل ال�سيخة لبنى القا�سمي  ويف ختام 
م��ن ���س��ع��ادة اأم���ري م��ع��اين ب��ا���س��م اأ���س��رة امل��وؤمت��ر الدرع 
للبيولوجيا  الأو����س���ط  ال�����س��رق  جل��م��ع��ي��ة  ال��ت��ذك��اري��ة 
اجلزيئية تكرمياً ملعاليها وتعبرياً عن ال�سكر والتقدير 

والمتنان. 

•• العني -  الفجر 

اأط��ل��ق��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني ح��م��ل��ة تقليم 
اأ�سجار الغاف والتي بداأت من نوفمرب احلايل 
 ، دي�سمرب2017  منت�سف  ح��ت��ى  وت�ستمر 
ح��ي��ث ت�����س��م��ل احل��م��ل��ة م�����س��ارك��ة وا���س��ع��ة من 
�سكان املدينة  يف تقليم اأ�سجار الغاف املنت�سرة 
ال��ع��ني ، بهدف  يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق م��دي��ن��ة 
احلفاظ  يف   املجتمع  اأف����راد  م�ساركة  تعزيز 

على اجلانب البيئي واجلمايل للمدينة .
وتاأتي هذه احلملة اإحياًء لعادة متوارثة كان 
مي��ار���س��ه��ا م��واط��ن��و امل��دي��ن��ة وال���دول���ة قدميا 
وب��ال��ت��ح��دي��د ف��ئ��ة ك��ب��ار ال�����س��ن، وه���ي تقليم 

اأ�سجار الغاف يف ف�سل ال�ستاء با�ستخدام 
الأ�سجار-اخل�سيب   لقطع  امل�ستخدمة  الأداة 
اأهمية  م��ن  ال��غ��اف  �سجرة  ت�سكله  مل��ا  وذل���ك   ،
كبرية  يف امل��وروث الثقايف وال��زراع��ي  لدولة 
الإم����ارات  ، ع��الوة على  ال���دور امل��ه��م  لنمط 
احل��ي��اة ال��ق��دمي يف احل��ف��اظ ع��ل��ى  ا�ستدامة 
اإدارة تطوير البنية التحتية   امل��وارد. و اكدت 
تقليم  ان حملة  املدينة  على  يف قطاع و�سط 

ال��غ��اف ال��ت��ي تنظم ك��ل ع��ام��ني ت��اأت��ي �سمن 
ب���رام���ج م��درو���س��ة و م��ن��ظ��م��ة ب��ال��ت��ع��اون بني 
العني  مدينة  بلدية  يف  املدينة  و�سط  قطاع 
وعدد من اجلهات هي هيئة البيئية و مركز 
الزراعية  النفايات وال�سركات  اأبوظبي لإدارة 
املتعهدة التابعة اإدارة تطوير البنية التحتية  
امل��دي��ن��ة  وم��ك��ت��ب الطوارئ  يف ق��ط��اع و���س��ط 
وذلك  العامة  والرقابة  العني  لبلدية مدينة 
التقليم  فيما يتعلق بتنظيم ومراقبة عملية 
ال��ن��اجت��ة عن  املخلفات  اإزال����ة  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 
،  حتت �سروط و �سوابط يتم  الأعمال  تلك 
املتعهدة  ل��ل�����س��رك��ات  تو�سيحها  و  تعميمها 
للمناطق الزراعية ،  من حيث مو�سم التقليم 
التقليم  املحدد و طريقة  اللتزام مبوعده  و 
و الج��زاء و الغ�سان و الرباعم التي يجب 
لهذا  تتبع  ال��ت��ي  ال��ي��دوي��ة  الدوات  و  ق�سها 
ا����س���رتاط���ات فنية  ال��غ��ر���ض ، و ذل���ك ���س��م��ن 
الغاف بطريقة  ا�سجار  تقليم  خا�سة ت�سمن 

توؤدي اىل حت�سني منوها و جتميلها. 
على  حري�سة  البلدية  ب��اأن  الدارة  اأ���س��ارت  و 
خالل  من  منظم  ب�سكل  العملية  ه��ذه  امت��ام 

املراقبة و التوجيه و و�سع الليات و ال�سوابط 
املنا�سبة للتقليم با�ستخدام الدوات التقليدية 
لن�سمن من خاللها للمحافظة على املظهر 
تخ�سي�ض  ب���ع���ده���ا  ل��ي��ت��م  ل��ل��م��دي��ن��ة  ال����ع����ام 
للم�ساركني  الخ�������س���اب  م���ن  احل��م��ل��ة  ن��ت��ائ��ج 
م���ن اجل���م���ه���ور ب���ه���دف ال����س���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا يف 
�سجرة  اأن  ي��ذك��ر    . اخلا�سة  ا�ستخداماتهم 
الغاف من الأ�سجار ال�سحراوية التي تتحمل 
ال�سديد،  العالية واجل��ف��اف  احل���رارة  درج��ات 
يف  امللوحة  ن�سبة  ارت��ف��اع  حتملها  اإىل  اإ�سافة 
الرتبة واملياه، وكذلك تقلبات اجلو والرياح، 
ال��رتب��ة الرملية  ل��ل��زراع��ة يف  وه���ي م��الئ��م��ة 
اأ�سجارها  ومتتاز  امللحية،  والرتبة  اخلفيفة 
ب�سهولة تكاثرها و�سرعة منّوها والتكيف مع 
تتعمق  حيث  بها،  املحيطة  البيئية  الأج���واء 
وي�سل  بعيدة.   مل�سافات  ال��رتب��ة  يف  ج��ذوره��ا 
ارتفاع �سجرة الغاف اإىل 12 مرتا، ويحتوي 
معظمها على اأ�سواك، وتعّد من اأكرب الأ�سجار 
واإمن��ا هي  �سجرة  لي�ست جم��رد  الربية فهي 
ثروة متعددة الفوائد. وحتمل �سجرة الغاف 
اأ�سماء خمتلفة بح�سب مراحل عمرها، حيث 

ت�سمى يف �سغرها “باحل�سيب” ثم اإن ا�ستوت 
ت�سمى عود  ث��م  ن�����س��وة   �سميت  ع��وده��ا  وك���رب 
الغاف  جمموعة  وت�سمى  بالغاف  ت�سمى  كما 
كذلك اأع��واًدا اأو كيلة، ولل�سجرة الغاف جذع 
فقط  اأم��ت��ار  لب�سعة  بالتفرع  ي��ب��داأ  م�ستقيم 
طويلة  مرنة  العلوية  وفروعها  الأر����ض  من 

على  ف��ري��ًدا  مظهًرا  مينحها  مم��ا  ومتدلية، 
لونه  امل��ائ��ل  ال�سجرة  حل��اء  اأم��ا  مظلة.  �سكل 
للبني الرمادي فاإنه عادة ما يبدو م�سققا اأو 
مت�سدعاً واأزهارها ال�سفراء َتتفّتح يف اأواخر 
قرنات  اإىل  لتتطور  ال�سيف  وب��داي��ة  الربيع 

باأ�سكال ا�سطوانية ومقو�سة.

عن طريق الق�شطرة  
تقنية لعالج ت�ضخم الربو�ضتات احلميد 

بدون جراحة يف م�ضت�ضفى العني
•• العني - الفجر

 اأعلن م�ست�سفى العني، اأحدى املوؤ�س�سات ال�سحية الرائدة يف مدينة العني 
واأحد م�ست�سفيات �سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية "�سحة" و يف خطوة 
عن  املجتمع   فئات  ملختلف  يقدمها  التي  املتطورة  خدماته  م��ع  تتما�سى 
ا�ستحداث تقنية جديدة لعالج ت�سخم الربو�ستات احلميد للمر�سى الذين 
اأعرا�ض ان�سداد جمرى البول ب�سب ت�سخم الربو�ستات و هو   يعانون من 
اجراء تداخلي ب�سيط ي�ساعد على عالج املر�سى الذين يعانون من ت�سخم 
الربو�ستات، وذلك بوا�سطة  ق�سطرة �سرايني الربو�ستات التي تغذي الورم 
واأغالقه عن طريق بحبيبات �سغرية مما يوؤدي اىل �سمور الورم وحت�سن 
الأعرا�ض . تعد �سخامة الربو�ستات احلميدة من اأكرث الأورام التي ت�سيب 
اأعرا�سها  اأهم  ومن  ال�ستني  �سن  فوق  العمر خا�سة  املتقدمني يف  الرجال 
هي �سعوبة التبول وعدم القدرة على اإفراغ املثانة ب�سكل كامل وتعدد مرات 
النوم  ال�ستيقاظ من  املري�ض اىل  امل�ساء حيث ي�سطر  التبول وخا�سة يف 

لإفراغ املثانة عدة مرات .
اأما  الورم  التقليدية لعالج هذا  الطرق  وال�ستئ�سال من  تعترب اجلراحة 
الربو�ستات  �سرايني  ق�سطرة  بوا�سطة  التداخلية  الأ�سعة  بتقنية  العالج 
واأغالقها بحبيبات دقيقه فهي من اأهم التقنيات الطبية احلديثة للعالج.

ومن اأهم مميزات العالج  بالأ�سعة التداخلية هو عدم احلاجة اىل تخدير 
عام واإمكانية اأجرائها للمر�سى املتقدمني يف ال�سن وذوي اخلطورة العالية 

مثل مر�سى القلب وال�سكري املتقدم.
فتحة  اإدخاله من خالل  يتم  رفيع جدا  اأنبوب بال�ستيكي  والق�سطرة هي 
الفخذ )مثل  باعلي  الرئي�سي  ال�سريان  ٢ مليمرت يف  ال  تتعدي  �سغري ل 
ق�سطرة القلب(. و يتم حقن �سبغة طبية وروؤية �سرايني منطقة احلو�ض 
ثم  بالأ�سعة  الت�سوير  طريق  عن  الربو�ستاتا  يف  املت�سخم  للجزء  املغذية 
توجه الق�سطرة ال�سغرية ايل هذه ال�سرايني لغلقها عن طريق احلبيبات 
الطبية اخلا�سة. و يوؤدي انقطاع الدم عن اجلزء املت�سخم يف الربو�ستاتا 
اىل �سموره وتراجع العرا�ض املر�سية وبالأخ�ض اعرا�ض ان�سداد جمري 

البول بدون جراحة يف فرتة وجيزة.
يتم هذا الإجراء الطبي خالل �ساعة واحدة فقط وحتت التخدير املو�سعي 
دون احلاجة اىل التخدير العام اأو ال�سقوق اجلراحية ي�ستطيع املري�ض اأن 
يذهب اىل بيته يف نف�ض اليوم  وبدون الأث��ار اجلانبية املعروفة للجراحة 
التقليدية.   الدكتور جمال الدين القطي�ض رئي�ض ق�سم ال�سعة التداخلية 
مب�ست�سفى العني احلا�سل على �سهادة الزمالة امللكية الربيطانية يف ال�سعة 
الطبية الت�سخي�سية وعلى �سهادة البورد الوربي يف ال�سعة التداخلية قال 
اإن علم الأ�سعة التداخلية هو اخت�سا�ض طبي حديث و م�ستقل، ي�ستخدم 
باقل  تقريبا  اجل�سم  اأع�ساء  كل  يف  وعالجها  الأم��را���ض  لت�سخي�ض  حاليا 
املخاطر و اف�سل النتائج. واأو�سح اأن الأ�سعة التداخلية ت�سمى  بجراحات 
القرن الواحد والع�سرين امليكرو�سكوبية حيث يتم توجيه الأدوات اخلا�سة 
الروؤية  طريق  عن  اجل�سم  داخ��ل  اىل  الق�سطرة  مثل  التداخلية  بالأ�سعة 
بو�سائل الأ�سعة املختلفة مثل املوجات ال�سوتي�ة والأ�سع�ة املقطعي�ة وجه�از 
اأمانا  اأك��رث  باأنها  التداخلية  ال�سعاعية  العمليات  تتميز  الق�سط�رة   ا�سعة 
على املري�ض واأقل بكثري من حيث املخاطر مع فرتة نقاهة اأق�سر وبدون 

اللجوء اإىل التخدير الكلي للمري�ض يف كثري من الأحيان. 
م�ست�سفى العني ت�سم  397 �سرير وهي م�ست�سفى يتميز بالرعاية الفائقة 

حيث يعمل بها اأكرث من 300 طبيب يف 35  ق�سم طبي. 
وي���ق���دم ق�����س��م ال����ط����وارئ يف امل�����س��ت�����س��ف��ى خ��دم��ات��ه ل��ل��م��ج��ت��م��ع ع��ل��ى مدار 
م�ست�سفى  ويلتزم  ال�سنة.  م��دار  على  الأ�سبوع  ط��وال  يوميا  �ساعة   24
ال��ع��ني ب��ت��وف��ري رع���اي���ة ���س��ح��ي��ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع ب���ج���ودة ع��ال��ي��ة يف ب��ي��ئ��ة اآمنة 
ال���ت���ام���ة وف���ق���ا للمعايري  ال�������س���ري���ة  ف���ائ���ق���ة ال��ت��م��ي��ز م����ع احل����ف����اظ ع���ل���ى 
الإم��������ارات. ودول������ة  ال���ع���ني  م��دي��ن��ة  ل��ت��وق��ع��ات جم��ت��م��ع  ووف���ق���ا   العاملية  
ويوميا، يقوم ق�سم الطوارئ بتقدمي خدماته ل� 350 مري�ض يف املتو�سط. 
امل�ست�سفى مركًزا رئي�سيا للكفاءات متعددة التخ�س�سات وخرباء  ، ويعترب 
اأبو  امل�ست�سفى العني ويعمل على ت�سغيلها �سركة  ت�سخي�ض.. وتعود ملكية 
العالجية يف  الأن�سطة  امل�سئولة عن جميع  ال�سحية وهي  ظبي للخدمات 

امل�ست�سفيات والعيادات احلكومية يف اإمارة اأبو ظبي. 

المارات" يف  "امل�شاجد 
م�ضابقة للمهتدين اجلدد يف دار 

زايد للثقافة الإ�ضالمية
•• العني – الفجر

اأبوظبي،  اأطلقت دار زايد للثقافة الإ�سالمية متمثلة يف فرعها الكائن يف 
م�سابقة امل�ساجد يف الإم��ارات قراءة و فنوناً حتت �سعر " منارات اخلري و 
من  الإ�سالمية  بالثقافة  املهتمني  و  اجلدد  املهتدين  م�ستهدفة  العطاء"، 
على  للتعرف  حتفيزهم  و  ت�سجيعهم  بهدف  ال��دار،  يف  للدرا�سة  املنت�سبني 

جماليات الفنون املعمارية والزخرفة ال�سالمية.
والهدف  ال��ع��ط��اء،  و  اخل���ري  ع���ام  م���ب���ادرات  امل�سابقة �سمن  ه���ذه  ت��ن��درج  و 
التعرف على جماليات احل�سارة  القراءة و  الدار على  منها ت�سجيع طلبة 
الإ�سالمية، ورفع امل�ستوى الثقايف والتعليمي لدى املهتدين اجلدد واملهتمني 
. وتنق�سم امل�سابقة اإىل ثالث فئات، الأوىل يف فن الت�سوير الفوتوغرايف، و 
الفئة الثانية فن الر�سم اليدوي، والفئة الثالثة البطاقة التعريفية التي 

حتمل معلومات عن امل�ساجد.



النب�ساطي )منخف�ساً( يف معدل  الرقم  ُيعترب  متى 
�سغط الدم؟ وما معنى انخفا�ض هذا املعّدل؟

 واإذا بقي الرقم النقبا�سي �سمن النطاق الطبيعي، 
ما الذي ميكن فعله لتعديل الرقم النب�ساطي؟

يتاألف معّدل �سغط الدم من رقَمني ميكن قيا�سهما 
العلوي  اأو  الأول  ال��رق��م  يقي�ض  زئ��ب��ق.  بامليليمرت 
اإنه �سغط  ال�سرايني حني يخفق القلب:  ال�سغط يف 

الدم النقبا�سي.
ال�سغط  فيقي�ض  ال�����س��ف��ل��ي،  اأو  ال���ث���اين  ال���رق���م  اأم����ا   
يف ال�����س��راي��ني ب��ني ���س��رب��ات ال��ق��ل��ب: اإن���ه �سغط الدم 

النب�ساطي.
اإذا  منخف�ساً  النب�ساطي  الدم  �سغط  ُيعترب  عموماً، 

اقت�سر على 60 مليمرتاً زئبقاً زئبق اأو اأقل. 
واآخر.  �سخ�ض  الطبيعي بني  ال��دم  يختلف �سغط 

عتبة  حت��ت  النب�ساطي  دم��ك  �سغط  بقي  اإذا 
60 ملم زئبق من دون اأن تواجه اأي م�ساكل 

ب�سببه، قد ل حتتاج اإىل فعل �سيء. ت�سمل 
الأع�����را������ض ال���ب���ارزة 

لنخفا�ض �سغط الدم الدوار اأو الدوخة اأو الإغماء.
 اإذا واجهت اأياً من هذه الأعرا�ض اأو لحظت موؤ�سرات 

اأخرى ميكن اأن ترتبط بانخفا�ض �سغط الدم،
 ل بد من اإجراء حتقيقات اإ�سافية للك�سف عن ال�سبب 

املحتمل وتلقي العالج املنا�سب.
يف بع�ض احلالت،

 ق����د ت�������وؤدي الأدوي���������ة اإىل ان���خ���ف���ا����ض ���س��غ��ط ال����دم 
النب�ساطي. 

�سغط  تخفي�ض  اإىل  تهدف  التي  الأدوي���ة  تعطي  قد 
اأث�����راً معاك�ساً،  ف��ي��ه وت�����س��ّب��ب  ال����دم م��ف��ع��وًل م��ب��ال��غ��اً 

فُتخّف�ض �سغط الدم اأكرث من اللزوم.
 ت�سمل خاف�سات �سغط 
ال�����دم م�����دّرات 
ال�����������ب�����������ول 
)ُت�������س���ّم���ى 
ح�������ب�������وب 
امل�����������������������اء 
اأح�����ي�����ان�����اً( 
وح�����ا������س�����رات 

الألفا والبيتا.
 قد توؤدي اأدوية اأخرى 
اأي�ساً اإىل تراجع �سغط الدم، 
منها اأدوية الباركن�سون وبع�ض اأنواع 
م�سادات الكتئاب ودواء ال�سيلدينافيل، 
وحت���دي���داً ع��ن��د اأخ����ذه م��ع ن���وع م��ن اأدوي���ة 

القلب مثل النيرتوغلي�سرين.

الأدوي��ة يعوق  اأن �سنفاً من  تبنّي 
يف  وُي�ستخدم  الإ�سرتوجني  اإنتاج 
عالج �سرطان الثدي يكبح ب�سرعة 
ال�سرع،  ن��وب��ات  خماطر  وفاعلية 
وفق درا�سة جديدة اأجرتها جامعة 

نورثو�سرتن.
باحثة  وويل،  ك��اث��ري��ن  ال��دك��ت��ورة 
بارزة يف درا�سة اأُجريت على مناذج 
م��ن اجل����رذان ت��ع��اين ح��ال��ة �سرع 
ب���ن���وب���ات ط���وي���ل���ة. تقول  ت��ت�����س��ف 
دواء  )ا�ستعملنا  امل��ج��ال:  ه���ذا  يف 
�سرطان  مل��ح��ارب��ة  ع���ادة  ُي�ستخدم 
وجلياً،  تاأثريه عميقاً  بدا  الثدي. 
ا�ستخدام  باإمكاننا  اأن  ُيظهر  م��ا 
�سريرياً  امل��ت��واف��رة  الأدوي�����ة  ه���ذه 
ك���ع���الج ف���اع���ل ل��ك��ب��ح ال���ن���وب���ات يف 

حالة الب�سر(.
وويل  فوجئت  ذل���ك،  اإىل  اإ���س��اف��ة 
الذي  �ساتو،  م.  ���س��ات��ورو  وزميلها 
الدكتوراه،  بعد  ما  درا�ساته  يتابع 
حتفز  النوبات  اأن  اكت�سفا  عندما 
اإن�����ت�����اج الإ������س�����رتوج�����ني يف دم����اغ 
�سواء،  والإن����اث على ح��د  ال��ذك��ور 
ما يوؤدي دوراً كنا جنهله يف تفاقم 
اإنتاج  ي���وؤج���ج  ال���ن���وب���ات:  ن�����س��اط 
يجعلها  ما  النوبة،  الإ�سرتوجني 

اأ�سد �سوءاً.
تك�سف النتائج مقاربة جديدة اإىل 
الب�سر:  حالة  يف  النوبات  معاجلة 
الإ�سرتوجني  الدماغ  اإنتاج  اإيقاف 
ُتعترب  ل  ال���ن���وب���ة.  ت���ب���داأ  ع��ن��دم��ا 
اليوم  املتوافرة  النوبات  عالجات 
دة، ب�����ل ت���ع���م���ل ع���ل���ى كبح  حم����������دَّ
وحتمل  عموماً  الع�سبي  الن�ساط 
اجلانبية،  ال��ت��اأث��ريات  م��ن  ك��ث��رياً 
الذهن،  وت�����س��و���ض  ال�������دوار،  م��ث��ل 

وال�سعوبة يف الرتكيز.
حالة  )ال�������س���رع  وويل:  ت���و����س���ح 

ع�سبية طارئة، تن�ساأ عندما تعمد 
م���ن اخلاليا  ك���ب���رية  جم��م��وع��ات 
اإطالق  اإىل  امل��رتاب��ط��ة  الع�سبية 
ومتزامن  ب�سكل مفرط  الإ�سارات 
ف���رتة ط��وي��ل��ة م��ن ال��وق��ت. ولكن 
عند معرفة اأن اإنتاج الإ�سرتوجني 
ن�ساط  ي�����ع�����ّزز  ال����ن����وب����ة  خ�������الل 
على  الباحثون  يح�سل  الأخ���رية، 
معاجلته  لهم  تتيح  حم��دد  ه��دف 

ك�سر دوامة التفاقم اخلطرية(.
ديرينغ  ول��ي��ام  ق�سم  وويل  ت��راأ���ض 
بروف�سورة  وهي  احليوية،  للعلوم 
الأع�ساب  ع��ل��م  يف  م��ت��خ�����س�����س��ة 
للفنون  وينبريغ  كلية  احليوي يف 
بحوث  معهد  يف  وع�سو  وال��ع��ل��وم 
فينبريغ  ك��ل��ي��ة  يف  امل�������راأة  ���س��ح��ة 

للطب يف جامعة نورثوي�سرتن.
ُن�سرت  التي  الدرا�سة،  ترتكز هذه 
علوم  جم���ل���ة  يف  ب��ح��ث��ي  ك���م���ق���ال 
احلياة والطب احليوي على �سبكة 
عمل  ع��ل��ى   ،eLife الإن����رتن����ت 
�سابق ُيظهر اأن الإ�سرتوجني يزيد 
الع�سبي من خالل عدد  الن�ساط 

من الآليات.
اكت�سفت وويل و�ساتو يف درا�ستهما 
اأن عرقلة اإنتاج الإ�سرتوجني بعيد 
ال��ن��وب��ة يكبح الأخ����رية لدى  ب���دء 
اأدوي���ة  ت��ن��اول  دون  م��ن  اجلن�سني 
تدخالت  اأي  اأو  للنوبات  م�سادة 
من  التاأثري  ه��ذا  وات�سح  اأخ���رى. 
خالل �سلوك احليوانات وتخطيط 

كهربية احل�سني والدماغ.
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منذ اكت�شافه )ثمة ثمانية اأنواع منه(، ُربط الفيتامني 
التي  اأنواعه  اأول  الثيامني  كان  الدماغ.  بوظائف   B
ات�شح  العلماء يف متييز غيابه بعدما  اإذ جنح  اكت�شفت، 
اأنه اأحد اأ�شباب �شرر بالغ يف الأع�شاب حلق بال�شجناء 
النظام  كان  ع�شر.  التا�شع  القرن  اأواخ��ر  يف  اليابانيني 
الغذائي الياباين انتقل اآنذاك من الأرز البني اإىل الأرز 
الأبي�ص )الامع( . لكن ما كان يجهله اليابانيون اأن اإزالة 
الق�شرة عن كل حبة �شلبتها اأي�شًا مواد مغذية اأ�شا�شية. 

دواء ل�ضرطان الثدي يواجه نوبات ال�ضرعكيف تقراأ موؤ�ضر �ضغط الدم 

انواع الفيتامني B... حتافظ على وظائف الدماغ واجل�ضم عامة
حاز مكت�سفو �سبب هذا ال�سطراب، )الربي بري( ، جائزة 
نوبل عام 1929. كذلك �سّكل الكت�ساف حافزاً لتطوير 
كافة  الفيتامينات  من  بالتحقق  للعلماء  ت�سمح  اأ�ساليب 

ودورها يف �سحتنا.
لأنها  الدماغ  وظائف  يف  كلها   B الفيتامني  اأن��واع  توؤثر 
توؤدي دوراً يف عمليات الطاقة يف اخلاليا الع�سبية. يعترب 
كثريون اأن الثيامني، وهو الأول بني اأنواع هذا الفيتامني، 
الأدينو�سني  ت�����س��ك��ي��ل  ل��ل��ج�����س��م  ي��ت��ي��ح  دور:  اأه����م  ي�����وؤدي 
املتقدرات ميّد كل خلية يف  تريفو�سفات، وهو ج��زيء يف 
اجل�سم والدماغ بالطاقة. وملا كان الدماغ ي�ستهلك ن�سبة 
كبرية من هذه الطاقة، فُيعّد اأحد اأكرث الأع�ساء تعط�ساً 
ل��ل��ث��ي��ام��ني. وع��ل��ى غ���رار اأن����واع ال��ف��ي��ت��ام��ني B الأخ����رى، 
ي�ساهم الثيامني يف حتويل الن�سويات والدهون اإىل وقود، 
اإل اأنه ي�سّكل اأي�ساً عامل �سبط اأ�سا�سياً يتحّكم يف تدفق 

الإلكرتوليتات من خاليا الأع�ساب والع�سالت واإليها.
الذي  الوحيد  الفيتامني   )B2( الريبوفالفني  ي�سّكل 
اأ���س��ف��ر زاٍه.  ال��ب��ول اإىل  م��رئ��ي��اً لأن���ه ي��ح��ّول  اأث����راً  يخّلف 
ويوؤدي على غرار �سائر اأنواع املجموعة B، دوراً يف اإنتاج 
الطاقة ومنو اجل�سم، اإل اأن مهمته الرئي�سة تبقى اإعادة 
تدوير الغلوتاثيون، وهو م�ساد اأك�سدة ي�ساعدنا يف جتّنب 

الأمرا�ض، ويعّزز اأي�ض احلديد.
فهو   ،)B3( ال��ن��ي�����س��ني  اأم�����ا 

جم���������م���������وع���������ة 

وحم�ض  النيكوتيناميد  ت�سمل  املرتابطة  املركبات  م��ن 
وحتويلها  الأط��ع��م��ة  تخزين  يف  ي�ساهم  النيكوتينيك. 
 NAD لإن���زمَي���ي  ال�سلف  ال��ن��ذي��ر  وي�����س��ّك��ل  وق����ود�  اإىل 
 NADPو دي��ن��وك��ل��ي��وت��ي��د(  اأدي���ن���ني  )ن��ي��ك��وت��ي��ن��ام��ي��د 
)نيكوتيناميد اأدينني دينوكليوتيد فو�سفات( ال�سرورين 
يف عدد من ردود الفعل الأي�سية، ف�ساًل عن الق�ساء على 

جذور الأوك�سجني احلرة.
متيم  لإن���ت���اج   )B5( البانتوثينيك  ح��م�����ض  ُي�����س��ت��خ��دم 
يف معاجلة  اأ�سا�سياً  ُيعترب  ال��ذي   ،)A )CoA الإن��زمي 

اجل�سم الأحما�ض الدهنية.
حتويل  يف  مهماً  دوراً   )B6( البرييدوك�سني  ي���وؤدي  ل 
الطعام اإىل وقود )خ�سو�ساً تفكيك الن�سويات( فح�سب، 
اإىل  اجل�سم  يحتاج  امل����زاج.  تعديل  يف  اأي�����س��اً  ي�ساهم  ب��ل 
والنواقل  ال��دم احل��م��راء  ك��ري��ات  لإن��ت��اج  الفيتامني  ه��ذا 
ال��ع�����س��ب��ي��ة، خ�����س��و���س��اً ال���دوب���ام���ني، وال�����س��ريوت��ون��ني، و
GABA. كذلك تك�سف اأدلة حديثة اأن عوز الفيتامني 
نق�ض  وا���س��ط��راب  بالكاآبة،  الإ���س��اب��ة  خطر  يزيد   B6

النتباه، وعمليات التهابية ترتبط بالأمرا�ض املزمنة.
دوراً  ي��وؤدي   )B7( البيوتني اأن  اليوم  امل��ع��روف  ب��ات من 

عملية ب����������ارزاً  يف 

اأم��راً غام�ساً  اأن ذلك ظّل  الغلوكوز والدهون، مع  اأي�ض 
�سرورياً،  الفيتامني  هذا  ُيعترب  ببعيد.  لي�ض  زمن  حتى 
من بني اأدوار اأخرى، يف توليد الدهون لإنتاج الإن�سولني، 
الدم  يف  الغلوكوز  معدلت  ي�سبط  ال��ذي  الهرمون  وه��و 

ويجعله متوافراً للخاليا بغية توليد الطاقة.
ي�سّكل حم�ض الفوليك )B9( اليوم حمور اأكرب عدد من 
بالغ  دوراً  الأخ��ري  ي��وؤدي   .B الفيتامني  تتناول  درا���س��ات 
النووي  واحلم�ض  ال��ن��ووي  احلم�ض  توليد  يف  الأهمية 
اأحياناً  يجعله  م��ا  اجل��دي��دة،  اخل��الي��ا  وت�سكيل  ال��ري��ب��ي 
اأ�سا�سياً يف منو اخلاليا ال�سريع، وخالل احلمل ومرحلة 
والنخاع  الدماغ  لنمو  خ�سو�ساً  اإليه  ونحتاج  الطفولة. 
الدر�ض،  قيد  زال  ما  الكامل  دوره  اأن  �سحيح  ال�سوكي. 
الإ�سابة  يف  اأي�����س��اً  ي�ساهم  الفوليك  حم�ض  ع��وز  اأن  اإل 
والف�سام،  ال���ت���وّح���د،  م��ث��ل  ع��ق��ل��ي��ة  ب��ا���س��ط��راب��ات  ب���اك���راً 
والكاآبة. كذلك من وظائف فيتامني B9 اإنتاج جزيئات 
اللذين  وال��دوب��ام��ني  ال�سريوتونني  خ�سو�ساً  ال��ن��واق��ل، 
ف�ساًل  اأجزائه.  خمتلف  يف  بالتوا�سل  للج�سم  ي�سمحان 
الوعائي  القلبي  الفيتامني اجلهاز  ذلك، يدعم هذا  عن 
الهومو�سي�ستني  التحّكم يف معدلت  بالتايل يف  وي�ساهم 
)احلم�ض الأميني الذي يوؤدي دوراً يف ت�سّكل ال�سفيحات 

يف ال�سرايني(.
اأكرب   )B12( ال��ك��وب��الم��ني  يبقى 
الفيتامني  اأنواع  عن�سر بني 
على  ي�سهل  ل  لذلك   .B
على  امت�سا�سه  اجل�سم 
غ���رار الأن�����واع الأخ���رى 
امل������ج������م������وع������ة.  يف 
دوره  ي����رت����ب����ط 
الأكرب بعملية 
الأي�����������������ض. 
ك������������ذل������������ك 
ي�������������دع�������������م 
اجل�����������ه�����������از 
ال��������ق��������ل��������ب��������ي 
ال�����������وع�����������ائ�����������ي 
الدم  ك���ري���ات  ب��اإن��ت��اج 
معدلت  واإب����ق����اء  احل���م���ر 
طبيعية.  ال��ه��وم��و���س��ي�����س��ت��ني 
بالغة  ال��دم احلمر  ك��ري��ات  ومل��ا كانت 
الأهمية يف نقل الأوك�سجني، والفيتامني 
الهيموغلوبني،  حماية  يف  دوراً  يوؤدي   B12
اأ�سا�سياً يف احلفاظ  فُيعترب هذا الفيتامني عن�سراً 
في�سّكل   ،B9 الفيتامني  م��ع  اأم���ا  ال��دم��اغ.  �سحة  على 

عاماًل مهماً يف اإنتاج احلم�ض النووي.
اأهميته

مع  كيماوياً،  متميزة   B الفيتامني  جمموعة  اأن  ن��درك 
اأنها كيان واحد. حيثما تعرث  العلماء اعتقدوا �سابقاً  اأن 
اأخرى  اأنواعاً  اأنواع هذا الفيتامني، جتد غالباً  على اأحد 
متداخلة.  ووظائفها  م��ع��اً،  العمل  اإىل  متيل  لأن��ه��ا  منه 
على �سبيل املثال، تعمل اأنواع B6، 9، و12 معاً ل�سبط 

معدلت الهومو�سي�ستني.
اأن��واع جمموعة الفيتامني هذه طوياًل  ن اأي من  ل ُيخزَّ
عمليات  يف  اأ�سا�سية  عوامل  اأنها  عن  وف�ساًل  اجل�سم.  يف 
ت����وؤدي دوراً يف احل��ف��اظ ع��ل��ى �سحة  ال��دم��اغ الأي�����س��ي��ة، 

الب�سرة. اإليك مزيد من التفا�سيل:
عند   )B1( ال���ث���ي���ام���ني  ع�������ادًة  الأط���ع���م���ة  ت��خ�����س��ر   •

معاجلتها.
با�ستخدام  للج�سم   )B2( ال��ري��ب��وف��الف��ني  ي�سمح   •

.)B6( البرييدوك�سني
لإنتاج  اأ�سا�سي  عن�سر   )B5( البانتوثينيك  حم�ض   •

امليالتونني يف اجل�سم.
غمد  اإن��ت��اج  يف   B12و  B6 الفيتامينان  ي�ساهم   •

انتقال  ي�سّرع  ما  الع�سبية،  اخلاليا  حول  امليالني 
الإ�سارات يف الدماغ.

ا�سمه   )B6( ال��ف��ول��ي��ك  حم�ض  ي�ستمد   •
اخل�سراوات  �سيوعاً:  الأك���رث  م�سدره  م��ن 

املورقة.
نوع  لأن����ه  ك��وب��الم��ني   B12 ُي���دع���ى   •
B الوحيد الذي يحتوي على  الفيتامني 

معدن: الكوبالت.
�سقيق  غ���ري  اأخ  ه���و  ال���ك���ول���ني،  ي�����وؤدي   •

عملية  يف  ب�������ارزاً  دوراً   ،B ل��ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
اأي�ساً لأغ�سية اخلاليا  اأنه مهم  اإل  الأي�ض، 

ال��دم��اغ. ي�سّكل  ك��اف��ة، مب��ا فيها خ��الي��ا 
الناقل  يف  اأ�سا�سياً  عن�سراً  ال��ك��ول��ني 

يوؤثر  الذي  اأ�سيتيلكولني،  الع�سبي 
يف الذاكرة.

يف  مهم  دور   B للفيتامينات   •
الأع�ساب.

الفيتامني  جم��م��وع��ة  ت�����وؤدي   •
الوقود  اإن���ت���اج  يف  ح��ي��وي��اً  دوراً   B

وتوافره.
ا�سمه يحّدد حاجتنا اإليه:

لإنتاج   )B1( ال��ث��ي��ام��ني  اإىل  ن��ح��ت��اج   •
املتقدرات. يف  طاقة  جزيء   ،ATP

لإنتاج   )B2( ال��ري��ب��وف��الف��ني  اإىل  ن��ح��ت��اج   •

الغلوتاثيون.
واإنتاج  الأي�ض  عملية  يف   )B3( النيا�سني  اإىل  • نحتاج 

الطاقة، ف�ساًل عن م�سادات الأك�سدة.
متيم  لإنتاج   )B5( البانتوثينيك  حم�ض  اإىل  • نحتاج 

الإنزمي A ويف عملية اأي�ض الدهون.
لإن����ت����اج   )B6( ال���ب���ريي���دوك�������س���ني  اإىل  ن���ح���ت���اج   •
عن  ف�ساًل   ،GABAو وال��دوب��ام��ني،  ال�����س��ريوت��ون��ني، 

اإنتاج الهيموغلوبني )ناقل الأوك�سجني(.
ويف  الإن�سولني  لإن��ت��اج   )B7( البيوتني  اإىل  نحتاج   •

عملية اأي�ض الغلوكوز والدهون.
لإن����ت����اج   )B9( ال���ف���ول���ي���ك  ح���م�������ض  اإىل  ن���ح���ت���اج   •
ال�����س��ريوت��ون��ني وال���دوب���ام���ني، واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال�سحة 
ورمبا  احل��م��راء،  ال��دم  ك��ري��ات  واإن��ت��اج  الوعائية،  القلبية 

اإنتاج اخلاليا اجلذعية.
احلم�ض  لإن��ت��اج   )B12( ال��ك��وب��الم��ني  اإىل  نحتاج   •
الوعائية،  ال��ق��ل��ب��ي��ة  ال�����س��ح��ة  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  ال���ن���ووي، 

وحماية غمد امليالني يف الأع�ساب.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 98554

با�س��م: �ض. ذا وايت كومباين ) اململكة املتحدة ( ليمتد.

وعنوانه:. يونت 30 ، برييفال اند�سرتيال بارك، هور�سيندين لني �ساوث، جرين فورد، 

ميدل�سك�ض يو بي6 7اآر جيه، اململكة املتحدة.

وامل�سجلة حتت رقم : )        1٢7408       (  بتاريخ:  ٢7 /  1٢  /٢010

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف :    08/   08  /  ٢017  وحتى تاريخ :   08 /  08  / ٢0٢7

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  8  نوفمرب 2017 العدد 12168
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 98563

با�س��م: �ض. ذا وايت كومباين ) اململكة املتحدة ( ليمتد.

وعنوانه:. يونت 30 ، برييفال اند�سرتيال بارك، هور�سيندين لني �ساوث، جرين فورد، 

ميدل�سك�ض يو بي6 7اآر جيه، اململكة املتحدة .

وامل�سجلة حتت رقم : ) 99115 (  بتاريخ:  04 /  01  /٢010

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف :    08/   08  /  ٢017  وحتى تاريخ :   08 /  08  / ٢0٢7

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  8  نوفمرب 2017 العدد 12168
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 98555

با�س��م: �ض. ذا وايت كومباين ) اململكة املتحدة ( ليمتد.

وعنوانه:. يونت 30 ، برييفال اند�سرتيال بارك، هور�سيندين لني �ساوث، جرين فورد، 

ميدل�سك�ض يو بي6 7اآر جيه، اململكة املتحدة .

وامل�سجلة حتت رقم : ) 99100 (  بتاريخ:  04 /  01  /٢010

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف :    08/   08  /  ٢017  وحتى تاريخ :   08 /  08  / ٢0٢7

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  8  نوفمرب 2017 العدد 12168
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 98557

با�س��م: �ض. ذا وايت كومباين ) اململكة املتحدة ( ليمتد.

وعنوانه:. يونت 30 ، برييفال اند�سرتيال بارك، هور�سيندين لني �ساوث، جرين فورد، 

ميدل�سك�ض يو بي6 7اآر جيه، اململكة املتحدة .

وامل�سجلة حتت رقم : ) 95973 (  بتاريخ:  ٢9 /  07  /٢009

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف :    08/   08  /  ٢017  وحتى تاريخ :   08 /  08  / ٢0٢7

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  8  نوفمرب 2017 العدد 12168

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 98558

با�س��م: �ض. ذا وايت كومباين ) اململكة املتحدة ( ليمتد.

وعنوانه:. يونت 30، برييفال اند�سرتيال بارك، هور�سيندين لني �ساوث، جرين فورد، 

ميدل�سك�ض يو بي6 7اآر جيه، اململكة املتحدة .

