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هل �سرب املاء ي�سبب الكر�ش؟

على الرغم من االأهمية املطلقة للماء على �سحة االن�سان والتي ال 
جدال حولها على االإطالق، اإال ان الكثري من االأمور واالقاويل حتاك 
حول هذه املادة ال�سرورية، واإمكانية ان تعود ببع�ض االأمور ال�سلبية 
على �سحة ال�سخ�ض ال �سيما وانها ميكن ان ت�سبب بظهور الكر�ض ال 

�سيما عند الرجال. فهل �سرب املاء ي�سبب الكر�ض فعاًل؟
توؤكد ابحاث ان ظهور الكر�ض عند ال�سيدات والرجال يكون يف كثري 
من االحيان نتيجة ل�سعف وترهالت ع�سالت البطن ولي�ض ب�سبب 
اأو ال�سوائل، ال �سيما وان الطب يوؤكد ان املاء ال يبقى فى  �سرب املاء 
املعدة بل يتم امت�سا�سه من قبل الدم الذى يقوم بتوزيعه على اأنحاء 

اجل�سم اإىل اأن يخرج عن طريق البول والعرق.
وعلى عك�ض ما ي�ساع عن ان �سرب املاء اثناء الطعام يوؤدي اىل الكثري 
من امل�ساكل، اال ان الدرا�سات اأكدت ان هذا االأمر ال يعود باي �سرر اذا 
ما مت تناوله بكمية معقولة، اإال ان االأف�سل فهو �سرب املياه بعد �ساعة 
تفرزها  التي  الع�سارات  من  اجل�سم  ي�ستفيد  حي  الطعام  تناول  من 

املعدة واالأمعاء والتي ت�ساعد على ه�سم الطعام.
حرارية،  �سعرات  اأي  على  يحتوي  ال  امل��اء  ان  نن�سى  ان  دون  من  ه��ذا 
وبالتايل فعند دخوله اجل�سم فاإنه ال يعطيه اأي طاقة، وهو ال يتحول 
اإىل �سحوم تتكد�ض يف اجل�سم، مما يعني اأن املاء ال يوؤدي اإىل البدانة 
اأو زيادة الوزن، وبالتايل فان ظهور الكر�ض هو نتيجة كمية املاأكوالت 
فاإن  وبالتايل  امل��ي��اه.   ت��ن��اول  نتيجة  ولي�ض  ال�سخ�ض  يتناولها  التي 
اأخ�سائي التغذية ي�سددون على �سرورة تناول ما ال يقل عن 8 اأكواب 
ال��وزن والتخل�ض من  لكل �سخ�ض ي�سعى اىل خ�سارة  املاء يومياً  من 

الدهون التي تكون مرتاكمة يف اجل�سم وال �سيما يف منطقة الكر�ض.

الدماغ تعيد �سبط للإعدادات" اأثناء النوم
جّددت درا�سة جديدة التاأكيد على اأهمية النوم ل�سحة الدماغ، حيث 
وجد باحثون دالئل ب�سرية على اأن الدماغ تقوم بعملية وقف للت�سغيل 

واإعادة حتميل االإعدادات خالل �ساعات النوم. 
خاليا  لن�ساط  ميكر�سكوبية  ���س��ور  ال��ت��ق��اط  م��ن  الباحثون  ومت��ّك��ن 
الدماغ اأثناء النعا�ض، وتبني اأن خاليا الدماغ تتقل�ض وت�سغر نتيجة 
بعد  التمدد  اإىل  تعود  ث��م  االإع����دادات،  �سبط  واإع���ادة  الت�سغيل  وق��ف 

اال�ستيقاظ.
وبح�سب الدرا�سة التي ن�سرتها دورية �ساين�ض يوؤّثر عدد �ساعات النوم 
اأن  وال��ذي ميكن  ال��دم��اغ،  ال��ذي يحدث خلاليا  التقّل�ض  على حجم 

ي�سل اإىل 18 باملائة لدى الفئران، و20 باملائة لدى الب�سر.
وي�سكون�سن،  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ط��ب  ك��ل��ي��ة  ال��درا���س��ة يف  اأب���ح���اث  واأج���ري���ت 
وا�ستغرقت االأبحاث 4 �سنوات، ومت عمل منوذج حماكاة ثالثي االأبعاد 
لن�ساط الدماغ الب�سري واأدمغة الفئران اأثناء النوم. واأظهرت النتائج 
اأن خاليا الدماغ تقوم اأثناء النوم بعملية م�سابهة ملا يحدث لالأجهزة 
واأن حجم  اإعداداتها،  واإع��ادة �سبط  ت�سغيلها  االإلكرتونية عند وقف 

العملية يزداد كلما ح�سل الدماغ على وقت كاٍف للنوم. 

التخييم قد ي�ساعد على النوم
تو�سلت درا�سة حديثة اإىل اأن الذين يخرجون للتخييم ينامون اأبكر، 
من  يعانون  من  وم�ساعدة  للنوم  اأك��ر  لفهم  طريقة  ي�سكل  قد  مما 

�سعوبات يف النوم.
واأجرى الدرا�سة كينيث رايت، مدير خمتر النوم وعلم البيولوجيا 
ال��زم��ن��ي ب��ج��ام��ع��ة ك����ول����ورادو يف ب���ول���در. ون�����س��رت يف جم��ل��ة كارنت 
بيولوجي. و�سملت الدرا�سة خم�سة اأ�سخا�ض اأر�سلوا يف رحلة تخييم يف 
جبال روكي ل�ستة اأيام، ومعهم اأدوات التخييم فقط من دون م�سابيح 

اإ�ساءة. 
ونام امل�ساركون اأبكر ب�ساعتني ون�سف من املعتاد، لتبلغ �ساعات نومهم 

�ساعات.  10
بعد ذلك اأر�سل الباحث جمموعة اأخرى �سملت ت�سعة اأ�سخا�ض، و�سمح 

لهم باأخذ اأ�سواء معهم. واأي�سا تبني اأنهم كانوا ينامون اأبكر.
اإىل دور البيئة املحيطة بال�سخ�ض يف طبيعة نومه،  وت�سري الدرا�سة 
واأثر التعر�ض لالإ�ساءة الطبيعية -كما يحدث يف التخييم- وتقليل 

التعر�ض لل�سوء ال�سناعي م�ساء.
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مقاهي انرتنت يف حافلت
انتباه من  اأك�سراي  اأمام حمطة املرتو يف ميدان  املتوقفة  تلفت احلافلة 
املنطقة  يف  للم�ساة  املخ�س�سة  ال�ساحة  يف  فوقوفها  منها،  بالقرب  مير 
االأوروب����ي����ة مب��دي��ن��ة اإ���س��ط��ن��ب��ول ي��ث��ري اال���س��ت��غ��راب رغ���م ت�����س��اب��ه هيئتها 

اخلارجية مع حافالت الركاب الكثرية التي جتوب املكان.
وت�سري االإعالنات التي تغطي احلافلة وحتجب داخلها عن االأنظار اإىل 
االت�ساالت  �سركات  اإح��دى  توفره  ال��ذي  املجاين،  لالإنرتنت  مقهى  اأنها 
والقطارات  االأن���ف���اق  ل�سبكة  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��رتك��ي��ة 

الكهربائية وبلدية اإ�سطنبول الكرى.
متباعدة  ط��اوالت  على  امل�ستخدمني  مقاعد  فتتوزع  احلافلة،  داخ��ل  اأم��ا 
بع�سها عن بع�ض، لتتيح لكل م�ستخدم خ�سو�سية الو�سول للمعلومات 

والبيانات التي يبحث عنها بعيدا عن اأعني املتطفلني.
بطابعات  احلافلة  زودت  كما  حديث،  حا�سوب  بجهاز  طاولة  كل  وزودت 
منحدر  وبر�سيف  كهربائي،  ومولد  �سوتي  وبنظام  املجانية،  للطباعة 

ال�ستخدام ذوي االحتياجات اخلا�سة. 
وت�ستمل احلافالت على خدمات اأخرى، منها مكيف الهواء وزاوية لقراءة 

الكتب وكامريا ولعبة �سطرجن وجهاز تلفاز مع �سا�سة اإل �سي دي.
ر�سالة  يف  يتلقاه  رقمي  ك��ود  عر  هويته  تاأكيد  امل�ستخدم  على  ويفر�ض 
خا�ض  توا�سل  نظام  اأي  اإىل  الولوج  حماولته  عند  املحمول  هاتفه  على 
و�سائل  غ��ريه من  اأو  في�سبوك  اأو ح�سابه على  االإل��ك��رتوين  كالريد  ب��ه، 

التوا�سل االجتماعي.

العثور على القارة املفقودة
ق���ال ف��ري��ق م��ن ال��ب��اح��ث��ني اإن����ه ع��ر على 
اأع��م��اق املحيط  بقايا م��ن ق���ارة ق��دمي��ة يف 
اأن  ���س��ي  م��وق��ع  نقله  م��ا  بح�سب  ال��ه��ن��دي، 
ي��ق��وده باحثون  ال���ذي  ال��ف��ري��ق،  اأن. وع��ر 
م��ن ج��ام��ع��ة وي��ت��وا���س��رت���س��ان��د م��ن جنوب 
املفقودة،  ال��ق��ارة  م��ن  على قطع  اإف��ري��ق��ي��ا، 
تغطيها حمم  عليها موري�سيا،  اأطلق  التي 
ووفقاً  موري�سو�ض.  جزيرة  حتت  بركانية 
للتقرير املن�سور عن االكت�ساف، فاإن قطعة 
من ق�سرة قارة عر عليها هي يف احلقيقة 
قارة غوندواناالند  انف�سل من  بقية جزء 
مليون   200 قبل  وج��دت  التي  العمالقة 
�سخوراً  غوندواناالند  ق��ارة  وت�سم  �سنة. 
تنق�سم  اأن  �سنة قبل  3،6 مليارات  عمرها 
اإىل اإفريقيا واأمريكا اجلنوبية واأنرتكتيكا 
وقال  ال��ي��وم.  املعروفة  واأ�سرتاليا  والهند 
تراأ�ض  ال��ذي  اآ���س��وال،  لوي�ض  الروفي�سور 
ع��ددا من  اإن هناك  التقرير،  اإع��داد  فريق 
قطع القارة غري املكت�سفة باأحجام خمتلفة 
ال��ه��ن��دي خّلفها  امل��ح��ي��ط  م��ن��ت�����س��رة داخ����ل 
تفكك القارة. واأ�ساف الروفي�سور اآ�سوال 
انق�سام  على  ينطو  مل  االن�سطار  ه��ذا  اأن 
ب�سيط لقارة »غوندوانا« العمالقة فح�سب، 
بل على انق�سام معقد حدث مع اأجزاء من 
الق�سرة القارية باأحجام متغرية جرفت يف 

حو�ض املحيط الهندي النا�سئ.

كيف تكون قياديا ناجحا 
وتقهر ال�سغوط من حولك؟ �ص 23

دودة احل�سد تنت�سر 
ب�سرعة يف افريقيا

تنت�سر  دودة احل�سد  اأن  علماء  اأكد 
الرئي�سي  ال����ر  يف  ب�����س��رع��ة  االآن 
البحر  اإىل  ت�سل  وق��د  ب��اأف��ري��ق��ي��ا، 
اال�ستوائية  وامل��ن��ط��ق��ة  امل��ت��و���س��ط 
وتدمر  املقبلة.  ال�سنوات  يف  باآ�سيا 
الدودة املحا�سيل الزراعية ونباتات 
الذرة اليافعة وتهاجم نقاط النمو 

فيها.
ال��ع��ل��م��اء، وه����م م���ن املركز  وق�����ال 
ال�������������دويل ل������ل������زراع������ة وال�����ع�����ل�����وم 
بحث  يف  بريطانيا  البيولوجية 
اإن  االث����ن����ني،  االأول  ام�������ض  ن�����س��ر 
احل�����س��رة ال��ت��ي مل ت�����س��ت��وط��ن من 
االأم��ريك��ي��ت��ني يتوقع  ق��ب��ل خ����ارج 
موطن  اإىل  ت�سل  حتى  تنت�سر  اأن 
ل��ه��ا يف غ�سون  م��ن��ا���س��ب  اأف��ري��ق��ي 

�سنوات قليلة.
ك��ب��ري العلماء  ك���وك  وذك���ر م��اث��ي��و 
اإىل  انتقلت  احل�سرة  اأن  امل��رك��ز  يف 
كتل  اأو  بالغ  دود  �سكل  يف  اأفريقيا 
جوية  رح������الت  يف  ال���ب���ي�������ض  م����ن 
جت��اري��ة م��ب��ا���س��رة، وان��ت�����س��رت منذ 
ب�سبب  اأف��ري��ق��ي��ا  يف  احل����ني  ذل����ك 

قدرتها ال�سديدة على الطريان.
دودة  با�سم  احل�سد  دودة  وت��ع��رف 
احل�����س��د اخل��ري��ف��ي��ة يف ال���والي���ات 
امل��ت��ح��دة ن��ظ��را مل��ي��ل��ه��ا ل��ل��ه��ج��رة يف 
ف�سل اخلريف، وموطنها االأ�سلي 
واجلنوبية،  ال�����س��م��ال��ي��ة  اأم����ريك����ا 
ومي���ك���ن���ه���ا ت����دم����ري ال����������ذرة وه����و 
الغذائي يف  حم�سول مهم لالأمن 

اأجزاء وا�سعة من اأفريقيا.
احل�سد  ل��دودة  تف�ٍض  ب��وؤر  وظهرت 
وزميبابوي  زام���ب���ي���ا  يف  ب��ال��ف��ع��ل 
وقالت  اأفريقيا،  وجنوب  وم��االوي 
لالأغذية  امل��ت��ح��دة  االأمم  منظمة 
اإنها  امل��ا���س��ي  وال���زراع���ة االأ���س��ب��وع 

انت�سرت يف ناميبيا وموزمبيق.
وتو�سل البحث الذي اأجراه املركز 
اإىل اأدل����ة ع��ل��ى وج���ود ن��وع��ني من 
غانا  يف  اخل��ري��ف��ي��ة  احل�����س��د  دودة 
العلماء  وي��ع��ك��ف  االأوىل،  ل��ل��م��رة 
و�سلت  ك��ي��ف  م��ع��رف��ة  ع��ل��ى  االآن 
وكيف  انت�سرت  وك��ي��ف  ه��ن��اك  اإىل 
عليها  ال�سيطرة  للمزارعني  ميكن 

بطريقة �سديقة للبيئة.
املرة  ه���ي  ه���ذه  اأن  ك���وك  واأ����س���اف 
النوعان  ه���ذان  يظهر  اأن  االأوىل 
وبعد  باأفريقيا،  الرئي�سي  ال��ر  يف 
تقارير �سابقة من نيجرييا وتوغو 
وبنني فاإن االأمر يظهر اأنها تنت�سر 

ب�سرعة �سديدة.

رين مهارات التوا�سل االجتماعي؟ كيف تطوِّ

ل�صحتك  ج��دا  مهمة  االجتماعية  حياتك 
يف  اأ�صخا�ص  ول��وج��ود  والعاطفية،  النف�صية 
ب�صكل  معهم  وتتوا�صل  عليهم  تعتمد  حياتك 
التوا�صل  اجتماعي �صحيح. هناك درجات من 
القريبون  االأ���ص��دق��اء  منها  االج��ت��م��اع��ي، 
هذه  كل  العمل،  وزم��اء  واملعارف  واحلميمون 

العاقات يجب رعايتها حتى تتطور.
مهاراتك  لتطوير  معينة  تكتيكات  ه��ن��اك 
االجتماعية مهما كان االأ�صدقاء قريبني منك 

ومهما كان نوع عاقاتك االجتماعية:
حماطا  كنت  مهما  العاقة  نوعية  على  رك��ز 
باأ�صدقاء وتلتقي بالكثريين من االأ�صخا�ص يف 
عاقات  توؤ�ص�ص  اأن  االأه��م  العامة.  املنا�صبات 
من  ب���دال  ل��ك  حقيقية  ق��ي��م��ة  ذات  دائ��م��ة 
العاقات العابرة اأو االأ�صخا�ص الذين تلتقيهم 

بحكم الظروف التي جتمعكم كثريا.

ا�صتمع جيدًا
احتياجات  اأي�������س���ا  اأن�����ت  ت��ل��ب��ي  اأن  ي��ج��ب 
االجتماعية،  ال���ع���الق���ات  م���ن  االآخ����ري����ن 
الأن����ك ط���رف ث���ان ف��ي��ه��ا ول�����س��ت الطرف 
اأو  �سداقة  العالقة  كانت  �سواء  الوحيد، 
اأي�سا  فيه  تفكر  اأن  يجب  ع��م��ل.  ع��الق��ة 
وا�ستمع له جيدا  وفيما يريده ويحتاجه 
مناق�سة  عند  والتفهم  التعاطف  واأظ��ه��ر 

اأي م�سكلة واأعط الن�سيحة اأي�سا.
ف�صف�ص مع االأ�صدقاء

م�ساكلك  ع��ن  واحل��دي��ث  ال�سكوى  جتنب 
مع اأ�سدقاء ال�سبكة االجتماعية، وحتدث 
عن ذلك مع �سديق قريب لك اأو خمت�ض 
بال�ساأن الذي يقلقك. فمثال لو كان لديك 
اختيار  يف  م�سكلة  اأو  مديرك  مع  م�سكلة 
فاالأف�سل  للدرا�سة  املنا�سب  التخ�س�ض 
ال�ساأن  ه���ذا  يف  ي��ف��ي��دك  ع��م��ن  ت��ب��ح��ث  اأن 
فعال بدال من ال�سكوى على املالأ. اأما لو 
كان يومك �سيئا فاأم�سك �سماعة التلفون 

وف�سف�ض مع �سديق حميم.
كن لطيفًا.. بحدود

ولطيفا  وم���وؤدب���ا  اجتماعيا  �سخ�سا  ك��ن 
الر�سمية  العالقات  ولكن  االآخ��ري��ن،  مع 
حافظ على ر�سميتها. فاالأ�سخا�ض الذين 
تتعامل معهم يف حميط العمل والعمالء 
والزبائن قد ي�سبحون جزءا من حياتك 
�ساعات  ت��ق�����س��ىي  الأن�����ك  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
اأطول  ورمب��ا  معهم،  التوا�سل  يف  طويلة 

اأ�سرتك  م���ع  تق�سيه  ال����ذي  ال���وق���ت  م���ن 
واأ�سدقائك. 

فرمبا تلتقي بعميل على الغداء اأو الع�ساء 
اأو ت�سافر يف موؤمتر او تذهب يف رحلة مع 
زمالء الدرا�سة، فمن احلتمي اأنك تلتقي 
بهم  تربطك  ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���ض  ببع�ض 
يجب  ولكن  العمل.  خ��ارج  ر�سمية  عالقة 
اأن حتافظ على ر�سمية العالقة اإذا اأردتها 
اأن تدوم. على �سبيل املثال يف�سل اأن ت�ساأل 
عميلك عن اأحواله واأوالده لتكون لطيفا 
معه اإذا التقيته يف غداء عمل مثال، ولكن 
احلديث  دون  من  كلها  اجلل�سة  تق�ض  ال 
عن العمل.  اجلانب ال�سخ�سي هو جمرد 
اأ�سلوب  م��الط��ف��ة واإب�����داء اه��ت��م��ام م��ن��ك. 
اأن  يجب  والت�سرف  وال�سلوك  احل��دي��ث 
عن  خمتلف  اأي�سا  ر�سمي  طابع  ذا  يكون 

اأ�سلوبك مع اأ�سدقائك القريبني.
اعرتف مب�صكلتك

بني  التواجد  م��ن  بالقلق  ت�سعر  كنت  اإذا 
النا�ض �ستجد نف�سك وحيدا �سيئا ف�سيئا. 
اأنك  اأن تعرتف لنف�سك  البداية يجب  يف 
االآخرين  مع  التوا�سل  يف  م�سكلة  تعاين 
انك  ب��ال��ق��ول  ت��خ��دع نف�سك  اأن  م��ن  ب���دال 
ايجابية  خ��ط��وات  خ��ذ  ب��وح��دت��ك.  �سعيد 
باالأ�سدقاء  تت�سل  كاأن  امل�سكلة  حلل هذه 
لتقرتح عليهم اخلروج للتنزه اأو الذهاب 
ال�سغرية  اخلطوة  هذه  مقهى.  اأو  ملطعم 
التوا�سل  يف  بالراحة  ت�سعر  حتى  مهمة 

تذهب  اأن  ���س��روري��ا  فلي�ض  االج��ت��م��اع��ي، 
النا�ض.  م��ن  الكثري  جتمع  كبرية  حلفلة 
وال ترتدد يف ا�ست�سارة خمت�ض يف تطوير 
نف�سي  خمت�ض  اأو  االجتماعية  امل��ه��ارات 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي م�سكلة  ك����ان  ل���و 
بع�ض  على  يدربك  قد  فهو  فعال،  لديك 
االقرتاحات  بع�ض  ويعطيك  اخل��ط��وات 
اجتماعية  م��واق��ف  يف  الت�سرف  لكيفية 

معينة تخ�سى مواجهتها اأو ترتبك فيها.
ابحث عن اأ�سدقاء

حاول االلتقاء باأ�سخا�ض جدد، فقد يكون 
القدامى  اأ���س��دق��اءك  اأن  م�سكلتك  �سبب 
يف  العمل  اأو  للدرا�سة  ���س��اف��روا  اأو  رح��ل��وا 
م��ك��ان اآخ���ر. ق��د ت��ك��ون خ��ج��واًل يف املبادرة 
يف التعرف على النا�ض، لكن حاول اأواًل اأن 
توجد بينهم يف ناد �سحي مثاًل اأو جتمع 
ثقايف اأو اأي مكان اآخر ينا�سبك، ويجمعك 

باأ�سخا�ض يتفقون معك يف امليول.
ابت�صم

حاول تغيري �سلوكك، فاإذا كنت معتاداً على 
التعامل مع النا�ض الغرباء بوجه حمايد 
من التعبري ابت�سم يف وجوههم. هو فعل 
ويجعلك  الكثري،  يغري  ق��د  لكنه  �سغري، 

اأكر راحة يف مقابل االآخرين.
اهتم مبظهرك

لو كنت تخجل يف موقف اجتماعي معني 
اأو ال تعرف كيف تواجهه، ا�سطحب معك 
�سيء  اأول  لت�سعر  ج���داً،  ب��ه  تثق  �سديقاً 

اإليه،  املكان، انظر  باالأمان. عندما تدخل 
لي�سجعك وير�سدك ماذا تفعل، وبالتدريج 
�ست�سعر بالثقة واالرتياح. ويف املرة املقبلة، 
اأن تكون وحدك،  باأنك قادر على  �ست�سعر 
واأن املوقف غري خميف، واالآخرون جمرد 

ب�سر.
التح�سري  ع��ن��د  اأي�����س��اً مب��ظ��ه��رك  اه��ت��م 
املوقف االجتماعي اجلديد،  ملواجهة هذا 
لت�سعر اأنك مبزاج جيد، وتكون را�سياً عن 
نف�سك. هذا ال يعني اأن تبالغ يف مالب�سك 
اأو ت�سريح �سعرك، وتق�سي وقتاً طوياًل يف 
ذلك، لكن قد يكون من اجليد اأن ترتدي 
لديك،  مف�سلة  م��الب�����ض  قطعة  اأو  ل��ون��اً 

وت�سع عطراً حتبه. 
تفاعل مع النا�ص

لو كان اخلجل م�سكلتك، فيجب اأن تك�سر 
ذل��ك امل��ان��ع يف ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي مع 
اأو  ملنا�سبة عامة  ال��ذه��اب  االآخ��ري��ن، عر 
النا�ض  م��ع  وت��ت��ف��اع��ل  ح��ف��ل،  اأو  ا�ستقبال 
فيه. اجعل هدفك احلديث مع �سخ�سني 
غ��رب��اء مت��ام��اً. يف ال��ب��داي��ة، ق��ل جماملة 
االه��ت��م��ام مبا  اب����داء  ح����اول  ث��م  ب�سيطة، 
اأنك مهتم  النا�ض  ي�سعر  يقولونه، عندما 
معك  احلديث  يف  �سي�ستمرون  بحديثهم 
ث��م اال���س��ت��م��اع اإل��ي��ك. وا���س��رتخ مت��ام��اً وال 
ت��ق��ل��ق م���ن ح��ك��م��ه��م ع��ل��ي��ك، ف��ه��و جمرد 
حديث وت�سرف كاأنك تتحدث اإىل �سديق 

اأو قريب. 

عواقب عدم تنظيف 
اأغطية ال�سرير بانتظام

بغ�سل  االأ�سخا�ض  من  العديد  يهتم  ال 
اأغ��ط��ي��ة ال�����س��ري��ر ب��ان��ت��ظ��ام، ظ��ن��ا منهم 
اأن����ه ب��اغ��ت�����س��ال��ه��م ق��ب��ل ذه��اب��ه��م للنوم 
ويتجنبون  نظافتهم  على  �سيحافظون 
اأ���س��رار �سحية. لكن ه��ذا االعتقاد  اأي��ة 
خاطئ كليا، الأن اأغطية ال�سرير تلتقط 
كميات ك��ب��رية م��ن االأو����س���اخ، مب��ا فيها 
والبول  وال��راز  والبكترييا  الفطريات 
تخرج  اأخ��رى  و�سوائل  والبلغم  والعرق 
الغبار  وذرات  واجل����ل����د  اجل�������س���م  م����ن 
ن�سرت  طبية  درا�سة  وبح�سب  وغريها. 
يف ل��ن��دن م���وؤخ���را، ف����اإن ه���ذا ي��ع��ن��ي اأن 
ال�سرير ي�سبح اأر�سية خ�سبة للبكترييا 
واجل��راث��ي��م وال��ف��ط��ري��ات، وال��ت��ي تزداد 

ب�سكل كبري يف غياب الغ�سيل املنتظم.
وق�����ال�����ت ط���ب���ي���ب���ة ال�������س���ح���ة ال���ع���ام���ة 
ل���ي���زا اك������رييل ل�����س��ح��ي��ف��ة دي���ل���ي ميل 
الريطانية: اإن التقليل من عدد املرات 
ال��ت��ي تغ�سل ف��ي��ه��ا اأغ��ط��ي��ة ال�����س��ري��ر ال 

يزيد االأق��ذار فح�سب، بل ي�سكل خطرا 
�سحيا.

الذين  االأ����س���خ���ا����ض  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 
ي�ستخدمون اأغطية �سرير غري مغ�سولة 
اأمرا�ض  اللتقاط  عر�سة  هم  بانتظام، 

كثرية مبا فيها االإنفلونزا.
تفعله  مب��ا  ال��ت��ف��ك��ري  عليك  واأ���س��اف��ت: 
عادة يف ال�سرير اإىل جانب النوم، مثاًل 
اأو  ال�ساي  ل�سرب  اأو  كمكتب  ا�ستخدامه 
اأو  القطة  لنوم  حتى  اأو  الطعام  ت��ن��اول 
ال��ك��ل��ب، ل��ذل��ك ف���اإن ا���س��ت��خ��دام اأغطية 
ملخاطر  تعر�سك  مغ�سولة  غ��ري  �سرير 

�سحية عديدة.
ون�سحت اكرييل بغ�سل اأغطية ال�سرير 
ا�سبوع  ك���ل  ب��ان��ت��ظ��ام  ال�����س��اخ��ن  ب���امل���اء 
املكن�سة  وب���ا����س���ت���خ���دام  ا����س���ب���وع���ني،  اأو 
ال�سرير  ح���ول  للتنظيف  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  منتظم،  ب�سكل  وحت��ت��ه 
غ�سل مالب�ض النوم بانتظام كل 3 اأيام.
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تنفيذًا لتوجيهات حممد بن را�صد
االجتماع  املعرفة" تعقد  وتنمية  "الثقافة 

االأول للفريق التنفيذي ملوؤ�سر الهوية الوطنية
•• اأبوظبي – الفجر

 جت�سيداً لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
ب��داأت الفرق  ال���وزراء حاكم دب��ي، رع��اه اهلل،  ال��دول��ة رئي�ض جمل�ض  رئي�ض 
عمل  خطط  لو�سع  اجتماعاتها   2021 الوطنية  ل��الأج��ن��دة  التنفيذية 

وطنية متكاملة ت�سمن حتقيق م�ستهدفات االأجندة الوطنية 2021.
وعقدت وزارة الثقافة وتنمية املعرفة يف ديوان عام الوزارة اجتماعا للفريق 
وكيل  ال�سابري  عفراء  �سعادة  برئا�سة  الوطنية  الهوية  ملوؤ�سر  التنفيذي 
وم�سوؤولني  ال��وزراء  رئا�سة جمل�ض  ال��وزارة ومب�ساركة ممثلني عن مكتب 
15 ج��ه��ة حكومية احت��ادي��ة وحم��ل��ي��ة و�سركات  اأك���ر م��ن  ومم��ث��ل��ني ع��ن 
القطاع اخلا�ض امل�ساهمة يف حتقيق هذا املوؤ�سر، حيث مت خالل االجتماع 
االأول مراجعة نتائج املوؤ�سر واأهم التحديات واآلية عمل الفريق يف املرحلة 

املقبلة.
ال�سيخ  معايل  حتيات  ونقلت  الفرق  واأع�ساء  باحل�سور  ال�سابري  ورحبت 
معاليه  و�سكر  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
تنفيذ  يف  العمل  على  حلر�سهم  امل�ساركة  الفرق  اأع�ساء  جلميع  وتقديره 
اأك���د ع��ل��ى اأهمية  م��وؤ���س��ر ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة الف��ت��ة اإىل اأن م��ع��ايل ال��وزي��ر 
مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  اال�ستجابه 
يف اإطالق م�سروع الفرق التنفيذية للم�ساهمة يف حتقيق اأهداف االأجندة 

الوطنية لروؤية االإمارات 2021.
واأ�سارت اإىل اأن االأجندة الوطنية ت�سعى من خالل جمموعة من املوؤ�سرات 
لتحقيق حمور "جمتمع متالحم حمافظ على هويته"، وتهدف اإىل تعزيز 
الهوية واالنتماء والتالحم املجتمعي واالأ�سري وتوفري بيئة منا�سبة متزج 
يف مكوناتها خمتلف فئات املجتمع وحتافظ على ثقافة االإم��ارات وتراثها 
وتقاليدها وتراثها احل�ساري العريق، اإ�سافة لتعزيز الدعم وامل�ساركة بني 
اأفراد االأ�سرة والعائلة، لكي تكون دولة االإم��ارات من �سمن اأف�سل واأ�سعد 
الثقافة  وزارة  يف  القطاعات  جميع  اأن  ال�سابري  واأو�سحت  العامل.   دول 
عمل  بخارطة  للخروج  املا�سية  ال�سهور  م��دار  على  عملت  املعرفة  وتنمية 
الوطنية  الهوية  ملوؤ�سر  التنفيذي  العمل  لفريق  حم��ددة  ومهام  وا�سحة 
ت�سهدها  ال��ت��ي  النه�سة  م��ع  تتما�سى  ون��اج��ح��ة  ايجابية  بنتائج  ل��ل��خ��روج 
الدولة بجانب حتقيق نتائج �سريعة وملمو�سة تدعم ال�سيا�سات والرامج 
وتنمية  الثقافة  وزارة  اأن  ال�سابري  واأ�سافت  الوطنية.  الهوية  جم��ال  يف 
اأن تعمل مع جميع اجلهات احلكومية وذات ال�سلة،  املعرفة حري�سة على 
يف هذا امل�سعى الوطني، كي تتحقق النتائج املرجوة من هذا املوؤ�سر الوطني، 
والت�سامح  وااليجابية  ال�سعادة  مفاهيم  تعزيز  اإىل  الفريق  اأع�ساء  ودع��ت 
ا�ستجابة لتوجيهات �ساحب  الوطنية  الهوية  لتعزيز  الدولة  �سمن جهود 
تقدمي  االجتماع  خ��الل  ومت  مكتوم.   اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
عر�ض تعريفي عن اآلية عمل الفرق التنفيذية واملخرجات املحددة، وعر�ض 
عن موؤ�سر الهوية الوطنية، واالطالع على نظام مر�سد الهوية الوطنية 
واأهميته و�سبل اال�ستفادة منه خالل املرحلة القادمة واأهمية الرتويج له 
داخل املجتمع االماراتي كما ناق�ض االجتماع العديد من االفكار املقرتحة 

ل�سبل عمل الفرق واأهمية العمل بروح الفريق الواحد بني جميع الفرق.
الفرق التنفيذية .. اآلية عمل لتحقيق 52 موؤ�سراً وطنياً

اجلدير بالذكر اأن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 
املا�سي،  اأكتوبر  يف  وجه  دب��ي،  ال��وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض 
بت�سكيل "الفرق التنفيذية لالأجندة الوطنية" من 550 م�سوؤواًل ميثلون 
موؤ�سرا   52 حتقيق  على  للعمل  وامل�ستويات،  والقطاعات  اجلهات  خمتلف 
وطنيا لقيا�ض اإجنازات الدولة يف حتقيق الريادة و�سعادة ورفاهية املجتمع 
�سمن 6 اأولويات وطنية هي: ال�سحة، التعليم، االقت�ساد، البيئة والبنية 
يف  التنفيذية  ال��ف��رق  مهام  وتتمثل  والق�ساء.  االأم���ن  املجتمع،  التحتية، 
ومتو�سطة  االأث���ر  �سريعة  م��ب��ادرات  تت�سمن  متكاملة  عمل  خطط  و�سع 
وبعيدة املدى، واقرتاح فرق عمل فرعية م�سرتكة لتنفيذ املهام واملبادرات، 
والتن�سيق  مبتكرة،  ب����اأدوات  باال�ستعانة  اخل��ط��ط  تنفيذ  على  واالإ����س���راف 
تنفيذها،  ل�سمان  العالقة  ذات  والدولية  احلكومية  اجلهات  خمتلف  مع 

ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج االأداء، ورفع تقارير دورية بخ�سو�سها.

تعزيزًا مل�صاركتهم الا �صفية

االأن�سطة الطلبية بجامعة االإمارات تعرف بوحداتها واأنديتها للطلبة

بح�صور وزير الرتبية ورئي�ص املنظمة الدولية

اتفاقية �سراكة بني "اأبوظبي التقني" و"جمل�ش التعليم" لل�ستثمار يف امل�سابقة العاملية للمهارات

نظمها  ق�صم القانون العام 

كلية القانون يف جامعة االإمارات تعقد "م�سابقة املحكمة ال�سورية الرابعة"

هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة ت�سارك يف معر�ش القاهرة الدويل للكتاب 2017

•• العني – الفجر

بجامعة  الطالبية-طالبات-  االأن�سطة  اإدارة  نظمت 
باالأن�سطة  ل��ل��ت��ع��ري��ف  م��ت��ن��وع��ة،  ف��ع��ال��ي��ات  االإم�������ارات 
االأن�سطة  اإدارة  تت�سمنها  التي  وال��ن��وادي  وال��وح��دات 
بح�سور  اجل���ام���ع���ي،  ب���احل���رم  ام�����ض  اول  ال��ط��الب��ي��ة، 
ل�سوؤون  اجلامعة  مدير  نائب   - الكعبي  علي  الدكتور 
مديرة  الكتبي-  م��وزة  واالأ�ستاذة  والت�سجيل-  الطلبة 
امل�سوؤوالت  م���ن  وع����دد  االأن�����س��ط��ة ط��الب��ي��ة ط��ال��ب��ات- 

باالإدارة والطالبات.
وقالت موزة الكتبي: اإن الهدف من هذه الفعالية هو 
تعريف الطالبات باالأن�سطة الال �سفية والنوادي التي 
اأجل ت�سجيع وحتفيز الطالبات  تت�سمنها االإدارة، من 
املختلفة،  واالأن�سطة  النوادي  والت�سجيل يف  للم�ساركة 
مم���ا ي��دع��م وي�����س��ق��ل م��ه��ارات��ه��ن، م���ن خ����الل البيئة 

املالئمة واملخت�سة.
وحدات  اأرب���ع  اإىل  الطالبية  االأن�سطة  اإدارة  وتنق�سم 

تنظم  وال��ت��ي  والفنية  الثقافية  االأن�سطة  وح��دة  مثل 
والعلمية  واالأدب��ي��ة  الثقافية  االأن�سطة  من  جمموعة 
الفنية  واالأن�سطة  والرتاثية  االأدبية   املواهب  وتراعى 
االأن�سطة  واملو�سيقى، ووحدة  امل�سرح  اأن�سطة  وتت�سمن 
الريا�سية والنادي ال�سحي والذي يويل اأهمية كبرية 
وت�سجعهم  الطلبة،  عند  البدنية  والر�ساقة  لل�سحة 

على امل�ساركة يف االأن�سطة الريا�سية. 
ك��م��ا ت���وف���ر ال���وح���دة جم��م��وع��ة ك���ب���رية م���ن الرامج 
ال��ري��ا���س��ي��ة وال��ت�����س��ه��ي��الت ال��رتف��ي��ه��ي��ة واخل���دم���ات 

املتنوعة.
والتي  الطالبية  وال��ق��ي��ادة  االأن��دي��ة  وح��دة  يوجد  كما 
تعمل على تاأهيل الطلبة ليكونوا اأمثلة اإيجابية للتميز 

القيادي والوعي االجتماعي يف العامل.
املعر�ض  احتواها  التي  واالأن�سطة  الفعاليات  وتنوعت 
اأدبية  فعاليات  اإىل  الطالبية،  االأن�سطة  نظمته  ال��ذي 
اإىل  اإ���س��اف��ة  م��ت��ن��وع��ة،  وري��ا���س��ي��ة  وت��راث��ي��ة  وترفيهية 

م�ساركة عدة �سركات راعية مثل ايفنت ميكرز.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبرم مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني، 
وجمل�ض اأبوظبي للتعليم، اتفاقية �سراكة ا�سرتاتيجية 
هامة حتقق اال�ستثمار االأمثل للطلبة املواطنني، من 
التي   ،2017 اأب��وظ��ب��ي  ل��ل��م��ه��ارات  العاملية  امل�سابقة 
حيث  امل��ق��ب��ل،  اأك��ت��وب��ر  التقني"  "اأبوظبي  ي��ن��ظ��م��ه��ا 
وق���ع االت��ف��اق��ي��ة م��ع��ايل ع��ل��ي را����س���د ال��ن��ع��ي��م��ي مدير 
مدير  ال�سام�سي  �سعيد  مبارك  و�سعادة  املجل�ض،  ع��ام 
اإبراهيم  ح�سني  املهند�ض  معايل  بح�سور  املركز،  ع��ام 
بارتلي  و�ساميون  والتعليم،  الرتبية  وزي��ر  احل��م��ادي 
رئي�ض املنظمة الدولية للمهارات، وذلك �سمن فعاليات 
االأ�سبوع التح�سريي للم�سابقة الذي ينظمه "اأبوظبي 

التقني" يف العا�سمة االإماراتية باإ�سراف عاملي.
اإن هذه  النعيمي  را���س��د  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وق���ال 
العمل  جت�سد  كونها  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة  ت�سكل  االتفاقية 
للتعليم،  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ض  ب��ني  م��ا  امل�سرتك  الوطني 
واملهني  التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  وم��رك��ز 
 2017 العاملية  امل��ه��ارات  مل�سابقة  ال��دع��م  ك��ل  وت��ق��دم 
وياأتي  امل��ق��ب��ل،  اك��ت��وب��ر  ال��ع��ا���س��م��ة  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي 
م�ساركة  تعزيز  املجل�ض على  ذلك من منطلق حر�ض 
والفعاليات  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد  يف  الطلبة  اأبنائنا 
واملناف�سة  ال���ت���ع���اون  روح  وب�����ث  وال���ع���امل���ي���ة  امل��ح��ل��ي��ة 

اآالف  اأن االت��ف��اق��ي��ة مت��ن��ح  اأق���ران���ه���م، الف��ت��ا اىل  ب��ني 
الفر�ض،  كامل  اأبوظبي  يف  مدر�سة   59 م��ن  الطلبة 
يطور  مب��ا  منها  واال���س��ت��ف��ادة  امل�����س��اب��ق��ة  م��ع  للتفاعل 
م��ن م�����س��ت��وي��ات��ه��م ال��ع��ل��م��ي��ة وي�����س��اه��م يف خ��ل��ق اأجيال 
الر�سيدة.  ال��ق��ي��ادة  طموحات  لتحقيق  ق���ادرة   وطنية 
اأن  اىل  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  ع���ام جم��ل�����ض  م��دي��ر  ول��ف��ت 
تقدمي  اإىل  االتفاقية  ه��ذه  خ��الل  م��ن  يعمل  املجل�ض 
الفر�سة  توفري  خ��الل  م��ن  للم�سابقة  ال���الزم  ال��دع��م 

ل�سمان ح�سور اأكر عدد ممكن من الطلبة يف اإمارة 
امل�ساركة،  الفرق  على  والتعرف  امل�سابقة  اأبوظبي اإىل 
وت�سهيل  تن�سيق  على  �سيعمل  املجل�ض  اأن  اىل  اإ�سافة 
للمدار�ض،  امل�ساركة  وال��وف��ود  العاملية  ال��ف��رق  زي���ارات 
حيث  واحدة"  دول���ة  واح���دة  "مدر�سة  برنامج  �سمن 
59 مدر�سة  اإىل  ب��زي��ارات  م�����س��ارك  ف��ري��ق   59 ي��ق��وم 
ت��اب��ع��ة ل��ل��م��ج��ل�����ض.  وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ���س��ع��ادة مبارك 
العمل  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي  االتفاقية  اأن  ال�سام�سي  �سعيد 

تنفيذ  على  القائم  التقني  اأبوظبي  يف  االإ�سرتاتيجي 
الكوادر  و�سناعة  ببناء  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات 
للمهارات  العاملية  امل�سابقة  ت��اأت��ي  ث��م  وم��ن  الوطنية، 
اأبوظبي 2017، لنعمل خاللها على حتقيق اال�ستثمار 
االأمثل والكامل بتمكني املواطنني عامة والطلبة من 
بالفرق  االإحتكاك  خ��الل  من  املتقدم،  العامل  خ��رات 
واملوهوبني،  بالكفاءات  والرية  املتخ�س�سة  الدولية 
معربا ً عن تقديره للتعاون البناء مع جمل�ض اأبوظبي 
للتعليم  اأبوظبي  مركز  ع��ام  مدير  واأو���س��ح  للتعليم. 
على  تعمل  االت��ف��اق��ي��ة  اأن  وامل��ه��ن��ي  التقني  وال��ت��دري��ب 
اأهمية التعليم التقني  اإر�ساء ثقافة مهنية قوية تعزز 
بني جميع ال�سركاء واجلهات املعنية الرئي�سة، كجهات 
العمل واملوؤ�س�سات التعليمية واأولياء االأمور، وغريهم، 
امل�سارات  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى  امل��واط��ن��ني  الطلبة  وم�����س��اع��دة 
ي�ساهم  تنا�سبهم مما  التي  التقنية واملهنية  التعليمية 
يف توظيف مواهبهم ومهاراتهم بطرق اأكر نفًعا، مع 
املهن واخلرات  الطلبة ومعارفهم حول  ثقافة  زي��ادة 
امل���وج���ودة ل���دى خم��ت��ل��ف ال�����دول امل�����س��ارك��ة، و�سمان 
م�ساركة وا�سعة لطلبة املدار�ض يف الرامج  امل�ساحبة  
للم�سابقة كرنامج مدر�سة واحدة دولة واحدة الذي 
يتم من خالله الربط ما بني الدول امل�ساركة للتعرف 
ب�سكل  والعلمية  احل�سارية  ومالحمها  ثقافاتها  على 

مبا�سر وفعال.

•• العني - الفجر

كلية  ال��ع��ام يف  ال��ق��ان��ون  ق�سم  عقد 
القانون بجامعة االإمارات ، امل�سابقة 
ال�سورية  “املحكمة  ال�����س��ن��وي��ة 
م�سرح  يف  ام�����ض،  �سباح  الرابعة"، 

كلية تقنية املعلومات –طالب. 
وجاءت املحكمة ال�سورية للم�سابقة 
القانون  كلية  يف  �سنويا  تقام  التي 
فكرة  ب���ا����س���ت���ح���داث  ال�����ع�����ام،  ه�����ذا 
القانونية"  الكتابة   " عن  مبتكرة 
يف عدة جوالت متهيدية بني الفرق 
و  14 طالباً  واملكونة من  امل�ساركة 
ق�سية  وقائع  تتناول  طالبة،   20
التو�سيحي،  العر�ض  عر  جنائية 
اجلنايات،  حم��ك��م��ة  اإىل  حم���ال���ة 
والتي مت اإعداد مذكرات لها داخل 
االأوىل  م��رح��ل��ت��ني،  ع��ل��ى  ال��ك��ل��ي��ة 
ا�ستناد  امل��ذك��رات  اإع���داد  متمثلة يف 
االفرتا�سية،  ال��ق�����س��ي��ة  ل���وق���ائ���ع 
املرافعة  م����ن  ج������والت  وال���ث���ان���ي���ة 
املت�سابقة  ال���ف���رق  ب���ني  ال�����س��ف��وي��ة 

م��ن ط��ل��ب��ة وط��ال��ب��ات ال��ك��ل��ي��ة اأم���ام 
املُ�سكلة من خراء  التحكيم،  هيئة 
الكلية،  يف  ال����ق����ان����ون  واأ������س�����ات�����ذة 
املحكمة  م�سابقة  ق�سية  وتتلخ�ض 
ال�����س��وري��ة يف ك��ت��اب��ة م��ذك��رة اتهام 
من  املرتكبة  للجرائم  فيها  ت�ستند 
اأدل��ة االتهام  املتهم، مع ذكر  وقائع 
ال���ذي ت�ستند  ال��ق��ان��ون  ون�����س��و���ض 
تو�سح  دف��اع  مذكرة  وكتابة  عليها، 
واملو�سوعية  االإج���رائ���ي���ة  ال���دف���وع 

امل�سابقة  ل��ف��رق  املتهم  ع��ن  للدفاع 
من طلبة كلية القانون.

اإىل خ��ل��ق جيل  امل�����س��اب��ق��ة  وت���ه���دف 
الطلبة  واك�����س��اب  متميز،  ق��ان��وين 
امل�ساركني املهارات العلمية املتعلقة 
بالنف�ض،  وال��ث��ق��ة  االإق���ن���اع  بكيفية 
وال����ق����درة ع��ل��ى االرجت��������ال، وذل���ك 
م����ن خ������الل ال���ع���م���ل ع���ل���ى اإع�������داد 
اخل�سوم  ومتثيل  امل��راف��ع��ة،  خطة 
واقعية  ت���ط���ب���ي���ق���ات  خ������الل  م�����ن 

واف����رتا�����س����ي����ة، وزي���������ادة م����ه����ارات 
والبحث،  ال��ت��ح��ل��ي��ل  يف  ال���ط���الب 
القانونية عر  القواعد  وا�ستنباط 
اأمام  ب��ال��رتاف��ع  العملي  التطبيق 
اأ�ساليب  وتطوير  حتكيمية،  هيئة 
اجلوانب  ت�����س��م  ال���ت���ي  ال���ت���دري���ب، 
يف  النظرية  للمعرفة  التطبيقية 

جمال تخ�س�سهم. 
وجاءت معايري تقييم االأداء للفرق 
ال�سفوية  امل���راف���ع���ة  يف  امل�������س���ارك���ة 

على  القانون  تطبيق  اإىل  ا�ستنادا 
الوقائع ومن خالل املعرفة واالإملام 
تكييف  ع��ل��ى  وال����ق����درة  ب��ال��ق��ان��ون 
ال���دع���وى، وف��ه��م وحتديد  وق���ائ���ع 
ومعايري   ، ال��ق��ان��ون��ي��ة  امل�����س��ك��الت 
ت���راب���ط امل���راف���ع���ة ك��ك��ل م���ن خالل 
للمرافعة  وملخ�ض  خطة  تقدمي 
"خارطة طريق" وا�سحة ومنظمة، 
اإقناع العر�ض  اإىل درجة  باالإ�سافة 
والتي  امل���ت�������س���اب���ق���ني،  م����ن  امل����ق����دم 

ت�سمل االأداء ال�سخ�سي ب�سكل عام، 
والتعامل مع اأ�سئلة هيئة التحكيم ، 
والقدرة على االإجابة على االأ�سئلة 
من خالل فهم ال�سوؤال املوجه من 
املحكمة، واإدراك اهتمامات الق�ساة 
والتعامل معها، ما يعزز من اأهداف 
اإعداد  يف  اال�سرتاتيجية  اجلامعة 
طلبة ليكونوا متميزين يف جماالت 
تخ�س�سهم ، قياديني ومنتجني يف 

جمتمعاتهم.