وامل�سجلة حتت رقم : ) 100074 (  بتاريخ:  18 /  0٢  /٢010

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف :    08/   08  /  ٢017  وحتى تاريخ :   08 /  08  / ٢0٢7

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  8  نوفمرب 2017 العدد 12168
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 98559

با�س��م: �ض. ذا وايت كومباين ) اململكة املتحدة ( ليمتد.

وعنوانه:. يونت 30 ، برييفال اند�سرتيال بارك، هور�سيندين لني �ساوث، جرين فورد، 

ميدل�سك�ض يو بي6 7اآر جيه، اململكة املتحدة .

وامل�سجلة حتت رقم : ) 100068 (  بتاريخ:  18 /  0٢  /٢010

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف :    08/   08  /  ٢017  وحتى تاريخ :   08 /  08  / ٢0٢7

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  8  نوفمرب 2017 العدد 12168
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 98561

با�س��م: �ض. ذا وايت كومباين ) اململكة املتحدة ( ليمتد.

وعنوانه:. يونت 30 ، برييفال اند�سرتيال بارك، هور�سيندين لني �ساوث، جرين فورد، 

ميدل�سك�ض يو بي6 7اآر جيه، اململكة املتحدة .

وامل�سجلة حتت رقم : ) 991٢3 (  بتاريخ:  04 /  01  /٢010

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف :    08/   08  /  ٢017  وحتى تاريخ :   08 /  08  / ٢0٢7

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  8  نوفمرب 2017 العدد 12168
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 9856٢

با�س��م: �ض. ذا وايت كومباين ) اململكة املتحدة ( ليمتد.

وعنوانه:. يونت 30، برييفال اند�سرتيال بارك، هور�سيندين لني �ساوث، جرين فورد، 

ميدل�سك�ض يو بي6 7اآر جيه، اململكة املتحدة .

وامل�سجلة حتت رقم : ) 991٢0 (  بتاريخ:  04 /  01  /٢010

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف :    08/   08  /  ٢017  وحتى تاريخ :   08 /  08  / ٢0٢7

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  8  نوفمرب 2017 العدد 12168

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية 
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : ٢41736           بتاريخ: 13 / 10 / ٢015
امل�سجلة حتت رقم :                     بتاريخ: 31 / 05 / ٢016       

با�س��م: نيكيل انرتنا�سيونال.
وعنوانه: 4٢/4٢، وي�ست بنجابي باج، نيودلهي 1100٢6، الهند.

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

لبا�ض القدم، اأحذية للريا�سة، وملحقاتهما.يف الفئة ٢5.
الواق�عة بالفئة : ٢5

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تن���ازل رقم : ٢3-5-٢017-36٢64

ا�سم مالك العالمة: نيكيل انرتنا�سيونال.
ا�سم املتنازل له : كامب�ض اأكتيفوير برايفت لتد.

مه�نته: التجارة.
جن�سيته: الهند.

عنوانه وحمل اإقامته: دي-1، اأوديوغ ناجار مني روهتاك رود نيو دلهي-110041، الهند.
تاري�خ انت�قال امللكية: 01 / 10 / ٢017  

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  8  نوفمرب 2017 العدد 12168
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية

 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم ٢70٢39                بتاريخ : ٢3 / 03 / ٢017
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢00م

با�س��م: : ر�سريت�ض تراينجل ان�ستيتيوت.   
وعنوانه: 3040 كورنوالي�ض روود، بي اوه بوك�ض 1٢194، ر�سريت�ض تراينجل بارك، نورث كارولينا، ٢7709، 

الوليات املتحدة المريكية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

الكمبيوتر،  برجمة  الكيمياء،  خدمات  الكيميائية،  الأب��ح��اث  الكيميائي،  التحليل  البيولوجية،  الأب��ح��اث 
كمبيوتر،  برامج  حتديث  كمبيوتر،  برامج  �سيانة  كمبيوتر،  برامج  ت�سميم  الكمبيوتر،  برامج  ا�ست�سارات 
ال�ست�سارات يف برامج الكمبيوتر، ا�ست�سارات يف جمال توفري الطاقة، حتويل البيانات اأو الوثائق من اأو�ساط 
اأبحاث  الهند�سة،  الكمبيوتر ومعلوماته )حتويل غري مادي(،  برامج  بيانات  اإلكرتونية، حتويل  اإىل  مادية 
الأبحاث  العلمية،  املختربات  خدمات  ال�سناعي،  الت�سميم  اجليولوجية،  الأبحاث  البيئة،  حماية  جمال  يف 
اأبحاث الفيزياء، البحث والتطوير لالآخرين، الأبحاث  التقنية،  امل�ساريع  املواد، درا�سات  امليكانيكية، فح�ض 

البيولوجية، ت�سميم برامج كمبيوتر، درا�سات امل�ساريع التقنية، الأبحاث التقنية.     
الواق�عة بالفئة: 4٢ 

و�سف العالمة: هي عبارة عن احلروف الالتينية RTI كتبت ب�سكل كبري و مميز باللون الأ�سود و يليها من 
الي�سار ر�سم مميز ي�سبه الأقوا�ض باللون الأبي�ض داخل اإطار مربع ال�سكل باللون الرمادي، و اأ�سفلهم الكلمة 

الالتينية INTERNATIONAL كتبت باللون الأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.   
  ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

 اإدارة العامات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  8  نوفمرب 2017 العدد 12168
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

 الرواد الدولية للملكية الفكرية
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 10٢696         بتاريخ: 14 / 11 / ٢007م                   
با�س��م: الأوج لتجارة مواد البناء.

وعنوانه: �ض.ب 7٢49 دبي، الإمارات العربية املتحدة.
بيان املنتجات: مواد البناء والأحجار الطبيعية وال�سمنت واجلري واجلب�ض واحل�سى، املوا�سري 
من الفخار وال�سمنت، املواد التي ت�ستخدم يف ان�ساء الطرق، ال�سفلت والزفت والقطران القار، 

امل�ساكن املتنقلة، الثار املزروعة من احلجر، املداخن.
الواقعة بالفئة : 19

وامل�سجلة حتت رقم : ) 106٢97 (  بتاريخ :  ٢1 / 07 / ٢010
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :

  14 / 11 /  ٢017           وحتى تاريخ :  14 / 11 / ٢0٢7           
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  8  نوفمرب 2017 العدد 12168
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 10٢001

با�س��م: ت�سيني كابيتال هولدينز ليمتد.. 

وعنوانه:. جي تي ا�ض كوربوريت �سريفي�سز ليمتد، �ض.ب 3471، روود تاون، تورتول، 

جزر العذراء الربيطانية.

وامل�سجلة حتت رقم : )        133756       (  بتاريخ:  07 /  03  /٢011

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف :    01/   11  /  ٢017  وحتى تاريخ :   01 /  11  / ٢0٢7

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  8  نوفمرب 2017 العدد 12168

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
     اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1837  جتاري كلي
دب��ي جمهول حمل  ف��رع  ذ.م.م  �سريف�سز  ا�ست ماجنمنت  1-ب��ريل   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  اأقام عليك  العام ذ.م.م قد  �سارة للنقل الربي  املدعي/�سركة  ان  القامة مبا 
والر�سوم  درهم   )1.001.950( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %1٢ وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف 
املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  كفالة.  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  و�سمول 
اأو  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة    ٢017/1٢/4
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 

رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/1795  جتاري  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- �سركة ملتي امبك�ض للتجارة العامة ذ.م.م جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢017/7/30  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/�سركة مرجان للكبالت وم�ستلزماتها ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ مقداره )400009.15 درهم( وفائدة 9% �سنويا من تاريخ:٢1/٢017/5 
وحتى متام ال�سداد والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/1295  جتاري  جزئي 

القامة  حمل  جمهول  البلو�سي  عبداهلل  بن  علي  بن  عبداهلل  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢017/8/16  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ار بي ام لتاأجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م بالزام املدعي عليه عبداهلل بن علي 
بن عبداهلل البلو�سي  بان توؤدي للمدعية )ار بي ام لتاأجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م ( مبلغ 
وق��دره )30.000 دره��م( والفائدة القانونية 9% من ت��اري��خ:٢016/11/٢3 وحتى متام 
املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  والزمته  ال�سداد 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2148  جتاري كلي

جمهول  ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  انرتنا�سيونال  /وال��ف��ورد  عليه  املدعي  اىل 
�سبلي  �ساهني وميثله:جو�سلني  �سينغ  املدعي/هارفيندر  ان  حمل القامة مبا 
خري اهلل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�ض 
مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة 
 Ch2.E.22 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ساعة    ٢017/11/٢7 املوافق  الثنني  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم  ٢70٢38              بتاريخ : ٢3 / 03 / ٢017
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢00م

با�س��م: : غوانزو ليمان براذرز اإي- تك كو.، ال تي دي.
بروفين�ض،  غ��وان��دوجن  �سيتي،  غ��وان��زو  دي�سرتك،  باييون  روود،  كي�سينغ  من��رب.11  ٢اف،   ،6 رووم  وعنوانه: 

ال�سني.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

نظارات، مفكرة يف �سكل كمبيوتر �سغري، هواتف حممولة، اأطواق للهواتف النقالة، اأجهزة �سحن البطاريات 
)معدات  قارئات  الراأ�ض،  �سماعات  وكبالت(،  )اأ�سالك  الكهربائي  للتيار  رئي�سية  م�سادر  مواد  الكهربائية، 

معاجلة بيانات(.
الواق�عة بالفئة: 09 

و�سف العالمة: عبارة عن احلرف الالتيني X و تليه الكلمة الالتينية ONE و بينهما نقطة و العالمة 
ب�سكل مميز باللون الأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق. 

  ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
 اإدارة العامات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  8  نوفمرب 2017 العدد 12168 العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
دائرة الرا�صي والأمالك

اعالن احلكم بالن�صر 
يف الدعوى  رقم 20/08714/2017 ايجارات 

املحكوم له طالب العالن / الرقة للعقارات 
املحكوم عليها املطلوب اعالنه/باب القمر للتجارة - �ض ذ م م 

وعنها ال�سيد/ حممد بن مطلق بن حا�سن العدواين - �سعودي اجلن�سية    
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة ٢017/11/6 

املوؤجر  العقار  املدعي عليها من  اخ��الء   -  : اول    -: اللجنة مبثابة احل�سوري  حكمت 
املبني باوراق الدعوى ، وبت�سليمه للمدعية خاليا من ال�سواغل 

ثانيا : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ ٢6050 درهم بدل �سيك ايجار عن 
الخري  التاريخ  اعتبارا من هذا  منه  ي�ستجد  وما   ٢017/7/1 ٢017/6/15 وحتى  املدة 

وحتى تاريخ حتقق الخالء الفعلي بواقع 75001 درهم �سنويا 
ا�ستهالك  م�ستحقات  قيمة  ذم��ة من  ب��راءة  �سهادة  بتقدمي  عليها  املدعي  ال��زام   : ثالثا 

الكهرباء واملياه ، والزمتها باملنا�سب عن ر�سوم وم�ساريف الدعوى.   
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه متهيدا لي�سبح نهائيا 

حالة عدم الطعن يف املواعيد املقررة قانونا. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
دائرة الرا�صي والأمالك

اعالن احلكم بالن�صر 
يف الدعوى  رقم 20/08752/2017  ايجارات 

املحكوم له طالب العالن / الرقة للعقارات 
الغذائية وامل�سروبات  املواد  املحكوم عليها املطلوب اعالنه/ احمد رجب لتجارة 

وعنها ال�سيد/ احمد بن حممد �سالح بن ح�سن رجب - �سعودي اجلن�سية   
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة ٢017/11/5 

حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري :  الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره ٢66.15 
درهم بدل اليجار للفرتة من ٢017/6/1 واىل تاريخ ٢017/9/1 )11 �سهر + 19 
يوم = 349 مدة العقد ÷ 58.393 مبلغ العقد = 167 درهم اجرة اليوم * 91 يوم 
مدة املطالبة( مع الزام املدعي عليها مبا ا�ستجد من اجر حتى تاريخ الخالء 
الفعلي بواقع اجرة �سنوية وقدرها 60.000 درهم ، والزمتها بتقدمي براءة ذمة 

من الكهرباء واملاء ، والزمتها من املنا�سب من امل�سروفات.  
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه متهيدا لي�سبح 

نهائيا حالة عدم الطعن يف املواعيد املقررة قانونا. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/06052/2017 / جتاري     
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/06665/2017   جتاري  - ايجارات بالن�صر
اىل املنفذ �سده :  طريق املجاز للتجارة - �ض ذ م م  -  جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : ام بي ام العقارية - ذ م م  
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

1- الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعي خالية من �سواغلها
ي��وؤدي للمدعي الج��رة للفرتة من ٢016/11/1 وحتى  بان  املدعي عليه  ال��زام   -٢
تاريخ الخالء الفعلي بواقع ايجار �سنوي وقدره 90000 درهم . الزام املدعي عليه 
امل�ستحقة على  الكهرباء واملياه  للفواتري  ب��راءة ذمة من هيئة  بان ي�سلم للمدعي 

املاأجور حتى تاريخ الخالء الفعلي 
 3 - الزمته مب�سروفات الدعوى  

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات 
القانونية املنا�سب لتنفيذه  - مالحظة / �سيتم اإغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال 
عدم ت�سليم افادة الإعالن بالن�سر خالل ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالمه وفقا للقرار 

رقم ٢1 ل�سنة ٢017(
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
دائرة الرا�صي والأمالك

اعالن حكم - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى اأمر الداء  رقم 2017/61    ايجارات   
املحكوم له طالب العالن / �سيف بن حممد بن عبداهلل ال�سام�سي 
العنوان : الرب�ساء الأوىل - بناية ي�ض بزن�ض �سنرت مكتب رقم 110 

املحكوم عليها املطلوب اعالنه / جراند ميدتك للتجارة العامة - �ض ذ م م  
العنوان / الرب�ساء - هاتف رقم 050/8011٢٢71  

منطوق القرار ال�سادر بتاريخ  ٢017/11/6   
ا�سدر �سعادة قا�سي الأمور امل�ستعجلة مبركز ف�ض املنازعات اليجارية بدبي :- 
ب��ن عبداهلل  ب��ن حممد  امل��رف��وع م��ن �سيف  اأم��ر الداء رق��م ٢017/61  ق���راره يف 

ال�سام�سي بقبوله 
)ناأمر بالزام املقدم �سده ان يوؤدي للطالب مبلغ )٢5.000( درهم وامل�ساريف. 

ليمكنه من  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعالن  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�سبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف 

املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
دائرة الرا�صي والأمالك

اعالن احلكم بالن�صر 
يف الدعوى  رقم 20/08708/2017  ايجارات 

املحكوم له طالب العالن / الرقة للعقارات 
املحكوم عليها املطلوب اعالنه/  مي�سيلي فيالنويفا اواني�ض  

منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة ٢017/10/30    
حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري :-  اول : باخالء املدعي عليه من العقار املوؤجر 

املبني باوراق الدعوى وبت�سليمه للمدعية خالية من ال�سواغل 
ثانيا : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ ٢4.000 درهم بدل ايجار عن املدة 
٢017/4/1 وحتى ٢017/7/1 وما ي�ستجد منه اعتبارا من هذا التاريخ الخري وحتى 

تاريخ حتقق الخالء الفعلي بواقع 3.408 درهم �سهريا 
ثالثا : الزام املدعي عليه بتقدمي براءة ذمة من قيمة م�ستحقات ا�ستهالك الكهرباء 
ورف�ض غرامة   ، الدعوى  ر�سوم وم�ساريف  باملنا�سب عن  الزمته   : رابعا   - واملياه  

ارجتاع �سيكني ايجار بحالته 
لي�سبح  للمحكوم عليه متهيدا  الغيابي  باعالن احلكم  الزم  قد  القانون  ان  وحيث 

نهائيا حالة عدم الطعن يف املواعيد املقررة قانونا. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان جواز �صفرت
جميل  /حممد  املدعو  فقد 
عبدالغني  م���ال���ك  م���ال���ك 
اجلن�سية  ب����اك���������س����ت����ان     ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )0762062(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/4929614

فقدان جواز �صفرت
فقد املدعو / ارجون كومار 
ك����و�����س����واه����ا رام���ا����س���ان���ك���ار 
اجلن�سية  الهند   ، كو�سواها 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )7499490(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

050/5610080

فقدان جواز �صفرت
يون�ض  امل���دع���و/ حم��م��د  ف��ق��د 
م�������اجن�������رياي�������ك�������ادان اح����م����د 
الهند   ، م�����اجن�����رياي�����ك�����ادان 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )7068755(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
ال��ه��ن��دي��ة  او اقرب  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمارات. 

فقدان جواز �صفرت
فقد املدعو / تانبيت �سيتى 
اجلن�سية  تايالند   ، ب��وجن 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج�����������واز   -
 )8292904AA (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

050/5318687

فقدان جواز �صفرت
فقد املدعو / ماريا ثريي�سا 
اي�����س��ت��وي�����س��ت��ا ب���الم���ي���ن���غ ، 
جواز   - اجلن�سية  الفلبني 
�سفره رقم )1370964( 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������س����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 050/7995502

فقدان جواز �صفرت
حممد   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ع��������ب��������دول ق�������������ادر حم���م���د 
بنغالدي�ض    ، م����ي����اه  ت����وت����ا 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  م���ن   )886135(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 055/5865868

فقدان جواز �صفرت
ف���ق���د امل����دع����و / اي���دج���ار 
وال���������رت ب�����ي�����اروه�����اجن�����ا ، 
اوغندا  اجلن�سية - جواز 
�سفره رقم )630129( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/5610080

فقدان جواز �صفرت
فقد املدعو / غازي حممد 
بنغالدي�ض     ، الدين  ناجم 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )8718683( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/5311096

فقدان جواز �صفرت
اب����و طيب  امل���دع���و /  ف��ق��د 
ح����اج����ي ن�������ور ال�������س������الم ، 
اجلن�سية  ب����ن����غ����الدي���������ض 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)1595213( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 055/4883709

فقدان جواز �صفرت
فاطمة   / امل������دع������و  ف����ق����د 
�سريلنكا   ، رزي����ن  ف��زري��ن��ا 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
و   2915560N( رق����م 
5642692N(  من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 055/6108980

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
     اإعادة اإعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى  02/07931/2017/ �صكني  
اىل املدعى عليه : ي�سى �سانغ  

مبا اأن املدعي : برهان يعقوب مرت�سى الها�سمي    
اأق��ام �سدكم الدعوى 0٢/07931/٢017/���س��ك��ن��ي  اي��ج��ارات ام��ام املركز بطلب  قد 

الزامكم بالتايل
للفرتة من  للماأجور  الأج����رة  ���س��داد  ع��ن  امل��دع��ى عليه ميتنع  ان   - ع��ق��ار  اخ���الء 
٢017/3/15 وحتى ٢017/6/15  فرت�سد بذمته مبلغ 30.000 درهم وميتنع عن 

�سداده رغم اخطاره بال�سداد او الإخالء يف ٢3/٢017/7
كقيمة  دره��م(   30.000( مببلغ  �سيك  له  ح��رر  عليه  املدعي  ان   - مالية  مطالبة 

ايجارية وتبني عدم وجود ر�سيد له وميتنع عن �سداد مقابلة. 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

الحد   ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اإعالنكم  اإع���ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�سابعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  ٢.30م  ال�ساعة   ٢017/11/1٢ املوافق 
بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى 
فاأنت مكلف  الن�سر.  تاريخ  اي��ام من  امل�سافة اىل ثالثة  م��دة  اأم��ر بتق�سري  وق��د   ،

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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خرباء يتوقعون جتاوز �ضعر »برنت« م�ضتوى 70 دولرا
•• اأبوظبي-وام:

توقع العديد من خرباء القطاع النفطي موا�سلة الأ�سعار ارتفاعها خالل 
الأيام املقبلة وجتاوز خام برنت 70 دولرا للربميل وذلك بدعم من ا�ستمرار 
زيادة الطلب على هذه ال�سلعة من قبل العديد من الدول التي عادت عجلة 
التنمية فيها للنمو بن�سب جيدة اعتبارا من بداية العام اجلاري . واأو�سح 
اخلرباء اأن زيادة عدد الدول التي باتت توؤيد متديد اتفاقية خف�ض النتاج 
ارتفاع  يف  اأي�سا  كبري  اأث��ر  له  �سيكون  و خارجها  اأوب��ك  داخ��ل منظمة  من 
ومن  التوقعات.  يفوق  رمبا  نحو  على  املقبلة  الفرتة  خالل  النفط  اأ�سعار 
املقرر اأن تعقد منظمة الدولة امل�سدرة للنفط “اأوبك” اجتماعا يف فيينا 
نهاية �سهر نوفمرب اجلاري لبحث التطورات التي ت�سهدها ال�سوق اإ�سافة 
اإىل اإمكانية متديد التفاق حتى نهاية عام 2018 وذلك بعد اأن كان من 
املقرر اأن ينتهي يف �سهر مار�ض املقبل. كان �سعر خام برنت قد حقق مكا�سب 
مرتفعا   3.2% بن�سبة  قفز  بعدما  املا�سية  ال�ست  اجلل�سات  خالل  كبرية 
اإىل م�ستوى 64.09 دولر للربميل وهو الأعلى منذ اأكرث من عامني يف 
حني منا خام ناميك�ض الأمريكي بن�سبة %2.9 بالغا 57.25 دولر خالل 
النفط  اأ�سعار  امل�سجل فقد عززت  التح�سن  توا�سل  ذاتها. ويف ظل  الفرتة 
6 نوفمرب اجل��اري فقد قفز  املا�سي وحتى  مكا�سبها يف الفرتة من يناير 
%16 فيما و�سلت بالن�سبة خلام ناميك�ض  �سعر خام برنت بن�سبة جتاوز 
جتدر الإ�سارة اإىل اأن اأع�ساء   . المريكي يف الفرتة ذاتها اإىل ن�سبة 10% 
منظمة الدول امل�سدرة للنفط “ اأوبك” كانوا قد اأبرموا اتفاقية مع بع�ض 
كبار املنتجني امل�ستقلني خالل العام املا�سي جرى مبوجبه خف�ض ح�س�ض 
متديده  جرى  ثم   2017 العام  من  الأوىل  ال�ستة  الأ�سهر  خالل  الإنتاج 
النفطي  ال�سوق  ت��وازن  على  املحافظة  بهدف  وذل��ك   2018 مار�ض  حتى 
العاملي الأمر الذي حقق اأهدافه ح�سب املعطيات امل�سجلة على اأر�ض الواقع 

يف ال�سوق حتى الن.

ع�ضر �ضركات نا�ضئة تتاأهل لأول برنامج 
تدريبي حول منط احلياة الإ�ضالمي يف دبي

•• دبي-وام:

تاأهلت ع�سر �سركات نا�سئة لاللتحاق باأول برنامج تدريبي من نوعه يف دولة 
الإمارات حول منط احلياة الإ�سالمي خالل الفرتة من 12 اإىل 16 نوفمرب 
اجلاري يف مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال “ديتك” اململوك ل�سلطة 
واحة دبي لل�سيليكون والأكرب من نوعه يف ال�سرق الأو�سط. ومتت مراجعة 
طلبات امل�ساركة واختيار املر�سحني النهائيني من قبل جلنة �سمت ممثلني 
لل�سيليكون  دب��ي  واح��ة  �سلطة  ذل��ك  للربنامج مب��ا يف  املنظمة  اجل��ه��ات  ع��ن 
العاملية  للثقافة واملجموعة  الإ�سالمي ودبي  ومركز دبي لتطوير القت�ساد 
يت�سمن   .  Rainmaking Innovation امل�����س��رع��ات  ل��ربام��ج 
مدربون  و  اأعمال  رواد  يديرها  تدريب  جل�سات  املكثف  التدريبي  الربنامج 
دوليون و تهدف اإىل تزويد رواد الأعمال باملعارف واملهارات والأدوات العملية 

املنا�سبة لت�سريع تطور ومنو اأعمالهم.
وي�سم الربنامج دورة بعنوان “مقدمة اإىل ت�سميم مناذج الأعمال وال�سركات 
مع  العالقات  تطوير  ور���ض عمل متخ�س�سة حول  ذلك  و�سيتبع  النا�سئة” 
العمالء و جتربة املنتجات و ر�سد ودرا�سة النمو النت�سار واملقايي�ض و جمع 
تنتمي  الأعمال.  على عر�ض  التدريب  و  اجلماعي  العمل  ثقافة  و  التمويل 
ال�سركات الع�سر التي مت اختيارها اإىل بلدان خمتلفة مبا يف ذلك الوليات 
العربية  والإم����ارات  ال�سعودية  العربية  واململكة  املتحدة  واململكة  املتحدة 
املتحدة .. وتن�سط يف قطاعات عمل خمتلفة منها و�سائل الإعالم والت�سميم 
والفن  والرتفيه  وال��غ��ذاء  وال�سحة  والتعليم  وال�سفر  والأج��ه��زة  والأل��ع��اب 
لتطوير  دبي  ملركز  التنفيذي  املدير  العور  وق��ال عبد اهلل حممد  والأزي���اء. 
املمكنة  الو�سائل  كل  ا�ستثمار  على  حري�ض  املركز  اإن  الإ�سالمي  القت�ساد 
ال�سابة واملبدعة وت�سجيع ري��ادة الأعمال  املواهب  لدعم روؤي��ة دبي يف رعاية 
اإطار �سعي الإمارة لأن تكون عا�سمة عاملية لالقت�ساد الإ�سالمي وتوفر  يف 

الدعم للمبادرات املبتكرة التي ترثي ثقافة القت�ساد الإ�سالمي.

ور�ضة عمل يف مالية عجمان حول 
و�ضائل تنمية وتطوير الإيرادات

•• عجمان ـ الفجر :

ع��ق��دت دائ����رة امل��ال��ي��ة يف ع��ج��م��ان ور���س��ة ع��م��ل ح���ول و���س��ائ��ل تنمية وتطوير 
الإيرادات والتعرف على اآليات ت�سعري اخلدمات احلكومية، وا�ستهدفت الور�سة 
التي ا�ستمرت ثالثة اأيام مبقر الدائرة، �ساغلي الوظائف املالية من خمتلف 
اأداء العاملني يف جمال الإي��رادات مما  اجلهات احلكومية وذلك بهدف رفع 
ي�ساهم يف تعزيز الأداء احلكومي ب�سكل عام. وقال ال�سيد في�سل يون�ض علي 
اإطار اخلطة  اأن الور�سة تندرج يف  اإدارة الإي��رادات احلكومية بالدائرة  مدير 
ال�سرتاتيجية للدائرة الهادفة اىل حتقيق منظومة مالية م�ستدامة تدعم 
م�سرية التنمية يف الإمارة. واأو�سح اأن تنظيم الور�سة مت وفق خطة ممنهجة 
اجل��ه��ات احلكومية  امل��ال��ي��ني مبختلف  امل��وظ��ف��ني  ك��ف��اءات  دع���م  ع��ل��ى  تعتمد 
والتكيف  امل�ستقبلية  التحديات  ومواجهة  التغيريات  ملواكبة  اأدائهم  وتطوير 
معها، من خالل تنمية مهاراتهم يف الرقابة املالية على اليرادات وامل�سروفات 
وطرق حت�سيلها و�سبل خف�ض تكاليف اخلدمات لتنمية الإي��رادات. واأ�ساف 
الإي���رادات  وتنمية  تخطيط  بينها  م��ن  خمتلفة  حم��اور  تناولت  الور�سة  اأن 
احلكومية، املبادئ العامة يف �سيا�سة الإيرادات والتعرف على اأنواع الإيرادات 
وت�سنيفاتها وطرق تنميتها ومعايري تقييم اخلدمة احلكومية. واأكد اأن مثل 
بالإمارة  احلكومية  اجلهات  خمتلف  مع  بالتن�سيق  تعقد  التي  الور�ض  ه��ذه 
تطوير  ي�سمن  مبا  املالية  احلكومية  اخلدمات  م�ستوى  حت�سني  على  تعمل 
اأ�سلوب تقدميها ويحقق التوازن بني كفاءة تقدمي اخلدمات وجودتها ويرفع 

درجات الر�سا لدى املوظفني واملتعاملني واجلهات ال�سريكة.

جائزة زايد لطاقة امل�ضتقبل تعقد جل�ضة نقا�س حول الأثر العميق لدمج حلول الطاقة املتجددة
•• اأبوظبي-الفجر:

عقدت جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل، اجلائزة 
ال���دول���ي���ة ال���ت���ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا دول�����ة الإم������ارات 
لتكرمي املبدعني يف جمال الطاقة املتجددة 
وال����س���ت���دام���ة، ج��ل�����س��ة ن��ق��ا���ض ���س��م��ت قادة 
الطاقة  ق��ط��اع  ف��اع��ل��ة يف  ومم��ث��ل��ي ج��ه��ات 
اإحداث  اإىل  امللحة  احلاجة  ملناق�سة  العاملي 
حت���ول يف م��زي��ج ال��ط��اق��ة ال��ع��امل��ي م��ن اأجل 
يف  املجتمعات  ومتكني  الطاقة  اأم��ن  تعزيز 
املناطق الريفية من الو�سول لها اإىل جانب 
امل�ساهمة يف احلد من تداعيات تغري املناخ. 

فيها  ���س��ارك  ال��ت��ي  النقا�ض  حلقة  واأق��ي��م��ت 
منظمات  واأع�����س��اء  ���س��اب��ق��ني،  دول  روؤ����س���اء 
دولة  يف  ب��ارزة  و�سخ�سيات  دولية،  حكومية 
الإم�����������ارات، ع���ق���ب اج���ت���م���اع جل���ن���ة حتكيم 
اجلائزة والتي اأف�ست اإىل اختيار الفائزين 
بجائزة زايد لطاقة امل�ستقبل لعام 2018، 
 15 يف  الفائزين  الإع��الن عن  �سيتم  حيث 
اأ�سبوع  افتتاح  حفل  خ��الل   ،2018 يناير 

اأبوظبي لال�ستدامة.
التي  نقا�ساتهم  خ��الل  القطاع  ق���ادة  ورك���ز 
الطاقة  ن���ح���و  “التحول  ع����ن����وان  ح��م��ل��ت 
ال����ذي  ال���ت���ح���ول  اآث�������ار  ع���ل���ى  النظيفة”، 
ت�سهم  العاملي، وكيف  الطاقة  ي�سهده قطاع 
احل���ك���وم���ات وال�������س���رك���ات وامل���ن���ظ���م���ات غري 
نحو  التحول  ت�سريع  يف  والعامة  الربحية 

م�ستقبل اأكرث ا�ستدامة.
غرمي�سون،  راغ��ن��ار  اأولف����ور  فخامة  وق���ال 
الرئي�ض ال�سابق جلمهورية اآي�سلندا ورئي�ض 
امل�ستقبل:  زايد لطاقة  جلنة حتكيم جائزة 
اأطلقت اأبوظبي جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل 
منذ ع�سر �سنوات، اإمياناً منها بتغري التوجه 
العاملي يف جمال الطاقة وتاأكيداً على اأهمية 
الطاقة،  ق��ط��اع  يف  العاملية  اجل��ه��ود  تعزيز 
مثبتًة للعامل اأن هذه التغريات باتت حقيقًة 
جائزة  ا�ستطاعت  حيث  ملمو�ساً،  وواق��ع��اً 
زايد لطاقة امل�ستقبل اأن تقدم ر�سالة تفاوؤل 

للعامل مفادها اأن التحول يف قطاع الطاقة 
اأ�سبح �سرورياً وممكناً وهو يحدث بالفعل 

يف خمتلف م�ستويات املجتمع.
ومن جهته، قال معايل الدكتور هان �سونغ-

ال�سابق،  كوريا  جمهورية  وزراء  رئي�ض  �سو، 
الت�سدي  ي��ع��ت��م��د  ال��ل��ج��ن��ة:  رئ��ي�����ض  ن���ائ���ب 
لظاهرة تغري املناخ على كيفية التعامل مع 
تقوم  الذي  العمل  ويعترب  الطاقة.  م�سكلة 
الدعوة  يف  امل�ستقبل  لطاقة  زاي��د  جائزة  به 
اإىل اعتماد حلول الطاقة امل�ستدامة خدمة 
مهمة للب�سرية، اإذ ت�سجع على التخل�ض من 

انبعاثات الكربون يف قطاع الطاقة.
ال����ذك����اء  دور  ع����ن  ح���دي���ث���ه  م���ع���ر����ض  ويف 
ال�سطناعي يف دمج موارد الطاقة املتنوعة، 
العلماء،  ���س��ل��ط��ان  ب���ن  ع��م��ر  م���ع���ايل  ق����ال 
دولة  يف  ال�سطناعي  للذكاء  ال��دول��ة  وزي��ر 
الدولية  الطاقة  جمعية  ق��درت  الإم����ارات: 
دولر  ت��ري��ل��ي��ون   23 اإىل  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اأن 
الطاقة  ك��ف��اءة  اأج���ل حت�سني  م��ن  اأم��ري��ك��ي 
ال�سطناعي.  ال��ذك��اء  تقنيات  ب��ا���س��ت��خ��دام 

ي�سهد  املتجددة  الطاقة  قطاع  اأن  حني  ويف 
التي  الرئي�سية  امل�سكلة  ف��اإن  كبرياً،  تو�سعاً 
يواجهها القطاع تتج�سد يف كفاءة التخزين 
اإنتاج  ك���ف���اءة  وال���ت���وزي���ع. ومي��ك��ن حت�����س��ني 
وا�ستهالكها  وتخزينها  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 
من خالل دمج تقنيات الذكاء ال�سطناعي، 
ت�ساعدنا  التي  وال���روؤى  الأف��ك��ار  ت��ربز  فهي 
ال�ستثمارية.  ال��ق��رارات  وات��خ��اذ  فهم  على 
ونحن يف دولة الإمارات، متفائلون باإمكانات 

وفوائد الذكاء ال�سطناعي.
وحول التغريات التي �سهدها قطاع الطاقة 
املدير  اأم��ني،  ق��ال عدنان  املا�سي،  العقد  يف 
املتجددة  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ل��ل��وك��ال��ة  ال��ع��ام 
اأ�سا�سياً  حم��ف��زاً  الب��ت��ك��ار  يعد  “اآيرينا”: 
يف ع��م��ل��ي��ة ال����ت����ح����ول ال����ت����ي ن�������س���ه���ده���ا يف 
وهو  ال��ع��امل،  م�ستوى  على  الطاقة  جم��ال 
الطاقة  ل��ق��ط��اع  بالن�سبة  ج��وه��ري  م��ك��ّون 
اأجرته  ال����ذي  للتحليل  ووف���ق���اً  امل��ت��ج��ددة. 
توفري  يف  ي�ساهم  التحول  هذا  ف��اإن  اآيرينا، 
الب�سر  ���س��ح��ة  وحت�������س���ني  ال���ع���م���ل  ف���ر����ض 

اإ�سافة  يف  و�سي�ساهم  رف��اه��ي��ت��ه��م،  وت��ع��زي��ز 
لالقت�ساد  اأمريكي  ل��ل��دولر  تريليون   19
من  وانطالقاً   .2050 عام  العاملي بحلول 
ذل���ك، ت��ك��رم ج��ائ��زة زاي���د ل��ط��اق��ة امل�ستقبل 
اأ�سحاب الأفكار اخلالقة واملبتكرين الذين 
يف  البتكار  تعزيز  على  م�ساريعهم  ت�ساعد 
ميّكننا  مب��ا  والأع��م��ال  التكنولوجيا  جم��ال 
الطاقة  قطاع  يف  التحول  ه��ذا  حتفيز  م��ن 
واملُ�سي ُقُدماً نحو حتقيق م�ستقبل م�ستدام 
علي  اأحمد  �سعادة  قال  للقطاع. من جهته، 
العاملي:  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  رئ��ي�����ض  ال�����س��اي��غ، 
قطاع  يف  الإم�����ارات  دول���ة  ا�ستثمرت  لطاملا 
ال�ستدامة م�ستلهمًة من اإرث الأب املوؤ�س�ض 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل 
ثراه، فمنذ نحو عقد من الزمن، مت اإطالق 
جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل لتعزز البتكار 
واعتماد الطاقة النظيفة وامل�ستدامة حملياً 

واإقليمياً وعاملياً.
واأ�ساف: تكرم جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل 
الإرث الذي اأر�سى دعائمه املغفور له ال�سيخ 

زايد، وتعزز التحول يف قطاع الطاقة. ويعد 
ال���س��رتاك يف اجلائزة  ع��دد طلبات  ارت��ف��اع 
الأثر  على  دليل  العامل  اأنحاء  خمتلف  من 
ي�سهده قطاع  ال��ذي  والتحول  تركته  ال��ذي 
ال��ط��اق��ة ال��ي��وم م��ن خ���الل اع��ت��م��اد م�سادر 

الطاقة املتجددة.
وقد اأحدثت اجلائزة تقدماً يف قطاع الطاقة 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة ع��امل��ي��اً م���ن خ����الل امل�����س��اع��دة يف 
ال�سغرية  املوؤ�س�سات  م�ساريع  خطط  تنفيذ 
الربحية  غ����ري  وامل���ن���ظ���م���ات  وامل���ت���و����س���ط���ة 
واإجماًل،  العامل.  ح��ول  الثانوية  وامل��دار���ض 
���س��اه��م��ت اجل���ائ���زة وال��ف��ائ��زي��ن ب��ه��ا م��ع��اً يف 
يقرب  ما  حياة  على  اإيجابي  تاأثري  اإح��داث 
289 مليون �سخ�ض. ويف معر�ض تعليقها 
نوال  الدكتورة  قالت  اجل��ائ��زة،  اأهمية  على 
لطاقة  زاي��د  جائزة  اإدارة  مدير  احلو�سني، 
التكنولوجيا  قطاع  ب��اأن  �سك  ل  امل�ستقبل: 
النظيفة قد �سهد تقدماً كبرياً يف ال�سنوات 
الع�سر الأخرية، ونحن على ثقة باأن العقد 
امل���ق���ب���ل ���س��ي��ح��م��ل يف ط���ي���ات���ه ال���ع���دي���د من 
ال��ق��ط��اع، حيث �ست�سهم  الب��ت��ك��ارات يف ه��ذا 
حلول  تقدمي  يف  املبتكرين  واإب��داع��ات  روؤى 
  . ال��ي��وم  ن��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  للم�ساكل  ج��دي��دة 
واأ�سافت: ل يقت�سر دور جائزة زايد لطاقة 
�ستعود  م�ساريع  خطط  متكني  يف  امل�ستقبل 
تعمل  ب��ل  فح�سب،  املجتمع  ع��ل��ى  ب��ث��م��اره��ا 
للفائزين  جم��ت��م��ع  ت��وف��ري  ع��ل��ى  اجل���ائ���زة 
الأف��ك��ار يف  وت��ب��ادل  تعزيز عملهم  ي�سهم يف 
امل�ساريع  ا�ستفادت  وق��د  ال�ستدامة.  جم��ال 
املدار�ض  ق��دم��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال����رائ����دة  امل��ح��ل��ي��ة 
اأف��ك��ار وخ���ربات رواد  ال��ف��ائ��زة م��ن  الثانوية 
م�ستوى  رف���ع  يف  ���س��اه��م  مم��ا  التكنولوجيا 
يف  حت�سن  بدورها  اأحدثت  التي  م�ساريعهم 
الأف�سل.  نحو  جمتمعاتهم  معي�سة  من��ط 
وهذه الإجنازات توؤكد اأن الإلهام والتمكني 
ت�ساهم  وتكرمي اجلهود تعد عنا�سر مهمة 
يف ت��ع��زي��ز ق�����درات ق����ادة ق��ط��اع ال��ط��اق��ة يف 

امل�ستقبل.

% خالل الأ�ضهر الت�ضعة الأوىل من 2017 ارتفاع عدد زّوار دبي بن�ضبة 7،5 

ق�شر الإمارات ي�شارك يف �شوق ال�شفر العاملي يف لندن 2017

اآنا اأول�ضون : متحف اللوفر – ابوظبي ي�ضكل اإ�ضافة نوعية لل�ضياحة العاملية
�ضعر برميل النفط 

الكويتي يرتفع 1.78 
دولر ليبلغ 59.48 دولر

•• الكويت-وام:

الكويتي  ال��ن��ف��ط  ب��رم��ي��ل  ���س��ع��ر  ارت���ف���ع 
ليبلغ  اأم�����ض  ت����داولت  يف  دولر   1.78
59.48 دولر مقابل 57.70 دولر يف 
تداولت يوم اجلمعة املا�سي وفقا لل�سعر 

املعلن من موؤ�س�سة البرتول الكويتية.
يف الأ�سواق العاملية ارتفعت اأ�سعار النفط 
م�ستوياتها  اأع���ل���ى  ق���رب  ل��ت��ب��ق��ى  اخل����ام 
يف ع��ام��ني خ��الل ت����داولت اأم�����ض الأول 
معززة بتوقعات مبوافقة الدول املنتجة 
اإنتاج النفط  للنفط على متديد خف�ض 
ال�سهر  ن��ه��اي��ة  امل��ق��ب��ل  اجتماعها  خ���الل 

اجلاري.
وارت��ف��ع��ت ال��ع��ق��ود الآج���ل���ة ل��ن��ف��ط خام 
ال���ق���ي���ا����ض ال���ع���امل���ي م���زي���ج ب���رن���ت خ����ارج 
م�ستوياتها  لأع���ل���ى  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
م�ستوى  اإىل  لت�سل  �سنتا   37 بن�سبة 
62.45 دولر للربميل يف حني ارتفعت 
الأمريكي  ال��ن��ف��ط اخل���ام  اأ���س��ع��ار  ع��ق��ود 
لت�سل  �سنتا   20 بنحو  دي�سمرب  ت�سيلم 

عند م�ستوى 55.80 دولر للربميل.

•• ابوظبي-الفجر: 

�سوق  م��ع��ر���ض  الم�����ارات يف  ي�����س��ارك ق�سر 
جناح  �سمن  2017وذلك  العاملي  ال�سفر 
ال�سياحة  دائ������رة  ت���ق���وده  ال�����ذي  اب���وظ���ب���ي 
اآنا  ال�سيدة  وتوقعت  ابوظبي.  يف  والثقافة 
والت�سويق  امل��ب��ي��ع��ات  اإدارة  م��دي��رة  اأول�����س��ن 
اإيجابية  نتائج  حتقيق  الإم�����ارات  ق�سر  يف 

ال�سياحة  وك��الء  مع  جديدة  عقود  وتوقيع 
وال�سفر الأوروبيني يف هذا املعر�ض العاملي.

�سوف  ال��ق�����س��ر  ف��ري��ق  ان  اأ����س���ارت اىل  ك��م��ا 
ابوظبي   – اللوفر  ملتحف  بالرتويج  يقوم 
الوروبيني  وال�سفر  ال�سياحة  �سركاء  لدى 
وت��ق��دمي ع��رو���ض خ��ا���س��ة ل��ن��زلء و�سيوف 

ق�سر الإمارات لزيارة املتحف.
وق��ال��ت ان اف��ت��ت��اح ال��ل��وف��ر- اب��وظ��ب��ي حدث 

•• دبي-الفجر: 

حافظت دبي على معّدلت منو قوّية خالل 
ال��ع��ام اجل�����اري، وه���و م��ا ي��وؤك��د اأن��ه��ا ت�سري 
اأرق��ام قيا�سية يف  بخطى ثابتة نحو حتقيق 
عدد الزّوار مع نهاية 2017، حيث اأظهرت 
والت�سويق  ال�����س��ي��اح��ة  دائ�����رة  اإح�����س��ائ��ي��ات 
ل��ل�����س��ي��اح��ة لالأ�سهر  دب���ي  ب��دب��ي  ال��ت��ج��اري 
ملحوظة  زي��ادة  العام  لهذا  الأوىل  الت�سعة 
باملائة   7،5 ن�سبتها  بلغت  ال���زّوار  اأع���داد  يف 
املا�سي.  العام  مقارنة مع الفرتة ذاتها من 
الفرتة ما بني  دب��ي يف  زّوار  ع��دد  بلغ  فلقد 
اأكرث   2017 �سبتمرب  حتى  يناير  �سهري 
من 11،58 مليون زائر، وهو ما يوؤكد على 
لالإمارة،  ال�سياحي  للقطاع  ال��ق��ّوي  الأداء 
لة  املف�سّ الوجهة  لتكون  جاذبيتها  وزي���ادة 

للعديد من الزّوار من �سّتى اأنحاء العامل.
ووا�سلت الهند ت�سّدرها الأ�سواق الرئي�سية 
لدبي خالل الفرتة املا�سية، حيث ا�ستقبلت 
 1،478،000 اأ�سهر حوايل  ت�سعة  دبي يف 
باملائة   20 قدرها  ب��زي��ادة  الهند،  من  زائ��ر 
 .2016 عام  ذاتها من  الفرتة  مقارنة مع 
وت����وؤك����د ه�����ذه ال���ن���ت���ائ���ج الإي���ج���اب���ي���ة جناح 
الفّعالة  الإب��داع��ي��ة  ال��رتوي��ج��ي��ة  احل��م��الت 
هذا  يف  لل�سياحة”  “دبي  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
“كن �سيفي”  املهم، ول�سيما حملة  ال�سوق 
�ساروخان.  ال�سهري  العاملي  بوليوود  لنجم 
مركزها  على  ال�سني  حافظت  جهتها  ومن 

اخلام�ض، حيث ا�ستقبلت دبي خالل الأ�سهر 
 573 اجل����اري  ال��ع��ام  م��ن  الأوىل  الت�سعة 
األ��ف زائ��ر، وهو ما ي�سّكل زي��ادة بن�سبة 49 
العام  م��ن  ذات��ه��ا  ال��ف��رتة  م��ع  باملائة مقارنة 
للقرارات التي  اإنعكا�ساً  املا�سي، وياأتي ذلك 
 2016 اأواخ�����ر  ع���ام  مت الإع����الن عنها يف 
باحل�سول  ال�����س��ني  ل��رع��اي��ا  �سمحت  ال��ت��ي 
على تاأ�سرية الدخول اإىل الإمارات العربية 
منافذ  م��ن  اأٍي  اإىل  ال��و���س��ول  عند  امل��ت��ح��دة 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ك��م��ا ح��اف��ظ��ت  ال����دول����ة.  
واململكة  ال���ث���اين،  امل���رك���ز  ع��ل��ى  ال�����س��ع��ودي��ة 
ا�ستقبلت  حيث  الثالث،  املركز  على  املتحدة 
�سعودي،  زائ��ر   1،250،000 ح��وايل  دب��ي 
م�سجلة انخفا�ساً طفيفاً مقارنة مع الفرتة 
دبي  وا�ستقبلت  امل��ا���س��ي.  ال��ع��ام  م��ن  ذات��ه��ا 
زائر بريطاين ما بني �سهري   905،000
 2 ق��دره  بارتفاع   ،2017 و�سبتمرب  يناير 
العام  م��ن  ذات��ه��ا  ال��ف��رتة  م��ع  باملائة مقارنة 
املا�سي، وذلك على الرغم من احلالة غري 
امل�����س��ت��ق��رة خل����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن الإحت����اد 
الع�سرة  الأ���س��واق  كافة  و�سهدت  الأوروب����ي. 
الرئي�سية لدبي تقريباً معّدلت منو جّيدة 
انخف�ض عدد  ال��ت��ي  ُع��م��ان  �سلطنة  ع��دا  م��ا 
بن�سبة  والكويت  باملائة،   23 بن�سبة  زّواره��ا 
املتحدة  ال���ولي���ات  اح��ت��ل��ت  فيما  ب��امل��ائ��ة.   3
زيادة  وحّققت  ال�ساد�ض  امل��رك��ز  الأم��ري��ك��ي��ة 
باك�ستان  ج����اءت  ب��ي��ن��م��ا  ب��امل��ائ��ة،   6 بن�سبة 
 4 بن�سبة  زي����ادة  م�سّجلة  ال�����س��اب��ع  ب��امل��رك��ز 

باملائة، وارتفع عدد الزّوار من اإيران بن�سبة 
وجاءت  الثامن،  امل��رك��ز  لتحتل  باملائة   16
بن�سبة  زيادة  حمّققة  التا�سع،  باملركز  اأملانيا 

6 باملائة. 
رو�سيا  حّققت  الع�سرين  الأ�سواق  بني  ومن 
ارتفاعاً  يف عدد  �سّجلت  زي��ادة كبرية حيث 
ي�سّكل  م��ا  وه��و  ب��امل��ائ��ة،   95 بن�سبة  ال����زّوار 
عليه  كانت  كما  الرو�ض  ل��ل��زّوار  قوّية  ع��ودة 
احلال يف بداية العام اجلاري ول�سيما بعد 
رو�سيا  رعايا  مبنح  اخلا�ض  ال��ق��رار  تطبيق 
العربية  الإم�������ارات  اإىل  دخ����ول  ت���اأ����س���ريات 
منافذ  م��ن  اأٍي  اإىل  ال��و���س��ول  عند  امل��ّت��ح��دة 
وجاءت  امل��ا���س��ي.  ف��رباي��ر  �سهر  يف  ال��دول��ة 
م�سّجلة  ع�سر  احل����ادي  امل��رك��ز  يف  الفلبني 
املركز  يف  وفرن�سا  باملائة،   10 بن�سبة  زي��ادة 
والأردن  باملائة،   12 بزيادة  ع�سر  اخلام�ض 
باملائة،   18 ب��زي��ادة  ع�سر  ال�سابع  امل��رك��ز  يف 
 15 ب��زي��ادة  ع�سر  التا�سع  املركز  يف  ولبنان 
باملائة، بينما جاءت جمهورية م�سر العربية 
باملائة،   2 ب���زي���ادة  ع�����س��ر  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  يف 
 4 بزيادة  ال�ساد�ض ع�سر  املركز  واإيطاليا يف 
باملائة، وكندا يف املركز الثامن ع�سر بزيادة 
1 باملائة. بينما �سهدت اأ�سرتاليا والبحرين 
فقط  باملائة   2 وبن�سبة  ب�سيطاً  انخفا�ساً 

لكل منهما. 
دول  ت�سكل  الإق��ل��ي��م��ي��ة،  لل�سوق  وبالن�سبة 
الأكرب  امل�ساهم  اخلليجي  التعاون  جمل�ض 
يف اأعداد الزّوار بن�سبة 21 باملائة، ومنطقة 

اأوروب��ا الغربية يف املركز الثاين بن�سبة 20 
 18 بن�سبة  اآ���س��ي��ا  ج��ن��وب  يليهما  ب��امل��ائ��ة، 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  ومنطقة  ب��امل��ائ��ة، 
اآ�سيا  اأفريقيا ومنطقة �سمال وجنوب �سرق 
كانت  كما  منهما.  لكل  ب��امل��ائ��ة   11 بن�سبة 
ح�سة ك��ل م��ن الأم��ري��ك��ي��ت��ني ورو���س��ي��ا مبا 
اأوروبا  ودول  امل�ستقلة،  ال��دول  رابطة  فيها 
باملائة  و5  منهما،  لكل  باملائة   6 ال�سرقية 
ويعك�ض  لأ�سرتالي�سيا.  باملائة  و2  لإفريقيا 
ا�سرتاتيجية  الكبري  اجل��غ��رايف  التنوع  ه��ذا 
والتي  دبي  تعتمدها  التي  املتعددة  الأ�سواق 
وزوار  من  اأ����س���واق  ا���س��ت��ق��ط��اب  اإىل  ت��ه��دف 
خمتلف الأقاليم و الأطياف.  ومع ا�ستمرار 
حر�ض دبي على تطوير وتو�سيع ما تتمّتع 
ب���ه م���ن م���ق���ّوم���ات ���س��ي��اح��ي��ة، ت��ع��ك�����ض هذه 
الأرقام قوة قطاع ال�سياحة يف الإمارة ومنو 
لل�سياحة  رائ���دة  كوجهة  جاذبيتها  ع��وام��ل 
الت�سعة  الأ�سهر  اأرق��ام  توؤكد  والأعمال. كما 
يف  ت�سرّي  الإم���ارة  اأّن   2017 للعام  الأوىل 
“الروؤية  حتقيق  جت��اه  م�سطرد  من��و  خ��ط 
20 مليون  ل�ستقبال   ”2020 ال�سياحية 
وبالتايل  املقبل،  العقد  بحلول  �سنوياً  زائ��ر 
زيادة م�ساهمة القطاع ال�سياحي يف اإجمايل 
�سعادة هالل  ل��الإم��ارة. وق��ال  املحلي  الناجت 
ال�سياحة  لدائرة  العام  املدير  امل��ّري،  �سعيد 
والت�سويق التجاري بدبي “دبي لل�سياحة”: 
ال��زّوار التي  النتائج الإيجابية يف عدد  “اإّن 
حّققتها دبي منذ بداية العام اجلاري وحتى 

العاملية  النمو  م��ع��ّدلت  تفوق  وال��ت��ي  الآن، 
توؤّكد على التاأثري الإيجابي ل�سرتاتيجيتنا 
ال���ت���ي اع��ت��م��دن��اه��ا وت��ت�����س��م��ن الإج�������راءات 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، واحل�����م�����الت ال���رتوي���ج���ي���ة، 
واملبادرات الرائدة التي تعنى بهذا القطاع، 
والربامج التي تنّظم بالتعاون مع �سركائنا. 
ويف الوقت ذاته نوا�سل جهودنا مع خمتلف 
اجلهات لرت�سيخ مكانة دبي وتعزيز ميزاتها 
العامل،  م�ستوى  على  التناف�سية  وقدراتها 
تطّلعات  تلبية  هو  الأ�سا�سي  هدفنا  ويبقى 
الر�سا.  م�ستويات  اأع��ل��ى  لتحقيق  ال�����زّوار 
وبالتايل تعزيز ال�سعور لديهم بالولء لدبي 
ليكونوا موؤيدين اأو مروجني للمدينة لي�ض 
م��ن اأج���ل ���س��م��ان ت��ك��رار زي��ارت��ه��م فح�سب، 
الزّوار  املزيد من  ا�ستقطاب  اأجل  واإمنا من 
ال�سياحية  ال���روؤي���ة  حتقيق  يف  ي�ساهم  مب��ا 

.2020

عاملي بكل تاكيد �سوف تكون له ابعاد اإيجابية 
يف  والثقافة  ال�سياحة  �سناعة  على  كبرية 
عموما  واملنطقة  الم���ارات  ودول���ة  ابوظبي 
الفريد  بت�سميمه  العاملي  املتحف  ه��ذا  لأن 
يف جزيرة ال�سعديات يعترب ايقونة معمارية 

وفنية لمثيل لها يف العامل حتى الن.
 وقالت انه مع افتتاح متحف اللوفر ابوظبي 
ترتفع  ����س���وف  اجل�������اري  ن���وف���م���رب   11 يف 
م��ع��دلت ال���س��غ��ال يف ق�سر الم�����ارات اىل 
ان ق�سر  ا�سارت اىل  ، كما  معدلت قيا�سية 
يف  مرتفعة  ا�سغال  معدلت  حقق  الم���ارات 

. �سهر اأكتوبر املا�سي جتاوزت ال 90% 
جدا  مهم  ب��اأن��ه  الأوروب����ي  ال�سوق  وو�سفت 
لق�سر المارات الذي يعترب وجهة �سياحية 
لدى  والع��م��ال  الرتفيه  ل�سياحة  متكاملة 
اللوفر  متحف  مع  يتكامل  انه  كما  النخبة 
العامل  ايل  اب��وظ��ب��ي  ت���ق���دمي  يف  اب��وظ��ب��ي 

كوجهة �سياحية وثقافية رائدة.
اللوفر  متحف  ان  اول�سن  ال�سيدة  وق��ال��ت   
يف  ي�سهم   ، ال�سعديات  ج��زي��رة  يف  اب��وظ��ب��ي 
للثقافة  كمن�سة  اأب��وظ��ب��ي  م��ك��ان��ة  تر�سيخ 
الف  ج��ذب  على  �سيعمل  حيث  املنطقة،  يف 
ال�سياح من دول العامل نظرا للقيمة الفنية 

يف  نوعه  م��ن  الوحيد  باعتباره  ل��ه  العالية 
منطقة اخلليج وال�سرق الو�سط .

واأ�سافت قائلة : ان زيارة متحف اللوفر يف 
انطباعات  ت��رتك  �سوف  ال�سعديات  جزيرة 
ابوظبي.  ي���زور  �سائح  ك��ل  ذاك���رة  يف  خا�سة 
ال��ت��ن��وع الثقايف  ت��ق��دم  اب��وظ��ب��ي  وذك����رت ان 
للعامل ، فهي حتافظ على الهوية الوطنية 
وحتمي الرتاث املحلي من جهة وتنفتح على 
احت�سان  خ��الل  من  العاملي  الفني  ال��رتاث 
الفنون  وحمبي  ال��زوار  ل�ست�سافة  اللوفر 
والثقافة م��ن ان��ح��اء ال��ع��امل.  واك���دت بهذا 
يعترب  ابوظبي  اللوفر  متحف  ان  ال�سدد 
الثقافية  لل�سياحة  راق��ي��ة  ن��وع��ي��ة  ا���س��اف��ة 
ال��ع��امل��ي��ة. واك����دت ع��ل��ي اه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون مع 
والتي  ابوظبي  والثقافة يف  ال�سياحة  دائ��رة 
كوجهة  ب��الإم��ارة  ال��وع��ي  تعزيز  اإىل  ت�سعى 
اأكرب  اح���د  بريطانيا  يف  مف�سلة  �سياحية 
اأ�����س����واق ال�����س��ي��اح��ة اخل���ارج���ي���ة يف اأوروب������ا.  
عرب  ي�سعي  الم����ارات  ق�سر  اأن  واأو���س��ح��ت 
امل�ساركة يف املعر�ض اإىل ت�سليط ال�سوء على 
ال�سيافة واخلدمات  و  الرتفيهية  املنتجات 
الراقية ل�سياحة النخبة امام وكالء �سناعة 

ال�سياحة وال�سفر يف اوروبا والعامل.

معايل عمر بن �سلطان العلماء معايل الدكتور هان �سونغ-�سوفخامة اأولفور راغنار غرمي�سون عدنان اأمني �سعادة اأحمد علي ال�سايغ
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 107.6 مليار درهم القيمة ال�ضوقية 
لأ�ضهم الأجانب نهاية اأكتوبر

•• اأبوظبي-وام:

الأ�سهم  اأ�سواق  يف  الأجانب  امل�ستثمرين  لأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  وا�سلت 
107.6 مليار  الإماراتية ارتفاعها لل�سهر الرابع على التوايل قافزة اإىل 
درهم خالل �سهر اأكتوبر املا�سي بزيادة قدرها 2.6 مليار درهم مقارنة مع 

ال�سهر الذي �سبقه وذلك ح�سب الأرقام ال�سادرة عن الأ�سواق.
تعود ملكيتها  التي  ال�سوقية لالأ�سهم  القيمة  الذي و�سلته  امل�ستوى  ويعد 
منذ  الأع��ل��ى  و خليجيون”  وع��رب  اأج��ان��ب  �سرائحهم”  بجيمع  لالأجانب 
الأ�سواق  اإىل  ال�سيولة  �سخ  يف  ا�ستمرارهم  يعك�ض  ما  اجل��اري  العام  بداية 
الأم����ر ال���ذي اأ���س��ه��م يف ارت��ف��اع اأ���س��ع��ار ال��ع��دي��د م��ن الأ���س��ه��م امل��ن��ق��اة خالل 

ال�سهرين املا�سيني.
وكان لفتا للنظر الن�ساط الكبري للم�ستثمرين الأجانب من غري العرب 
خالل �سهر اأكتوبر بعدما ارتفعت القيمة ال�سوقية لأ�سهمهم من 73.742 
مليار درهم يف �سبتمرب اإىل 75.863 مليار درهم مع نهاية �سهر اكتوبر 

بنمو ن�سبته %2.9 تقريبا .
ال�سوقية  القيمة  ارت��ف��ع��ت  فقد  ال��ع��رب  امل�ستثمرين  ح��رك��ة  �سعيد  وع��ل��ى 
 6.755 اإىل  دره��م  مليار   6.7 ذاتها من  الر�سد  ف��رتة  خ��الل  لأ�سهمهم 
مليار درهم يف حني قفزت ملكية ال�سهم التي تعود ملكيتها للم�ستثمرين 

اخلليجيني من 24.842 مليار درهم اإىل نحو 25 مليار درهم.
لأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  �سعدت  فقد  الأ���س��واق  م�ستوى  على  وتف�سيال 
الجانب بجميع ت�سنيفاتهم يف �سوق دبي املايل اإىل 63 مليار تقريبا خالل 
�سهر اأكتوبر بزيادة ن�سبتها %16.9 مقارنة مع 61.95 مليار درهم يف 

�سهر �سبتمرب من العام اجلاري.
منها   70% نحو  على  ال��ع��رب  غ��ري  م��ن  الأج��ان��ب  امل�ستثمرون  وا�ستحوذ 
وبقيمة و�سلت اإىل 44 مليار درهم يف حني بلغت قيمة اأ�سهم العرب 4.99 

مليار درهم ونحو 14.08 مليار للم�ستثمرين اخلليجيني.
الأجانب  ال�سوقية لأ�سهم  القيمة  بلغت  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �سوق  ويف 
31.775 مليار درهم للم�ستثمرين  44.6 مليار درهم منها  ب�سكل عام 
ونحو  للخليجيني  دره���م  مليار   10.925 و  ال��ع��رب  غ��ري  م��ن  الج��ان��ب 

2.355 مليار درهم للعرب .
ومن املنتظر توا�سل الزيادة يف القيمة ال�سوقية للم�ستثمرين الجانب يف 
الفرتة املتبقة من العام 2017 بدعم من التح�سن املتوقع لأ�سعار العديد 

من ال�سهم التي ي�ستثمرون فيها.

�ضوق دبي املايل يبحث تعزيز 
التعاون مع وفد اإندوني�ضي

•• دبي -وام:

الإندوني�سية  ال��ب��ور���س��ة  يف  امل�����س��وؤول��ني  ك��ب��ار  م��ن  امل�ستوى  رف��ي��ع  وف��د  زار 
املايل  دب��ي  ���س��وق  اإندوني�سيا  يف  الإع��الم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  ع��دد  وممثلي 
وتطوير  الإ�سالمي  القت�ساد  قطاع  يف  الناجحة  جتربتها  على  لالإطالع 
�سوق راأ�ض املال الإ�سالمي. تراأ�ض الوفد الدكتور تيتو �سولي�ستيو الرئي�ض 
التنفيذي للبور�سة الإندوني�سية وكان يف ا�ستقباله خليفة رباع نائب رئي�ض 
قطاع العمليات يف ال�سوق اإىل جانب عدد من امل�سوؤولني يف ال�سوق ومركز 
حول  واف  �سرح  اإىل  ال��وف��د  وا�ستمع  الإ���س��الم��ي.  القت�ساد  لتطوير  دب��ي 
النجاحات التي حققتها اإمارة دبي باعتبارها عا�سمة القت�ساد الإ�سالمي 
عامليا وتناولت اأ�سمه لوتاه رئي�ض اإدارة الرقابة الداخلية يف �سوق دبي املايل 
ال�سريعة  مع  املتوافق  الأول  املال  �سوق  باعتباره  ال�سوق  وجناحات  م�سرية 
لعبه يف  ال��ذي  امل��ح��وري  وال���دور   2007 ال��ع��ام  منذ  العاملي  امل�ستوى  على 
توفري الأطر والآليات الداعمة لنمو قطاع راأ�ض املال الإ�سالمي من خالل 
اإ�سدار جمموعة متنوعة من معايري ال�سريعة ومنها معيار الأ�سهم معيار 

ال�سكوك ومعيار التحوط.
دبي  م��رك��ز  والتخطيط يف  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  رئ��ي�����ض  خ��رب��ا���ض  �سعيد  وق���دم 
املركز  ا�سرتاتيجية  ح��ول  تعريفيا  عر�سا  الإ���س��الم��ي  القت�ساد  لتطوير 
قطاعات  خمتلف  تنمية  ب��ه��دف  دب��ي  اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة  وامل���ب���ادرات 
القت�ساد الإ�سالمي ومنها على �سبيل املثال التمويل الإ�سالمي والأغذية 
احلالل وال�سياحة. و قال �سعادة عي�سى كاظم رئي�ض جمل�ض اإدارة �سوق دبي 
املايل بهذه املنا�سبة : حققت دبي جناحات هائلة ور�سخت مكانتها عا�سمة 
دبي  مبادرة  اإط��الق  وجيزة عقب  عامليا خالل فرتة  الإ�سالمي  لالقت�ساد 
عا�سمة القت�ساد الإ�سالمي يف العام 2013 وذلك بف�سل الإرث العريق 
الذي متتلكه يف هذا املجال والروؤية الثاقبة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ال����وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
اإدراج  دب��ي رع��اه اهلل. واأ���س��اف كاظم : لقد متكنت دب��ي من ت�سدر مراكز 
ال�سكوك عامليا باإدراجات تقارب 53 مليار دولر ومن بينها �سكوك �سادرة 
عن احلكومة الإندوني�سية بف�سل تطويرها لبنية تنظيمية عاملية امل�ستوى 
وامل�ستثمرين  ال�سكوك  م�سدري  �سرائح  خمتلف  ربط  على  فائقة  وق��درة 
اإننا �سعداء با�ستقبال الوفد الإندوني�سي ونحر�ض با�ستمرار على  عامليا .. 
توطيد العالقات مع خمتلف الدول ال�سديقة وامل�ساهمة يف تنمية وتطور 
العديد منها عرب نقل خربات دبي وجتاربها الناجحة يف خمتلف املجالت 

ويف مقدمتها قطاع اأ�سواق راأ�ض املال الإ�سالمية.

�ضندوق اأوبك للتنمية الدولية ي�ضارك 
يف اأعمال موؤمتر املياه والتنمية

•• فيينا -وام: 

يف  امل�ساركة  “اأوفيد”  الدولية  للتنمية  اأوب��ك  �سندوق  اإدارة  اأعلن جمل�ض 
اأعمال موؤمتر املياه والتنمية اخلام�ض الذي تنظمه جمعية املياه الدولية 
يف  النا�سئة”  ل��الق��ت�����س��ادات  امل�����س��ت��دام��ة  “احللول  ع��ن��وان  حت��ت  “اإيوا” 
دولة   80 مب�ساركة  املقبل،  ال�سبوع  اآير�ض  بوين�ض  الأرجنتينية  العا�سمة 
وممثلي الوكالت املانحة واملنظمات غري احلكومية واجلهات املعنية باإدارة 

مرافق املياه وال�سرف ال�سحي والباحثني وال�ست�ساريني وال�سركات.
وذكرت “اأوفيد” يف بيان لها اأن م�ساركتها تاأتي يف اإطار الدعم الذي يقدمه 
�سندوق اأوبك اإىل اجلمعية التي ت�سجع على اإعادة ا�ستخدام مياه ال�سرف 

املعاجلة.

خال ا�شتقبال وزير التطوير القت�شادي املالديفي

»القت�ضاد« تبحث تعزيز التعاون القت�ضادي وال�ضتثماري مع املالديف
املن�شوري: عاقاتنا التجارية وال�شتثمارية مع املالديف ت�شهد منوًا 

متوا�شًا.. وال�شياحة والطاقة املتجددة والطران اأبرز جمالت التعاون
•• اأبوظبي-الفجر:

�سعيد  بن  �سلطان  املهند�ض  معايل  اأك��د 
دولة  اأن  الق��ت�����س��اد،  وزي����ر  امل��ن�����س��وري 
وجمهورية  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات 
اقت�سادية  بعالقات  تتمتعان  امل��ال��دي��ف 
�سهد  حيث  ومتنامية،  ج��ي��دة  وجت��اري��ة 
غري  اخلارجية  التجارة  حجم  اإج��م��ايل 
مطردة  زي���ادات  البلدين  ب��ني  النفطية 
املا�سية،  اخلم�ض  ال�����س��ن��وات  م��دى  على 
475 مليون  2016 نحو  وبلغ يف عام 
دولر  مليون  اإم��ارات��ي )129.2  دره��م 
اأمريكي(، مرتفعاً من نحو 422 مليون 
درهم عام 2015، وبزيادة بلغت ن�سبتها 

.12.5%
معاليه  ا����س���ت���ق���ب���ال  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
�س������عيد،  حم��م��د  م��ع��ايل  دب���ي،  يف  ام�����ض 
بجمهورية  القت�سادي  التطوير  وزي��ر 
بح�س����ور  ل������ه،  املرافق  والوفد  املالديف 
�سعادة جمعة حممد الكيت، وكيل الوزارة 
اخلارجية،  ال���ت���ج���ارة  ل��ق��ط��اع  امل�����س��اع��د 
ال�ستثمار  اإدارة  مديرة  اليوحة،  وهند 

بالوزارة.
التعاون  اإم��ك��ان��ات  ال��ل��ق��اء بحث  وت��ن��اول 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي ب���ني ال��ب��ل��دي��ن يف ع����دد من 
القطاعات ذات الهتمام امل�سرتك والتي 
لكل  القت�سادية  الأج��ن��دة  م��ع  تن�سجم 

منهما..
 وكان من اأبرزها زيادة التبادل التجاري 
وال�سياحة  الطريان  قطاع  يف  والتعاون 
امل����راف����ق  وت����ع����زي����ز ال�����س����ت����ث����م����ارات يف 
عن  ف�ساًل  ال�سياحية،  التحتية  والبنى 
الطاقة  وجم������الت  ال���ع���ق���اري  ال���ق���ط���اع 
ال�سغرية  وامل�ساريع  والبتكار  املتجددة 

واملتو�سطة.

جمل�س �ضيدات اأعمال عجمان يبحث التعاون مع عدد من اجلهات القت�ضادية يف الأردن
على �سرورة تنظيم فعاليات م�سرتكة ت�سم 
العربيات  الع��م��ال  ���س��ي��دات  مظلتها  حت��ت 
والأ�سر املنتجة مبا ي�سمح بتبادل اخلربات 
على  وتعريفهن  امل�سرتكة  املعار�ض  خ��الل 
م�سريتهن  اىل  ت�����س��اف  ج��دي��دة  م�����س��اري��ع 
مبتطلبات  ورب��ط��ه��ا  م��ن��ت��ج��ات��ه��ن  وت��ق��ي��ي��م 
ال�سوق وامل�ستهلكني. وخالل الزيارة عرفت 
�سيدات اعمال  اإدارة جمل�ض  رئي�ض جمل�ض 
واأهم  املتنوعة  املجل�ض  ب��خ��دم��ات  عجمان 
مدار  على  املجل�ض  ينظمها  التي  املعار�ض 
والالحمدود  الكبري  الدعم  وثمنت  العام. 
م��ن ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ل�����س��ي��دات العمال 
م�ساهمة  ع��ل��ى  م���وؤك���دة  امل��ن��ت��ج��ة  وال����س���ر 
ذلك القطاع ب�سكل كبري يف الناجت املحلي، 
ي�����س��ع��ى م���ن خالل  امل��ج��ل�����ض  اأن  م��و���س��ح��ة 
العديد  تنظيم  اإىل  ال�سرتاتيجية  خطته 
من الدورات والندوات والفعاليات بالتعاون 
مع اجلهات املعنية لتاأهيل �سيدات العمال 
والوقوف على اأهم التحديات التي تواجهها 
�سيدات الع��م��ال.  ه��ذا وب��داأ الوفد بزيارة 
اىل �سفارة دولة لالمارات باململكه الردنية 
في�سل  ب�����س��ع��ادة/  ال��ت��ق��ى  ح��ي��ث  الها�سميه 
باعمال  ال��ق��ائ��م   - م��ال��ك  اآل  را���س��د  اأح��م��د 
�سفارة المارات باململكة.  وقام وفد جمل�ض 
�سيدات اعمال عجمان بزيارة غرفة جتارة 
�سعادة  املجل�ض   وف��د  ا�ستقبل  حيث  الردن 
العني نائل رجا الكباريتي - رئي�ض جمل�ض 

هال  ���س��ع��ادة  و  الردن  جت����ارة  غ��رف��ة  ادارة 
اخل�ساونه - نائب املدير العام، وا�ستعر�ض 
و�سبل  وال��ربام��ج  الن�سطة  اأه��م  ال��ط��رف��ان 
تبادل  اللقاء  ختام  ويف  امل�ستقبلي   التعاون 
ال���ط���رف���ان ال���ه���داي���ا ال���ت���ذك���اري���ة. ك��م��ا زار 
والتقى  ب�����الردن   ال���س��ت��ث��م��ار  ال��وف��د هيئة 
العام  الم��ني   - حرتوقه  ف��ري��دون  ب�سعادة 
بهيئة  املختلفه  القطاعات  وممثلي  للهيئة 
ال�ستثمار ومت بحث األيات التعاون امل�سرتك 
وت���ب���ادل اخل����ربات وق���د اإط��ل��ع ال��وف��د على 
قانون  وم��زاي��ا  الهيئة  عن  تقدميي  عر�ض 
ال�ستثمار وتعريف عن مديرية ال�سادرات 
واملعار�ض خا�سة يف جمال تنظيم املعار�ض 
بالنافذة  والتعريف  واخلارجية  الداخلية 
اأعمال  �سيدات  وف��د  ق��ام  كما  ال�ستثمارية. 
ب����زي����ارة غ���رف���ة ���س��ن��اع��ة الردن  ع���ج���م���ان، 
النائب   - الرفاعي  حممد  ب�سعادة  والتقى 
ومدير  الدارة  جم��ل�����ض  ل��رئ��ي�����ض  الول 
الغرفة ونائبه ا�سافة اىل �سيدات العمال 
حيث اطلع على مهام واهداف جلنة �سيدات 
ومت  الردن  غرفة  يف  ال�سناعيات  الع��م��ال 
واملهن  العمال  �سيدات  ملتقى  ا�ستعرا�ض 
العمال  �ساحبات  ن��ادي  وجمعية  الردين 
اعمال  �سيدات  ووق��ع جمل�ض  ه��ذا  وامل��ه��ن. 
�سناعة  غرفة  مع  تعاون  اتفاقية  عجمان 
الردن لتعزيز التعاون وال�سراكة امل�ستقبلية 
الدروع  املجل�ض  تبادل  كما  الطرفني،  بني 

ال��ت��ذك��اري��ة م��ع ك��اف��ة اجل���ه���ات. وق����ام وفد 
بزيارة  ع��ج��م��ان  اع���م���ال  ���س��ي��دات  جم��ل�����ض 
الردنية،  امل�����راأة  وت��اأه��ي��ل  ت��دري��ب  جمعية 
ال�سيخة  اجلمعية  رئي�سة  الوفد  وا�ستقبل 
منيفه ه��ارون اجل��ازي و �سعادة �سمر عودة 
والدكتور  اجل��م��ع��ي��ة  م��دي��رة   - ال��ف��اع��وري 
اجلمعية  م�ست�سار  الوليدات  عبدالرحمن 
اخلدمات  امل�����س��رتك  ال��ل��ق��اء  وا���س��ت��ع��ر���ض 
والربامج التي تقدمها اجلمعية يف جمال 
و�سناعة  وال��ط��ب��خ  وال��ت��ج��م��ي��ل  اخل��ي��اط��ة 
ا���س��ت��ع��ر���ض جم��ل�����ض �سيدات  ال�����س��ج��اد ك��م��ا 

•• عجمان ـ الفجر 

قام وفد من جمل�ض �سيدات اعمال عجمان 
بزيارة  عجمان  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  يف 
بهدف  ال��ه��ا���س��م��ي��ة  الردن����ي����ة  امل��م��ل��ك��ة  اإىل 
املعنية  التعاون مع عدد من اجلهات  بحث 
ب���ال�������س���اأن الق���ت�������س���ادي وت����ب����ادل اخل����ربات 
التقى  حيث  م�ستقبال،  ال�سراكات  وتعزيز 
وف���د جمل�ض ���س��ي��دات اأع���م���ال ع��ج��م��ان مع 
�سناعة  وغرفة  الردن  يف  ال�ستثمار  هيئة 
امل����راأة  وت���دري���ب  ت��اأه��ي��ل  وج��م��ع��ي��ة  الردن 
الردنية وغرفة جتارة الردن. تراأ�ض الوفد 
الدكتورة اآمنة خليفة اآل علي ع�سو جمل�ض 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض   � عجمان  غرفة  اإدارة 
من  وع��دد  عجمان،  اعمال  �سيدات  جمل�ض 
موظفات املجل�ض. واو�سحت الدكتورة اآمنة 
خليفة اأن الزيارة تاأتي �سمن خطة جمل�ض 
التعاون  ل��ت��ع��زي��ز  اأع���م���ال ع��ج��م��ان  ���س��ي��دات 
اخل��ارج��ي م��ع خمتلف اجل��ه��ات مب��ا ي�سمح  
تطلعات  وترجمة  املجل�ض  اأه��داف  بتحقيق 
�سيدات العمال وال�سر املنتجة من خالل 
ومعار�ض  فعاليات  يف  وامل�ساركة  التنظيم 
تخدم �سيدات العمال وتزيد من اإ�ستدامة 
خليفة،  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��وة  وثمنت  اع��م��ال��ه��ن. 
دور احلكومات وحر�سها على متكني املراأة 
حتقيق  على  ذلك  تاثري  وم��دى  اإقت�سادياً، 
اكدت  كما  وامل�����س��ت��دام��ة،  ال�ساملة  التنمية 

التي  والن�����س��ط��ة  ال��ربام��ج  اع��م��ال عجمان 
الطرفان  وق����ع  ال��ل��ق��اء  وخ����الل  ي��ق��دم��ه��ا، 
م��ذك��رة ت��ف��اه��م ب��ه��دف ال��ت��ع��اون يف تنفيذ 
اللقاء  برامج وم�ساريع م�سرتكة ويف ختام 
ال��ت��ذك��اري��ة. ويف ختام  ال��ه��داي��ا  ت��ب��ادل  مت 
اآم���ن���ة خليفة  ال���دك���ت���ورة  ال����زي����ارة وج���ه���ت 
حفاوة  على  اجلهات  لكافة  اجلزيل  ال�سكر 
�سراكة  تكوين  على  واحل��ر���ض  ال�ستقبال 
املعار�ض  يف  امل�����س��ارك��ة  خ����الل  م���ن  ف��اع��ل��ة 
املعنية ب�سيدات العمال �سواء التي تنظم يف 

عجمان او الردن.