•• اأبوظبي - الفجر

لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  ت�����س��ارك 
القاهرة  م���ع���ر����ض  يف  وال���ث���ق���اف���ة 
الثامنة  دورت���ه  يف  للكتاب  ال���دويل 
واالأرب����ع����ون امل�����س��ت��م��رة ل��غ��اي��ة 10 
فيه  حتل  وال��ذي   ،2017 فراير 

املغرب �سيف �سرف.
اإطار  �سمن  امل�ساركة  ه��ذه  وتندرج 
اخلطة الت�سويقية ملعر�ض اأبوظبي 
2017، حيث قام  ال��دويل للكتاب 
وفد الهيئة برئا�سة حممد عبداهلل 
البحوث  اإدارة  م���دي���ر  ال�����س��ح��ي، 
ب����االإ�����س����اءة على  واالإ���������س��������دارات، 
ال��ت��ي �ستطرح  امل�����س��اري��ع واالأف���ك���ار 

معر�ض  ت���اري���خ  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة 
تاأكيداً  ل��ل��ك��ت��اب،  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي 
املعر�ض كمن�سة عاملية  على مكانة 
لطرح اآخر ما تو�سلت اإليه �سناعة 
عاملي  وكملتقى  ال��ع��امل،  يف  الن�سر 
واخل���رات، وطرح  االأف��ك��ار  لتبادل 
الكتاب  ل��دع��م  امل���ب���ادرات اخل��الق��ة 
والقارئ. وقد مت عقد العديد من 
مع  لقاء  �سمنها  من  االجتماعات 
الوفد ال�سيني امل�سارك يف املعر�ض، 
�سيف  ���س��ت��ح��ل  ال�����س��ني  اأن  ح��ي��ث 
�سرف على معر�ض اأبوظبي الدويل 
الطرفان  وناق�ض   ،2017 للكتاب 
التي  وامل���ب���ادرات  ال��رام��ج  �سل�سلة 
هام�ض  ع���ل���ى  اإط����الق����ه����ا  ����س���ي���ت���م 

ال�سيني  ال��وف��د  اأك��د  كما  املعر�ض، 
ثقايف  كمركز  اأبوظبي  اأهمية  على 
اأّن م�ساركتهم  اإىل  عاملي، م�سريين 
تاريخ  يف  االأك���ر  امل�ساركة  �ستكون 
ال�سني،  خ��ارج  ال�سينية  امل�ساركات 
الأبوظبي،  العاملية  باملكانة  اعرتافاً 
ال��ع��الق��ات بني  وت��اأك��ي��داً على عمق 
ال��وف��د مع  اجتمع  ال��ب��ل��دي��ن.  كما 
احتاد  رئي�ض  ر�ساد  حممد  االأ�ستاذ 
النا�سرين العرب، حيث مت مناق�سة 
والفر�ض  ال���ع���رب���ي،  ال��ن�����س��ر  واق����ع 
اأبوظبي،  تقدمها  ال��ت��ي  املحتملة 
ال�سحي  حم���م���د  االأ�����س����ت����اذ  وق������دم 
والفعاليات  ل����ل����رام����ج  ع����ر�����س����اً 
معر�ض  هام�ض  على  �ستقام  ال��ت��ي 

اأب���وظ���ب���ي ال������دويل ل��ل��ك��ت��اب. ومن 
ج���ه���ة ث���ان���ي���ة، ال���ت���ق���ى ال����وف����د مع 
رئي�ض جمل�ض  احل��اج  هيثم  دك��ت��ور 
امل�سرية  العامة  الهيئة  يف  االإدارة 
الطرفان  ا�ستعر�ض  حيث  للكتاب، 
التعاون، ومت طرح جمموعة  اآف��اق 
تر�سيخ  يف  ت�سب  التي  االأفكار  من 
احلاج  د.  واأث��ن��ى  املتميزة،  العالقة 
اأبوظبي  ال��دور الذي تقوم به  على 
للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  ومعر�ض 
العرب.  واملثقفني  الثقافة  دع��م  يف 
الهيئة  وفد  اجتماع  اإىل  باالإ�سافة 
رئي�ض  ال�سبع  حم��م��ود  دك��ت��ور  م��ع 
والوثائق  الكتب  دار  اإدارة  جمل�ض 
الطرفان  ن��اق�����ض  ح��ي��ث  ال��ق��وم��ي��ة، 

ال���ع���رب���ي على  امل���ح���ت���وى  اأه���م���ي���ة 
االنرتنت، واآفاق تطويره من خالل 
واملخطوطات  ال���وث���ائ���ق  م���الي���ني 
والوثائق  الكتب  دار  التي حتتويها 
امل�سرية، وباالأخ�ض ما يتعلق منها 
بدولة االإمارات، حيث �سيتم عر�ض 
جمموعة منها يف معر�ض اأبوظبي 

الدويل للكتاب.
اأهمية  ع���ل���ى  اجل���م���ي���ع  اأك������د  وق�����د 
ال����دويل للكتاب  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���ض 
ل��ل��ن��ا���س��ر ال��ع��رب��ي مب���ا ي��ق��دم��ه من 
مهنية،  وب��رام��ج  تطويرية،  فر�ض 
الكتاب،  �سناعة  تطوير  يف  ت�ساعد 
مع جلب اخل��رات االأجنبية، التي 
وتبادل  ال��ع��الق��ات  ب��ن��اء  يف  ت�سهم 

ي��ت��ط��ل��ع اجلميع  اخل������رات، ح��ي��ث 
اأبوظبي  معر�ض  يف  امل�����س��ارك��ة  اإىل 
بو�سفه اأحد اأهم املعار�ض العربية.

اأبوظبي ت�ست�سيف املعر�ش العربي 
ل�سياحة االأعمال واحلوافز واملوؤمترات 

•• اأبوظبي - الفجر
 انطلقت فعاليات املعر�ض العربي ل�سياحة االأعمال واحلوافز واملوؤمترات 
)اآي بي تي ام اآرابيا( الذي ي�ست�سيفه "مكتب اأبوظبي للموؤمترات"، التابع 
االحت��اد يف  اأب��راج  فندق اجلمريا يف  والثق�افة يف  لل�سياحة  اأبوظبي  لهيئة 
اأبوظبي. ويهدف هذا احلدث الدويل احل�سري االأهم يف قطاع االجتماعات 
واحلوافز واملوؤمترات والفعاليات يف العامل العربي الذي يقام على مدى 3 
العا�سمة  اإىل  واملوؤمترات  االأعمال  فعاليات  من  املزيد  ا�ستقطاب  اإىل  اأي��ام 
من  نخبة  م�ساركة  املعر�ض  من  ال��دورة  هذه  وت�سهد  اأبوظبي.  االإماراتية 
ميلينيوم،  ومنتجعات  فنادق  فيهم  مبن  م��رة،  الأول  املرموقني  العار�سني 
ع��امل من  اأم ج��ي  اآي  وم�����س��روع  الفندقية،  ري��زي��دور  وج��م��ريا، وجمموعة 
املغامرات ، وغريها الكثري. وتتنامى اأعداد اجلهات العار�سة التي ت�سارك 

يف املعر�ض �سنوياً بالتوازي مع النجاح املتزايد للمعر�ض عاماً بعد عام.
وكان مكتب اأبوظبي للموؤمترات قد حقق خالل عام 2016 جناحاً قيا�سياً 
املبادرات  االإم��ارة، وذلك عر قيادة ودعم  اإىل  االأعمال  اأن�سطة  يف اجتذاب 
الرامية اإىل ا�ست�سافة باقة من املوؤمترات البارزة خالل ال�سنوات القادمة. 
وقد جنح املكتب بالتعاون مع ال�سركاء واالأطراف املعنية يف ا�ستقطاب 14 
اأنها  األف م�سارك، علماً   35 اأكر من  اأن جتتذب معاً  موؤمتراً من املتوقع 
املوؤمترات  ا�ست�سافة  ملفات  من  العدد  بهذا  فيها  يفوز  التي  االأوىل  امل��رة 

خالل عام واحد.
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ما �صر رغبتي يف توليّ من�صب اإداري؟
التعّرف  ب��راع��ة  االآخ��ري��ن  توجيه  يتطلب  االأول  امل��ق��ام  يف 
الكامنة.  وال��ق��درات  العميقة  ال��دواف��ع  لتقييم  ال���ذات  اإىل 
بارع.  مدير  اإىل  بال�سرورة  املمتاز  املوظف  يتحول  ال  لكن 
اأحياناً،  متاأخرة  مرحلة  يف  النا�ض،  بع�ض  ي�ستنتجه  ما  هذا 
من  مهنية  فر�سة  يقتن�سون  ح��ني 
بعواقب  ال��ت��ف��ك��ري  دون 

خيارهم وانعكا�سه على عملهم واأداء فريقهم.
هناء )33 عاماً(: )بداأُت اأتدرب يف �سركة حملية ثم عملُت 
فيها. خالل 12 �سنة، ترّقيُت ب�سكل متوا�سل وحني تقاعدت 
املديرة قبلُت تويّل من�سبها طبعاً، فزاد راتبي وك�سبُت نفوذاً 
اإ�سافياً وا�ستمتعُت بلقب )املديرة(. لكني مل اأحتج اإىل اأكر 
كنت  ا�ستقالتي:  واأق����ّدم  ب��االإح��ب��اط  اأ�سعر  ك��ي  �سهرين  م��ن 
بجميع  راأيي  واإعطاء  االآخرين  اأعمال  تنظيم  اإىل  م�سطرة 
العمل...  اأرب���اب  كبار  م��ع  االجتماعات  وم�ساعفة  امل�سائل 
كنت اأ�سل اإىل املكتب واأ�سعر باأمل يف بطني. �سّبب 
�سديداً.  ق��ل��ق��اً  املن�سب  ه���ذا  يل 
هذه  من  ا�ستفدُت  لكني 
اأفهم  ك���ي  ال��ت��ج��رب��ة 
قيادية  ل�ست  اأن��ن��ي 
بطبيعتي حتى لو 
العمل  اأح��ب  كنت 
بل  اجل�����م�����اع�����ي، 
ل اإمتام عملي  اأف�سّ
زاويتي  يف  ال��ف��ردي 

اخلا�سة!(.

ه������������ل 
اأح��������بيّ 
م��ه��ن��ت��ي 

فعًا؟
يرف�ض  اأن  ي�سعب 
قيادي  من�سب  اأي  النا�ض 
من  ب��د  ال  لكن  عليهم.  ُي��ع��َر���ض 
ال��ن��اج��ح واملدير  امل���دي���ر  ب���ني  ال��ت��م��ي��ي��ز 
املدير  يحّب  ال�سحيح.  القرار  التخاذ  الفا�سل 
ال���ب���ارع م���ا ي��ف��ع��ل��ه ط����وال ال���وق���ت، ح��ت��ى يف ظل 
م�ساره.  تعوق  اأن  ميكن  التي  اال�سطرابات  اأك��ر 
اأن  ي�سعب  اإذ  اجلميع،  على  امل��ب��داأ  ه��ذا  ينطبق  ال 
ي�سّجع املدير فريقه اإذا مل يكن يحب عمله يف املقام 

االأول.
ندى )36 عاماً(، مديرة فندق تابع ل�سل�سلة فنادق 
دول��ي��ة: )در����س���ُت ال��ف��ن��ون اال���س��ت��ع��را���س��ي��ة ث��م ب���داأُت 
مهنة  اإنها  �سخمة...  مو�سيقية  مهرجانات  اأنّظم 
اأحالمي! قابلُت زوجي امل�ستقبلي واأب ابنتي بهذه 
الطريقة: كان فناناً فقرياً وقد رف�ض الت�سحية 
اإىل  اأن��ا  ا�سطررُت  لذا  مادية.  الأ�سباب  مبوهبته 

فندق.  العمل يف  وب��داأُت  �سنوات  �ست  منذ  التنازالت  تقدمي 
مل يكن العمل �سيئاً وقد �سمحت يل قدراتي ب��اإدارة الفندق 

وبداأُت اأك�سب راتباً مرتفعاً.
اأي�ساً.  اأعتر نف�سي �سعيدة يف مهنتي لكني ل�سُت تعي�سة  ال 
اأظن اأنني �ساأح�ّسن اأدائي اإذا ُكلِّفُت بتنظيم العرو�ض احلية 
العمل  ك��ي ال ي�سبح  اإي��ج��اد طريقة  ب��د م��ن  ال��ف��ن��دق. ال  يف 

االإداري رتيباً ومماًل(.

هل اأنا م�صتعد للت�صحية بجوانب اأخرى من حياتي؟
بدوام  يكتفون  ال  اأن��ه��م  ل��درج��ة  عملهم  النا�ض  بع�ض  يحب 

العمل العادي.
�سلمى )34 عاماً(، مديرة وكالة اجتماعية: )اأع�سق عملي 
وال اأفكر للحظة باأن اأ�سبح جمّرد موظفة. اخرتُت اأن اأكون 
ال  طبعاً:  ال��ق��رار  بهذا  االجتماعية  حياتي  ت��اأث��رت  قيادية. 
وما  با�ستمرار  اأواج��ه��ه��ا  التي  ال�سغوط  �سديقاتي  تعي�ض 
باملنا�سبات  اأحتفل  معهّن.  للخروج  دوم��اً  بي  يت�سلن  ع��دن 
ال��وق��ت، ال  ل�ساعة من  ا�سرتاحة  اآخ��ذ  عر في�سبوك وح��ني 

اأ�سعر بالراحة(.
ناديا )32 عاماً(، مديرة �سركة عقارية: )لطاملا برعُت يف 
عملي واأحببُت املجال الذي اخرتُته وقد ا�ستحقيُت الرتقية 
بني  اأ�سبحُت  لكني  فيها.  اأعمل  التي  ال�سركة  اإدارة  ت�سلمت 
ليلة و�سحاها مديرة زمالء يكرونني �سناً، فزادت م�ساعر 

الغرية من حويل وانقطع التوا�سل مع �سديقاتي.
ال �سك يف اأن املن�سب االإداري املرموق يعزلنا عن املحيطني 
بنا الأن اخللط بني احلياة املهنية وال�سخ�سية يف مكان العمل 

يحمل جمازفات كثرية!(.

هل اأحمل تعاطفًا كافيًا؟
اأي  تنجح  لن  واح���دة:  نقطة  على  املديرين  خمتلف  ُيجِمع 
جتربة قيادية من دون عامل التعاطف الذي ميكن اأن ي�سل 
اإىل حد الت�سحية بالذات الأن املدير م�سطر اإىل تخ�سي�ض 
م�ساكله  يحل  اأن  وي��ج��ب  للموظفني  وق��ت��ه  م��ن  كبري  ج��زء 

اخلا�سة اأواًل كي يتمكن من حل م�ساكل االآخرين.
بعواطفهم  يتحكموا  اأن  ال��ن��ا���ض  جميع  ي�ستطيع  ال  ل��ك��ن 
ويت�سرفوا مبو�سوعية طوال الوقت ويبدوا اهتماماً �سادقاً 
يكون  اأال  يجب  م�سرتكة.  حلواًل  معهم  ويجدوا  باالآخرين 
على  ق��ادراً  وال مت�ساهاًل بل  القيادي �سارماً جداً  ال�سخ�ض 
ظروف  خمتلف  م��ع  والتكّيف  ب��ه  املحيطني  ح��اج��ات  تلبية 
ب�سكل غري  النا�ض  اأن يحب  اآخ��ر، يجب  العمل. على �سعيد 

م�سروط فال ينتظر منهم �سيئاً يف املقابل!

م بال�صغوط؟ كيف اأحتكيّ
احلياة  من  ج��زءاً  والف�سل  والنقد  النف�سي  ال�سغط  ي�سّكل 
املهنية. يجب اأن يجيد املدير الناجح تقّبل الف�سل وي�ستفيد 
منه. ال ميكن حتقيق النجاح طوال الوقت و�سيكون احلفاظ 

على امل�ستوى نف�سه هدفاً وهمياً. لذا ال 
يغ�سب املدير الناجح اأمام التجارب 

ريا�سية  ب��روح  يتمتع  بل  الفا�سلة 
ويحاول حت�سني قدراته لتجاوز 

على  احلفاظ  يكون  االأزم���ات. 
ملواجهة  االأع���������س����اب  ب�������رودة 
ال�سغوط اأمراً اأ�سا�سياً لطماأنة 

اأع�ساء الفريق الأن توتر املدير 
ُمْعٍد ويعطي نتائج عك�سية.

باالأ�صخا�ص  نف�صي  اإحاطة  اأجيد  هل 
املنا�صبني؟

يجب اأال يخلط املديرون بني الثقة بالنف�ض 
املدير  يثق  اأن  املفيد  م��ن  الت�سّلط.  ون��زع��ة 

نف�سه  ال��وق��ت  الطبيعي يف  م��ن  لكن  ب��روؤي��ت��ه، 
املدير  يحتّل  ح��ني  خ��ي��ارات��ه.  ببع�ض  ي�سكك  اأن 

يّتكل  اأن  ميكنه  ال  امل�سوؤوليات،  فيه  تكر  من�سباً 
اأن يختار  ال�سخ�سية فح�سب، بل يجب  على قناعاته 

باأخطائه  ويعرتف  خمتلفة  نظرة  يحملون  م�ساعدين 
الن�ساطات واتخاذ القرارات  اأ�سخا�ض لتنظيم  ويبحث عن 

اإقامة  اأخ��رياً، يعك�ض ح�ض القيادة القدرة على  حني يرتدد. 
التوازن الإحراز التقدم بناًء على قيم التوا�سع والثقة.

املبتدئني للمديرين  ن�صائح   6
عر  العمل  فريق  مع  املتبادلة  الثقة  تعزيز  على  اعمل   •

االلتزام بوعودك.
على  احل���وار  واإق��ام��ة  امل��الح��ظ��ات  ل�سماع  م�ستعداً  ك��ن   •
تتلقاها  التي  االنتقادات  وتقّبل  واملهني  الفردي  امل�ستويني 

حتى لو �سدرت عن اأ�سخا�ض اأدنى مرتبة منك.
يكون  اأن  حت���ب  ه���ل  م�����س��اع��دي��ك:  م��ك��ان  ن��ف�����س��ك  ���س��ع   •
انتقد نف�سك بطريقة مو�سوعية قدر  مديرك �سبيهاً بك؟ 

االإمكان.
ثقتك؟  تعطيه  عمل  رب  اأي  نف�سك:  على  االأ�سئلة  • اطرح 
و�سائل  اإىل  ي��ل��ج��اأ  اأم  ع��ل��ى ح��د���س��ه  ي��ت��ك��ل  ال����ذي  ال�����س��خ�����ض 

مو�سوعية لتقييم الو�سع؟

يجب  عالقاتك.  �سبكة  وو�ّسع  االإمكان  قدر  اأداءك  • ح�ّسن 
اأن ي�����س��ع��ر امل���دي���ر ال��ن��اج��ح ب���اأن���ه ق����ادر ع��ل��ى ات���خ���اذ ق����رارات 

�سائبة.
مهنتك! تع�سق  كنت  لو  حتى  اخلا�سة  حياتك  تن�ض  • ال 

ال بد من التمييز بني املدير الناجح واملدير الفا�صل التخاذ القرار ال�صحيح

كيف تكون قياديا ناجحا وتقهر ال�سغوط من حولك؟

ع هام�ص حريتك اأو تعبيّ عن مهاراتك وقدراتك  ال �صك يف اأنك فكرت بهذه امل�صاألة يومًا! رمبا اأردت اأن تو�صيّ
باأف�صل طريقة! لكن ال يتمتع جميع النا�ص بالقدرة على توجيه الِفَرق اجلماعية! هل كنت حتلم يف �صغرك 
ك ولطاملا برعت يف ت�صجيع الِفَرق التي ت�صارك فيها؟ هل الزمتك هذه الرغبة  باأن ت�صبح امل�صوؤول عن �صفيّ
لت اإىل طموح لتغيري العامل اأو حاجة اإىل تنظيم البيئة املحيطة بك على االأقل؟  الكامنة و�صرعان ما حتويّ
ويف العمل اليوم، هل متيل اإىل توجيه زمائك وحتب اأداء دور قيادي يف خمتلف امل�صاريع؟ يتطلب التقدم 
يف امل�صرية املهنية توليّ من�صب يحمل م�صوؤوليات كبى اأو مهامًا اإدارية، لكن ال يكون جميع النا�ص موؤهلني 
الأداء دور مماثل. ال تتعلق هذه امليزة بالقدرات ال�صخ�صية واملهنية بل بكفاءات حمددة ترتبط مبجموعة 

اأ�صخا�ص يعملون يف املجال االإداري.

تعلم كيف ت�سغي لنف�سك وتتحاور معها
ُن�صِمع �صوتنا  اأن  اإيجاد من ي�صمعهم ويعرتف بتمييّزهم ويوؤكد وجودهم. لكن و�صط �صجيج العامل املعا�صر كيف ميكن  يطمح جميع النا�ص اليوم اإىل 

ونتحاور مع اأنف�صنا؟
�ص دائم الأحكام النا�ص ونظراتهم، �صواء كانت حقيقية اأو وهمية. مُيِعن اأ�صلوب الكام املعا�صر يف اإ�صعاف )االأنا( ب�صبب مقاطعات المتناهية وتعريّ

تو�سح  حيث  اجل��دي��دة،  التكنولوجيا  و�سائل  بفعل  امل�سكلة  ه��ذه  ترت�ّسخ 
ال��ع��الق��ات امل�����س��ت��ج��دة ع��ر )ف��ي�����س��ب��وك( وظ��اه��رة ال�����س��ور ال��ذات��ي��ة على 
ال��ت��ب��ادالت مع  ال���ذات تطغى على  اإىل جت�سيد  اأن احل��اج��ة  )اإن�����س��ت��غ��رام( 

االآخرين. لكن ي�سمح التدّرب على تكثيف تلك التبادالت باإ�سماع �سوتنا 
وال��ت��ع��ب��ري ع��ن اأذواق���ن���ا ون�����س��اط��ات��ن��ا، م��ا يعزز 

و�سط  مبكانتنا  وُي�سِعرنا  وجودنا  قيمة 
االآخرين.

ت����ّت���������س����ح ه��������ذه ال�����ظ�����اه�����رة يف 
م�ساحات التبادل مثل املنتديات 
م���ع اأن���ه���ا ت��ب��ق��ى حم�������س���ورة يف 

عموماً.  االف��رتا���س��ي  ال��ع��امل 
هذا  يف  امل�����س��ك��ل��ة  وت���ك���م���ن 

والن�سية  االإلكرتونية  والر�سائل  املن�سورات  ُتبِعدنا  حت��دي��داً:  اجل��ان��ب 
والتغريدات عن االآخرين وعن 
وعواطفنا،  امل��ل��م��و���ض  ج�����س��م��ن��ا 
اإىل  امل���ب���ا����س���ر  ال�����ك�����الم  ف���ي���م���ي���ل 
العائلة  اأفراد  اإن  االختفاء. حتى 
تبادل  اإىل  ي��ع��م��دون  ال���واح���دة 
رغم  الن�سية  الر�سائل 
ت����واج����ده����م يف 
امل��������������ن��������������زل 

نف�سه!
ح��������ني 

واالآخرين،  الذات  الو�سيط بني  دور  توؤدي  اأجهزٍة  التوا�سل عر  يح�سل 
ال مفر من اأن يتال�سى دور اجل�سم. لكن يعني االحتكاك احلقيقي �سماع 
هذا  يف  وجهه.  تعابري  وفهم  عواطفه  اأدق  وتلقي  االآخ��ر  الطرف  �سوت 
املجال، ميكن بناء رابط حقيقي مع االآخر بف�سل املكانة التي نخ�س�سها 
امل�سكلة  تتعلق  واآرائ��ن��ا.  عواطفنا  لتغيري  ي�ستعملها  التي  والطريقة  له 
احلقيقية ب�سدور كلمات )عائمة( ال حتقق هدفها االأ�سلي، فتكون اأقرب 

اإىل املناجاة الفردية.
كذلك ي�سعب على كل �سخ�ض منا اأن يحت�سب اأثر كلماته اأو حركاته على 
االآخرين، وتت�سح هذه ال�سعوبة ب�سكل خا�ض حني تفتقر الر�سالة التي 

نريد نقلها اإىل �سياغة وا�سحة اأو يبقى الهدف منها مبهماً.
اإىل  بطبيعتنا  من��ي��ل  الأن��ن��ا  اأح���د  ي�سمعنا  اأن  دون  م��ن  نتكلم  اأن  مي��ك��ن 
اأو اجتزاء التفا�سيل  الت�سوي�ض على ر�سائلنا عر التكلم يف توقيت �سيئ 

املهّمة اأو اإ�سافة تلميحات من �ساأنها اأن ت�سبب �سوء تفاهم. هذا 
ما يح�سل حتديداً يف توا�سلنا العاطفي مع ال�سريك اأو االأوالد. 
لذا نتذّمر جميعاً حني ال جند من ي�سمعنا الأن الطرف االآخر 

اإليه  ت�سل  اأن  ب��دل  الر�سالة  من  االأول  امل�ستوى  يتلقى 
املعلومة التي اأردنا نقلها.

التذمر املزمن كاأداة تعبري
نحدد  اأن  ي��ج��ب  ف��اع��ل��ة،  بطريقة  �سوتنا  الإي�����س��ال 

رغبتنا احلقيقية اأواًل وطريقة التعبري عنها. يعمد 
بوابل  ر�سالتهم  اإغ��راق  اإىل  االأزواج  اأو  االأه��ايل  بع�ض 

كالمهم  يلّطفون  اأو  ع��ام��ة  ان��ت��ق��ادات  اأو  اع��ت��ب��ارات  م��ن 
املحيطني  ال��ن��ا���ض  اإىل  اآخ����رون  ي��ت��ح��دث  اخل���الف���ات.  لتجنب 

ب�سحة  يقتنعوا  كي  فعلياً  نف�سهم  اإال  يكّلمون  لكنهم ال  بهم ظاهرياً 
اأفكارهم اأو يتذمروا بكل ب�ساطة. اإنها طريقتهم الإ�سماع �سوتهم واإثبات 
التعبري  اأدوات  من  ج��زءاً  املزمن  التذمر  ُيعتر  االأ�سباب  وجودهم.لهذه 
موؤ�سر  ي�سمعنا  اإيجاد من  اإىل  لكن هل حاجتنا  �سيوعاً.  االأك��ر  املعا�سر 
على نرج�سية �سائبة من �ساأنها اأن تنتج حاالت متكررة من �سوء التفاهم؟ 

وراء هذه احلاجة الظاهرية، ثمة حاجة كامنة اإىل ك�سب التقدير واحلب 
والقبول وحتى حتقيق الذات، اأي التعبري عن احلقيقة ال�سخ�سية ونقل 
مع  بالتعاون  وال��ع��امل  احلياة  مب�سار  والتحكم  اخلا�سة  والقيم  االأف��ك��ار 
اإىل الذات واإىل  االآخرين.لكن تبداأ هذه العملية كلها باالإ�سغاء الن�سط 
واملناجاة  ال��ت��ذم��ر  ح��ال��ة  م��ن  الطريقة ميكن اخل���روج  ب��ه��ذه  االآخ���ري���ن. 
اأن��ه ال يخلو من  ول��و  ���س��ادق  التفاهم للدخول يف ح��وار  و���س��وء  الفردية 
ا�سطرابات.اأ�سبح تعّلم اأ�س�ض احلوار البّناء اليوم حتدياً اجتماعياً بارزاً، 
وترتكز اأي حمادثة فاعلة على عوامل الوقت واالإ�سغاء والتنبه ومتابعة 
من  احل��وار  اأط���راف  جميع  تتمكن  اأن  يجب  ل��ذا  النقا�ض.  على  الرتكيز 
االآخرين  واإىل  نف�سها  اإىل  االإ���س��غ��اء 

يف اآن.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية  
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:            

املودعة حتت رقم :262614                   بتاريخ : 2016/11/05 م
تاريخ اإيداع االأولوية:  م

با�س��م: زهيجيانغ مييزهييوان كوزميتيك�ض كو.، ليمتد.
وعنوانه: منر. 11 وويان نورث رود، ييدونغ اإندا�سرتيال اإيريا، ييوو، زهيجيانغ، ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأظافر؛   ��ع  ُم��لَ��مِّ اأق��ن��ع��ة جتميلية؛   ���س��ف��اة؛   ال��وج��ه؛ ط���الء  ال�����س��ع��ر؛  منظف  بل�سم  ال�����س��ام��ب��و؛  

م�ستح�سرات جتميل؛    عطور؛ مل�سقات فنية لالأظافر؛  منظفات اأ�سنان.
الواق�عة بالفئة: 03

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمتني " LUCA PERFUME" "لوكا بريفيوم" 
كتبت بحروف التينية كبرية باللون اال�سود.

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدمي وكيل الت�سجيل/ جاه للملكية الفكرية
باإنتقال ملكية العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 177812            بتاريخ: 2012/08/12
امل�سجلة حتت رقم:                       بتاريخ: 2015/01/12

با�س��م : كرونوبال�ض تكنيكال اإيه جي.
وعنوانه : روتيهوف�سرتابي 1: 9050  نيدرتيوفني، اأبينزيل اأو�سرهودن، �سوي�سرا،،،،

 رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

19 مواد البناء )الغري معدنية(;موا�سري غري املعدنية لبناء; اأ�سفلت، زفت و قار ;مباين غري معدنية قابلة للنقل; ن�سب 
تذكارية، غري معدنية; األواح اخل�سب;لوحات بناء; مباين غري معدنية; األواح خ�سبية غليظة ; خ�سب للراميل;خ�سب مك�سو 
من  امل�سغول; بطانات  �سبه  اخل�سب  ق�سور  بق�سرة; اأر�سيات،غري معدنية; اأخ�ساب م�سنعية; خ�سب قابل للت�سكيل; خ�سب، 
اأر�سيات باركية; األواح لالأر�سيات  اخل�سب; التك�سية باألواح خ�سب; مواد غري معدنية لتك�سية اجلدران الأغرا�ض البناءك 
)اأبلكاج(; دعامات غري  رقائقي  النافذة; خ�سب  او  للباب  معدنية  غري  اخل�سبية; بالط غري معدين لالأر�سيات; عتبات 
معدنية ، ك�سوات غري معدنية للجدران الداخلية، حواجز فا�سلة غري معدنية، �سالمل غري معدنية; بطانات، غري معدنية 

للمباين.
19 : الواقعة بالفئة 

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
- تنازل رقم : 

- ا�سم مالك العالمة املتنازل عنها  : كرونوبال�ض تكنيكال اإيه جي..
- ا�سم املتنازل له: كرونوبال�ض ليمتد.

- مه�نته:  ال�سناعة والتجارة
- جن�سيته: قر�ض.

- عنوان وحمل اإقامته : غرايواك هاو�ض، 9 تاغماتار�سو بوليو �سرتيت، 1101 ايو�ض اندريا�ض، نيكو�ساي، قر�ض.
- تاريخ انت�قال امللكية : 2016/06/06 

- تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل: 2016/12/28 
   اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدمي وكيل الت�سجيل/ جاه للملكية الفكرية
باإنتقال ملكية العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 20726             بتاريخ: 2014/03/30
امل�سجلة حتت رقم:                       بتاريخ: 

با�س��م: اأف اأند بي اأ�ض.اأر.األ. 
وعنوانه:  فيا جيدو داريزو 10-00198 روما )اإيطاليا(.  

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات تقدمي االأطعمة و املطاعم و خدمات الوجبات اجلاهزة 43 للملطاعم ) ويق�سد بها الطعام املح�سر 
اآخ���ر(، وخ��دم��ات حم��الت البيتزا  ال��ع��ادة م��ن املطعم ليوؤكل يف م��ك��ان.  اجل��اه��ز ل��الأك��ل، وال���ذي ي�سرتي يف 

واحلانات
الواقعة بالفئة: 43

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
- تنازل رقم : 

- ا�سم مالك العالمة املتنازل عنها : اأف اأند بي اأ�ض.اأر.األ. 
- ا�سم املتنازل له: مريكاتو اأ�ض.اأر.األ

- مه�نته : ال�سناعة والتجارة.
- جن�سيته: اإيطاليا.

- عنوان وحمل اإقامته : فيا ديال �سكورفا 14، روما، اإيطاليا  .
- تاريخ انت�قال امللكية :   2015/03/05

- تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :   2016/12/25
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

اعان جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /   جاه للملكية الفكرية    

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 20226
با�س������م : �ض. تاهي واكول ببلك كومبني ليمتد.

وعنوان����ه : 132 �سوي ت�سارويرنات 7، بانغكلو، بانغخوالمي، بانغكوك 10120، تايلند
وامل�سجلة حتت رقم :)10756(        بتاريخ :1997/06/24 

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف : 2017/02/05 اإيل 2027/02/05 .

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:              

                       
املودعة حتت رقم :262869   بتاريخ : 2016/11/09 م

تاريخ اإيداع االأولوية:  م
با�س��م: بيديليتي اند�سرتيز ليمتد.

مومباي  بوينت،  نارميان   ،208 م��ارغ،  باجاج  جامناالل  فلور،  7ث  ت�سامرز،  ريجينت  وعنوانه: 
400021، الهند.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
معاجلة  غ��ري  اإ�سطناعية  و  اإ�سطناعية  رات��ن��ج��ات  و  ال�سناعة  يف  ت�ستخدم  كيمياوية  م���واد 

لالإ�ستخدام ال�سناعي و مواد ال�سقة ت�ستخدم يف ال�سناعة. 
الواق�عة بالفئة: 01

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن احلروف والرقم  " CA 777 " " �سي اإيه 777" كتبت 
بحروف التينية كبرية باللون االأ�سود.

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:      

                                
املودعة حتت رقم :262872                   بتاريخ : 2016/11/09 م

تاريخ اإيداع االأولوية:  م
با�س��م: بيديليتي اند�سرتيز ليمتد.

 ،400021 مومباي  بوينت،  ن��ارمي��ان   ،208 م��ارغ،  باجاج  جامناالل  فلور،  7ث  ت�سامرز،  ريجينت  وعنوانه: 
الهند.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
مواد كيماوية ت�ستخدم يف ال�سناعة و  راتينجات اإ�سطناعية غري معاجلة و  مواد بال�ستيكية غري معاجلة 
و  م�ستح�سرات ال�سقي واللحام؛  مواد للدباغة؛  مواد ال�سقة ت�ستخدم يف ال�سناعة؛  لوا�سق الإ�سالح املواد 

املك�سورة؛  م�ستح�سرات جلعل االأ�سمنت مانعاً لت�سرب املاء؛  كيماويات ملنع ت�سرب املاء الواردة يف الفئة 1.
الواق�عة بالفئة: 01

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة واحلرف " HEAT - X " " هيت - اإك�ض" كتبت بحروف التينية 
"X " الالتيني  احلرف  كبرية باللون االأ�سود وتوجد عار�سة  بني الكلمة الالتينية "HEAT"  و 

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:          

املودعة حتت رقم :263069                   بتاريخ : 2016/11/12 م
تاريخ اإيداع االأولوية:  م

با�س��م: كونغ تي واي كو بهان داو تي يو ترونغ نغويني ) و تتاجر اأي�سا با�سم ترونغ نغويني اإنفي�ستمنت كوربوراي�سن.
وعنوانه: 82-84 بوي تهي ك�سوان، بني تهانه وارد، دي�سرتيكت 1، هو�سيمينه �سيتي،  فيتنام.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات �سوبر ماركت لبيع و �سراء ال�سلع و خا�سة: االطعمة ) حلويات و ال�سكر و احلليب و امل�سافات الغدائية و البهارات 
و �سل�سة املارينايد و دهون �ساحلة لالأكل و اأطعمة جممدة و منتوجات فالحية(؛ امل�سروبات )القهوة و املرطبات و املياه 
ال�سافية و املياه املعدنية و امل�سروبات الغري كحولية و ع�سري الفواكه(؛  �سجائر و اإناء للمدخنني و املالب�ض و االحذية و  
�سنادل و حقائب اليد و حقائب الظهر و حقائب املدر�سة و املجوهرات )  دبابي�ض ال�سعر و  اأ�ساور و  ال�سال�سل(؛ م�ستح�سرات 
التجميل )�سناعة العطور و لو�سيونات و  طالء �سفاة و  م�ساحيق مكياج و كرميات التجميل و م�ستح�سرات املكياج و املكياج(؛ 
امل�ستح�سرات التجميلية الكيماوية )منظفات اأ�سنان و  غ�سول الفم و  منظف و م�ستح�سرات اإزالة الروائح  و املنظفات و 
ال�سابون و ال�سامبو و كرميات احلمام(؛  املنا�سف و املناديل و املوؤن ال�سحية و االواين املنزلية )اأكواب و  اأطباق ال�سرياميك 
و  كوؤو�ض و اأوعية مطبخية و اأوعية للمياه و �سواين (؛ اأدوات لال�ستعمال يف املدر�سة و القرطا�سية ) مق�ض و ورق و  م�سبك 

الورق و  حمفظة اأقالم و دفاتر و كتب(؛   ديكور للمنزل و املكتب؛  اآالت القهوة و اأجهزة القهوة  و اأدوات ل�سناعة القهوة .
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة “family”  "فاميلي" كتبت بحروف التينية ب�سكل مميز و فوقها الكلمتني 
“TRUNG NGUYEN” "ترانغ نغويني" كتبتا بحروف التينية ب�سكل كبري باللون اال�سود. حتت الكلمات جند 

ر�سمة حبتي قهوة و العالمة حماطة بدائرة و نقط على �سكل اأ�سطر حتيط بالعالمة ككل.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:   

                                   
املودعة حتت رقم :263071                   بتاريخ : 2016/11/12 م

تاريخ اإيداع االأولوية:  م
اإنفي�ستمنت  نغويني  ترونغ  با�سم  اأي�سا  تتاجر  و   ( نغويني  ترونغ  يو  تي  داو  بهان  كو  واي  تي  با�س��م: كونغ 

كوربوراي�سن.
وعنوانه: 82-84 بوي تهي ك�سوان، بني تهانه وارد، دي�سرتيكت 1، هو�سيمينه �سيتي،  فيتنام.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املقاهي؛ املقاهي ذوي اخلدمة الذاتية.

الواق�عة بالفئة: 43
ب�سكل مميز  “family”  "فاميلي" كتبت بحروف التينية  الكلمة  العالمة من  تتكون  العالمة:  و�سف 
ب�سكل كبري  “TRUNG NGUYEN” "ترانغ نغويني" كتبتا بحروف التينية  الكلمتني  و فوقها 
اأ�سطر  �سكل  العالمة حماطة بدائرة و نقط على  و  الكلمات جند ر�سمة حبتي قهوة  اال�سود. حتت  باللون 

حتيط بالعالمة ككل.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ جاه للملكية الفكرية
بن�سر التعديالت املو�سحة اأدناه على طلب ت�سجيل                      

العالمة التجارية التالية:

بتاريخ : 2009-10-29 املودعة حتت رقم : 135296 
امل�سجلة حتت رقم :  بتاريخ : 2011-09-25

با�س��م:   �سركة اخلبري للمتاجرة يف اال�ستثمار و التمويل
وعنوانه : �ض ب 128289، جدة 21362- اململكة العربية ال�سعودية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
 كما هو يف �سهادة الت�سجيل .

الواق�عة بالفئة   : )36(
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )      ( – )     /      /  200 م(

التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تعديل اال�س�م من: �سركة اخلبري للمتاجرة يف اال�ستثمار و التمويل.

اإىل: �سركة  اخلبري املالية.
- تعديل العنوان من:  �ض ب 128289، جدة 21362- اململكة العربية ال�سعودية.

21362،جدة،  الريدي  الرمز   ،  128289 ���ض.ب   ، ال�سعودية  قبل خمرج اخلطوط  املدينة   30 طريق  اإىل:  
اململكة العربية ال�سعودية  .

- تغ�ري الوكيل من:  
اإىل:    جاه للملكية الفكرية

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ جاه للملكية الفكرية
بن�سر التعديالت املو�سحة اأدناه على طلب ت�سجيل 

العالمة التجارية التالية:

بتاريخ : 29- 07- 1996 املودعة حتت رقم : 17504 
بتاريخ : 28- 09- 1998   امل�سجلة حتت رقم : 17993 

با�س��م:   �سوبر  كوفيمك�ض مانيوفاكت�سرينج  ليمتد
وعنوانه : 26 �سينكو ويه �سنغافورة 758088

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: كما هو يف �سهادة الت�سجيل .
الواق�عة بالفئة   : )29(

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )      ( – )     /      /  200 م(
التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تعديل اال�س�م من: �سوبر  كوفيمك�ض مانيوفاكت�سرينج  ليمتد
اإىل: �سوبر غروب ليمتد

- تعديل العنوان من:  26 �سينكو ويه �سنغافورة 758088
اإىل:  30 تويا�ض لينك 2، �سنغافورة ) 638568 (

- تغ�ري الوكيل من:  
اإىل:   جاه للملكية الفكرية 

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ جاه للملكية الفكرية
بن�سر التعديالت املو�سحة اأدناه على طلب ت�سجيل 

العالمة التجارية التالية:

بتاريخ : 29- 07- 1996 املودعة حتت رقم : 17505 
بتاريخ : 29- 09- 1998   امل�سجلة حتت رقم : 17994 

با�س��م:   �سوبر  كوفيمك�ض مانيوفاكت�سرينج  ليمتد
وعنوانه : 26 �سينكو ويه �سنغافورة 758088

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: كما هو يف �سهادة الت�سجيل .
الواق�عة بالفئة   : )29(

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )      ( – )     /      /  200 م(
التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تعديل اال�س�م من: �سوبر  كوفيمك�ض مانيوفاكت�سرينج  ليمتد
اإىل: �سوبر غروب ليمتد

- تعديل العنوان من:  26 �سينكو ويه �سنغافورة 758088
اإىل:  30 تويا�ض لينك 2، �سنغافورة ) 638568 (

- تغ�ري الوكيل من:  
اإىل: جاه للملكية الفكرية

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:    

                                 
املودعة حتت رقم :262771                   بتاريخ : 2016/11/08 م

تاريخ اإيداع االأولوية:  م
با�س��م: زغرات  م�سطفى.

وعنوانه: لوكال منر 01، 2 امي ايطاج، لوت 217، �سيك�سن �سي 1، برج بوعريريج، اجلزائر.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مكمالت غذائية و  اأع�ساب دوائية و  زيوت دوائية و  �ساي اأع�ساب لالأغرا�ض الدوائية.
الواق�عة بالفئة: 05

التينية  بحروف  كتبت  " EDMARK" التي  الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
كبرية باللون االأزق ماعدا احلرف الالتيني " D" "دي" الذي كتب باللون االأحمر. ويف ا�سفل 

الكلمة توجد الكلمة " اإيدمارك" التي كتبت بحروف عربية باللون االأ�سود. 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                                             
املودعة حتت رقم :263096                   بتاريخ : 2016/11/13 م

تاريخ اإيداع االأولوية:  م
با�س��م: كايا ليمتد.

وعنوانه: 23 /�سي، ماهال اندا�سرتيال اي�ستايت، اوف ماهاكايل كيفز رود،
 اأندهريي )اإي�ست( مومباي- 400093، الهند .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�ستح�سرات  ؛  ال�سابون  ؛  �سنفرة  و   جلي  م�ستح�سرات  و   تلميع  و   التنظيف  و  التجميل  م�ستح�سرات 
اأ�سنان؛   اأن��واع ال�سامبو؛  مواد عطرية؛   زيوت عطرية؛  مواد جتميل؛  لو�سيون لل�سعر؛  منظفات  زينة؛  
اللوز؛ زيوت   مزيالت رائحة العرق؛  مناديل مبلله و معطرات للغرف؛ م�ستح�سرات بعد احلالقة؛  زيت 
لال�ستعمال  التجميل  م�ستح�سرات  للتبيي�ض؛   التجميل  م�ستح�سرات  جتميلية؛   اأقنعة  عطرية؛   م��واد 
داخل احلمام و  الرمو�ض امل�ستعارة و االقالم و  اأ�سباغ و  اأطقم و  رذاذ لل�سعر و مرطبات لل�سعر و احلناء؛  
م�ستح�سرات املاكياج و جيالت التدليك و  زيوت العطور و كرميات التلميع و  واقيات ال�سم�ض و  مناديل و 

م�ستح�سرات التجميل  امل�سبعة  مبواد مكافحة ال�سيخوخة.
الواق�عة بالفئة: 03

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة " كايا"  كتبت بحروف عربية كبرية و حتتها الكلمتني " عيادة 
للب�سرة" كتبت بحروف عربية باللون اال�سود. حتت الكلمات العربية جند الكلمة “kaya”  كتبت بحروف 
التينية باللون اال�سود   و حتتها الكلمتني " “SKIN CLINIC”  كتبت بحروف التينية كبرية باللون 

اال�سود.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 2016/11/15 م  املودعة حتت رقم :263248  
تاريخ اإيداع االأولوية:  م

با�س��م: فوتي اوتوموبايل كو.، ليمتد.
وعنوانه: اون ذي وي�ست اوف زهوهي رود، �ساوث اوف �ساوث رينغ رود اند اي�ست اوف دجي 107 رود، هان�سان 

دي�سرتيكت، هاندان �سيتي، هيبي، ال�سني.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

رافعات  ذات  �ساحنات  احلديدية؛  ال�سكك  بوا�سطة  اأو  املائي  اأو  اجل��وي  اأو  ال��ري  للنقل  مركبات  ق��اط��رات؛ 
�سوكية؛  عربات رفع؛ حافالت كهربائية؛ �ساحنات؛ بيوت متنقلة على هيئة مركبات كبرية؛ �ساحنات مغلقة 
)مركبات(؛ مكائن للمركبات الرية؛ حمركات للمركبات الرية؛ دراجات نارية؛ �سيارات ريا�سية؛ عربات؛ 

�سيارات؛ بيوت متنقلة ذات حمركات؛ عربات تخييم.
الواق�عة بالفئة: 12

مائل  ب�سكل  و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية " CLIMBER"  " كليمبري" كتبت 
بحروف التينية كبرية والعالمة ككل كتبت باللون اال�سود.

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:   

املودعة حتت رقم :263270                بتاريخ : 2016/11/15 م
تاريخ اإيداع االأولوية:  م

با�س��م: دجابان تويوموتو تاير كورب.
وعنوانه: رووم  8546، بيلدينغ 3، 3 ك�سيجينغ رود، بادات�سو هاي تيكنولوجي زون، �سيجينغ�سان دي�سرتيكت، 

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

اإطارات لعجالت املركبات ؛  اأغلفة خارجية لالإطارات امل�سغوطة ؛  اإطارات تنفخ بالهواء )اإطارات(؛  مدا�سات 
الإعادة تلبي�ض االإطارات )اإطارات(؛ اإطارات ال�سيارات ؛  اإطارات داخلية لالإطارات املنفوخة بالهواء )اإطارات(؛  

اإطارات م�سمتة لعجالت املركبات؛ اطارات للطائرات.
الواق�عة بالفئة: 12

"RHINESTONE" " رين�ستون" كتبت بحروف التينية كبرية  الكلمة  العالمة: عبارة عن  و�سف 
باللون االأ�سود وعلى ي�سارها توجد ر�سمة على �سكل احلرف الالتيني" R" " اأر" كتب ب�سكل كبري و مميز 

باللون الرمادي.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:    

                  
املودعة حتت رقم :263327               بتاريخ : 2016/11/16 م

تاريخ اإيداع االأولوية:  م
با�س��م: باليني اإ�ض. بي.ايه.

وعنوانه: فيا تيبورتينا 1314، 00131 روما - ايطاليا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وع�سائر  الفاكهة  م�سروبات  الكحولية؛   غري  امل�سروبات  من  وغريها  والغازية   املعدنية  املياه 
فاكهة؛  اأ�سربه وم�ستح�سرات اأخرى لتح�سري امل�سروبات.

الواق�عة بالفئة: 32
كبرية  التينية  بحروف  " PALLINI" كتبت  الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

االأ�سود. باللون  كتبت  مبجملها  والعالمة  وحتتها يوجد مقابلها العربي " باليني". 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:              

                                         
املودعة حتت رقم :263515               بتاريخ : 2016/11/20 م

تاريخ اإيداع االأولوية:  م
با�س��م: اكادميية العلوم احلياتية، التابعة ل� )ال�سركة الكويتية للعلوم احلياتية )�ض.م.ك.م((.

وعنوانه: برج كيبكو، الدور 27، �سارع ال�سهداء، �سرق، الكويت.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، االأن�سطة الريا�سية والثقافية.
الواق�عة بالفئة: 41

" LIFE SCIENCES ACADEMY" " اليف  الكلمات  عبارة عن  العالمة  العالمة:  و�سف 
�ساين�سز اكادميي" التي كتبت بحروف التينية باللون الرمادي ماعدا احلرف االأول من كل كلمة واللذان 
العلوم احلياتية" التي كتبت  " اكادميية  العربية  الكلمات ترجمتها  باللون االأحمر. توجد حتت هذه  كتبا 
باللون االأحمر. وعلى ي�سار هذه الكلمات الالتينية والعربية توجد احلروف الالتينية " LSA" " ال ا�ض 
باللون  الكلمات" LIFE SCIENCES ACADEMY" وكتبت  ايه" وهي احل��روف االأوىل من 

االأخ�سر وحتتها خط اأحمر.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:            

                                           
املودعة حتت رقم :263728               بتاريخ : 2016/11/22 م

تاريخ اإيداع االأولوية:  
با�س��م: باك�ض  كومبيوتر تكنولوجي (�سينزهني ) كو .، ليمتد.

وعنوانه: روم 401-402، بيلدينغ 3، �سينزهني  �سوفتوير بارك ، نان�سان دي�سرتيكت،  �سينزهني، ال�سني .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

األة نقط البيع؛ بطاقات هوية مغناطي�سية؛ اأجهزة قراءة �سفرة؛ اأعمدة البيانات واالأ�سعار؛ لوحات املفاتيح 
اآالت  االت�ساالت؛ برجميات احلا�سوب )م�سجلة(؛  �سبكة  االك��رتوين؛ معدات  للتوقيع  امل��رور؛ لوحة  لكلمة 

ت�سجيل النقد؛ اأجهزة قراءة )اأجهزة معاجلة البيانات(؛ ما�سحات �سوئية )معدات معاجلة البيانات(.
الواق�عة بالفئة: 09

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة   "PAX " “باك�ض ”كتبت بحروف التينية ب�سكل كبري و باللون االأ�سود و 
يف اجلهة الي�سرى من العالمة توجد ر�سمة باللون اال�سود على �ساكلة دائرتني متداخلتني .

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:       

                                                
املودعة حتت رقم :263971               بتاريخ : 2016/11/28 م

تاريخ اإيداع االأولوية:  م
با�س��م: اإنو�سيان وورلدوايد، اإنك.

وعنوانه: 308، غانغنام-دايرو، غانغنام-غو، �سيول، جمهورة كوريا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

االأعمدة  اإع��داد  بالتحديد  و  للدعاية  الن�سخ  و خدمات  واالإع���الن  الدعاية  وك��االت  و    للدعاية  التخطيط 
الدعائية و   ن�سر مواد الدعاية واالإع��الن ،  ن�سر الن�سو�ض الدعائية و  ترتيب االإعالنات و  تاأجري املواد 
الدعائية واالإعالنية و  حتديث مواد الدعاية واالإعالن و الرتويج واالإعالن لل�سركات و  االإعالن االإذاعي 
و  الدعاية واالإع��الن عر االنرتنت على �سبكة حا�سوب و  االإع��الن عر التليفزيون و  املعلومات يف جمال 
و  اال�ستف�سارات يف جمال  االأعمال  االأبحاث يف جمال  و   االأعمال  و  اخلدمات اال�ست�سارية الدارة  االأعمال 
االأعمال والتتمني و  وكالة املعلومات التجارية و  وكاالت املعلومات التجارية و  خدمات الت�سويق و  اأبحاث 

الت�سويق.
الواق�عة بالفئة: 35

التينية  بحروف  " “ اإنو�سيان" كتبت   INNOCEAN" الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
كبرية باللون االأ�سود.

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

                                                     
املودعة حتت رقم :263973               بتاريخ : 2016/11/28 م

تاريخ اإيداع االأولوية:  م
با�س��م: اإنو�سيان وورلدوايد، اإنك.

وعنوانه: 308، غانغنام-دايرو، غانغنام-غو، �سيول، جمهورة كوريا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اإنتاج الرامج االإذاعية والتلفزيونية و  اإنتاج اأفالم الفيديو و  حترير اأ�سرطة الفيديو و   ت�سجيل 
االأقر�سة و  تقدمي العرو�ض املو�سيقية و  ن�سر الكتب و  ن�سر الكتب وال�سحف االإلكرتونية على 

�سبكة االإنرتنت و التخطيط للمنا�سبات اخلا�سة.      
الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة "INNOCEAN " “ اإنو�سيان" كتبت بحروف 
التينية كبرية باللون االأ�سود.

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939



األربعاء   8   فبراير    2017  م   -   العـدد  11939  25
Wednesday  8  February   2017  -  Issue No   11939

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:             

                    
املودعة حتت رقم :264147                   بتاريخ : 2016/11/30 م

تاريخ اإيداع االأولوية:  م
با�س��م: اأنهوي ديلي هاو�سهولد غال�ض كو.، ليمتد.

وعنوانه: مينتايزي اإندا�سرتيال بارك، فينغيانغ، اأنهوي، ال�سني .    
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اواين واوعية ت�ستعمل يف املنازل واملطابخ؛ اواين زجاجية مبا يف ذلك اأكواب و�سحون وقدور واأباريق؛  اأوعية 
زجاجية )اأوعية(؛ اأواين فخارية؛ اواين الكري�ستال امل�سنعة؛ اأكواب ال�سرب؛ اآنية للزهور؛  عبوات معزولة 

حرارياً لالأطعمة؛ زجاج مطلي بامليناء )لي�ض للبناء(؛  اأطقم �ساي )اأدوات املائدة(. 
الواق�عة بالفئة: 21

ومميز  كبري  ب�سكل  كتبت  "غلوريكا"   "GLORECA" الالتينية  الكلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 
الكلمة  وا�سفل  رمادي  قر�ض  داخل  االأ�سود  باللون  كتب  باللون الرمادي ما عدا احلرف "R" "ار" الذي 
توجد ر�سمة على �سكل حروف �سينية باللون الرمادي والعالمة ككل قد كتبت داخل اطار ذو خلفية �سوداء.

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

                                
املودعة حتت رقم :264148                   بتاريخ : 2016/11/30 م

تاريخ اإيداع االأولوية:  م
با�س��م: اأنهوي ديلي هاو�سهولد غال�ض كو.، ليمتد.

وعنوانه: مينتايزي اإندا�سرتيال بارك، فينغيانغ، اأنهوي، ال�سني .    
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اواين واوعية ت�ستعمل يف املنازل واملطابخ؛ اواين زجاجية مبا يف ذلك اأكواب و�سحون وقدور واأباريق؛  اأوعية 
زجاجية )اأوعية(؛ اأواين فخارية؛ اواين الكري�ستال امل�سنعة؛ اأكواب ال�سرب؛ اآنية للزهور؛  عبوات معزولة 

حرارياً لالأطعمة؛ زجاج مطلي بامليناء )لي�ض للبناء(؛  اأطقم �ساي )اأدوات املائدة(. 
الواق�عة بالفئة: 21

"DELISOGA" "ديلي�سوغا" كتبت ب�سكل كبري باللون  و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية 
االبي�ض و حتتها ر�سمة �سريطان متقاطعان باللون الرمادي. والعالمة ككل قد كتبت داخل اطار ذو خلفية 

�سوداء.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                

                            
املودعة حتت رقم :264181                   بتاريخ : 2016/11/30 م

تاريخ اإيداع االأولوية:  م
اإنفي�ستمنت  نغويني  ترونغ  با�سم  اأي�سا  تتاجر  و   ( نغويني  ترونغ  يو  تي  داو  بهان  كو  واي  تي  با�س��م: كونغ 

كوربوراي�سن.
وعنوانه: 82-84 بوي تهي ك�سوان، بني تهانه وارد، دي�سرتيكت 1، هو�سيمينه �سيتي،  فيتنام.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
قهوة م�سحوقة؛ قهوة فورية؛ حبوب القهوة.

الواق�عة بالفئة: 30
و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة “Legend”  "ليجيند" كتبت بحروف التينية مميزة و فوقها 
باللون  كبري  ب�سكل  التينية  بحروف  كتبتا  نغويني"  “TRUNG NGUYEN” "ترانغ  الكلمتني 

اال�سود وفوق الكلمات الكلمات جند ر�سمة دائرية بها اأ�سكال زخرفية متنوعة.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:              

                              
املودعة حتت رقم :264186                   بتاريخ : 2016/11/30 م

تاريخ اإيداع االأولوية:  م
اإنفي�ستمنت  نغويني  ترونغ  با�سم  اأي�سا  تتاجر  و   ( نغويني  ترونغ  يو  تي  داو  بهان  كو  واي  تي  با�س��م: كونغ 

كوربوراي�سن.
وعنوانه: 82-84 بوي تهي ك�سوان، بني تهانه وارد، دي�سرتيكت 1، هو�سيمينه �سيتي،  فيتنام.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املقاهي؛ املقاهي ذوي اخلدمة الذاتية.

الواق�عة بالفئة: 43
و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة “Legend”  "ليجيند" كتبت بحروف التينية مميزة و فوقها 
باللون  كبري  ب�سكل  التينية  بحروف  كتبتا  “TRUNG NGUYEN” "ترانغ نغويني"  الكلمتني 

اال�سود وفوق الكلمات الكلمات جند ر�سمة دائرية بها اأ�سكال زخرفية متنوعة.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  اأيه اأي بي تي الإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم : 261234    بتاريخ : 12/ 10/ 2016م
تاريخ اإيداع االأولوية:      /     /     200م

با�س��م: هايفلوك�ض ليمتد
وعنوانه: 80 بيندميري رود ، هايفلوك�ض اإينوفاي�سن �سنرت ، �سنغافورة  339949

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
مياه معباأة )لي�ست الأغرا�ض طبية(؛ م�سروبات غري كحولية؛ مياه ال�سرب؛ مياه معدنية )م�سروبات(؛ املياه 
الطبيعية )لي�ست الأغرا�ض طبية(؛ مياه الينابيع )م�سروبات( بخالف امل�ستخدمة لالأغرا�ض الطبية؛ مياه 

راكدة )لي�ست الأغرا�ض طبية(.
الواق�عة بالفئة: 32

باالألوان  والعالمة  دوائ��ر  الأربعة  واأ�سكال  eLO حتتها خط متعرج  الالتينية  احل��روف  العالمة:   و�سف 
االأزرق والذهبي على خلفية بي�ساء.  

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  اأيه اأي بي تي الإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم : 261235    بتاريخ : 12/ 10/ 2016م
تاريخ اإيداع االأولوية:      /     /     200م

با�س��م: هايفلوك�ض ليمتد
وعنوانه: 80 بيندميري رود ، هايفلوك�ض اإينوفاي�سن �سنرت ، �سنغافورة  339949

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات بيع التجزئة؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو باجلملة للم�ستح�سرات ال�سيدالنية ، البيطرية وال�سحية 
جمموعة  جتميع  بالتجزئة؛  البيع  متاجر  و�سيلة(؛  )ب��اأي  للب�سائع  بالتجزئة  البيع  الطبية؛  وامل�ستلزمات 
مالئم  ب�سكل  م�ساهدتها  من  العمالء  لتمكني  النقل(،   )با�ستثناء  االآخرين  ل�سالح  الب�سائع  من  متنوعة 

و�سراء تلك الب�سائع من منفذ البيع بالتجزئة. 
الواق�عة بالفئة: 35

باالألوان  والعالمة  دوائ��ر  الأربعة  واأ�سكال  eLO حتتها خط متعرج  الالتينية  احل��روف  العالمة:   و�سف 
االأزرق والذهبي على خلفية بي�ساء.  

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  اأيه اأي بي تي الإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم : 261236    بتاريخ : 12/ 10/ 2016م
تاريخ اإيداع االأولوية:      /     /     200م

با�س��م: هايفلوك�ض ليمتد
وعنوانه: 80 بيندميري رود ، هايفلوك�ض اإينوفاي�سن �سنرت ، �سنغافورة  339949

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
التجميل؛  �سالونات  خدمات  التجميل؛  خدمات  الطبية؛  املنتجعات  خدمات  ال�سحية؛  املنتجعات  خدمات 
العناية  خدمات  القدمني؛  باأظافر  العناية  خدمات  اليدين؛  باأظافر  العناية  التجميلي؛  العالج  خدمات 

ال�سخ�سية )العناية بال�سحة والنظافة واجلمال(؛ معاجلة اجل�سم؛ معاجلة الوجه.
الواق�عة بالفئة: 44

باالألوان  والعالمة  دوائ��ر  الأربعة  واأ�سكال  eLO حتتها خط متعرج  الالتينية  احل��روف  العالمة:   و�سف 
االأزرق والذهبي على خلفية بي�ساء.  

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  اأيه اأي بي تي الإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم : 261233    بتاريخ : 12/ 10/ 2016م
تاريخ اإيداع االأولوية:      /     /     200م

با�س��م: هايفلوك�ض ليمتد
وعنوانه: 80 بيندميري رود ، هايفلوك�ض اإينوفاي�سن �سنرت ، �سنغافورة  339949

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
غ�سوالت  طبية(؛  )الأغ��را���ض  بالب�سرة  العناية  منتجات  طبية(؛  )الأغ��را���ض  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  منتجات 
)لو�سن( كاالمني؛ الكرميات العالجية للب�سرة؛ م�ستح�سرات طبية للعناية بالوجه؛ جل مرطب )الأغرا�ض 

�سيدالنية(؛ مرطبات )الأغرا�ض �سيدالنية(؛ غ�سوالت فم لغايات طبية ؛ مياه معباأة لالأغرا�ض الطبية.
الواق�عة بالفئة: 5

باالألوان  والعالمة  دوائ��ر  الأربعة  واأ�سكال  eLO حتتها خط متعرج  الالتينية  احل��روف  العالمة:   و�سف 
االأزرق والذهبي على خلفية بي�ساء.  

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 261043                بتاريخ: 2016/10/10
با�س��م: �سايان �سكيوريتي جروب جي ام بي ات�ض

وعنوانه: �سارع جولد�سميدت 6/6-8، ايه-1010 فيينا، النم�سا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: ت�سميم وتطوير وبرجمة برامج الكمبيوتر، حتميل الرامج، 
�سيانة الرامج، ا�ست�سافة مواقع االنرتنت على الكومبيوتر، تاأجري خوادم ال�سبكة، اال�ست�سارات يف جمال 
اأمن وحماية الرامج، خدمات احلماية من فريو�سات الكومبيوتر، تطوير وحتديث و�سيانة اأنظمة الرامج 
برامج  تاأجري  امل�ستخدم،  ملتطلبات  وفقا  الكمبيوتر  برامج  )تهييء(  وتكييف  حتديث  البيانات،  وق��واع��د 
الكمبيوتر واأجهزة معاجلة البيانات واأجهزة الكمبيوتر الطرفية، اال�ست�سارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

)تقنية املعلومات(.
الواق�عة بالفئة: 42

رقم الطلب ال�سابق: 015583131
تاريخ الطلب ال�سابق : 27 يونيو 2016

البلد الذي �سجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�سجيل: جمموعة الدول االوروبية
مميزة  بطريقة  الالتينية  ب��االح��رف  مكتوبة   CYAN كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  العالمة  العالمة:  و�سف 
 CYAN مكتوبة باالأحرف الالتينية و العبارة MOBILE SECURITY  ويوجد اأ�سفلها عبارة
اال�سود. ويوجد اأعلى العبارة �سكل دائري وداخله �سكل  باللون  مكتوبة    MOBILE SECURITY

هند�سي مميز باللون االحمر
اال�س��رتاطات: ال يوجد

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 261946                بتاريخ: 2016/10/25
با�س��م: هدى بيوتي ليمتد

وعنوانه: الطابق 3، مبنى جيه اآند �سي، روود تاون، تورتوال، جزر العذراء )الريطانية(، ڤي جي 1110
املالب�ض،  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ���رى  وم���واد  االأقم�سة  تبيي�ض  م�ستح�سرات  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات 
اأ�سنان، لوا�سق لتثبيت الرمو�ض امل�ستعارة، لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار، لوا�سق لغايات التجميل، بل�سم لغري االأغرا�ض الطبية، 
للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  للرمو�ض،  جتميل  م�ستح�سرات  جتميلية،  اق��الم  جتميل،  اطقم  جتميلية،  كرميات  جتميلية،  اقنعة 
بالب�سرة، م�ستح�سرات جتميل، م�ستح�سرات جتميل احلواجب، اقالم احلواجب، رمو�ض م�ستعارة، اظافر م�ستعارة، ملمعات �سفاه، 
علب اأحمر ال�سفاه، طالء/اأحمر ال�سفاه ، م�ستح�سرات كرميية )لو�سن( الغرا�ض التجميل، مكياج، م�ساحيق مكياج، م�ستح�سرات 
الطبية، مل�سقات فنية لالظافر، م�ستح�سرات  االأغرا�ض  للتدليك لغري  املكياج، م�سكرة، مواد هالمية  ازالة  مكياج، م�ستح�سرات 
العناية باالظافر، طالء اظافر، زيوت الأغرا�ض التجميل، عطور، فازلني الغرا�ض التجميل، م�ستح�سرات الإ�سمرار الب�سرة بالتعر�ض 
للعناية  م�ستح�سرات  اخل��دود،  اأحمر  اأق��الم  للخدود،  حمرة  امل�ستعارة،  االأظافر  لتثبيت  لوا�سق  جتميل(،  )م�ستح�سرات  لل�سم�ض 
ت�ستعمل  م�ستح�سرات  جتميلية(،  )م�ستح�سرات  منظفة  كرميات  للج�سم،  فنية  مل�سقات  جتميلية،  الأغ��را���ض  واجلمال  باجل�سم 
للب�سرة حول منطقة العني)الكون�سيلر(  )م�ستح�سرات جتميلية(، م�ستح�سرات اإخفاء عيوب الب�سرة من البقع وال�سوائب، م�سحوق 
جتميلي للوجه، كرمي لتغطية عيوب الوجه ولتوحيد لون الب�سرة، حمرة جتميل حتتوي على الكرمي، م�ستح�سرات جتميلية للزينة، 
م�ستح�سرات لفرك وتق�سري اجل�سم الأغرا�ض جتميلية، حمدد للعني، ظالل العني، م�ستح�سرات العناية بال�سفاه، حمدد ال�سفاه، 
كرمي ا�سا�ض جتميلي للوجه، روؤو�ض واأطراف ا�سطناعية لالأظافر، و�سم الأغرا�ض جتميلية غري دائم وقابل لالإزالة، م�ستح�سرات 

جتميلية ت�ستخدم لتقلي�ض م�سام الوجه. الواق�عة بالفئة: 3
رقم الطلب ال�سابق: 015755549

تاريخ الطلب ال�سابق : 18 اأغ�سط�ض 2016
البلد الذي �سجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�سجيل: جمموعة الدول االوروبية

 B احل��رف  وحيث  مميزة  بطريقة  الالتينية  باالأحرف  مكتوبة   HUDABEAUTY كلمة  هي  العالمة  العالمة:  و�سف 
مت�سل باحلرف A بطريقة مميزة

اال�س��رتاطات: ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك 

خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 261947                بتاريخ: 2016/10/25
با�س��م: هدى بيوتي ليمتد

وعنوانه: الطابق 3، مبنى جيه اآند �سي، روود تاون، تورتوال، جزر العذراء )الريطانية(، ڤي جي 1110
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات الدعاية واالعالن واإدارة وتوجيه االعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي، خدمات 
متاجر البيع بالتجزئة وخدمات البيع بالتجزئة عر االنرتنت )اونالين( فيما يتعلق بلوا�سق لتثبيت الرمو�ض امل�ستعارة، لوا�سق 
اقنعة جتميلية، كرميات جتميلية، اطقم جتميل،  الطبية،  االأغرا�ض  بل�سم لغري  التجميل،  لغايات  امل�ستعار، لوا�سق  ال�سعر  لتثبيت 
اقالم جتميلية، م�ستح�سرات جتميل للرمو�ض، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، م�ستح�سرات جتميل، م�ستح�سرات جتميل 
احلواجب، اقالم احلواجب، رمو�ض م�ستعارة، اظافر م�ستعارة، ملمعات �سفاه، علب اأحمر ال�سفاه، طالء/اأحمر ال�سفاه ، م�ستح�سرات 
كرميية )لو�سن( الغرا�ض التجميل، مكياج، م�ساحيق مكياج، م�ستح�سرات مكياج، م�ستح�سرات ازالة املكياج، م�سكرة، مواد هالمية 
للتدليك لغري االأغرا�ض الطبية، مل�سقات فنية لالظافر، م�ستح�سرات العناية باالظافر، طالء اظافر، زيوت الأغرا�ض التجميل، 
عطور، فازلني الغرا�ض التجميل، م�ستح�سرات الإ�سمرار الب�سرة بالتعر�ض لل�سم�ض )م�ستح�سرات جتميل(، لوا�سق لتثبيت االأظافر 
اأحمر اخلدود، م�ستح�سرات للعناية باجل�سم واجلمال الأغرا�ض جتميلية، مل�سقات فنية للج�سم،  اأقالم  امل�ستعارة، حمرة للخدود، 
كرميات منظفة)م�ستح�سرات جتميلية(، م�ستح�سرات ت�ستعمل للب�سرة حول منطقة العني )الكون�سيلر(  )م�ستح�سرات جتميلية(، 
م�ستح�سرات اإخفاء عيوب الب�سرة من البقع وال�سوائب، م�سحوق جتميلي للوجه، كرمي لتغطية عيوب الوجه ولتوحيد لون الب�سرة، 
حمرة جتميل كرميية، بودرة جتميلية للوجة ، م�ستح�سرات لفرك وتق�سري اجل�سم الأغرا�ض جتميلية، حمدد للعني، ظالل العني، 
و�سم الأغرا�ض  ا�سطناعية لالأظافر،  واأط��راف  روؤو���ض  للوجه،  ا�سا�ض جتميلي  ال�سفاه، كرمي  بال�سفاه، حمدد  العناية  م�ستح�سرات 
جتميلية غري دائم وقابل لالإزالة، م�ستح�سرات جتميلية ت�ستخدم لتقلي�ض م�سام الوجه، عد�سات ال�سقة، علب للعد�سات الال�سقة، 

النظارات ، العد�سات، االجزاء واللوازم التابعة للمنتجات املذكورة.
الواق�عة بالفئة: 35

رقم الطلب ال�سابق: 015755549
تاريخ الطلب ال�سابق : 18 اأغ�سط�ض 2016

البلد الذي �سجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�سجيل: جمموعة الدول االوروبية
و�سف العالمة: العالمة هي كلمة HUDABEAUTY مكتوبة باالأحرف الالتينية بطريقة مميزة وحيث احلرف B مت�سل 

باحلرف A بطريقة مميزة
اال�س��رتاطات: ال يوجد

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك 
خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 261023                بتاريخ: 2016/10/10
با�س��م: �سايان �سكيوريتي جروب جي ام بي ات�ض

وعنوانه: �سارع جولد�سميدت 6/6-8، ايه-1010 فيينا، النم�سا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: ان�ساء حمتوى الو�سائط، اأجهزة الكمبيوتر، الرامج، قواعد 
وامليكانيكية(،  )الكهربائية  وملحقاتها  البيانات  معاجلة  معدات  الرجميات،  )االإل��ك��رتون��ي��ة(،  البيانات 

الرامج والتطبيقات الأجهزة الهواتف النقالة
الواق�عة بالفئة: 9

رقم الطلب ال�سابق: 015583131
تاريخ الطلب ال�سابق : 27 يونيو 2016

البلد الذي �سجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�سجيل: جمموعة الدول االوروبية
مميزة  بطريقة  الالتينية  ب��االح��رف  مكتوبة   CYAN كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  العالمة  العالمة:  و�سف 
 CYAN مكتوبة باالأحرف الالتينية و العبارة MOBILE SECURITY  ويوجد اأ�سفلها عبارة
اال�سود. ويوجد اأعلى العبارة �سكل دائري وداخله �سكل  باللون  مكتوبة    MOBILE SECURITY

هند�سي مميز باللون االحمر
اال�س��رتاطات: ال يوجد

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 261993                بتاريخ: 2016/10/26
با�س��م: ت�سيل�سي جاردن ليمتد

وعنوانه: �سارع 34 هوالند، لندن، اململكة املتحدة، ان دبليو10 5ايه يو
املدار�ض  خدمات  والتعليم،  الرتبية  خدمات  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
)التعليم(، خدمات مدار�ض احل�سانة، خدمات التعليم ما قبل املدر�سة، توفري املرافق لالأن�سطة 

الرتفيهية يف الهواء الطلق، تنظيم املنا�سبات لغايات تعليمية اأو ترفيهية اأو ثقافية
الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العالمة: العالمة هي كلمة TADPOLES مكتوبة باالحرف الالتينية.   
اال�س��رتاطات: ال يوجد

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 261024                بتاريخ: 2016/10/10
با�س��م: �سايان �سكيوريتي جروب جي ام بي ات�ض

وعنوانه: �سارع جولد�سميدت 6/6-8، ايه-1010 فيينا، النم�سا
اإمكانية تو�سيل امل�ستخدم ب�سبكات كمبيوتر عاملية،  وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: توفري 
وال�سورة  وال�سوت  البيانات  نقل  خدمات  البيانات،  بقواعد  االرتباط  عر  االإت�ساالت  توفري  االت�ساالت، 
بطريقة اآمنة، توفري امكانية الولوج اإىل �سبكة اإلكرتونية على االإنرتنت )على اخلط مبا�سرة( ال�سرتجاع 

املعلومات، املعلومات املتعلقة باالت�ساالت.
الواق�عة بالفئة: 38

رقم الطلب ال�سابق: 015583131
تاريخ الطلب ال�سابق : 27 يونيو 2016

البلد الذي �سجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�سجيل: جمموعة الدول االوروبية
مميزة  بطريقة  الالتينية  ب��االح��رف  مكتوبة   CYAN كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  العالمة  العالمة:  و�سف 
 CYAN مكتوبة باالأحرف الالتينية و العبارة MOBILE SECURITY  ويوجد اأ�سفلها عبارة
العبارة �سكل دائري وداخله �سكل  اأعلى  ويوجد  اال�سود.  باللون  MOBILE SECURITY  مكتوبة 

هند�سي مميز باللون االحمر
اال�س��رتاطات: ال يوجد

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

اعان جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /   جاه للملكية الفكرية    

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية :  

املودعة بالرق�م : 90346

با�س������م : �ض. جربت وول موتور كومباين ليمتد.

وعنوان����ه : 2266 ت�ساوياجن - �ساوث �سرتيت ، باودينج ، هيبي 071000 ، ال�سني.

وامل�سجلة حتت رقم :  )85399(       بتاريخ :2007/11/28

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف:2017/02/12 اإيل 2027/02/12.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 

وال�سروط املن�سو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

اعان جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /   جاه للملكية الفكرية    

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية :  

املودعة بالرق�م : 90347

با�س������م : �ض. جربت وول موتور كومباين ليمتد.

وعنوان����ه : 2266 ت�ساوياجن - �ساوث �سرتيت ، باودينج ، هيبي 071000 ، ال�سني.

وامل�سجلة حتت رقم :  )85400(       بتاريخ :2007/11/28

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف:2017/02/12 اإيل 2027/02/12.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 

وال�سروط املن�سو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

اعان جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /   جاه للملكية الفكرية    

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية :  

املودعة بالرق�م : 93160
با�س������م : �ض. انتجراتيد لوجي�ستيك�ض بريهارد.

وعنوان����ه : اينديرا �سوبانغ، جاالن ايو ا�ض جي 2/6 ال، 47610 ايو اي بي �سوبانغ جايا، 
�سيالنغور، ماليزيا.     

وامل�سجلة حتت رقم :  )96760(       بتاريخ :2009/09/10
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف:2017/04/18 اإيل 2027/04/18.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  اأيه اأي بي تي الإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم : 261232    بتاريخ : 12/ 10/ 2016م
تاريخ اإيداع االأولوية:      /     /     200م

با�س��م: هايفلوك�ض ليمتد
وعنوانه: 80 بيندميري رود ، هايفلوك�ض اإينوفاي�سن �سنرت ، �سنغافورة  339949

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املعدنية الأغرا�ض جتميلية؛  املياه  رذاذات  الب�سرة؛  للعالج، منعمات  لي�ض  للوجه  التجميل؛ كرمي  منتجات 
غ�سوالت للفم لي�ست لال�ستخدام الطبي؛ م�ستح�سرات جتميل؛ م�ستح�سرات جتميل يف �سكل جل؛ منتجات 
التجميل(؛  التجميل(؛ مرطبات )م�ستح�سرات  بالوجه )م�ستح�سرات  العناية  العناية باجلمال؛ منتجات 

كرميات لي�ست للعالج؛ منتجات للعناية بالب�سرة )م�ستح�سرات التجميل(؛ مياه الأغرا�ض جتميلية.
الواق�عة بالفئة: 3

باالألوان  والعالمة  دوائ��ر  الأربعة  واأ�سكال  eLO حتتها خط متعرج  الالتينية  احل��روف  العالمة:   و�سف 
االأزرق والذهبي على خلفية بي�ساء.  

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  اأيه اأي بي تي الإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم : 262231    بتاريخ : 27/ 10/ 2016م
تاريخ اإيداع االأولوية:      /     /     200م

با�س��م: ذافي�س�سوب كو.، ليمتد.
وعنوانه: 92، �سينمونو -2جا، جوجننو– جو ، �سيئول، جمهورية كوريا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
�ُسوالت ترطيب للب�سرة؛ مواد قاب�سة غري طبية للب�سرة الأغرا�ض  �ُسوالت للب�سرة؛ غَّ م�ستح�سرات جتميل؛ غَّ
اخلدود؛  اأحمر  الب�سرة؛  منعمات  احل��الق��ة؛  بعد  ملا  )لو�سن(  َغ�سول  للوجه؛  مركز  م�ستحلب  التجميل؛ 
ال�سفاه؛  تاأ�سي�ض يف �سكل م�سحوق؛ خايف للعيوب؛ طالء  عطور؛ كولونيا؛ كرميات منظفة للب�سرة؛ مكياج 
جتميلية؛  اأقنعة  االأظافر؛  طالء  مزيل  اأظافر؛  ملمع  الكحل؛  احلواجب؛  اأق��الم  العيون؛  مظلل  كولونيا؛ 
�ُسول لل�سعر؛ رذاذ )�سراي( لل�سعر؛ �سابون التواليت؛  كرميات الب�سرة احلاجزة لل�سم�ض؛ �سامبو لل�سعر؛ غَّ
�سابون االإ�ستحمام؛ منظفات اجل�سم؛ رذاذ اأو مزيج روائح طيبة لال�ستخدام ال�سخ�سي؛ رذاذ اأو مزيج منع�ض 
�سابون؛  �سامبو؛  اجل�سم؛  تنظيف  كرمي  االإ�ستحمام؛  جل  للج�سم؛  جل  ال�سخ�سي؛  لال�ستخدام  )من�سط( 

معجون االأ�سنان؛ قناع اأغطية الأغرا�ض جتميلية.
الواق�عة بالفئة: 3

 و�سف العالمة: عبارة  THEFACESHOP TONE UP CUSHION بحروف التينية 
باللون االأ�سود على خلفية بي�ساء.

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:          

                            
املودعة حتت رقم :263068                   بتاريخ : 2016/11/12 م

تاريخ اإيداع االأولوية:  م
اإنفي�ستمنت  نغويني  ترونغ  با�سم  اأي�سا  تتاجر  و   ( نغويني  ترونغ  يو  تي  داو  بهان  كو  واي  تي  با�س��م: كونغ 

كوربوراي�سن.
وعنوانه: 82-84 بوي تهي ك�سوان، بني تهانه وارد، دي�سرتيكت 1، هو�سيمينه �سيتي،  فيتنام.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
قهوة م�سحوقة؛ قهوة فورية؛ حبوب القهوة.

الواق�عة بالفئة: 30
ب�سكل مميز  “family”  "فاميلي" كتبت بحروف التينية  الكلمة  العالمة من  تتكون  العالمة:  و�سف 
ب�سكل كبري  “TRUNG NGUYEN” "ترانغ نغويني" كتبتا بحروف التينية  الكلمتني  و فوقها 
اأ�سطر  �سكل  العالمة حماطة بدائرة و نقط على  و  الكلمات جند ر�سمة حبتي قهوة  اال�سود. حتت  باللون 

حتيط بالعالمة ككل.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

TADPOLES

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
يف الدعوى رقم 2015/3058 جتاري جزئي ال�صارقة       

حمكمة  امام  اعاله  دعواه  الوطني  القيوين  ام  بنك   : املدعي  اقام 
بك�سلي  �سركة   -1: عليه  املدعي  �سد  االبتدائية  االحتادية  ال�سارقة 
�سين�سي اير ذ م م  2- عامر منري حممد خان   - ونعلمكم  �سدور حكم 
متهيدي بندب اخلبري امل�سريف جمال كامل املغازجي خبري يف الدعوى 
لالطالع على اوراق الدعوى وم�ستنداتها ، وحدد اخلبري جل�سة خرة 
مما   ، املدعي  البنك  مقر  يف   ، �سباحا   )11(  2017/2/13 االحد  يوم 
يقت�سي ح�سوركم  او من ينوب عنكم قانونيا لتقدمي ما لديكم  من 

بيانات يف الدعوى امام اخلبري املنتدب.  
اخلبري امل�صريف - جمال كامل املغازجي 

 مذكرة اإعالن بالن�شر
 اىل املدعـي عليه

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
 اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية  رقم 2009/240 م  

اىل املنفذ �سدها : هدى حممد عو�ض الرا�سدي 
عنوانه : ن�سرا 

حيث انه وبتاريخ 2006/5/30 م ، قد �سدر �سدك احلكم املرفق �سورة عنه ل�سالح املنفذ لها / 
�ساحلة �سعيد زوجة حممد في�سل ، يف الق�سية رقم 2005/4537 مدين جزئي ، ومبا ان املنفذ لها 
املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سوم املحددة لذلك ، ومبا ان املحكوم 

املطلوب تنفيذه كاالآتي :- 
اأ- املبلغ املطلوب حت�سيله 

ب- ر�سم الت�سحريح بالتنفيذ 
ج- املجموع / =  4589 درهما ر�سوم

فموجب هذا انت مكلف باحل�سور امام هذه املحكمة باجلل�سة املحددة يف ال�ساعة الثامنة والن�سف 
من �سباح يوم 2017/2/21م لتنفيذ ما جاء اعاله ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ 

بحقك االجراءات القانونية لتنفيذ احلكم وحت�سيل باقي الر�سوم التي �سترتتب عليك. 
حرر بتاريخ 2016/10/6 حمرر االعالن ا�سماعيل غوري توقيعه. 

 قلم كتاب املحكمة                           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة  ابوظبي الحتادية البتدائية          

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
    يف الدعوى رقم 2016/1631 جتاري كلي   

املعلن اليهم : املدعي عليها االوىل : جنمة حراء للتجارة العامة �ض ذ م م 
املدعي عليه الثاين : عبد ال��روؤوف نور حممد  - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية جنمة حراء للتجارة 
العامة - �ض ذ م م - املدعي عليها الثالثة : عظمى يو�سف عبد الروؤوف نور حممد    ب�سفته كفيل و�سامن 
ملديونية جنمة حراء للتجارة العامة - �ض ذ م م -   املدعي عليها  الرابع : �سمري عبد الروؤوف نور حممد  

- ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية جنمة حراء للتجارة العامة - �ض ذ م م 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلرة املح�سابية يف الدعوى اعاله فقد حددنا 
يوم االحد املوافق 2017/2/19 وذلك يف متام اخلام�سة والن�سف ع�سرا موعدا لعقد االجتماع االول 
للخرة املحا�سبية وذلك مبكتبنا الكائن دبي- بر دبي- �سارع ال�سيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز 
املايل برج  العطار مكتب رقم 2403 الطابق الرابع والع�سرون- هاتف رقم  3589996-04  وفاك�ض 
3589966-04 �ض ب 91153 دبي- لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور االجتماع 

املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.
 i2an م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية- ع�سو يف

اخلبري املحا�سبي: د. م�سعل عبداهلل الزرعوين

   دعوة حل�شور الجتماع الول
للخربة املحا�شبية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/896   

املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 
املنذر اليه : �سيفا كومار �سل�سيد اهاران  اونيتان كيال�ض  بارامي�سوان  او )كما يف ورد يف اقامة امل�ستدعي 
الهند  ال�سيارة( - اجلن�سية  اونهان )كما ورد يف ملكية  �ساديدهران  �سيفاكومار كافريي   �سده( 
باال�سارة اىل طلب قر�ض متويل ال�سيارة وذلك لتمويل �سراءكم لل�سيارة من نوع تويوتا كوروال 
- رقم اللوحة R - 26588 - جهة الرتخي�ض دبي - خ�سو�سي - اللون ابي�ض - �سنة ال�سنع 2014 
، فانكم تخلفتم عن �سداد  االق�ساط ال�سهرية الواجبة عليكم ونتيجة لذلك فانه تر�سد بذمتكم 
مبلغا وقدره  59457.00  درهم )ت�سعة وخم�سون الفا واربعمائة و�سبعة وخم�سون درهما( كما يف 
تاريخ 2016/12/21  حيث امتنعتم  عن ال�سداد بالرغم من مطالبات املنذر الودية واملتكررة لكم 
حتت طائلة اتخاذ االجراءات القانونية بعد انق�ساء  7 ايام من تاريخ اعالنكم  ن�سرا �سندا للمادة 

172 من قانون املعامالت التجارية. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/897   

املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 
املنذر اليه : حممد عدنان �سودري - اجلن�سية : بريطانيا

فان املخطر يخطركم للمبادرة اىل �سداد املبالغ املرت�سدة بذمتكم  مبلغا  166741.82 درهما )مائة و�ستة 
و�ستون  الفا و�سبعمائة وواحد واربعون الفا وواحد وثمانون فل�سا( كمايف تاريخ 2017/2/15 حتت طائلة 
اتخاذ االج��راءات القانونية على ال�سيادة من مر�سيد�ض  C-200 - رقم اللوحة D-53076 - جهة 
الرتخي�ض دبي - خ�سو�سي - اللون ا�سود - �سنة ال�سنع 2015 بعد انق�ساء )7( يوم من تاريخ ا�ستالمكم 
لهذا االخطار �سندا لن�ض املادة 172 من قانون املعامالت التجارية بالنيابة عن وكيل املنذر بنك ابوظبي 
التجاري مبوجب الوكالة امل�سدقة لدى الكاتب - ابوظبي حتت رقم 1603004286 واملوؤرخة يف تاريخ 
2016/5/17 للمحامي  عبداهلل خمي�ض غريب الناخي ال علي ومبوجب الوكالة امل�سدقة امام  الكاتب 
العدل - دبي - حتت 2011/1/139536  واملوؤرخه يف 2011/1/16 للم�ست�سار / علي عبد اهلل حممد ال�سيخ 

ومبوجب الوكالة امل�سدقة لدى كاتب العدل - دبي حتت رقم 2016/1/78649.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/688   

املنذر : بنك اأبوظبي التجاري �ض م ع 
املنذر اليه : ن�ست كري �سينج انرتنا�سيونال �ض ذ م م 

ف���ان امل��خ��ط��ر ي��خ��ط��رم ل��ل��م��ب��ادرة اىل ���س��داد امل��ب��ل��غ امل��رت���س��د ب��ذم��ت��ك��م  وقدره 
31242.15 درهم )واحد وثالثون الفا ومئتان واثنان  واربعون درهما وخم�سة 
ع�سر فل�سا( كما يف تاريخ 2016/12/21 كما يف تاريخ 2017/1/3 حتت طائلة 
اتخاذ االجراءات لبيع ال�سيارة املرهونة من نوع نوع ني�سان �سني - رقم اللوحة 
q - 87276 - جهة الرتخي�ض دبي - خ�سو�سي  - اللون ف�سي - �سنة ال�سنع 
2015 بعد انق�ساء )7( يوم من تاريخ ن�سر هذا االخطار �سندا لن�ض املادة  172 

من قانون املعامالت التجارية .
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/725   

املنذر :  طاهر حممد �سعيد - اإماراتي اجلن�سية 
املنذر اليها : هوى جا للتجارة العامة - �ض ذ م م 

�سبق للمنذر اليها ان ا�ستاأجرت من املنذر املحل رقم 3- منطقة البطني - املقامة علي قطعة االر�ض رقم 480 وذلك 
ملدة عام واحد  يبداأ من 2015/12/1 وينتهي يف 2016/11/30 مقابل قيمة ايجارية قدرها )325000( ثالثمائة وخم�سة 
املوؤجرة مما يعني - وفقا للمادة  ، وحيث ان العقد قد انتهي وحيث انكم مازلتم ت�سغلون العني  وع�سرون الف درهما 
)6( من القانون رقم 26 ل�سنة 2007 - ان العقد قد مت جتديده بذات ال�سروط ولنف�ض املدة وبنف�ض القيمة االيجارية ، 
وحيث انكم مل تقوموا بتوقيع العقد وت�سليم �سيكات بدل االيجار و�سداد الدفعة االوىل امل�ستحقة منذ 2016/12/1 وهو 
ما يتناق�ض مع ا�ستمرار ا�سغالكم للماجور حتى تاريخه خمالفني بذلك احكام القانون رقم 26 ل�سنة 2007 ب�ساأن تنظيم 

العالقة بني موؤجري وم�ستاأجري العقارات يف اإمارة دبي ودون وجه حق او مرر قانونيز 
الدفعة  االيجار و�سداد  لتوقيع عقد  القانون  او وكيله  املالك  اليها ب�سرورة مراجعة مكتب  املنذر  املنذر  ينذر   : لذلك 
االوىل وت�سليم �سيكات بدل االيجار وذلك خالل مهلة )5( خم�سة ايام لتوقيع العقد وت�سليم �سيكات بدل االيجار او مهلة 
)30( ثالثون يوما ل�سداد بدل االيجار من تاريخ ا�ستالمكم  لهذا االن��ذار واال �سوف نكون م�سطري اىل اتخاذ كافة 
االجراءات القانونية قبلكم ومطالبتكم  ق�سائيا بالقيمة االيجارية واالخالء مع حتملكم  لكافة الر�سوم وامل�سروفات 

الق�سائية واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
  اإعالن �شطب قيد

ابوظبي  م   م  ذ  �سريفيكا قطر  �سركة  ال�سادة/�سركة  ب��اأن  االقت�ساد  وزارة  تعلن 
)اجلن�سية : قطر( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف امارة ابوظبي 
)العنوان : �سارع امل��رور - ن��ادي  اجلزيرة الريا�سي ، �ض ب : 91475( واملقيدة 
حتت رقم )4700( يف �سجل ال�سركات االأجنبية بالوزارة وتنفيذاً الأحكام القانون 
االحت��ادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية وتعديالته والقرار 
الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �سان اعتماد دليل اإجراءات الرتخي�ض لفروع 
ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.  يرجى من ال�سادة 
ال��وزارة يف ميعاد ال  اأ�سحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل 

يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل:
وزارة االقت�صاد- ادارة الت�صجيل التجاري- �ص.ب )901( ابوظبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�شاد

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
 اعالن ن�شرا        

اإىل املدعي عليه /عمرو حممد عزت �سحاته 
عبداهلل  خمي�ض  يو�سف  املدعي/  اأن  حيث  وذلك  فكان  خور  مدينة  ومقرها 
يو�سف النقبي  قد اأقام �سدكم دعوى ايجارية بالرقم 2017/08 تنفيذ لدى 
جلنة ف�ض  املنازعات االيجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�سي ح�سوركم 
�سخ�سيا اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�سادر يف مدة 15 
يوم من تاريخ االإعالن. ويف حالة تخلفكم عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل 

عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة �سوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�شارقة

  بلدية مدينة خورفكان

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

  ال�شماء           
ب��اأن امل��دع��وى/م��وزة حميد  تعلن دائ��رة حماكم راأ���ض اخليمة 
)اليماحي(  القبيلة  م�سمى  ا���س��اف��ة  بطلب  ت��ق��دم��ت  ���س��امل، 
ال���س��م��ه��ا، ل��ي��ك��ون ا���س��م��ه��ا ب��ع��د اال����س���اف���ة/م���وزة ح��م��ي��د �سامل 
اليماحي  وان من له م�سلحة يف االعرتا�ض ان يتقدم خالل 
خم�سة ع�سر يوما من تاريخ االعالن امام ق�سم اال�سهادات يف 

حمكمة راأ�ض اخليمة.
  قا�شي حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية
                            اياد حممد الأبراهيم اخلطايبة

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2016/143 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات  - �سارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم -1 الطابق الثاين 
املنفذ �سده : جورج كو�سي )اال�سم وفقا ملا وارد مبلكية العقار ( - جورج كو�سي كو�سي )اال�سم وفقا ملا هو وارد باالقامة( 

واآخرون  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - جرين كميونتى - �سارع بوبي الين - فيال رقم 806   
انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/2/22  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي 
قبل  م�ستندات  م��ن  ي��رره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  اجلل�سة 
املزايدة ان يزيد على  البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من  التالية جلل�سة  ايام  كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة 
الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : عبارة عن بيع حق املنفعة - نوع العقار : 
ار�ض وما عليها من بناء ن- املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار االول - رقم االر�ض : 357 - امل�ساحة : 374.70  مرت 

مربع - رقم املبنى : 745 - القيمة الكلية : 3000000 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده    
فى الدعوى رقم 2016/143 بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات  - �سارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم -1 الطابق الثاين 

املنفذ �سده : جورج كو�سي )اال�سم وفقا ملا وارد مبلكية العقار ( - جورج كو�سي كو�سي )اال�سم وفقا ملا   هو وارد باالقامة( 
- عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - جرين كميونتى - �سارع بوبي الين - فيال رقم 806   

انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/2/22  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي 
قبل  م�ستندات  م��ن  ي��رره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  اجلل�سة 
املزايدة ان يزيد على  البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من  التالية جلل�سة  ايام  كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة 
الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : عبارة عن بيع حق املنفعة - نوع العقار : 
ار�ض وما عليها من بناء ن- املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار االول - رقم االر�ض : 357 - امل�ساحة : 374.70  مرت 

مربع - رقم املبنى : 745 - القيمة الكلية : 3000000 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم 2016/143 بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات  - �سارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم -1 الطابق الثاين 

املنفذ �سده : جورج كو�سي )اال�سم وفقا ملا وارد مبلكية العقار ( - جورج كو�سي كو�سي )اال�سم وفقا ملا   هو وارد باالقامة( 
- عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - جرين كميونتى - �سارع بوبي الين - فيال رقم 806   

انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/2/22  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي 
قبل  م�ستندات  م��ن  ي��رره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  اجلل�سة 
املزايدة ان يزيد على  البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من  التالية جلل�سة  ايام  كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة 
الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : عبارة عن بيع حق املنفعة - نوع العقار : 
ار�ض وما عليها من بناء ن- املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار االول - رقم االر�ض : 357 - امل�ساحة : 374.70  مرت 

مربع - رقم املبنى : 745 - القيمة الكلية : 3000000 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
انذار عديل  بالن�شر    

رقم 2017/838
املنذرة : �ض �ض لوتاه العقارية - �ض ذ م م  - بوكالة املحامي / عبداهلل خمي�ض الناخي 

املنذر اليهم : 1- اخلويل للمقاوالت - �ض ذ م م  2- حممد ذكي حممد اخلويل - اجلن�سية م�سري 
- )جمهويل حمل االقامة( - تنذر املنذرة املنذر اليهم ل�سداد املبلغ املرت�سد بذمهم البالغ قدره 
)17.780 درهم ( �سبعة ع�سر الف و�سبعمائة وثمانون درهم ( قيمة ال�سيكات املوقعة من قبل املنذر 
االول  اليها  املنذر  ح�ساب  من  وامل�سحوبة  االوىل   اليها  املنذر  و�سريك  مدير  ب�سفته  الثاين  اليه 

والتي ارتدت جميعها لعدم كفاية الر�سيد وتف�سيلها كالتايل : - 

املنذرة التخاذ كافة  العديل واال �ست�سطر  االن��ذار  ن�سر  تاريخ  اي��ام( من  وذل��ك خالل 5 )خم�سة 
االجراءات القانونية بحقكم مع حتميلكم  اية م�ساريف او ر�سوم او اتعاب حماماة. 

الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

البنك امل�سحوب عليه 
بنك االإمارات دبي الوطني 
بنك االإمارات دبي الوطني 

رقم ال�سيك
45
 46

تاريخ اال�ستحقاق 
 2011/7/20

 2011/10/20

املبلغ املرت�سد 
8.890 درهم 
8.890 درهم 

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
انذار عديل  بالن�شر    

رقم 2017/837
املنذرة : �ض �ض لوتاه العقارية - �ض ذ م م  - بوكالة املحامي / عبداهلل خمي�ض الناخي 

 - �سيد علي حممد علي   -2 م   م  ذ  �ض   - الكهروميكانيكية  انتزكون لالعمال    -1  : اليهم  املنذر 
اجلن�سية : هندي  - )جمهويل حمل االقامة( - تنذر املنذرة املنذر اليهم ل�سداد املبلغ املرت�سد 
بذمهم البالغ قدره )12.500 درهم ( )اثنا ع�سر الف وخم�سمائة درهم( قيمة ال�سيكات املوقعة من 
قبل املنذر اليه الثاين ب�سفته مدير و�سريك املنذر اليها االوىل  وامل�سحوبة من ح�ساب املنذر اليها 

االول والتي ارتدت جميعها لعدم كفاية الر�سيد وتف�سيلها كالتايل : - 

املنذرة التخاذ كافة  العديل واال �ست�سطر  االن��ذار  ن�سر  تاريخ  اي��ام( من  وذل��ك خالل 5 )خم�سة 
االجراءات القانونية بحقكم مع حتميلكم  اية م�ساريف او ر�سوم او اتعاب حماماة. 

الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

البنك امل�سحوب عليه 
بنك الدوحة 
بنك الدوحة 

رقم ال�سيك
046566
 046558

تاريخ اال�ستحقاق 
2010/3/16 
2010/4/16

املبلغ املرت�سد 
 6250 درهم 
6250 درهم 

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
   يف  الدعوى 2016/1905  جتاري كلي    

ال�سيد املدعي عليه : ذو الفقار علي �سالينجات كونهي 
مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم من قبل املدعي / بنك ابوظبي التجاري 

 اأمام حماكم دبي اأونه مت تعيينا خبريا م�سرفيا بالدعوى مبوجب احلكم ال�سادر بالدعوى اأعاله 
فاإننا ندعوكم حل�سور اجتماع اخلرة بالدعوى وذلك يوم الثالثاء  املوافق 2017/2/14  يف متام 

ال�ساعة الثالثة ع�سرا  مبقر مكتبنا انرتا لال�ست�سارات املالية
ذلك بالعنوان التايل : دبي - حمي�سنة - �سارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 مقابل 
 مركز كلداري لتعليم قيادة ال�سيارات وبذات البناية يوجد بنك دبي التجاري تليفون : 042206899 ، 

فاك�ض : 042206877  
يرجى االطالع و اإح�سار كافة ما لديكم من م�ستندات واحلر�ض على احل�سور  يف املوعد اق�ساه. 

اخلبري املح�شابي وامل�شريف  
    د. علي را�شد الكيتوب 

  اعالن اجتماع خربة

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

 حمكمة ال�شارقة البتدائية الحتادية ق�شم احلجوزات والبيوع 
اإعالن بالن�شر

التنفيذ رقم 2015/2402  
تعلن حمكمة ال�سارقة االبتدائية االحتادية بانه قد مت توقيع احلجز التنفيذي 
للمحكوم  ملكيته  والعائدة  بال�سارقة  القرائن  مبنطقة   )456( رقم  العقار  على 
عليه / ال�سيخ في�سل بن خالد بن حممد القا�سمي   ل�سالح طالب التنفيذ  البنك 
به  املنفذ  للدين  وفاء  العلني  املزاد  يف  لبيعه  متهيدا  ع   م  �ض  الدويل  التجاري 
-  وعلى من لديه اعرتا�ض مراجعة حمكمة ال�سارقة االبتدائية االحتادية خالل 

خ�سة ع�سر وميا من تاريخ االعالن.
رئي�ض ق�شم احلجوزات والبيوع 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

دولة الإمارات العرية املتحدة 
وزارة العدل 

حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 212
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ احمد نور حممد ، باك�ستاين  اجلن�سية يرغب يف البيع 
امللكي  التاج  امل�سماة ور�سة  البالغة 100%  يف الرخ�سة مهنية  والتنازل عن كامل ح�سته 
ل�سيانة ال�سيارات - رخ�سة رقم 623035  وذلك اىل ال�سيد/ ارحمه حممد ارحمه �سعد 
�سهل - قطر اجلن�سية بن�سبة 100% - تعديالت اخرى : - مت تغري ال�سكل القانوين من 

موؤ�س�سة بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 210

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبد الرحمن حممد احمد حممود ال علي ، اإماراتي  
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة التجارية 
ال�سارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات -  ال�سيارة الذهبية مليكانيك  امل�سماة / ور�سة 
حممد    احمد  ا�سماعيل   عي�سى  ال�سيدة/  من  لكال  وذلك   ،  )521486( رقم  رخ�سة 
القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض  اجلن�سية   اإماراتي   - الزرعوين 
االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن 
تاريخ هذا  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على االجراء  للعلم وانه �سوف يتم 
االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 209

هندي    ، عبداهلل  تتومال  نياليو  يو�سف  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف كافترييا 
نور الطائف ، مبوجب رخ�سة رقم : 610497 وذلك اىل ال�سيد/ راجي فارجي�ض ، 

هندي اجلن�سية   تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�سة الخرز  
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�ض 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على االجراء 
لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
 اعالن بالن�شر

املرجع : 211
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ احمد مبارك ثاين مبارك ، اإماراتي  اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة التجارية امل�سماة / مغ�سلة 
اجلزيرة ( مبوجب رخ�سة رقم 28904  وذلك اىل ال�سيد/ اميت كومار فيمل امرت الل 

- هندي اجلن�سية 
مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 

االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن  
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2017/1 تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �سده/1- �سامر عبد الكرمي منديل جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/امالك للتمويل 
يف  ال�سادر  باحلكم  نعلنكم  احلمادي  احمد  ابوبكر  حممد  اللطيف  عبد   : وميثله  عامة  م�ساهمة  �سركة   -

الدعوى رقم 2014/643 عقاري كلي يوم اخلمي�ض  بتاريخ  2016/4/28  باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك
اأو خزينة املحكمة خالل 15   1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )36110( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ 

يوم من تاريخ ن�سر هذا االعالن
2- ف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك ومالحقها املرمة بني املدعية واملدعي عليه عن الوحدة العقارية 
مو�سوع الدعوى رقم 505 بالعقار امل�سمى )ذا جيول�ض تي 2( املقام على قطعة االر�ض رقم )111( مبر�سى 
دبي ، والزام املدعي عليه بت�سليم الوحدة  العقارية خالية من ال�سواغل ورد حيازتها للمدعية ومتكني املدعية 
املدعي عليه  امللكية ل�سالح  �سهادة  ال��واردة يف   - الذمة  املو�سوفة يف  - االج��ارة  العقاري  القيد  والغاء  منها 

وتكليف  دائرة االرا�سي  واالمالك لتنفيذ ذلك.    
املذكور خالل 15  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام  �ستبا�سر االج��راءات  املحكمة  وعليه فان 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 23

اإماراتي    - املزروعي  فا�سل  خليفة  فا�سل  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�سيف  ال�سيد/  اىل    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
الدين احمد لبي - �سرييالنكي اجلن�سية ، يف الرخ�سة التجارية امل�سماة / ور�سة البندقية 
موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  ويتغري    )617523( برقم  واملرخ�سة   ) ال�سيارات  ل�سيانة 

فردية اىل وكيل خدمات  
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
  الكاتب العدل -  بال�شارقة 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات  - ال�شارقة     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

انذار عديل بالن�شر
رقم)2017/839( 

املنذر : بنك ابوظبي التجاري -  �ص م ع 
املنذر اليه : �صوري�ص كري�صنا كري�صنان )طبقا جلواز ال�صفر( �صوري�ص كري�صنان 

)طبقا مللكية ال�صيارة( هندي اجلن�صية           املو�صوع :- 

الكاتب العدل 



26 األربعاء   8   فبراير    2017  م   -   العـدد  11939  
Wednesday  8  February   2017  -  Issue No   11939

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
يف الدعوى رقم 2015/3058 جتاري جزئي ال�صارقة       

حمكمة  امام  اعاله  دعواه  الوطني  القيوين  ام  بنك   : املدعي  اقام 
بك�سلي  �سركة   -1: عليه  املدعي  �سد  االبتدائية  االحتادية  ال�سارقة 
�سين�سي اير ذ م م  2- عامر منري حممد خان   - ونعلمكم  �سدور حكم 
متهيدي بندب اخلبري امل�سريف جمال كامل املغازجي خبري يف الدعوى 
لالطالع على اوراق الدعوى وم�ستنداتها ، وحدد اخلبري جل�سة خرة 
مما   ، املدعي  البنك  مقر  يف   ، �سباحا   )11(  2017/2/13 االحد  يوم 
يقت�سي ح�سوركم  او من ينوب عنكم قانونيا لتقدمي ما لديكم  من 

بيانات يف الدعوى امام اخلبري املنتدب.  
اخلبري امل�صريف - جمال كامل املغازجي 

 مذكرة اإعالن بالن�شر
 اىل املدعـي عليه

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
 اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية  رقم 2009/240 م  

اىل املنفذ �سدها : هدى حممد عو�ض الرا�سدي 
عنوانه : ن�سرا 

حيث انه وبتاريخ 2006/5/30 م ، قد �سدر �سدك احلكم املرفق �سورة عنه ل�سالح املنفذ لها / 
�ساحلة �سعيد زوجة حممد في�سل ، يف الق�سية رقم 2005/4537 مدين جزئي ، ومبا ان املنفذ لها 
املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سوم املحددة لذلك ، ومبا ان املحكوم 

املطلوب تنفيذه كاالآتي :- 
اأ- املبلغ املطلوب حت�سيله 

ب- ر�سم الت�سحريح بالتنفيذ 
ج- املجموع / =  4589 درهما ر�سوم

فموجب هذا انت مكلف باحل�سور امام هذه املحكمة باجلل�سة املحددة يف ال�ساعة الثامنة والن�سف 
من �سباح يوم 2017/2/21م لتنفيذ ما جاء اعاله ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ 

بحقك االجراءات القانونية لتنفيذ احلكم وحت�سيل باقي الر�سوم التي �سترتتب عليك. 
حرر بتاريخ 2016/10/6 حمرر االعالن ا�سماعيل غوري توقيعه. 

 قلم كتاب املحكمة                           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة  ابوظبي الحتادية البتدائية          

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
    يف الدعوى رقم 2016/1631 جتاري كلي   

املعلن اليهم : املدعي عليها االوىل : جنمة حراء للتجارة العامة �ض ذ م م 
املدعي عليه الثاين : عبد ال��روؤوف نور حممد  - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية جنمة حراء للتجارة 
العامة - �ض ذ م م - املدعي عليها الثالثة : عظمى يو�سف عبد الروؤوف نور حممد    ب�سفته كفيل و�سامن 
ملديونية جنمة حراء للتجارة العامة - �ض ذ م م -   املدعي عليها  الرابع : �سمري عبد الروؤوف نور حممد  

- ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية جنمة حراء للتجارة العامة - �ض ذ م م 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلرة املح�سابية يف الدعوى اعاله فقد حددنا 
يوم االحد املوافق 2017/2/19 وذلك يف متام اخلام�سة والن�سف ع�سرا موعدا لعقد االجتماع االول 
للخرة املحا�سبية وذلك مبكتبنا الكائن دبي- بر دبي- �سارع ال�سيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز 
املايل برج  العطار مكتب رقم 2403 الطابق الرابع والع�سرون- هاتف رقم  3589996-04  وفاك�ض 
3589966-04 �ض ب 91153 دبي- لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور االجتماع 

املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.
 i2an م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية- ع�سو يف

اخلبري املحا�سبي: د. م�سعل عبداهلل الزرعوين

   دعوة حل�شور الجتماع الول
للخربة املحا�شبية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/896   

املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 
املنذر اليه : �سيفا كومار �سل�سيد اهاران  اونيتان كيال�ض  بارامي�سوان  او )كما يف ورد يف اقامة امل�ستدعي 
الهند  ال�سيارة( - اجلن�سية  اونهان )كما ورد يف ملكية  �ساديدهران  �سيفاكومار كافريي   �سده( 
باال�سارة اىل طلب قر�ض متويل ال�سيارة وذلك لتمويل �سراءكم لل�سيارة من نوع تويوتا كوروال 
- رقم اللوحة R - 26588 - جهة الرتخي�ض دبي - خ�سو�سي - اللون ابي�ض - �سنة ال�سنع 2014 
، فانكم تخلفتم عن �سداد  االق�ساط ال�سهرية الواجبة عليكم ونتيجة لذلك فانه تر�سد بذمتكم 
مبلغا وقدره  59457.00  درهم )ت�سعة وخم�سون الفا واربعمائة و�سبعة وخم�سون درهما( كما يف 
تاريخ 2016/12/21  حيث امتنعتم  عن ال�سداد بالرغم من مطالبات املنذر الودية واملتكررة لكم 
حتت طائلة اتخاذ االجراءات القانونية بعد انق�ساء  7 ايام من تاريخ اعالنكم  ن�سرا �سندا للمادة 

172 من قانون املعامالت التجارية. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/897   

املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 
املنذر اليه : حممد عدنان �سودري - اجلن�سية : بريطانيا

فان املخطر يخطركم للمبادرة اىل �سداد املبالغ املرت�سدة بذمتكم  مبلغا  166741.82 درهما )مائة و�ستة 
و�ستون  الفا و�سبعمائة وواحد واربعون الفا وواحد وثمانون فل�سا( كمايف تاريخ 2017/2/15 حتت طائلة 
اتخاذ االج��راءات القانونية على ال�سيادة من مر�سيد�ض  C-200 - رقم اللوحة D-53076 - جهة 
الرتخي�ض دبي - خ�سو�سي - اللون ا�سود - �سنة ال�سنع 2015 بعد انق�ساء )7( يوم من تاريخ ا�ستالمكم 
لهذا االخطار �سندا لن�ض املادة 172 من قانون املعامالت التجارية بالنيابة عن وكيل املنذر بنك ابوظبي 
التجاري مبوجب الوكالة امل�سدقة لدى الكاتب - ابوظبي حتت رقم 1603004286 واملوؤرخة يف تاريخ 
2016/5/17 للمحامي  عبداهلل خمي�ض غريب الناخي ال علي ومبوجب الوكالة امل�سدقة امام  الكاتب 
العدل - دبي - حتت 2011/1/139536  واملوؤرخه يف 2011/1/16 للم�ست�سار / علي عبد اهلل حممد ال�سيخ 

ومبوجب الوكالة امل�سدقة لدى كاتب العدل - دبي حتت رقم 2016/1/78649.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/688   

املنذر : بنك اأبوظبي التجاري �ض م ع 
املنذر اليه : ن�ست كري �سينج انرتنا�سيونال �ض ذ م م 

ف���ان امل��خ��ط��ر ي��خ��ط��رم ل��ل��م��ب��ادرة اىل ���س��داد امل��ب��ل��غ امل��رت���س��د ب��ذم��ت��ك��م  وقدره 
31242.15 درهم )واحد وثالثون الفا ومئتان واثنان  واربعون درهما وخم�سة 
ع�سر فل�سا( كما يف تاريخ 2016/12/21 كما يف تاريخ 2017/1/3 حتت طائلة 
اتخاذ االجراءات لبيع ال�سيارة املرهونة من نوع نوع ني�سان �سني - رقم اللوحة 
q - 87276 - جهة الرتخي�ض دبي - خ�سو�سي  - اللون ف�سي - �سنة ال�سنع 
2015 بعد انق�ساء )7( يوم من تاريخ ن�سر هذا االخطار �سندا لن�ض املادة  172 

من قانون املعامالت التجارية .
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/725   

املنذر :  طاهر حممد �سعيد - اإماراتي اجلن�سية 
املنذر اليها : هوى جا للتجارة العامة - �ض ذ م م 

�سبق للمنذر اليها ان ا�ستاأجرت من املنذر املحل رقم 3- منطقة البطني - املقامة علي قطعة االر�ض رقم 480 وذلك 
ملدة عام واحد  يبداأ من 2015/12/1 وينتهي يف 2016/11/30 مقابل قيمة ايجارية قدرها )325000( ثالثمائة وخم�سة 
املوؤجرة مما يعني - وفقا للمادة  ، وحيث ان العقد قد انتهي وحيث انكم مازلتم ت�سغلون العني  وع�سرون الف درهما 
)6( من القانون رقم 26 ل�سنة 2007 - ان العقد قد مت جتديده بذات ال�سروط ولنف�ض املدة وبنف�ض القيمة االيجارية ، 
وحيث انكم مل تقوموا بتوقيع العقد وت�سليم �سيكات بدل االيجار و�سداد الدفعة االوىل امل�ستحقة منذ 2016/12/1 وهو 
ما يتناق�ض مع ا�ستمرار ا�سغالكم للماجور حتى تاريخه خمالفني بذلك احكام القانون رقم 26 ل�سنة 2007 ب�ساأن تنظيم 

العالقة بني موؤجري وم�ستاأجري العقارات يف اإمارة دبي ودون وجه حق او مرر قانونيز 
الدفعة  االيجار و�سداد  لتوقيع عقد  القانون  او وكيله  املالك  اليها ب�سرورة مراجعة مكتب  املنذر  املنذر  ينذر   : لذلك 
االوىل وت�سليم �سيكات بدل االيجار وذلك خالل مهلة )5( خم�سة ايام لتوقيع العقد وت�سليم �سيكات بدل االيجار او مهلة 
)30( ثالثون يوما ل�سداد بدل االيجار من تاريخ ا�ستالمكم  لهذا االن��ذار واال �سوف نكون م�سطري اىل اتخاذ كافة 
االجراءات القانونية قبلكم ومطالبتكم  ق�سائيا بالقيمة االيجارية واالخالء مع حتملكم  لكافة الر�سوم وامل�سروفات 

الق�سائية واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
  اإعالن �شطب قيد

ابوظبي  م   م  ذ  �سريفيكا قطر  �سركة  ال�سادة/�سركة  ب��اأن  االقت�ساد  وزارة  تعلن 
)اجلن�سية : قطر( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف امارة ابوظبي 
)العنوان : �سارع امل��رور - ن��ادي  اجلزيرة الريا�سي ، �ض ب : 91475( واملقيدة 
حتت رقم )4700( يف �سجل ال�سركات االأجنبية بالوزارة وتنفيذاً الأحكام القانون 
االحت��ادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية وتعديالته والقرار 
الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �سان اعتماد دليل اإجراءات الرتخي�ض لفروع 
ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.  يرجى من ال�سادة 
ال��وزارة يف ميعاد ال  اأ�سحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل 

يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل:
وزارة االقت�صاد- ادارة الت�صجيل التجاري- �ص.ب )901( ابوظبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�شاد

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
 اعالن ن�شرا        

اإىل املدعي عليه /عمرو حممد عزت �سحاته 
عبداهلل  خمي�ض  يو�سف  املدعي/  اأن  حيث  وذلك  فكان  خور  مدينة  ومقرها 
يو�سف النقبي  قد اأقام �سدكم دعوى ايجارية بالرقم 2017/08 تنفيذ لدى 
جلنة ف�ض  املنازعات االيجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�سي ح�سوركم 
�سخ�سيا اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�سادر يف مدة 15 
يوم من تاريخ االإعالن. ويف حالة تخلفكم عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل 

عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة �سوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�شارقة

  بلدية مدينة خورفكان

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

  ال�شماء           
ب��اأن امل��دع��وى/م��وزة حميد  تعلن دائ��رة حماكم راأ���ض اخليمة 
)اليماحي(  القبيلة  م�سمى  ا���س��اف��ة  بطلب  ت��ق��دم��ت  ���س��امل، 
ال���س��م��ه��ا، ل��ي��ك��ون ا���س��م��ه��ا ب��ع��د اال����س���اف���ة/م���وزة ح��م��ي��د �سامل 
اليماحي  وان من له م�سلحة يف االعرتا�ض ان يتقدم خالل 
خم�سة ع�سر يوما من تاريخ االعالن امام ق�سم اال�سهادات يف 

حمكمة راأ�ض اخليمة.
  قا�شي حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية
                            اياد حممد الأبراهيم اخلطايبة

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2016/143 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات  - �سارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم -1 الطابق الثاين 
املنفذ �سده : جورج كو�سي )اال�سم وفقا ملا وارد مبلكية العقار ( - جورج كو�سي كو�سي )اال�سم وفقا ملا هو وارد باالقامة( 

واآخرون  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - جرين كميونتى - �سارع بوبي الين - فيال رقم 806   
انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/2/22  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي 
قبل  م�ستندات  م��ن  ي��رره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  اجلل�سة 
املزايدة ان يزيد على  البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من  التالية جلل�سة  ايام  كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة 
الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : عبارة عن بيع حق املنفعة - نوع العقار : 
ار�ض وما عليها من بناء ن- املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار االول - رقم االر�ض : 357 - امل�ساحة : 374.70  مرت 

مربع - رقم املبنى : 745 - القيمة الكلية : 3000000 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده    
فى الدعوى رقم 2016/143 بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات  - �سارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم -1 الطابق الثاين 

املنفذ �سده : جورج كو�سي )اال�سم وفقا ملا وارد مبلكية العقار ( - جورج كو�سي كو�سي )اال�سم وفقا ملا   هو وارد باالقامة( 
- عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - جرين كميونتى - �سارع بوبي الين - فيال رقم 806   

انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/2/22  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي 
قبل  م�ستندات  م��ن  ي��رره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  اجلل�سة 
املزايدة ان يزيد على  البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من  التالية جلل�سة  ايام  كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة 
الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : عبارة عن بيع حق املنفعة - نوع العقار : 
ار�ض وما عليها من بناء ن- املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار االول - رقم االر�ض : 357 - امل�ساحة : 374.70  مرت 

مربع - رقم املبنى : 745 - القيمة الكلية : 3000000 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم 2016/143 بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات  - �سارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم -1 الطابق الثاين 

املنفذ �سده : جورج كو�سي )اال�سم وفقا ملا وارد مبلكية العقار ( - جورج كو�سي كو�سي )اال�سم وفقا ملا   هو وارد باالقامة( 
- عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - جرين كميونتى - �سارع بوبي الين - فيال رقم 806   

انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/2/22  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي 
قبل  م�ستندات  م��ن  ي��رره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  اجلل�سة 
املزايدة ان يزيد على  البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من  التالية جلل�سة  ايام  كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة 
الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : عبارة عن بيع حق املنفعة - نوع العقار : 
ار�ض وما عليها من بناء ن- املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار االول - رقم االر�ض : 357 - امل�ساحة : 374.70  مرت 

مربع - رقم املبنى : 745 - القيمة الكلية : 3000000 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
انذار عديل  بالن�شر    

رقم 2017/838
املنذرة : �ض �ض لوتاه العقارية - �ض ذ م م  - بوكالة املحامي / عبداهلل خمي�ض الناخي 

املنذر اليهم : 1- اخلويل للمقاوالت - �ض ذ م م  2- حممد ذكي حممد اخلويل - اجلن�سية م�سري 
- )جمهويل حمل االقامة( - تنذر املنذرة املنذر اليهم ل�سداد املبلغ املرت�سد بذمهم البالغ قدره 
)17.780 درهم ( �سبعة ع�سر الف و�سبعمائة وثمانون درهم ( قيمة ال�سيكات املوقعة من قبل املنذر 
االول  اليها  املنذر  ح�ساب  من  وامل�سحوبة  االوىل   اليها  املنذر  و�سريك  مدير  ب�سفته  الثاين  اليه 

والتي ارتدت جميعها لعدم كفاية الر�سيد وتف�سيلها كالتايل : - 

املنذرة التخاذ كافة  العديل واال �ست�سطر  االن��ذار  ن�سر  تاريخ  اي��ام( من  وذل��ك خالل 5 )خم�سة 
االجراءات القانونية بحقكم مع حتميلكم  اية م�ساريف او ر�سوم او اتعاب حماماة. 

الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

البنك امل�سحوب عليه 
بنك االإمارات دبي الوطني 
بنك االإمارات دبي الوطني 

رقم ال�سيك
45
 46

تاريخ اال�ستحقاق 
 2011/7/20

 2011/10/20

املبلغ املرت�سد 
8.890 درهم 
8.890 درهم 

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
انذار عديل  بالن�شر    

رقم 2017/837
املنذرة : �ض �ض لوتاه العقارية - �ض ذ م م  - بوكالة املحامي / عبداهلل خمي�ض الناخي 

 - �سيد علي حممد علي   -2 م   م  ذ  �ض   - الكهروميكانيكية  انتزكون لالعمال    -1  : اليهم  املنذر 
اجلن�سية : هندي  - )جمهويل حمل االقامة( - تنذر املنذرة املنذر اليهم ل�سداد املبلغ املرت�سد 
بذمهم البالغ قدره )12.500 درهم ( )اثنا ع�سر الف وخم�سمائة درهم( قيمة ال�سيكات املوقعة من 
قبل املنذر اليه الثاين ب�سفته مدير و�سريك املنذر اليها االوىل  وامل�سحوبة من ح�ساب املنذر اليها 

االول والتي ارتدت جميعها لعدم كفاية الر�سيد وتف�سيلها كالتايل : - 

املنذرة التخاذ كافة  العديل واال �ست�سطر  االن��ذار  ن�سر  تاريخ  اي��ام( من  وذل��ك خالل 5 )خم�سة 
االجراءات القانونية بحقكم مع حتميلكم  اية م�ساريف او ر�سوم او اتعاب حماماة. 

الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

البنك امل�سحوب عليه 
بنك الدوحة 
بنك الدوحة 

رقم ال�سيك
046566
 046558

تاريخ اال�ستحقاق 
2010/3/16 
2010/4/16

املبلغ املرت�سد 
 6250 درهم 
6250 درهم 

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
   يف  الدعوى 2016/1905  جتاري كلي    

ال�سيد املدعي عليه : ذو الفقار علي �سالينجات كونهي 
مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم من قبل املدعي / بنك ابوظبي التجاري 

 اأمام حماكم دبي اأونه مت تعيينا خبريا م�سرفيا بالدعوى مبوجب احلكم ال�سادر بالدعوى اأعاله 
فاإننا ندعوكم حل�سور اجتماع اخلرة بالدعوى وذلك يوم الثالثاء  املوافق 2017/2/14  يف متام 

ال�ساعة الثالثة ع�سرا  مبقر مكتبنا انرتا لال�ست�سارات املالية
ذلك بالعنوان التايل : دبي - حمي�سنة - �سارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 مقابل 
 مركز كلداري لتعليم قيادة ال�سيارات وبذات البناية يوجد بنك دبي التجاري تليفون : 042206899 ، 

فاك�ض : 042206877  
يرجى االطالع و اإح�سار كافة ما لديكم من م�ستندات واحلر�ض على احل�سور  يف املوعد اق�ساه. 

اخلبري املح�شابي وامل�شريف  
    د. علي را�شد الكيتوب 

  اعالن اجتماع خربة

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

 حمكمة ال�شارقة البتدائية الحتادية ق�شم احلجوزات والبيوع 
اإعالن بالن�شر

التنفيذ رقم 2015/2402  
تعلن حمكمة ال�سارقة االبتدائية االحتادية بانه قد مت توقيع احلجز التنفيذي 
للمحكوم  ملكيته  والعائدة  بال�سارقة  القرائن  مبنطقة   )456( رقم  العقار  على 
عليه / ال�سيخ في�سل بن خالد بن حممد القا�سمي   ل�سالح طالب التنفيذ  البنك 
به  املنفذ  للدين  وفاء  العلني  املزاد  يف  لبيعه  متهيدا  ع   م  �ض  الدويل  التجاري 
-  وعلى من لديه اعرتا�ض مراجعة حمكمة ال�سارقة االبتدائية االحتادية خالل 

خ�سة ع�سر وميا من تاريخ االعالن.
رئي�ض ق�شم احلجوزات والبيوع 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

دولة الإمارات العرية املتحدة 
وزارة العدل 

حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 212
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ احمد نور حممد ، باك�ستاين  اجلن�سية يرغب يف البيع 
امللكي  التاج  امل�سماة ور�سة  البالغة 100%  يف الرخ�سة مهنية  والتنازل عن كامل ح�سته 
ل�سيانة ال�سيارات - رخ�سة رقم 623035  وذلك اىل ال�سيد/ ارحمه حممد ارحمه �سعد 
�سهل - قطر اجلن�سية بن�سبة 100% - تعديالت اخرى : - مت تغري ال�سكل القانوين من 

موؤ�س�سة بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 210

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبد الرحمن حممد احمد حممود ال علي ، اإماراتي  
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة التجارية 
ال�سارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات -  ال�سيارة الذهبية مليكانيك  امل�سماة / ور�سة 
حممد    احمد  ا�سماعيل   عي�سى  ال�سيدة/  من  لكال  وذلك   ،  )521486( رقم  رخ�سة 
القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض  اجلن�سية   اإماراتي   - الزرعوين 
االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن 
تاريخ هذا  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على االجراء  للعلم وانه �سوف يتم 
االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 209

هندي    ، عبداهلل  تتومال  نياليو  يو�سف  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف كافترييا 
نور الطائف ، مبوجب رخ�سة رقم : 610497 وذلك اىل ال�سيد/ راجي فارجي�ض ، 

هندي اجلن�سية   تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�سة الخرز  
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�ض 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على االجراء 
لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
 اعالن بالن�شر

املرجع : 211
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ احمد مبارك ثاين مبارك ، اإماراتي  اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة التجارية امل�سماة / مغ�سلة 
اجلزيرة ( مبوجب رخ�سة رقم 28904  وذلك اىل ال�سيد/ اميت كومار فيمل امرت الل 

- هندي اجلن�سية 
مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 

االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن  
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2017/1 تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �سده/1- �سامر عبد الكرمي منديل جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/امالك للتمويل 
يف  ال�سادر  باحلكم  نعلنكم  احلمادي  احمد  ابوبكر  حممد  اللطيف  عبد   : وميثله  عامة  م�ساهمة  �سركة   -

الدعوى رقم 2014/643 عقاري كلي يوم اخلمي�ض  بتاريخ  2016/4/28  باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك
اأو خزينة املحكمة خالل 15   1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )36110( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ 

يوم من تاريخ ن�سر هذا االعالن
2- ف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك ومالحقها املرمة بني املدعية واملدعي عليه عن الوحدة العقارية 
مو�سوع الدعوى رقم 505 بالعقار امل�سمى )ذا جيول�ض تي 2( املقام على قطعة االر�ض رقم )111( مبر�سى 
دبي ، والزام املدعي عليه بت�سليم الوحدة  العقارية خالية من ال�سواغل ورد حيازتها للمدعية ومتكني املدعية 
املدعي عليه  امللكية ل�سالح  �سهادة  ال��واردة يف   - الذمة  املو�سوفة يف  - االج��ارة  العقاري  القيد  والغاء  منها 

وتكليف  دائرة االرا�سي  واالمالك لتنفيذ ذلك.    
املذكور خالل 15  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام  �ستبا�سر االج��راءات  املحكمة  وعليه فان 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 23

اإماراتي    - املزروعي  فا�سل  خليفة  فا�سل  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�سيف  ال�سيد/  اىل    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
الدين احمد لبي - �سرييالنكي اجلن�سية ، يف الرخ�سة التجارية امل�سماة / ور�سة البندقية 
موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  ويتغري    )617523( برقم  واملرخ�سة   ) ال�سيارات  ل�سيانة 

فردية اىل وكيل خدمات  
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
  الكاتب العدل -  بال�شارقة 
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املال والأعمال

مليار و288 مليون درهم قيمة 
ت�سرفات العقارات يف دبي 

••  دبي-وام :

بيع  واج��راءات  اأرا���ض و�سقق وفيالت  العقارات من  ارتفعت قيمة ت�سرفات 
ورهن و اإجارة منتهية بالتملك يف دبي ام�ض اإىل مليار و 288 مليون درهم 
منها 714 مليون درهم معامالت بيع اأرا�ض و�سقق وفيالت وعمليات رهن 
574 مليون درهم. واأفاد التقرير اليومي للت�سرفات الذي  بقيمة حوايل 
ي�سدر عن دائرة االأرا�سي واالأمالك بدبي باأن الدائرة �سجلت اليوم 240 
191 مبايعة ل�سقق  380 مليون درهم و  مبايعة منها 49 الأرا�ض بقيمة 
مناطق  باقي  على   2 اليفرة  وتقدمت  دره��م.  مليون   334 بقيمة  وفيالت 
دبي من حيث عدد املبايعات بت�سجيلها 14 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم 
درهم.  مليون   123 قيمتها  مبايعات  ثماين  بت�سجيلها  ال�سطوة  فمنطقة 
مليون   62 مببلغ  مبايعة  القيمة  حيث  من  االأرا���س��ي  مبايعات  اأه��م  وك��ان 
41 مليون  درهم يف منطقة الر�ساء جنوب اخلام�سة تلتها مبايعة بقيمة 
درهم يف منطقة اأم ال�سيف . بينما كان اأهم مبايعات ال�سقق والفيالت مبايعة 
بقيمة �ستة ماليني درهم يف منطقة مر�سى دبي تلتها مبايعة ب�ستة ماليني 
املناطق من حيث   7 ال�سفا  وادي  . وت�سدرت  ب��رج خليفة  دره��م يف منطقة 
عدد مبايعات ال�سقق والفيالت م�سجلة 27 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم 
درهم.  مليون   39 مبايعة مببلغ   18 بت�سجيلها  دبي  تلتها منطقة مر�سى 
كما �سهدت الدائرة ام�ض ت�سجيل رهون بقيمة 574 مليون درهم منها 12 
 185 21 رهنا ل�سقق وفيالت بقيمة  389 مليون درهم و  الأرا���ض مببلغ 
مليون درهم كان اأهمها يف منطقة ال�سفوح الثانية بقيمة 230 مليون درهم 

واأخرى يف منطقة وادي ال�سفا 7 بقيمة 141 مليون درهم.

طرق دبي تنتهي من املرحلة االأوىل من م�سروع 
نظام اإدارة �سيانة البنية التحتية للقطارات

•• دبي-وام:

من  االأوىل  املرحلة  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  يف  القطارات  موؤ�س�سة  اأنهت 
باإجناز  تتمثل  التي  للقطارات  التحتية  البنية  �سيانة  اإدارة  نظام  م�سروع 
100باملائة من قاعدة البيانات ال�ساملة لهذا امل�سروع احليوي الذي يلعب 
دورا مهما يف تطوير اأداء مرتو وترام دبي مبا يوؤدي اإىل تعزيز اخلدمات 

املقدمة اإىل اجلمهور من خمتلف �سرائح املجتمع.
يف  القطارات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  يون�ض  اإبراهيم  املح�سن  عبد  وق��ال 

هذا  م��ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة  اأن  الهيئة 
نهائي  ب�سكل  يكتمل  ال���ذي  امل�����س��روع 
تت�سمن   -  2018 ال��ع��ام  منت�سف 
م��ن��ه��ا مراجعة  ال���ن���ق���اط  م���ن  ع�����ددا 
املتبعة  ال�سيانة  وطرق  نظم  وتقييم 
حاليا وتطوير قاعدة بيانات الأ�سول 
ودرا�سة  ل��ل��ق��ط��ارات  التحتية  البنية 
قابليات عمل تقنية املعلومات يف اإدارة 
اأنظمة ال�سيانة امل�ستخدمة حاليا من 
الهيئة واإج��راء مقارنة معيارية  قبل 
كل  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  مع 
املتحدة  وال����والي����ات  ب��ري��ط��ان��ي��ا  م���ن 
املتبعة  ال���ط���رق  وت��ط��وي��ر  وحت�����س��ني 

البنية  اأ���س��ول  و�سيانة  لتفتي�ض  حاليا 
التحتية للقطارات باالإ�سافة اإىل اإن�ساء اإطار عمل للرنامج املقرتح لهذا 
للقطارات  التحتية  البنية  �سيانة  اإدارة  نظام  م�سروع  اإن  واأ�ساف  النظام. 
بيانات  قاعدة  اإن�ساء  االأوىل  املرحلة  ت�سمل  حيث  مراحل  خم�ض  يت�سمن 
الثالثة  املرحلة  وتت�سمن  املوقعي  والفح�ض  للتفتي�ض  والثانية  �ساملة 
تطوير وحدات حتليل البيانات فيما تعنى املرحلة الرابعة بتطوير وت�سغيل 
الرنامج اخلا�ض بال�سيانة بينما ت�سمل املرحلة اخلام�سة واالأخرية �سيانة 

الرنامج وتكامله مع اأنظمة اإدارة االأ�سول يف الهيئة.
من  ال��ث��ان��وي��ة  خريجي  �سم  اك���دت  للهيئة  العليا  االإدارة  ان  اىل  واأ���س��ار   
ينفذ  ال��ذي  القطارات  موؤ�س�سة  يف  العمل  فريق  اإىل  االإم��ارات��ي��ني  الطلبة 
يف  خراتهم  من  ويكت�سبوا  اأيديهم  على  ليتدربوا  عليه  وي�سرف  امل�سروع 
هذا املجال من قطاع النقل اجلماعي.. وقال اأن م�سروع نظام اإدارة �سيانة 
ا�ستحداث  على  ال��ق��ط��ارات  موؤ�س�سة  �سي�ساعد  للقطارات  التحتية  البنية 
النظام  ه��ذا  واإن  متقدم  ري��ادي  موقع  يف  الهيئة  و�سي�سع  متطور  برنامج 
يعد متكامال مع اأنظمة اإدارة املعلومات يف الهيئة ويهدف كذلك اإىل خلق 
ومنها  االأخ��رة  واملجاالت  ال�سيانة اخلالية  اأ�ساليب  كفاءة  لتح�سني  فر�ض 
حتليل تكاليف ال�سيانة خالل - العمر اخلدمي - لالأ�سل وتطبيق عمليات 
اأ�سول  الإدارة  �سامل  الإج��راء حتليل  اأ�سا�ض  وتكوين  اأكر منهجية  تفتي�ض 

البنية التحتية للقطارات.

�سعود موؤ�سر فوت�سي نا�سداك دبي 
االإمارات 20 يف ختام التداوالت 

•• دبي-وام:

دبي  نا�سداك  لبور�سة   20 االإم���ارات  دب��ي  نا�سداك  فوت�سي  موؤ�سر  �سعد 
بن�سبة 0.32 يف املائة م�سيفا 10.8 نقطة ليغلق على 3371.8 نقطة 
يف ختام تداوالت ام�ض حيث بلغت كمية االأ�سهم املتداولة نحو 681 األف 

�سهم بقيمة 10.3 مليون دوالر اأمريكي.
وكان �سهم �سركة موانئ دبي العاملية اأكر ن�ساطا من حيث قيمة التداول 
10.1 مليون  بلغت نحو  اإذ   � البور�سة  �سركات م�سجلة يف  ت�سع  � من بني 
دوالر   19.49 �سعر  عند  اأغ��ل��ق  اإذ  �سهم  األ���ف   518 نحو  ب��ت��داول  دوالر 
بانخفا�ض ن�سبته 1.6 يف املائة عن �سعره ال�سابق تاله �سهم �سركة االإمارات 
ريت بقيمة 180 األف دوالر بتداول 162 األف �سهم ب�سعر اإغالق 1.10 

دوالر برتاجع ن�سبته اإثنني يف املائة مقارنة ب�سعره ال�سابق.
20 �سهما الأكر  اأداء   20 االإم��ارات  نا�سداك دبي  ويتعقب موؤ�سر فوت�سي 
ل���الأوراق املالية و  اأب��و ظبي  امل��ايل و �سوق  امل��درج��ة يف �سوق دب��ي  ال�سركات 
بالن�سبة  واال�ستثمار  للتحوط  اآل��ي��ة  ليكون  ت�سميمه  ومت  دب��ي  ن��ا���س��داك 

للم�ستثمرين من منطقة اخلليج العربي وخمتلف اأنحاء العامل.

�صمن تقرير ل�فاينن�صال تاميز حول اأف�صل ع�صر مدن م�صتقبلية

ال�سارقة ال�ساد�سة عامليًا على موؤ�سر كفاءة التوا�سل والبنية اللوج�ستية
االإمارة تتفوق على فرانكفورت، ومان�ص�صرت، وميامي، ودبي

امل�سرخ: م�ساريع  »�سروق« عززت مكانة ال�سارقة وجهة لل�ستثمارات االأجنبية املبا�سرة
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�ساد�ض،  املركز  ال�سارقة يف  اإم��ارة  حلت 
يف  م�ستقبلية  م���دن  ع�����س��ر  اأف�����س��ل  ب���ني 
كفاءة  م���وؤ����س���ر  يف   ،2017-2016
بنيتها التحتية واللوجي�ستية، ومعدالت 
لها  تتيح  التي  التوا�سل  و�سائل  انت�سار 
الربط مع حميطها والعامل، متفوقة يف 
ذلك على مدن عريقة مثل فرانكفورت، 

ومان�س�سرت، وميامي، ودبي.
جاء ذلك يف تقرير اأعده ق�سم اال�ستثمار 
اإنتليجن�ض  اآي  دي  اإف  املبا�سر  االأجنبي 
ف��اي��ن��ان�����س��ال تاميز  مل��ج��م��وع��ة  ال���ت���اب���ع 
امل�ستقبل  م�����دن  ح�����ول  ال���ري���ط���ان���ي���ة، 
نوعية  مقارنات  ت�سمن  والذي  العاملية، 
ال��ع��امل، م��ع��ت��م��داً يف  131 دول يف  ب��ني 
ذلك على عدد من املوؤ�سرات منها، راأ�ض 
امل���ال ال��ب�����س��ري وج����ودة احل��ي��اة، وكفاءة 
التكاليف، و�سهولة اإداء االأعمال، وكفاءة 
الربط مع املحيط االقت�سادي، والفر�ض 

االقت�سادية الواعدة.
ويف تعليق لها على نتائج التقرير، اأكدت 
والتطوير  لال�ستثمار  ال�����س��ارق��ة  هيئة 
للموؤ�سر  الرئي�سية  امل��ع��اي��ري  اأن  ���س��روق 
التقرير تركزت يف مدى  التي اعتمدها 
نقل  حركة  و�سهولة  االإن��رتن��ت،  انت�سار 

حققت  التي  القطاعات  وهي  الب�سائع، 
اأن  بعد  ملحوظاً،  تقدماً  ال�سارقة  فيها 
اأ�سا�سياً للتجارة العابرة  اأ�سبحت مركزاً 

للقارات على م�ستوى ال�سرق االأو�سط. 
واأح���������رزت ال�������س���ارق���ة ن���ت���ائ���ج ع���ال���ي���ة يف 
م���ع���دالت ا���س��ت��خ��دام ���س��ب��ك��ة االإن���رتن���ت، 
لتطوير  امل��ت��وا���س��ل��ة  ج���ه���وده���ا  ب�����س��ب��ب 
�سرعة  وزي��ادة  الرقمية،  التحتية  بنيتها 
اإذ  انت�سارها،  م��دى  وتو�سيع  االإن��رتن��ت 
ت�سدر  اإىل  االإح�����س��ائ��ي��ات  اأح���دث  ت�سري 

التعاون  جم��ل�����ض  دول  االإم�������ارات  دول����ة 
اخلليجي يف معدالت ا�ستخدام االإنرتنت 
ب��ن�����س��ب��ة %71 م���ن ع����دد ال�����س��ك��ان، يف 
امتالك  ن�سبة  ف��ي��ه  ت��ع��د  ال����ذي  ال��وق��ت 
الهواتف املحمولة يف الدولة بني االأعلى 

على م�ستوى العامل.
امل�������س���رخ، مدير  وق������ال حم���م���د ج��م��ع��ة 
االأجنبي  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ال�����س��ارق��ة  م��ك��ت��ب 
تعك�ض  ال�سارقة(:  يف  )ا�ستثمر  املبا�سر 
ال�سارقة  اإم����ارة  ال��ت��ق��ري��ر ج��ه��ود  ن��ت��ائ��ج 

ال�سنوات  خ���الل  واحل��ث��ي��ث��ة  امل��ت��وا���س��ل��ة 
التنمية،  عجلة  دف��ع  يف  املا�سية  القليلة 
وحتقيق االإجنازات، وجذب اال�ستثمارات 
االأج��ن��ب��ي��ة، ف��ال��ت��وا���س��ل امل��ت��ط��ور عامل 
رئ���ي�������ض م����ن ع����وام����ل جن�����اح االأع����م����ال 
اال�ستثمارية،  البيئة  وتوفري  التجارية 
ك��م��ا اأن ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة امل���ت���ط���ورة يف 
بارز  ل��ع��ب دور  م��ّك��ن��ت��ه��ا م���ن  ال�����س��ارق��ة، 
والو�سول  امل�����س��ارك��ة  يف  ت���اأث���رياً  واأك����ر 
ك�سفت  واأ���س��اف:  العاملية.  االأ���س��واق  اإىل 
ميزانيتها  عن  موؤخراً  النقاب  ال�سارقة 
لعام 2017، والبالغة 22 مليار درهماً 
اإم���ارات���ي���اً، وه���ي امل��ي��زان��ي��ة االأ���س��خ��م يف 
ت��اري��خ االإم����ارة، وال��ت��ي تعّر ع��ن التزام 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة عاملية،  ب��ان��ت��ه��اج  االإم�����ارة 
من   41% تخ�سي�ض  بعد  وخ�سو�ساً 
ما  االقت�سادية،  للتنمية  امليزانية  ه��ذه 
بتعزيز  املتزايد  ال�سارقة  اهتمام  يعك�ض 
فيما  االق��ت�����س��ادي��ة،  التناف�سية  ق��درت��ه��ا 
ح�سلت البنية التحتية على %31 من 
بن�سبة  من��واً  حمققة  امليزانية،  اإج��م��ايل 

%7 باملقارنة مع العام املا�سي.
التحتية  البنية  مب��راف��ق  يتعلق  وفيما 
واخل������دم������ات ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة ال���دول���ي���ة، 
ت�ست�سيف ال�سارقة مقرات الأكر من 29 
�سركة ط��ريان، تربط االإم��ارة جويا مع 

اأكر من 65 وجهة حول العامل ب�سكل 
الدويل،  ال�سارقة  مطار  وميتاز  مبا�سر، 
لل�سحن اجلوي  اأك��ر مركز  ث��اين  وه��و 
يف ال�����س��رق االأو����س���ط م��ن ح��ي��ث حمولة 
ا�سرتاتيجي  جغرايف  مبوقع  الب�سائع، 
ال���ع���امل وغ���رب���ه، وي�سكل  ���س��رق  ي��رب��ط 
بوابة لالإمارات ال�سمالية، ويوفر فر�ض 
النا�سئة  االأ�سواق احليوية  اإىل  الو�سول 
كالهند واإيران والعراق واململكة العربية 
ثالثة  ال�سارقة  متتلك  كما  ال�سعودية. 
حيوياً  منفذاَ  توفر  املياه  عميقة  موانئ 
الهندي،  واملحيط  العربي  اخلليج  اإىل 
هي ميناء خالد، واحلمرية، وخورفكان، 
ت��ب��ل��غ ���س��ع��ت��ه��ا االإج��م��ال��ي��ة اأك����ر م���ن 5 
م��ل��ي��ون ح���اوي���ة، وه���ي جم��ه��زة جتهيزاً 
كاماًل للتعامل مع جمموعة كبرية من 
وا�ستقطبت  وال�سغرية،  الكبري  ال�سفن 
البحرية  ال�سحنات  م��ن  م��ت��زاي��داً  ع���دداً 
اخلليج.  ومنطقة  اآ�سيا  �سرق  واإىل  من 
باحلمرية،  احل����رة  امل��ن��ط��ق��ة  ت��وف��ر  ك��م��ا 
واملنطقة احلرة مبطار ال�سارقة الدويل، 
ومدينة الرعاية ال�سحية بال�سارقة بيئة 
والتوا�سل  التجارية  لالأعمال  �سديقة 
اال�سرتاتيجية،  م��واق��ع��ه��ا  خ����الل  م���ن 
فيها  الكامل  االأجنبي  التملك  وفر�سة 

بن�سبة 100%.  