غرفة الفجرية تبحث العالقات القت�ضادية مع دول الحتاد الأوروبي
•• الفجرية-الفجر:

بعثة  �سفري  ف��ون��دي  باتري�سيو   ���س��ع��ادة  زار 
الحتاد الأوروب��ي لدى الدولة غرفة جتارة 
وفد  يرافقه  ام�ض  ظهر  الفجرية  و�سناعة 
با�ستقبالهم  وق��ام  بالبعثة،  امل�سوؤولني  م��ن 

�سلطان جميع عبيد نائب مدير عام الغرفة.  
ومت خالل اللقاء بحث العالقات القت�سادية 
الإم�������ارات ودول الحت����اد  ب���ني  وال��ت��ج��اري��ة 
الأوروبي ب�سفة عامة و�سبل تعزيز العالقات 
بني اأ�سحاب الأعمال يف اإمارة الفجرية مع 
وقدم  الأوروب����ي.  الحت���اد  دول  نظرائهم يف 

تتميز  التي  لل�سمات  عر�ساً  جميع  �سلطان 
اإىل موقعها  ال��ف��ج��رية  م�����س��رياً  اإم�����ارة  ب��ه��ا 
واأنها  ه��رم��ز  م�سيق  خ���ارج  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
دول  ب��ني  م��ا  التجارة  حلركة  م��رك��زاً  تعترب 
واأفريقيا  الأو���س��ط  ال�سرق  ومنطقة  اأوروب���ا 
اآ�سيا.  وا�ستعر�ض فر�ض ال�ستثمار  وجنوب 

املتاحة يف الإم��ارة ل�سيما يف جمال تخزين 
البرتوكيماوية  وال�سناعات  النفط  وتكرير 

وال�سياحة واخلدمات اللوج�ستية . 
العالقات  اأن  الغرفة  ع��ام  نائب مدير  واأك��د 
ودول  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني 
ملمو�ساً يف  الأوروب���ي ت�سهد تطوراً  الحت��اد 

اإىل  املجالت القت�سادية والتجارية م�سرياً 
التفاقيات  م��ن  ل��ع��دد  اجل��ان��ب��ني  توقيع  اأن 
ال��ن��وع��ي��ة م���ن ���س��اأن��ه��ا حت��ف��ي��ز ف���ر����ض منو 
اأو�سع  اآف����اق  امل��ت��ب��ادل��ة وف��ت��ح  ال���س��ت��ث��م��ارات 

للتعاون القت�سادي والتجاري امل�سرتك.
خربات  م��ن  ال�ستفادة  امكانية  اإىل  واأ���س��ار 
دول الحت��اد الأوروب���ي يف جم��الت البتكار 
واأن�سطة  واملتو�سطة  ال�سغرية  وال�����س��رك��ات 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ط��وي��ر وح���ل���ول املدن 
ال�سرتاتيجية  ���س��م��ن  وذل������ك  ال����ذك����ي����ة، 
الوطنية لالبتكار والتي مت اإطالقها �سمن 
ل��ت�����س��ري��ع خ��ط��وات التحول  ال���دول���ة  ج��ه��ود 
الإب���داع  على  ال��ق��ائ��م  امل��ع��رف��ة  اقت�ساد  نحو 

والبتكار.
دول  حر�ض  فوندي  باتري�سيو  �سعادة  واأك��د 
ت��ع��زي��ز عالقاتها  ع��ل��ى  الأوروب�������ي  الحت�����اد 
مع دول��ة الإم���ارات واأ���س��ار اإىل اأهمية تبادل 
زي��ارات الوفود من اجلانبني ملا لها من اأثر 
ال�ستثمارية  بالفر�ض  التعريف  يف  مبا�سر 
املتاحة واأبرز جمالت التعاون والت�سهيالت 
واحل���واف���ز امل��ق��دم��ة ل��ال���س��ت��ث��م��ارات يف تلك 

املجالت.

 موؤكداً ا�ستعداد الدولة مل�ساركة املعرفة 
متتلكها  ال���ت���ي  ال���وا����س���ع���ة  واخل��������ربات 
التطوير  جم�������الت  م����ن  ال����ع����دي����د  يف 
القت�سادي والتجاري وال�ستثماري، مبا 
ي�سهم يف دفع عجلة النمو يف جمهورية 

املالديف ال�سديقة.

فر�ص تنموية
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال م��ع��ايل حممد �سعيد، 
وزير التطوير القت�سادي يف جمهورية 
تنمية  اإىل  ت�سعى  ب���الده  اإن  امل��ال��دي��ف، 
اأوا���س��ر ال��ت��ع��اون الق��ت�����س��ادي م��ع دولة 
الإمارات ب�سورة م�ستمرة، ول �سيما اأنها 
تعد اأكرب �سريك جتاري جلزر املالديف 

على م�ستوى املنطقة.
يف  ال�����س��ي��اح��ة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����ار 
وجاذباً  تناف�سياً  قطاعاً  تعد  امل��ال��دي��ف 
وهو  والعاملي،  الإقليمي  امل�ستويني  على 
يف تو�سع دائم، ما يجعله غنياً بالفر�ض 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة وال��ت��ن��م��وي��ة امل��ه��م��ة التي 
الأعمال  قطاع  منها  ي�ستفيد  اأن  ميكن 
والذي  املتطور  الإم���ارات���ي  وال�ستثمار 
ك��ب��رية يف ه����ذا املجال  مي��ت��ل��ك خ����ربات 

احليوي.
واأ�ساف معاليه اأن املالديف ت�سهد تركيزاً 
ت��ن��م��ي��ة ق��ط��اع��ات الطريان  ع��ل��ى  م��ه��م��اً 
كما  فيها،  والعقارات  املتجددة  والطاقة 
ت��ق��وم ب��ت��ط��وي��ر ق���وان���ني ج���دي���دة وبناء 
وجذب  لت�سجيع  ح��دي��ث��ة  ح���رة  م��ن��اط��ق 
املجالت،  م��ن  العديد  يف  ال���س��ت��ث��م��ارات 
م�سرياً اإىل اأن هذه املحاور متثل قوا�سم 
م�سرتكة مع �سيا�سة الإمارات التنموية، 
الأمر الذي يوفر اأر�سية خ�سبة لتوثيق 
ال�����س��راك��ة وال���ت���ع���اون م���ن خ��الل��ه��ا بني 

البلدين.

التجارة اخلارجية حمور للتعاون
ان قطاع  املن�سوري  ال��وزي��ر  ق��ال معايل 
ال���ت���ج���ارة اخل���ارج���ي���ة مي��ث��ل اأح�����د اأه���م 
ما  ظ��ل  �سيما يف  ول  ال��ت��ع��اون،  حم����اور 
ت��ت��م��ت��ع ب���ه دول�����ة الإم��������ارات م���ن موقع 
ن�سبياً  وق���ري���ب  ا���س��رتات��ي��ج��ي  ج���غ���رايف 
م��ن ج��زر امل��ال��دي��ف، وم��رك��ز جت���اري ذي 
وقطاع  وعاملياً،  اإقليمياً  رائ��دة  مقومات 
يجعلها  ما  متطور،  وبحري  ج��وي  نقل 
التجاري  التبادل  لتعزيز  مهماً  حم��وراً 
امل���ال���دي���ف، وخ�����س��و���س��اً يف جمايل  م���ع 

الت�سدير واإعادة الت�سدير.

ملتقى اأعمال
واأ�سار معاليه اإىل اأهمية تكثيف احلوار 
والتعاون بني اجلهات املخت�سة والقطاع 

املرحلة  خ����الل  ال��ب��ل��دي��ن  يف  اخل���ا����ض 
الأول����وي����ات ومواطن  ل��ت��ح��دي��د  امل��ق��ب��ل��ة 
الهتمام امل�سرتك، منوهاً يف هذا ال�سدد 
ب��اأه��م��ي��ة م��ل��ت��ق��ى الأع����م����ال الإم����ارات����ي 
يف  دي�سمرب   18 عقده  املقرر  املالديفي 
دولة الإم��ارات لطرح الفر�ض التجارية 
جمهورية  يف  ال����ب����ارزة  وال���س��ت��ث��م��اري��ة 

املالديف.

تعزيز ال�شتثمار يف 
ال�شياحة والطاقة والبتكار

واأ����س���اف م��ع��ايل ال���وزي���ر امل��ن�����س��وري اأن 
للقطاع  العالية  ال�ستثمارية  ال��ق��درات 
اخل��ا���ض ب��دول��ة الإم������ارات، وم���ا يتمتع 
تفتح  ومتطورة،  وا�سعة  خ��ربات  من  به 
بدورها اآفاقاً اإ�سافية لزيادة ال�ستثمارات 

امل�����س��اري��ع الق��ت�����س��ادي��ة لفائدة  واإق���ام���ة 
التي  القطاعات  يف  �سيما  ول  اجلانبني، 
للبلدين،  التنموية  ال��روؤى  مع  تن�سجم 
وما  وال�سيافة  ال�سياحة  مقدمتها  ويف 
ي��ت��ع��ل��ق ب��ه��م��ا م���ن ب��ن��ى حت��ت��ي��ة ومرافق 
وخ��دم��ات، ف�ساًل ع��ن جم��الت الطاقة 
ال�سغرية  وامل�ساريع  والبتكار  املتجددة 
مهمة  حمركات  باعتبارها  واملتو�سطة، 

للنمو القت�سادي.

م�شاركة املعرفة
دولة  الوزير عن حر�ض  واأع��رب معايل 
التنمية  ج���ه���ود  دع����م  ع��ل��ى  الإم���������ارات 
ت�سهدها  ال��ت��ي  امل��ت��زاي��دة  الق��ت�����س��ادي��ة 
ال�سنوات  يف  ���س�����������ي��م��ا  ول  امل����ال����دي����ف، 

الأخرية.. 
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العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
  اعالن بالن�صر

املرجع   ٢017/181
ليكن معلوما للجميع بان كال من ال�سيدة/ ماجنو توما�ض توما�ض ماثيو - هندية اجلن�سية ون�سبتها %50 
وال�سيدة/ راجنيني فاريات �سوري�ض �سونات �سيال�ساد - هندية اجلن�سية ون�سبتها 50% ترغبان يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك لل�سيدة/ �ساماري جاياكانتي يابا موديااتي�سيالجي هندية 
اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة / �سالون وردة البداير لل�سيدات ، مبوجب رخ�سة رقم )744467(  تعديالت 
اخرى : تنازل مالك الرخ�سة ال�سابق ملالكها احلايل ، ومت تغيري ال�سكل القانوين للرخ�سة : �سركة اعمال 

مهنية بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات.    
الكاتب  �سان  ل�سنة  ٢013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  . فقد  العدل 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل بلدية ال�صارقة ال�صناعية 5 

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
 يف  الدعوى 2017/2764  جتاري جزئي - دبي 

املعلن اليه / املدعي عليه / حممد �سفيق بن حممد عثمان نواب 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد 
واربعون  العا�سرة وخم�سة  ال�ساعة  املوافق ٢017/11/6 يف متام  الثنني   يوم  حددنا 
�سباحا لعقد الجتماع الأول للخربة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�سارد 
- دبي - ديرة - �سارع املطار ، مبنى الفجر لالعمال - مكتب رقم 119 ، مقابل �سركة 
املذكور مع  او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع  ، لذا يطلب ح�سوركم  ارامك�ض 
باأول ب�ساأن  اأول  امل�ستندات املتعلقة بالدعوى. وعليكم مراجعة اخلبري  اح�سار كافة 
امل�ستندات  وا�ستالم  املاأمورية  تنفيذ  اجراءات  تطورات  وملتابعة  ا�ستف�سارات  اية 

والتعقيب عليها.  
اخلبري / �صعيد حممد ال�صارد الفال�صي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�صور 
    الجتماع الأول للخربة

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
 الق�صية رقم 1847/2017 جتاري جزئي 

ال�سيد/ علي ح�سني ر�سا )املدعي عليه( 
بال�سارة اىل املو�سوع اعاله ووفقا لقرار عدالة املحكمة بندبنا خبريا هند�سيا يف الدعوى فاإننا نعلمكم مبوعد اجتماع 
املذكرات  ن�سختني من  اإح�سار  ويرجى  كما   ، ادناه  الواردة  والبيانات  العنوان  وذلك ح�سب  الهند�سية يف مكتبنا  اخلربة 

اخلا�سة بالق�سية امل�سار اليها اعاله ، كما وطلبت اخلربة الهند�سية متطلبات اخلربة الهند�سية الآتية : 
1- الإفادة مبكان تواجد املركبة مو�سوع الدعوى )اإح�سار املركبة - هام جدا( 

٢- ملكية املركبة مو�سوع الدعوى 
3- الفادة ب�سخ�ض املعني  بالتن�سيق معه  ب�ساأن املعاينة )هام جدا( 

4- تقرير الإ�سالحات الفنية 
امل�ستندات  واإح�سار  املركبة  اليه حطام  اآلت  ما  الإفادة يف  يرجى  الكلية  اخل�سارة  و�سيعة  املركبة يف  اذاكانت  5- يف حال 

الداعمة لذلك 
7- توفري ن�سخة من بولي�سة التاأمني للمركبة مو�سوع الدعوى

8- تقرير احلادث املروري 
املوقع : دبي / الدائرة القت�سادية / قرية الأعمال / بلوك  B/ طابق اخلام�ض / مركز ال�سيخ حمدان لالإبداع والإبتكار / 
 pm 3.30 مكتب مملكة الإبتكار للحلول الهند�سية / مكتب رقم 501  التاريخ  والتوقيت : ٢017/11/8 يف متام ال�ساعة

ارقام التوا�سل : املن�سق الهند�سي والإبتكار / عبدالرحمن الري�ض / رقم الهاتف املتحرك : 05٢7878٢80 
 اخلبري الهند�صي 
م . عبدال�صالم احلمادي                  

 اإجتماع خربة

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

املخطرة : �سركة النابودة لال�ستثمار العقاري - �ض ذ م م 
املخطر اليهم : م�ستاأجري بناية املطينة ، �سارع �سالح الدين ، بجوار حمطة مرتو 

�سالح الدين علي الر�ض رقم 1٢3-٢5٢ 
بهذا تخطركم �سركة النابودة لال�ستثمار العقاري - �ض ذ م م  اأن العقار ملك ال�سادة 
اعمال  اكتملت  قد  )املطينة(  ديرة  الواقع يف منطقة  النابودة  و�سعيد جمعة  حممد 
ين�سر   ، بذلك  رغبتم  اإن   ، اأخرى  مرة  ل�سغله  العودة  باإمكانكم  واأ�سبح  به  ال�سيانة 
هذا الإعالن وفقا لن�ض املادة )٢9( من قانون رقم )33( ل�سنة ٢008 املعدل لبع�ض 
اأحكام القانون رقم )٢6( ل�سنة ٢007 ب�ساأن تنظيم العالقة بني موؤجري وم�ستاأجري 
العقارات يف اإمارة دبي والقا�سي بحق الأولوية للم�ستاأجر يف العودة اىل العقار بتمام 

جتديده وترميمه طبقا ملقت�سيات و�سروط املادة امل�سار اليها.  
     �صركة النابودة لال�صتثمار العقاري - �س ذ م م     

 اإخــــــــطار
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اخطار للح�صور امام حمكمة اأبوظبي الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2017/288 )اإداري كلي( 
 بناء على طلب املدعي / الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سالمية والأوقاف 

عنوانه / تنوب عنها اإدارة ق�سايا الدولة بوزارة العدل 
اىل املدعي عليه / جميب الرحمن ثالييالت كالتي بورايا - هندي اجلن�سية 

عنوانه / ن�سرا 
املدنية  ابوظبي  مبحكمة  الداري���ة  الكلية  ال��دائ��رة  ام��ام  باحل�سور  مكلف  ان��ت 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة 8.30 من يوم 14 من �سهر  11 

�سنة ٢017 وذلك للنظر يف الدعوى بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ : ٢017/11/7 

مدير اخلدمات الق�صائية 

     المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة اأبوظبي الحتادية البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
اإنذار عديل بالن�صر   

رقم 2017/7912
املنذر : بي ام دبليو البطحاء للتمويل - �ض م خ 

بوكالة املحامي / عبداحلكيم حبيب من�سور بن حرز 
املنذر اليه : هناء لوي�ض اي�ستوود  - العنوان : جمهول حمل القامة 

بالنيابة عن موكلنا نخطركم ب�سداد باقي مبلغ قر�ض ال�سيارة والبالغ قدره )114.186.7٢( 
 )222201F( درهم مرت�سدة يف ذمتكم وم�ستحقة ال�سداد فيما يتعلق ب�سراء �سيارة رقم
�سبورت )بي ام دبليو( موديل )٢016( لوحة مرورية رقم )R97705( - لذا نكلفكم ب�سداد 
باقي مبلغ قر�ض ال�سيارة وقدره 114.186.7٢ درهم والرباح املرت�سدة خالل �سبعة ايام وال 
�سوف ن�سطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية �سدكم مبا فيها ا�ستعادة ال�سيارة وبيعها 

باملزاد والتعوي�سات والفائدة مع ت�سمينكم الر�سوم وامل�ساريف.   
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1854
البيع والتنازل عن  ال�سيد/ ح�سني عبدو حمد - لبناين  اجلن�سية يرغب يف  ليكن معلوما للجميع بان 
كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ نبيل ن�سال دله - كندي اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة امل�سماة 
/ موؤ�س�سة �سارجي للزجاج والملنيوم ( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )119٢18( ال�سادرة 
من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة  تعديالت اخرى : مت تغيري ال�سم من موؤ�س�سة �سارجي للزجاج 
الملنيوم  جتارة  من  والن�ساط  النارة  الدوات  لتجارة  دله  نبيل  اجلديد  التجاري  ال�سم  اىل  والملنيوم 
جتارة الزجاج اىل الن�ساط اجلديد جتارة ادوات النارة ولوزامها - باجلملة ، جتارة الدوات الكهربائية 

ومتديداتها - باجلملة ، جتارة الجهزة اللكرتونية الدقيقة - باجلملة  ، ا�سترياد ، وت�سدير 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  ٢013 يف �سان الكاتب العدل 
. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 185٢
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ م�سطفى كمال المني ، بريطانية اجلن�سية 
مهنية  الرخ�سة  يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
لوي�ض  املدا  ال�سيدة/  اىل  وذلك   511137 رقم  رخ�سة   ، اواين  مطعم  امل�سماة 

المني - بريطاين اجلن�سية بن�سبة %100 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�ض 
٢013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء 
لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 1853
وال�سيدة/  اجلن�سية  اثيوبية    ، �ساهل  كيتيما  ف�سيكا  ال�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
هاجره عبدالرحمن كبري ، اثيوبية اجلن�سية يرغبان يف البيع والتنازل عن كامل احل�س�ض 
البالغة )100 %( يف �سالون ادي�ض ابابا لل�سيدات ، مبوجب رخ�سة رقم  570143 وذلك اىل 

ال�سيدة/ تيجي�ض فاكجريا اليمايهو ، اثيوبية اجلن�سية 
تعديالت اخرى : تغيري وكيل خدمات تنازل �ساحب  الرخ�سة اىل اخرين. 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  ٢013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/2779  جتاري جزئي                               
اىل املدعي عليه /1 - جريالدين مارولنو لو�سي�ض جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع  قد 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢017/11/٢  احلكم التمهيدي التايل : 
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري امل�سريف املخت�ض �ساحب الدور باجلدول ، وتكون مهمته 
بعد الطالع على ملف الدعوى النتقال للمدعي كاأمر لزم لالطالع على ملف املدعي عليه لديه من واقع ال�سجالت ونظام 
احلا�سب الآيل على ح�سابه والطالع على ا�سول امل�ستندات وعلى ما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم وكذا ال�سجالت والدفاتر التجارية 
والورقية واللكرتونية املنتظمة واملرا�سالت الورقية واللكرتونية ان وجدت لبيان ما مت احل�سول عليه من  ت�سهيالت وانواعها 
وقيمتها و�سروط املنح والفوائد ومدة ال�سداد وطريقة احت�ساب الفوائد او الرباح  والعمولت وامل�سروفات واية مبالغ اخرى 
مع ت�سفية احل�ساب وعلى اخلبري بالن�سبة للمعاملة اخلا�سة بالبطاقة وبيان تف�سيالت ذلك وعلى اخلبري مبراعاة تاريخ غلق 
احل�ساب وفق اخر حركة يف ك�سف احل�ساب من ا�ستخدام او حركة �سداد من قبل املدعي عليه وبيان كيفية قيام املدعية بح�ساب 
املرت�سد بعد ذلك التاريخ وحتى تاريخ رفع الدعوى يف ٢017/8/13 ويف حال جتاوزه للن�سبة 9% ب�سيطة اجراء جدول ح�ساب 
افرتا�سي قائم علىبيان املرت�سد حتى تاريخ اخر حركة يف ك�سف احل�ساب وحتى تاريخ رفع الدعوى يف ٢017/8/13 وح�ساب 
الفنية وامل�سرفية وحددت مبلغ  الناحية  البطاقة وحتقيق دفاع اخل�سوم من  اليها عن  امل�سار  الب�سيطة  الفائدة  املرت�سد وفق 
ثالثة الف درهم كاأمانة على ذمة ح�ساب وم�سروفات اخلبري واتعابه والزمت املدعي ب�سدادها وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 

اخلمي�ض املوافق ٢017/11/16  ال�ساعة 30 : 8  �سباحا يف القاعة Ch1.C.14 يف حالة عدم �سداد املدعي امانة اخلبري

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعادة اإعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية بالن�صر
يف الدعوى 2017/2799  مدين جزئي 

بناء على طلب مكتب اإدارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتاية البتدائية 
اىل املدعى عليه/ فينو�ض لتجارة املالب�ض  اجلاهزة - ملالكها م�سعود عبداهلل ا�سدي 

اقام املدعي / �سركة اخلليج للتمويل - �ض م خ 
الدعوى رقم )٢017/٢799( مدين جزئي عجمان 

املو�سوع : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )357.06048( درهم )ثالثمائة و�سبعة 
وخم�سون الف و�ستون درهم واثنان وثمانية واربعون فل�ض( والفائدة التاأخريية بواقع ٢3% من تاريخ 

رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املوافق ٢٢/٢017/11  الرب��ع��اء   ي��وم  البتدائية  ام��ام حمكمة عجمان الحت��ادي��ة  ان��ت مكلف باحل�سور 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكورة رقمها اعاله  بو�سفك مدعى عليه. حرر بتاريخ : ٢017/11/7 
 مكتب اإدارة الدعوى

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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 اإعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2017/2798  مدين جزئي ن�صرا  

بناء على طلب مكتب اإدارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتاية البتدائية 
اىل املدعى عليهما/1- �سركة النجمة ال�سغرى ملقاولت تركيب املعدات الكهروميكانيكية ذ م م 

٢- �سيبو عبد العزيز عبد العزيز - هندي اجلن�سية  
اقام املدعي / �سركة اخلليج للتمويل - �ض م خ 

الدعوى رقم )٢017/٢798( مدين جزئي عجمان 
املو�سوع :  املطالبة مببلغ  ٢60437.5٢ درهم والفائدة القانونية بواقع 1٢% والفائدة التاأخريية.  

الثنني   ي��وم  البتدائية  الحت��ادي��ة  عجمان  مبحكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مدير  ام��ام  باحل�سور  مكلف  ان��ت 
املوافق ٢017/11/13 �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 

كافة امل�ستندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة رقمها اعاله  بو�سفك مدعى عليه. 
حرر بتاريخ : ٢017/11/7 

 مكتب اإدارة الدعوى

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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 اإعالن باحلكم ن�صرا اأمام حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية  
يف الدعوى 2017/181 )اإداري كلي(

بناء على طلب املحكوم لها / الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سالمية 
عنوانها / تنوب عنها ادارة ق�سايا الدولة بوزارة العدل 

اىل املحكوم �سده / احمد عبدالعظيم حممد خليل 
عنوانه / ن�سرا 

ليكن معلوما لديك ان الق�سية الدارية امل�سار اليها اعاله قد حكم فيها 
الكلية  الداري���ة  ال��دائ��رة  ام��ام  م   ٢017/8/٢٢ بجل�سة  احل�سوري  مبثابة 
التايل  اليوم  حكما قابال لال�ستئناف خالل مدة ثالثني يوما تبداأ من 

لتبليغك هذا الإعالن. 
 عن/ مدير اإدارة اخلدمات الق�صائية

 المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل 
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 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�صر

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية       
يف الدعوى رقم 2017/2066  جتاري كلي - ال�صارقة 

اإعادة اإعالن املدعي عليه بتعديل الطلبات 
اىل املدعى عليه : حميد عبداهلل حممد القرمي املن�سوري - اإمارتي اجلن�سية 

حيث ان املدعي :  بنك الإحتاد الوطني 
قد اقام عليك الدعوى رقم اأعاله لدى هذه املحكمة : 

وبجل�سة ٢017/10/٢5 م قدم املدعي لئحة بتعديل طلباته ليكون املبلغ املطالب به قدره 
بال�سافة   ، �سنويا   %6 بواقع  التاأخريية  الفائدة  اىل  بال�سافة  درهم(   1.71٢.001.01(
للزامك بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  لذلك يقت�سي ح�سورك امام هذه 
٢017/11/15م  يوم  �سباح  من  التا�سعة  ال�ساعة  متام  يف  الثانية(  الكلية  )الدائرة  املحكمة 
وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات،  ويف حال تخلفك عن احل�سور 

او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
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اإخطار باإلغاء توكيل

املخطر : عبداهلل ح�سني حممد منقو�ض ال علي - اإمارات اجلن�سية  - عنوانه : دبي 
املخطر اليه : توفيق ميوت - لبناين اجلن�سية- عنوانه : ويعلن بوا�سطة املخطر 

الو�سوع : الغاء توكيل 
1- �سبق للمخطر ان حرر توكيل للمخطر اليه ، ومت ت�سديقه لدى الكاتب العدل بدبي برقم 

حمرر )٢015/1/177480( بتاريخ ٢6/٢015/8 
٢- ان املخطر يرغب يف الغاء التوكيل امل�سار اليه 

اليه  ا�ستالم املخطر  اليه منذ تاريخ  امل�سار  التوكيل  بالغاء  اليه  لذلك : يخطر املخطر املخطر 
هذا الخطار واعتباره غري منتج لثاره القانونية ويحذره من العمل مبقت�ساه مبجرد ال�ستالم 
ويحمله كافة امل�سوؤوليات املدنية واجلنائية ومن جميع الوجوه لو ثبت تعامله مبوجب التوكيل 

امللغي بعد ذلك التاريخ. 
واأتعهد بت�سليم املخطر اليه الغاء التوكيل  

 املخطر      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/365  ا�صتئناف جتاري   
م    م  ذ   - للتجارة  �ستار  لينك  ملتي  �سركة   -1 �سده/  امل�ستاأنف   اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف /ب��ن��ك دب���ي ال�سالمي 
رق��م  ٢016/٢040 جتاري  بالدعوى  ال�سادر  ا�ستاأنف احلكم  -  قد 
املوافق  ي��وم الح��د   لها جل�سه  بتاريخ ٢017/٢/٢1 وح��ددت  جزئي 
 ch2.D.19 ٢017/1٢/10  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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اإنذار عديل بالن�صر   

رقم 2017/7915
املنذر :  �سركة الحتاد العقارية - �ض م ح 

عامر   / مالكها  فردية( وميثلها  )موؤ�س�سة  الطفال  م�ستلزمات  لتجارة  كادلز  بيبى   / اليها  املنذر 
احمد خليفة بن �سبت ال�سام�سي - اإماراتي اجلن�سية 

فان املنذرة تنذر املنذر اليها بالتي :
 ٢018/6/30 بتاريخ  ينتهي  وال��ذي   ٢016/4/30 امل���وؤرخ  الي��ج��ار  عقد  جتديد  يف  الرغبة  بعدم   -1
وال�سواغل  ال�سخا�ض  من  خالية  العقد  بنهاية  للمنذرة  وت�سليمها  الن���ذار  حمل  العني  واخ��الء 
وباحلالة التي كانت عليها وقت التعاقد لعدم الرغبة يف التجديد ولعدم �سداد القيمة اليجارية 

باملخالفة لن�سو�ض املواد املذكورة اعاله 
٢- �سداد القيمة اليجارية امل�ستحقة مع مبلغ الغرامات التاأخريية وباقي الغرامات التي ت�ستحق 

حتى تاريخ ال�سداد 
3- ت�سليم براءة الذمة للماء والكهرباء وال�سيانة للعني حمل الإنذار 

 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإنذار عديل بالن�صر   
رقم 2017/7911

املنذر : عبد احلميد خالد عبداحلميد العاين 
بوكالة املحامي / احمد ح�سن املازمي 

املنذر اليها : كافرتيا اربياتا اك�سربي�ض 
 48.615 قيمتها  البالغ  اليجارية  القيمة  �سداد  بوجوب  اليها  املخطر  املنذر  ينذر 
درهم للمخطر عن الفرتة ٢017/1/1 حتى ٢017/1٢/31 مع اخالء العني املاأجرة 
لعدم �سداد الجرة بخ�سو�ض عقد ايجار املحل رقم 6 مبنطقة انرتنا�سيونال �سيتي 
اآ�سفني  اي��ام من تاريخه ، وال �سوف ن�سطر  ببناية 09 - كيو وذل��ك خالل خم�سة 
لتخاذ الجراءات القانونية بحقك وعلى م�سوؤوليتك ونفقتك ، حمتفظني بكافة 

حقوق املخطر من اي نوع كانت.   
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإنذار عديل بالن�صر   

رقم 2017/7914
املنذر : ناجي عبداهلل يو�سف عبداهلل العبد الهادي 

املنذر اليه : �سركة عبدامللك خليل التجارية - جمهول حمل الإقامة 
يتوجه املنذر بهذا النذار للمنذر اليه اليه لنذاره بالتي :- 

ب�سرورة ت�سحيح و�سعه وتنفيذ الإلتزام الذي فر�سه عليه القانون رقم ٢6 ل�سنة ٢007 
د   1/٢5 و   19 رقمي  املادتني  ٢008 يف  ل�سنة   33 رقم  بالقانون  اأحكامه  بع�ض  املعدل يف 
وكذا التزامه ببنود العقد ارقام )5 و 15 و 19 و ٢1 و ٢4 و ٢5 و ٢7( من عقد اليجار 
وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ستالمه هذا الخطار ويف حال العدم الخالء و�سداد 
بدل اليجار عن فرتة �سغل املاأجور دون عقد وحتى تاريخ الخالء التام ، وال �سن�سطر 
اآ�سفني للجوء اىل الق�ساء لجباركم على الخالء و�سداد املرت�سد بذمتكم مع الر�سوم 

وامل�ساريف. 
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإنذار عديل بالن�صر   

رقم 2017/7910
املنذر : عبد احلميد خالد عبداحلميد العاين 

بوكالة املحامي / احمد ح�سن املازمي 
املنذر اليها/ مقهي اربياتا 

البالغ قيمتها ٢70.375  القيمة اليجارية  �سداد  اليها بوجوب  املنذر املخطر  ينذر 
درهم للمخطر عن الفرتة ٢017/1/1 حتى ٢017/1٢/31 بخ�سو�ض عقود ايجار 
وذلك  كيو   -  09 ببناية  �سيتي  انرتنا�سيونال  1.٢.3.4.5.7 مبنطقة  ارقام  املحالت 
اآ���س��ف��ني لت��خ��اذ الج����راءات  خ��الل خم�سة اي���ام م��ن ت��اري��خ��ه ، وال ���س��وف ن�سطر 
القانونية بحقك وعلى م�سوؤوليتك ونفقتك ، حمتفظني بكافة حقوق املخطر من 

اي نوع كانت.   
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اإعالن بالن�صر- اإمارة دبي  
حمكمة  الحوال ال�صخ�صية 

اعالن تغيري ا�صم
اإماراتية   ، امل��ري  خليفة  �سعيد  احمد  ف��رح  ال�سيدة/  تقدمت 
ا�سمها من   ال�سرعية بطلب تغيري  اجلن�سية اىل حمكمة دبي 
فرح احمد �سعيد خليفة املري اإىل رو�سه احمد �سعيد خليفة 
املحكمة  به ايل  يتقدم  ان  -  وعلى من لديه اعرتا�ض  امل��ري 

املذكورة خالل �سهر من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ق�صم خدمات الحوال ال�صخ�صية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي
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مكتب اإدارة اخلرباء 

دائرة املحاكم - مكتب اإدارة اخلربة 
اإعالن بالن�صر للح�صور امام اخلبري امل�صريف واملايل 

دعوى رقم 2017/164 جتاري كلي 
املدعي / م�سرف اأبوظبي ال�سالمي 

ووكليه / مكتب بيت احلكمة للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
املدعي عليه / نداء يا�سني عبدالرزاق التماري 

يتعني احل�سور اىل مقر دائرة حماكم راأ�ض اخليمة - مكتب اإدارة اخلربة الكائن يف دائرة 
املحاكم - راأ�ض اخليمة ملقابلة اخلبري امل�سريف واملايل املذكور واإح�سار كافة امل�ستندات 
ي��وم ٢017/11/16  وذل��ك  رق��م ٢017/164  ال��دع��وى  ت��وؤي��د موقفكم يف  التي  وال��وث��ائ��ق 

ال�ساعة العا�سرة �سباحا
عن/ مكتب اإدارة اخلربة 
اخلبر امل�شريف واملايل - قي�ص عرفات الزعبي 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/3324  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- احمد حممد عبداملنعم ا�سماعيل  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل 
عمران العمران ال�سام�سي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   176.764.75( وقدره  مببلغ  عليه  املدعي 
املحاماة والفائدة  10% من ٢017/9/7  وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.13 يوم الربعاء  املوافق  ٢017/11/15   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/2449 جتاري جزئي                                                

اىل امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- ان��ي��ل ك��وم��ار ب��وه��اين  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢017/9/13  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك ا 
ملدعي مبلغ اثنني وثالثني الف وثمامنائة واربعة وع�سرين درهم واثنني و�سبعني 
فل�سا والفائدة القانونية الب�سيطة بواقع 9% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل 
يف ٢011/1٢/٢0 وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

يعقد يف 14 نوفمرب احلايل وي�شهد اإطاق الدورة العا�شرة للجائزة

املوؤمتر العاملي جلائزة حممد بن را�ضد لالأعمال 2017 ي�ضت�ضيف نخبة من املتحدثني العامليني والإماراتيني 

الأول من نوعه لل�شركات التجارية ال�شينية �شمن جممع الأعمال

افتتاح مركز الأعمال ال�ضيني ر�ضميًا يف »دبي اجلنوب«

تقديرًا لتميزه يف البتكار واخلدمات امل�شرفية الرقمية

م�ضرف اأبوظبي الإ�ضالمي يح�ضد جائزتني من جملة »غلوبال فاينان�س« 

حتمل �سغوطات العمل ودفع النمو امل�ستدام، 
جتربة  م�سمم  بنتيل،  موري�ض  ال�سيد  اأم��ا 
العمالء  جتربة  موؤ�س�سة  ورئي�ض  العمالء، 
ال�سرتاتيجيات  �سيتحدث عن  بريطانيا  يف 
والأدوات التي يجب اتخاذها لفهم ومعرفة 
وكيفية  امل�����س��ت��ه��ل��ك  و���س��ل��وك��ي��ات  ت���وج���ه���ات 
ال�سعادة  خلق  اأج��ل  م��ن  امل�ستهلك  ان��خ��راط 

والقيمة املتميزة. 
ال�سيد  العاملي  املوؤمتر  خالل  �سيتحدث  كما 
“م�ستقبل  يف  خ���ب���ري  ووك��������ري،  ����س���امي���ون 

�سعبية  الأك��رث  ال�ستثمارية  الوجهات  اأح��د 
موقعه  م��ن  ان��ط��الق��اً  ال�سينية  لل�سركات 
ال�سرتاتيجي  والتخطيط  ال�سرتاتيجي 

املتميز ل�”دبي اجلنوب«.
يكون  ب���اأن  م�����س��رورون  “نحن  ت�سن:  وق���ال 
امل�سروع  ه����ذا  اأح�������س���ان  يف  اأع��م��ال��ن��ا  م��ق��ر 
ال��ع��م��راين امل��ت��م��ي��ز ب���اإم���ارة دب���ي ال����ذي من 
ينعك�ض  متنامياً  ازده���اراً  ي�سهد  اأن  املنتظر 
اأن  م��وؤك��داً  وعمالئنا،   على مركزنا  ب��دوره 
“دبي اجلنوب” ت�سكل م�ستقبل دبي بكل ما 

للكلمة من معنى«.
وُيعترب املوقع ال�سرتاتيجي ملركز الأعمال 
ال�سيني يف “دبي اجلنوب” واحداً من اأبرز 
ع��وام��ل جن��اح��ه على امل���دى ال��ط��وي��ل، حيث 
اآل  مل��ط��ار  م��وط��ن��اً  اجلنوب”  “دبي  ت��ع��ت��رب 
مكتوم الدويل، اأكرب مطار يف العامل، واملقر 
“اإك�سبو  معر�ض  فعاليات  لإق��ام��ة  املرتقب 

دبي 2020«.
ال�سيني”  الأعمال  “مركز  افتتاح  ويعك�ض 
“دبي اجلنوب”  حجم اجلهود التي تبذلها 
ل�ستقطاب املزيد من ال�ستثمارات ال�سينية 

•• دبي-الفجر:  

 14 تنظم غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة دب���ي يف 
ن��وف��م��رب احل���ايل يف اأب�����راج الإم������ارات بدبي 
اآل  را�سد  بن  حممد  جلائزة  العاملي  املوؤمتر 
�سي�سهد  ال����ذي   2017 ل��الأع��م��ال  م��ك��ت��وم 
مب�ساركة  للجائزة  العا�سرة  ال��دورة  اإط��الق 
نخبة من املتحدثني من الإم��ارات والعامل، 
املحلية  وال����ق����ي����ادات  ال�����س��خ�����س��ي��ات  واأب�������رز 
والعاملية املتخ�س�سة يف متيز الأعمال والأداء 
املوؤ�س�سي. ومتا�سياً مع اأهداف روؤية الإمارات 
لل�سعادة  ال���وط���ن���ي  وال����ربن����ام����ج   2021
“حمفزات  ع����ن����وان  وحت�����ت  والإي����ج����اب����ي����ة، 
العامل  ودور  احل��دي��ث��ة  ال�سركات  يف  النمو 
ت�سليط  اإىل  امل���وؤمت���ر  ي���ه���دف  الب�سري”، 
يف  الرئي�سية  النمو  حم��رك��ات  على  ال�سوء 
ال�ستفادة  اأهمية  على  الرتكيز  مع  ال�سوق 
املتحدثون  ويتناول  الب�سري.   العامل  من 
يف املوؤمتر العاملي موا�سيع تركز على اأهمية 
ال�سركات  حتقيق  وكيفية  الب�سري،  العامل 
و�ستتحدث  ع�سرنا.   يف  والتقدم  ل��الزده��ار 
يف املوؤمتر معايل عهود بنت خلفان الرومي 
وزيرة الدولة لل�سعادة وجودة احلياة، مدير 
عام مكنب رئا�سة جمل�ض الوزراء عن اأهمية 
العمل،  بيئة  يف  والإيجابية  ال�سعادة  تعزيز 

واآثار ذلك على اإنتاجية وم�ستقبل ال�سركات، 
لل�سركات  ميكن  ال��ت��ي  الإي��ج��اب��ي��ة  والنتائج 
العامل  يف  ال�ستثمار  خ��الل  م��ن  حتقيقها 
الب�سري واإيجاد بيئة عمل داعمة وحمفزة. 

مدير  بوعميم،  حمد  �سعادة  �سيتحدث  كما 
عام غرفة دبي ورئي�ض اللجنة امل�سرفة على 
اآل مكتوم لالأعمال  را�سد  جائزة حممد بن 
عجلة  تدفع  التي  الرئي�سية  العوامل  ح��ول 
�سريع  الأع��م��ال  ع��امل  يف  التنظيمي  النمو 
اأهمية  على  الرتكيز  اإىل  بالإ�سافة  التغري، 
منو  بهدف  الب�سري  العامل  من  ال�ستفادة 
وازده������ار ال�����س��رك��ات خ���الل ال��ق��رن احل���ادي 
هيجل،  جون  ال�سيد  و�سي�سلط  والع�سرين.  
اإيدج  ذي  ف��ور  “�سنرت  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
واملدير   ،»Center for the Edge
لال�ستثمارات”  “ديليوت  ل�سركة  التنفيذي 
املتحدة  ب����ال����ولي����ات  ف�����ايل  ���س��ي��ل��ي��ك��ون  يف 
اجلذرية  التغريات  على  ال�سوء  الأمريكية 
املوؤ�س�سات  تاأقلم  وكيفية  الأع��م��ال  بيئة  يف 
التنظيم  قواعد  تغيري  والأعمال معها عرب 
وارتفاع  امل�ستهلك  متطلبات  وتغري  الإداري 
�سو�سانت  ال�سيد  و�سيتناول  املناف�سة.   حدة 
“كورن فريي  �سريك يف جمموعة  اأبادياي، 
املوؤمتر  خ����الل  الإم�������ارات  دول����ة  يف  هاي” 
العاملي عن كيفية بناء قدرات العمالة بهدف 

اأبرز  ح��ول  بريطانيا  يف  والإدارة”  العمل 
القدرات  لتطوير  وال�سرتاتيجيات  الأدوات 
واملحافظة  النمو  حتفيز  بهدف  التنظيمية 

على موقعها التناف�سي. 
تفاعلية  بجل�سة  العاملي  امل��وؤمت��ر  و�سيختتم 
“هل  ع��ن��وان  حت��ت  العامليني  املتحدثني  م��ع 
�سركتكم م�ستعدة للم�ستقبل؟ مناق�سة فر�ض 
امل�ستقبل”  ت�سكل  ال��ت��ي  ال��ق��وى  وحت���دي���ات 
حيث �سرتكز اجلل�سة على كيفية قيام قادة 
للم�ستقبل  ج��اه��زة  ���س��رك��ات  ببناء  الأع��م��ال 
والتكنولوجيات  الب���ت���ك���ار  ع���ل���ى  م��ب��ن��ي��ة 

اجلديدة لتعزيز ميزتها التناف�سية.
احل�سور  جلميع  اأب���واب���ه  امل��وؤمت��ر  و�سيفتح 
دولة  يف  واملوؤ�س�سات  القطاعات  خمتلف  من 
جمل�ض  ودول  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
اإط���الق  �سي�سهد  ك��م��ا  اخل��ل��ي��ج��ي،  ال��ت��ع��اون 
الدورة العا�سرة جلائزة حممد بن را�سد اآل 

مكتوم لالأعمال.
را�سد  ب��ن  حممد  ج��ائ��زة  يف  امل�ساركة  ي�سكل 
اآل مكتوم لالأعمال فر�سة مثالية لل�سركات 
من  للموؤ�س�سات  تعليمية  جت��رب��ة  خل��و���ض 
خ��الل امل�����س��ارك��ة يف ور����ض العمل وال����دورات 
متكنهم  التي  ال��ذات��ي  والتحليل  التدريبية 
اأف�سل  م����ع  م���ق���ارن���ة  اأدائ�����ه�����م  ق���ي���ا����ض  م����ن 
بالإ�سافة  املوؤ�س�سية،  املمار�سات  ال�سركات يف 

•• دبي-الفجر:

اأعلن “مركز الأعمال ال�سيني” عن افتتاح 
مقره الرئي�سي يف جممع الأعمال يف “دبي 
ليكون  ال��ث��الث��اء،  ام�����ض  ر���س��م��ي��اً  اجلنوب” 
امل��رك��ز الأول م��ن ن��وع��ه يف دول���ة الإم����ارات 
التجارية  ب��الأع��م��ال  املتخ�س�ض  واملنطقة 
النا�سئة  اجل����دي����دة  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ل��ل�����س��رك��ات 

وال�سغرية واملتو�سطة.
وي����ه����دف م���رك���ز الأع�����م�����ال ال�����س��ي��ن��ي اإىل 
م�������س���اع���دة رج�������ال الأع������م������ال وال�������س���رك���ات 
دولة  يف  ح�����س��وره��م  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال�سينية 
املنطقة  واأ���س��واق  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
معر�ض  فعاليات  يف  للم�ساركة  وال�ستعداد 
�ست�ست�سيفه  ال��ذي   ”2020 دبي  “اإك�سبو 
امل���رك���ز  ي����وف����ر  ح���ي���ث  اجلنوب”،  “دبي 
التجارية  جمموعة متكاملة من اخلدمات 
مكتبية  م�������س���اح���ات  ت����اأج����ري  ت�����س��م��ل  ال���ت���ي 
امل�سرتيات واإجن��از معامالت  جمهزة ودع��م 
التاأ�سريات  واإ���س��دار  ال��ت��ج��اري  الرتخي�ض 
حفالت  لإقامة  املخ�س�سة  املرافق  وتاأمني 

ال�ستقبال واملوؤمترات وغريها.
وج����اء الإع�����الن ع��ن ت��د���س��ني امل��رك��ز خالل 
حفل ر�سمي اأقيم يف مقره اجلديد، ح�سره 
ن���ائ���ب رئ���ي�������ض جمّمع  ���س��ع��ي��ب ال���رح���ي���م���ي 
الأعمال يف “دبي اجلنوب”، وحم�سن اأحمد 
“دبي  نائب رئي�ض اخلدمات اللوج�ستية يف 

الرئي�ض  نائب  ويل�سو  وج�سنت  اجلنوب”، 
اجلنوب”،  “دبي  يف  ال���ت���ج���ارة   – الأول 
امل�سوؤولني  ك���ب���ار  م���ن  ن��خ��ب��ة  ع���ن  ف�����س��اًل 
املحلية  القن�سليات  اجلمعيات من  وممثلي 
ال�سيدة  اأعربت  املنا�سبة،  وبهذه  والدولية. 
جلمهورية  ال��ع��ام  القن�سل  بينج  لينج  يل 
ال�سني ال�سعبية يف دبي، عن اأملها باأن يكون 
ناجحاً  منوذجاً  ال�سيني”  “مركز الأعمال 
املدى  ع��ل��ى  امل�ستمر  الق��ت�����س��ادي  ل��ل��ت��ع��اون 
الطويل بني دولة الإمارات العربية املتحدة 

وجمهورية ال�سني ال�سعبية.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���س��ع��ي��ب ال��رح��ي��م��ي نائب 
“دبي  ل�������دى  الأع�������م�������ال  رئ����ي���������ض جم����ّم����ع 
بافتتاح  م�������س���رورون  “نحن  اجلنوب”: 
من  ك���ج���زء  ال�سيني”  الأع����م����ال  “مركز 
ويتجلى  باحلياة.  الناب�ض  اأعمالنا  جمتمع 
التزامنا يف توفري الأ�س�ض الالزمة ملثل هذه 

ال�ستثمارات الكبرية«.
عام  مدير  ت�سن  األيك�ض  اأع���رب  جهته،  م��ن 
توقعاته  ع��ن  ال�سيني”،  الأع��م��ال  “مركز 
اإىل  ال�سيني  الأع���م���ال  م��رك��ز  ي��ت��ح��ول  ب���اأن 

اإىل دبي وتعزيز ح�سور ال�سركات ال�سينية 
يف املنطقة، حيث ينظر اإىل “دبي اجلنوب” 
احليوي  امل���رك���ز  ب��اع��ت��ب��اره��ا  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف 
يف  والتجارة  والأعمال  لال�ستثمار  اجلديد 
دولة الإمارات، وهي جزء اأ�سا�سي من مكانة 
دبي كوجهة عاملية لال�ستثمار. ويوجد حالياً 
4500 �سركة م�سجلة يف دبي اجلنوب مما 
النا�سئة  لالأ�سواق  املف�سلة  الوجهة  يجعلها 
واأفريقيا  الأو�����س����ط  ال�������س���رق  م��ن��ط��ق��ة  يف 

وجنوب اآ�سيا.
قدم  األ���ف   30 م�ساحة  على  امل��رك��ز  ومي��ت��د 
م���رب���ع. وت�����س��م م��راف��ق��ه م���ع���دات ومكاتب 
يكفل  مب��ا  ت�سميمها  مت  وع�سرية  حديثة 
الدرجة  من  تخ�س�سية  اأعمال  بيئة  توفري 
ورج���ال  ال�����س��رك��ات  م���ن  ل�ساغليها  الأوىل 
املركز  وي���ت���ي���ح  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن.  الأع�����م�����ال 
تاأ�سي�ض  على  ال��ق��درة  ال�سينية  لل�سركات 
اإجراءاتها  كافة  وت�سهيل  ب�سال�سة  اأعمالها 
مبا  ال��ت��اأ���س��رية  على  احل�����س��ول  طلبات  مثل 
الدولة  ب�����س��رع��ة يف  ال��ت��ط��ور  م���ن  مي��ك��ن��ه��ا 

وتو�سعة اأعمالها يف املنطقة.

بهدف  قيمة  معلومات  امل�ساركني  تلقي  اإىل 
وممار�ساتهم  ق��درات��ه��م  وحت�����س��ني  ت��ط��وي��ر 
را�سد  بن  حممد  جائزة  وتعترب  املوؤ�س�سية. 
مبادرات  يف  ال��ع�����س��و  ل��الأع��م��ال،  م��ك��ت��وم  اآل 
والتي  العاملية،  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
اإحدى  دبي،  و�سناعة  جتارة  غرفة  اأطلقتها 
يف  املوؤ�س�سي  الأداء  يف  التميز  ج��وائ��ز  اأب���رز 
حيث  اخل���ل���ي���ج���ي،  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����ض  دول 
ت��ه��دف اإىل دع���م ت��ط��وي��ر ق��ط��اع الأع���م���ال، 
وتقدير املوؤ�س�سات التي �ساهمت وت�ساهم يف 
املنطقة  ت�سهدها  التي  القت�سادية  النه�سة 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة، وال����رتوي����ج ل��ث��ق��اف��ة الأع���م���ال 

املتميزة والأداء املوؤ�س�سي املتفوق.
وزارة  مع  بالتعاون  دب��ي  غرفة  اأطلقت  وق��د 
القت�ساد خالل العام 2015 جائزة حممد 
�سمن  الأعمال  لبتكار  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالأعمال، 
حيث تعترب جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نوعها  يف  متميزة  م��ب��ادرة  الأع��م��ال  لبتكار 
لإبراز دور البتكار يف حتفيز بيئة الأعمال، 
بالتما�سي مع روؤية الإمارات 2021 بامل�سي 
قدماً نحو املزيد من اقت�ساد املعرفة القائم 
على البتكار. وت�سكل اجلائزة حافزاً للقطاع 
اخل��ا���ض لت��خ��اذ الب��ت��ك��ار ك��ط��ري��ٍق للنجاح 

املوؤ�س�سي. 

»اإ�ضالمية دبي« ت�ضتعد لعقد »منتدى 
فقه القت�ضاد الإ�ضالمي« اأبريل 2018

•• دبي-وام: 

ت�ستعد دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي بالتعاون مع مركز 
دبي لتطوير القت�ساد الإ�سالمي لعقد منتدى فقه القت�ساد الإ�سالمي 
الذي ينطلق يف اأبريل املقبل 2018 وذلك تزامنا مع �سعي دبي عا�سمة 
القت�ساد الإ�سالمي احلثيث للبحث يف كافة جمالت ومعايري القت�ساد 

الإ�سالمي العاملي. 
وتعكف اللجنة العليا املنظمة حاليا لعقد عدة اجتماعات دورية لال�ستعداد 
لتنظيم املنتدى ح�سب توجهات دبي عا�سمة القت�ساد الإ�سالمي وتوجهات 
ب��اأن تكون  امل�ستقبل  ا�ست�سراق  2021 وه��ي  الإم���ارات وح�سب روؤي��ة  دول��ة 

اإىل  والتطلع  العامل  دول  اأف�سل  من 
امل�ستقبل املن�سود.

�سعادة  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات  ذل����ك  ي���اأت���ي 
اأحمد  ال�����س��ي��خ  ب����ن  ال���دك���ت���ور ح���م���د 
ال�������س���ي���ب���اين امل����دي����ر ال����ع����ام ل����دائ����رة 
والعمل اخلريي  الإ�سالمية  ال�سوؤون 
دبي  مركز  اإدارة  جمل�ض  ع�سو  بدبي 
اللجنة  رئي�ض  الإ�سالمي  لالقت�ساد 
العليا املنظمة للمنتدى والتي اختارت 
احلياة  من��ط  يف  وال�سعادة  “البتكار 
ا�ست�سرافية”  روؤي�����ة   .. الإ����س���الم���ي 

عنوانا رئي�سيا للمنتدى. 
من جانبه نظم الدكتور عمر حممد 

للمنتدى  العام  املن�سق  امل�ساجد  �سوؤون  لقطاع  التنفيذي  املدير  اخلطيب 
العليا  اللجنة  عن  املنبثقة  الفرعية  اللجان  جميع  مع  حت�سريا  اجتماعا 
منها اللجنة العلمية واللجنة الإدارية واملالية وجلنة الت�سريفات والإعالم 
وجلنة اخلدمات الذكية واللجنة الأمنية وذلك لر�سم التوجه العام ملنتدى 

فقه القت�ساد الإ�سالمي.
والفعاليات  للربامج  التنفيذية  اخلطط  و�سع  الجتماع  خ��الل  مت  كما 
املوازنة  والوقوف على  املنتدى  انعقاد  واختيار موقع  تنفيذها  �سيتم  التي 
التقديرية املقرتحة والتوجه يف جانب الرعاية وامل�ساركة وكذلك حتديد 
يف  واملعنيني  الباحثني  ودع���وة  للمنتدى  واملتوقعة  امل�ساحبة  الفعاليات 
باب  وف��ت��ح  الإ���س��الم��ي لال�ستكتاب  الفقه  الإ���س��الم��ي وجم��م��ع  الق��ت�����س��اد 
داخل  م��ن  ���س��واء  واملعرفية  البحثية  للجهات  الأب��ح��اث  وت��ق��دمي  امل�ساركة 
على  الإ���س��راف  وكيفية  وال��رع��اة  ال�سيوف  وا�ستجالب  خارجها  اأو  الدولة 
املتطلبات  لكافة  تنفيذها  التنفيذية ومتابعة  العمل  الأن�سطة وفرق  كافة 
الأمثل له مبا  الإع��داد  املنتدى ومن قبلها  والتاأكد من فاعليتها لإجن��اح 

يحقق الأهداف والنتائج املرجوة. 
ووجه اخلطيب جميع اللجان امل�سكلة ب�سرورة الطالع بعناية على التقرير 
املعد للمنتدى يف الدورة ال�سابقة املنعقدة يف اأبريل 2017 بهدف اقرتاح 
 . الفر�ض التح�سينية الالزمة قبل انعقاد املنتدى يف اأبريل املقبل 2018 

خدمات املزارعني ميدد عمل مراكز بيع 
امل�ضتلزمات الزراعية للفرتة امل�ضائية

•• اأبوظبي-وام:

امل��زارع��ني باأبوظبي ع��ن مت��دي��د ف��رتة عمل مراكز  اأع��ل��ن م��رك��ز خ��دم��ات 
الفرتة  خ��الل  امل��راك��ز  تفتح  حيث  فرتتني  اإىل  الزراعية  امل�ستلزمات  بيع 
ال�سباحية من ال�ساعة 8:00 �سباحاً وحتى 1:00 ظهراً ثم تعاود العمل 
اأيام  ط��وال  م�ساًء،   8:00 وحتى   5:00 ال�ساعة  من  امل�سائية  الفرتة  يف 
املزارعني  من  كبرية  اأع��داد  لرغبة  ا�ستجابة  وذل��ك  اجلمعة  ع��دا  الأ�سبوع 

الراغبني يف �سراء م�ستلزمات الزراعة خالل الفرتة امل�سائية.
ويوجد لدى مركز خدمات املزارعني 6 مراكز لبيع امل�ستلزمات الزراعية 
تنت�سر يف خمتلف مناطق اإمارة اأبوظبي حيث يوجد ثالثة مراكز يف مدينة 
العني  الظفرة ومركز يف اخلبي�سي مبدينة  وليوا وغياثي مبنطقة  زاي��د 

بالإ�سافة اإىل مركزين يف كل من الرحبة واخلتم مبدينة اأبوظبي.
وقال حمد عي�سى املزروعي مدير اإدارة العمليات والتجارة اإن تغيري مواعيد 
العمل ياأتي يف اإطار حر�ض املركز على تقدمي اأف�سل اخلدمات للمزارعني 
ذات  ال��زراع��ي��ة  مل�ستلزمات  م��ن  احتياجاتهم  وت��وف��ري  الأ���س��ب��وع  اأي���ام  ط��وال 
اجلودة العالية وباأ�سعار تناف�سية اإ�سافة اإىل تقدمي الدعم وامل�سورة الفنية 
للمزارعني يف خمتلف التقنيات الزراعية اجلديدة والفعالة ورفع م�ستوى 

توعيتهم يف هذا ال�سدد وزيادة معرفة اأ�سحاب املزارع.
وا�سار اإىل اأن العمل يف هذه املراكز ل يقت�سر على بيع امل�ستلزمات الزراعية 
الأ�سمدة  اأن���واع  اأف�سل  ب�ساأن  وامل�����س��ورة  الن�سح  لتقدمي  ميتد  ب��ل  وف��ق��ط 
وال��ك��م��ي��ات ال���الزم���ة ل��ك��ل حم�����س��ول واأف�����س��ل اأن�����واع ال���ب���ذور وغ��ريه��ا من 
الإر�سادات ل�سمان الإنتاج الأمثل الأمر الذي ينعك�ض اإيجاباً على تطوير 

قطاع الزراعة ب�سورة عامة يف اإمارة اأبوظبي.

وال�ستثمارية  اللوج�ستية  امل���زاي���ا  وت��ت��ي��ح 
تتمتع  ال��ت��ي  ال�ستثنائية  وال�سرتاتيجية 
ال�سينية  ل��ل�����س��رك��ات  اجلنوب”  “دبي  ب��ه��ا 
القدرة على ا�ستخدام دبي كج�سر للو�سول 
اإىل اأ�سواق اأو�سع على ال�سعيدين الإقليمي 

والدويل.
اأك��رب �سريك جت��اري لدولة  وتعترب ال�سني 
بني  ال��ت��ج��ارة  قيمة  بلغت  حيث  الإم�����ارات، 
البلدين 64.4 مليار دولر يف عام 2016. 
كما متتلك اأربعة من اأبرز امل�سارف ال�سينية 

فروعاً لها يف دبي.
بالإجمال  ���س��ي��ن��ي��ة  م��دي��ن��ة   13 وت��رت��ب��ط 
اأ�سبوعية،  رحلة   100 من  اأك��رث  مع  بدبي 
اأ�سدرته حكومة  ف�ساًل عن الإع��الن الذي 
لكافة  ال�����دخ�����ول  ت����اأ�����س����ريات  مب���ن���ح  دب������ي 
الإم����ارات عند  دول��ة  اإىل  ال�سينيني  ال���زوار 

الو�سول.
م�سجلة  �سينية  ���س��رك��ة   2829 وب���وج���ود 
�سركة   4500 ونحو  دب��ي  غرفة  يف  حالياً 
اأن  حقيقة  اإىل  وا�ستناداً  املدينة،  يف  �سينية 
باملائة   10 ي�سكلون  ال�سينيني  امل��واط��ن��ني 
العديد من  ي��زال هناك  دب��ي، ل  �سكان  من 
ال��ت��ي تكفل تعزيز  ال��ق��وي��ة  ع��وام��ل اجل���ذب 
اهتمام ال�سركات ال�سينية بالأ�سواق يف دولة 
الإمارات. ويف هذا الإطار تظهر مكانة دبي 
كمدينة عاملية مف�سلة للعديد من ال�سركات 

ال�سينية ال�سغرية واملتو�سطة.

•• اأبوظبي-الفجر:

حظي م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي، جمموعة 
اخلدمات املالية الإ�سالمية الرائدة، بتقديٍر 
عاملي تكرمياً ل�سرتاتيجية التحول الرقمي 
جائزتني  ح�����س��د  ح���ي���ث  ي��ن��ت��ه��ج��ه��ا،  ال���ت���ي 
مرموقتني خالل حفل توزيع جوائز جملة 
اإحدى اأبرز املطبوعات  “غلوبال فاينان�ض”، 
الذي  وامل�سريف،  املايل  بالقطاع  املتخ�س�سة 
اأقيم على هام�ض موؤمتر اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية يف لندن. 
امل�����س��رف اجل��ائ��زة الأوىل ع��ن فئة  وح�����س��د 
والثانية  اإ�سالمي رقمي”  “اأف�سل م�سرف 
اخلدمات  قطاع  يف  العام”  “مبتكر  جائزة 
من  جديدة  فئة  باإطالق  قيامه  بعد  املالية 
احللول  ب��اأح��دث  امل����زودة  امل�سرفية  ف��روع��ه 
م�سرف  من  اإك�سرب�ض  ا�سم  حتت  الرقمية 
اأبوظبي الإ���س��الم��ي، خ��الل وق��ت �سابق من 

العام 2017. 
اأبوظبي  ركز م�سرف  املا�سي،  العام  وخالل 
حيث  البتكار،  على  كبري  ب�سكل  الإ�سالمي 
الرقمية اجلديدة  العديد من احللول  قدم 

اإج��راء معامالتهم  التي متكن عمالئه من 
امل�سرفية بطريقة مرنة ومريحة واآمنة، مبا 
ن�سخة جديدة من تطبيقه  اإط��الق  يف ذلك 
الذكية.  الهواتف  عرب  امل�سرفية  للخدمات 
م�سرف  م���ن  “اإك�سربي�ض  ف�����روع  وت���وف���ر 
جمموعة  ل��ل��ع��م��الء  الإ�سالمي”  اأب��وظ��ب��ي 
واملنتجات  امل�سرفية  اخل��دم��ات  م��ن  وا�سعة 
الرقمية  القنوات  اأح��دث  خ��الل  من  املالية 
من  ال�سخ�سية  اخلدمة  من  ال�ستفادة  مع 
مديري العالقات العاملني فيها. ويتيح هذا 
الرتكيز  ال��ع��الق��ات  مل��دي��ري  املتكامل  النهج 
�سلة  اأك���رث  م�سرفية  خ��دم��ات  ت��وف��ري  على 
التكنولوجيا  اأن  كما  العمالء،  باحتياجات 
الرقمية ت�ساعد يف ت�سهيل الإج��راءات، مما 
ب�سرعة  العمالء  اإمت��ام معامالت  ي�ساعد يف 

اأكرب.
التكرمي، قال  تعليقه على هذا  ويف معر�ض 
خمي�ض بوهارون، نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة 
م�سرف  لدى  بالإنابة  التنفيذي  والرئي�ض 
من  بتكرمينا  نفخر  الإ���س��الم��ي:  اأب��وظ��ب��ي 
فاينان�ض  غلوبال  مثل  مرموقة  جملة  قبل 
ك���اأح���د اأك����رث امل�����س��ارف اب���ت���ك���اراً وت��ف��وق��اً يف 

القطاع الرقمي املايل. وميثل هذا التكرمي 
ثمرة ل�ستثمارنا امل�ستمر يف تطوير القدرات 
الرقمية للم�سرف، �سواء من خالل تطوير 
اإعادة  اأو  موظفينا،  تفكري  وطريقة  ثقافة 
بناء بنيتنا التحتية للتكنولوجيا، اأو تقدمي 
اإثراء  حلول رقمية جديدة، كل ذلك بهدف 
الو�سول  م��ن  ومتكينهم  ع��م��الئ��ن��ا  جت��رب��ة 

ب�سهولة  امل�سرفية  ومنتجاتنا  خدماتنا  اإىل 
وراحة. واأ�ساف: اأظهرت اأبحاثنا اأن العديد 
م��ن ال��ع��م��الء ل ي��زال��ون ي��ق��درون اخلدمة 
عليها  يح�سلون  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة  امل�����س��رف��ي��ة 
املعامالت،  بع�ض  يف  ف��روع��ن��ا  موظفي  م��ن 
اإمكانات  م��ن  بال�ستفادة  يرغبون  ولكنهم 
معامالتهم  لإمت���ام  الرقمية  التكنولوجيا 

ب�سورة اأ�سرع واأكرث كفاءة وراحة. 
ومن هنا تنبع اأهمية اإطالق فروع اإك�سربي�ض 
اأب��وظ��ب��ي الإ���س��الم��ي املجهزة  م��ن م�����س��رف 
ب��ح��ل��ول رق��م��ي��ة م��ت��ط��ورة ب��اع��ت��ب��اره��ا جتمع 
واللم�سة  التكنولوجيا  ب��ني  م��ث��ايل  ب��ت��وازن 
التزام  نف�سه  ال��وق��ت  يف  وتعك�ض  الب�سرية، 
ا�ستثنائية  عمالء  جتربة  بتحقيق  امل�سرف 
للعمالء بغ�ض النظر عن اأمناطهم املف�سلة 

يف اإمتام معامالتهم امل�سرفية.
التي  املالية  املعامالت  ن�سبة  بلغت  وقد  هذا 
الرقمية  ال��ق��ن��وات  خ���الل  م��ن  تنفيذها  مت 
الأ�سهر  خ��الل  الإ�سالمي  اأبوظبي  مل�سرف 
الت�سعة الأوىل من العام اجلاري %91 من 
اإجمايل املعامالت، مبا يف ذلك 1.5 مليون 
كل  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف  تطبيق  ع��رب  معاملة 

املخ�س�ض  امل�سرف  تطبيق  ويحظى  �سهر. 
ال�سوق  يف  رائ���دة  مبكانة  ال��ذك��ي��ة  للهواتف 
يوا�سل جذب اهتمام العمالء، حيث �سهدت 
 2017 ال��ع��ام  م��ن  الأوىل  الت�سعة  الأ���س��ه��ر 
ان�سمام اأكرث من 54 األف م�ستخدم جديد 

للتطبيق.
الرقمي،  الب��ت��ك��ار  ا�سرتاتيجية  اإط����ار  ويف 
على  حتديثات  باإدخال  موؤخراً  امل�سرف  قام 
من�ساته للخدمات امل�سرفية عرب الإنرتنت 
والهواتف الذكية لتمكني عمالئه من اإمتام 
معامالتهم امل�سرفية بطريقة اأكرث ب�ساطة 

و�سرعة عرب خمتلف الأجهزة الرقمية. 
الثانية  ال�سنوية  املبتكرين  قائمة  وتنطوي 
لأف�سل  تقييم  على  فاينان�ض  غلوبال  ملجلة 
الفئات،  م��ن  ع��دد  امل��ال��ي��ة �سمن  امل��وؤ���س�����س��ات 
�سمن  احلقيقيني  ال��رواد  النهاية  يف  وتكرم 
جميع  اختيار  وي��ت��م  تخ�س�سهم.   جم���الت 
ال��ف��ائ��زي��ن م���ن ق��ب��ل ه��ي��ئ��ة حت��ري��ر املجلة، 
والتي تنظر يف الرت�سيحات وطلبات املناف�سة 
لتقييم  اخل��رباء،  واآراء  الرئي�سية  والبحوث 
منتجاتها  تطور  حيث  من  الأب��رز  امل�سارف 

وحلولها. 
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  اعالن بالن�صر

املرجع   ٢017/181
ليكن معلوما للجميع بان كال من ال�سيدة/ ماجنو توما�ض توما�ض ماثيو - هندية اجلن�سية ون�سبتها %50 
وال�سيدة/ راجنيني فاريات �سوري�ض �سونات �سيال�ساد - هندية اجلن�سية ون�سبتها 50% ترغبان يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك لل�سيدة/ �ساماري جاياكانتي يابا موديااتي�سيالجي هندية 
اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة / �سالون وردة البداير لل�سيدات ، مبوجب رخ�سة رقم )744467(  تعديالت 
اخرى : تنازل مالك الرخ�سة ال�سابق ملالكها احلايل ، ومت تغيري ال�سكل القانوين للرخ�سة : �سركة اعمال 

مهنية بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات.    
الكاتب  �سان  ل�سنة  ٢013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  . فقد  العدل 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل بلدية ال�صارقة ال�صناعية 5 

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
 يف  الدعوى 2017/2764  جتاري جزئي - دبي 

املعلن اليه / املدعي عليه / حممد �سفيق بن حممد عثمان نواب 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد 
واربعون  العا�سرة وخم�سة  ال�ساعة  املوافق ٢017/11/6 يف متام  الثنني   يوم  حددنا 
�سباحا لعقد الجتماع الأول للخربة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�سارد 
- دبي - ديرة - �سارع املطار ، مبنى الفجر لالعمال - مكتب رقم 119 ، مقابل �سركة 
املذكور مع  او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع  ، لذا يطلب ح�سوركم  ارامك�ض 
باأول ب�ساأن  اأول  امل�ستندات املتعلقة بالدعوى. وعليكم مراجعة اخلبري  اح�سار كافة 
امل�ستندات  وا�ستالم  املاأمورية  تنفيذ  اجراءات  تطورات  وملتابعة  ا�ستف�سارات  اية 

والتعقيب عليها.  
اخلبري / �صعيد حممد ال�صارد الفال�صي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�صور 
    الجتماع الأول للخربة
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 الق�صية رقم 1847/2017 جتاري جزئي 

ال�سيد/ علي ح�سني ر�سا )املدعي عليه( 
بال�سارة اىل املو�سوع اعاله ووفقا لقرار عدالة املحكمة بندبنا خبريا هند�سيا يف الدعوى فاإننا نعلمكم مبوعد اجتماع 
املذكرات  ن�سختني من  اإح�سار  ويرجى  كما   ، ادناه  الواردة  والبيانات  العنوان  وذلك ح�سب  الهند�سية يف مكتبنا  اخلربة 

اخلا�سة بالق�سية امل�سار اليها اعاله ، كما وطلبت اخلربة الهند�سية متطلبات اخلربة الهند�سية الآتية : 
1- الإفادة مبكان تواجد املركبة مو�سوع الدعوى )اإح�سار املركبة - هام جدا( 

٢- ملكية املركبة مو�سوع الدعوى 
3- الفادة ب�سخ�ض املعني  بالتن�سيق معه  ب�ساأن املعاينة )هام جدا( 

4- تقرير الإ�سالحات الفنية 
امل�ستندات  واإح�سار  املركبة  اليه حطام  اآلت  ما  الإفادة يف  يرجى  الكلية  اخل�سارة  و�سيعة  املركبة يف  اذاكانت  5- يف حال 

الداعمة لذلك 
7- توفري ن�سخة من بولي�سة التاأمني للمركبة مو�سوع الدعوى

8- تقرير احلادث املروري 
املوقع : دبي / الدائرة القت�سادية / قرية الأعمال / بلوك  B/ طابق اخلام�ض / مركز ال�سيخ حمدان لالإبداع والإبتكار / 
 pm 3.30 مكتب مملكة الإبتكار للحلول الهند�سية / مكتب رقم 501  التاريخ  والتوقيت : ٢017/11/8 يف متام ال�ساعة

ارقام التوا�سل : املن�سق الهند�سي والإبتكار / عبدالرحمن الري�ض / رقم الهاتف املتحرك : 05٢7878٢80 
 اخلبري الهند�صي 
م . عبدال�صالم احلمادي                  

 اإجتماع خربة
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املخطرة : �سركة النابودة لال�ستثمار العقاري - �ض ذ م م 
املخطر اليهم : م�ستاأجري بناية املطينة ، �سارع �سالح الدين ، بجوار حمطة مرتو 

�سالح الدين علي الر�ض رقم 1٢3-٢5٢ 
بهذا تخطركم �سركة النابودة لال�ستثمار العقاري - �ض ذ م م  اأن العقار ملك ال�سادة 
اعمال  اكتملت  قد  )املطينة(  ديرة  الواقع يف منطقة  النابودة  و�سعيد جمعة  حممد 
ين�سر   ، بذلك  رغبتم  اإن   ، اأخرى  مرة  ل�سغله  العودة  باإمكانكم  واأ�سبح  به  ال�سيانة 
هذا الإعالن وفقا لن�ض املادة )٢9( من قانون رقم )33( ل�سنة ٢008 املعدل لبع�ض 
اأحكام القانون رقم )٢6( ل�سنة ٢007 ب�ساأن تنظيم العالقة بني موؤجري وم�ستاأجري 
العقارات يف اإمارة دبي والقا�سي بحق الأولوية للم�ستاأجر يف العودة اىل العقار بتمام 

جتديده وترميمه طبقا ملقت�سيات و�سروط املادة امل�سار اليها.  
     �صركة النابودة لال�صتثمار العقاري - �س ذ م م     

 اإخــــــــطار
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اخطار للح�صور امام حمكمة اأبوظبي الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2017/288 )اإداري كلي( 
 بناء على طلب املدعي / الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سالمية والأوقاف 

عنوانه / تنوب عنها اإدارة ق�سايا الدولة بوزارة العدل 
اىل املدعي عليه / جميب الرحمن ثالييالت كالتي بورايا - هندي اجلن�سية 

عنوانه / ن�سرا 
املدنية  ابوظبي  مبحكمة  الداري���ة  الكلية  ال��دائ��رة  ام��ام  باحل�سور  مكلف  ان��ت 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة 8.30 من يوم 14 من �سهر  11 

�سنة ٢017 وذلك للنظر يف الدعوى بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ : ٢017/11/7 

مدير اخلدمات الق�صائية 

     المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة اأبوظبي الحتادية البتدائية
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اإنذار عديل بالن�صر   

رقم 2017/7912
املنذر : بي ام دبليو البطحاء للتمويل - �ض م خ 

بوكالة املحامي / عبداحلكيم حبيب من�سور بن حرز 
املنذر اليه : هناء لوي�ض اي�ستوود  - العنوان : جمهول حمل القامة 

بالنيابة عن موكلنا نخطركم ب�سداد باقي مبلغ قر�ض ال�سيارة والبالغ قدره )114.186.7٢( 
 )222201F( درهم مرت�سدة يف ذمتكم وم�ستحقة ال�سداد فيما يتعلق ب�سراء �سيارة رقم
�سبورت )بي ام دبليو( موديل )٢016( لوحة مرورية رقم )R97705( - لذا نكلفكم ب�سداد 
باقي مبلغ قر�ض ال�سيارة وقدره 114.186.7٢ درهم والرباح املرت�سدة خالل �سبعة ايام وال 
�سوف ن�سطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية �سدكم مبا فيها ا�ستعادة ال�سيارة وبيعها 

باملزاد والتعوي�سات والفائدة مع ت�سمينكم الر�سوم وامل�ساريف.   
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 1854
البيع والتنازل عن  ال�سيد/ ح�سني عبدو حمد - لبناين  اجلن�سية يرغب يف  ليكن معلوما للجميع بان 
كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ نبيل ن�سال دله - كندي اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة امل�سماة 
/ موؤ�س�سة �سارجي للزجاج والملنيوم ( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )119٢18( ال�سادرة 
من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة  تعديالت اخرى : مت تغيري ال�سم من موؤ�س�سة �سارجي للزجاج 
الملنيوم  جتارة  من  والن�ساط  النارة  الدوات  لتجارة  دله  نبيل  اجلديد  التجاري  ال�سم  اىل  والملنيوم 
جتارة الزجاج اىل الن�ساط اجلديد جتارة ادوات النارة ولوزامها - باجلملة ، جتارة الدوات الكهربائية 

ومتديداتها - باجلملة ، جتارة الجهزة اللكرتونية الدقيقة - باجلملة  ، ا�سترياد ، وت�سدير 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  ٢013 يف �سان الكاتب العدل 
. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 185٢
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ م�سطفى كمال المني ، بريطانية اجلن�سية 
مهنية  الرخ�سة  يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
لوي�ض  املدا  ال�سيدة/  اىل  وذلك   511137 رقم  رخ�سة   ، اواين  مطعم  امل�سماة 

المني - بريطاين اجلن�سية بن�سبة %100 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�ض 
٢013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء 
لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 1853
وال�سيدة/  اجلن�سية  اثيوبية    ، �ساهل  كيتيما  ف�سيكا  ال�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
هاجره عبدالرحمن كبري ، اثيوبية اجلن�سية يرغبان يف البيع والتنازل عن كامل احل�س�ض 
البالغة )100 %( يف �سالون ادي�ض ابابا لل�سيدات ، مبوجب رخ�سة رقم  570143 وذلك اىل 

ال�سيدة/ تيجي�ض فاكجريا اليمايهو ، اثيوبية اجلن�سية 
تعديالت اخرى : تغيري وكيل خدمات تنازل �ساحب  الرخ�سة اىل اخرين. 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  ٢013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/2779  جتاري جزئي                               
اىل املدعي عليه /1 - جريالدين مارولنو لو�سي�ض جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع  قد 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢017/11/٢  احلكم التمهيدي التايل : 
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري امل�سريف املخت�ض �ساحب الدور باجلدول ، وتكون مهمته 
بعد الطالع على ملف الدعوى النتقال للمدعي كاأمر لزم لالطالع على ملف املدعي عليه لديه من واقع ال�سجالت ونظام 
احلا�سب الآيل على ح�سابه والطالع على ا�سول امل�ستندات وعلى ما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم وكذا ال�سجالت والدفاتر التجارية 
والورقية واللكرتونية املنتظمة واملرا�سالت الورقية واللكرتونية ان وجدت لبيان ما مت احل�سول عليه من  ت�سهيالت وانواعها 
وقيمتها و�سروط املنح والفوائد ومدة ال�سداد وطريقة احت�ساب الفوائد او الرباح  والعمولت وامل�سروفات واية مبالغ اخرى 
مع ت�سفية احل�ساب وعلى اخلبري بالن�سبة للمعاملة اخلا�سة بالبطاقة وبيان تف�سيالت ذلك وعلى اخلبري مبراعاة تاريخ غلق 
احل�ساب وفق اخر حركة يف ك�سف احل�ساب من ا�ستخدام او حركة �سداد من قبل املدعي عليه وبيان كيفية قيام املدعية بح�ساب 
املرت�سد بعد ذلك التاريخ وحتى تاريخ رفع الدعوى يف ٢017/8/13 ويف حال جتاوزه للن�سبة 9% ب�سيطة اجراء جدول ح�ساب 
افرتا�سي قائم علىبيان املرت�سد حتى تاريخ اخر حركة يف ك�سف احل�ساب وحتى تاريخ رفع الدعوى يف ٢017/8/13 وح�ساب 
الفنية وامل�سرفية وحددت مبلغ  الناحية  البطاقة وحتقيق دفاع اخل�سوم من  اليها عن  امل�سار  الب�سيطة  الفائدة  املرت�سد وفق 
ثالثة الف درهم كاأمانة على ذمة ح�ساب وم�سروفات اخلبري واتعابه والزمت املدعي ب�سدادها وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 

اخلمي�ض املوافق ٢017/11/16  ال�ساعة 30 : 8  �سباحا يف القاعة Ch1.C.14 يف حالة عدم �سداد املدعي امانة اخلبري

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

اإعادة اإعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية بالن�صر
يف الدعوى 2017/2799  مدين جزئي 

بناء على طلب مكتب اإدارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتاية البتدائية 
اىل املدعى عليه/ فينو�ض لتجارة املالب�ض  اجلاهزة - ملالكها م�سعود عبداهلل ا�سدي 

اقام املدعي / �سركة اخلليج للتمويل - �ض م خ 
الدعوى رقم )٢017/٢799( مدين جزئي عجمان 

املو�سوع : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )357.06048( درهم )ثالثمائة و�سبعة 
وخم�سون الف و�ستون درهم واثنان وثمانية واربعون فل�ض( والفائدة التاأخريية بواقع ٢3% من تاريخ 

رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املوافق ٢٢/٢017/11  الرب��ع��اء   ي��وم  البتدائية  ام��ام حمكمة عجمان الحت��ادي��ة  ان��ت مكلف باحل�سور 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكورة رقمها اعاله  بو�سفك مدعى عليه. حرر بتاريخ : ٢017/11/7 
 مكتب اإدارة الدعوى

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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 اإعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2017/2798  مدين جزئي ن�صرا  

بناء على طلب مكتب اإدارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتاية البتدائية 
اىل املدعى عليهما/1- �سركة النجمة ال�سغرى ملقاولت تركيب املعدات الكهروميكانيكية ذ م م 

٢- �سيبو عبد العزيز عبد العزيز - هندي اجلن�سية  
اقام املدعي / �سركة اخلليج للتمويل - �ض م خ 

الدعوى رقم )٢017/٢798( مدين جزئي عجمان 
املو�سوع :  املطالبة مببلغ  ٢60437.5٢ درهم والفائدة القانونية بواقع 1٢% والفائدة التاأخريية.  