م اأول دفعة من منت�صبي برنامج الكلية البحرية االأ�صرتالية للقباطنة على ال�صفن التجارية ذات االأطوال االأقل من 24 مرتًا موانئ اأبوظبي تكريّ

اأول 16 متدربًا -من �سمنهم اأربع اإماراتيات- يتخطون املرحلة االأوىل التي توؤهلهم لقيادة ال�سفن
•• اأبوظبي-الفخر:

الرئي�ض  اأبوظبي، املطور  كّرمت موانئ 
التجارية  للموانئ  امل�سّغلة  وال�����س��رك��ة 
خليفة  ومدينة  االإم���ارة  يف  واملجتمعية 
متدربي  م���ن  دف��ع��ة  اأول  ال�����س��ن��اع��ي��ة، 
بنجاح  اأكملوا  الذين  القباطنة  برنامج 
اأول مرحلة من برنامج التدريب الذي 
ياأهلهم لي�سبحوا قباطنة يف امل�ستقبل. 
متدرباً   16 االأوىل  ال��دف��ع��ة  و���س��م��ت 
من مواطني الدولة، من �سمنهم اأربع 
اإمتامهن  ب��ع��د  �سي�سبحن  اإم���ارات���ي���ات 
التدريب  برنامج  االأخ��رى من  املراحل 
البحري اأول قباطنة اإناث على م�ستوى 
املنطقة على ال�سفن ذات االأطوال االأقل 

من 24 مرت.
���س��ه��د ح��ف��ل ال���ت���ك���رمي ال�����ذي اأق���ي���م يف 
اأبوظبي، كل  العا�سمة  ال�سركة يف  مقر 
ال�سام�سي،  جمعة  حممد  الكابنت  من 
اأبوظبي،  مل���وان���ئ  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
والكابنت جا�س�م اأحم�د اخلمي�ري مدير 
هيئة املوانئ البرتولية اأدنوك، وفيليب 
الكلية  يف  ال���رن���ام���ج  م���دي���ر  ل��ي��ن��ث��ال 
االأ���س��رتال��ي��ة، وع��دد م��ن كبار  البحرية 
و�سركة  اأبوظبي،  موانئ  يف  امل�سوؤولني 
اأبوظبي الإدارة املوانئ البرتولية- اإر�ساد 

)اإحدى �سركات جمموعة اأدنوك(.
وك���ان امل��ت��درب��ون ق��د جن��ح��وا يف اجتياز 
االأ���س��ا���س��ي��ة يف برنامج  ال��ت��م��اري��ن  اأح���د 
التدريب البحري املتخ�س�ض للقباطنة 

تدريبية  دورات  ع��ل��ى    ي�ستمل  ال����ذي 
عملية ونظرية  ا�ستمرت 10 اأ�سابيع .  
ومتكنوا فيها من اجتياز امتحان هيئة 
ال�سالمة البحرية االأ�سرتالية وامتحان 
الرية  للموا�سالت  االحت��ادي��ة  الهيئة 
وال��ب��ح��ري��ة، . و���س��ي��ت��ب��ع ه����ذه ال�����دورة، 
ملدة  ال�سفن  منت  على  عملية  تدريبات 

اأربعة اأ�سهر.
الرنامج  ل���ط���رح  االإع��������داد  ب�����داأ  وق����د 
العام  بداية  منذ  اأبوظبي  يف  التدريبي 
من خالل ال�سراكة مع الكلية   2016
موؤ�س�سة  وه���ي  االأ���س��رتال��ي��ة،  ال��ب��ح��ري��ة 
التعليم  يف  م��ت��خ�����س�����س��ة  اأك����ادمي����ي����ة 
والتدريب واالأبحاث البحرية بالتعاون 

مع جامعة »ت�سمانيا« االأ�سرتالية.

حممد  الكابنت  اأو�سح  املنا�سبة،  وبهذه 
ل�  التنفيذي  الرئي�ض  ال�سام�سي،  جمعة 
»موانئ اأبوظبي« اأن ال�سراكة مع الكلية 
اإن�سجاما  اأت���ت  االأ���س��رتال��ي��ة  ال��ب��ح��ري��ة 
م���ع ت��وج��ي��ه��ات ال���ق���ي���ادة ال���ر����س���ي���دة يف 
العاملة  ال���ق���وى  ت��ط��وي��ر  ب���رام���ج  دع���م 
ال�سام�سي  ال��ك��اب��نت  وا���س��اف  امل��واط��ن��ة 
اأهمية  م���ن  ع����ززت  ال�����س��راك��ة  ه���ذه  اأن 
اأي�ساً  ال���ذي ح��ظ��ي  ال��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج 
للموا�سالت  االحت��ادي��ة  الهيئة  ب��دع��م 
اعتمادها  خالل  من  والبحرية  الرية 
النوع  ه��ذا  دور  على  م��وؤك��داً  للرنامج، 
اأبوظبي  مكانة  تعزيز  يف  ال��رام��ج  من 
التدريب  برامج  واإث��راء  الإدارة  كمن�سة 
والنقل  املوانئ  واملهني يف جمال  الفني 

املتدربني  م��ن��ح  ع���ن  ف�����س��اًل  ال��ب��ح��ري، 
����س���ه���ادات �����س����ادرة م���ن ج��ام��ع��ة خ���ارج 

الدولة . 
الهدف  اأن  ال�سام�سي  الكابنت  واأ���س��اف 
االأكر ال يقت�سر على تغطية احتياجات 
االإم��ارات البحرية فح�سب، بل يتجاوز 
العربي  اخلليج  منطقة  لتغطية  ذل��ك 
ككل، نظراً للمكانة الكبرية التي حتظى 
بها اإمارة اأبوظبي واالإمارات ب�سكل عام 

كوجهة بحرية.
وجود  اإىل  ال�سام�سي  ال��ك��اب��نت  واأ����س���ار 
م��ت��زاي��د م��ن قبل دول جمل�ض  اه��ت��م��ام 
التعاون اخلليجي من اأجل اإر�سال طالب 
احلايل  ال��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  لاللتحاق 
املخ�س�ض لقباطنة القاطرات البحرية، 

كا�سفاً عن اإطالق برنامج تدريبي على 
املقبل،  �سبتمر  �سهر  يف  اأو���س��ع  ن��ط��اق 
البّحارة  ل��ت��دري��ب  تخ�سي�سه  ���س��ي��ت��م 
البواخر  على  البحريني  واملهند�سني 

الكبرية من كافة االأحجام. 
كما اأكد الكابنت ال�سام�سي على موا�سلة 
اأبوظبي القيام بدورها الريادي  موانئ 
يف املجال البحري من خالل توفري اأول 
برنامج تدريبي عاملي  لقباطنة ال�سفن 
واملنطقة،  االإم���ارات  دول��ة  يف  التجارية 
ب��ت��ع��زي��ز م�ساركة  ف���خ���ره   ع���ن  م��ع��رب��اً 
املراأة وتنامي دورها واهتمامها باملجال 
تفوقها  اأثبتت  اأن  بعد  وذل��ك  البحري، 
يف خمتلف املجاالت ومتّيزها يف جميع 

التخ�س�سات. 

 2016 عام  يف  بالهام�ش  التداول  ت�سهيلت  درهم  مليار   85.7
ت�سكل م�سدر دخل  ا�سبحت  الو�ساطة حيث 
انها  .كما  اي��رادات��ه��ا  زي��ادة  ي�ساهم يف  جديد 
ت�سكل م�سدر متويل �سهل للمتداولني بدال 

من اللجوء لالإقرتا�ض من م�سادر اأخرى.
ال��ت��داول وتوفري  اأن زي��ادة معدالت  واأو���س��ح 
من  تعد  اال�ستثمارية  املنتجات  م��ن  امل��زي��د 
الركائز االأ�سا�سية ال�سرتاتيجية عمل ال�سوق 
وذلك بهدف تعزيز البيئة التناف�سية ملمار�سة 
اخلدمات  ق��ط��اع  وتطوير  وتنمية  االأع��م��ال 
رئي�ض  كاظم  عي�سى  ق��ال  جانبه  من  املالية. 
خدمة  ان  امل����ايل  دب����ي  ���س��وق  ادارة  جم��ل�����ض 
اخلدمات  بني  من  تعتر  بالهام�ض  التداول 
التي وفرها ال�سوق منذ العام 2013 وذلك 
اآليات  واعتماد  ال�ستحداث  جهوده  �سياق  يف 
امل�ستثمرين  ن�ساط  م��ن  ي��ع��زز  مب��ا  متنوعة 
اإقبااًل  وج��دت  اخلدمة  اأن  ال�سوق.موؤكدا  يف 
االأخريتني  ال�سنتني  خ���الل  خ��ا���س��ة  ك��ب��رياً 
املعتمدة  الو�ساطة  �سركات  اأع��داد  تزايد  مع 

لتقدميها. 
واأ�ساف اأن ن�سبة النمو الكبرية التي �سهدتها 
العام  ب��ال��ه��ام�����ض خ����الل  ال����ت����داول  خ���دم���ة 

•• اأبوظبي-وام:

ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ال���ت���داول ب��ال��ه��ام�����ض يف �سوقي 
درهم  مليار   85.7 املاليني  ودب��ي  اأبوظبي 
خالل العام 2016 ،بنمو ن�سبته 12.7% 
ال��ذي و�سلت فيه   2015 العام  مقارنة مع 
لالأرقام  وف��ق��ا  دره����م  م��ل��ي��ار   76 ن��ح��و  اىل 

الر�سمية ال�سادرة عن ال�سوقني .
اأن  اأن���ب���اء االم�����ارات  واأظ���ه���ر حتليل ل��وك��ال��ة 
بالهام�ض  التداول  املالية  الت�سهيالت  قيمة 
ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا ���س��رك��ات ال��و���س��اط��ة للعمالء 
�سكلت ما ن�سبته %23.5 من اجمايل قيمة 
بلغت  والتي  ال�سوقني  يف  املرمة  ال�سفقات 
364 مليار درهم بيعا و�سراء يف نهاية العام 
الت�سهيالت  ن�سبة  النمو يف  وياأتي   .  2016
امل��ال��ي��ة م��واك��ب��ا ل��ل��زي��ادة امل�����س��ط��ردة يف عدد 
،حيث  تقدم اخلدمة  التي  الو�ساطة  �سركات 
و�سلت اىل نحو 35 �سركة من اجمايل 48 
�سركة عاملة يف �سوقي ابوظبي ودبي املاليني 
خالل العام املا�سي. واأجمع م�سوؤولو االإدارة 
ودبي  اأب��وظ��ب��ي  �سوقي  يف  العليا  التنفيذية 

املاليني على اأهمية خدمة التداول بالهام�ض 
ال��ت��ي ب��ات��ت ت��ع��د واح����دة م��ن اأه����م املنتجات 
املالية  اال����س���واق  امل��ق��دم��ة يف  اال���س��ت��ث��م��اري��ة 
للخدمات  باالإ�سافة  ،و�ساهمت  االم��ارات��ي��ة 
اال�سواق  م�����س��اف  اىل  ب��ال��رتق��ي��ة  االخ�����رى 
ا�ستنايل  م��ورغ��ان  م��وؤ���س��رات  �سمن  النا�سئة 
واأك��دوا يف ت�سريحات خا�سة   .  2013 عام 
متوا�سل  العمل  اأن  االم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة 
اال�ستثمارية  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن  امل��زي��د  ل��ت��وف��ري 
وحتديث االنظمة، وذلك يف اطار التح�سري 
للرتقية اىل االأ�سواق املتطورة خالل املرحلة 
الرئي�ض  ال��ب��ل��و���س��ي  را���س��د  ق���ال  ال��ق��ادم��ة. و 
اإن  اأبوظبي ل��الأوراق املالية  التنفيذي ل�سوق 
اقباال  جتد  باتت  بالهام�ض  ال��ت��داول  خدمة 
االأمر  امل�ستثمرين،  �سرائح  كبريا من جميع 

الذي يف�سر ا�ستمرار منوها عاما بعد عام .
حر�ض  اأبوظبي  �سوق  اأن  البلو�سي  واأ���س��اف 
خالل ال�سنوات املا�سية على تنويع املنتجات 
،وقد  وامل�ستثمرين  لل�سركات  اال�ستثمارية 
االيجابية  االن��ع��ك��ا���س��ات  ال��ت��ج��رب��ة  اأث��ب��ت��ت 
خلدمة التداول بالهام�ض على عمل �سركات 

م��ن قبل  امل��ت��زاي��د  االه��ت��م��ام  تعك�ض   2016
حد  ع��ل��ى  ال��و���س��اط��ة  و���س��رك��ات  امل�ستثمرين 
�سواء لال�ستفادة من تلك اخلدمة مبا يعزز 
اأن  اىل  ال�سوق..م�سريا  و�سيولة  ن�ساط  من 
توفري خدمة التداول بالهام�ض مثل اأهمية 
اخلدمات  لتنويع  الو�ساطة  ل�سركات  كبرية 
اإ�سافية  مرونة  وفر  كما  لعمالئها،  املقدمة 
الالزمة  �سيولتهم  ل��ت��ع��زي��ز  للم�ستثمرين 

لتنفيذ تداوالتهم .
 وب���ال���ع���ودة اىل ت��ف��ا���س��ي��ل ح���رك���ة ال���ت���داول 
بلغت  فقد  االأ���س��واق  م�ستوى  على  بالهام�ض 
القيمة االإجمالية للتداول بالهام�ض يف �سوق 
دبي املايل خالل العام 2016، نحو 70.5 
اإجمايل  %26.46 من  مليار درهم �سكلت 
وو�سل  و����س���راًء،  بيعاً  ال�����س��وق  ال���ت���داوالت يف 
ال��ت��ي ج��رى متويلها مبوجب  ع��دد اال���س��ه��م 
�سكلت  �سهم  مليار   62.58 اخل��دم��ة  ه��ذه 
اال�سهم  ح��ج��م  اإج���م���ايل  م���ن   29.41%
املتداولة البالغة 212.7 مليار �سهم. ووفقا 
املايل  دبي  �سوق  عن  ال�سادرة  لالإح�سائيات 
يف  بالهام�ض  ال��ت��داوالت  قيمة  �سجلت  فقد 

2016 ارتفاعاً بن�سبة %12.8 مقارنة مع 
و�سلت  فقد  االأخر  اجلانب  وعلى   .2015
اأبوظبي  ���س��وق  يف  بالهام�ض  ال��ت��داول  قيمة 
لالأوراق املالية 15.2 مليار درهم ، ت�سكل ما 
التداول  قيمة  اإجمايل  %15.4من  ن�سبته 
اإجمايل عدد  2016.وبلغ  العام  امل�سجلة يف 
االأ�سهم التي جرى متويلها مبوجب اخلدمة 
نحو 15.5 مليار �سهم يف ذات فرتة الر�سد . 
وا�ستحوذت ا�سهم ال�سركات العقارية املتداولة 
يف �سوقي اأبوظبي ودبي املاليني على الن�سيب 
االكر من الت�سهيالت املالية وبقيمة و�سلت 
ن�سبته  م��ا  ت�سكل  دره��م  مليار   50 نحو  اىل 
التي  الت�سهيالت  اج��م��ايل  م��ن   58.3%
العام  يف  للعمالء  الو�ساطة  �سركات  قدمتها 
بالهام�ض  التداول  لنظام  ووفقا   .  2016
وال�سلع  املالية  االأوراق  هيئة  ا�سدرته  ال��ذي 
الو�ساطة  ل�سركات  �سمح  فقد   2008 ع��ام 
يف  عمالئها  ا���س��ت��ث��م��ارات  م��ن  ن�سبة  مت��وي��ل 
االأوراق املالية ب�سمان تلك االأوراق املالية اأو 
اأي �سمانات اأخرى يف احلاالت الواردة ح�سراً 

يف النظام.
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املال والأعمال

ال�صتدامة االأعمال بني القطاعني احلكومي واخلا�ص
»اقت�سادية دبي« واجلمعية الدولية للفعاليات احلية »اإيليا« 

تعززان  �سراكتهما لدعم مبادرة »ملتقى �سراكة جمتمع االأعمال«
ا•• دبي-الفجر:

الدولية  اجلمعية  مع  تفاهم  مذكرة  دبي  يف  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  وقعت   
للفعاليات احلية اإيليا ال�سرق االأو�سط وهي اجلمعية اخلا�سة بتطوير الفعاليات، 
االأعمال  جمتمع  �سراكة  ملتقى  مبادرة  لدعم  ا�سرتاتيجية  �سراكة  لبناء  وذلك 
الرامية اإىل توطيد العالقات مع جمتمع االأعمال من القطاع اخلا�ض يف اإمارة 
دبي، والتي اأطلقتها اقت�سادية دبي يف بداية العام املن�سرم. وتن�سجم االتفاقية 
االقت�سادية  القطاعات  منو  دعم  اإىل  الرامية  دبي  اقت�سادية  ا�سرتاتيجية  مع 
جديدة  م��ب��ادرات  توفري  عر  االقت�سادية،  الرفاهية  وحتقيق  اال�سرتاتيجية، 
القت�س�اد دبي من خالل حتفيز القط�اعني العام واخلا�ض على التعاون معاً، من 
اأجل اال�ستثمار وتطوير اقت�ساد دبي على نحو م�ستدام. وقام بتوقيع االتفاقية 
ال�سوؤون اال�سرتاتيجية  التنفيذي لقطاع  ال�سعدي، املدير  كل من حممد �ساعل 
املوؤ�س�سية يف دائرة التنمية االقت�سادية بدبي؛ وال�سيدة لي�سي فري، نائب الرئي�ض 
اإيليا ال�سرق االأو�سط، بح�سور عدد من امل�سوؤولني واملدراء التنفيذيني  جلمعية 
جمتمع  �سراكة  ملتقى  الق��ى  ال�سعدي:  �ساعل  حممد  وق��ال  اجلهتني.  كال  من 
االأعمال يف دورته االأوىل ردود اأفعال عديدة بهدف بناء �سراكة فعالة مع دائرة 
التنمية االقت�سادية لتبادل االأفكار واخلرات وتطوير اال�سرتاتيجيات التي من 
م�ستقبل  نحو  االأعمال  الأ�سا�سيات  قواعد  وو�سع  التحديات  على  التغلب  �ساأنها 
ا�سرتاتيجية ذو قيمة م�سافة وداعمة  �سراكة  اإيليا هي  �سراكتنا مع  اإن  اأف�سل. 
تنمية  يف  �سي�سهم  م��ا  وه��و  املقبلة،  دورات����ه  يف  االأع��م��ال  جمتمع  ���س��راك��ة  مللتقى 
حتت�سنها  التي  والعاملية  احلية  الفعاليات  جمال  تعزيز  عر  املحلي  االقت�ساد 
دبي يف �ستى املجاالت. واأ�ساف ال�سعدي  �ستعمل اقت�سادية دبي مع اإيليا ال�سرق 
وهذا  ال�سناعة  تعزيز منو هذه  �ساأنها  التي من  املبادرات  اإط��الق  على  االأو�سط 
الفعاليات  جمال  يف  التنظيمية  البيئة  لتح�سني  للنقا�ض  جل�سات  تنظيم  ي�سمل 
هذه  وحجم  حالة  حتديد  �ساأنها  من  التي  بالدرا�سات  للقيام  باالإ�سافة  احلية، 
ت�ساهم  التي  املقرتحات  وو�سع  دب��ي  اقت�سادية  يف  م�ساهمتها  وم��دى  ال�سناعة 
والتحديات  العقبات  حت��دي��د  على  اإيليا  م��ع  و�سنعمل  امل��ج��ال.  ه��ذا  حت�سني  يف 
التي �سترتجم كمبادرة  الالزمة  التو�سيات  ال�سناعة وتقدمي  التي تواجه هذه 
فعالة من قبل اجلهات املعنية. ومن جانبها، قالت لي�سي فري: ي�سعدنا يف اإيليا 
ال�سرق االأو�سط توقيع هذه االتفاقية مع اقت�سادية دبي والتي �ستعمل كو�سيلة 
ات�سال فعالة ملناق�سة التحديات ال�سناعية بني كل من دائرة التنمية االقت�سادية 
التنمية  دائ���رة  و�ستقوم  االآن.  حتى  حققناه  مب��ا  �سعداء  ونحن  اإيليا.  واأع�����س��اء 
ال�سنوات  م��دى  على  االأع��م��ال  جمتمع  �سراكة  ملتقى  اإط��ار  �سمن  االقت�سادية 
املقدمة  واالأف��ك��ار  املالحظات  جلمع  خم�س�سة  من�سات  باإطالق  املقبلة  الثالث 
من جمتمع االأعمال حول املبادرات وال�سيا�سات االقت�سادية احلالية وامل�ستقبلية، 
املعنية  اجلهات  مع  والتعاون  والفر�ض  بالتوجهات  املتعلقة  املعلومات  وم�ساركة 

الرئي�سية يف القطاع اخلا�ض �سم�ن املجاالت ذات االهتمام امل�سرتك. 

االإمارات ت�ست�سيف اأول ور�سة 
فنية تنظمها اأوبك خارج املنظمة

•• اأبوظبي -وام :

امل�سدرة  ال��دول  منظمة  نظمتها  فنية  ور�سة  اأول  االإم���ارات  دول��ة  ا�ست�سافت 
الور�سة  ح�سر  الطاقة.  وزارة  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  خارجها  اأوب���ك  للبرتول 
تنظيم  ياأتي  الطاقة.  وزي��ر  املزروعي  فار�ض  فرج  حممد  بن  �سهيل  معايل   ..
الكفاءات  تنمية  على  الطاقة  وزارة  حر�ض  على  تاأكيدا  الور�سة  وا�ست�سافة 
واملعرفة  امل��ه��ارات  واكت�ساب  اخل��رات  تبادل  خ��الل  من  املتخ�س�سة  الوطنية 
من اخلراء واملخت�سني حيث ي�سارك فيها اأربعة خراء يف املعلومات الذكية 
والبيانات االإح�سائية من منظمة اأوبك . تناق�ض الور�سة - التي ي�سارك فيها 
 - بالنفط  املعنية  الوطنية  وال�سركات  واجلهات  الطاقة  وزارة  من  موظفون 
�سفافية  بكل  البيانات  تزويد  كيفية  يف  العامل  م�ستوى  على  املتبعة  املنهجية 
والغاز  للنفط  البيانات  ج��ودة  تقييم  يف  امل�ستخدمة  الطرق  بجانب  وو�سوح 
ال�سنوية  االح�سائيات  يف  املعتمدة  العاملية  الفنية  امل�سطلحات  اإىل  اإ�سافة 

لتقدمي معلومات النفط والغاز والتي ت�سهم برفع جودة املعلومات وكفاءتها.

االأ�سهم االإماراتية ترفع مكا�سبها اىل 
بداية اال�سبوع منذ  مليار درهم   15.3

•• اأبوظبي-وام:

عك�ست اأ�سواق املال االماراتية اجتاهها خالل ال�ساعة االأخرية من تعامالت 
الأكر  حركتها  على  ال��ه��دوء  �سيطرة  بعد  ���س��ع��ودا  وارت����دت  ام�����ض  جل�سة 
االأ�سهم  ال�سراء على �سريحة  ع��ودة عمليات  �ساعتني وذل��ك بدعم من  من 
والعقار.  واال�ستثمار  البنوك  قطاعات  �سمن  امل��درج��ة  ،خا�سة  القيادية 
وك�سبت القيمة ال�سوقية الأ�سهم ال�سركات املتداولة نحو 4.2 مليار درهم 
مما رفع من اجمايل املكا�سب منذ بداية االأ�سبوع اىل 15.3 مليار درهم 
تقريبا. وجنح املوؤ�سر العام ل�سوق اأبوظبي ل��الأوراق املالية يف االرتفاع مع 
نهاية التعامالت بن�سبة %0.52 بالغا م�ستوى 4545 نقطة ،ويف املقابل 
اأخرتق املوؤ�سر العام ل�سوق دبي املايل حاجز 3718 بنمو ن�سبته 0.74% 
دعم  يف  اأ�سهمت  التي  االأ�سهم  قائمة  و�سملت   . االم�ض  جل�سة  مع  مقارنة 
االأ�سواق �سهم دبي لال�ستثمار الذي ك�سب نحو %2 بالغا 2.59 درهم يف 
حني جتاوزت مكا�سب �سهم �سوق دبي %3 �ساعدا اىل 1.37 درهم و�سط 
التداول  �سهية  و�سجلت   . دره��م  ماليني   106 قيمتها  جت��اوزت  �سفقات 
حت�سنا مقارنة مع تعامالت اليوم ال�سابق وبلغت قيمة ال�سفقات املرمة يف 
ال�سوقني نحو 1.4 مليار درهم وعدد االأ�سهم املتداولة 730 مليون �سهم 

تقريبا نفذت من خالل 8956 �سفقة.

خال االجتماع الوزاري للجنة االقت�صادية امل�صرتكة

االإمارات وتركيا حتددان اآليات لتطوير التعاون يف 13 قطاعا حيويا
املن�صوري: العمل على االنتقال بالعاقات االقت�صادية اإىل م�صتويات اأكرث تقدما وتنوعا

نائب رئي�ص الوزراء الرتكي: البلدان ميتلكان فر�صا واعدة لارتقاء بحجم العاقات الثنائية

ري����ادة االأع���م���ال ال��وط��ن��ي��ة وت��ع��زي��ز قدرتها 
وحمفزة  داع��م��ة  بيئة  وتطوير  التناف�سية 
ل��الب��ت��ك��ار يف ���س��وء روؤي���ت���ه���ا ال��ط��م��وح��ة يف 
ال��ت��ح��ول ن��ح��و اق��ت�����س��اد م��ت��ن��وع ق��ائ��م على 

املعرفة واالبتكار.
امل�سرتك  ال����ت����ع����اون  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى  واأك��������د 
والتحديات  امل���ع���وق���ات  وت���ذل���ي���ل  خل��ف�����ض 
واال�ستثمار  ل��ل��دخ��ول  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  اأم�����ام 
القطاع  يلعبه  مل��ا  وذل���ك  البلدين،  ب��اأ���س��واق 
اأ���س��ا���س��ي يف ت��ر���س��ي��خ قوة  اخل��ا���ض م��ن دور 
ف�سال  والتجارية،  االقت�سادية  العالقات 
البلدين  ب��ني  ال��زي��ارات  ت��ب��ادل  ع��ن ت�سجيع 
والقطاع اخلا�ض  امل�ستويني احلكومي  على 
الفر�ض  اأب����رز  ع��ل��ى  دائ���م  ب�سكل  ل��الط��الع 
املتاحة و�سبل اال�ستفادة منها. ومن جانبه، 
رئي�ض  ن��ائ��ب  �سيم�سك  م��ع��ايل حم��م��د  اأك���د 
ال��وزراء الرتكي، على اأهمية انعقاد اللجنة 
امل�������س���رتك���ة، وال���ت���ي طرحت  االق���ت�������س���ادي���ة 
البلدين  اأم��ام  البناءة  الفر�ض  من  العديد 
لتعزيز اأطر التعاون االقت�سادي والتجاري 
يف عدد من املجاالت ذات االأولوية. واأ�ساف 
الفر�ض  م��ن  ال��ع��دي��د  ميتلكا  ال��ب��ل��دي��ن  اأن 
ال������واع������دة ل����الرت����ق����اء ب���ح���ج���م ال���ع���الق���ات 

االقت�سادية املرحلة املقبلة.
واأك�����د ع��ل��ى اأن ن��ت��ائ��ج ال��ل��ج��ن��ة ت���وؤك���د على 
اأفاق  تطوير  يف  املتبادل  واالإ�سرار  التفاهم 
العالقات االقت�سادية امل�سرتكة، م�سريا اإىل 
اأن الفرتة املقبلة �ست�سهد ن�ساطا وا�سعا من 
اجلانبني ملتابعة التطورات يف املجاالت التي 
مت االتفاق عليها، وتوقيع عدد من اتفاقيات 
املجاالت  م��ن  ع���دد  يف  امل�ستهدفة  ال��ت��ع��اون 
امل�ستجدات  اإىل  �سيم�سك  واأ���س��ار  احليوية. 
مبفاو�سات  يتعلق  فيما  اإح��رازه��ا  مت  التي 
ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ج��ارة احل���رة ب��ني ت��رك��ي��ا ودول 
جم��ل�����ض ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي، م�����س��ريا اإىل 
ملمو�ض  ت��ق��دم  حتقيق  على  ب���الده  ح��ر���ض 
اإذ  القريب،  امل�ستقبل  يف  املفاو�سات  تلك  يف 
يحدث  اأن  ���س��اأن��ه  م��ن  االت��ف��اق��ي��ة  توقيع  اأن 
ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف م�����س��ت��وى ال���ع���الق���ات بني 
جلهود  كبريا  دعما  �سي�سكل  كما  اجلانبني، 
والتجارية  االقت�سادية  العالقات  تطوير 
بني  الثنائي  امل�ستوى  على  واال�ستثمارية 

االإم������ارات وت��رك��ي��ا. واأك����د ع��ل��ى اأهمية 
بني  واالقت�سادية  التجارية  البعثات  تعزيز 
اجلانبني ملا لها من اأثر يف تعميق الروابط 
املجال  واإت�����اح�����ة  االأع�����م�����ال  ب����ني جم��ت��م��ع 
لالطالع على فر�ض اال�ستثمار، م�سريا اإىل 
االهتمام املتزايد من قبل ال�سركات الرتكية 
االإماراتي  بال�سوق  ا�ستثماراتها  يف  للتو�سع 
فر�ض  حتمل  التي  القطاعات  م��ن  ع��دد  يف 
ال��ت��ع��اون يف  من��و واع�����دة، واأب���رزه���ا تعميق 
االإ�سالمي،  والتمويل  امل�سرفية  اخلدمات 
واأي�سا جماالت الطاقة املتجددة وال�سياحة 
وتكنولوجيا  وال��ن��ق��ل  وال��ت��ع��ل��ي��م  وال�����س��ح��ة 
امل��ع��ل��وم��ات، ف�����س��ال ع���ن وج����ود ال��رغ��ب��ة يف 
تطوير اأوجه التعاون بني املوؤ�س�سات املعنية 
املنتجات  وم��ق��اي��ي�����ض  م���وا����س���ف���ات  ب��و���س��ع 
���س��اأن��ه تعزيز  مل��ا م��ن  البلدين  ب��ني  احل���الل 
املجال  بناءة بني اجلانبني يف هذا  �سراكات 
احل����ي����وي وال�������ذي ي��ت��م��ت��ع مب����ع����دالت منو 

مت�سارعة.
كما ا�ستعر�ض نائب رئي�ض ال��وزراء الرتكي 
برامج  �سمن  املطروحة  امل�ساريع  من  ع��دد 
احلكومة  ت���ن���ف���ذه���ا  ال����ت����ي  اخل�����س��خ�����س��ة 
التعدين  جم���االت  ت�سمل  وال��ت��ي  ال��رتك��ي��ة، 
واملوانئ،  ال�سكر  ومعاجلة  الطاقة  وتوليد 
اال�ستثمارات  تواجد  لتعزيز  فر�ض  ومتثل 
االإم���ارات���ي���ة يف ال�����س��وق ال��رتك��ي خ��ا���س��ة يف 
ال�سركات  ب��ه��ا  تتمتع  ال��ت��ي  اخل����رات  ظ��ل 

االإماراتية يف هذه القطاعات.
املرر،  �ساهني  خليفة  ���س��ع��ادة  ق��ال  وب����دوره، 
اجتماعات  ب����اأن  ان���ق���رة،  يف  ال���دول���ة  ���س��ف��ري 
ال��ل��ج��ن��ة االق��ت�����س��ادي��ة امل�����س��رتك��ة ت���اأت���ي يف 
وال  البلدين،  ب��ني  الطيبة  ال��ع��الق��ات  اإط���ار 
بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  زي���ارة  بعد  �سيما 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د 
اأكتوبر  الرتكية يف  اإىل اجلمهورية  الدويل 
املحادثات  اأن  ال�سفري  �سعادة  واأ�سار  املا�سي. 
والتجارية  االقت�سادية  العالقات  تناولت 
دعمها  وو�سائل  البلدين  بني  واال�ستثمارية 
امل�سالح  ي��خ��دم  مب��ا  وتنميتها  وت��ط��وي��ره��ا 
االإمكانيات  ظ���ل  يف  ل��ل��ط��رف��ني  امل�����س��رتك��ة 
االقت�سادية الكبرية للبلدين، واأن املحادثات 

كانت مثمرة وجرت يف جو ودي. 

•• انقرة –الفجر:

 2017 7 ف��راي��ر  ال��ث��الث��اء،  ام�����ض  انعقد 
االقت�سادية  ل��ل��ج��ن��ة  ال�������وزاري  االج���ت���م���اع 
وتركيا يف  االإم���ارات  بني  التا�سعة  امل�سرتكة 
برئا�سة  وذل���ك  اأن��ق��رة،  ال��رتك��ي��ة  العا�سمة 
�سعيد  بن  �سلطان  املهند�ض  معايل  من  كل 
حممد  ومعايل  االقت�ساد،  وزي��ر  املن�سوري 

�سيم�سك نائب رئي�ض وزراء تركيا.
حممد  املهند�ض  �سعادة  االجتماع  يف  �سارك 
وزارة  وكيل  ال�سحي  العزيز  عبد  بن  اأحمد 
و�سعادة  االق��ت�����س��ادي��ة  ل��ل�����س��وؤون  االق��ت�����س��اد 
ال���دول���ة لدى  ���س��ف��ري  امل����رر  ���س��اه��ني  خليفة 
تركيا، و�سعادة جمعة الكيت الوكيل امل�ساعد 
ل�سوؤون التجارة اخلارجية بوزارة االقت�ساد، 
هيئة  ع��ام  م��دي��ر  املعيني  اهلل  عبد  و���س��ع��ادة 
و�سعادة  واملقايي�ض،  للموا�سفات  االإم���ارات 
ال�سوؤون  اإدارة  م��دي��ر  ال��ت��ف��اق  ع��ب��ي��د  ف��ه��د 
اخلارجية  ب���وزارة  والتجارية  االقت�سادية 
ب��و عميم  و�سعادة حمد  ال���دويل،  وال��ت��ع��اون 
مدير عام غرفة جتارة و�سناعة دبي، و�سعادة 
لهيئة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�����س��رك��ال  م���روان 
)�سروق(،  والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة 
اإىل جانب عدد من كبار امل�سوؤولني وممثلي 

موؤ�س�سات حكومية من البلدين.
التطورات  االجتماع  ناق�ض اجلانبان خالل 
التحديات  ظل  يف  بلدانهم  يف  االقت�سادية 
االق��ت�����س��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة و���س��ب��ل ت��ع��زي��ز اأطر 
التعاون امل�سرتك، وعك�ست املناق�سات تفاهم 
متبادل وغبة وا�سحة يف االنتقال مب�ستوى 
ال���ع���الق���ات االق��ت�����س��ادي��ة وال���ت���ج���اري���ة اإىل 
االأهداف  يخدم  ومب��ا  تقدما  اأك��ر  مرحلة 
ال��ت��ن��م��وي��ة ل��ل��ب��ل��دي��ن. وج����اء ع��ل��ى حم�سر 
بني  التا�سعة  امل�سرتكة  االقت�سادية  اللجنة 
اأطر  تعزيز  على  االت��ف��اق  وتركيا  االإم����ارات 
13 قطاعا حيويا �سم التجارة  التعاون يف 
اخلارجية وال�سناعة واال�ستثمار واخلدمات 
ال�سغرية  وامل�����س��اري��ع  وامل�����س��رف��ي��ة،  امل��ال��ي��ة 
وامل��ت��و���س��ط��ة واالب��ت��ك��ار، وال���ط���ريان املدين، 
االت�ساالت  وق���ط���اع  امل���ت���ج���ددة،  وال���ط���اق���ة 
والنقل،  املعلومات،  وتكنولوجيا  الال�سلكية 
وال�سحة،  احليوانية،  واالأغ��ذي��ة  وال��زراع��ة 

والتعليم وال�سياحة.
اإن�ساء  اأت��ف��ق اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى ����س���رورة  ك��م��ا 
البينية،  التجارة  لزيادة  م�سرتكة  مبادرات 
امل�ستثمرين  ا�ستفادة  من خالل العمل على 
من البلدين من فر�ض الو�سول اإىل اأ�سواق 
اآ�سيا  التعاون اخلليجي وغرب  دول جمل�ض 
من جانب، واأ�سواق اآ�سيا الو�سطى من جانب 
اأخر. واأي�سا العمل على تعميق الروابط بني 
جمتمع االأعمال وغرف التجارة وال�سناعة، 
التجاري بني  التعاون  مبا يعمل على زيادة 

القطاع اخلا�ض من اجلانبني.
ق����ال م��ع��ايل امل��ه��ن��د���ض ���س��ل��ط��ان ب���ن �سعيد 
العالقات  اإن  االق��ت�����س��اد،  وزي���ر  امل��ن�����س��وري 
وقائمة  ت��اري��خ��ي��ة،  ال��رتك��ي��ة  االإم����ارات����ي����ة 
امل�سرتكة،  امل�سالح  واح���رتام  التفاهم  على 

والرغبة املتبادلة يف تعميق اأوا�سر التعاون 
الثنائي، وحتديدا على ال�سعيد االقت�سادي 

والتجاري.
وت��اب��ع اأن ق���وة ال���رواب���ط االق��ت�����س��ادي��ة بني 
البلدين انعك�ست يف ت�سدر االإمارات لقائمة 
م�ستوى  على  لرتكيا  التجاريني  ال�سركاء 
امل��ن��ط��ق��ة ف��ي��م��ا مت��ث��ل ت��رك��ي��ا ���س��اد���ض اأكر 
م�ستورد من االإمارات، باإجمايل حجم جتارة 
 9.1 اأك��ر من  بلغت  نفطية  خارجية غري 
ف�سال   .2016 ع���ام  بنهاية  دوالر  م��ل��ي��ار 
ع��ن ت��رك��ز اال���س��ت��ث��م��ارات امل��ت��ب��ادل��ة يف عدد 
البلدين  القت�ساد  احليوية  القطاعات  من 
والفندقي  ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  اأب���رزه���ا  م��ن 
والطاقة واالت�ساالت  الغذائية  وال�سناعات 

وتكنولوجيا املعلومات.
الرغم  على  اأن��ه  املن�سوري  معايل  واأو���س��ح 
اأنها ال تزال  اإال  املتقدمة،  االأرق��ام  من تلك 
لل�سراكة  ال��ك��ام��ل��ة  االإم���ك���ان���ات  ت��ع��ك�����ض  ال 
ظل  يف  البلدين  ب��ني  القائمة  االقت�سادية 
اأن  املقومات والقدرات املتوفرة، م�سريا اإىل 
اإحدى  ت�سكل  امل�سرتكة  االقت�سادية  اللجنة 
امل��ن�����س��ات امل��ث��ال��ي��ة ال���س��ت��ك�����س��اف م��زي��د من 
التعاون  اأف��اق  لتعزيز  واالإم��ك��ان��ات  الفر�ض 

خالل املرحلة املقبلة.
عليها  رك����زت  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات  اأن  وت���اب���ع 
متطلبات  تخدم  اجتماعاتها  خالل  اللجنة 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة وت���ول���د ال��ع��دي��د من 
ال��ف��ر���ض الإق���ام���ة ���س��راك��ات م��ن ���س��اأن��ه��ا اأن 
العالقات  م�ستوى  يف  نوعية  نقلة  حت��دث 
بها  واالن��ت��ق��ال  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  االقت�سادية 
وذلك  وتنوعا،  تقدما  اأك��ر  م�ستويات  اإىل 
م���ن خ���الل االت���ف���اق ع��ل��ى خ��ط��ط وا�سحة 
القطاعات  يف  التعاون  مب�ستوى  لالرتقاء 
ال�سحية،  الرعاية  �سملت  والتي  امل�ستهدفة 
والطاقة املتجددة، واالت�ساالت وتكنولوجيا 
امل���ع���ل���وم���ات، وال���ن���ق���ل، وال����ط����ريان امل����دين، 
والزراعة، وال�سناعات الغذائية، وال�سياحة، 
وامل�سرفية  امل��ال��ي��ة  اخل���دم���ات  ع���ن  ف�����س��ال 
وامل�����������س�����ارف وامل�����ع�����ام�����الت االإ�����س����الم����ي����ة، 
يتعلق  فيما  التعاون  األ��ي��ات  تطوير  واأي�سا 
املنتجات  وموا�سفات  مقايي�ض  باعتمادات 
احلالل وتبادل اخلرات والتجارب يف هذا 
ت��ع��زي��ز م�����س��ت��وى التعاون  ال�����س��دد، واأي�����س��ا 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع  ق��ط��اع  يف 
اأ�سا�سية من  ركيزة  ي�سكل  والذي  واالبتكار، 
رك��ائ��ز ال��ن��م��و االق��ت�����س��ادي، وي��ح��م��ل فر�ض 
وا�سعة الإقامة ا�ستثمارات و�سراكات وتعاون 
فني وعلمي مبا يعزز من قوة الروابط التي 

جتمع البلدين.
حوافز  كلمته  خالل  املن�سوري  وا�ستعر�ض 
ومميزات بيئة االأعمال بالدولة، ف�سال عن 
الفر�ض املتاحة خالل املرحلة املقبلة خا�سة 
�سخمة  دول��ي��ة  فعاليات  ا�ست�سافة  ظ��ل  يف 
ودع���ا  اك�سبو2020،  م��ع��ر���ض  واأب����رزه����ا 
باال�ستفادة  االتراك  وامل�ستثمرين  ال�سركات 
املتاحة، كما تطرق  اال�ستثمار  من جماالت 
اإىل اخلطوات التي اتخذتها الدولة لتمكني 

اأك���دا على  ال��ط��رف��ني  ب���اأن  واأو���س��ح �سعادته 
لتنمية  امل�����س��رتك��ة  اجل��ه��ود  ل��ب��ذل  �سعيهما 
املجاالت  خمتلف  يف  االقت�سادية  العالقات 
وا�ستعر�سا الفر�ض القائمة لال�ستفادة من 
املوقع املميز والبنية التحتية املوؤهلة لكل من 
دولة االمارات العربية املتحدة واجلمهورية 
اال�سواق  يف  ت��واج��ده��م��ا  ل���زي���ادة  ال��رتك��ي��ة 
االقليمية والدولية، كما اأكد الطرفان على 
اأهمية دور القطاع اخلا�ض و�سرورة تي�سري 

و�سوله اإىل ا�سواق البلدين.
و�سم حم�سر اللجنة االقت�سادية امل�سرتكة 
اأطر  وتركيا حتديد  االإم��ارات  التا�سعة بني 
ق��ط��اع��ا حيويا،   13 امل�����س��رتك يف  ال��ت��ع��اون 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ال��ل��ج��ن��ة  حم�����س��ر  يف  وج������اء 
تعزيز  ع��ل��ى  بالعمل  اخل��ارج��ي��ة،  ب��ال��ت��ج��ارة 
وزي�������ادة ح��ج��م ال���ت���ج���ارة اخل���ارج���ي���ة على 
على  واأي�سا  البلدين،  بني  الثنائي  امل�ستوى 
م�����س��ت��وى االإق��ل��ي��م��ي��ة ب��اأ���س��واق امل��ن��ط��ق��ة من 
خالل ما ي�سكله اجلانبان من بوابة للنفاذ 
اإىل اأ�سواق واع��دة، اإذ ت�سكل االإم��ارات بوابة 
التعاون  جمل�ض  دول  اأ���س��واق  اإىل  للدخول 
تركيا  ت�سكل  فيما  اأ���س��ي��ا،  وغ��رب  اخلليجي 

بوابة للنفاذ اإىل اأ�سواق و�سط اأوروبا.
العمل  اأه��م��ي��ة  امل��ح�����س��ر  ت��ن��اول  ع��ن  ف�سال 
و�سعتها  التي  االأه���داف  لتحقيق  امل�سرتك 
الدائمة  ب��ال��ل��ج��ن��ة  اخل��ا���س��ة  االج��ت��م��اع��ات 
ل��ل��ت��ع��اون االق��ت�����س��ادي وال���ت���ج���اري ملنظمة 
والرامية  )الكومي�سك(  االإ�سالمي  التعاون 
الدول  بني  البينية  التجارة  حجم  منو  اإىل 

االأع�ساء.
واأي�سا بحث األيات تعزيز التعاون ال�سناعي 
وت�سجيع  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  ال��ف��ر���ض  وزي������ادة 
فر�ض  ال����س���ت���ك�������س���اف  اخل�����ا������ض  ال����ق����ط����اع 
ا�ستثمارية جديدة الإقامة م�ساريع م�سرتكة 
مع نظرائهم يف كال البلدين واأهمية تبادل 
االأع��م��ال واملبتكرين،  ب��ني رج���ال  ال��زي��ارات 
احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  وت�سجيع 
االبتكار  على  اخلا�ض  والقطاع  واجلامعات 

ونقل التكنولوجيا.
ك��م��ا ات��ف��ق اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل مذكرة 
التفاهم املوقعة بني احتاد االإم��ارات لغرف 
وتبادل  الغرف  واحت��اد  وال�سناعة  التجارة 
اأج����ل زي����ادة التعاون  ال�����س��ل��ع يف ت��رك��ي��ا م��ن 
ال���ت���ج���اري ب����ني ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ض يف كال 

البلدين.
واأي�سا اتفق اجلانبان على ت�سجيع اجلهات 
امل��خ��ت�����س��ة ب����اإج����راء درا�����س����ات م�����س��رتك��ة يف 
وامل�سرفية  امل���ال���ي���ة  اخل����دم����ات  جم������االت 
االإ�سالمي  ال��ت��م��وي��ل  جم���ال  يف  وحت���دي���دا 
القطاع  ه����ذا  يف  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  و���س��ب��ل 
تبادل  ع���ل���ى  االت����ف����اق  مت  ك���م���ا  احل����ي����وي. 
ال�سغرية  امل�ساريع  موؤ�س�سات  بني  اخل��رات 
واأي�سا  واالإم����������ارات،  ب��رتك��ي��ا  وامل��ت��و���س��ط��ة 
االت���ف���اق ع��ل��ى ات��خ��اذ االإج�������راءات الالزمة 
ب��ني اجلهات  ال��ت��ع��اون  م��ن  م��زي��د  لت�سجيع 
احل��ك��وم��ي��ة وال��ق��ط��اع اخل��ا���ض يف جماالت 

الزراعة واملنتجات الغذائية.

خال اجتماعه ال� 43

املجل�ش االأعلى للطاقة يف دبي ي�ستعر�ش التقدم احلا�سل يف تنفيذ اأبرز الربامج واملبادرات وامل�ساريع 
•• دبي-الفجر:

 تراأ�ض �سعادة �سعيد حممد الطاير، نائب 
دبي،  يف  للطاقة  االأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�ض 
االجتماع ال� 43 للمجل�ض والذي جرت 
تنفيذ  يف  العمل  �سري  مناق�سة  خ��الل��ه 
الطاقة،  ق��ط��اع  �سمن  امل�����س��اري��ع  ك���رى 
بح�سور كل من �سعادة  املهند�ض ح�سني 
ن��ا���س��ر ل���وت���اه، م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة دبي، 
و�سعادة عبداهلل بن كلبان الع�سو املنتدب 
االم���ارات  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�ض 

بطي  اأحمد  و�سعادة  لالأملنيوم،  العاملية 
املحريبي، االأمني العام للمجل�ض االأعلى 
للطاقة يف دبي، و�سيف حميد الفال�سي، 
اإينوك،  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
دائرة  ع��ام  مدير  عبدالكرمي،  وعبداهلل 
�سريف،  ال��ن��ف��ط، وخ��ال��د حممد  ���س��وؤون 
م�ساعد املدير العام لقطاع رقابة البيئة 
وال�سحة وال�سالمة ببلدية دبي، ووليد 
للطاقة  دبي  جلنة  رئي�ض  نائب  �سلمان، 
بو�سهاب،  ن��ا���س��ر  ج��ان��ب  اإىل  ال��ن��ووي��ة، 
اال�سرتاتيجية  لقطاع  التنفيذي  املدير 

الطرق  هيئة  يف  املوؤ�س�سية  واحل��وك��م��ة 
واملوا�سالت بدبي، وفريديريك �سيمني، 
للبرتول،  دب����ي  مل��وؤ���س�����س��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
دبي  لهيئة  العام  املدير  كاتل،  و�سيمون 

.)DUSUP( للتجهيزات
التقدم  ا���س��ت��ع��را���ض  االج���ت���م���اع  و���س��ه��د 
احل���ا����س���ل يف ت��ن��ف��ي��ذ اأب��������رز ال����رام����ج 
وامل������ب������ادرات وامل�������س���اري���ع ال����ك����رى، ويف 
لالقت�ساد  ال��ع��امل��ي��ة  املنظمة  مقدمتها 
وم�سروع   ،)WGEO( االأخ�������س���ر 
املائية  بالطاقة  الكهرباء  توليد  حمطة 

امل��خ��زن��ة يف ح��ت��ا، وم���ب���ادرة دب���ي للتنقل 
���س��ع��ادة �سعيد حممد  االأخ�����س��ر.  وق���ال 
ال��ط��اي��ر: ت��ط��ب��ي��ق��اً ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة دبي 
اأطلقها  التي   2050 النظيفة  للطاقة 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ���س��ي��دي 
بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة، 
رئي�ض جمل�ض الوزراء، حاكم دبي – رعاه 
عاملي  م��رك��ز  اإىل  االإم����ارة  لتحويل  اهلل، 
االأخ�سر،  واالقت�ساد  النظيفة  للطاقة 
امل�ساريع  ا�ستعرا�ض  االجتماع  خالل  مت 
اال�سرتاتيجية  وال���رام���ج  وامل����ب����ادرات 
التي تعمل على تاأ�سي�ض منوذج م�ستدام 
لتوفري الطاقة ودعم النمو االقت�سادي 
لنكون  ومواردها،  بالبيئة  االإ�سرار  دون 
ال���ك���رب���ون���ي���ة على  ال��ب�����س��م��ة  االأق�������ل يف 

م�ستوى العامل بحلول عام 2050.
واأ�������س������اف �����س����ع����ادت����ه: ن���اق�������س���ن���ا خ���الل 
ال��ث��ال��ث واالأرب����ع����ني خارطة  اج��ت��م��اع��ن��ا 
ا�سرتاتيجية  لتنفيذ  املعتمدة  الطريق 
التي   ،2050 ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ل��ل��ط��اق��ة  دب���ي 
دبي  طاقة  من   7% توفري  اإىل  تهدف 
بحلول  النظيفة  ال��ط��اق��ة  م�����س��ادر  م��ن 
عام  ب���ح���ل���ول  و25%   ،2020 ع�����ام 
 .2050 عام  بحلول  و75%   2030
ال�سم�سية  االأل��واح  تقنية  على  و�سنعتمد 
رئي�سي،  ب�سكل   )PV( الكهرو�سوئية 

ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  تقنية  ع��ل��ى  واأي�����س��اً 
العالية  ق��درت��ه��ا  م��ع   )CSP( امل��رك��زة 
ع��ل��ى ال��ت��خ��زي��ن ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه���داف���ن���ا يف 
م�سادر  من  الطاقة  من   75% توليد 
 .2050 ع��ام  بحلول  ومتجددة  نظيفة 
ونلتزم يف املجل�ض االأعلى للطاقة يف دبي 
تقنيات  يف  احلا�سلة  التطورات  مبتابعة 
واالعتماد  ال��ط��اق��ة  تخزين  وب��ط��اري��ات 
ذل��ك ممكناً، مبا ي�سب  ك��ان  عليها متى 

يف خدمة االأهداف املرجوة.
وم����ن ج��ه��ت��ه ق����ال ���س��ع��ادة اأح���م���د بطي 
للمجل�ض  ال����ع����ام  االأم�������ني  امل���ح���ريب���ي، 
املنظمة  وقعت  دب��ي:  يف  للطاقة  االأعلى 
ر�سمياً  االأخ�����س��ر  ل��الق��ت�����س��اد  ال��ع��امل��ي��ة 
ب���رن���ام���ج االأمم  ت����ع����اون م����ع  ات���ف���اق���ي���ة 
�سبيل  يف   ،UNDP االإمنائي  املتحدة 
ا�سرتاتيجية  ����س���راك���ات  ع��ق��د  ت�����س��ه��ي��ل 
و�سركات  احلكومية  الهيئات  مع  متينة 
املجتمع  وم��ن��ظ��م��ات  اخل���ا����ض  ال��ق��ط��اع 
والتعليمية  امل�سرفية  واملوؤ�س�سات  املدين 
واالأكادميية واملنظمات غري احلكومية. 
بالدرجة  اهتمامها  املنظمة  و���س��رتك��ز 
االأوىل على تعزيز دور القطاع اخلا�ض يف 
والتمويل،  احلديثة  بالتقنيات  االرتقاء 
ما من �ساأنه اأن ي�سهم يف تنفيذ امل�ساريع 

الكرى بال�سكل املطلوب.
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املال والأعمال

 املراكب ت�سارك يف معر�ش و موؤمتر ايدك�ش و نافدك�ش 2017

غرفة ال�سارقة : املنتجات الغذائية 
االإماراتية تتمتع مبوا�سفات عاملية 

•• ال�شارقة-وام :

اأكدت غرفة ال�سارقة اأن املنتجات االإماراتية و�سلت اإىل م�ستويات متقدمة جدا 
�سمعة  م��ن  ب��ه  تتمتع  مل��ا  العاملية  املنتجات  مناف�سة  م��ن  اجل���ودة مب��ا ميكنها  م��ن 
اإدارة  اإبراهيم را�سد اجل��روان مدير  واأكد  مرموقة يف خمتلف املحافل الدولية. 
العالقات االقت�سادية يف غرفة جتارة و �سناعة ال�سارقة اأن اإمارة ال�سارقة باتت 
االإقليمية  االأ���س��واق  يف  االأغ��ذي��ة  �سناعة  يف  لال�ستثمار  ان��ط��الق  من�سة  ت�سكل 
والدولية ملا توفره من مقومات تناف�سية وبنية حتتية ولوج�ستية متطورة. واأ�سار 
اإىل اأن �سناعات املواد الغذائية ت�سكل حافزا ودعما كبريين للقطاع ال�سناعي يف 
اإمارة ال�سارقة وت�سهم يف تلبية ق�سم كبري من احتياجات االأ�سواق املحلية من املواد 
الغذائية ف�سال عن م�ساهمتها امللحوظة يف حتقيق االأمن الغذائي يف الدولة. جاء 
العالقات االقت�سادية يف غرفة جتارة و�سناعة  اإدارة  ذلك خالل زيارة وفد من 
ال�سارقة ل�سركة جلوبال لل�سناعات الغذائية يف اإمارة ال�سارقة التي تعد جزءا من 
بحث  البطحاء حيث  ملجموعة  اململوكة  اال�ستهالكية  لل�سلع  البطحاء  جمموعة 

اجلانبان عددا من املوا�سيع املرتبطة ب�سناعة املواد الغذائية.

اأ�سعار �سلة خامات اأوبك اإىل 
للربميل دوالرا   53.77

•• فيينا-وام:

تراجعت اأ�سعار �سلة خامات منظمة الدول امل�سدرة للنفط اأوبك ال� 13 اأم�ض 
الذي  املا�سي  يوم اجلمعة  ب�سعر  مقارنة  للرميل  دوالر   53.77 اإىل  االول 
تعد  التي   - اأوب���ك  خ��ام��ات  �سلة  وت�سم  للرميل.  دوالر   54.24 اإىل  و�سل 
التالية .. خام مربان االإماراتي  االأن��واع  مرجعا يف م�ستوى �سيا�سة االإنتاج - 
وخام مزيج �سحارى اجلزائري واالإيراين الثقيل والب�سرة اخلفيف العراقي 
الليبي وخام بوين اخلفيف النيجريي  ال�سدر  الكويتي وخام  الت�سدير  وخام 
واخلام البحري القطري واخلام العربي اخلفيف ال�سعودي واخلام الفنزويلي 

مرياي وجريا�سول االأنغويل وربيع اخلفيف الغابوين واأورينت االكوادوري. 

العقد  ت�سوية  �سعر  للربميل  دوالرا   54.76
االآجل خلام عمان يف بور�سة دبي للطاقة

•• دبي- وام:
خ�سر �سعر ت�سوية العقد االآجل خلام عمان � ت�سليم اأبريل املقبل � لدى تداوله 
الواحد مقارنة  اأمريكي للرميل  دوالر   1.12 ام�ض  للطاقة  دبي  بور�سة  يف 
بالتوقيت   12:30 ال�ساعة  عند  دوالر   54.76 ليبلغ  اأم�ض  ت�سويته  ب�سعر 
اأول  وهي   � للطاقة  دبي  بور�سة  وتهدف   . غرينت�ض  بتوقيت   08:30 املحلي 
اإىل   � االأو�سط لعقود الطاقة االآجلة وال�سلع  ال�سرق  بور�سة دولية يف منطقة 
التي  ب��االأ���س��واق  املهتمني  والعمالء  وامل��ت��داول��ني  النفط  اإن��ت��اج  �سركات  ت��زوي��د 
البور�سة  وتعد  اخل��ام.  للنفط  بال�سفافية  تت�سم  باأ�سعار  ال�سوي�ض  �سرق  تقع 
منذ افتتاحها عام 2007 اإحدى البور�سات املتخ�س�سة على م�ستوى العامل 
واأ�سبح عقدها الرئي�ض وهو العقد االآجل خلام عمان املعيار االأكر موثوقية 
للنفط اخلام املتجه اإىل ال�سوق التي ت�سهد منوا �سريعا �سرق ال�سوي�ض واالأداة 
التي تعك�ض اقت�سادات املنطقة االآ�سيوية ب�سورة متفردة واأكر عقد من نوعه 
يف العامل من حيث الت�سليم الفعلي وثالث معيار �سعري للنفط اخلام يف العامل 
واملعيار الوحيد للنفط اخلام الذي يتم ت�سديره من عمان ودبي. وت�ستخدم 
التي ميكن  االإلكرتونية  االأنظمة  اأرق��ى  كافة  اأعمالها  دبي للطاقة يف  بور�سة 
الو�سول اإليها انطالقا من اأكر من 20 منطقة منها املراكز املالية الرئي�سة 
املايل  دب��ي  مركز  داخ��ل  البور�سة  وتقع  املتحدة.  وال��والي��ات  واأوروب����ا  اآ�سيا  يف 
اإن�ساوؤها لتعزيز اخلدمات املالية يف دولة  � وهو منطقة مالية حرة مت  العاملي 
املالية  للخدمات  دبي  �سلطة  اإىل قوانني  � وتخ�سع  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
كما تتم مقا�سة و�سمان جميع التداوالت من خالل جمموعة تابعة لبور�سة 
دبي  بني  م�سرتك  م�سروع  للطاقة  دب��ي  بور�سة  اأن  يذكر  التجارية.  �سيكاغو 
التجارية  �سيكاغو  بور�سة  وجمموعة  العماين  اال�ستثمار  و�سندوق  القاب�سة 
كما متتلك موؤ�س�سات مالية عاملية و�سركات متخ�س�سة يف تداول عقود الطاقة 
منها غولدمان �ساك�ض و جي بي مورغان و مورغان �ستانلي و �سل و فيتول و 

كونكورد اإنرجي اأ�سهما فيها.

ارتفاع موؤ�سر �سوق دبي
 املايل يف ختام التداوالت 

•• دبي-وام :

نقطة   17.2 متقدما  املائة  يف   0.74 بن�سبة  امل��ايل  دب��ي  �سوق  موؤ�سر  ارتفع 
ليغلق عند م�ستوى 3718.5 نقطة يف ختام تداوالت ام�ض التي بلغت قيمتها 
مليارا و 60 مليون درهم و�سط ارتفاع اأ�سعار اأ�سهم 23 �سركة وهبوط اأ�سهم 
اأ�سعار ثالث �سركات. وكانت جمموعة ال�سناعات الوطنية  وثبات  �سركة   12
 1.97 اأ�سعارها باإغالق  اأكر ال�سركات ارتفاعا من حيث التغري يف  القاب�سة 
درهم بن�سبة تغري بلغت 14.5 يف املائة بينما كانت اال�ست�سارات املالية الدولية 
اأ�سعارها باإغالق 0.52 درهم بن�سبة تغري �سالب  اأكر ال�سركات انخفا�سا يف 
به يف �سوق دبي املايل هو 15  املعمول  التقلب  نطاق  اأن  يذكر  املائة.  يف   7.9
�سهم  وك��ان  اأدن���ى.  امل��ائ��ة هبوطا كحد  10 يف  و  اأق�سى  امل��ائ��ة �سعودا كحد  يف 
جمموعة جي اإف اإت�ض املالية اأكر ن�ساطا من حيث قيمة التداول اإذ بلغت نحو 
ن�سبته 26.5 يف املائة من قيمة تداوالت  ما  با�ستحواذ  درهم  مليون   280.5
. وت�سدر قطاع  2.84 درهم  ليغلق على  0.04 درهم  �سعره  ال�سوق مرتفعا 
ال�سوق  يف  التداول  قيمة  حيث  من  اأ�سهمها  املتداول  القطاعات  باقي  البنوك 
بقيمة  الهند�سية  واالإن�ساءات  العقارات  درهم تاله قطاع  434 مليون  مببلغ 
مليون درهم. وفيما يتعلق باال�ستثمار االأجنبي يف �سوق دبي املايل فقد   282
بلغ اإجمايل قيمة م�سرتيات االأجانب من االأ�سهم اليوم نحو 383.3 مليون 
اإجمايل قيمة امل�سرتيات يف حني  املائة من  36.2 يف  درهم لت�سكل ما ن�سبته 
املائة  يف   44.1 بن�سبة  دره��م  مليون   466.5 مبيعاتهم  قيمة  اإج��م��ايل  بلغ 
من اإجمايل قيمة املبيعات لي�سل بذلك �سايف اال�ستثمار االأجنبي اإىل 83.1 

مليون درهم كمح�سلة بيع .

مديرة  ال�سيد  ن��ور  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
من  يعد  اأيدك�ض  اإن  لل�سركة  العمليات 
العامل  يف  الدفاعي�����ة  امل��ع��ار���ض  اه���م 
للعار�سني  الفر�ض  م��ن  امل��زي��د  ويتيح 
اه������م االأ�سواق االإقليمية  للو�سول اىل 

والدولية .
يو�سح  ح����ي  ع���ر����ض  ت���وف���ري  و���س��ي��ت��م 
ب��ا���س��ت��خ��دام جهاز  ال��ت��ح��ك��م مب���ح���رك 
و تطبيق مرمج عن طريق   MAP

جهاز حممول.
ا�ستخدامها  ب�سهولة  االأجهزة  وتتميز 
و تركيبها مع اأي �سفينة من اأي حجم 
ل��ت��ح��دي��د م���واق���ع حم�����ددة ���س��ل��ف��ا من 
يف  ا�ستخدامها  ب��اإم��ك��ان  و  القائد  قبل 

تطبيقات دفاعية بحرية و جتارية.

•• اأبوظبي-وام:

القوارب  ل�سناعة  املراكب  �سركة  اكدت 
موؤمتر  و  معر�ض  يف  امل�����س��ارك��ة  اهمية 
نافدك�ض  و  اي��دك�����ض  ال�����دويل  ال���دف���اع 
الفرتة  خ��الل  �سيعقد  ال��ذي   2017
ف���راي���ر اجل����اري   23 19 ح��ت��ى  ب���ني 
للمعار�ض  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف 
ق�سم  ع����ر�����ض  ت����ن����وي  ح���ي���ث  ادن�����ي�����ك 
انتاج  ع��ن  امل�����س��وؤول   MAP-tech
قارب  مثل  البحرية  امل��الح��ة  منتجات 
ذاتي القيادة ي�سل طوله اإىل 10 اأمتار 
و  بعد  ع��ن  املراقبة  و  التحكم  مركز  و 

نظام القائد االآيل.
وقال با�سل �سحير الرئي�ض التنفيذي 

و  ال���ق���وارب  ل�سناعة  امل��راك��ب  ل�سركة 
ت��ط��وي��ر االأعمال  دي��ف��ي��د دوب����وا م��دي��ر 
و  ال�سركاء  للقاء  نتطلع  بال�سركةاننا 
من  املزيد  وبحث  املعر�ض  يف  العمالء 

فر�ض التعاون .
املراكب  �سركة  اأن  دوب���وا  ديفيد  وق���ال 
ت�سنيع  يف  وا����س���ع���ة  خ������رات  مت��ت��ل��ك 
اأنظمة اآلية للمالحة البحرية .. فيما 
توا�سل جهودها يف االبتكارات يف �سوق 
املنتج  ال�سركة  وتعر�ض  االآلية  املالحة 
يف  نوعه  م��ن  الفريد   MAP Pro
قيادة  ل��ت��ح��ول  ي�سمح  ال���ذي  و  ال�����س��وق 
القارب املعتاد اإىل قيادة ذاتية حيث مت 
التقنية ملواكبة االبتكار و  اإط��الق هذه 

التكنولوجيا يف هذا املجال.

% لت�صل اإىل 42 مليار درهم ارتفاع القرو�ص والت�صليفات بن�صبة 7.5 

% لت�سل اإىل 1.592 مليون درهم  اأرباح بنك دبي التجاري الت�سغيلية لعام 2016 ترتفع بن�سبة 6.6 

مليون   870.5 اإىل  لت�سل   1.4% بن�سبة 
دره���م  م��ل��ي��ون   858.8 ب����  م���ق���ارن���ة  دره�����م 
ال��ب��ن��ك بالرتكيز  ال�����س��اب��ق. وا���س��ت��م��ر  ل��ل��ع��ام 
اعمال  لتنمية  اال�سرتاتيجية  مبادراته  على 
ق���ط���اع���ي اخل�����دم�����ات امل�������س���رف���ي���ة ل����الأف����راد 
قنوات  ب��ت��ح�����س��ني  واال����س���ت���ث���م���ار  واالأع�����م�����ال 
ت��ط��وي��ر من�سات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ت��وزي��ع  
اخل���دم���ات امل�����س��رف��ي��ة ال��رق��م��ي��ة. ه����ذا وقد 
ملحوظ  حت�سن  م��ع  اال�ستثمار  ه��ذا  ت��زام��ن 
االأعمال  قطاعات  ل��دى  الت�سغيل  ك��ف��اءة  يف 
لعام  الت�سغيل  كفاءة  ن�سبة  وبلغت  االأخ��رى. 

2016) التكلفة اإىل الدخل( 35.4%. 
امليزانية العمومية

 10.7% بن�سبة  امل��وج��ودات  اجمايل  ارتفع 
اإىل  ال�����س��اب��ق لي�سل  ال��ع��ام  ب��ن��ه��اي��ة  م��ق��ارن��ة 
دي�سمر   31 يف  ك��م��ا  دره����م  م��ل��ي��ار   64.1
كنتيجة  االرت���ف���اع  ه���ذا  ج���اء  وق���د   .2016
والت�سليفات  القرو�ض  احلا�سل يف  لالرتفاع 
والقبوالت  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  امل��ال��ي��ة  واالأوراق 
والت�سلفيات   ال��ق��رو���ض  ارت��ف��ع��ت  ال��ب��ن��ك��ي��ة.   
والبالغة  42 مليار درهم كما يف 31 دي�سمر 
2016  بن�سبة %7.5 مقارنة ب� 39 مليار 
وقد   .2015 دي�����س��م��ر   31 يف  ك��م��ا  دره����م 
االأعمال.  قطاعات  جميع  النمو  ه��ذا  �سمل 
حيث ارتفع �سايف قرو�ض قطاعي اخلدمات 
 7.8% امل�سرفية لالأفراد واالأعمال بن�سبة 
لي�سل اإىل 7.2 مليار درهم مقارنة ب� 6.7 
يف  ال�سابق  ال��ع��ام  نهاية  يف  كما  دره���م  مليار 
امل�سرفية  االأع��م��ال  ق��رو���ض  �سايف  بلغ  ح��ني 
امل�سرفية  واالأع����م����ال  ال���ك���رى  ل��ل�����س��رك��ات 
التجارية 35.1 مليار درهم مرتفعا بن�سبة 
كما  دره��م  مليار   32.6 ب���  مقارنة   7.4%
ودائع  وارتفعت    .2015 دي�سمر   31 يف 
 43.8 اإىل  لت�سل   8.2% بن�سبة  العمالء 
 2016 دي�سمر   31 يف  ك��م��ا  دره���م  م��ل��ي��ار 
نهاية  يف  كما  دره��م  مليار   40.5 ب�  مقارنة 
اجلارية  احل�سابات  وارتفعت  ال�سابق.   العام 
درهم،  1.9 مليار  التوفري مببلغ  وح�سابات 
ن�سبته  م���ا  ل��ت�����س��ك��ل   11.7% ب��ن�����س��ب��ة  اأي 
، يف  اإج��م��ايل ودائ���ع العمالء  %43.9 م��ن 
اإىل  والت�سليفات  القرو�ض  ن�سبة  بلغت  حني 

الودائع 95.9%.
جودة املوجودات

عام  ب�سكل  على جودتها  امل��وج��ودات  حافظت 
املتقلبة.  ال�����س��وق  ال��رغ��م م��ن ظ����روف  ع��ل��ى 
يف   6.9% امل�سنفة  القرو�ض  ن�سبة  وبلغت 
نهاية العام )31 دي�سمر 2015: 6.9%( 
للقرو�ض  ال��ت��غ��ط��ي��ة  ن�����س��ب��ة  ب��ل��غ��ت  ح���ني  يف 
امل�سنفة %101.6 )31 دي�سمر 2015: 
ومتا�سيا مع �سيا�سته املتحفظة   .)92.4%
قام  القيمة  انخفا�ض  خم�س�سات  القتطاع 
قيمة  انخفا�ض  خم�س�سات  باقتطاع  البنك 
اإ�سافية �سافية بلغت 588.4 مليون درهم 
 427.2 ب����  م��ق��ارن��ة   2016 ال���ع���ام  خ���الل 
ال�سابق. وتت�سمن  العام  مليون درهم خالل 
ه���ذه امل��خ�����س�����س��ات م��ب��ل��غ 93 م��ل��ي��ون درهم 
نتيجة  ج��م��اع��ي��ة  ك��م��خ�����س�����س��ات  اق��ت��ط��ع��ت 
لالرتفاع احلا�سل يف امليزانية العمومية هذا 
وت�سكل املخ�س�سات اجلماعية ن�سبة 1.5% 
املرجحة  االئتمانية  املوجودات  من اجمايل  

للمخاطر كما يف نهاية عام 2016.
ال�صيولة وكفاية راأ�ص املال

ع��ل��ى م�ستويات   ب��احل��ف��اظ  ال��ب��ن��ك  وا���س��ت��م��ر 
ج���ي���دة م���ن ال�����س��ي��ول��ة ح���ي���ث  ب��ل��غ��ت ن�سبة 
امل�ستقرة  االأم����وال  م�����س��ادر  اإىل  الت�سليفات 
 2016 دي�����س��م��ر   31 يف  ك��م��ا   83.7%
%84.6( مقارنة   :2015 )31 دي�سمر 
به  امل�سموح  االأق�سى  احل��د   100% بن�سبة 
لدولة  امل��رك��زي  امل�����س��رف  تعليمات  بح�سب 
ن�سبة  بلغت  و  امل��ت��ح��دة.  ال��ع��رب��ي��ة  االم�����ارات 
تعليمات  بح�سب  املحت�سبة  ال�سيولة  تغطية 
31 دي�سمر  بازل-III 133.9% كما يف 
املن�سو�ض  االأدن����ى  ب��احل��د  م��ق��ارن��ة   2016
عليه البالغ %70 )31 دي�سمر 2015: 
�سايف  ن�سبة  ب��ل��غ��ت  ح��ني  يف   .)135.9%
كما   109% امل�����س��ت��ق��رة  ال��ت��م��وي��ل  م�����س��ادر 
دي�سمر   31(  2016 دي�����س��م��ر   31 يف 

.)109.8% :2015
ون�سبة  امل���ال  راأ�����ض  ك��ف��اي��ة  ن�سبة  بلغت  وق���د 
كفاية ال�سق االول من راأ�ض املال %15.8 و 
%14.6 على التوايل كما يف 31 دي�سمر 
االأدنى  بكثري من احل��د  اأعلى  وه��ي   2016
والبالغ  املركزي  امل�سرف  متطلبات  بح�سب 

%12 و %8 على التوايل.
قال  البنك،  اأداء  على  تعليقه  �سياق  و�سمن 
الرئي�ض   ، ل��ي��ن��در  ف���ان  ب���رين���اردز  ال��دك��ت��ور 

•• دبي- الفجر:
املالية  النتائج  اأعلن بنك دبي التجاري عن   
املالية  امل��وؤ���س��رات  يلي  وفيما   ،2016 للعام 

الرئي�سية:      املوؤ�صرات املالية :
مليار   64.1 ت�سجل  امل���وج���ودات  اج��م��ايل   
بن�سبة   2016 دي�سمر   31 يف  كما  دره���م 
 57.9 ب���  م��ق��ارن��ة   10.7% ق��دره��ا  زي����ادة 

مليار درهم كما يف نهاية العام ال�سابق.
ارتفعت القرو�ض والت�سليفات اإىل 42 مليار 
درهم بن�سبة زيادة قدرها %7.5 مقارنة ب� 
39 مليار درهم كما يف 31 دي�سمر 2015. 
كما ارتفعت ودائع العمالء اإىل 43.8 مليار 
درهم بزيادة قدرها %8.2 مقارنة ب� 40.5 
 .2015 دي�سمر   31 يف  كما  دره��م  مليار 
وارت��ف��ع��ت االإي���������رادات  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة  بن�سبة 
درهم  م��ل��ي��ار   2.46 اإىل  ل��ت�����س��ل    4.7%
مقارنة  ب� 2.35 مليار درهم للعام 2015 
احلا�سل  باالرتفاع  اأ�سا�سي  ب�سكل  مدعومة 
يف ���س��ايف اإي�����رادات ال��ف��وائ��د واالإي������رادات من 
ال��ت��ع��ام��ل ب��ال��ع��م��الت االأج��ن��ب��ي��ة واإي�������رادات 
الت�سغيلية   امل�ساريف  وارتفعت  االإ�ستثمارات، 
مليون   870.5 اإىل  لت�سل   1.4% بن�سبة 
درهم مقارنة ب� 858.8 مليون درهم للعام 
ال�سابق.  وارتفعت االأرباح الت�سغيلية  بن�سبة 
درهم  م��ل��ي��ار   1.59 اإىل  ل��ت�����س��ل    6.6%
مقارنة ب� 1.49 مليار درهم للعام ال�سابق ، 
كم ارتفع �سايف خم�س�سات انخفا�ض القيمة 
بالعام  درهم مقارنة  161.2 مليون  مببلغ 
2015، يف حني انخف�ست االأرباح ال�سافية 
درهم  م��ل��ي��ار  اإىل1  لت�سل   5.9% بن�سبة 
ال�سابق،  للعام  1.07 مليار درهم  ب�  مقارنة 
وبلغت ن�سبة الت�سليفات اإىل م�سادر االأموال 
القرو�ض  ن�سبة  ك��م��ا   ،83.7% امل�����س��ت��ق��رة 
والت�سليفات اإىل الودائع %95.9، و�سجلت 
بعد   15.8% امل�����ال  راأ�������ض  ك��ف��اي��ة  ن�����س��ب��ة 
املقرتحة  النقدية  االأرب��اح  احت�ساب توزيعات 
 ،35.4% الت�سغيل  ك��ف��اءة  ن�سبة  وبلغت   ،
امل�سنفة  للقرو�ض  التغطية  ن�سبة  وارتفعت 
اقرتح  جانبه  ومن   ،101.6% اإىل  لت�سل 
بن�سبة  اأرب��اح نقدية  االإدارة توزيعات  جمل�ض 

.20%
ملحة عن اأداء البنك

���س��ج��ل ب��ن��ك دب���ي ال��ت��ج��اري ارب���اح���ا �سافية 
باملقارنة  درهم  مليون   1.003.1 مقدارها 
 2015 للعام  درهم  1.066.2 مليون  مع 
بانخفا�ض بن�سبة %5.9 كنتيجة للتحفظ 
القيمة  ان��خ��ف��ا���ض  اق��ت��ط��اع خم�����س�����س��ات  يف 
للقرو�ض  ال��ت��غ��ط��ي��ة  ن�����س��ب��ة  ب��ل��غ��ت  ب��ح��ي��ث 
االإي����رادات  ارت��ف��ع��ت    .101.6% امل�سنفة 
اإىل  ل��ت�����س��ل    4.7% ب��ن�����س��ب��ة  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة 
االرتفاع  ه���ذا  وج����اء   ، دره����م  م��ل��ي��ار   2.46
يف  احلا�سل  لالرتفاع  نتيجة  رئي�سي  ب�سكل 
�سايف اإيرادات الفوائد بن�سبة %5.2 لت�سل 
 1.64  :2015( دره��م  مليار   1.73 اإىل 
م��ل��ي��ار دره����م( وارت���ف���اع االإي������رادات م��ن غري 
الفوائد بن�سبة %3.5 لت�سل اإىل 736.9 
مليون   712.2  :2015( دره���م  م��ل��ي��ون 
االإيرادات  �سمنها  من  ارتفعت  حيث  دره��م( 
ب��ال��ع��م��الت االأج��ن��ب��ي��ة بن�سبة  ال��ت��ع��ام��ل  م��ن 
الت�سغيلية   امل�ساريف  وارتفعت    .15.2%

ب���ن���ك دبي  “ مت���ك���ن  ل���ل���ب���ن���ك:  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
اداء جيد  م��ن حتقيق  اخ��رى  م��رة  التجاري 
حيث ارت��ف��ع��ت اي���رادات���ه ب��امل��ق��ارن��ة م��ع العام 
الت�سغيلية  البيئة  وات�����س��م��ت  ه���ذا   .2015
يف ال��دول��ة بالتحدي يف اجل��زء االأع��ظ��م من 
من  البنك  متكن  ذل��ك  وم��ع  املن�سرم  ال��ع��ام 
عن  ت��زي��د  بن�سبة  الت�سغيلية  ارب���اح���ه  رف���ع 
اي���رادات  يف  الطفيف  االن��خ��ف��ا���ض  ان   .6%
قطاعي االأعمال امل�سرفية لل�سركات الكرى 
باإرتفاع  قوبل  التجارية  امل�سرفية  واالأعمال 
امل�سرفية  اخل���دم���ات  ق��ط��اع��ي  اي�������رادات  يف 
تنويع  فاعلية  يعزز  واالأع��م��ال مما  ل��الأف��راد 

م�سادر الدخل املتبعة من قبل البنك«. 
اإط���الق  اأ�����س����اف:مت  م�ستقبلية،  ن��ظ��رة  ويف 
دولة  يف  رقمي  بنك  اول   ،CBDNOW
ي�ستهدف  حيث  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 
باخلدمات  واملت�سلني  الع�سريني  العمالء 
كبنك  البنك  م��وق��ع  ي��ع��زز  وال���ذي  الرقمية 
 2016 ع��ام  �سهد  املنطقة«.  يف  رائ��د  رقمي 
وهي  الرئي�سية،  االإجن�����ازات  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى 
ال��ب��ن��ك بتعزيز  ال����ت����زام  ب���ره���ان ع��ل��ى  خ���ري 
الرقمية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  و  امل��ب��ت��ك��رة  امل��ن��ت��ج��ات 
2016، قام  وخدمة العمالء: ويف دي�سمر 
الرقمي  البنك  ب��اإط��الق  التجاري  دب��ي  بنك 
يف  رق��م��ي   ب��ن��ك  اول   ،  )CBDNOW(
افتتح  كما  املتحدة.  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
اأف���رع ج��دي��دة يف �سيتي  بنك دب��ي ال��ت��ج��اري 
مول.  �ستي  ف�سيتيفال  دبي   ، معي�سم  �سنرت 
والقوز  ب��ان��ي��ا���ض  م���رك���زي  ب��ت��د���س��ني  وق�����ام 
ال��ت��ج��اري��ني ال��ل��ذي��ن ي���وف���ران ���س��اع��ات عمل 
مطولة. و�ست�سكل هذه املكاتب اأفرع مركزية 
الدانة  لعمالء  ح�سرية  خ��دم��ات  و�ستوفر 
وعمالء قطاع اخلدمات امل�سرفية لالأعمال 
وقطاع خدمات االأعمال امل�سرفية التجارية 
ال��ت��ج��اري تطبيق هاتفي  دب��ي  . وط��رح بنك 
ال��ع��م��الء مزايا  اإىل  ل��ي��ق��ّدم  ُم�����س��ّم��م  ج��دي��د 
ح�ساباتهم  اإدارة  على  لي�ساعدهم  م��ت��ع��ّددة 
والو�سول اإىل جمموعة وا�سعة من اخلدمات 
اأي  م��ن  �سهولة  بكل  ال�سخ�سية  امل�سرفية 
الطرق  وب���اأك���ر  ك����ان،  وق���ت  اأي  ويف  م��ك��ان، 
اأماناً. ويوفر بنك دبي التجاري اإمكانية فتح 
مواقعه  خ��الل  االإن��رتن��ت من  ح�سابات عر 
cbdislami.و  cbd.ae االإلكرتونية 

مما   ،movingtouae.ae و    ae
اجلارية  احل�����س��اب��ات  بفتح  ل��ل��ع��م��الء  ي�سمح 
وح�����س��اب��ات ال��ت��وف��ري م��ن دون احل��اج��ة اإىل 
زيارة الفرع اأو عر بدء عملية فتح احل�ساب 
الفرع.  يف  اإكمالها  ث��م  وم��ن  االإن��رتن��ت  على 
وخالل عام 2016، قّدم بنك دبي التجاري 
اإىل م���ب���ادرات م��ت��ع��ّددة حول  اأي�����س��اً  دع��م��ه 
قام  حيث  لل�سركات  االجتماعية  امل�سوؤولية 
الثالثة  الن�سخة  افتتاح  حفل  برعاية  البنك 
لطواف دبي 2017 والتي �سارك فيها فرق 
العامل  ال��دراج��ات يف  راكبي  النخبة من  من 
وال����ف����رق امل���ح���رتف���ة م���ن خم��ت��ل��ف ال���ق���ارات 
�سباق  برعاية  البنك  وقام  الوطنية،  والفرق 
اخل��ي��ل مب�����س��م��ار ج��ب��ل ع��ل��ي، ورع����ى البنك 
معار�ض التوظيف اأبوظبي ودبي وال�سارقة ، 
و حاز بنك دبي التجاري على �سهادة تقدير 
االحتياجات  ل�����ذوي  امل�����س��ت��ق��ب��ل  م���رك���ز  م���ن 

اخلا�سة نظري امل�ساعدة القّيمة التي قدمها 
ي���وم العمل  ال��ب��ن��ك يف  ����س���ارك  ل��ل��م��رك��ز،ك��م��ا 
االإن�������س���اين، م�����س��ج��ع��اً م��وظ��ف��ي ال��ب��ن��ك على 

امل�ساركة يف اأن�سطة تطوعية.
اجلوائز املح�صودة خال عام 2016:

خالل ال�سنة، فاز بنك دبي التجاري بجوائز 
املبتكرة،  البنك  مبنتجات  ت��ع��رتف  م��ت��ع��ّددة 
وري���ادت���ه ال��رق��م��ي��ة، وت��رك��ي��زه ع��ل��ى العمالء 
ونال بنك دبي التجاري اجلوائز التالية من 

بانكرز ال�سرق االأو�سط:
�سغرية  لل�سركات  ج��دي��د  منتج  اأف�����س��ل   −

ومتو�سطة احلجم.
− اأف�سل قر�ض لل�سركات �سغرية ومتو�سطة 

احلجم.       − اأف�سل بطاقة اإ�سالمية.
اجلديد  ال��ت��ج��اري  دب��ي  بنك  م��وق��ع  وح�سل 
املطروح موؤخراً  ادخ��اري(  وتطبيق )�سحتي 
لتح�سني  ا���س��ت��خ��دام  “اأف�سل  ج��ائ��زَت��ي  على 
ا�ستخدام  و”اأف�سل  البحث”  حم���رك���ات 
للهاتف املحمول” يف جوائز اخلليج لتجربة 
التجاري  دبي  بنك  ونال  الرقمية،  امل�ستهلك 
 SouqAlmal.com جائزة �سوق املال 
�سعبية،  االأك��ر  ال�سخ�سي  “القر�ض  مقابل 
وتلقى فرع البنك يف كورني�ض اأبوظبي جائزة 
“اأف�سل اأداء لعام 2015” من برنامج دبي 
للخدمة املتميزة. كما فاز بنك دبي التجاري 
من  املقدمة  املتميزة  للخدمة  دب��ي  بجائزة 

قبل دائرة التنمية االقت�سادية يف دبي.   
ملحة عامة عن بنك دبي التجاري

ت��اأ���س�����ض ب��ن��ك دب���ي ال��ت��ج��اري يف دب����ي-  دولة 
1969 وهو  عام  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
البنك  اأ���س��ه��م  اإن  ع���ام���ة.    م�ساهمة  ���س��رك��ة 
م��درج��ة يف ���س��وق دب���ي امل����ايل وه���ي مملوكة 
مل��واط��ن��ي دول���ة االإم�����ارات العربية  ب��ال��ك��ام��ل 
قبل  من  مملوكة   20% بينها  من  املتحدة 
احلكومية.  ل��ال���س��ت��ث��م��ارات  دب����ي  م��وؤ���س�����س��ة 
اإىل  ال���ب���ن���ك  ال���ع���ام���ل���ة يف  ال����ق����وى  وت�������س���ل 
 42 اإىل  ينتمون  وموظفة  1.106موظفا 
متكاملة  جمموعة  البنك  وي��ق��دم  جن�سية. 
من املنتجات واخلدمات امل�سرفية التجارية 
واالإ�سالمية لعمالئه من االأفراد وال�سركات 
24 فرعا  اأفرع مكونة من  من خالل �سبكة 
وي�ستثمر  رقمية.  من�سات   4 اإىل  باالإ�سافة 
البنك يف �سبكة وا�سعة من  اجهزة ال�سراف 
ال�سيكات والنقد ت�سل  اإي��داع  اأجهزة  و  االآيل 

اإىل 195 جهازا. 

مكتوم بن حممد ي�ستقبل رئي�سة جمل�ش اإدارة �سركة اآي بي اإم العاملية
•• دبي-وام:

ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ك��ت��وم ب���ن حممد 
ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي، يف 
املكتب التنفيذي بدبي ام�ض، ال�سيدة جيني 
والع�سو  االإدارة  جمل�ض  رئي�سة  روم��ي��ت��ي، 
حيث  ال��ع��امل��ي��ة،  اإم  ب��ي  اآي  ل�سركة  امل��ن��ت��دب 
العاملية  امل�ستجدات  اآخ��ر  اللقاء  ا�ستعر�ض 
والرجميات،  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  جم��ال  يف 
للتقنيات  ال�����س��ري��ع  ال��ت��ط��ور  وان��ع��ك��ا���س��ات 
مبا  العاملية،  التنمية  حركة  على  الرقمية 
اآف�����اق جديدة  ت��ف��ت��ح��ه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م���ن 
للنمو يف خمتلف القطاعات ال�سيما القطاع 
االقت�سادي، وكذلك اإ�سهام تقنية املعلومات 
وتوظيف  احلكومية،  اخل��دم��ات  تعزيز  يف 
ل��دع��م توجهاتها  امل���ي���زة  ت��ل��ك  دب���ي  اإم������ارة 
الذكي  ال��ن��م��وذج  اإىل  ب��ال��ت��ح��ول  ال��ت��ن��م��وي��ة 
احلكومية  قطاعاتها  كفاءة  م�ستوى  لرفع 
وفعال  �سريع  ب��اأ���س��ل��وب  اخل��دم��ات  لتوفري 
املتعاملني.  ر���س��ى  درج�����ات  اأع���ل���ى  ي�����س��م��ن 
واط���ل���ع ���س��م��وه خ����الل ال���ل���ق���اء ع��ل��ى اآف����اق 
التي  العاملية  وال�����س��رك��ة  دب��ي  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
اأك�����ر من  ب��امل��ن��ط��ق��ة اإىل  مت��ت��د ع��الق��ت��ه��ا 
�ستة عقود وكانت من اأوائل ال�سركات التي 
عند  ل��الإن��رتن��ت  دب��ي  مدينة  اإىل  ان�سمت 
متخذة  عاماً   15 من  اأك��ر  قبل  تاأ�سي�سها 
الأعمالها  اإقليمياً  من مقرها هناك مركزاً 
يف ال�سرق االأو�سط، وكذلك خطط ال�سركة 

التو�سعية يف املنطقة خالل املرحلة املقبلة، 
ال�سيما يف جمال اال�ستثمار يف دعم املواهب 
ومن  املجال  ه��ذا  على  والرتكيز  واالبتكار 
خ���الل م��رك��ز ���س��ن��اع��ة واالب���ت���ك���ار يف دبي، 
والذي من املنتظر اأن ي�سهم يف دعم العمالء 
االإقليميني لل�سركة للو�سول اإىل التقنيات 
ال�سحابية وكذلك ربطهم مبراكز االأبحاث 
التعاون بني  اللقاء  التابعة لها. كما تناول 
اإم يف  ب��ي  اآي  ال��ذك��ي��ة و���س��رك��ة  حكومة دب��ي 

تطوير اأ�سلوب تقدمي اخلدمات احلكومية 
وما واكب ذلك من االإع��الن يف وقت �سابق 
ع��ن ال��ت��ع��اون يف اإط���الق م��رك��ز متخ�س�ض 
يف م���ب���ادرات احل��و���س��ب��ة االإدراك���ي���ة واإع����داد 
امل��واه��ب االح��رتاف��ي��ة باخلرات  م��ن  جيل 
ع��م��ل��ي��ات احلو�سبة  ال���الزم���ة يف  وامل���ه���ارات 
وال��ت��ق��ن��ي��ات اجل���وال���ة وحتليل  االإدراك����ي����ة 
يعزز  مبا  ال�سحابية،  واحلو�سبة  البيانات، 
يف  االإم�����ارة  تتبعها  ال��ت��ي  االب��ت��ك��ار  �سيا�سة 

م�سمار العمل احلكومي وم�ساندة توجهات 
للقطاع  ال����دائ����م  وال���ت���ح���دي���ث  ال���ت���ط���وي���ر 
احلكومي وخدماته يف االإمارة. وقد اأعربت 
ال�سيدة جيني روميتي عن تقديرها للروؤية 
االإمارات  دولة  وفقها  ت�سري  التي  ال�سديدة 
دول  متميزة بني م�ساف  مكانة  تبووؤ  نحو 
العامل االأكر تقدماً، مبا تتبناه من خطط 
اإىل ر�سم  م���ن خ��الل��ه��ا  ت��ه��دف  وم�����س��اري��ع 
م�سارات  وحتديد  بدقة  م�ستقبلها  مالمح 

فيه،  التميز  ل��ه��ا  ي�سمن  ب��اأ���س��ل��وب  ال��ع��م��ل 
ف  م��ن��وه��ًة ب��امل��ب��ادرات ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي توظِّ
املتطورة خلدمة  التقنيات  دبي فيها  اإم��ارة 
اأه��داف��ه��ا ال��ت��ن��م��وي��ة وم���ن اأب���رزه���ا اإط���الق 
، يف الوقت الذي  م�سرعات دبي للم�ستقبل 
لالإبداع،  ال��داع��م  امل��ن��اخ  االإم���ارة  فيه  تهيئ 
ال��ب��ي��ئ��ة اجل���اذب���ة الأف�����س��ل العقول  وت��وف��ر 
وامل��واه��ب وال��ط��اق��ات امل��ب��دع��ة م��ن خمتلف 
انحاء العامل، ما يعزز مكانتها كمركز فريد 
لالبتكار ونقطة اإ�سعاع ح�ساري يف املنطقة. 
والع�سو  االإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  واأك�����دت 
املنتدب ل�سركة اآي بي اإم اأن اإمارة دبي تقدم 
اإر�ساء  اال���س��ت��ث��م��ار يف  يف  م��ت��م��ي��زاً  من���وذج���اً 
اأحدث البنى التحتية خا�سة ما يتعلق منها 
الب�سرية  الكوادر  واإعداد  املتطورة  بالتقنية 
بتقدمي  العقول  اأف�سل  وا�ستقطاب  املدربة 
كافة مقومات الدعم املحفزة على االبتكار، 
وت��وظ��ي��ف ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ط��ورة يف خمتلف 
م�ستويات  اأع��ل��ى  يكفل  ب��اأ���س��ل��وب  امل��ج��االت 
�سعادتها  ع��ن  م��ع��رب��ة  للمجتمع،  اخل��دم��ة 
بال�سراكة الطويلة بني اجلانبني، يف �سوء 
ما توفره االإمارة من خمتلف اأوجه الدعم 
االقت�سادية  واملوؤ�س�سات  اخل��ا���ض  للقطاع 
عبداهلل  �سعادة  اللقاء،  ح�سر  املتخ�س�سة. 
ال�سيباين، االأمني العام للمجل�ض التنفيذي 
اأحمد بن بيات، نائب  الإم��ارة دب��ي، و�سعادة 
الرئي�ض والع�سو املنتدب ل� دبي القاب�سة ، 

وعدد من كبار امل�سوؤولني يف اإمارة دبي.
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العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/927   

املنذرة : �سنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليهم  : 1- احللم العربي لل�سياحة �ض ذ م م 

2- عبد الوهاب عبداهلل ح�سن كلداري  - جمهول حمل االقامة 
تاريخ  من  االيجارية  القيمة  لدفع  اليهم  للمنذر  العديل  االن���ذار  ه��ذا  تر�سل  امل��ن��ذرة  ف��ان 
االيجار  عقد  ح�سب  عليهم  املرتتبة  ال��غ��رام��ات  اىل  باال�سافة  تاريخه  حتى   2016/12/1
وباال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف وذلك خالل 30 يوما من تاريخه ، واإال �سوف تتخذ املنذرة 
جتاة املنذر اليهم كافة االجراءات القانونية املنا�سبة الخالء العني املوؤجرة مع حتميلهم كافة 
الر�سوم وامل�ساريف وكافة الغرامات املرتتبة عليهم ح�سب عقد االيجار والفائدة القانونية 

ومطالبتهم بالتعوي�ض املنا�سب عما فتها من ك�سب وما حلقها من خ�سارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
 الق�شية  رقم : 2016/2610 جتاري جزئي  
املدعية :  �سركة فار اي�ست �ستيل )فرع من �سركة فار اي�ست التجارية( ذ م م  

اىل املدعي عليهما :  1- كري�ستال �ستار لتجارة مواد البناء - ذ م م 
2- كو�ساتو راجي�ض اباتو فينو جوبا الن مينو 

املحا�سبية   اخلرة  جل�سة  عقد  تقرر  لقد  دبي   - جزئي  جتاري   2016/2610 رقم  الدعوى  يف 
،  وذلك  الواحدة ظهرا  ال�ساعة   املوافق 2017/2/16   الدعوى اعاله يوم اخلمي�ض  االوىل يف 
مبكتب املقطري لتدقيق احلا�سابات - الكائن مبنقطة بردبي -  �سارع خالد بن الوليد - مقابل          
،  هاتف رقم : 04/3852552  ، بناية هم�سة بلوك )اأ( مكتب رقم: 408  خارجية االإمارات دبي 
او من ميثلكم يف  وفاك�ض رقم : 04/3852556 �ض ب 95642 دبي،  لذا يرجى منكم احل�سور 
املوعد املذكور اعاله مع اح�سار كافة دفوعكم وم�ستنداتكم وما ترونه منا�سبا لتي�سري اعمال 

اخلرة يف الدعوى.   
اخلبري املحا�شبي/ امل�شريف 
احمد حممد علي مقطري   

 دعوة حل�شور
  اجتماع اخلربة املحا�شبية الول

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/1372  جتاري كلي                                            
اىل املحكوم عليهما/1- �سركة ح�سيمة للتجارة - �ض ذ م م  2- كومار روب�ساند خيتاين  جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/11/24  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك  دبي 

اال�سالمي �ض م ع  حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : - 
اوال : بعدم اخت�سا�سها قيميا بنظر الدعوى بالن�سبة لطلبات االلزام بالدين النا�سئ عن عقد بيع ال�سلم املوؤرخ 
2014/5/21  مو�سوع  التداعي  واحالتها للدائرة اجلزئية التجارية املخت�سة ، وابقت الف�سل يف م�ساريف هذا 
الطلبات حلني �سدور حكم منه  للخ�سومة فيها ثانيا : بالزام املدعي عليهما  بالت�سامن والتكافل ان ي�سلما 
امل�سرف  املدعي كمية مقدارها 541.099.2 كيلو جرام خم�سمائة وواحد واربعني الفا وت�سعة وت�سعيون كيلوجرام 
ومائتان جرام من ال�سكر املتفق عليه و�سفا لعقد ال�سلم �سند الدعوى او اداء مقابلها مبلغ مقدراها / 1.352.748  
درهم مليون ثالثمائة واثنان وخم�سون الفا و�سبعمائة وثمانية واربعون درهم والزامكما بر�سوم وم�ساريف هذا 