الثنني   ي��وم  البتدائية  الحت��ادي��ة  عجمان  مبحكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مدير  ام��ام  باحل�سور  مكلف  ان��ت 
املوافق ٢017/11/13 �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 

كافة امل�ستندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة رقمها اعاله  بو�سفك مدعى عليه. 
حرر بتاريخ : ٢017/11/7 

 مكتب اإدارة الدعوى

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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 اإعالن باحلكم ن�صرا اأمام حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية  
يف الدعوى 2017/181 )اإداري كلي(

بناء على طلب املحكوم لها / الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سالمية 
عنوانها / تنوب عنها ادارة ق�سايا الدولة بوزارة العدل 

اىل املحكوم �سده / احمد عبدالعظيم حممد خليل 
عنوانه / ن�سرا 

ليكن معلوما لديك ان الق�سية الدارية امل�سار اليها اعاله قد حكم فيها 
الكلية  الداري���ة  ال��دائ��رة  ام��ام  م   ٢017/8/٢٢ بجل�سة  احل�سوري  مبثابة 
التايل  اليوم  حكما قابال لال�ستئناف خالل مدة ثالثني يوما تبداأ من 

لتبليغك هذا الإعالن. 
 عن/ مدير اإدارة اخلدمات الق�صائية

 المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل 

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�صر

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية       
يف الدعوى رقم 2017/2066  جتاري كلي - ال�صارقة 

اإعادة اإعالن املدعي عليه بتعديل الطلبات 
اىل املدعى عليه : حميد عبداهلل حممد القرمي املن�سوري - اإمارتي اجلن�سية 

حيث ان املدعي :  بنك الإحتاد الوطني 
قد اقام عليك الدعوى رقم اأعاله لدى هذه املحكمة : 

وبجل�سة ٢017/10/٢5 م قدم املدعي لئحة بتعديل طلباته ليكون املبلغ املطالب به قدره 
بال�سافة   ، �سنويا   %6 بواقع  التاأخريية  الفائدة  اىل  بال�سافة  درهم(   1.71٢.001.01(
للزامك بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  لذلك يقت�سي ح�سورك امام هذه 
٢017/11/15م  يوم  �سباح  من  التا�سعة  ال�ساعة  متام  يف  الثانية(  الكلية  )الدائرة  املحكمة 
وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات،  ويف حال تخلفك عن احل�سور 

او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
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اإخطار باإلغاء توكيل

املخطر : عبداهلل ح�سني حممد منقو�ض ال علي - اإمارات اجلن�سية  - عنوانه : دبي 
املخطر اليه : توفيق ميوت - لبناين اجلن�سية- عنوانه : ويعلن بوا�سطة املخطر 

الو�سوع : الغاء توكيل 
1- �سبق للمخطر ان حرر توكيل للمخطر اليه ، ومت ت�سديقه لدى الكاتب العدل بدبي برقم 

حمرر )٢015/1/177480( بتاريخ ٢6/٢015/8 
٢- ان املخطر يرغب يف الغاء التوكيل امل�سار اليه 

اليه  ا�ستالم املخطر  اليه منذ تاريخ  امل�سار  التوكيل  بالغاء  اليه  لذلك : يخطر املخطر املخطر 
هذا الخطار واعتباره غري منتج لثاره القانونية ويحذره من العمل مبقت�ساه مبجرد ال�ستالم 
ويحمله كافة امل�سوؤوليات املدنية واجلنائية ومن جميع الوجوه لو ثبت تعامله مبوجب التوكيل 

امللغي بعد ذلك التاريخ. 
واأتعهد بت�سليم املخطر اليه الغاء التوكيل  

 املخطر      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/365  ا�صتئناف جتاري   
م    م  ذ   - للتجارة  �ستار  لينك  ملتي  �سركة   -1 �سده/  امل�ستاأنف   اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف /ب��ن��ك دب���ي ال�سالمي 
رق��م  ٢016/٢040 جتاري  بالدعوى  ال�سادر  ا�ستاأنف احلكم  -  قد 
املوافق  ي��وم الح��د   لها جل�سه  بتاريخ ٢017/٢/٢1 وح��ددت  جزئي 
 ch2.D.19 ٢017/1٢/10  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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اإنذار عديل بالن�صر   

رقم 2017/7915
املنذر :  �سركة الحتاد العقارية - �ض م ح 

عامر   / مالكها  فردية( وميثلها  )موؤ�س�سة  الطفال  م�ستلزمات  لتجارة  كادلز  بيبى   / اليها  املنذر 
احمد خليفة بن �سبت ال�سام�سي - اإماراتي اجلن�سية 

فان املنذرة تنذر املنذر اليها بالتي :
 ٢018/6/30 بتاريخ  ينتهي  وال��ذي   ٢016/4/30 امل���وؤرخ  الي��ج��ار  عقد  جتديد  يف  الرغبة  بعدم   -1
وال�سواغل  ال�سخا�ض  من  خالية  العقد  بنهاية  للمنذرة  وت�سليمها  الن���ذار  حمل  العني  واخ��الء 
وباحلالة التي كانت عليها وقت التعاقد لعدم الرغبة يف التجديد ولعدم �سداد القيمة اليجارية 

باملخالفة لن�سو�ض املواد املذكورة اعاله 
٢- �سداد القيمة اليجارية امل�ستحقة مع مبلغ الغرامات التاأخريية وباقي الغرامات التي ت�ستحق 

حتى تاريخ ال�سداد 
3- ت�سليم براءة الذمة للماء والكهرباء وال�سيانة للعني حمل الإنذار 

 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإنذار عديل بالن�صر   
رقم 2017/7911

املنذر : عبد احلميد خالد عبداحلميد العاين 
بوكالة املحامي / احمد ح�سن املازمي 

املنذر اليها : كافرتيا اربياتا اك�سربي�ض 
 48.615 قيمتها  البالغ  اليجارية  القيمة  �سداد  بوجوب  اليها  املخطر  املنذر  ينذر 
درهم للمخطر عن الفرتة ٢017/1/1 حتى ٢017/1٢/31 مع اخالء العني املاأجرة 
لعدم �سداد الجرة بخ�سو�ض عقد ايجار املحل رقم 6 مبنطقة انرتنا�سيونال �سيتي 
اآ�سفني  اي��ام من تاريخه ، وال �سوف ن�سطر  ببناية 09 - كيو وذل��ك خالل خم�سة 
لتخاذ الجراءات القانونية بحقك وعلى م�سوؤوليتك ونفقتك ، حمتفظني بكافة 

حقوق املخطر من اي نوع كانت.   
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإنذار عديل بالن�صر   

رقم 2017/7914
املنذر : ناجي عبداهلل يو�سف عبداهلل العبد الهادي 

املنذر اليه : �سركة عبدامللك خليل التجارية - جمهول حمل الإقامة 
يتوجه املنذر بهذا النذار للمنذر اليه اليه لنذاره بالتي :- 

ب�سرورة ت�سحيح و�سعه وتنفيذ الإلتزام الذي فر�سه عليه القانون رقم ٢6 ل�سنة ٢007 
د   1/٢5 و   19 رقمي  املادتني  ٢008 يف  ل�سنة   33 رقم  بالقانون  اأحكامه  بع�ض  املعدل يف 
وكذا التزامه ببنود العقد ارقام )5 و 15 و 19 و ٢1 و ٢4 و ٢5 و ٢7( من عقد اليجار 
وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ستالمه هذا الخطار ويف حال العدم الخالء و�سداد 
بدل اليجار عن فرتة �سغل املاأجور دون عقد وحتى تاريخ الخالء التام ، وال �سن�سطر 
اآ�سفني للجوء اىل الق�ساء لجباركم على الخالء و�سداد املرت�سد بذمتكم مع الر�سوم 

وامل�ساريف. 
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإنذار عديل بالن�صر   

رقم 2017/7910
املنذر : عبد احلميد خالد عبداحلميد العاين 

بوكالة املحامي / احمد ح�سن املازمي 
املنذر اليها/ مقهي اربياتا 

البالغ قيمتها ٢70.375  القيمة اليجارية  �سداد  اليها بوجوب  املنذر املخطر  ينذر 
درهم للمخطر عن الفرتة ٢017/1/1 حتى ٢017/1٢/31 بخ�سو�ض عقود ايجار 
وذلك  كيو   -  09 ببناية  �سيتي  انرتنا�سيونال  1.٢.3.4.5.7 مبنطقة  ارقام  املحالت 
اآ���س��ف��ني لت��خ��اذ الج����راءات  خ��الل خم�سة اي���ام م��ن ت��اري��خ��ه ، وال ���س��وف ن�سطر 
القانونية بحقك وعلى م�سوؤوليتك ونفقتك ، حمتفظني بكافة حقوق املخطر من 

اي نوع كانت.   
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اإعالن بالن�صر- اإمارة دبي  
حمكمة  الحوال ال�صخ�صية 

اعالن تغيري ا�صم
اإماراتية   ، امل��ري  خليفة  �سعيد  احمد  ف��رح  ال�سيدة/  تقدمت 
ا�سمها من   ال�سرعية بطلب تغيري  اجلن�سية اىل حمكمة دبي 
فرح احمد �سعيد خليفة املري اإىل رو�سه احمد �سعيد خليفة 
املحكمة  به ايل  يتقدم  ان  -  وعلى من لديه اعرتا�ض  امل��ري 

املذكورة خالل �سهر من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ق�صم خدمات الحوال ال�صخ�صية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي
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مكتب اإدارة اخلرباء 

دائرة املحاكم - مكتب اإدارة اخلربة 
اإعالن بالن�صر للح�صور امام اخلبري امل�صريف واملايل 

دعوى رقم 2017/164 جتاري كلي 
املدعي / م�سرف اأبوظبي ال�سالمي 

ووكليه / مكتب بيت احلكمة للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
املدعي عليه / نداء يا�سني عبدالرزاق التماري 

يتعني احل�سور اىل مقر دائرة حماكم راأ�ض اخليمة - مكتب اإدارة اخلربة الكائن يف دائرة 
املحاكم - راأ�ض اخليمة ملقابلة اخلبري امل�سريف واملايل املذكور واإح�سار كافة امل�ستندات 
ي��وم ٢017/11/16  وذل��ك  رق��م ٢017/164  ال��دع��وى  ت��وؤي��د موقفكم يف  التي  وال��وث��ائ��ق 

ال�ساعة العا�سرة �سباحا
عن/ مكتب اإدارة اخلربة 
اخلبر امل�شريف واملايل - قي�ص عرفات الزعبي 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/3324  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- احمد حممد عبداملنعم ا�سماعيل  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل 
عمران العمران ال�سام�سي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   176.764.75( وقدره  مببلغ  عليه  املدعي 
املحاماة والفائدة  10% من ٢017/9/7  وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.13 يوم الربعاء  املوافق  ٢017/11/15   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/2449 جتاري جزئي                                                

اىل امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- ان��ي��ل ك��وم��ار ب��وه��اين  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢017/9/13  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك ا 
ملدعي مبلغ اثنني وثالثني الف وثمامنائة واربعة وع�سرين درهم واثنني و�سبعني 
فل�سا والفائدة القانونية الب�سيطة بواقع 9% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل 
يف ٢011/1٢/٢0 وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/1646 جتاري كلي 
اىل املدعي عليه /1 - فورتر�ض كابيتال لال�ستثمار - ذ م م  وميثلها/ حامد احمد 
�سركة جرويل   / املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  خمتار حامد حممد   جمهويل حمل 
كابيتال ليمتد  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢017/10/30  احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة 
مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع : بندب خبري متخ�س�ض يف ال�ستثمار 
والأوراق املالية ، �ساحب الدور باجلدول خبريا يف هذه الدعوى ، تكون مهمته 
يوم  جل�سة  املحكمة  لها  وح���ددت  اجلل�سة.   بتلك  ال�����س��ادر  احلكم  منطوق  وف��ق 
 Ch2.E.21 اخلمي�ض املوافق ٢017/11/٢3  ال�ساعة 30 : 09 �سباحا يف القاعة

يف حالة عدم �سداد املدعية امانة اخلبري
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/637  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1-ميمون للو�ساطة العقارية - ذ م م   جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بول ترك وميثله / ح�سن علي مطر الريامي -  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)606606( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. - ثانيا : ببطالن عقد 
البيع املوؤرخ ٢009/11/٢1 م املربم بني  املدعي واملدعي عليها للوحدة العقارية 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   .)4 ت��اور  )�سامبيونز  م�سروع  م��ن   )805( رق��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2016/2107  ا�صتئناف عمايل    
وتاأجري  و�سراء  بيع  يف  للو�ساطة  هومز  1-اوراجن  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
العقارات - جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /عباده عي�سى اجلنادي 
ا�ستاأنف   احلكم  -  قد  وميثله / يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي 
    ٢016/1٢/13 بتاريخ  كلي  ع��م��ايل   ٢016/9٢9 رق���م   ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر 
ال�ساعة 10.00  امل��واف��ق ٢017/11/13   الث��ن��ني   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/874  ا�صتئناف جتاري   
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-هو�ض كونتي�سنا ميدل اي�ست - �ض ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /طائر الواحة للنقل بال�ساحنات الثقيلة - 
�ض ذ م م وميثله / �سوق حم�سن بدر الكثريي -  قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر 
لها  بتاريخ ٢017/5/3 وح��ددت  بالدعوى رقم  ٢016/1966 جتاري كلي 
جل�سه يوم الربعاء  املوافق ٢017/1٢/6   ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2839   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- النافورة لل�سياحة - �ض ذ م م ٢-ليودميال لزاريفا  
وال�سقق  جلوريا  التنفيذ/فندق  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل 
اأق���ام عليك  ق��د  ف��ري��د   اأح��م��د  ال��ف��ن��دق/ حممد  الفندقية وميثله م��دي��ر 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�سامن  بدفع املبلغ املنفذ 
او خزينة املحكمة.  وعليه  التنفيذ  به وق��دره )75٢70( درهم اىل طالب 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2144   تنفيذ جتاري  
القامة  ن��اج��ان��دران  جمهول حمل  في�سوانات  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي ال�سالمي - قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)76799.55( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2383   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- ال�سركاء املتحدون لال�ستثمار - �ض م خ - فرع دبي  جمهول 
 - ليمتد  هولدينجز  �سيفيلد  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
العبدويل   / ح�سن عبداهلل حممد  الدارة وميثله  رئي�ض جمل�ض   / وميثلها 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1445860( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/3088   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- فاريكو للتجارة - �ض ذ م م  ٢-ح�سني حممود 
�سفاري  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك �سادرات 
املذكورة اعاله والزامكم  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  ايران - قد 
 )414٢669.5٢( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والتكافل   بالت�سامن 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/503 عقاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- م�سعود دادا�ض ح�سني بور مطلق  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢017/10/٢6  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك دبي ال�سالمي - �سركة 
م�ساهمة عامة ( بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري:-  اول : ف�سخ اتفاقية الجارة ومالحقها املربمة 
بيت�ض  - جمريا  دبي  الكائنة يف مر�سى   ٢06 رقم  التداعي  الوحدة عني  عليه عن  واملدعي  املدعي  بني 
الوحدة  بت�سليم  املدعي عليه  وال��زام   - دبي  اإم��ارة   - الر���ض رقم 17٢  املقامة على قطعة   - ريزيدن�ض 
العقارية خالية من ال�سواغل ورد حيازتها للمدعي ومتكني املدعي منها والغاء القيد العقاري الواردة 
الزام  امللكية ل�سالح املدعي عليه وتكليف دائ��رة الرا�سي والأم��الك لتنفيذ ذل��ك  - ثانيا :  يف �سهادة 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ مائة الف درهم تعوي�سا عما فاته من ك�سب وما حلقه من خ�سارة 
والزمت املدعي عليه امل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر    
                       اىل املدعي عليه/ طابا للمقاولت - ذ م م 

نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 
لها جل�سة ٢017/11/7  ال�ساعة 8.30

وكلفتكم املحكمة باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدميا ما لديكم من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على القل بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف 

ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 676٢/٢017/13
6763/٢017/13

م
1
٢

ا�سم املدعي
 حازم �سلطان فندي امام 

حممد عبدال�ستار علي عثمان 

مبلغ املطالبة
93931 درهم + تذكرة العودة 
٢0441  درهم + تذكرة العودة

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/548  مدين كلي                 
اىل املدعي عليه / 1-غرناطة لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ جممع دبي ال�سناعي - �ض ذ م م حاليا - و�سابقا - مدينة دبي ال�سناعية - �ض ذ م 
م  وميثله / علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
نوفمرب   ٢4 واملوؤرخة   )53050+53049( رقم  الر���ض  تاأجري قطعة  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  
�سداد  بعدم  التعاقدية   بالتزاماتها  عليها  امل��دع��ي  لإخ���الل  الأم���د  طويلة  الي��ج��ارة   ٢006
الجرة. الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم الأحد  
املوافق  ٢017/11/1٢   ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/501  مدين كلي                 
اىل املدعي عليه / 1-داميوند اإنرتنا�سيونال - م م ح   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
جممع دبي ال�سناعي - �ض ذ م م حاليا - و�سابقا - مدينة دبي ال�سناعية - �ض ذ م م  وميثله 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة   / علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين -  قد 
اليجارة    ٢007 1٢ فرباير   وامل��وؤرخ��ة  رق��م )43013(  الر���ض  تاأجري قطعة  اتفاقية  بف�سخ 
طويلة الأمد لإخالل املدعي عليها بالتزاماتها التعاقدية  بعدم �سداد الجرة  والزام املدعي 
عليها بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم الأحد  املوافق  ٢017/11/1٢   
ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
اعادة اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 2017/503  مدين كلي 
اىل املدعي عليه / 1-كيو بيك للخر�سانة اجلاهزة  - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ جممع دبي ال�سناعي - �ض ذ م م حاليا - مدينة دبي ال�سناعية - �ض ذ م م  �سابقا 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  - وميثله / علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين - قد 
املوؤرخة  م�سروع(  تطوير  )اتفاقية  ب���  املعنونة  املدة  اليجار طويل  اتفاقية   بف�سخ  املطالبة  
٢006/3/٢1 لعدم �سداد بدل الإيجار ، مع الزام املدعي عليها بت�سليم املدعية قطعة الر�ض 
مو�سوع هذه التفاقية واملبينة ب�سدر هذه التفاقية والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�سة يوم الأحد  املوافق  ٢017/11/1٢   ال�ساعة 9.30 
�ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/787  جتاري كلي               

اىل اخل�سم املدخل/ 1- �سركة التميمي العقارية  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�سرحان ح�سن حممد   / م وميثله  م  ذ  ���ض   - العامة  للتجارة  ه��ان��دل  دي  ف��ان  اوت��ربدي��ن��ج 
تقابال  عليه   املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املعيني    ح�سن 
وثمامنائة  الف  وثمانون  واربعة  ت�سعة ماليني وثالثمائة  درهم   9.384.846 مبلغ  ب�سداد 
و�ستة واربعون درهم اإماراتي قيمة ما تر�سد يف ذمة املدعي  ال�سلي ل�سالح املدعي عليها 
تقابال مع الزامه بالفوائد القانونية بن�سبة 1٢% �سنويا من تاريخ ٢014/6/10 حتى متام 
ال�سداد والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة 
فاأنت  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ض  املوافق  ٢017/11/9    يوم اخلمي�ض  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/1416 احوال نف�س م�صلمني          
اىل املدعي عليه / 1-حممد احمد ب�سري طبلت  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ رزان عامر اخلياط   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  دعوى طالق 
ونفقة  النفاق  عن  امتناعه  تاريخ  من  �سابقة  زوجية  ونفقة  والهجر  لل�سرر 
العدة ونفقة املتعه وموؤخر ومقدم ال�سداق املثبت يف عقد الزواج.  وحددت لها 
جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  ٢017/11/٢3  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )7( 
يف مبنى الأح��وال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

 يف الدعوى رقم 2017/1854 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهم /1- ديكوميتي ديتبلي كومبن�سيتور تكنيك - ذ م م ٢-عبداهلل حممد �سعيد املرزوقي - ب�سفته �سريك يف �سركة 
ديكوميتي ديتبلي كومبن�سيتور تكنيك - ذ م م 3-جاكي ليغ �سي�سون - ب�سفته مدير �سريك يف �سركة ديكوميتي ديتبلي كومبن�سيتور 
تكنيك - ذ م م جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/برامود كاروناكاران - ب�سفته  مدير �سريك يف �سركة ديكوميتي ديتبلي  
وميثله / اأمل خمي�ض دروي�ض حممد البلو�سي -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )٢9360( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل حل وت�سفية �سركة  ب�سفته �سريك يف �سركة ديكوميتي 
ديتبلي كومبن�سيتور تكنيك وندب امل�سفي �ساحب الدور يف اجلدول املتخ�س�ض يف ت�سفية ال�سركات لت�سفيتها بالطالع على اوراق 
الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم له من م�ستندات اخرى والنتقال اىل مقر ال�سركة ل�ستالمها من القائم على 
ادارتها وح�سر وجرد دفاترها و�سجالتها وكافة موجوداتها وا�سولها وفح�ض ح�ساباتها من خالل الطالع على الدفاتر املحا�سبية 
لها وحركة الإيرادات وامل�سروفات وك�سوف حركة احل�ساب لدى البنوك و�سول لبيان املركز املايل لها ثم بيان ما لها من اأموال لدى 
الغري وال�سعي لتح�سيلها واإيداعها ح�ساب خا�ض بالت�سفية لدى احد امل�ساريف ، وبيع كافة موجوداتها املنقولة والعقارية باملزاد 
التزامات للغري ودعوتهم لتقدمي طلباتهم والخطار عن  ، وكذا بيان ما عليها من  البيع بذلك احل�ساب  العلني واإي��داع ح�سيلة 
الت�سفية بالن�سر ب�سحيفتني حمليتني يوميتني لعالم الدائنني غري معلومي العنوان والعمل على �سداد هذه الديون والوفاء بها 
واإيداع مبالغ كافية للوفاء بالديون املتنازع. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

اإعالن  بالن�صر   
رقم 2017/7810

املنذرة / خليفة عبداهلل احمد لوتاه 
املنذر اليه : اأوفر �سي�ض للمالحة - ذ م م 

املو�سوع : - ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سداد مبلغ )18.500( ثمانية ع�سر الف وخم�سمائة 
، واخ��الء العقار بعد انتهاء العقد لعدم  دره��م وذل��ك يف مدة اق�ساها 30 يوم تاريخ الن�سر 
رغبته يف التجديد وت�سليمه للمنذر خالية من ال�سواغل وباحلالة التي ت�سلمها مع ا�سالح 
ما قد يكون قد حلق بها من �سرر وتلف وت�سليم املفاتيح و�سداد م�ساريف ا�ستهالك الكهرباء 
، واي ا�سرار اخرى ترتتب على عدم التزام املنذر اليه  واملياه حتى تاريخ الخ��الء الفعلي 
مع   ، ذك��ر  مبا  للمطالبة  ال��الزم��ة  الق�سائية  الج���راءات  اتخاذ  اىل  املنذر  �سي�سطر  وال   ،
التقا�سي  وم�ساريف  ر�سوم  كافة  اليه  املنذر  وحتميل   ، وال�سرر  للعطل  اجلابر  التعوي�ض 

اأتعاب املحاماة.  
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5639   

املنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : �سلطان املدحاين للتجارة العامة - �ض ذ م م   

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )٢3.4٢٢.87( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )71918/خ�سو�سي/M/دبي( من نوع )تويوتا كامري - �سالون( 
املنذر مع  واملمولة ل�ساحلكم من قبل  ل��وؤل��وؤي(   )اأبي�ض  موديل )٢011( لون 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
الدعوى رقم 2017/1658 جتاري كلي - دبي 

اخلبري املنتدب    
م د/ كمال عدنان مل�س  

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/459  عقاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- حممد اف�سل غني جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
داماك  املذكورة اعاله ل�سالح/�سركة  الدعوى  بتاريخ ٢017/10/17  يف  املنعقدة  بجل�ستها 
قيمة  دره��م   )455657( م��ق��داره  مبلغا  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  العقارية 
التاأخري  غرامة  قيمة  دره��م   )٢6٢008( مقداره  ومبلغ  الثمن  من  امل�سددة  غري  الق�ساط 
التفاقية وحتى تاريخ:٢017/7/8 وما ي�ستجد منها بواقع 3% �سهريا على مبلغ )455657( 
ال�سداد ومبلغ مقداره  م���ن:٢017/7/9 وحتى متام  اعتبارا  امل�سدد  الثمن غري  باقي  درهم 
امل�سروفات ومبلغ  الزمته  كما  ت��اري��خ:31/٢017/1٢  درهم كر�سوم خدمات حتى   )10536(
الف درهم لتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
با�سم  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
     اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/472  عقاري كلي
املدعي/بنك  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  �سهبازي  ج��واد  1-فاطمة   / عليه  املدعي  اىل 
مبوجب  البيع  عقد  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سالمي  دب��ي 
حكم حمكمة دبي املوقرة يف الدعوى رق��م:٢011/51 عقاري كلي بخ�سو�ض متويل الفيال 
رقم:900/٢74 �سمن منطقة تالل المارات الثالثة املقامة على قطعة الر�ض رقم:65٢8 
مع ال��زام املدعي عليها بان ت��وؤدي للمدعية مبلغا وق��دره )3.٢40.000(دره���م تعوي�سا عن 
لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املحاماة. وحددت  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامها  ال�سرار 
املوافق ٢017/11/٢3  ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/1293  جتاري  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- عمار عمر حممد احمد ال�سدادي جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢017/6/1٢  يف الدعوى املذكورة اعاله 
)عمار عمر حممد  عليه  املدعي  بالزام  ���ض.ذ.م.م  ال�سيارات  لتاأجري  ام  بي  ل�سالح/ار 
����ض.ذ.م.م ( مبلغ  ال�سيارات  ام لتاأجري  ت��وؤدي للمدعية )ار بي  ب��ان  ال�����س��دادي(   احمد 
وقدره )5٢.900 درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ:٢016/11/٢3 وحتى 
متام ال�سداد والزمته الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/1622  جتاري  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- �سوري�ض كومار مالنكاتيل جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢017/7/9  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/م�سرف الهالل )�سركة م�ساهمه عامة( بالزام املدعي عليه بان 
يوؤدي للم�سرف املدعي مبلغ �سبعة وخم�سني الف و�سبعة واربعني درهم و�ستة 
املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمته  فل�سا  وت�سعني 
اعتبارا من  يوما  . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/1521  جتاري  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- �سجنيت�سر ديزانيز ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    ٢017/9/٢0 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
وميثلها  �سابقا(  الب��داع��ي  لالنتاج  )النعناع  ذ.م.م  الب��داع��ي  لالنتاج  ل�سالح/منت 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  �سخ�سري  �ساكر  �سكيب  ظافر 
)�سبعون الف درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية 
يف:٢017/4/٢5 وحتى ال�سداد التام والزمتها بامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/4465  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- 5 �ستار �ض.م.ح جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية  التنفيذ/ماريكر�ض لونتوك ديالو قد 
درهم  وق��دره )٢61٢0(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة 
 )٢049( مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2016/47  تنفيذ عقاري 
افينو  فورت�سن   -٢ ذ.م.م  لال�ستثمار  فورت�سن  جمموعة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ح�سني  حممد   -4 حنيف  حممد  �سيد  علي  حممد  �سيد   -3 ليمتد  انف�ستمنت 
التنفيذ/اندري عالء  ان طالب  اأبوبكر قا�سم جمهول حمل القامة مبا  برد�ض 
الدين وميثله:يو�سف حممد ح�سن حممد البحر قررت حمكمة دبي البتدائية 
وقدره  ذمتكم  املرت�سد يف  املبلغ  ب�سداد  اعالنكم  بتاريخ:٢017/10/17  العقارية 
فيه.   ج��اء  مب��ا  للعلم  وذل��ك  املعدلة  التنفيذ  لالئحة  وفقا  دره��م   )35009٢30(
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2016/214 تنفيذ جتاري  
مبارك  �سبيت  خليل  ف���وؤاد   -٢ املعار�ض  لتنظيم  ���س��ده/1-الب��ت��ك��ار  املنفذ  اىل 
حمل  جمهول  املعار�ض  لتنظيم  البتكار  موؤ�س�سة  مالك  ب�سفته   - اجلنيبي 
عي�سى  وميثله:حممد  الوطني  اأبوظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  �سلطان ال�سويدي قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٢993٢0.84( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/2243 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-اميج للنقليات العامة ٢- امييج للنقليات �ض.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ال�سركة التجارية املركزية 
�ض.ذ.م.م وميثله:حممد �سلمان ح�سن ال�سابري قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )459597( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/835  ا�صتئناف عمايل    

الدين  جمهول حمل القامة  �سم�ض  ن��واز  �ساه  امل�ستاأنف �سده/ 1-  اىل 
�ض.ذ.م.م  كومباين  بايكنج  �سرتيت  كلينتون  مطعم   / امل�ستاأنف  ان  مبا 
ال�سادر  ا�ستاأنف/ احلكم  قد  وميثله:�سعاد حممد عبدالعزيز عبدالغني 

بالدعوى رقم ٢017/4٢٢ عمايل جزئي بتاريخ:٢6/٢017/4     
 10.00 ال�ساعة   ٢017/11/16 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
مذكرة اعالن بالن�صر

             يف  الدعوى 2017/169  ا�صتئناف تظلم جتاري    
را�سيد  جمهويل حمل  با�سيت علي خان اخرت   -1 امل�ستاأنف �سده/  اىل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل 
ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  ال�سام�سي  العمران  عمران  عبداهلل  حمد 

بالدعوى رقم ٢017/٢69 تظلم جتاري     
 17.30 ال�ساعة   ٢017/1٢/13 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

مذكرة اعالن بالن�صر
             يف  الدعوى 2017/193  ا�صتئناف تظلم جتاري    

امل�ستاأنف �سده/ 1- توان �سرياز ح�سني  جمهول حمل القامة مبا  اىل 
حمد  وميثله:عبداهلل  ����ض.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك   / امل�ستاأنف  ان 
عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى 

رقم ٢017/338 تظلم جتاري     
 17.30 ال�ساعة   ٢017/1٢/13 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

مذكرة اعالن بالن�صر
             يف  الدعوى 2017/199  ا�صتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- الك�سندر دي فريا باوتي�ستا  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد 
عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى 

رقم ٢017/٢٢7 تظلم جتاري     
 17.30 ال�ساعة   ٢017/1٢/13 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

مذكرة اعالن بالن�صر
             يف  الدعوى 2017/200  ا�صتئناف تظلم جتاري    

حمل  جمهول  مورتى  داك�سينا  �سوما�سوندرام   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل 
ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  ال�سام�سي  العمران  عمران  عبداهلل  حمد 

بالدعوى رقم ٢017/٢48 تظلم جتاري     
 17.30 ال�ساعة   ٢017/1٢/13 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3198  جتاري جزئي
ام  املدعي/بنك  ان  الق��ام��ة مبا  اي��را���ض جمهول حمل  املدعي عليه /ارل��ني لم  اىل 
ال�سام�سي  العمران  عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ���ض.م.ع  الوطني  القيوين 
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)40.576.64( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة ٢.49% �سهريا من 
تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:٢011/1٢/٢0 وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 
لذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة    ٢017/11/٢0 املوافق  الثنني  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت احالة الدعوى 

اىل املحكمة التجارية اجلزئية . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3345  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /�سركة طريق ال�سالمة ل�سالح الطارات جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ال�سركة التجارية املركزية �ض.ذ.م.م وميثله:حممد �سلمان ح�سن ال�سابري 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )10.854( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية 
وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق ٢017/11/9  ال�ساعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، علما بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

     اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3323  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ميلي�سيا باربي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك ام 
القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي 
باربي  عليها ميلي�سيا  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  قد 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )٢3.100.85( وقدره  مببلغ 
التام.  ال�����س��داد  وحتى  يف:٢011/1٢/٢0  احلا�سل  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %٢.49
بالقاعة  8.30 �ض  ال�ساعة  املوافق ٢017/11/9   يوم اخلمي�ض  لها جل�سة  وح��ددت 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

     اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3465  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بدر�سينيا اوجن ري�ض جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليه مببلغ وقدره )٢1.٢68.07( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة ٢.49% �سهريا من:٢011/1٢/٢0 وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 
لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة    ٢017/11/19 املوافق  الح��د  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/2667  جتاري  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- الرمال ال�سبع لل�سقق الفندقية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢017/10/30  يف الدعوى املذكورة 
بالزام  ذ.م.م  ماف�ض  الغذائية  امل���واد  لتجارة  الهاملي  حممد  ل�سالح/�سركة  اع���اله 
املدعي عليها )الرمال ال�سبع لل�سقق الفندقية �ض.ذ.م.م (بان توؤدي للمدعية )�سركة 
حممد الهاملي لتجارة املواد الغذائية ماف�ض ذ.م.م ( مبلغ وقدره )16.18٢.61 درهم( 
والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ:٢017/8/6 وحتى ال�سداد التام والزمتها 
. حكما مبثابة احل�سوري  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  بامل�ساريف ومببلغ خم�سمائة 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 
با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6423  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-���س��ريي��ن ج��و���س��ي م���وروك���م���ت���ارا ارل��ف��ي��ن��داك�����س��ن جم��ه��ول حمل 
اأق����ام عليك  ق��د  اداري  �������ض.ذ.م.م مكتب  ال��وط��ن��ي  ال��ت��اك�����س��ي  امل��دع��ي /  ان  الق���ام���ة مب��ا 
والر�سوم  دره���م(   ٢3500( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
رقم  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف 
ال�سكوى:MB172328027AE/2017  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
٢017/11/٢8   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .

رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/9538  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  المنية  للخدمات  ال��ق��ارات  1-�سفة   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حمبوب عبدالرحمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )30016 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb177208005ae  وحددت لها 
 ch1.A.5 جل�سة يوم الثالثاء املوافق ٢017/11/٢8 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2016/3732  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- كو�ست مدل اي�ست للمقاولت ���ض.ذ.م.م  جمهول حمل 
يف    ٢017/9/5 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/تاجوب نيدو فاتكاث بالزام املدعى عليها باأن 
توؤدي للمدعي مبلغ )33797( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا 
ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب 
من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات 
اعتبارا من  يوما  . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/11128  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كلر ما�سرتز لرتكيب ال�سعر امل�ستعار جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /تاجتانا �ستوجكوفيك قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
 ٢300( وق��دره  مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   55677( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
  AE178107597MB:رقم ال�����س��ك��وى  يف  وامل�����س��اري��ف  وب��ال��ر���س��وم  دره����م( 
بالقاعة  �ض   08.30 ال�ساعة   ٢017/1٢/10 املوافق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6483  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سهاب اجلزيرة لالن�ساءات �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /حممد ابوالكالم ازاد حممد حفيظ علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )1954٢ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 
  MB174812358AE/2017:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق ٢017/11/٢3 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة 
ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
 ، اأيام على الأقل  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  لديك من مذكرات 

علما بان الدعوى جددت من ال�سطب.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/8993  عمايل جزئي
املدعي / ان  الق��ام��ة مبا  �سي�ستمز جمهول حمل  1-ان��ف��اي��رو   / عليه  املدعي  اىل 
حم��م��د ك��م��ال �سليم ع���امل ال��دي��ن ومي��ث��ل��ه:ع��ل��ي حم��م��د ام���ني ع��ب��داهلل ع��ل��ي نقي 
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  امل��ط��ال��ب��ة مب�ستحقات  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام  ق��د 
)60000 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )٢000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB176925018AE:ال�سكوى
٢017/11/٢1 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/9280  عمايل جزئي

وتثبيت  ال���س��ا���س��ات  ح��ف��ر  لع��م��ال  جيوتكنيكال  1-داف��ن�����س��ي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ال��رك��ائ��ز �����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ر���س��ا ال�سيد معاطي 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  الزيات قد 
رقم  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره����م(  ع���ودة مببلغ )٢000  وت��ذك��رة  دره����م(   35٢0(
املوافق  الح���د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    MB177145915AE:ال�سكوى
٢017/11/1٢ ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بان الدعوى جددت من ال�سطب.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/10430  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ق�سر احل�سن للخدمات الفنية ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /رمزي حممد ابراهيم ح�سن قد 
وتذكرة عودة مببلغ وقدره  درهم(  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18153 
  AE178022591MB:٢000 درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم(
ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب  املوافق ٢1/٢017/11  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وحددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/9291  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-يون�ض مياه للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  انيلكومار  /كارتيك  املدعي  ان  مبا 
درهم(   ٢000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   10000( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB177043633AE  وحددت لها جل�سة 
يوم الثنني املوافق ٢017/11/٢0   ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، مع تق�سري مدة العالن.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/9129  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دار العال لالعمال الفنية ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /م�سطفى حممد احمد امبابي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )8٢٢9٢ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB177083327AE  وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�سة يوم الثالثاء املوافق ٢017/11/٢8   ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/551  مدين كلي
اىل املدعي عليه /رافايل امبرييال جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بكار 
عليك  اأق��ام  قد  اأهلي  باقر  حممد  غلوم  علي  وميثله:هبة  حيدر  بكار  حممد 
 )65673٢1( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية 9% من تاريخ 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�سداد  وحتى  ال��دع��وى  رف��ع 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ���ض   9.30 ال�ساعة    ٢017/11/14
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2187  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /األفا ون لوج�ستك�ض �ض.ذ.م.م ٢- لطف الدين بوتيا كوتي ما بيالكات 
����ض.م.ع وميثله:�سيخه حممد  التمويل  امل���دع���ي/دار  ان  الق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
�سيف علي املحرزي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )757738.75( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن 
احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  الدعوى  اقامة  تاريخ  من   %17 والفائدة  املحاماة 
  ٢017/11/٢3 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  كفالة.  ب��ال  املعجل  بالنفاذ 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/530  ا�صتئناف جتاري    

ب��ور جم��ه��ول حمل  ن��خ��ج��واين  �ساكر حم��م��ود   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / الكنز للتجارة العامة ���ض.ذ.م.م قد ا�ستاأنف/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم ٢01٢/396 جتاري كلي بتاريخ:٢017/3/15     
 10.00 ال�ساعة   ٢017/11/٢٢ امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/562  ا�صتئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة تبار التجارية ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / حممد ر�سا قدير علي ملكوتى خواه - ب�سفته مدير 
 ٢014/1٢16 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  انفنتي  �سركة 

جتاري كلي بتاريخ:٢0/٢017/3     
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق ٢017/1٢/6 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/865  ا�صتئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- تي ا�ض ا�ض �سي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م - ب�سفته 
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  الكنز  ملديونية  و�سامن  كفيل 
ا�ستاأنف/  ���ض.ذ.م.م قد  العامة  للتجارة  /الكنز  امل�ستاأنف  ان  القامة مبا 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم ٢013/1179 جتاري كلي بتاريخ:٢/٢017/5     
 10.00 ال�ساعة   ٢017/11/٢1 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/2126 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-كودبوند للتك�سية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/�سركة فاريتي انرتن�سنال للتجارة ذ.م.م وميثله:احمد 
ح�سن حممد عبداهلل املازمي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
دره��م اىل  وق��دره )٢0٢188.10(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/2545 تنفيذ جتاري  
القامة  حمل  جمهول  عبيد  ادري�ض  خمي�ض  �سده/1-�سعيد  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ار بي ام لتاجري ال�سيارات ذ.م.م وميثله:حممد 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  الها�سمي  ب��ره��ان  مرت�سى  يعقوب  مرت�سى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٢0٢10( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/2544 تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ���س��ده/1-حم��م��د ع��ل��ي ع��ب��داهلل احل��وط��ي امل���ازم���ي جمهول 
ذ.م.م  ال�سيارات  لتاجري  ام  بي  التنفيذ/ار  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
وميثله:حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى برهان الها�سمي قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1541٢( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/375 تنفيذ عقاري  
اىل املنفذ �سده/1-طاهر علي �ساهني حممد الطاهري جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/متويل )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:نا�سر مال اهلل حممد غامن قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5730167( درهم 
املدعية  املربم فيما بني  البيع  املحكمة ٢- �سحة ونفاذ عقد  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
واملدعي عليه عن الفيال رقم ايه دبليو - بي - بي 33 فيال الواحة ، دبي لند ريزيدن�سيز 
اىل  العقار  ملكية  عبارة:تخ�سع  و�سطب   7 ال�سفا  وادي  منطقة  رق����م:10٢  ار���ض  ذ.م.م 
املودع  بالتملك وملحقاته  املنتهية  الج��ارة  لعقد  بالتملك طبقا  املنتهية  الج��ارة  ترتيبات 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  ال��دائ��رة.وع��ل��ي��ه  ل��دى 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
مذكرة اعالن بالن�صر

             يف  الدعوى 2017/135  ا�صتئناف تنفيذ عقاري    

البالد   �سيونال ميديا �سريفي�ض - خارج  انرتنا  امل�ستاأنف �سده/ 1-  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / التوفري للو�ساطة العقارية  قد 

ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم ٢014/٢07 عقاري     
 17.30 ال�ساعة   ٢017/11/٢9 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
مذكرة اعالن بالن�صر

             يف  الدعوى 2017/177  ا�صتئناف تظلم جتاري    
�سينغ  جاغربيت   -٢ ����ض.ذ.م.م  العام  للنقل  لينك  عمان   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
مالهوترا عن نف�سه وب�سفته مدير �سركة عمان لينك للنقل العام �ض.ذ.م.م و�سامن 
للت�سهيالت امل�سرفية جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك ابوظبي الوطني 
ال�سادر بالدعوى  ا�ستاأنف/ احلكم  وميثله:نوال زايد �ساملني ظبيك احلو�سني قد 
رقم ٢017/180 تظلم جتاري وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 13/٢017/1٢ 
او من  ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم  بالقاعة رقم  ال�ساعة 17.30 م�ساءا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

مذكرة اعالن بالن�صر
             يف  الدعوى 2017/176  ا�صتئناف تظلم جتاري    

�ض.ذ.م.م  الغذائية  ب��امل��واد  للتموين  ال�سامي  املطبخ   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
٢- فادي نبيل ندم - عن نف�سه وب�سفته املدير املخول بالتوقيع ل�سركة املطبخ 
ال�سامي للتموين باملواد الغذائية �ض.ذ.م.م وكفيل �سامن لل�ستهيالت امل�سرفية 
وميثله:نوال  الوطني  ابوظبي  بنك   / امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
زاي���د ���س��امل��ني ظبيك احل��و���س��ن��ي ق��د ا���س��ت��اأن��ف/ احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
٢017/315 تظلم جتاري وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 13/٢017/1٢ 
ال�ساعة 17.30 م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

مذكرة اعالن بالن�صر
             يف  الدعوى 2017/175  ا�صتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- ال�ساحنة البي�ساء لتجارة قطع غيار ال�سيارات �ض.ذ.م.م 
٢- فرا�ض فرحان الأ�سعد - عن نف�سه وب�سفته املدير املخول بالتوقيع ل�سركة 
و�سامن  وكفيل  ������ض.ذ.م.م  ال�����س��ي��ارات  غ��ي��ار  قطع  ل��ت��ج��ارة  البي�ساء  ال�ساحنة 
ابوظبي  بنك   / امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  امل�سرفية  لل�ستهيالت 
الوطني وميثله:نوال زايد �ساملني ظبيك احلو�سني قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم ٢017/316 تظلم جتاري وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 
يقت�سي  وعليه   ch1.B.7 رقم  بالقاعة  م�ساءا    17.30 ال�ساعة   ٢017/1٢/13

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
       اإعالن �صحيفة التما�س اعادة النظر

                 يف  الدعوى 2017/20  التما�س اعادة نظر عمايل
الق��ام��ة مبا  �سبا  جمهول حم��ل  بوند  / 1- يل يل  امللتم�ض �سده  اىل 
اقام  امللتم�ض  ب��ان  نعلنكم  ع��ل��ي   رف��اق��ت  يا�سمني  ع�سرت  امللتم�ض/  ان 
الربعاء  لها ملحكمة جل�سة يوم  املذكورة اعاله وحددت  الدعوى  عليكم 
والتي   ch1.A.1:بالقاعة �ض  ال�ساعة:08:30  امل��واف��ق:٢٢/٢017/11 
لديكم  ما  بتقدمي  لكم احلق  بانه  ونخطركم  عليكم ح�سورها  يتوجب 
عن  تخلفكم  ح��ال��ة  ويف  منكم  عليها  م��وق��ع  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن 

احل�سور فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/429  ا�صتئناف عمايل    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- بوتوم لين لالعالن ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / ا�سغر خان عبداهلل جان قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر 

بالدعوى رقم ٢017/8501 عمايل جزئي بتاريخ:٢017/3/7     
وحددت لها جل�سه يوم الحد املوافق ٢017/11/19 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
       اعالن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/152  ا�صكالت عمالية
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم:٢017/3610 تنفيذ عمايل

 لوقف الجراءات التنفيذية
طالب الإعالن:م�ست�سكل:وائل فيليب لالأعمال الفنية �ض.ذ.م.م

املطلوب اعالنه:امل�ست�سكل �سده:1 حنا راغب جندى حنا ، جمهول حمل القامة
مو�سوع العالن :  نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة يوم الثالثاء املوافق:٢1/٢017/11 
يتوجب  وال��ت��ي  اع��اله  ال�سكال  يف  للنظر   ch1.B.6:بالقاعة ���ض  ال�����س��اع��ة:08:30 
عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره 

القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/3000 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-ان ا�ض �سيفودز املحدودة جمهول حمل القامة مبا 
���ض.ذ.م.م وميثله:ريا�ض  التجاريه  الق�سر  ام  التنفيذ/�ساحل  ان طالب 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الكبان  حممود  عبداملجيد 
املنفذ به وقدره )1٢٢81( درهم اىل طالب  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/2606  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �ساندوت�ض ديالت�ض ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/عبا�ض عبا�ض عبا�ض املتويل طوبار قد اأقام  عليك 
املنفذ به وقدره  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى 
اىل  ب��ال���س��اف��ة  امل��ح��ك��م��ة  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره����م   )8477(
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�سوم خلزينة  دره��م  مبلغ )844( 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/4407  تنفيذ عمايل 

بال�ساحنات  ال��ع��ام��ة  امل����واد  لنقل  ال�����س��ح��را  اح���الم  ����س���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
الثقيلة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ملك �سري 
عبداهلل �سري قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٢3400( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1838( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/7094  عمايل  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- ال�سرح للمقاولت �ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
�سرف مو�سى حممد مو�سى �سرف نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
املذكورة اعاله ل�سالح/�سرف مو�سى حممد مو�سى �سرف  الدعوى  ٢017/10/11  يف 
بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )49.754( درهم وتذكرة عودة اىل 
او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر  ال�سياحية عني  موطنه على الدرجة 
والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه ورف�ست ما عدا ذلك من 
اعتبارا من  يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  . حكما مبثابة احل�سوري  طلبات 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/9411  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عوايف للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /فين�سينت اوفر �سولي�ض فرياي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   ٢000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   ٢٢089( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB176980574AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.1 جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق ٢017/11/٢3 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

        يف الدعوى رقم 2017/143 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �سده/1- فيليبي بريي كافريي ٢- يوليا نورموخاميدوفا  جمهول 
الو�سط  ال�سرق  �سي  بي  ا���ض  ات�ض  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 

املحدود وميثله:احمد ح�سن رم�سان اآل علي.
 - �سكنية  �سقة  عن  عبارة  وهي  اخلا�سة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
املنطقة:نخلة جمريا - رقم الر���ض:٢ - ا�سم املبنى:امل�ساكن ال�سمالية - رقم 
املبنى:1 - عقار رق��م:614 - رقم الطابق:3 - وفاءا للمبلغ املطالب به وقدره 

)1.101.607.39( وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 
يف الطعن 2017/695 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- �سركة عبداهلل بن د�سمال للمقاولت �ض.ذ.م.م

وميثله:ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه 
ا�سكندر م.م.ح جمهول حمل  باعالن املطعون �سده:1- جمموعة 
اأعاله  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اأق���ام  الطاعن  ب��اأن  نعلنكم  الق��ام��ة 
على  للرد  وذل��ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�سور  عليكم  ويتوجب 

�سحيفة الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
        يف الدعوى رقم 2017/41 بيع عقار مرهون

�سوبا�ض  �ساكيت جينتال  ذ.م.م ٢-  العامة  املنفذ �سده/1- �سركة براتيك للتجارة  اىل 
�ض.م.ع  امل�سرق  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  جنيدال   �سانت 

وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ.
املطالبة  قيمة  ل�سداد  اعالنكم  ب��ت��اري��خ:٢017/10/18  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
العقار حمل  بيع  واإل  الع���الن  ت��اري��خ  م��ن  �سهر  دره��م خ��الل  وق��دره��ا )٢.٢00.000( 
الجراءات  قانون  امل��ادة ٢95 من  لن�ض  وفقا  العلني  باملزاد  املزايدة  الرهن عن طريق 
املدنية بيانات العقار:مكتب - املنطقة:بور�سعيد - رقم الر�ض:493 - رقم العقار:305 
- ا�سم املبنى:بور�سعيد ايه 1 - مكتب - املنطقة:الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض:910 - 

رقم العقار:330٢/3301 - ا�سم املبنى:جمريا باي تاور اك�ض ٢
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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••  دبي - د.حممود علياء

العمران  “فقه  الثقافة والعلوم حما�سرة بعنوان  �سهدت ندوة 
قطاع  رئي�ض  عزب  خالد  للدكتور  تراثنا”  اكت�ساف  اإع��ادة   –
املر  الإ�سكندرية، وبح�سور معايل حممد  امل�سروعات يف مكتبة 
رئي�ض مكتبة حممد بن را�سد، و�سلطان �سقر ال�سويدي رئي�ض 
نائب  الهاملي  والعلوم وعلي عبيد  الثقافة  ندوة  اإدارة  جمل�ض 
ح�سني  وعبدالغفار  القا�سم  �سالح  ود.  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض 

ونخبة من املهتمني واملتخ�س�سني.
يف  امل��راأة  متحف  رئي�سة  غبا�ض  رفيعة  الدكتورة  للندوة  قدمت 
ما  الدولة  تعي�سها  التي  الثقايف  الزخم  حالة  على  موؤكدة  دبي 
واآرت  دب��ي  يف  الإع���الم  ومنتدى  للكتاب  ال�سارقة  معر�ض  ب��ني 

اأبوظبي ما يعزز ح�سور الفعل الثقايف ب�سكل دائم ومتجدد.
املوؤ�س�سات  اأه���م  م��ن  الإ���س��ك��ن��دري��ة  مكتبة  اأن  غبا�ض  واأ���س��اف��ت 
خمطوطات  من  حتتويه  ملا  لي�ض  العربي،  الوطن  يف  الثقافية 
فح�سب، ولكن ملا لها من تراث تراث ح�ساري واإن�ساين ي�سهد 
ل��ه اجل��م��ي��ع، فمكتبة الإ���س��ك��ن��دري��ة متثل ع��امل ل حم���دود من 

الثقافة.
وع��رف��ت د. خ��ال��د ع��زب ب��اأن��ه حا�سل على درج���ة ال��دك��ت��وراه يف 
الآثار الإ�سالمية من جامعة القاهرة يف »التحّولت ال�سيا�سّية 
واأثرها يف العمارة يف مدينة القاهرة منذ الع�سر الأّيوبي وحّتى 

ع�سر اخلديوي اإ�سماعيل«.
ويراأ�ض حترير جملة »اأبجدّيات«، وجملة »م�سكاة«.

يف  وال��دول��ة  واملجتمع  العمارة  العمران:  »فقه  كتابه  ف��از  وق��د 
احل�سارة الإ�سالمية«. كاأف�سل كتاب عربي من موؤ�س�سة الفكر 

العربي عام 5102.
للعالقة  �ساملة  درا���س��ًة  الكتاب  عزب ُيعّد  ق��ال  حما�سرته  ويف 
العمرانّية  البيئة  الذي �ساغ  الإ�سالمية واملجتمع  العمارة  بني 

والأمناط املعمارّية والدولة التي يحّدد املوؤلِّف حدود �سلطتها 
يف املجال العمراين.

وال���دول���ة يف احل�سارة  وامل��ج��ت��م��ع  ال��ع��م��ارة  وي��ن��اق�����ض ع��الق��ة 
العالقة  ه��ذه  لطبيعة  �سمولية  نظرة  �سياق  ويف  الإ���س��الم��ي��ة، 
مع  توافقها  وم���دى  املعمارية  والأمن����اط  البيئة  على  واأث��ره��ا 
�سلطة الدولة يف املجتمعات الإ�سالمية، واحلر�ض على ت�سييد 

عمائر تتنا�سب مع قيمها وح�سارتها. 
كما يناق�ض الكتاب اأحكام فقه العمران التي تراكمت مع مرور 

الزمن لت�سكل اإطارا قانونيا يلتزم به احلكام قبل املحكومني.
الإ�سالمي  الت�سريع  يف  وال��ع��م��ران  اأن للبناء  على  ع��زب  واأك���د 
الإ�سالم  �سفات  م��ن  ال�سفة  وه��ذه  مفهومان، الأول: القوة: 
فكل عمل يقوم به امل�سلم ينبغي اأن يكون متقنا، والقوة اأ�سا�ض 
الإتقان، ففي املعامالت بني النا�ض ينبغي اأن يكون العمل متقنا 
اأن يتقن �سنعته ول يتاأتى  فمن ي�سنع لآخر �سيئا يجب عليه 

الإتقان اإل من قوى يف عمله وخربته.
اأن يهتم مبظهره  امل�سلم  الثاين: البناء للجمال: فيفرت�ض يف 
يعبد  فامل�سلم  طهارة،  ودي��ن  جمال،  دين  الإ�سالم  لأن  وملب�سه 
اإلًها واحًدا ومن اأ�سمائه احل�سنى اجلميل، ويدل ما �سبق على اأن 
اجلمال مطلوب يف البناء والعمران كما هو مطلوب يف الثياب 
وترتيبه ح�سب عرف  تنا�سقه  يبدو يف  البناء  وغريها، وجمال 

الزمان واملكان ما  دام اأنه حممود يف ذاته وغاياته.
الناحية  م��ن  ل��ه  ب��اإط��اري��ن حاكمني  العمران  ارت��ب��ط فقه  وق��د 

الفكرية:
الإطار الأول:

هو ال�سيا�سية ال�سرعية، وهى ال�سيا�سية التي يتبعها احلاكم يف 
املجال العمراين، �سواء كانت تتعلق بالأمور ال�سيا�سية العامة، 

اأو بالعمران مبا�سرة وكالهما يرتك اأثره على العمارة.
وتقوم ال�سيا�سة على الفاعلية احلركية للحاكم والتي ي�سعى من 

خاللها اإىل حتقيق م�سالح املحكومني، وتنبه فقهاء ال�سيا�سة 
ال�سرعية اإىل ذلك، فذكروا باأن »لل�سلطان �سلوك �سيا�سة، وهى 

احلزم عندنا، ول تقف على ما نطق به ال�سرع.
الإطار الثاين:

القواعد  جمموعة  العمارة  بفقه  واملق�سود  ال��ع��م��ارة،  فقه  ه��و 
التي ترتبت على حركية العمران نتيجه لالحتكاك بني الأفراد 
يجيب  ت�ساوؤلت،  ذل��ك من  ينتج عن  وم��ا  العمارة  ورغبتهم يف 
خالل  م��ن  فقهية  اأح��ك��ام  م�ستنبطني  امل�سلمني،  فقهاء  عليها 
ع��ل��م اأ���س��ول ال��ف��ق��ه. ومي��ت��د ذل���ك اإىل ف��ق��ه امل��ي��اه يف احل�سارة 

الإ�سالمية.
ال�سيا�سة  �سرعية  اأن  وجوهرها يف  ال�سيا�سة  م�سمون  وع��رف 
ت�ستند يف حد ذاتها اإىل �سرورتها املبدئية، قبل اأى معنى لبناء 

�سرعيتها على اأ�سا�ض القبول الفردي اأو اجلماعي.
-  اأن العالقات الإن�سانية التي تتناولها ال�سيا�سة لي�ست عالقات 
فردية بقدر ما هي تعبري عن عالقات جماعية: فرد بجماعة 

وجماعة بجماعة.
وغاياتها،  مق�سدها  عن  تنف�سل  ل  بجوهرها  ال�سيا�سة  اأن   -

فت�سبح غاياتها غايات بو�سائل.
وعرف الباحث ال�سوابط العامة ملواطن ال�ستقرار:

الأول: اأن ي�ستوطنها اأهلها طلباً لل�سكون والدعة.
الثاين: حفظ الأموال فيها من ا�ستهالك واإ�ساعة.
الثالث: �سيانة احلرمي واحلرم من انتهاك ومذلة.

الرابع: اإلتما�ض ما تدعو اإليه احلاجة من متاع و�سناعة.
اخلام�ض: التعر�ض للك�سب وطلب املادة.

وف�سل  وت��ت��ط��ور  تنمو  اأن  مدينة  لأي  تتيح  ال�����س��واب��ط  وه���ذه 
اأن ما يجب  اإىل  ابن خلدون، فاأ�سار  الأزرق ما حتدث عنه  ابن 

مراعاته يف اأو�ساع املدن اأ�سلني مهمان:
نوعان:  امل�سار  اأن  املنافع، ثم يذكر  امل�سار، وجلب  دفع  الأول: 

مكان  يف  و�سعها  اأو  املدينة  على  �سور  ب����اإدارة  ودفعها  اأر���س��ي��ة، 
ممتنع اأو حم�سن طبيعًيا. حتى ل ي�سل اإليها العدو.

وال��ن��وع ال��ث��اين م��ن امل�����س��ار ���س��م��اوي ودف��ع��ة ب��اخ��ت��ي��ار املوا�سع 
مبجاورته  تعفن  اأو  ب��رك��وده  منه  خبث  م��ا  لأن  ال��ه��واء  طيبة 
مياها فا�سدة، اأو منافع متعفنة، اأو مروج خبيثة، ي�سرع املر�ض 

للحيوان الكائن فيه ل حمالة، كما هو م�ساهد بكرثة.
منها:  اأم��ور  يتاأتى مبراعاة  املنافع  الثاين: وهو جلب  والأ�سل 
بازائه عيون عذبة لأن  اأو  البلد على نهر  كاأن يكون  املاء  توفر 
وجود املاء قريًبا من البلد ي�سهل على ال�ساكن حاجة املاء وهي 
قرار  لذي  بد  ل  اإذ  وقربة،  لل�سائمة  املراعى  وطيب  �سرورية. 

من دواجن احليوان للنتاج وال�سرع والركوب ومتى كان املرعى 
بعده،  امل�سقة يف  م��ن معاناة  اأوف���ق  ك��ان  ك��ذل��ك  لها  ال�����س��روري 
وقرب املزارع الطيبة لأن الزرع هو القوت، وكونها كذلك اأ�سهل 
واخل�سب،  للحطب  وال�سجر  حت�سيله،  يف  واأق����رب  ات��خ��اذه  يف 
 � للمباين  واخل�سب  النريان  وق��ود  به  البلوي  لعموم  فاحلطب 
اأو كمايل، وقربه من البحر  وكثري مما يتح�سل فيه �سروري 
لت�سهل احلاجة الق�سية من البالد النائية، ول خفاء يف اأن هذه 
الأمور تتفاوت بح�سب احلاجة وما تدعو اإليه �سرروة ال�ساكن.

على  يقوم  العمارة  فقه  اأن  على  املحا�سرة  ع��زب يف ختام  واأك��د 
تراكم اخلربة املعمارية والعمرانية لدى املجتمع.

•• ال�شارقة-الفجر: 

والأدباء  النّقاد  من  جمموعة  اتفقت 
الأدبية  “الكتابة  بعنوان  ن��دوة  خ��الل 
اأن  ���س��رورة  ع��ل��ى  ال�ساحرة”  ولغتها 
اإي�����س��ال فكرته  ي��ت��م��ك��ن ال��ك��ات��ب م���ن 
املبالغة  ع����ن  ب����ع����ي����ًدا  ال�����ق�����ارئ  اإىل 
وال���س��ت��ع��را���ض ال��ل��غ��وي ال���ذي يطغى 
على جمال الن�ض، موؤكدين اأن اإي�سال 
اأدبي،  الفكرة هو الأ�سا�ض يف كل انتاج 
يحتاج  �ساحر  ج��م��ايل  و�سيط  واللغة 

اإىل مهارة يف التعامل.
و�����س����ارك يف ال����ن����دوة ال���ت���ي اأدارت����ه����ا 
د.  م��ن:  كل  املطريي  �سيخة  ال�ساعرة 
اأحمد الفقيه، ود. يو�سف حطيني، ود. 
من  العديد  و�سهدت  احل��م��ادي،  حمد 
بني  والأ�سئلة  وامل��داخ��الت  احل���وارات 

�سيوف املعر�ض واجلمهور الثقايف.

وانطلق د. اأحمد الفقيه يف حديثه من 
اأو  �سلوك  جم��رد  الكتابة  ه��ل  ���س��وؤال: 
تركيب لغوي اأو تفاعل مع الحداث؟ 
واأجاب: اإن البداع الأدبي حالة ولي�ست 
جمرد لغة، فاللغة ي�ستعملها اجلميع، 
ولكن من ميلك طريقة التعامل معها 
منها  يجعل  اأدب���ي  عمل  اإىل  لتتحول 
اإبداعاً؟، لذلك ميكن اأن نعرف الن�ض 
اإن��ه كلمات ذات روح ميكنها  الإب��داع��ي 
اأن تدخل النفو�ض، ما دامت قادرة على 
تطويع اللغة ملا تريد نقله من فكرة يف 

قالب فني حمرتف.
الإب��داع يف  وو�سف د. يو�سف حطيني 
عرفانية  ح��ال��ة  اإن���ه  ب��ال��ق��ول:  الكتابة 
والتوحد،  والتحرر  التنوير  تفرت�ض 
وحتى يكون الإن�سان مبدعاً فاإن اأوىل 
ق��واع��د الإب������داع ه��ي ال��ع�����س��ق، خا�سة 
بني  ممنوعاً،  الع�سق  ه��ذا  يكون  حني 

ب��ع��ي��دة، ب���ني م�سرد  ح��ب��ي��ب وح��ب��ي��ب��ة 
طرف  من  ع�سقاً  اأو  مغت�سب،  ووط��ن 
واحد بني رجل وامراأة، اأو بني حمامة 

و�سياد.
د. حمد  ق�����ال  م��ت�����س��ل  ���س��ع��ي��د  ع���ل���ى 
امل��رتج��م احرتام  ع��ل��ى  اإن  احل���م���ادي: 
عقول القراء، ونقل الرتجمة ب�سورة 
دون  الن�ض  ت���ذوق  على  ت��ق��وم  حرفية 
واإذا  ميكانيكي،  ب�سكل  معه  التعامل 
ال��رتج��م��ة خالل  م��ا يف  ح���دث تغيري 
اأو  ل�سبب  ال��ن�����س��و���ض  م��ن  ن�����ض  ن��ق��ل 
اأميناً،  ي��ك��ون  اأن  امل��رتج��م  ع��ل��ى  اآخ����ر، 
ل��ل��ق��راء، ذل���ك لأن مثل  وي��ب��ني ذل���ك 
طبقة  تنتج  اأن  ميكنها  املفاهيم  ه��ذه 
اإحداث  ت�ستطيع  القراء،  متذوقة من 
تغيري يف ال�ساحة الثقافية، يقوم على 
فهم كل �ساعر، ومنحه ما ي�ستحق من 

مكانة واهتمام.

 خال ور�شة فنية تفاعلية

»غيوم ملونة« تزيني �ضماء 
ال�ضارقة الدويل للكتاب

•• ال�شارقة-الفجر: 

اأطفال معر�ض  ال�سيخ  الت�سكيلية نورة  الفنانة  “غيوم ملونة” نقلت  حتت عنوان 
الألوان  موظفة  الغيوم،  و�سحر  الطبيعة،  جماليات  اإىل  للكتاب،  الدويل  ال�سارقة 
املائية وتقنيات التجريب على القما�ض لري�سم كل طفل روؤيته لل�سحب وال�سماء، 

وفق اأحالمه، وخياله. 
وفرا�سي  الأكريلك  باألوان  الغيوم  وتلوين  ر�سم  الور�سة  خالل  امل�ساركون  وتعّلم 
مو�سوعاً  ال��غ��ي��وم  اخ��ت��ي��ار  يف  ال��ور���س��ة  ا�ستندت  حيث  الأح���ج���ام،  خمتلفة  ال��ر���س��م 
فنياً، على �سورة ال�سماء والغيوم املر�سومة يف خميلة الأطفال بناًء على روؤيتهم، 

ومتابعتهم للر�سوم املتحركة، وقراءتهم للق�س�ض امل�سورة. 
وقدمت الور�سة با�ستخدام جمموعة من التقنيات والأ�ساليب املمتعة التي ا�سعدت 
امل�ساركني، و�ساعدتهم على اإخراج طاقاتهم ومواهبهم املختلفة، حيث تعلموا كيفية 
اللونية ل�سكل  التدرجات  ا�ستخراج  الأل��وان بطريقة متجان�سة ليتمكنوا من  مزج 
عن  وبعدها  قربها  �سمنها  من  خمتلفة  معايري  عدة  على  بناء  ال�سماء  يف  الغيوم 
وذوقه،  عمره  ح�سب  كل  املختلفة  مل�ساتهم  الور�سة  يف  امل�ساركون  واأ���س��اف  النظر. 
فمنهم من اأ�ساف اإليها اأ�سعة ال�سم�ض بتدرجات خمتلفة، اإىل جانب اإ�سافة اأ�سكال 

للطيور باأحجام واألوان متعددة.
العديد  الفنية،  الور�سة  الأطفال من خالل  تعلم  دينا:  الت�سكيلية  الفنانة  وقالت 
اأهمها:  الأ����س���ا����س���ي���ات،  م���ن 
ت����ع����ام����ل����ه����م م������ع الأل������������وان 
مزجها  وط��ري��ق��ة  املختلفة، 
والتعرف  ال�سحيح،  بال�سكل 
اللونية  ال����ت����درج����ات  ع���ل���ى 
ال��غ��ام��ق و�سوًل  ال��ل��ون  م��ن 
وجاءت  ال���ف���احت،  ال��ل��ون  اإىل 
تنمية  ب�����ه�����دف  ال�����ور������س�����ة 
واكت�ساف  الأط��ف��ال  م��واه��ب 
واإخراج  املختلفة،  مواهبهم 
لتقدمي  ال��ف��ن��ي��ة  ط��اق��ات��ه��م 

الدعم املنا�سب لهم.

خادمة الأرباب ت�ضتدعي اأحمد �ضالم لريوي ق�ضتها
والقارئ يتخيل اأجواء املكان من خالل ال�ضورة 

فقه العمران يف ندوة الثقافة والعلوم

خال ندوة يف ال�شارقة الدويل للكتاب

ثالثة نّقاد وباحثني يوؤكدون: اللغة و�ضيط جمايل �ضاحر يحتاج اإىل مهارة يف التعامل معه
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•• درا�شة : اأ�شامة عبد املق�شود

حول فكرة املراأة عماد املجتمع ر�سم الروائي 
اأحمد �سالم روايته “خادمة الرباب” التي 
تقع يف 033 �سفحة من القطع املتو�سطة 
على جزاأين ، حيث وقع اجلزء الثاين بركن 
للكتاب  الدويل  ال�سارقة  مبعر�ض  التوقيع 
يف ن�سخته ال�ساد�سة والثالثون، م�ستخدما 

ع��ل��ى مرادفاته  م��ع��ت��م��دا  ال�����راوي  اأ���س��ل��وب 
عليها،  ق���راءه  ع��ود  التي  ال�سل�سة  اللغوية 
فالكاتب يعترب تفوق على نف�سه يف اأ�سلوب 
وامل�ساهد  ال��ف��ق��رات  ب��ني  والن��ت��ق��ال  ال�سرد 

ب�سال�سة وحرفية عالية.
تعرتف  ل  الأرباب”  “خادمة  رواي��������ة 
جمتمع  اإىل  الإ���س��ارة  اأو  امل��ك��ان  بجغرافية 
امل�ساعر  ع��ن  وتفت�ض  تغو�ض  وامن���ا  بعينه 

الإن�سانية امل�سطربة يف كل مكان حتى انها 
الدافئة  ال�سم�ض  اأ�سعة  من  الأبطال  تاأخذ 
واحلانية اإىل عتمة الليل املوح�سة، ويف كل 
مرة ي�سر الكاتب على اأن هناك نقطة �سوء 
واأي��ادي بي�ساء تلم�ض وجدان الكون وتبث 
خارج  الأق��ل  على  اأو  التفاوؤل،  وروح  الأم��ل 
اأ�سوار روايته التي تعك�ض ال�سطهاد املادي 
يف  الأنثى  فكرة  واخ��ت��زال  للمراأة  واملعنوي 

اجل�سد دون الإ�سارة اإىل كيانها وعقلها.
الأرباب”  “خادمة  رواي�����ة  اأح�����داث  ت����دور 
اجلغرافية  امل�����س��اح��ة  م���ن  ���س��ي��ق  ح��ي��ز  يف 
ال�سوء  وت�سليط  الفكري  الت�سعب  واإمن���ا 
الكرة  م�ساحة  يعطيها  ك��ربى  ق�سية  على 
املجتمع من  الأر�سية لأنها مت�ض فئة من 
كهربائي،  م�����س��ب��اح  اع��ت��ربه��ا  ف��ت��اة  خ���الل 
منه  يجعل  اأن  �سالم  اأحمد  الروائي  متكن 
ل��ب��ي��وت م��غ��ل��ف��ة بالعفة  ال��ك��ا���س��ف  ال�����س��وء 
واملبادئ  بالتقاليد  ال��ظ��اه��ري  والتم�سك 
ومن  التطبيق،  ع��ن  ب��ع��ي��دا  ن��ظ��ري  ب�سكل 
النف�ض  �سلوكيات  خالل هذه اخلادمة بني 
الب�سرية وتنوعها النف�سي وتقم�سها لعدد 
�سرده  يف  الكاتب  وا�سرت�سل  ال��وج��وه،  م��ن 
الغربة  فكرة  على  ال�سوء  لي�سلط  للرواية 
برواية  ف��ال��غ��رب��ة  م��ن��ظ��ور خم��ت��ل��ف،  م���ن 
“خادمة الأرباب” تبني الغربة النف�سية من 
خالل اختالف اللغة واحلرمان من احلياة 
ال���ذات يف جو  م��ع  التعاي�ض  وع��دم  ال�سوية 
ي�سوده الأمان، فاملغرتب داخل نف�سه اعظم 
بكثري يف اآلمه ممن يعي�ض غربة املكان، لأن 
املغرتب داخل وطنه م�سو�ض الفكر تتحكم 
فيه غرائزه فمع الوقت ي�سبح �سجني هذه 

الغرائز ومغرتب بداخلها.
الروائي اأحمد �سالم �سخر اأدواته الأدبية يف 
ن�سج ق�سة بطلتها فتاة اغتالتها �سذاجتها 
م�ساهد  ب��ه��ا  ال����رواي����ة  اأن  وم����ع  وط��ي��ب��ت��ه��ا 
اغت�ساب اإل انه احرتم القارئ ومل يفرط يف 
الو�سف وامنا اكتفى بالإ�سارة باأ�سلوب واع 
القارئ،  بغريزة  اللعب  عن  بعيدا  ومب�سط 
ث��م ج��ع��ل ال��ب��ط��ل��ة ك��ع��ني ال��ك��ام��ريا تتنقل 
الب�سرية لتظهر كل جوانبها  النفو�ض  بني 
فال�سهامة  والإيجابية،  ال�سلبية  وعقائدها 
والنخا�سة  وال�����س��ي��ق  وال����ف����رح  وال����غ����رية 
جتتمع يف الإن�سان بتفاوت ثقافته ومكانته 

والعقائدي،  النف�سي  وميوله  الجتماعية 
واذا كان قد تناول فكرة ال�سطهاد للن�ساء 
ي�سعني  ن�سوة  فهناك  برائتهن  واغت�ساب 
حلياة الرذيلة باأيديهن، واذا رمى اإىل ن�ساء 
متوازي  خ��ط  ففي  ال��رج��ال  م��ن  مقهورات 
وتتعاىل  ن�����س��اء  تقهر  ن�����س��اء  ه��ن��اك  اأن  ب��ني 
عليهن، فالق�سية مت�سابكة ومتكن من فك 
ابطاله  م��ع  �سالم  اأح��م��د  وتعامل  رم��وزه��ا 

خيوط  ج��م��ع  اإذ  ب��ح��ت��ه،  نف�سية  ب��ط��ري��ق��ة 
ال��ت��ق��ارب ب��ني الأب���ط���ال يف دوام����ة الغرائز 
التناق�ض  وب��ني  ل��الأخ��ر،  منهم  كل  ونظرة 
بداخلهم حني اغتال اأحد البطال الرباءة 
ودف����ن اأح����د ا���س��دق��ائ��ه وال���س��ت��ي��الء على 
الأطفال  م��ع  يلعب  ث��م  بالباطل  الأم����وال 

ويغط يف �سبات عميق.



فـــنــــــــ�ن
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اللوفر  متحف  اإن  امل��ب��ارك  خليفة  حممد  م��ع��ايل  وق���ال 
اأبوظبي - الذي جاء ثمرة للتعاون ما بني قيادتي دولة 
للتعليم  �سي�سبح مركزا   - الم��ارات و جمهورية فرن�سا 
والثقافة العاملية والتوا�سل والت�سامح موؤكدا اأن هذه هي 

ر�سالة اللوفر اأبوظبي.
املتحف  العاملني يف  باملائة من   50 اأك��رث من  اإن  وق��ال 
وا�سحا  الأمر  �سيكون هذا  و  الإماراتيني  املواطنني  من 
جليا عندما يفتح اللوفر اأبوابه يوم 11 نوفمرب القادم 
العمل  اأن هذا الجن��از حتقق بف�سل جهود فرق  ليوؤكد 

الماراتية الفرن�سية.
واأ�ساف اإن متحف اللوفر عندما �سيفتح اأبوابه �سي�ست�سعر 
الزوار قيم الوحدة والتوا�سل ما بني ثقافات العامل لأن 
القائمني على اجناز هذا العمل املتميز قدموا عمال رائعا 
اأثرية  قطع   - واح��د  متحف  �سقف  حتت   - عر�ض  ليتم 

متثل خمتلف دول العامل واأن هذا ما مييز املتحف .
ولفت اإىل مقولة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة .. اإن متحف اللوفر اأبوظبي هو هدية من دولة 

المارات اىل العامل .
املقايي�ض  بكل  عاملي  باأبوظبي  اللوفر  متحف  اأن  واأك���د 
وهو لي�ض متحف عادي بل مركزا يبث الت�سامح والقبول 
امل�ستقبل  اأج��ي��ال  اأن  اإىل  منوها   .. والثقافة  والتعاي�ض 
�ستكون هي الأف�سل ب�سبب املراكز الثقافية مثل متحف 

اللوفر اأبوظبي .
و اأ�سار اىل اأن هذا العمل كان حتديا كبريا وعمال �سعبا 
الفرن�سي  املهند�ض  وهو  عبقري  قبل  من  ت�سميمه  ومت 
الرائع  الت�سميم  ه���ذا  خ���الل  م��ن  ال����ذي  ن��وف��ي��ل  ج���ان 
اأعادنا اىل تاريخ و تراث دولة الم��ارات حيث  للمتحف 
ا�ستوعب امل�سمم الفرن�سي الثقافة الماراتية .. مو�سحا 
اأن الذي يقف عند بوابة املتحف ويرى القبة من الأعلى 
العني  مدينة  اىل  ال��ذاك��رة  به  تعود  ال�سوء  وانعكا�سات 
حيث عا�ض النا�ض يف الواحات حتيط بهم الأ�سجار طوال 

اليوم وهو مزيج بني ح�سارة اليوم والتاريخ العريق .
لفتا  املثمرة  ال�سراكة  لهذه  فخره  عن  معاليه  واأع��رب 
اىل اأن هذا املكان انعكا�ض للثقافة جتعل امل�ستقبل اأف�سل 

لالأجيال القادمة .
اللوفر  متحف  م��دي��ر  راب��ات��ي��ه  مانويل  ق��ال  جانبه  م��ن 
اأبوظبي اإن اللوفر اأبوظبي ميثل ع�سراً جديداً يف عامل 
املتاحف باملنطقة م�ستقطباً املواهب والكوادر النا�سئة يف 
اأبوظبي قد جنح يف  اللوفر  اأن  .. منوها  الثقافة  قطاع 
دفع حدود الإبداع والبتكار حول مفهوم املتحف املعهود 
متطلبات  م��ع  يتما�سى  مب��ا  ع�سر  ال��ث��ام��ن  ال��ق��رن  م��ن��ذ 
ومعطيات زوار القرن احلادي والع�سرين خا�سًة واأنه يف 
ظل الع�سر احلايل وما ي�سهده من متغريات وتطورات 

بات ملفهوم املتاحف دللت واأبعاد جديدة.
التوا�سل  طبيعة  ي��ربز  اأبوظبي  اللوفر  اأن  اىل  اأ���س��ار  و 
اأع���م���ال فنية وت��اري��خ��ي��ة ت�سرب  ب��ني احل�����س��ارات ع��رب 
بجذورها يف ثقافات خمتلفة مبا يدفعنا اإىل ا�ستك�ساف 
امل�سرتكة  والتقنية  والإبداعية  الأيدولوجية  ال��رواب��ط 
بني احل�سارات ويروي اللوفر اأبوظبي اأمام زّواره تاريخ 
النادرة  الأثرية  بالتحف  غنية  جمموعة  عرب  الب�سرية 

والعمال الفنية الرائعة .
من جانبه قال جان لوك مارتينيز مدير متحف اللوفر 
اإدارة وكالة متاحف  يف باري�ض رئي�ض املجل�ض العلمي يف 
فرن�سا اإن اللوفر اأبوظبي يعد �سرحاً ثقافياً فريداً من 
يف  طموحاً  الأك��رث  الثقافية  امل�ساريع  اإىل  وين�سم  نوعه 
اأوائ��ل القرن احل��ادي والع�سرين ويحمل هذا  العامل يف 
املتحف اأ�سمى املعاين والر�سائل املتمثلة يف النفتاح على 
العامل وهو ما ُيعد ركيزًة اأ�سا�سية واأولوية هامة يف وقتنا 

احلا�سر.
ولفت اإىل اأنه مع انطالق هذا امل�سروع املذهل كانت لدى 
الإماراتيني رغبة قوية لتعزيز اأوا�سر التعاون مع فرن�سا 

واإن�ساء متحف على م�ستوى اللوفر الباري�سي.
واأعرب عن فخره بخربات املتاحف الفرن�سية واأعمالها 
تكليل  يف  ت�ساهم  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي  ال��رائ��ع��ة  الفنية 
مكانته  وتر�سيخ  العامل  واإبهار  بالنجاح  اأبوظبي  اللوفر 
باأنه عالمة فارقة يف تاريخ املتاحف والثقافة يف العامل.

العاملي جان  امل�سمم  اأبوظبي  اللوفر  وقد و�سع ت�سميم 
نوفيل حيث �سممه باأ�سلوب �ساحر ليبدو وكاأنه “متحف 

ح�سيلة  ال���ع���ام  م��ظ��ه��ره  وي���ع���د  مدينة” 
العربي  العمراين  الت�سميم 

املتمّيز والهند�سة 

الكفاءة  ذات  امل��ب��ت��ك��رة  بالتقنيات  امل��دع��وم��ة  امل��ع��ا���س��رة 
العالية يف توفري الطاقة.

املتنزهات واملمرات  بامل�سي على طول  الزّوار  و�سي�ستمتع 
العمالقة  القبة  ظ��الل  حت��ت  البحر  م��ي��اه  على  املطلة 
جنمة  هيئة  على  هند�سياً  �سكاًل   7850 م��ن  امل��وؤل��ف��ة 
اأ�سعة  تت�ساقط  وعندما  معقد..  هند�سي  من��ط  �سمن 
با�سم  ُي��ع��رف  ملهماً  ت��اأث��رياً  تخلق  القبة  على  ال�سم�ض 
النخيل  �سعف  اإىل  الأذه���ان  يعيد  مبا  النور”  “�سعاع 

املتداخل يف واحات الإمارات.
اإن  اأب��وظ��ب��ي  ال��ل��وف��ر  ملتحف  امل�سمم  نوفيل  ج��ان  وق���ال 
النفتاح  روح  ���س��رد  ي�����س��ع��ى يف  ال����ذي  اأب��وظ��ب��ي  ال��ل��وف��ر 
الثقافات على مر الع�سور يقدم برناجماً  واحل��وار بني 
التقارب  ع��ن  املتحف  ت�سميم  وي��ع��رب  ن��وع��ه  م��ن  ف��ري��داً 
واأرا�سي  البحر  واأف���ق  الهائلة  ال�سماء  ب��ني  والإرت��ب��اط 
ال�سحراء كما وتخرتق قبته اأ�سعة ال�سم�ض لتخلق �سوء 

ذات روحانية خا�ض به.
اأكرث  ت�سم  فنية  جمموعة  اأب��وظ��ب��ي  اللوفر  يعر�ض  و 
من 600 قطعة ترتاوح بني املقتنيات الأثرية العريقة 
املنحوتات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ع��ا���س��رة  الفنية  والأع���م���ال 
الكال�سيكية اجلديدة ولوحات فنية بري�سة اأ�سهر فناين 
من  امل�سممة  الرتكيبية  الأعمال  من  ذلك  وغري  اليوم 
قبل فنانني بتكليف من املتحف اإىل جانب 300 قطعة 
من العمال امل�ستعارة من املتاحف الفرن�سية والتي متتّد 
العر�ض  �سالت  من  مكعب  مرت   6400 م�ساحة  على 

خالل ال�سنة الفتتاحية.
وكالة  يف  العلمي  امل��دي��ر  �سارنيري  فران�سوا  ج��ان  ق��ال  و 
اللوفر  يف  املعرو�سة  الفنية  الأعمال  اإن  فرن�سا  متاحف 
اأبوظبي تعد دلياًل قوياً على تاريخ الب�سرية واحل�سارات 
ال����زّوار على م��نت رح��ل��ة عرب  ت��اأخ��ذ  اأن��ه��ا  املا�سية حيث 
يف  �ساهمت  التي  القدمية  الع�سور  ل�ستك�ساف  ال��زم��ن 
�سّكلت اأ�س�ض م�سرية تطور اليوم .. م�سريا اإىل اأنه عندما 
يلتقي الزّوار التحف والكنوز املعرو�سة بني اأركان املتحف 
التي تنتمي اإىل خمتلف الثقافات �ستبعث بداخلهم عدة 
مثالياً  اأبوظبي مكاناً  اللوفر  �سيجعل من  ت�ساوؤلت مبا 

للتعرف على تاريخ الب�سرية واإرثها العريق.
وقال مارك لدري دو ل�ساريري رئي�ض جمل�ض اإدارة وكالة 
متاحف فرن�سا اأن اأكرث ما ي�سكل حتدياً حمفزاً للمتاحف 
الفرن�سية واملوؤ�س�سات الثقافية هو اإن�ساء متحف منقطع 
النظري م��ن خ��الل ���س��راك��ة م��ع ال��ل��وف��ر اأب��وظ��ب��ي وذلك 
اأن مع اللوفر  اإىل  من خالل التعاون واللتزام .. لفتا 
اأبوظبي نتذكر اأن الثقافة والتعليم يبقيان من الأ�س�ض 
املهمة والثمينة التي يج�سدها هذا املتحف ب�ستى الطرق 

والذي هو الآن مفتوح ل�ستقبال اجلميع.
متحف  مدير  نائبة  الظاهري  ح�سة  اأع��رب��ت  وب��دوره��ا 
بالن�سمام  ال�سحفي عن فخرها  املوؤمتر  اللوفر خالل 
�سنوات   7 خ��الل  اللوفر  متحف  م�سروع  يف  العمل  اىل 
اأبوظبي كان حلما حتول اىل  اللوفر  اأن  ما�سية موؤكدة 
واقع ملمو�ض مما �سيكون له م�ستقبال و تاأثريا ايجابيا 
على جمتمع دولة المارات خا�سة فيما يتعلق بالطلبة 

عموما والدرا�سات اجلامعية .
و اأ�سافت اأنه خالل فرتة القيام باجناز م�سروع متحف 
ال��ل��وف��ر اأب��وظ��ب��ي مت م��ن��ح ال��ف��ر���س��ة ل��ع��دد م��ن الطلبة 
ل��ل��ت��دري��ب وال���ع���م���ل ���س��م��ن ف����رق م��ت��ح��ف ال���ل���وف���ر ومت 
ت�سميم برامج عامة ومتخ�س�سة لهم ومت عر�ض فر�ض 

لتوظيفهم يف املتحف .
و اأكدت اأن جناح اللوفر اأبوظبي �سيكون يف ت�سكيل ثقافة 
التفاعل اليجابي بني  روؤي��ة  و  امل�ستقبل  ملهمة لأجيال 
الأبناء واأ�سرهم وحوارهم عن الثقافات بال�سافة اىل اأن 
املتحف �سيكون من�سة لل�سباب للتعبري عن ثقافاتهم و 
ي�سبح  حتى  للطلبة  التعليمية  الأدوات  املتحف  �سيوفر 
املعرو�سات  حول  التفا�سيل  ل�سرح  لهم  تعليمية  من�سة 

و الثقافات التي متثلها.
العريق  الب�سري  التاريخ  اأغ��وار  اأبوظبي  اللوفر  وي�سرب 
عرب جمموعة من التحف النادرة مبا فيها متثال “اأمرية 
الألفية  اأواخ���ر  اإىل  تاريخه  يعود  باخرتيا” ال��ذي  م��ن 
الو�سطى  اآ�سيا  منطقة  اإىل  وينتمي  امليالد  قبل  الثالثة 
اإىل  تاريخه  يعود  ومتثال “اأبو الهول اليوناين” والذي 
براأ�سي  اإي��راين  امليالد و�سوار ذهب  ال�ساد�ض قبل  القرن 

اأ�سد.

ويدعو املتحف زّواره اإىل التاأمل يف الأديان العاملية عرب 
جمموعة من الن�سو�ض املقد�سة من بينها خمطوطات 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  و”الإجنيل”  الأزرق”  “امل�سحف  م��ن 
بني  الفرتة  اإىل  يعود  والذي  “بودا�سف واقفا”  متثال 
“بوذا” امل�سنوع  وراأ���ض  امليالدي  والثالث  الثاين  القرن 

من الرخام الأبي�ض من ال�سني.
وت�سطحب �سالت العر�ض التي تتمحور حول الت�سوير 
ال��ك��وين وط��ري��ق ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة ال��ن��ا���س��ئ��ة ال�����زوار يف 
الثقايف عرب جمموعة  والتبادل  ال�ستك�ساف  رحلة نحو 
اأ���س��ط��رلب تاريخي ولوحة  الآ���س��رة ت�سم  م��ن الع��م��ال 
وخزينة  بيليني  جيوفاين  للفنان  والطفل”  “العذراء 
بالطالء  م��ع��اجل��ة  م��ن فرن�سا  ب�����اأدراج  ع��ري��ق��ة جم��ّه��زة 
فان  الثاين  برنارد  املبدع  ت�سميم  من  الأحمر  ال�سيني 

ري�سينربغ.
البالط  فخامة  على  امل��ع��رو���س��ة  القطع  بع�ض  وت��رك��ز 
ومن  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف  اأ���س��ك��ال��ه  مبختلف  امللكي 
“ال�سامري  ال��ربون��زي ولوحة  اأوب��ا  راأ���ض  اأب��رزه��ا متثال 

ال�سالح” للفنان جاكوب جوردان�ض.
ن�ساأة وظهور  زّواره  اأع��ني  اأم��ام  اأبوظبي  اللوفر  وير�سد 
العامل الع�سري عرب �سل�سلة من اللوحات الفنية بري�سة 
ر�سامني معروفني وي�سمل ذلك لوحة “لعبة ورق بزيك” 
للفنان  ال�سرق”  و”عذوبة  ك��اي��ب��وت  غو�ستاف  للفنان 
وهم  و”الأولد  مانيه  للفنان  و”الغجري”  كلي  ب��ول 
منكب  �ساب  و”اأمري  غوغان  ب��ول  يت�سارعون” للفنان 
و”ت�سكيل  ب��ك  ح��م��دي  عثمان  للفنان  الدرا�سة”  على 
بييت  للفنان  والأ�سود”  والأ���س��ف��ر  والأح���م���ر  ب�����الأزرق 
موندريان ولوحة ورينيه ماغريت “القارئة اخلا�سعة” 

ولوحة بيكا�سو بعنوان “�سورة �سخ�سية لمراأة”.
املتحف  املعا�سرة فيخاطبهم  الفنية  الأعمال  اأما ع�ساق 
ع���رب جم��م��وع��ة م��ت��م��ي��زة ت�����س��م ت�����س��ع ل���وح���ات قما�سية 
واملنحوتة  تومبلي  �سي  الأمريكي  الر�سام  اإب��داع��ات  من 
بالإ�سافة   /1957/ وي��وي  اآي  الفنان  م��ن  التذكارية 
اأبوظبي  ال��ل��وف��ر  ق���ام  ال��ت��ي  ال��رتك��ي��ب��ي��ة  الأع���م���ال  اإىل 
بتكليف فنايني معا�سرين بتنفيذها وهما جيني هولزر 
اخلا�ض  التكليف  ب��رن��ام��ج  ���س��م��ن  ب��ي��ن��وين  وج��و���س��ي��ب��ي 

باملتحف.
املتحف  قبة  حتت  ال�سخمة  الأع��م��ال  ه��ذه  عر�ض  ويتم 
املعلم  املعماري لهذا  الت�سميم  مع  تن�سجم متاماً  والتي 

الثقايف البارز.
ويعد متحف اللوفر اأبوظبي ثمرة لتفاق بني حكومتي 
دولة الإم��ارات وفرن�سا والذي مبوجبه متت اإع��ارة ا�سم 

متحف اللوفر الباري�سي ملدة 30 عاماً و�ستة اأ�سهر.
ي�ستفيد  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����س��راك��ة  ه���ذه  مظلة  وحت���ت 
�سريكة  فرن�سية  موؤ�س�سة   17 دعم  من  اأبوظبي  اللوفر 
اأف��راد طاقم  اكت�ساب خربات جديدة وتدريب  ممثاًل يف 
العمل كما تت�سمن ال�سراكة اإعارة اأعمال فنية من 13 
متحفاً وموؤ�س�سًة ثقافية بارزة يف فرن�سا ملدة 10 اأعوام 
اإىل جانب التعاون بني الدولتني لإقامة معار�ض موؤقتة 

على مدار 15 عاماً.
اللوفر  م��ت��ح��ف  ي���ع���ر����ض  و 

اأبوظبي عند الفتتاح 300 عمل فني ُمعار من متاحف 
احلّداد”  “جميلة  ل��وح��ة  اأب��رزه��ا  م��ن  �سريكة  فرن�سية 
للفنان العاملي ليوناردو دافين�سي متحف اللوفر باري�ض 
ج��وخ  متحف  ف��ان  فين�سينت  ذاتي” للفنان  و”بورتريه 
اأور�سيه ومتحف دى ل اوراجنرييه ومنحوتة “املالحة” 
برانلي  متحف  بنني  اإمرباطورية  من  ال��ن��ادرة  العاجية 
فين�سينزو  للفنان  الأر�سية”  �سرياكو”الكرة  جاك   –
كورونيّلي مكتبة فرن�سا الوطنية ؛ وزوج من الأواين من 
متحف جيميه املتحف الوطني للفنون الآ�سيوية ولوحة 
“نابليون عابراً جبال الألب” للفنان جاك لوي�ض دايفيد 
رودان  اأوغ�ست  ولوحة  فر�ساي  لق�سر  الوطني  املتحف 
متحف  كاليه”  “مواطنو  جمموعة  من  دير”  “جان 
املتحف   - ك��ل��وين  م��ت��ح��ف  امل���دخ���رات  و���س��ن��دوق  رودان 
بت�سميم  �سيني  واإب���ري���ق  ال��و���س��ط��ى  للع�سور  ال��وط��ن��ي 
�سان  مارمي�سي  ودرع  ال��زخ��ريف  الفنون  متحف  فار�سي 
جريمان او لي-املتحف الوطني لالآثار ومتثال “اأبولو 
 ”2 املنت�سبة  “املراأة  بلفيدير” قلعة فونتينبلو ومتثال 

للفنان األربتو جياكوميتي.
وعلى ال�سعيد املحلي �سيعر�ض اللوفر اأبوظبي جمموعة 
من التحف الأثرية الإماراتية ت�سم قالدة يعود تاريخها 
امليالد  ق��ب��ل   1800-2000 ال��زم��ن��ي��ة  ال���ف���رتة  اإىل 
احلديث  احلجري  الع�سر  اإىل  تنتمي  اأثرية  ومزهرية 
اأحد م�ستوطنات الع�سر احلجري التي  مت اكت�سافها يف 
يبلغ عمرها 8000 عام يف جزيرة مروح الواقعة قبالة 
�ساحل اأبوظبي /متحف راأ�ض اخليمة الوطني بالإ�سافة 
اأج����زاء م��ن اجل�����ض امل��زخ��رف م��ن ال��دي��ر امل�سيحي  اإىل 

الأثري يف بني يا�ض باأبوظبي متحف العني الوطني.
وعلى ال�سعيد الإقليمي �سيك�سف اللوفر اأبوظبي النقاب 
ع��ن اأع��م��ال ُم��ع��ارة ب����ارزة م��ن اأ���س��ه��ر امل��ت��اح��ف باملنطقة 
وي�سمل ذلك متثال “عني غزال” ومتثال اأثري براأ�سني 
الأردنية  العامة  الآث��ار  دائ��رة  عام   8000 يبلغ عمره 
اأداة حجرية يعود تاريخها ملا قبل امليالد  بالإ�سافة اإىل 
ومعلماً بنقو�ض كوفية ي�سري اإىل امل�سافة من مكة الهيئة 
ف�ساًل   .. الوطني  وال��رتاث  لل�سياحة  العامة  ال�سعودية 
درهم   400 م��ن  اأك��رث  اأبوظبي  اللوفر  يقدم  ذل��ك  ع��ن 
عمان  ب�سلطنة  الوطني  املتحف  من  ُمعار  اأث��ري  ف�سي 
والتي تعود اإىل بدايات الع�سر الإ�سالمي بالإ�سافة اإىل 
القرن  ف��رتة  اإىل  تاريخها  يعود  بحرية  �سدفة  مبخرة 
جرة  وكذلك  امليالدي  ع�سر  الرابع  ع�سر-القرن  الثاين 
فخارية من بالد الرافدين من القرن العا�سر امليالدي 

واإناء حجري من الفرتة 300 ق.م.– 400 ق.م.
وطنية  منا�سبة  اأبوظبي  اللوفر  افتتاح  اأ�سبوع  ي�سكل  و 
هذا  اأب���واب  بافتتاح  الحتفال  مبنا�سبة  وذل��ك  تاريخية 
ا�ستك�ساف  اأمام اجلمهور ملنحهم فر�سة  الثقايف  ال�سرح 

حمتويات وما تقدمه �سالت العر�ض.
بالفعاليات  حافل  بربنامج  التذاكر  حاملو  �سي�ستمتع  و 
الرق�ض  واملو�سيقية وعرو�ض  الفنية  العاملية  والعرو�ض 
اللوفر  “اأ�سواء  وع��ر���ض  ع��م��ل  ور�����ض  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
النارية  الأل��ع��اب  م��ن  ع��ن عر�ض  ع��ب��ارة  اأبوظبي” وه��و 

وال�سوئية تقدمه �سركة “غروب اإف”.
الرئي�سية  امل��و���س��ي��ق��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ق��دم��ة  يف  وي���اأت���ي 

وعازف  الفرن�سي  املغني  عرو�ض  بالربنامج 
ال�������������روك ع�����ل�����ى اجل����ي����ت����ار 

املميزة  وال��ف��ن��ان��ة   M– با�سم  وامل��ع��روف  �سديد  ماتيو 
م��ن ج��م��ه��وري��ة م���ايل ف��ط��وم��ات��ا دي�����اوارا وع����ازف اجلاز 
واملغنّية  معلوف  اإب��راه��ي��م  العاملي  واملو�سيقي  اللبناين 
والراق�سة الكولومبّية الرائعة توتو ل مومبوزينا التي 
ت�ستوحي عرو�سها من غنى التقاليد والرتاث الكاريبي 

والكولومبي.
باإلهام  اأبوظبي  اللوفر  ال��ت��زام  الأط��ف��ال  متحف  وي��وؤك��د 
اجليل القادم وتو�سيع قاعدة جمهور الثقافة والفنون يف 
املنطقة، وهو ي�سم م�ساحات عر�ض تدعو �سغار الزّوار 
والتاأمل  ال�ستك�ساف  اإىل  وعائالتهم  ع��ام��اً/   12-6/
عرب �سل�سلة من املعار�ض الرئي�سية املوؤقتة وبرنامج عام 

مليء بالفعاليات والأن�سطة.
ويدعم متحف الأطفال جمهوره من ال�سغار وعائالتهم 
باللوفر  الفنية  ب��الأدوات الالزمة ل�ستك�ساف املجموعة 
وو�سائط  اأ���س��ل��ي��ًة  فنية  اأع���م���اًل  ذل���ك  وي�سمل  اأب��وظ��ب��ي 
تعليمية  ور���ض  اإىل  بالإ�سافة  عملية  واأن�سطة  تفاعلية 

وجولت اإر�سادية.
افتتاح  بعد  خا�ض  معر�ض  اأول  اأبوظبي  اللوفر  وينظم 
اأبوابه للجمهور بعنوان “من متحف لوفر لآخر: افتتاح 
هذا  ويقتفي   2017 دي�سمرب  متحف للجميع” يف 21 
القرن  خ��الل  باري�ض  يف  اللوفر  متحف  ت��اري��خ  املعر�ض 
الثالثة  اأق�سامه  عرب  ال�سوء  ي�سّلط  كما  ع�سر  الثامن 
ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن امل��ق��ت��ن��ي��ات امل��ل��ك��ي��ة يف ق�����س��ر فر�ساي 
خ���الل ع��ه��د امل��ل��ك ل��وي�����ض ال���راب���ع ع�سر م�����روراً بحقبة 
اأكادميية و�سالونات خم�س�سة  اإىل  الق�سر  حتويل هذا 
للفنانني و�سوًل اإىل اإن�ساء متحف اللوفر احلديث. كما 
150 قطعة من اللوحات  يحتوي املعر�ض على حوايل 
من  وغ��ريه��ا  الزخرفية  الفنية  والأع��م��ال  وامل��ن��ح��وت��ات 
ال��ق��ط��ع امل��ه��م��ة م���ن م��ق��ت��ن��ي��ات م��ت��ح��ف ال��ل��وف��ر وق�سر 
فر�ساي. ويتوىل مهمة التقييم الفني يف املعر�ض كل من 
جان لوك مارتينيز مدير متحف اللوفر و جولييت تري 
القّيمة الفنّية لدى ق�سم الفنون الت�سويرية يف متحف 

اللوفر.
وي�سم اللوفر اأبوظبي 23 قاعة عر�ض دائمة وم�ساحة 
عر�ض خا�سة ومتحفاً لالأطفال و�سالًة كبريًة للفعاليات 
مطعم  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  �سيفاً   270 �سعة  واحل�����وارات 

ومتجر ومقهى.
والأحد  ال�سبت  اأي���ام  خ��الل  ال����زوار  املتحف  ي�ستقبل  و 
وال��ث��الث��اء والأرب���ع���اء م��ن ال�����س��اع��ة 10 ���س��ب��اح��اً وحتى 
ال�ساعة  من  واجلمعة  اخلمي�ض  واأي��ام  م�ساء   8 ال�ساعة 
10 �سباحاً وحتى 10 م�ساًء ويغلق باب الدخول و�سراء 

التذاكر خالل 30 دقيقة قبيل موعد اإغالق املتحف.
ال����زوار ي��وم الث��ن��ني من  اأب��وظ��ب��ي  ال��ل��وف��ر  ول ي�ستقبل 
خالل  الفتتاح  �ساعات  تعديل  يتم  اأن  على  اأ�سبوع  ك��ل 
وبع�ض  ال��ك��رمي  رم�سان  �سهر  مثل  اخلا�سة  املنا�سبات 

الإجازات الر�سمية.
و ي�سل �سعر تذكرة الدخول للبالغني 60 درهما و30 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل  13 و22 ع��ام��ا  دره��م��ا ل��الأع��م��ار ب��ني 
يف  وامل�����س��ارك��ني  ال��دول��ة  يف  التعليم  جم��ال  يف  العاملني 

املحا�سرات وور�ض العمل.
ولدخول جماين لأع�ساء برنامج الولء اخلا�ض باملتحف 
بالإ�سافة  ع��ام��ا   13 دون  ه��م  ومل��ن  الفن”  “اأ�سدقاء 
و”املجل�ض  للمتاحف”  ال���دويل  “املجل�ض  اأع�����س��اء  اإىل 
الهمم  وذوي  واملواقع” وال�سحفيني  للمتاحف  ال��دويل 

ومرافقيهم.
ويقدم برنامج ع�سوية “اأ�سدقاء الفن” التابع للمتحف 
جمموعة من املميزات واخل�سومات كما يتيح لأع�سائه 
اأ���س��ا���س��ي��اً م��ن جمتمع املتحف  ال��ف��ر���س��ة ل��ي��ك��ون��وا ج����زءاً 

الثقايف احليوي.
ويقدم اللوفر اأبوظبي داخل اأروقته ومعار�سه جمموعة 
وا�سعة ومتنوعة من اجلولت والتي تاأخذ ال�سيوف على 
منت رحلة ت�ستك�سف حمتويات املتحف واأ�سلوبه املعماري 
العربية  باللغتني  لالأطفال  ذلك جولت  وي�سمل  الآ�سر 
والإجنليزية والفرن�سية وغريها من العديد من اللغات 

الأخرى.
رحلة  منت  على  زواره  اأبوظبي  اللوفر  متحف  ياأخذ  و 
ت�سافر بهم عرب خمتلف احل�سارات والثقافات من حقب 
احل��ايل من خالل  الع�سر  اإىل  و���س��وًل  التاريخ  قبل  ما 
الأوىل  القرى  ذلك  مبا يف  للمتحف  عر�ض  قاعة   12
والأديان العاملية بداية من بدايات احل�سارات ال�سناعية 

و�سولواً اإىل عامل اليوم .

متحف اللوفر اأبوظبي يفتح اأبوابه للجمهور 11 نوفمرب
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يفتح متحف اللوفر اأبوظبي اأبوابه للجمهور الزائر ابتداء من يوم ال�شبت املقبل املوافق 11 نوفمرب احلايل.
اأعلن ذلك معايل حممد خليفة املبارك رئي�ص دائرة الثقافة وال�شياحة خال موؤمتر �شحفي عقد �شباح اأم�ص يف مقر املتحف .

ويحظى جمهور املتحف با�شبوع حافل بالفعاليات والعرو�ص الفنية مبنا�شبة افتتاح اللوفر اأبوظبي الذي يعد اأول متحف عاملي يف الوطن العربي يفخر بجذوره 
وهويته الإماراتية .



دواء لعالج حمو�ضة املعدة 
يزيد خطر الإ�ضابة بال�ضرطان

اأفادت درا�سة دولية باأن عقاًرا ي�ستخدم ملعاجلة ارجتاع حمو�سة املعدة، قد 
ي�ساعف خطر الإ�سابة ب�سرطان املعدة، اإذا ا�سُتخِدم ملدة طويلة.

وتعمل مثبطات م�سخة الربوتون )بي بي اإ�ض( على تقليل كمية احلمو�سة 
يف املعدة، كما ت�ستخدم ملعاجلة ارتداد حمو�سة املعدة وقرحة املعدة.

املخت�سة  الطبية  ال��دوري��ة  يف  ُن�����س��َرت  التي  ال��درا���س��ة  ه��ذه  نتائج  وك�سفت 
بالقناة اله�سمية؛ اأن بني تناول العقار ملدة طويلة وازدياد خطورة الإ�سابة 

ب�سرطان املعدة عالقة بن�سبة 2.5 %.
لندن،  كوليدج  وجامعة  ك��وجن  ه��وجن  ال��درا���س��ة يف جامعة  ه��ذه  واأج��ري��ت 
خطورة  ف��اإن  ب��ل��روي،  هليوباكتري  بكترييا  على  الق�ساء  بعد  اأن��ه  ووج��دت 
تطور املر�ض بقيت يف ازدي��اد عند الذين تناولوا جرعات معينة من عقار 
 50 اإ�ض" وعلى فرتة زمنية حمددة. وي�سرف يف بريطانيا نحو  بي  "بي 
ا، مع العلم بوجود ارتباط بني  مليون و�سفة طبية لعقار بي بي اإ�ض �سنويًّ
الأكادمييني  من  عدد  وك��ان  اجلانبية.  العوار�ض  من  وكثري  العقار  تناول 
ك�سفوا م�سبًقا عن م�ساعفات تناول عقار بي بي اإ�ض، التي تتمثل يف ارتفاع 
الق�ساء  بعد  درا�سة طبية  ��َر  جُتْ اأنه مل  اإل  املعدة،  ب�سرطان  الإ�سابة  خطر 
على البكترييا امل�سوؤولة عن تطور املر�ض. وقارن العلماء بني تناول عقار 
�سارك  املعدة، كما  ارت��داد حمو�سة  اآخر يخفف عوار�ض  اإ�ض وعقار  بي بي 
يف  امل�سارِكني  العلماُء  واأعطى  ا.  �سخ�سً و397  األًفا   63 نحو  الدرا�سة  يف 
بكترييا  على  للق�ساء  لاللتهاب  امل�ساد  والعقار  اإ�ض  بي  بي  عقار  الدرا�سة 
و2012،   2003 عامي  بني  كامل  اأ�سبوع  مدى  على  بيالروي"  "اإت�ض 
املعدة،  �سرطان  اأ�سيب عدد منهم مبر�ض  املراقبة، حتى  وو�سعوهم حتت 

وفارق بع�سهم احلياة، اأو بقوا على قيد احلياة حتى عام 2015.

اأطباء يردون على ارتباط الإيدز باأجهزة الب�ضمة
ا�ستنكر اأطباء وخمت�سون يف جمال مكافحة مر�ض الإيدز باململكة والكويت 
الإيدز  مر�ض  تنقل  الب�سمة  اأجهزة  اأّن  حول  خليجي  قانوين  ت�سريحات 

ا اأخرى كالتهاب الكبد، موؤكدين عدم �سحة هذه احلديث. واأمرا�سً
درا�سة  اإّن  ق���ال:  العنزي  حممد  ال��دك��ت��ور  بالكويت  ال��ق��ان��ون  اأ���س��ت��اذ  وك���ان 
وتنقل  الأمرا�ض  الكثري من  ت�سّبب  الإلكرتونية  الب�سمة  اأّن  اأثبتت  طبية 
ال��ف��ريو���س��ات ال�����س��ارة وال�����س��ام��ة ك���الإي���دز، وال��ت��ه��اب ال��ك��ب��د، داع��ًي��ا لإيقاف 
�سحيفة  بح�سب  الإن�����س��ان،  �سالمة  على  حفاًظا  الأج��ه��زة  ه��ذه  ا�ستخدام 

.)2017 اأكتوبر   28( "عكاظ" ال�سبت 
اإل��ي��ه القانوين،  واأّك���د ع��دد م��ن الأط��ب��اء واملخت�سني ع��دم �سحة م��ا ذه��ب 
النقود، وغريها  وا�ستخدام  امل�سافحة  فاإّن  اإذا �سّح ذلك  اأّنه  اإىل  م�سريين 

من الأ�سياء تكون اأكرث خطورًة على الإن�سان من جهاز الب�سمة. 
واأ�ساروا اإىل اأّن طرق انتقال فريو�ض الإيدز من �سخ�ض اإىل اآخر، تتمثل يف 
الت�سال اجلن�سي، ونقل الدم امللوث، ومن املراأة احلامل للجنني، وا�ستخدام 

احلقن غري املعقمة، والأدوات احلادة امللوثة.

؟ واأغلى  اأثمن  الاآلئ  انواع  • اأي 
 ال�سود والزرق 

هم؟ املياد  قبل   600 عام  الزهر  احلديد  اأنتج  من  • اول 
ال�سينيون

كوبنهاغن  يف  الب�شرية  لاأعراق  متحف  اأول  • اأن�شاأ 
يف الدمنارك عام؟

1846
بريدية  طوابع  ت�شدر  عربية  دولة  اول  هي  ما   •

عليها كلمة بريد باللغة العربية؟
ال�سعودية

• تعترب زهرة يانغ يانغ من اقدم الزهور العطرية 
املعروفة فماذا يعني ا�شمها؟

زهرة الزهار

تتاألف  وهي   . حية  كائنات  ميكرو  فهي  الأر�ض.  على  للحياة  �سيوعاً  الأكرث  ال�سكل  هي  البكرتيا  اأن  تعلم  • هل 
جن�ض  األفي  عن  يقل  ل  ما  هناك  واحليوانات.  النباتات  من  لكل  املظاهر  بع�ض  ولديها  فقط،  واح��دة  خلية  من 
من البكرتيا، وهي عملياً تعي�ض يف كل مكان واأي مكان ورغم اأن معظم البكرتيا تقتل بوا�سطة احلرارة الق�سوى 

فبع�سها يعي�ض يف الينابيع ال�ساخنة اأما اجلليد فهو يوقف منوها لكنه عادة ل يقتل. 
التعفن  ت�سبب  اأخ��رى من احلياة فالبكرتيا مثاًل  م�ساعدة لأ�سكال  اأو عملياً  اإما غري �سارة  البكرتيا هي  معظم 
واحليوانات  لالإن�سان  اله�سمية  العمليات  يف  هاماً  دوراً  تلعب  اأي�ساً  وهي  امليتة.  واحليوانات  للنباتات  والتحلل 

الأخرى.
فعلياً.  الطريان  ت�ستطيع  ل  النعامة  اأن  تعلم  • هل 

اأنواع الأفاعي ال�سامة، اإحدى غدد اللعاب هي تنتج مادة تكون �سامة لفري�سة الأفاعي. بع�ض  اأنه يف  • هل تعلم 
اأ�سل  اأفعى �سامة من   200 واأخ��رى لديها �سم خفيف. رمبا هناك ح��وايل  الأفاعي لديها �سم يكفي لقتل فيل. 

الإن�سان.  على  خطرية  تعترب  اأن  ميكن  معروفة  اأفعى   412
فوق اأنياب الأفعى متاماً هناك فتحة توؤدي اإىل الغدة املنتجة لل�سم. عندما تع�ض الأفعى ذات الأنياب اخللفية ي�سيل 
ال�سم يف الأخاديد اإىل اجلرح الذي فتحه الناب. الكوبرا النفاثة ت�ستطيع ر�ض ال�سم من نابيها، بنف�ض الطريقة 

التي ير�ض بها املاء من بخاخ هذه الكوبرا ت�سوبهما نحو عيون الفري�سة ويوؤدي �سمها اإىل العمى الفوري. 

جحا والقرب امل�سحور 
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فوائد ماء الأرز 
ماء الأرز، م�سروب �سحى، غنى 
ب���امل���واد امل���غ���ذي���ة، ف�����س��رب كوب 
واحد فقط فى اليوم، ميكن اأن 
للج�سم،  اإ�سافية  ط��اق��ة  ي��وف��ر 
لأن���ه غنى  الإم�����س��اك،  ويخفف 
الإ�سابة  ومي���ن���ع  ب����الأل����ي����اف، 
ببع�ض اأنواع ال�سرطان، كما اأنه 
مينع تلف اجللد من ال�سم�ض، 

وت�سفيته،  املياه  داخ��ل  الأرز  بنقع  �سواء  الأرز  م��اء  على  احل�سول  وميكن 
بغليه اأو بدونه.

الغليان  عملية  م��ن  ينتج  ال��ذى  الن�سا  اأن  حديثة،  طبية  درا���س��ات  وت��وؤك��د 
يحتوى على الأحما�ض الأمينية املفيدة واملعادن، فمن الأف�سل �سرب كوب 
واحد فى اليوم، كما توؤكد اأن الأرز م�سدر غنى بالعديد من الفيتامينات 
واملعادن خا�سة فيتامني B وهذه الفيتامينات �سرورية للعديد من وظائف 

خاليا اجللد.
هذا  م��ن  م��رك��زة  كميات  ي��رتك  الغليان  خ��الل  الأرز  م��ن  الن�سا  ا�ستخراج 
كمن�سط  ت�ستخدمه  الن�ساء  من  العديد  اأن  الدرا�سات  وتوؤكد  الفيتامني، 
وغ�سول للوجه، وال�سعر، خا�سة فى ال�سني والهند، وذلك للح�سول على 
�سعر داكن طويل، فتوؤكد هذه الدرا�سات اأن ماء الأرز هو ال�سبب الرئي�سى 
لعدم �سيب هذه ال�سيدات حتى ي�سلن اإىل الت�سعينات من عمرهن، كما اأن 
ل  ال�سوديوم  من  منخف�سة  ن�سبة  وبه  الكولي�سرتول  من  خاىل  امل��اء  هذا 

يت�سبب فى زيادة الوزن اأو الإ�سابة باأمرا�ض القلب.

الن�سائح  فاإليك عدد من  اللثة  اأمرا�ض  اإذا كنت تعاين 
لزيارة  احل��اج��ة  ع��ن  وتغنيك  الأمل  م��ن  تخل�سك  التي 
توداي"  نيوز  "ميديكال  موقع  ويقدم  الأ�سنان.  طبيب 
جمموعة ن�سائح للعالج والوقاية من اأمرا�ض اللثة يف 
تقوم  لأنها  وذل��ك  يومي  ب�سكل  تفاحة  تناول  مقدمتها 
التي  والبكرتيا  امليكروبات  من  وحمايته  الفم  بتعقيم 

توؤدي لتهيج اللثة واإ�سابتها بالأمرا�ض.
ون�سح املوقع بالتوقف عن التدخني كونه من الأ�سباب 
اللثة، كما ن�سح بتناول طعام �سحي  الرئي�سة مل�سكالت 

التي  احلم�سية  الأط��ع��م��ة  ع��ن  والب��ت��ع��اد  املناعة  يقوي 
تزيد من التهابات اللثة.

اليوم  الأ�سنان مرتني يف  الأه��م هي تنظيف  والن�سيحة 
الفم  غ�سول  وا�ستخدام  واملعجون  بالفر�ساة  الأق��ل  على 

الذي يعمل على حماربة البكترييا.
الأ�سنان مرة  زي��ارة طبيب  اأن  اإىل  املوقع  اأ���س��ار  واأخ���رًيا 
اأ�سهر لعمل فح�ض لالأ�سنان واللثة يحميك من   6 كل 
الكثري من امل�سكالت ويجعل التعامل معها اأكرث �سهولة 

ودون اآلم.

تفــاحة يـومًيـا تـخل�ضك مـن 
اأمـرا�س اللـثة

ن�شاء ي�شرن و�شط املياه التي غمرت �شوارع مدينة هوي اآن الفيتنامية ب�شبب اإع�شار دامري.   )رويرتز(

 كان جلحا بيت كبري وجميل له حديقة وا�سعه وجاء وقت ا�سطر فيه جحا اإىل ان يعر�ض بيته للبيع ولكن قبل ذلك 
واتته فكرة غريبة هى ان ي�ستمر يف املجئ اإىل البيت والراحة فيه فبنى و�سط احلديقة �ساهد من الرخام اأي لوحة 
رخامية كبرية كتب عليها هنا ترقد جدتي احلبيبة الغاليه ال�ساحرة التى تلبي كل ما يطلب منها .. رحم اهلل جدتي.  
باع جحا بيته مببلغ كبري جداً �سريطة ان ياأتي كل يوم ليجل�ض مع قرب جدته لتلبي طلباته كما يزعم ووافق �ساحب 
البيت اجلديد على ذلك وهنا ح�سر جحا يف اليوم الأول وجل�ض �ساعتني بجوار قرب جدته يبكيها ويقول انه يعي�ض 
بعيداً عنها ويرجو منها ان ت�ساحمه ويظل يبكي اإىل ان يرق قلب �ساحبة البيت فتاأتي له بالطعام وال�ساي .. ا�ستمر 
كل يوم ياأتي على هذه احلال وبداأ من �ساعتني انتهى اإىل ان ياأتي كل يوم منذ ال�سباح وحتى م�ساء نف�ض اليوم فيتناول 
الفطار والغذاء والع�ساء وهو يبكي.  مع تكرار زيارات جحا لقرب جدته اح�ض �ساحب البيت بال�سيق وباأنه يعي�ض يف 
بيت وجحا ولي�ض يف بيته فقد ا�سبح ي�ساطرهم طعامهم ويفرت�ض ار�ض احلديقة لينام وكاأنه يف بيته متاماً، ويف احد 
الأيام �سمع جحا �ساحب البيت يقول لزوجته ان جحا قد زودها كثرياً يا ام العيال فهو ياأتي منذ ال�سباح وحتى امل�ساء 
وكاأنه يف بيته وكل ذلك ب�سبب هذا القرب اللعني الذي يقول ان جدته ترقد فيه وهى تلبي كل ما يطلب منها فهل هذا 
معقول انت ت�سدقني ان الموات يلبون طلبات الحياء فقالت زوجته ل ادري ولكن ما راأيك ان جنرب ان نطلب منها 
�سيئاً عندما يذهب جحا ناأتي اإىل القرب ونطلب منه �سيئاً فقال ح�سناً لنطلب مائه دينار ولننظر ان حدث ذلك فعاًل 
ف�سيمكننا ان ن�سبح اثرياء ان جعلنا النا�ض يدفعون نقوداً مقابل زيارة ال�ساهد ليلبي طلباتهم .. فوجئ جحا بهذا 
العر�ض وقرر امراً .. ذهب اإىل باب احلديقة ثم فتحه واغلقه ب�سوت عايل وا�سرع واختباأ بني ال�سجريات فظن اهل 
البيت انه رحل فاأ�سرع الرجل وزوجته ووقفا بجوار القرب وقالت املراأه امتنى ان تلبي ندائي ايتها ال�سيدة الكرمية 
ومتنحيني مائه دينار فقط وهنا �سمع الثنان انني خفيف �سادر من القرب فخافا ودخال البيت م�سرعني فقام جحا 
وت�سلل وو�سع مائه دينار فوق القرب وذهب اإىل بيته ويف ال�سباح وجد �ساحب البيت املائه دينار فوق القرب ف�سرخ 
حتى اتت زوجته وكادا الثنان يقعان ار�ساً من �سدة فرحهما .. بعد قليل اتى جحا ومعه املبلغ الذي قب�سه من بيع 
البيت وقال للرجل �ساحمنى ل ا�ستطيع ان اعي�ض بعيداً عن جدتي فقد جاءت يل يف املنام وقالت عد اإىل بيتك هنا كاد 
�ساحب البيت ان ي�ساب ب�سدمه ف�سرخ وقال احبت زوجتى البيت هى والولد ول ميكن ان اتركه لك �ساأعطيك بع�ض 
املال وترتكه يل .. وحاول كثرياً مع جحا حتى و�سال يف النهاية اإىل ان دفع �ساحب البيت اإىل جحا الثمن م�ساعفاً 
مرة اخرى طمعاً يف ا�ستغالل القرب لتحقيق كل طلباتهم وخرج جحا امامهم وهو يبكي ويقول �ساحميني يا جدتي 

�ساحميني لقد احبك ا�سحاب البيت مثلي متاماً و�سيقومان بالواجب فاأرجو ان تلبي لهم كل طلباتهم.