الطلب ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/1425   جتاري كلي                              

اجاي   -2 م   م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  لينك  اك�سبو  ترميف  �سركة   -  1/ عليهم  املدعي  اىل 
ب��اول  4- النجمة الف�سية  ب��اول تيتايى لونابان  اأرانيز هتو جاجنا ده��ران  3- جيبو  كومار 
العامة  للتجارة  املرحبة   -6 خليل   اهلل  �سياء  الرحمن  وحيد   -5 ح   م  م   - العامة  للتجارة 
م م ح  7- �سونيل هاري�س�ساندرا كورالوال كورالوال هاري�س�ساندرا جمهويل حمل االقامة   -
مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �ض م ع  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/26  احلكم التمهيدي التايل : حكمت 
املحكمة وقبل الف�سل يف املو�سوع : بندب اخلبري امل�سريف املخت�ض �ساحب الدور باجلدول 
يوم  جل�سة  املحكمة  لها  وح��ددت  اجلل�سة  بتلك  ال�سادر  احلكم  منطوق  وف��ق  مهمته  وتكون 
االثنني املوافق 2017/2/13  ال�ساعة 30 : 09 �سباحا يف القاعة Ch2.E.21 يف حالة عدم 

�سداد املدعي امانة اخلبري
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2016/2872  جتاري جزئي                    
اىل املدعي عليه / 1-�ساهد غالم غالم حمي الدين  جمهول حمل االقامة مبا 
ال��رزاق حممد تهلك    را�سد عبد    : املدعي/ ع�سمت اهلل خان �سوراين وميثله  ان 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
)200.000 درهم( )مائتي الف درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
اال�ستحقاق حتى الوفاء الكامل والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها 
 Ch1.B.8 جل�سة يوم االثنني   املوافق  2017/2/13   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/2135  مدين  جزئي                    

اىل املدعي عليه / 1-غادة عبد اللطيف الهذيل  جمهول حمل االقامة مبا ان 
حممد  ح�سن  �سالح   : وميثله  اال�سنان  وطب  لتقومي  الغربي  املركز  املدعي/ 
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  مبا�سري   
مببلغ وقدره )22000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %9 
من تاريخ  اال�ستحقاق   وحتى ال�سداد التام    وح��ددت لها جل�سة يوم االحد   
فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة     2017/2/12 امل��واف��ق  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/2697  جتاري جزئي                    

اىل املدعي عليه / 1-رينالدو ريجو مانالو  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
قد  ح�سني    اهلل  عبد  كلندر  خالد   : وميثله  ع  م  ���ض   - الوطني  القيوين  ام  بنك 
 48551.15( مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
دره��م(   والفائدة االتفاقية بواقع 2.49% �سهريا من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل 
2011/11/25 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب.   وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء   املوافق  2017/2/14  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.19 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 االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/64  جتاري  كلي                     

اىل امل��دع��ي عليه / 1-دون���ر ك��ب��اب م د م ���ض  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان املدعي/ 
جان مونكديك وميثله : عبد الرحمن عمر عبداهلل خمري   قد اأق��ام عليك الدعوى 
ومو�سوعها �سحة وتثبيت احلجز التحفظي  رقم 2017/3 جتاري والزام املدعي عليها 
امل�سحوب على  ال�سيك رقم 9  بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 1.000.000 درهم قيمة 
امل�سرق والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ اال�ستحقاق  بنك 
وحتى ال�سداد التام.  وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/2/15   ال�ساعة 
9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 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 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2016/2761  جتاري جزئي                    
اىل املدعي عليه / 1-ا�سكون �سابورجي بالوجني جيه يف  جمهول حمل االقامة 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  البنائني    امل��دع��ي/ جت��ارة  ان  مب��ا 
بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )364600 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة  وحتى ال�سداد التام    
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  2017/2/14  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.B.10 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 االأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/2082  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-نورهني قا�سمي  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
الغربي لتقومي وطب اال�سنان وميثله : �سالح ح�سن حممد مبا�سري  املركز 
ب��ال��زام امل��دع��ي عليها مببلغ  اأق����ام عليك ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة  ق��د 
وقدره )25.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من 
تاريخ اال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�ساعة     2017/2/12
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 االأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/230  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-النجم االبي�ض العمال احلداد واللحام 2- حممد عمران �سغري 
�سغري ح�سني ���س��ودري 3- �سجاد ان���ور حممد ان���ور  جم��ه��ويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ �سركة ال�سعفار الوطنية للمقاوالت - �ض ذ م م وميثله : عبد الرحمن ح�سن 
امل��دع��ي عليهم  ب��ال��زام  ال��دع��وى ومو�سوعها املطالبة  اأق���ام عليك  امل��ط��وع   ق��د  حممد 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   128205( وق��دره  مببلغ  واالن��ف��راد   بالت�سامن 
املحاماة والفائدة  9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام  وحددت لها جل�سة يوم 
االربعاء  املوافق  2017/2/15  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/2869  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-فورتر�ض كابيتال لال�ستثمار - �ض ذ م م - فرع دبي  جمهول 
فردية  موؤ�س�سة   - الت�سويقية  لال�ست�سارات  فرت�سو  املدعي/  ان  مبا  االقامة  حمل 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ل��وت��اه  الرحمن  عبد  علي  ح�سني   : وميثله 
املدعي عليها مببلغ وقدره )243.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف  بالزام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة .12% من تاريخ  اال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام.  وحددت 
 Ch1.B.6 لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق  2017/2/9  ال�ساعة 8.30 �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 االأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/502  عقاري كلي                 

اىل اخل�سم املدخل / 1- رامي�ض رو�سريام �ساوالين  اخل�سم املدخل : 2- اأناند جمنادا�ض 
، اخل�سم املدخل : 4- �سونيل  ت��وراين ماهي�ض �سري�ساند  ، اخل�سم املدخل : 3-  لكهياين 
انيكرام خوي�سنداين جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ ديباك باتيا   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة ببطالن االتفاقية واإعادة الطرفني للحالة االوىل والزامهما 
 1.000.000( وق��دره  ومبلغ  دره��م(   5.464.496.60( وق��دره  مبلغ  بتاأديتهما  بالت�سامن 
درهم( كتعوي�ض مع الفائدة 9% �سنويا من تاريخ ا�ستالم اخر مبلغ يف 2008/9/18 وحتى 
ال�سداد التام مع الر�سوم وامل�ساريف واالتعاب والر�سوم.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض 
املوافق  2017/2/16   ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة Ch1.B.8 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 االأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/2945  جتاري جزئي              

االقامة  بهتى  جمهول حمل  احمد  ب�سري  بهتي  نويد  املدعي عليه / 1-حممد  اىل 
مبا ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله : عبد اهلل حمد عبداهلل 
عمران العمران ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )44.031.16 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
2.49% من تاريخ  اال�ستحقاق احلا�سل يف  2011/11/25  وحتى ال�سداد التام   وحددت 
 Ch1.B.8 لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/2/13   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2016/3282 تنفيذ جتاري  

م م وميثلها  ذ  الفنية - �ض  ال�سرقيون لالعمال  الفنيون  املنفذ �سده/1-  اىل 
ان  االق��ام��ة مب��ا  ق��ا���س��م  جم��ه��ول حم��ل  ر�سيد  ال�سيد/ ر�سيد يحيى  م��دي��ره��ا 
م وميثلها مديرها  م  ذ  �ض   - الداخلي  للت�سميم  واي  التنفيذ/اي جي  طالب 
قد  ن�سيب   بن  الرحمن  عبد  ن�سيب  الرحمن  عبد   : ال�سيد/ حممد وميثله 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك 
وقدره )186412.09( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2016/3246 تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سدهم : 1- روي��ال بي�ض للتجارة العامة - ذ م م 2- ماهيار ح�سن 
مري حممد �سادقي 3- اإم. اإي �سولو�سنز - منطقة حرة - ذ م  4- تورج ح�سني 
عبا�سبور 5- �سهناز حممد دليلي 6- ماه رو ح�سن مري حممد �سادقي 7- نيكو 
ح�سن مري حممد �سادقي  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك 
امل��ذك��ورة اع��اله والزامك  اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية  اي��ران  قد  ���س��ادرات 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5374104.21( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
بحقك يف حالة  التنفيذية  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة  

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة :  عمرو احمد وخ�صر لتجارة ال�صجاد  ) �ص.ذ.م.م(
العنوان: حمل رقم 3 ملك ا�سداله ح�سينعلي بخ�سي - املرر- ديرة -  ال�سكل القانوين: 
التجاري:  بال�سجل  القيد  رق��م   737586  : الرخ�سة  رق��م  حم���دودة   م�سوؤولية  ذات 
1179248  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله،  وذلك مبوجب قرار حماكم 
  2017/1/10 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2017/1/10 بتاريخ  دبي 
& ام  اي��ه  امل��ع��ني   امل�سفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  اأو مطالبة  اع��رتا���ض  اأي  ل��دي��ه  وع��ل��ى م��ن 
�سلطان  جمموعة  ملك   710 رقم  مكتب  العنوان:  احل�صابات   لتدقيق  االن�صاري 
م�سطحباً    04-5515606 فاك�ض:   04-5515605 ه��ات��ف    - بور�سعيد   - لال�ستثمار 
ن�سر هذا  تاريخ  الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

االإعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة:  ايريون للتجارة العامة - ) �ص.ذ.م.م(
نايف    - دي��رة   - كرم�ستجي  عبداهلل  حممد  �سلطان  ملك   101 رق��م  مكتب  العنوان: 
القيد  رق��م    687025 ال��رخ�����س��ة:  رق��م  حم����دودة   م�سوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين  ال�سكل 
بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب    1113747  : التجاري  بال�سجل 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/01/29 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى    2017/01/29 بتاريخ 
العنوان : مكتب رقم 710 ملك  & ام االن�صاري لتدقيق احل�صابات   ايه  املعني 
جمموعة �سلطان لال�ستثمار - بور�سعيد - هاتف  5515605-04 فاك�ض: 04-5515606  
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/ ايه & ام االن�صاري لتدقيق احل�صابات  
هاتف     - بور�سعيد   - لال�ستثمار  �سلطان  جمموعة  ملك   710 رق��م  مكتب  العنوان: 
5515605-04 فاك�ض: 5515606-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية عمرو احمد وخ�صر 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  ����ص.ذ.م.م(   ال�صجاد  )  لتجارة 
  2017/1/10 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2017/1/10
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/ ايه & ام االن�صاري لتدقيق احل�صابات  
هاتف     - بور�سعيد   - لال�ستثمار  �سلطان  جمموعة  ملك   710 رق��م  مكتب  العنوان: 
التنمية  دائ�����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  مب��وج��ب    04-5515606 ف��اك�����ض:   04-5515605
االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية ايريون 
للتجارة العامة - ) ���ص.ذ.م.م(  وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ 
  2017/1/29 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق    2017/1/29
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/928   
املنذرة : �سنتميرت كيوب للعقارات 

املنذر اليهم  : 1- كى دي كي تاجر ال�سفن �ض ذ م م 
2- حممد في�سل كرامت �سيخ  - جمهول حمل االقامة 

تاريخ  من  االيجارية  القيمة  لدفع  اليهم  للمنذر  العديل  االن���ذار  ه��ذا  تر�سل  امل��ن��ذرة  ف��ان 
2017/1/1 حتى تاريخه باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف وذلك خالل 30 يوما من تاريخه، 
واإال �سوف تتخذ املنذرة جتاة املنذر اليهم كافة االجراءات القانونية املنا�سبة الخالء العني 
املوؤجرة مع حتميلهم كافة الر�سوم وامل�ساريف وكافة الغرامات املرتتبة عليهم ح�سب عقد 
االيجار والفائدة القانونية ومطالبتهم بالتعوي�ض املنا�سب عما فتها من ك�سب وما حلقها 

من خ�سارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/933   

املنذرة : ميثاء على عبداهلل العوي�ض  
املنذر اليها   : 1-  تانغو لالنتاج الفني - �ض ذ م م  - جمهول حمل االقامة 

املفو�ض  ال�سخ�ض  حل�سور  اليها  للمنذر  ال��ع��ديل  االن���ذار  ه��ذا  تر�سل  امل��ن��ذرة  ف��ان 
بالتوقيع قانونا على عقد االيجار وال�سكيات اخلا�سة بها اىل مقر �سركة/ �سنتميرت 
 M01 العوي�ض مكتب  بناية   - بور�سعيد  - منطقة  دبي  باإمارة   - للعقارات  كيوب 
االيجارية  بالقيمة  اخلا�سة  وال�سيكات  ال�سابقة  ال�سروط   بح�سب  العقد  لتوقيع 
م�سافا اليها الزيادة االيجارية القانونية بح�سب موؤ�سر موؤ�س�سة التنظيم العقاري 

يف حينه وذلك بتاريخ 2017/5/4. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/962   

املنذرة : �سنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليهم  : 1- بروف�سيونال الأداره العقارات 

2- عبد الكرمي احمد عبداهلل عماد  - جمهول حمل االقامة 
تاريخ  من  االيجارية  القيمة  لدفع  اليهم  للمنذر  العديل  االن���ذار  ه��ذا  تر�سل  امل��ن��ذرة  ف��ان 
االيجار  عقد  ح�سب  عليهم  امل��رتت��ب��ة  ال��غ��رام��ات  اىل  ب��اال���س��اف��ة  ت��اري��خ��ه  حتى   2017/1/2
وباال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف وذلك خالل 30 يوما من تاريخه ، واإال �سوف تتخذ املنذرة 
جتاة املنذر اليهم كافة االجراءات القانونية املنا�سبة الخالء العني املوؤجرة مع حتميلهم كافة 
الر�سوم وامل�ساريف وكافة الغرامات املرتتبة عليهم ح�سب عقد االيجار والفائدة القانونية 

ومطالبتهم بالتعوي�ض املنا�سب عما فتها من ك�سب وما حلقها من خ�سارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/924   

املنذرة : �سنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليهم  : 1- االمري لالعمال الفنية - �ض ذ م م 

2- االمري حممود االمري �سماحه  - جمهول حمل االقامة 
تاريخ  من  االيجارية  القيمة  لدفع  اليهم  للمنذر  العديل  االن���ذار  ه��ذا  تر�سل  امل��ن��ذرة  ف��ان 
االيجار  عقد  ح�سب  عليهم  املرتتبة  الغرامات  اىل  باال�سافة  تاريخه  حتى   2017/12/27
وباال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف وذلك خالل 30 يوما من تاريخه ، واإال �سوف تتخذ املنذرة 
جتاة املنذر اليهم كافة االجراءات القانونية املنا�سبة الخالء العني املوؤجرة مع حتميلهم كافة 
الر�سوم وامل�ساريف وكافة الغرامات املرتتبة عليهم ح�سب عقد االيجار والفائدة القانونية 

ومطالبتهم بالتعوي�ض املنا�سب عما فتها من ك�سب وما حلقها من خ�سارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/8458  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-اظ��ه��ر حم��م��ود ل��ل��ت��ج��ارة ������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /���س��ي��ا���س��ة ع��ل��ي حم��م��د ي��ع��ق��وب ق���د اأق�����ام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )33440 درهم( 
ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف.  وال��ر���س��وم  دره���م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
MB166872773AE  وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/2/26 
اأو من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور   ch1.A.2:بالقاعة ال�ساعة 8.30 �ض 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/8098  عمايل جزئي

االق��ام��ة مبا  �����ض.ذ.م.م جمهول حم��ل  للمقاوالت  1-ال�سد   / امل��دع��ي عليه  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  عبداحلفيظ   عبداملنعم  حممد  ول��ي��د   / امل��دع��ي  ان 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )167245 درهم( وتذكرة عودة 
مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 
2017/2/12 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة ch.1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
ف��اأن احلكم  االأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/16  عقاري كلي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ط���ارق خ��در غ��ار غ��ور ف��رج جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / 
بف�سخ  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  ���ض.م.ع  اال�سالمي  االم��ارات  م�سرف 
اتفاقية االجارة املنتهية بالتمليك وبالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )1.109.458.79( 
متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
ال�سداد وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/2/16 ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة : 
Ch 1.B.8  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 االأقل ، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/823  عقاري كلي
ان  االقامة مبا  كا�سرو جمهول حمل  كي�سن  كا�سرو ماهاراج  / 1-ج��ودم  املدعي عليه  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ  ���ض.م.ع قد  املدعي / بنك دبي اال�سالمي 
عقد االيجارة املنتهية بالتملك املوؤرخ يف:2014/10/23 املرم بني املدعي واملدعي عليه مع 
الزام املدعي عليه مببلغ وقدره )3.192.057( درهم تعوي�ض والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/2/14 
ال�ساعة 09.30 �ض بالقاعة : Ch 1.B.8  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 

االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/826  عقاري كلي

ان  املدعي عليه / 1-�سونيل كاركي بوده �سينغ كاركي جمهول حمل االقامة مبا  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  ���ض.م.ع  اال�سالمي  دب��ي  بنك    / املدعي 
القيد  ا�سارة  والغاء  خاليا  العقار  بت�سليم  عليه  املدعي  وال��زام  االج��ارة  اتفاقية  بف�سخ 
بالتملك  املنتهي  االيجاره  لعقد  بالتملك طبقا  املنتهية  االج��ارة  والرتتيبات  العقاري 
ذلك والزام املدعي عليه باداء مبلغ وقدره )2.139.827( درهم للمدعية و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch 1.B.8  : بالقاعة  09.30 �ض  ال�ساعة     2017/2/14 املوافق 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
اعالن حكم بالن�شر

            يف  الدعوى رقم 2016/6217  عمايل جزئي
اىل املحكوم عليه/1- فايكينغ ال�سالح املكائن و�سيانتها جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/9  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/جوزيف كا�سرتو اجنلي�ض  بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ )44419 
درهم( )اربعة واربعون الفا واربعمائة وت�سعة ع�سر درهم( وتذكرة العودة اىل موطنه 
او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها 
من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست  فيها  ن�سيبه  من  املدعي  واعفت  امل�سروفات  من  باملنا�سب 
طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

اعالن حكم بالن�شر
            يف  الدعوى رقم 2016/5342  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه/1- �سالة التفاح االخ�سر لتجارة اخل�سار والفواكه جمهول حمل االقامة 
مبان ان املدعي/اح�سان احمد ر�سيد احمد نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ  2016/12/29  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/اح�سان احمد ر�سيد احمد  بالزام 
وتذكرة  دره��م(  ال��ف  )ع�سرون  دره��م(   20.000( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي 
عودة ملوطنه عينا وا ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بالعمل لدى �ساحب عمل اخر 
والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما عدا ذلك من 
طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض ال�شعبة                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
اعالن حكم بالن�شر

            يف  الدعوى رقم 2016/905  مدين جزئي
اىل املحكوم عليه/1- ال�سيدى للخدمات الفنية ذ.م.م - وميثلها قانونا مديرها/حممد 
جعفر بودال حممد ممتاز بودال جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املنعقدة بتاريخ  2016/10/26  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/جميب الرحمن حاجي 
عبد الكرمي  بالزام املدعي عليها باداء مبلغ )خم�سون الف درهم( كتعوي�ض اأدبي للمدعي 
ال�سداد والزامها  القانونية 9% من تاريخ �سريورة احلكم نهائيا وحتى متام  الفائدة  مع 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . حماماة  كاتعاب  دره��م  وخم�سمائة  وامل�ساريف  الر�سوم 
التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم  اليوم  لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
اعالن حكم بالن�شر

            يف  الدعوى رقم 2016/1163  جتاري كلي
اىل املحكوم عليهم/1- �سركة كو�سى التجارية �ض.ذ.م.م 2- حممد كا�سف ابراهيم حممد ابراهيم ب�سفته كفيل 
كفيل  ب�سفته  ابراهيم  حممد  ابراهيم  عاطف  حممد   -3 ����ض.ذ.م.م  التجارية  كو�سى  �سركة  ملديونية  و�سامن 
ب�سفته كفيل و�سامن  �سودرى خو�سى  ابراهيم  ���ض.ذ.م.م  4- حممد  التجارية  كو�سى  �سركة  ملديونية  و�سامن 
ملديونية �سركة كو�سى التجارية �ض.ذ.م.م جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ  2016/12/26  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/البنك العربي �ض.م.ع  حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري 
درهم   )39.513.133.87( مبلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدوا  بان  بينهم  فيما  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام 
)فقط ت�سعة وثالثون مليون وخم�سمائة وثالثة ع�سر الف ومائة وثالثة وثالثون درهما و�سبعة وثمانون فل�سا( 
والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة يف:2016/4/25 وحتى ال�سداد التام وامل�ساريف ومبلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/54  تنفيذ عقاري   
التنفيذ/ ان ط��ال��ب  االق��ام��ة مب��ا  بي�س�ض  جم��ه��ول حم��ل  ب�سكو  ري��ك��اردو  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 

ار�ستقراط �ستار لتطوير العقارات �ض.ذ.م.م
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2012/663 عقاري كلي يوم االثنني بتاريخ:2013/3/18 

واملعدل باال�ستئناف رقم:2015/354 عقاري   باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:
اأو خزينة املحكمة  1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )7310( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ 

خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
2- بامل�سادقة على حكم املحكم ال�سادر يف الدعوى التحكيمية رقم:2010/84 مركز دبي للتحكيم 

الدويل ، 3- ببطالن اعالن امل�ستاأنفة ب�سحيفة الدعوى .
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2016/268  ا�شتئناف تنفيذ جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- موؤ�س�سة ارتاج للمعار�ض الفرديه - ملالكها/بيجو 
امل�ستاأنف  ك��ون��درام فاالييل ج��اي��اراج��ان  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
اه��ل��ي  قد  ع��ب��دامل��ل��ك م�سطفى  ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج االول ومي��ث��ل��ه:حم��م��د   /
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/996 تنفيذ جتاري 
بتاريخ:2016/9/15 وحددت لها جل�سه يوم االربعاء  املوافق 2017/3/15 
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�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
       اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/492  مدين كلي
اىل املدعي عليه / 1-�ساركارا فيجايان اجايان جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
احمد  اأب��وب��ك��ر  حممد  وميثله:عبداللطيف  احل��م��ادي  حممد  ع��ب��داهلل  حممد  ف��ري��د 
احل��م��ادي مب��ا ان امل��دع��ي/ف��ري��د حممد ع��ب��داهلل حممد احل��م��ادي ق��د اق���ام الدعوى 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2017/1/16 احلكم التمهيدي 
التايل:وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب دائرة ال�سحة بدبي لتندب بدورها احد اطبائها 
على  الطبي  الك�سف  لتوقيع  واالع�ساب  والعظام  اجلراحة  ا�ست�ساري  من  املخت�سني 
املحكمة  خزينة  ايداعها  امل��دع��ي  على  دره���م(  االف   9( مبلغ  املحكمة  وق���درت  امل��دع��ي 
، وح��ددت لها املحكمة جل�سة يوم االثنني  املنتدبة  اللجنة  اتعاب وم�ساريف  على ذمة 

.  ch1.C.15:املوافق:2017/2/20 ال�ساعة:09:30 �ض يف القاعة
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
       اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/1543  جتاري كلي
كانياالل  ميندرا  ده��ار   -2 �����ض.ذ.م.م  للمجوهرات  1-ال��ث��الث��ي   / عليهما  امل��دع��ي  اىل 
باغات - ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير �سركة الثالثي للمجوهرات ذ.م.م وب�سفته 
اقام  ق��د  ب���رودا  املدعي/بنك  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  للدين  �سخ�سي  �سامن 
الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2016/12/29 احلكم 
بندب  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي 
ال��دور باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق احلكم  املخت�ض �ساحب  امل�سريف  اخلبري 
ال�سادر بتلك اجلل�سة واعالنكم بان اخلبري املعني بالدعوى قد با�سر املامورية واودع 
تقريره ، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق:2017/3/2 ال�ساعة:09:30 

.  ch2.E.21:ض يف القاعة�
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

       اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/31  ا�شكالت جتاري

مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم:1984/1016 جتاري لوقف االجراءات التنفيذية
طالب االإعالن:م�ست�سكل:ال�سناعات الهند�سية الكهربائية املتطورة �ض.ذ.م.م

املطلوب اعالنه:امل�ست�سكل �سده:1 ال�سركة الهند�سية الكهربائية املتطورة ذ.م.م
 جمهول حمل االقامة

مو�سوع االعالن:
نعلنكم بانه قد حت��ددت جل�سة ي��وم االح��د امل���واف���ق:2017/2/12 ال�����س��اع��ة:08:30 �ض 
بالقاعة:ch1.B.6 للنظر يف اال�سكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة 

تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/748  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- ح�سني عبدالرحيم ح�سني حممود قرقا�ض  جمهول 
وميثلها/ الها�سمي  عبدالرحمن  فاطمة   / امل�ستاأنف  ان  مبا  االقامة  حمل 
عبداهلل احمد يو�سف الرئي�سي وميثله:بدر حممد علي القرق  قد ا�ستاأنف 
القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/48 مدين كلي بتاريخ:2016/2/9 
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء  املوافق 2017/3/29 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/2939  جتاري جزئي
بهائي   يعقوب  ع��ب��دال��ق��ادر   -2 البناء  م���واد  لتجارة  ال���درة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ب��ي.يف  وميثله:  ابريزيفز  �سانت جويان  املدعي/  ان  االقامة مبا  جمهويل حمل 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  ال�سام�سي قد  الغبار  را�سد  �سعيد  �سيف 
بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )142638.5 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة . وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  2017/2/21  ال�ساعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch 2.D.19 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 

االأقل ، علما بان مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية . 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/8210  عمايل جزئي
االق��ام��ة مبا  ف��ردي��ة جم��ه��ول حم��ل  - موؤ�س�سة  لل�سياحة  امل��دع��ي عليه / 1-م���ودة  اىل 
اأقام  ق��د  الباي�ض   ح�سن  ���س��امل  وميثله:حنان  اب��وح��ي��در  يو�سف  �سريين   / امل��دع��ي  ان 
درهم(   95091( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة رقم 
ال�سكوى:MB164768126AE وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/3/6 
ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة ch.1.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 االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/104  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم جنمة الفالح جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / 
رم�سان ابراهيم حممد احمد حامد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   18232( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB167723559AE وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق 2017/2/21 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة ch.1.A.5 لذا فاأنت 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�سور 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/8350  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-اظ��ه��ر حم��م��ود للتجارة جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا املطالبة  اأق����ام عليك  امل��دع��ي / م��دث��ر ه��داي��ة اهلل  ق��د 
مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )25292 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف رقم 
ال�سكوى:MB166872472AE وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
2017/2/21 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة ch.1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
ف��اأن احلكم  االأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/8629  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ثوما�ض كون�سالتينغ م.د.م.�ض جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ اليا�ض عطااهلل اليا�ض خري  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
عمالية وقدرها )225800 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والفائدة القانونية 
رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  تاريخ  حتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع 
�ض   8.30 ال�ساعة   2017/2/21 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  ال�سكوى:)( 
بالقاعة ch.1.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 االأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/8769  عمايل جزئي

حمل  جمهول  الطازجة  اال�سماك  لتجارة  1-احل��م��را   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام عليك  ق��د  ا�سماعيل  امل��دع��ي /حممد وق��ا���ض حممد  ان  االق��ام��ة مب��ا 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )20311 درهم( 
ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف.  وال��ر���س��وم  دره���م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
MB167645903AE/2016  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���ض   8.30 ال�ساعة   2017/2/28
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/464  عمايل جزئي

حمل  جمهول  م.د.م.�����ض  كوم�سريف  1-برولوجيك�ض   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
عليك  اأق����ام  ق��د  �سيتي  كري�سنامورتي  /ب��رام��ي��ت��ا  امل��دع��ي  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )58933 درهم( 
املحاماة   وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
�ض   8.30 ال�ساعة   2017/3/2 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/8757  عمايل جزئي
�����ض.ذ.م.م جمهول حمل  االت�����س��ال  �سبكات  1-ال����درع لرتكيب   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  كيتومارو   تانكان   / املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   48583( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
 MB164490922AE/2016:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة   2017/2/21 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
ch.1.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 االأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
اعالن حكم بالن�شر

            يف  الدعوى رقم 2016/6932  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه/1- البطريق لكي املالب�ض جمهول حمل االقامة مبان ان املدعي/�سفيق 
احمد فاروق احمد نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/24  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سفيق احمد فاروق احمد بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
درهم(  وارب��ع��ون  وثمانية  وخم�سمائة  ال��ف  ع�سر  )اربعة  دره��م(   14.548( مبلغ  للمدعي 
وتذكرة عودة ملوطنه عينا وا ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بالعمل لدى �ساحب 
عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��دا 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض ال�شعبة                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



32 األربعاء   8   فبراير    2017  م   -   العـدد  11939  
Wednesday  8  February   2017  -  Issue No   11939

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/659  ا�شتئناف عقاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سحاري ليفينغز ليمتد 2- املا�سة انرتنا�سيونال 
العقارية  جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / خالد خان غل احمد 
القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  قد  البناي  خان وميثله:ح�سني علي ح�سن علي 
ال�سادر بالدعوى رقم 2014/943 عقاري كلي بتاريخ:2016/12/5 وحددت 
لها جل�سه يوم االثنني املوافق 2017/2/13 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/18  تنفيذ عقاري   
�سينغ  ماجنيت   -3 كنوار  �سينغ  جرجنيت   -2 ����ض.ذ.م.م  كانوار  جموهرات  �سده/1-  املنفذ  اىل 
ك��ان��وار ام��ري��ك �سينغ 4- جم��وه��رات ك��ان��وار م.د.م.�����ض  جمهويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان طالب 

التنفيذ/متويل م�ساهمة خا�سة وميثله:ع�سام عبداالمري حمادي الفا�سلي التميمي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/71 عقاري جزئي يوم الثالثاء بتاريخ:2016/1/18   
وت�سليمه اىل  درهم  وق��دره )28710(  ب�سداد مبلغ  بالزامكم  وذل��ك: 1-  تنفيذيا  �سندا  باعتباره 

طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
يف  التداعي  حمل  الوحده  ب�سان  الدعوى  مو�سوع  بالتملك  املنتهية  االج��ارة  اتفاقية  ف�سخ   -2

الدعوى الراهنه ورد حيازة الوحده حمل التداعي وت�سليمها للمدعية خالية من ال�سواغل .
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/19  تنفيذ عقاري   
�ض.ذ.م.م  كانوار  م.د.م.���ض 3- جموهرات  كانوار  كنوار 2- جموهرات  �سينغ  املنفذ �سده/1- جرجنيت  اىل 
4- ماجنيت �سينغ كانوار امريك �سينغ  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/متويل م�ساهمة خا�سة 

وميثله:ع�سام عبداالمري حمادي الفا�سلي التميمي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/465 عقاري كلي يوم االحد بتاريخ:2016/10/30   باعتباره 
�سندا تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )38260( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة 

املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رق����م:2012/611 عقاري كلي وذل��ك عن  الدعوى  املقرر مبوجب حكم حمكمة دبي يف  البيع  2- ف�سخ عقد 
املكتب رقم:)b3-05 - 07( ا�سم املبنى:جولد تاور - رقم الطابق )05( رقم املبنى )3( رقم االر���ض )32( 
منطقة الثنية اخلام�سة بامارة دبي )اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك ومالحقها املوؤرخة يف:2007/8/15 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   . للمدعية  العقارية  الوحدة  ورد 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/56  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- لورنا موديل 2- اوليفري اندريه جريارد فين�سنوت  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/�سركة متويل �ض.م.خ وميثله:ع�سام عبداالمري حمادي الفا�سلي التميمي   نعلنكم باحلكم ال�سادر 
يف الدعوى رق��م:2016/35 عقاري كلي واملعدل باال�ستئناف رق��م:268/2016 ا�ستئناف عقاري يوم االربعاء 
 )758078.51( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  بالزامكم   -1 وذل��ك:  تنفيذيا  �سندا  باعتباره  ب���ت���اري���خ:2016/12/28   
درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعالن.  2- ف�سخ 
اتفاقية االجارة ومالحقها مو�سوع الدعوى وما ترتب عليها من اثار والزام املدعي عليهما بت�سليم الوحده 
العقارية رقم )7309 ، بناء رقم 7 النموذج �سي جولدن بامل مايل ، اي اف ايه( يف دبي خالية من ال�سواغل 
و�سطب ا�سمي املدعي عليهما من �سجالت دائرة االرا�سي واالمالك والتنظيم العقاري .  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/1498  ا�شتئناف جتاري    
امل�ستاأنف �سده/ 1- حممد ر�سا عبدالرحمني �سريف ب�سفته كفيل �سامن  اىل 
ملديونية �سركة/احمد �سريف للتجارة العامة ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
امل�ستاأنف / حممد كامل ال�سيد ابراهيم الها�سمي ب�سفته كفيل �سامن ملديونية 
���ض.ذ.م.م وميثله:علي م�سبح علي �ساحي  العامة  للتجارة  �سركة احمد �سريف 
كلي  جت��اري   2015/1501 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  ق��د 
ال�ساعة  املوافق 2017/3/5  االحد   يوم  لها جل�سه  بتاريخ:2016/10/5 وحددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/829  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- حممد يو�سف خطيب  جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�ستاأنف / فندق افاري دبي وميثله:ح�سني علي ح�سن علي 

البناي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:/     
وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء  املوافق 2017/3/7 ال�ساعة 10.00 
او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رقم  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/886  ا�شتئناف عمايل    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- عطيه لتجاره اللحوم الطازجة واملجمدة �ض.ذ.م.م  
ري�سات  عثمان حممد  امل�ستاأنف / حممد  ان  االقامة مبا  جمهول حمل 
 2016/1792 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  ق��د  علي  

عمايل جزئي بتاريخ:2016/5/15     
وحددت لها جل�سه يوم االحد  املوافق 2017/2/26 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�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/70  تنفيذ �شرعي 
ب��ارواين   جمهول حمل االقامة مبا  اىل املنفذ �سده/1- اميت بهاجواندا�ض 
ان طالب التنفيذ/بارميال باي الل ت�ساند وميثله:خمتار حممد باقر غريب  
ال�سادر  لتنفيذ احلكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام��ت  عليك  قد 
باال�ستئنايف  وامل��ع��دل  اح���وال نف�ض غ��ري م�سلمني  رق�����م:2014/26  ال��دع��وى  يف 
بالطعن  واملميز  ومواريث  �سخ�سية  اح��وال  ا�ستئناف  رق���م���ي:2015/580+558 
رق��م:2016/44 طعن احوال �سخ�سية ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )479088( 
املحكمة  اال�ستحقاق.  وعليه فان  تاريخ  وامل�ساريف من  للر�سوم  �سامال  درهم 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2015/310  تنفيذ �شرعي 
ان  االقامة مبا  يعقوب جمهول حمل  ���س��ده/1- حميد ح�سن عيد  املنفذ  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام��ت   ق��د  ف��رح��ان   م��ب��ارك  خمي�ض  التنفيذ/مرمي  ط��ال��ب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل����ذك����ورة اع����اله وال����زام����ك ب��ت��ن��ف��ي��ذ احل��ك��م ال�������س���ادر بالدعوى 
رقم:2013/62 احوال نف�ض م�سلمني والقا�سي بالزام املنفذ �سده ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )163145( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف مع االلتزام ب�سداد 
النفقة ال�سهرية يف تاريخ اال�ستحقاق .  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2017/5  تظلم مدين
اىل املتظلم �سده / 1-حممد امل�سطفى بابكر دفع اهلل م�سطفى احمد جمهول 
اأق��ام عليكم  احمد قد  املتظلم / حيدر حممد علي حممد  ان  االقامة مبا  حمل 
التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف االمر على عري�سه 
رقم 526/2016 امر على عري�سة مدين  والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق 2017/2/14 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
، ويف حالة تخلفك فاأن  االأق��ل  اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1761  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ندمي اللبان 2- ف��ادي احللبي  جمهويل حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ احمد حممد املري   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )36150 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
املوافق   االح��د  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�سداد  اال�ستحقاق  وحتى  تاريخ  من 
اأو  Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض   2017/2/12
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري 

)علما باأن الدعوى جددت من ال�سطب(
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/2145  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- عبيد ح�سن مرزوق خمي�ض  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ عبدالقيوم نيازي مبني خان نيازي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مببلغ وقدره )42.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق 2017/2/14 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.17 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/1994  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- خرم �سهزاد خان حمبوب الهي جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ خيال حممد نوا�ض نور قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )9000 درهم( او رد املركبة.  وحددت لها جل�سة 
يوم االثنني املوافق 2017/2/13 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.B.10 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/2959  جتاري جزئي

ان  دي��دان ج��ول  جمهول حمل االقامة مبا  املدعي عليه / 1- حممد �سكيل  اىل 
املدعي/ حممد نا�سر جالل احمد  وميثله: را�سد عبدالرزاق حممد تهلك قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ )100.000 
درهم( مع الفائدة القانونية بن�سبة 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 
يوم  لها جل�سة  . وحددت  املحاماة  واتعاب  الدعوى  الر�سوم وم�سروفات  وحتميله 
الثالثاء املوافق  2017/2/14  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

اعالن حكم بالن�شر
            يف  الدعوى رقم 2016/2113  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/1- كاي وانغ جمهول حمل االقامة مبان ان املدعي/هونغ زو 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/17  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/هونغ زو  بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)22.450 درهم( على �سبيل التعوي�ض وفائدة بن�سبة 9% �سنويا من �سريورة 
احلكم نهائي وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�ساريف . حكما مبثابة احل�سوري 
هذا  لن�سر  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  م��ن  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال 
االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض ال�شعبة                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

اعالن حكم بالن�شر
            يف  الدعوى رقم 2016/2606  جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه/1- �سركة مي�سون�ض للمقاوالت ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/25  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ت��وؤدي اىل املدعية  ���ض.ذ.م.م  بالزام املدعي عليها ان  ل�سالح/�سركة املدينة للنقليات 
مبلغ )54441 درهم( )اربعة وخم�سون الفا واربعمائة وواحد واربعون درهما( وفائدة 
9% م��ن ت����اري����خ:2016/9/14 وح��ت��ى ال�����س��داد وال��زم��ت��ه��ا ب��ال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف ومبلغ 
. حكما  ذل��ك من طلبات  م��ازاد على  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  دره��م مقابل  ثالثمائة 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة 
اآل  را�سد بن �سعيد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  لن�سر هذا االع��الن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/1376  ا�شتئناف جتاري    
ب��ات��ي��ل  جم��ه��ول حمل  اك��ر  باتيل  ف���راز   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف / �سركة ترافاجلار ليمتد وميثله:ح�سني 
علي ح�سن علي البناي قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
بتاريخ:2016/9/7 وحددت لها جل�سه  رقم 2016/598 جتاري كلي 
يوم االحد  املوافق 2017/3/19 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�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2016/3791  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- برت اليف للمقاوالت - �ض ذ م م   جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سطفى جمدي عبدال�سالم ابراهيم  
قد اأقام  عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )6300( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2016/4292  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سركة تكبري للتجارة - �ض ذ م م   جمهول حمل 
االق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ع��زام ح�سني حم��م��د ���س��دي��ق  قد 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )3979( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/200  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- فلور دك للمقاوالت - �ض ذ م م   جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/لي�سلي رامو�ض باجا�ض  قد اأقام  عليكم 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )32951( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة 
اىل مبلغ )2473( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/8280  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حياك لتنظيف املباين �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / ابراهيم �سهري عامل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )10575 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
االحد  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   MB166507324AE:ال�سكوى رق��م 
مكلف  فاأنت  لذا   ch.1.A.5 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة   2017/2/26 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/8263  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-وايدوول لالن�ساءات ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  كل  نبي  /ابوبكر  املدعي  ان 
 1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   65533( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
  MB167841932AE/2016 درهم( والر�سوم وامل�ساريف. رقم ال�سكوى
8.30 �ض  ال�����س��اع��ة  امل���واف���ق 2017/3/5  االح����د  ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/160  عمايل جزئي

����ض.ذ.م.م  اك�سكلو�سف خل��دم��ات احل��را���س��ة  1-���س��م��ارت  امل��دع��ي عليه /  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /علي ر�سا �سم�سماد اخرت قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )24800 درهم( 
وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة 
 ch1.A.1:بالقاعة 8.30 �ض  ال�ساعة  املوافق 2017/2/23  يوم اخلمي�ض 
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 االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2017/26 تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �سده/1- �سركة انظمة ال�سحن �ض.ذ.م.م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سعيد وزير خان ح�سن وميثله:علي 
ال��دع��وى التنفيذية  اأق����ام عليك  اب��راه��ي��م حم��م��د احل���م���ادي  ق��د 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )54917( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00340/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/08577/2016  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �سده:  ا�ستواري لتجارة املالب�ض اجلاهزة - �ض ذ م م  
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ:  ا�ض ار جي القاب�سة املحدودة    
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

1- حكمة  اللجنة ح�سوريا الزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها 
خالية من ال�سواغل

اعتبارا من  االج���رة  اخ���رات  للمدعي متاأخر   ت���وؤدي  ان  امل��دع��ي عليها  ال���زام   -2
�سنوية  كاأجرة  درهم  بواقع 70.000  الفعلي   االخ��الء  تاريخ  2016/2/20 وحتى 

، والزام املدعي عليها بامل�ساريف. 
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ 
اتخاذ  يتم  ���س��وف  املبينة  املهلة  خ��الل  التنفيذ  ع��ن  امتناعكم  ح��ال  ويف  الن�سر 

االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه.

 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00501/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/08642/2016  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �سده: مركز اليف تامي للعناية ال�سخ�سية �ض ذ م م 
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: ال�سويب للعقارات - �ض ذ م م 
وحمد �سلطان �سيف باجلافله املن�سوري   

 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:
1- الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها خالية من ال�سواغل

القيمة االيجارية للفرتة   الف درهم  ب�سداد مبلغ وقدره 51666  املدعي عليها  الزام   -2
تاريخ 2016/10/11 وحتى  ، وما ي�ستجد من اجر من  2016/6/11 حتى 2016/10/10 

االخالء الفعلي وباح�سار براءة الذمة من الكهرباء واملاء. 
3- الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ 3000 درهم قيمة كغرامة لل�سيكات املرجتعة. 

4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف 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 االجراءات القانونية 

املنا�سب لتنفيذه.

 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00676/2017 / �شكني     
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/05695/2016  �شكني  - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �سده: �سركة االو�سمة التجارية - ذ م م  
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: ال�سويب للعقارات - �ض ذ م م 
وحمد �سلطان �سيف باجلافله املن�سوري   

 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:
1- الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعي  خالية من ال�سواغل

2- الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 15125 درهم للفرتة االيجارية من تاريخ  2016/5/1 
وحتى 2016/7/31 ، وما ي�ستجد من اجر من تاريخ 2016/8/1 وحتى االخالء الفعلي 

مع الزامه باح�سار �سهادة براءة  ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي  
3- الزامه ب�سداد غرامة ارجتاع �سيك قيمة 1000 درهم. 

4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف 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 االجراءات القانونية 

املنا�سب لتنفيذه.

 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى  0207421 جتاري ل�شنة 2016  ايجارات 
اىل املحكوم عليها  : ليدر جيت لوجي�ستك�ض 

جمهولة حمل االقامة 
بجل�ستها  حكمت  باملركز  االإبتدائية  الق�سائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم 

2017/1/11 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح /امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية 

الزام املدعي عليه باخالء املاجور و�سداد امل�ستحقات االيجارية وقدرها 
68.750 درهم وما ي�ستجد من 2016/12/31 وحتى االخالء التام مع 

الر�سوم وامل�ساريف. 
 وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
، فهو قابل  ال مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري  را�سد 
لالإ�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال 

�سار نهائيا قابال للتنفيذ .
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
   اعالن حكم بالن�شر 

 دعوى رقم 2014/349   ايجارات 
 اىل املحكوم عليها  : م�سروعات راديا -  2- علي حميدا -   جمهولني االقامة 

نعلمكم بان اللجنة الق�سائية االإبتدائية باملركز حكمت بجل�ستها 2014/5/5 يف 
الدعوى املذكورة اعاله  ل�سالح / الرقة للعقارات 

بالزامكم : حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 
اوال - عدم قبول طلب االخالء لرفعه قبل االوان 

)�ستة  وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  االوىل  عليها  امل��دع��ي  ال���زام   : ثانيا 
ان يت�سامن معها  ايجارية على  ( وما ي�ستجد من قيمة  وثالثون الف درهم 
املدعي عليه الثاين يف املبلغ االول والزمتهما مب�سروفات الدعوى وخم�سمائة 

درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل 15 

يوما اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال �سار نهائيا قابال للتنفيذ .
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى  02/08525/2016 جتاري  
املدعي  : ال�سويب للعقارات ذ م م   

اىل املحكوم عليه :1- �سركة رو�سامي�ستيكا للتجارة العامة - �ض ذ م م 
2- اميانويل اونيديكا�سي اونوراه 

نعلمكم بان اللجنة الق�سائية االإبتدائية باملركز حكمت بجل�ستها 2017/1/29م  يف الدعوى 
املذكورة اعاله  ل�سالح / ال�سويب للعقارات -ذ م م   - حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري :  

1- باخالء املدعي عليه من العقار املوؤجر املبني باالوراق 
2- بالزام ال�سركة املدعي عليها بان توؤدي لل�سركة املدعية مبلغ )21000 درهم ( بدل ايجار عن املدة 
من 2016/4/1 وحتى 2016/10/30 وما ي�ستجد منه اعتبارا من هذا التاريخ االخري وحتى تاريخ 
 حتقق االخالء الفعلي باتفاق الطرفني او حتى اإمتام تنفيذ هذا احلكم باالخالء ، ايهما اقرب. 
3- بالزام ال�سركة  املدعي عليها بان توؤدي لل�سركة املدعية مبلغ )3000( درهم غرامة ارجتاع 

ال�سيكات املبينة باالوراق. 
4- بالزام ال�سركة املدعي عليها بتقدمي براءة ذمة من قيمة ا�ستهالك املياه والكهرباء. 

5 - بالزام ال�سركة املدعي عليها بامل�سروفات. 
 وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم حاكم دبي 
وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا 

االإعالن واإال �سار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
   اعالن حكم بالن�شر 

 دعوى رقم 2014/348   ايجارات 
 اىل املحكوم عليها  :  بي�سور للديكور - جمهولة  االقامة 

باملركز حكمت بجل�ستها  االإبتدائية  الق�سائية  اللجنة  بان  نعلمكم 
2014/4/9 يف الدعوى املذكورة اعاله  

ل�سالح / الرقة للعقارات 
بالزامكم : حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 

اوال -  ال��زام امل��دي عليها االوىل بان ت��وؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
48750 درهم وبتحميلها ر�سوم وم�سروفات الدعوى. 

وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد ال مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل 
لالإ�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال 

�سار نهائيا قابال للتنفيذ .
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى  02/08501/2016 جتاري  
املدعي  : ال�سويب للعقارات ذ م م   

اىل املحكوم عليه :1- اي ال اف الكهروميكانيكية �ض ذ م م  
2- فاخره نيازى حممد بخت  

يف  2017/1/29م   بجل�ستها  حكمت  باملركز  االإبتدائية  الق�سائية  اللجنة  بان  نعلمكم 
الدعوى املذكورة اعاله  

ل�سالح / ال�سويب للعقارات -ذ م م   - حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري :  
- الزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها خالية للمدعية 

- الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره 17699 درهم للمدعية كقيمة ايجارية للفرتة 
من 2016/5/1 حتى 2016/10/30 

- الزام املدعي عليها ما ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى االخالء الفعلي
- الزام املدعي  عليها ب�سداد مبلغ 2000 درهم غرامة �سيكات مرتده

- الزام املدعي عليها بت�سليم املدعية براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي  
- الزام  املدعي عليها بامل�سروفات. 

 وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال �سار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/00578/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : الكفاءة ملقاوالت البناء - �ض ذ م م 
 مبا اأن املدعي : ال�سيخ في�سل بن خليفة بن خالد عبد الرحمن ال ثاين   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/00578/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 
بالتايل

اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد االأجرة للماأجور للفرتة من 2016/4/15 
وحتى 2017/1/17 فرت�سد بذمته مبلغ 52750 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره 

بال�سداد او االإخالء يف 2016/11/17   
من  للفرتة  اي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  امل��دع��ى  بذمة  تر�سد  ان��ه   - مالية  مطالبة 
باجلريدة   بالن�سر   2016/11/17 يف  اخطاره  رغم  و   2017/1/17 وحتى   2016/4/15

ميتنع عن ال�سداد.
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  االح���د  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اع��الن��ك��م  الق�سائية  اللجنة  وق���ررت 
بالدائرة   ) العا�سرة  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�ساعة   2017/2/12
اأمر  االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات . 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/00801/2017 / �شكني  

اىل املدعى عليه : اللم�سة االرجوانيه للدعاية واالعالن - �ض ذ م م  
مبا اأن املدعي : �سركة العبار للعقارات - ذ م م    

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/00801/2017/�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد االأجرة للماأجور للفرتة من 2016/4/19 وحتى 
او  بال�سداد  اخطاره  رغم  �سداده  درهم وميتنع عن   16190 بذمته مبلغ  2017/2/18  فرت�سد 

االإخالء يف 2016/9/6
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من  2016/4/19 
وحتى 2017/2/18 و  ميتنع �سداده رغم اخطاره بال�سداد او االخالء يف 2016/9/6 ، مع الزام 

املدعي عليه مبا ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ االخالء التام.  .
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد  املبلغ عن قيمة ت�سديق عقد االيجار ايجاري لدى 

موؤ�س�سة التنظيم العقاري
من  والب��د  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�ستهالك  بقيمة  امللزم  هو  امل�ستاجر  ان   - م�ستندات  بت�سليم  ال��زام 

تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/2/21 
مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  التا�سعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�ساعة 
مركز ف�ض املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت   . الن�سر  تاريخ  من 

وم�ستندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
اإعادة اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/00614/2017 / جتاري  
اىل املدعى عليه : الفنطا�ض للتجارة العامة - �ض ذ م م  ورينال كرمي جيالين 

مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �سبيب العقارية - بن �سبيب العقارية �سابقا  
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/00614/2017 /جتاري  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

اخالء عقار - ان املدعي عليهما ميتنعا عن �سداد االجرة للماجور للفرتة من 2016/10/19 وحتى 2017/1/14 
االخ��الء يف 2016/12/10  او  بال�سداد  �سداده رغم اخطارهما  فرت�سد بذمتهما مبلغ 16.685 درهم وميتنعا عن 

عن طريق الن�سر
مطالبة مالية -  انه تر�سد بذمة املدعي عليهما مبلغ )16.685 درهم( كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/10/19  

وحتى 2017/1/14 ورغم اخطارهما يف 2016/12/10 عن طريق الن�سر ميتنعا عن ال�سداد 
كقيمة  دره��م   17.500 مببلغ   2016/7/21 تاريخ   129 رقم  ال�سيك  لهما  حرر  عليهما  املدعي  ان   - مالية  مطالبة 

ايجارية وتبني عدم وجود ر�سيد لهما وميتنعا عن �سداد مقابلة
مطالبة مالية -  ان العقد ت�سمن  الن�ض على غرامة كل �سيك مبلغ 2500 درهم وقد ارتد عدد )واح��د( �سيك 
دون �سرف )ح�سب البند رقم 8 بظهر العقد ( واي�سا مبلغ 2000 درهم يف حال فتح بالغ وقد مت فتح بالغ رقم 

 )15597/2016(
بالبارز  ال�سرط اخلا�ض  ايجارية 3000 درهم )ح�سب  املدعي عليهما  بغرامة رفع دعوى  ال��زام   - مطالبة مالية 

يف اعلى وظهر العقد(  
املاأجور  تطهري  والب��د من  واملياه  الكهرباء  ا�ستهالك  بقيمة  امللزم  هو  امل�ستاجر  ان   - م�ستندات  بت�سليم  ال��زام 
من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به لذا فان املدعي يطلب الق�ساء بالزام املدعي عليه ب�سداد قيمة 

ا�ستهالكه من املياه والكهرباء لدى هيئة كهرباء ومياه دبي
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االثنني  املوافق 2017/2/13  ال�ساعة 3.00م 
امام اللجنة الق�سائية )اللجنة احلادية ع�سر( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات االإيجارية 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من  لنظر الدعوى ، وقد 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات. 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

فقدان جواز �شفرت
ف��ق��د  امل���دع���و/ ج���ان حممد 
ب�������روه�������ي �������س������اه حم�����م�����د ، 
باك�ستاين اجلن�سية  - جواز  
رقم )3942102( �سفره 

����س���ادر م���ن ب��اك�����س��ت��ان   من 
يجده عليه االت�سال بتليفون 
رقم 050/5699711   

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو / بي جاي دي 
غوزمان مانويل ، الفلبني   
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )4909668( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/4539033

فقدان جواز �شفرت
ف����ق����د امل�����دع�����و /اب����وب����ك����ر 
ف����رن���������س����ا   ، ال�����������س�����ق�����اف 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )1368156( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/1090350

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو /يا�سني �سعيد 
اليمن    ، ه��م��ام  ب���ن  ه��م��ام 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )05593083( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 055/3348532

فقدان جواز �شفرت
حممد   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ب����خ����ت����ي����ار ال������دي������ن احل������اج 
بنغالدي�ض   ، اح���م���د  ن�����ور 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  م���ن   )383346(
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 050/8178272

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو / راحيل ا�سرف 
باك�ستان   ، ا���س��رف  حممد 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )1844122( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 052/1764827

فقدان جواز �شفرت
م�سطفى   / امل��دع��و  ف��ق��د 
الهند   ، ب���ي���اري  اب��راه��ي��م 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )5469443( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/5917190

فقدان جواز �شفرت
ف��ق��د امل���دع���و / داي���ن���ه بت 
اندوني�سيا  ع��ت��وم  مي�سدا 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )110298( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/6224878

اإعالن نقل ح�ش�ض 
التنمية  دائ����رة  ل���دى  وامل�سجلة  ذ.م.م   لالإ�ستثمار  اإي  ام  ك��ي��ه  ���س��رك��ة  تعلن 
وبيع  تنازل  عن   765715 رق��م  جتارية  رخ�سة  حتت  – دب��ي  االقت�سادية 
لباقي   )%  14( احلو�سني  اهلل  عبد  اأحمد  على  خليفة   / ال�سريك  ح�س�ض 
هذا  على  اع��رتا���ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلي  ال�سركة.  يف  احلاليني  ال�سركاء 
االعالن مراجعة ال�سركة خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن 
املدة  اإنق�ساء هذه  بعد  اأو دعوى  اأي حق  ال�سركة غري م�سوؤولة عن  فاأن  واإال 
االدارة  ه��ات��ف  علي  االت�����س��ال  ي��رج��ي  املطلوبة  االإج�����راءات  �ست�ستكمل  حيث 

  )043844000(

اإعالن تغيري ا�شم 
ن��ح��ن، ال����وال����دا ل���� ادوي�����ن ت����وم غ���وغ���ي، ي��ح��م��ل ج����واز ���س��ف��ر ه��ن��دي رقم 
ا�سم االأب   11/03/2012 K3675617 ال�سادر يف ابوظبي بتاريخ 
: غوغي ماثيو توما�ض، االأم : بينا توما�ض، العنوان الدائم : منزل كااليل، 
والعنوان   689547 كرياال  باتانامتيتا،  كومبانادو،  نيالفاثوكال  م.ب. 
احلايل �ض.ب : 270، ابوظبي، ا.ع.م. مبوجبه غرينا ا�سم ولدنا القا�سر 
ادوين توم غوغي،  يحمل جواز �سفر هندي رقم K3675617  ال�سادر 
يف ابوظبي بتاريخ 11/03/2012 من ادوين توم غوغي اىل ادوين توم 

جوجي فورا. 

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2016/1947  جتاري كلي
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  الكمبيوتر  لتكنولوجيا  بهبهانى  �سركة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ زينت عبا�ض علي فالح �سريواين وميثله : را�سد عبداهلل علي بن 
عرب  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد بني املدعية واملدعي عليها  
�سركة بهبهانى لتكنولوجيا الكمبيوتر )ذات م�سوؤولية حمدودة( املرخ�سة برقم )246514( 
 . املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليها  املدعي  ال��زام  االقت�سادية مع  التنمية  دائ��رة 
 Ch 1.C.15 وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/2/12 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
ف��اأن احلكم  ، ويف حالة تخلفك  االأق��ل  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  م�ستندات 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2016/1361  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- ماك�ض للعقارات - موؤ�س�سة فردية ملالكها نا�سر عبدالعزيز علي الكو�ض ال 
علي 2- ماماتا بافان كوراكوتي 3- برويز انوربهاي �سيخ 4- حممد جم�سايد حممد ا�سرف مهر 
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك اخلليج االول - فرع دبي وميثله : حممد عبدامللك 
بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اهلي  م�سطفى 
والتكافل مببلغ وقدره )1.286.280/4 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %9 
من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد )واعالنكم بان املدعي قد تقدم بطلب ترك اخل�سومة 
ال�ساعة 9.30 �ض  املوافق 2017/2/13  االثنني  يوم  لها جل�سة  اليكم جميعا(. وح��ددت  بالن�سبة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch 2.E.21 بالقاعة 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
اعالن حكم بالن�شر

            يف  الدعوى رقم 2016/728  عقاري كلي
نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  رورك  او  ج��وزي��ف  فينتان  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2017/1/16  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
يوؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام  �سي  ال  بي  بنك  بي  ا���ض  تي  ل�سالح/لويدز  اع��اله 
للمدعي مبلغ )3.015.251.84( )ثالثة ماليني وخم�سة ع�سر الف ومائتي وواحد 
�سنويا  بواقع %9  املبلغ  فل�سا( وفائدة على هذه  واربعة وثمانني  درهما  وخم�سني 
من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد وبامل�سروفات والف درهم مقابل 
يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  . حكما مبثابة احل�سوري  املحاماة  اتعاب 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  االع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
اعالن حكم بالن�شر

            يف  الدعوى رقم 2016/734  عقاري كلي
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  ب��روي جمهول حمل  اي��ك��ارد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل���ذك���ورة  ال���دع���وى  يف    2017/1/16 ب��ت��اري��خ   امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ستها  حكمت 
ل�سالح/لويدز تي ا�ض بي بنك بي ال �سي بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
وثمانني  وثمانية  و�ستمائة  الف  وثالثني  و�ستة  )خم�سمائة   )536688.85( مبلغ 
ب��واق��ع 9% �سنويا من  امل��ب��ل��غ  دره���م وخم�سة وث��م��ان��ني ف��ل�����ض( وف��ائ��دة ع��ل��ى ه���ذه 
درهم  وال��ف  امل�سروفات  املحكمة  والزمته  ال�سداد  متام  حتى  ت��اري��خ:2016/7/21 
مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/107  عقاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سركو بلووم روز العقارية ميثلها مالكها علي جمعه جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي / اكرم املحمود حممد ع�سام داد قد اأقام عليك الدعوى 
والر�سوم  درهم   )58000( وقدره  عليها مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/2/14 ال�ساعة 08.30 �ض 
بالقاعة : Ch 1.B.8  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 

االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2016/2221  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- اميري�ساريو الدارة املنا�سبات - �ض ذم م   جمهول حمل 
كاندييل  كاندييل  بابو  �سا�سيندار  �سيد هي�ض  التنفيذ/  ان طالب  االقامة مبا 
وميثله : عبد الرحمن ح�سن حممد املطوع   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )35578( درهم اىل طالب 
خلزينة  ر���س��وم  دره��م   1536 مبلغ  اىل  باال�سافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ 
املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



اعتال ع�صلة القلب ال�صخامي
من املعروف اأن اعتالل ع�سلة القلب ال�سخامي 
حني  ال�سباب  الريا�سيني  طموح  على  يق�سي 

هذا  ي���زي���د  ع���ط���ائ���ه���م.  ذروة  يف  ي���ك���ون���ون 
املر�ض �سماكة جدار القلب بن�سبة غري 

ن��ادرة، قد يتعلق  طبيعية. يف ح��االت 
باالإغماء  امل��ر���ض  ع��ل��ى  م��وؤ���س��ر  اأول 
والوفاة املفاجئة ب�سبب عدم انتظام 
اإيقاع القلب. لكن يف اأغلب االأحيان، 

الوقت،  م���رور  م��ع  االأع��را���ض  تظهر 
ال�سدر  يف  اأمل  اأو  التنف�ض  �سيق  منها 

اأثناء ممار�سة التمارين.
تقول املديرة الطبية كارولني 

ه���������������������و م�������ن 

واالأوعية  القلب  الأمرا�ض  الوراثة  علم  )مركز 
التابع  للن�ساء  بريغهام  م�ست�سفى  يف  الدموية( 
اعتالل  اإن  ه���ارف���ارد  جل��ام��ع��ة 
ع�سلة القلب ال�سخامي 
الوراثي يتعلق ب�سكل 
اأ�����س����ا�����س����ي ب����زي����ادة 
ع�سل  �����س����م����اك����ة 
القلب ب�سكل غري 
م������������رر: )ل�����ن 
هذا  ُن�����س��ّخ�����ض 
فور  االع���ت���الل 
م���������س����اه����دة 

ولديه  ال�سن  يف  كبري  �سخ�ض  ل��دى  ال��ت��غ��ريات 
طراأت  اإذا  لكن  ال���دم.  �سغط  ارت��ف��اع  يف  ت��اري��خ 
ظل  ويف  احل��ي��اة  م��ن  مبكرة  مرحلة  يف  امل�سكلة 
نفكر  اأن  مي��ك��ن  اأخ������رى،  م�����س��ب��ب��ات  اأي  غ���ي���اب 
عن  ونبحث  ال�سخامي  القلب  ع�سلة  باعتالل 

منط عائلي �سائع(.

حتليل العوامل الوراثية
ينتقل اخلطر الوراثي املرتبط باعتالل ع�سلة 
اآخ����ر بفعل  ال�����س��خ��ام��ي م���ن ج��ي��ل اإىل  ال��ق��ل��ب 
يف  ت��وؤث��ر  التي  اجلينات  يف  الطاغية  ال��ط��ف��رات 
من  االأق�����ارب  اأن  يعني  م��ا  ال��ق��ل��ب،  ع�سل  بنية 
الدرجة االأوىل )الوالدان، االأ�سقاء، االأبناء( قد 

يرثون الطفرة نف�سها بن�سبة %50.
 قبل اأن ي�سبح االختبار اجليني متاحاً على 
نطاق وا�سع، كان االأطباء ي�ستعملون هذه 
املعلومة لتوجيه العائالت بكل ب�ساطة. 
اأن يحددوا احتمال  اأما اليوم، فيمكن 
اأن ي�ساب اأحد اأفراد العائلة باعتالل 
قبل  حتى  ال�سخامي  القلب  ع�سلة 

ت�سخي�ض املر�ض عيادياً.
تقرر  ه��و: )ح��ني  الدكتورة  تقول 
اإىل االختبار اجليني، لن  اللجوء 
تقت�سر التداعيات على اإجراء اختبار 

فردي(.
 ت��ق�����س��ي اأف�������س���ل م���ق���ارب���ة ب���اإج���راء 
ت�سل�سل جيني �سامل على ال�سخ�ض 
املر�ض  اأع�����را������ض  ي����واج����ه  ال������ذي 
االأكر حدة. هكذا تتح�سن فر�سة 
الك�سف عن اأهم الطفرات امل�سّببة 

للمر�ض.
املرتبطة  ال��ط��ف��رة  ر����س���د  ع��ن��د   
باعتالل ع�سلة القلب ال�سخامي، 
العائلة  اأف���راد  يخ�سع  اأن  ميكن 
االآخ������رون ل��ف��ح��و���ض حم���دودة 
واأق�������ل ك��ل��ف��ة ب���ح���ث���اً ع����ن تلك 

الطفرة بالذات.

اتخاذ القرار و�صط العائلة
ال  اأن��ك  وتبنّي  �سلبية  الفح�ض  نتيجة  كانت  اإذا 
اأن  ميكنك  م�سكلة،  تطرح  التي  الطفرة  حتمل 
ت�سعر بدرجة من االطمئنان وتتاأكد ن�سبياً من 

اأنك ل�ست اأكر عر�سة لالإ�سابة باملر�ض.
اإىل  اخلا�سية  ه��ذه  نقل  م��ن  تقلق  اأال  وي��ج��ب   

اأوالدك.
�سخ�ض يحمل  كل  )ه��و(  الدكتورة  تدعو  لكن   
ت��اري��خ��اً ع��ائ��ل��ي��اً ق��وي��اً مب��ر���ض اع��ت��الل ع�سلة 
القلب  طبيب  ا�ست�سارة  اإىل  ال�سخامي  القلب 
ال��ف��ح�����ض اجليني،  ن��ت��ائ��ج  ال��ن��ظ��ر ع���ن  ب��غ�����ض 
ر�سد  اأو  القلب  يف  ثقب  ظ��ه��ور  بعد  وحت��دي��داً 

م�سكلة قلبية غري مررة اأخرى.
اأن  اإىل  االإي��ج��اب��ي��ة  النتيجة  ت�سري  امل��ق��اب��ل،  يف 
معّر�ساً  وي���ك���ون  ال��ط��ف��رة  ت��ل��ك  ورث  ق��ري��ب��ك 
ال�سخامي.  القلب  ع�سلة  باعتالل  لالإ�سابة 
ل��ك��ن اع���ت���ب���اراً م���ن ه���ذه امل��رح��ل��ة، ال مي��ك��ن اأن 
توقيته  يتوّقع  اأو  املر�ض  اأحد من ظهور  يتاأكد 

الذين  االأق��ارب  اأن يخ�سع  اأو حّدته. لذا يجب 
لر�سد  متكرر  ع��ي��ادي  لفح�ض  الطفرة  ورث���وا 
ع�سل  يف  ت��غ��رّيات  ح�سول  على  املوؤ�سرات  اأوىل 

القلب.
 ي�سمل الفح�ض ال�سنوي خمطط �سدى القلب 
)فح�ض القلب باملوجات فوق ال�سوتية( خالل 
امل��راه��ق��ة وب��داي��ة م��رح��ل��ة ال��ر���س��د ال��ت��ي ت�سهد 
ت��ط��ور اع���ت���الل ع�����س��ل��ة ال��ق��ل��ب ال�����س��خ��ام��ي يف 

معظم احلاالت. 
حتى ال�سخ�ض الذي ال يواجه اأي اأعرا�ض قبل 
من  للفح�ض  يخ�سع  اأن  يجب  العمر  منت�سف 
اآخ��ر الأن املر�ض قد يظهر يف مرحلة  اإىل  وقت 

الحقة من احلياة.
رغ���م غ��ي��اب اأي ع��الج��ات راه��ن��ة ل��ل��وق��اي��ة من 
تاأخريه،  اأو  ال�سخامي  القلب  ع�سلة  اع��ت��الل 
ميكن اتخاذ خطوات عدة مل�ساعدة االأفراد على 
التعاي�ض مع املر�ض ومعاجلة امل�ساكل املحتملة 

يف اأبكر وقت ممكن.

 لذا ت�سدد الدكتورة )هو( على �سرورة اأن يتابع 
فريق من االأطباء املتخ�س�سني بهذا االعتالل 
و���س��ع ال��ع��ائ��الت. جت���ري ال��دك��ت��ورة م��ع اأطباء 
اأب��ح��اث��اً عما ي��دف��ع ال��ط��ف��رات اجلينية  اآخ��ري��ن 
ال�سخامي  القلب  باعتالل ع�سلة  الت�سبب  اإىل 
من اأجل اكت�ساف طرق فاعلة لتاأخري املر�ض اأو 

الوقاية منه.

موؤ�صرات تقليدية
اعتالل ع�سلة  التقليدية على  املوؤ�سرات  تتعدد 
احلاجز  �سماكة  زي��ادة  منها  ال�سخامي،  القلب 
الع�سلي الذي يف�سل بني جهَتي القلب اليمنى 
القلب  يف  االأ�سا�سية  ال�سخ  وحجرة  والي�سرى 

)البطني االأي�سر(.
بطريقة  الع�سلية  اخل��الي��ا  ت�سطّف  اأن  ب��دل   
منّظمة، قد ت�سبح ع�سوائية ومبعرة. وميكن 
اأن يعيق احلاجز بعد زيادة �سماكته تدفق الدم 

خارج البطني االأي�سر.

الف�سال العظمي..
 خطوات فاعلة لتخفيف اآالمه

ميكانيكية  تكون  رمب��ا  العظمي.  الف�سال  اأ�سباب  تتعدد 
بطبيعتها، ما يعني فر�ض �سغوط ج�سدية غري طبيعية 
على الغ�سروف الطبيعي. ت�سيب هذه امل�سكلة االأ�سخا�ض 

واح��داً من  الذين يقومون مبهمة رتيبة وي�سّغلون ج��زءاً 
ج�سمهم. يف هذه احلالة ت�سّكل قلة احلركة ال�سبب احلقيقي 
وراء الف�سال العظمي. بعبارة اأخرى، حني نتحرك بوترية 

الغ�سروف  �سيحافظ  بانتظام،  الريا�سة  ومنار�ض  كافية 
على �سالمته رغم ال�سغوط اجل�سدية واحلركات املتكررة. 
الزائد  ال��وزن  اأو م�سكلة  البدانة  ُتعتر  اآخ��ر،  على �سعيد 
جزءاً من العوامل التي تعزز ظهور الف�سال العظمي على 

م�ستوى الوركني والركبتني.
العوامل  على  والغذائية  البيئية  العوامل  تتفوق  ال��ي��وم 
الوراثية التي تذكرها املراجع العلمية. تبنّي اأن املاأكوالت 
وكمية  اجل�سم  حمو�سة  تزيد  بال�سموم  الغنية  امل�سّنعة 
املخلفات على م�ستوى املفا�سل. يف املقابل ت�سمح احلمية 
جزئياً  امل��ط��ب��وخ��ة  اأو  ال��ط��ازج��ة  ب���اخل�������س���راوات  ال��غ��ن��ي��ة 
باحلفاظ على �سحة املفا�سل ومكافحة الف�سال العظمي 
بفاعلية. لذا ال يكون الف�سال العظمي حتمياً مع التقدم 
يف ال�سن، بل رمبا ي�ساب �سباب يف اخلام�سة والثالثني من 
عمرهم به اأو بالتهابات موؤملة جداً بينما يحافظ اأ�سخا�ض 
يف ال�����س��ت��ني م���ن ع��م��ره��م ع��ل��ى ���س��ح��ة ع��ظ��م��ي��ة ممتازة 

وميار�سون امل�سي من دون م�ساكل.

اأعرا�ص الف�صال العظمي
• يبداأ الف�سال العظمي ويتفاقم حني تتحرك املفا�سل، 

ثم يخّف حني ترتاح.
اإىل  وي��وؤدي  امل�ساء،  يف  ذروته  ويبلغ  نهاراً  االأمل  • يزداد 

ا�ستيقاظ متكرر خالل الليل.
ي�سيء  امل�سي  امل�ساب:  املف�سل  اإجهاد  االأمل عند  • يتجدد 

الركبة  اإىل  ي�سيء  ال�سالمل  و�سعود  امل�ساب،  ال��ورك  اإىل 
امل�سابة، ورفع الذراع ي�سيء اإىل الكتف امل�سابة...

الزيوت االأ�صا�صية
اأمل  ملكافحة  ج���داً  ف��اع��ل  االأ���س��ا���س��ي��ة  ال��زي��وت  بع�ض   •
االأخرى  االأ�سناف  على  الكينا  يتفوق  العظمي.  الف�سال 
كب�ض  يعطي  فيما  لاللتهاب،  امل�ساد  مفعوله  اإىل  ن��ظ��راً 
القرنفل مفعواًل قوياً لت�سكني االأمل، وي�ساهم زيت النعناع 

االأ�سا�سي يف اإزالة االحتقان وتخفيف االأمل �سريعاً.
والعرعر  ال��ك��اف��ور  م��ث��ل  ج���داً  ف��اع��ل��ة  م��رّك��ب��ات  • ت��ب��اع 

واخلزامى يف املتاجر املتخ�س�سة. 
نباتي  زي���ت  ع��ر  اخل��ا���س��ة  خلطاتك  ��ر  حت�����سّ اأن  ميكنك 
لتقوية  الزيتون  اأو  القرنفل،  اخرت  اأو  اللوز،  خفيف مثل 

املفعول.
يتمتع مبفعول م�ساد  ال��زي��ت��ون  زي��ت  اأن  امل��ع��روف  وم��ن   
ل��الل��ت��ه��اب ومي��ك��ن اال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه ع���ر ا���س��ت��ه��الك��ه يف 
ال�سلطات اأو تدليك اجل�سم به. كذلك ُيعتر التدليك فناً 

بحد ذاته.
لذا خذ الوقت الالزم لتدليك املفا�سل املت�سررة، وتن�سيط 
اال�سرتخاء  و�سمان  الع�سبية  االأط���راف  م��ن  هائل  ع��دد 

والراحة �سريعاً.

اأهمية النظام الغذائي

النظام  يكن  اإذا مل  اإيجابية  نتائج  اأي  • ال ميكن حتقيق 
التدليك  جل�سات  تعطي  اأن  ميكن  وال  منا�سباً.  الغذائي 
تابعنا  اإذا  م��ل��ح��وظ��ة  ف��اع��ل��ي��ة  اأي  االأ���س��ا���س��ي��ة  وال���زي���وت 
املطبوخة  واالأطباق  اللحوم  من  كبرية  كميات  ا�ستهالك 

بدرجة مفرطة.
م�ستوى  يف  ب�سدة  وتوؤثر  بطبيعتها  حم�سية  اللحوم   •
ح�سا�سية  اأك����ر  م�ستهلكوها  ي��ك��ون  ل���ذا  االأمل.  اإدراك 
طبيعياً  هرموناً  النباتيون  ينتج  املقابل،  يف  االأمل.  جت��اه 
�سكاًل  اعتباره  االأمل، وميكن  اأقل ح�سا�سية جتاه  يجعلهم 

طبيعياً من االأ�سرين.

يزيد �صماكة جدار القلب بن�صبة غري طبيعية

اعتلل ع�سلة القلب ال�سخامي الوراثي.. موؤ�سرات حتذيرية

اأمرا�ص  تاريخًا يف  التي حتمل  بالعائات  الرعاية  االأطباء على توجيه تدابري  ي�صاعد االختبار اجليني 
القلب.

اإذا كان اأحد اأفراد عائلتك م�صابًا مبر�ص يف القلب، وحتديدًا اإذا اأ�صيب به يف عمر مبكر، يجب اأن تعتب 
�صك للخطر نف�صه. تتاأثر اأمرا�ص اأكرث �صيوعًا، مثل ارتفاع �صغط  الو�صع موؤ�صرًا حتذيريًا على احتمال تعريّ
الدم ومر�ص ال�صريان التاجي، مبجموعة من اجلينات املختلفة وت�صاف اإليها اخليارات الفردية يف اأ�صلوب 
احلياة والعوامل البيئية. لكن ي�صتق بع�ص احلاالت النادرة ن�صبيًا من جينة اأو بع�ص اجلينات ال�صائبة التي 
ب املر�ص. قد ي�صيب اعتال ع�صلة القلب ال�صخامي �صخ�صًا من كل 500  اأن ت�صبيّ اآثارًا قوية ميكن  تعطي 

�صخ�ص وُيعتب جزءًا من م�صاكل القلب الوراثية االأكرث �صيوعًا.

البد مازم الأوجاع عدة ويتجدد يف هذا املو�صم الت�صلب الع�صلي واأوجاع الف�صال العظمي. 
اإليك بع�ص اخلطوات الفاعلة لتخفيف االأمل...

طــــــــــــــــب
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فــن عــربـــي

تعلمت درو�صًا كثرية، اأهمها اأال اأثق باملظاهر، واأال اأترك حقوقي

عل غامن: اأجري يف االأعمال الفنية اأقل من ا�سمي وحجم موهبتي
�صركة  مالك  مع  م�صكلتك  و�صلت  مدى  اأي  • اإىل 

)�صيرنجي( املنتج تامر مر�صي؟
مع  عليها  امل��ت��ف��ق  م�ستحقاتي  ع��ل��ى  اأح�����س��ل  مل   -
املنتج، وذلك نظري م�ساركتي يف بطولة م�سل�سل 
الذي عر�ض يف مو�سم رم�سان  البنات(  )اأب��و 
املا�سي مع النجم م�سطفى �سعبان. يرف�ض 
اأن���ه �سبق ووعدين  ���س��داده��ا رغ���م  م��ر���س��ي 
ب�سرفها كاملة عقب عر�ض امل�سل�سل بحد 
اأق�سى اأربعة اأ�سهر. لكن االأيام مرت ومل 
باالأمر  طالبته  اأن��ن��ي  م��ع  ذل���ك  يتحقق 

مراراً.

بينك  امل�صكلة  ح��ليّ  ح��اول��ت  ه��ل   •
جلاأت  اأنك  اأم  الودية  بال�صبل  وبينه 

اإىل الق�صاء مبا�صرة؟
وكنت  امل�سكلة  كافة حل  بالطرائق  - حاولت 
ال اأريد الت�سعيد، لكن يف النهاية جلاأت اإىل 
الق�ساء كي اأح�سل على حقي بالقانون، وهو 
اإجراء مكفول يل وال يحق الأحد اأن يغ�سب 
واأنا  النحو.  ه��ذا  على  ت�سرفت  الأنني  مني 
واثقة باأن الق�ساء امل�سري العادل �سين�سفني 

و�سيعطيني حقوقي املتاأخرة.

املمثلة  اأنت  ملاذا  نظرك،  وجهة  من   •
منه  االأم��ر  هذا  عانت  التي  الوحيدة 

من �صمن اأبطال امل�صل�صل؟
تعاملت  ال�����س��ب��ب.  اأع���ل���م  ال  ب�����س��راح��ة   -
األ����ّح يف طلب  ف��ل��م  بب�ساطة،  االأم����ور  م��ع 
اأتوقع  اأك���ن  ومل  الت�سوير،  اأث��ن��اء  حقي 
تامر  كبري بحجم  منتج  ذل��ك  يفعل  اأن 
ي�ستحق  ال  اأن��ه  اكت�سفت  لكني  مر�سي. 
اأطالب  اأن  اأوىل بي  ت�سريف ه��ذا، وك��ان 
منت�سف  يف  ك���ام���ل���ة  مب�����س��ت��ح��ق��ات��ي 

الت�سوير.

التعامل  تكرري  اأن  املمكن  من  • هل 
معه؟

حقوقي  اأ����س���رتد  اأن  اأواًل  ع��ن��دي  االأه����م   -
هذا  م��ن  تعّلمت  اأن��ن��ي  خ�سو�ساً  امل�سلوبة، 
اأثق  اأال  اأه��م��ه��ا  ك���ث���رية،  درو�����س����اً  امل���و����س���وع 
اإىل  امل���ادي���ة  اأت����رك ح��ق��وق��ي  ب��امل��ظ��اه��ر، واأال 

نهاية ت�سوير امل�ساهد كافة.

وجهة  من  امل�صل�صل  اإخفاق  م�صتحقاتك  �صرف  عدم  يف  ال�صبب  • هل 
نظر منتجه؟

- على العك�ض، ُعر�ض امل�سل�سل ب�سكل جيد وح�سل على اإعالنات �سخمة وحقق 
انت�ساراً كبرياً لدى اجلمهور بف�سل امل�ساركني فيه، وكان اأحد االأعمال املميزة 

خالل رم�سان املا�سي.

تتاأخرين  كنت  اأنك  فيه  د  اأكيّ بيانًا  اأ�صدر  مر�صي  تامر  املنتج  • لكن 
اأنك ت�صتحقني  اأموااًل كثرية، ويرى  الت�صوير مما كلفه  على مواعيد 

خ�صم بقية م�صتحقاتك. ما ردك؟
الفني منذ فرتة  ال��و���س��ط  اأع��م��ل يف  ال��ك��الم غ��ري �سحيح.  ه��ذا   -
باإعطائي  وع��دين  مل��اذا  ثم  بعملي.  ملتزمة  اأنني  ومعروف  طويلة 
م�ستحقاتي يف مواعيد كثرية ثم نق�سها، ويف النهاية تهّرب مني 

كي ال اأح�سل على حقوقي؟

املتفق عليه مبالغ فيه ولذلك  اأجرك  اأن  املنتج  راأى  • هل 
يرف�ص دفعه كامًا؟

اأ�سارك فيها  - على العك�ض متاماً. اأجري يف االأعمال الفنية التي 
لكنني  اأ�ستحق.  اأقل مما  اأو  ا�سمي وحجم موهبتي،  اأقل من  رمبا 
غري منزعجة الأن املقابل املادي رزق كتبه اهلل لعباده، واأنا را�سية 

برزقي.

• هل ندمت على م�صاركتك يف )اأبو البنات( عقب امل�صاكل 
التي وقعت و�صعوبة ح�صولك على م�صتحقاتك؟

- ال اأندم على عمل قدمته. اإذا واجهت م�سكلة مع املنتج، فاإن ذلك 
ال يجعلني اأندم الأن ال عالقة للم�سكلة بالعمل الفني اجليد الذي 

ظهر للم�ساهدين ونال اإعجابهم ويعتر اإ�سافة فنية يل.

بع�ص  يتقا�صاها  التي  اخليالية  االأج��ور  يف  راأي��ك  ما   •
زمياتك وزمائك؟

اإىل غريي واأعتر ذلك كما قلت رزق��اً وحظاً. عموماً،  اأنظر  - ال 
اأخ��رى قدرها  العرة لي�ست يف االأج��ور فح�سب، بل ثمة اعتبارات 

اهلل �سبحانه وتعاىل. لذلك ال اأن�سغل مبثل هذه االأمور.

اخلمي�صي  لقاء  النجمة  زميلتك  اأخ��ريًا  هاجمت  ملاذا   •
ب�صكل راآه البع�ص مبالغًا فيه؟

- مل اأهاجمها ب�سكل مبالغ فيه وال خالف بيننا. قلت اإن ال �سداقة 
لقاء يجمعنا، والحظت  اأول  وك��ان  االأعمال  اأح��د  �ساركنا يف  بيننا. 

اآنذاك اأن اجلو يف موقع الت�سوير كان متوتراً ب�سبب ع�سبيتها.

بنات( )ال�صبع  م�صل�صل  يف  م�صاركتك  عن  • حدثينا 
-�سعيدة جدا يف م�ساركت يف بطولة م�سل�سل )ال�سبع بنات( فهو خمتلف عن 
ب�سبب  ك��ان مرهقاً  ك��ان ت�سويره  ك��ث��رية، كذلك  ام��ور  م��ن م�ساريع يف  غ��ريه 
باالإ�سافة  وم��ق��اٍه،  وف��ن��ادق  و���س��وارع  كثرية  مناطق  يف  الت�سوير  مواقع  ك��رة 
منطقتي  بني  ال�سقق  وبع�ض  نحا�ض(  )اأ�ستوديو  يف  الداخلي  الت�سوير  اإىل 
حدائق االأهرام وم�سر اجلديدة، عالوة على اأنه من 60 حلقة فتطلب العمل 
فرتات طويلة ومت�سلة، ف�ساًل عن اأن املخرج حممد النقلي يتوخى الدقة يف 

التفا�سيل كافة.
اإىل  املخرج  ا�سطر  ما  �سري  حل��ادث  الت�سوير  بداية  يف  )تعر�ست  واأ�سافت: 

تاأجيل ت�سوير م�ساهدي، لذا تاأخرت عن زمالئي اأبطال العمل(.

امل�صاكل تاحقه ومطالبات بوقف عر�صه

موالنا.. هل ي�سمد اأمام الهجوم الديني والتهم الكبرية

 )موالنا(... ال يتوقف عن اإثارة امل�ساكل! فهل حترتق )عباءته( من �سررها؟ 
اأحمد  اإعالن بدء الت�سوير لفيلم )موالنا( للمخرج امل�سري جمدي  فمنذ 
علي، واملاأخوذ عن رواية الكاتب ال�سحايف امل�سري اإبراهيم عي�سي، مل يتوقف 

�سيل االإثارة واالإ�ساعات واملطاردات واملواجهات التي تعّر�ض لها الفيلم.
امل�سرية  ال�سينما  �ساالت  يف  للجدل  املثري  الفيلم  عرو�ض  تنطلق  تكد  ومل 
املطالبة  والرملانية  الدينية  املطاردات  ت�ساعدت  حتى   - قليلة  اأي��ام  قبل   -
بوقف عر�سه. والأن قيادات وعنا�سر التيارات الدينية ال يروقها كثرياً فكر 
يكون  اأن  الطبيعي  من  ك��ان  متحرراً،  يرونه  ال��ذي  عي�سي  اإبراهيم  الكاتب 
اأنه يتناول  النقد واالتهام بعدما اعتروا  ال�سينمائي عر�سة ل�سهام  الفيلم 
لراأيهم(.  )وفقاً  االإ�سالمي(  الدين  )ت�سويه  يف  ويت�سبب  متطرفاً(  )فكراً 
ومنذ �سرع فريق الفيلم يف ت�سويره، الحقت االنتقادات وحمالت الرتهيب 
بطل الفيلم الفنان عمرو �سعد على ف�ساء )ال�سو�سال ميديا(، ومن جانب 
اأن �سعد جتاهل  )الكتائب االإلكرتونية( للتيارات االإ�سالمية املختلفة، غري 
كل هذه التهديدات، وا�ستمر يف ت�سوير الفيلم، خ�سو�ساً اأنه مقتنع بالفكرة 
وال�سخ�سية التي يج�سدها، وهي �سخ�سية الداعية حامت ال�سناوي التي يوؤكد 
دائماً اأنه ج�سدها ب�سكل م�ستقيم، فلم يخرج عن اخلط املر�سوم لل�سخ�سية، 

فكر  اإظهار  ح��اول  ولكنه  املثالية،  ناحية  وال  التطرف،  ناحية  ال  يجنح  فلم 
العمل تنوير  اأن��ه يحاول من خ��الل ه��ذا  ديني مت�سامح وع��ق��الين، م��وؤك��داً 
املختلف  االآخ��ر  مع  والت�سامح  الديني  اأهمية جتديد اخلطاب  الوعي حول 

وتقبله بال �سغينة.
�سا�سات  اإىل  �سريط )موالنا( يجد طريقه  يكد  ال�سياق، مل  لهذا  وام��ت��داداً 
اأو  ميديا(  )ال�سو�سال  ع��ر  ���س��واء  مواجهته،  منابر  ت��ع��ددت  حتى  العر�ض، 
املواقع االإعالمية، اأو حتى حتت قبة الرملان امل�سري عر طلبات االإحاطة 
اأن فريق  اأنه ي�سّوه �سورة االأئمة، غري  التي تطالب بوقف عر�سه، مبزاعم 
العمل مل يلتفت اإىل هذه الدعوات اأي�ساً. وطالب اأحد نواب الرملان بوقف 
عر�ض الفيلم، حتت دعوى اأنه ي�سيء اإىل الزي االأزهري والدعاة، خ�سو�ساً 
ال�سباب  وك��ال��ت  عر�سه،  بوقف  �سلفية  ق��ي��ادات  طالبت  كما  امل�ساجد.  اأئ��م��ة 

ناعه. ل�سُ
هذه  مثل  ت�سريح،  يف  علي،  اأحمد  جم��دي  الفيلم  خم��رج  اعتر  املقابل،  يف 
الفكرة  وتو�سيل  العمل  جناح  على  دلياًل  واملواجهات  وال��دع��وات  املناو�سات 
بال�سكل الذي يرغب فيه، فيما �سّرح بطل الفيلم عمرو �سعد بالقول: )فيلم 
جلدي  تغيري  م��ن  متكنُت  حيث  اإيّل،  بالن�سبة  حت��ول  نقطة  ُيعد  )م��والن��ا( 

وال�سوت  الرتهيب  اأن  ُمفادها  وف��ك��رة،  ر�سالة  ويحمل  مهم  عمل  لتقدمي 
العايل لي�سا من اأمناط الدعوة، ولي�سا من �سمات الداعية، بل على العك�ض 
متاماً فاإن االإ�سالم الو�سطي هو دين ت�سامح وحمبة، ولهذا فاإن الفيلم يزيح 

ال�ستار عن اأفكار كثرية مغلوطة(.
وتابع �سعد: )انت�سرت اأخرياً بني �سفوف النا�ض حماوالت التفريق بينهم، 
لذلك فاإن الفيلم يوجه ر�سالة مهمة، وهي اأن اخلطاب الديني ال بد اأن يربط 
وتتعاي�ض  االآخ��ر  تتقبل  اأن  كل طائفة  وعلى  ببع�ض،  بع�سها  االأم��ة  �سفوف 
معه، كما يتطرق الفيلم اإىل جزئية مهمة، وهي اأنه اإذا ارتد �سخ�ض عن دينه 
فهو اأمر نف�سي ال بد من التعامل معه بكل عقالنية وبال اأي عنف(، والفتاً 
اإىل )اأن اختالط الدين بال�سيا�سة وا�ستخدامه كو�سيلة للو�سول اإىل احلكم 

قد يت�سبب يف تدمري دولة باأكملها(.
وعن ح�سور )الزعيم( عادل اإمام للعر�ض اخلا�ض، اأكد �سعد اأن هذا �سرف 
كبري له ح�سور جنم كبري مثل )الزعيم(، واأكد اأنه �ساحب )الباع االأو�سع( 
يف اإزاح����ة ال�����س��ت��ار ع��ن اجل��م��اع��ات االإره��اب��ي��ة امل��ت��ط��رف��ة يف جم��م��ل اأعماله 
اإىل  وم�سرياً  ال��ظ��الم(،  و)طيور  )االإره��اب��ي(  بفيلميه  مذكراً  ال�سينمائية، 
اأكر  اإ�سادة الزعيم بالفيلم  )اأن  اأنه يتعلم منه حتى هذه اللحظة، ومتابعاً 

ل� )موالنا(،  الوحيدة  االأزم��ة  اأن االعرتا�سات مل تكن هي  ل��ه(. غري  جناح 
ولكنه تعّر�ض للقر�سنة كذلك، حيث تعر�ست ن�سخة الفيلم لل�سرقة على يد 
قرا�سنة االإنرتنت، االأمر الذي دفع املخرج جمدي اأحمد علي اإىل مطالبة 
اجلهات املخت�سة وجهاز امل�سنفات الفنية بتفعيل القوانني املقاومة ل�سرقة 
االأف��الم، باعتبارها اإحدى الو�سائل التي ت�سهم يف احلد من هذه الظاهرة، 
اأن هذه القر�سنة تكّبد فريق العمل اأموااًل طائلة وتهدر اجلهود  خ�سو�ساً 
واالإبداع، وتلقي به اأدراج الرياح. وال�سوؤال الذي �ستك�سف عن اإجابته االأيام 
ويوا�سل  التحديات،  مقاومة  �سي�ستطيع  )م��والن��ا(  ك��ان  اإذا  م��ا  ه��و  املقبلة 

عرو�سه على �سا�سات ال�سينما، اأم اأن نريان امل�ساكل ميكن اأن تلحق بعباءته!
فوؤاد  وبيومي  حجاج  وريهام  ودرة  �سعد  عمرو  بطولة  من  الفيلم  اأن  ُيذكر 
اأحداثه  وت��دور  اأحمد علي.  واإخ���راج جم��دي  تاأليف  العا�سي، وم��ن  واإمي��ان 
حول ال�سيخ حامت ال�سناوي، املتزوج من اأميمة ولديه ابن ُيدعى ح�سن، الذي 
ال�سيخ حامت  ال�سباحة، فيلتفت  اإ�سابته يف حمام  اإثر  ب�سكتة دماغية  ي�ساب 
لعمله كداعية واإمام يف امل�سجد، ويتطور عمله بعد ذلك يف املجال التلفزيوين 
البعيد  املتع�سب  التطرف والفكر  الت�سامح واملحبة، ويحارب  كداعية ين�سر 

كل البعد عن قيم الدين االإ�سالمي الو�سطي.

ما زالت االأزمة م�صتمرة بني الفنانة امل�صرية عا غامن من جهة وتامر 
متم�صكة  فالنجمة  اأخرى،  جهة  من  البنات(  )اأبو  م�صل�صل  منتج  مر�صي 
دته  باحل�صول على بقية م�صتحقاتها املالية، يف حني يرى املنتج اأنها كبيّ
خ�صائر مالية كبرية ت�صتحق ب�صببها خ�صم الباقي من اأجرها. عا غامن 

حتدثت عن هذا امل�صكلة، وعن م�صل�صلها اجلديد )ال�صبع بنات(.
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م�سروب ينق�ش من وزنك 3 
كيلو خلل 3 اأيام فقط

الطبيعية،  والو�سفات  ال�سحة  يف  �ض  املتخ�سّ فيت(  )فري�ض  موقع  ن�سح   
الوزن،  الإنقا�ض  والبقدون�ض  الليمون  من  مكّون  م�سروب  على  بالرتكيز 

وزيادة احلرق، خا�سًة للذين ُتخّزن اأج�سامهم كميات كبرية من املاء.
واأك��د املوقع: اأن امل�سروب ي��وؤدي خل�سارة نحو 3 كجم خالل 3 اأي��ام فقط، 
خا�سة اأن البقدون�ض يتمّيز بفوائد هامة لل�سحة؛ لكونه غني بالفيتامينات 

واالألياف.
واأو�سح املوقع اأّنه باالإمكان تناول كوب من هذا امل�سروب الذي يتم حت�سريه 
مع  اخل��الط  يف  وو�سعهما  احلام�سة،  والليمونة  البقدون�ض  تقطيع  عر 
قبل  تناوله  ميكن  �سائاًل  لي�سبح  ج��ي��داً  وخلطهم  امل���اء،  م��ن  ك��وب  اإ�سافة 

الوجبات.
تناول  اأي��ام قليلة، ب�سرط  ال��وزن خالل  امل�سروب يخف�ض  اإّن  املوقع:  وق��ال 
وجبات �سحية، اأو متو�سطة من حيث كمية ال�سعرات احلرارية؛ اأي ال ميكن 

تناول اأطعمة مقلية اأو مليئة بالدهون وانتظار خ�سارة الوزن الزائد.

العدوى انتقال  نِّبك  تجُ خطوات   6
�سم�ض يف م�سر،  الوقائي بطب عني  والطب  العامة  ال�سحة  اأ�ستاذة  قالت 
اأب�سط  ُتعد  الفريو�سات  انتقال  من  احلماية  اإنَّ  خمتار:  اأم��اين  الدكتورة 

واأهم احلقوق التي ال بد اأن يقوم بها الفرد حلماية نف�سه من االأمرا�ض.
ملطالبة  ال��ع��دوى  مكافحة  ُط��رق  على  املري�ض  ف  يتعرَّ اأن  اأهمية  ����دت  واأكَّ
�ض يف 7 خطوات من �ساأنها حماية املر�سى  الطبيب بتنفيذها، والتي تتلخَّ

واالأطباء واملمر�سني.
درجة  ك�”مقيا�ض  جديدة  ك�سف  اأدوات  ا�ستخدام  هي  احلماية  ُط��رق  واأول 
مري�ض  ك��ل  ي�ستخدم  اأن  يف�سل  االأم��اك��ن  بع�ض  ويف  واحلقن”،  احل���رارة 

�سماعة خمتلفة؛ منعاً لنقل االأمرا�ض اجللدية واحل�سا�سية.
مري�ض  ك��ل  على  الك�سف  “قفاز” عند  ارت����داء  يف  تتمثَّل  ال��ُط��رق  وث���ايِن 
ارت��داء اجلوانتي وبعد االنتهاء من  اليدين قبل  على حدة، وثالثها غ�سل 
الك�سف والتخلُّ�ض منه، ورابعها عدم غلق ال�سرجنة بعد ا�ستخدامها َخ�سية 
اأن تدخل باخلطاأ يف يد الطبيب اأو املمر�ض؛ مما يت�سبب يف نقل فريو�ض 

االإيدز اأو فريو�ض �سي.
وخام�ض طرق احلماية هي ارتداء الطبيب للنظارة والقناع للفم واالأنف 
للمري�ض،  الطبي  االإج����راء  اأث��ن��اء  ال��دم  ق��ط��رات  تناثر  ب�سبب  والبالطو؛ 
الك�سف  احل��م��اي��ة  ُط���رق  ���س��اد���ض  يف  امل�ست�سفيات  م�����س��وؤويل  على  ��ب  وي��ت��وجَّ

الدوري على العاملني من اأطباء وممر�سني.
واآخر الطرق اأهمية احل�سول على التطعيمات التي تقي االأطباء واملمر�سني 

من االأمرا�ض ب�سكل دوري.
التنظيمية  اللوائح  كل  اأنَّ  الوقائي،  والطب  العامة  ال�سحة  اأ�ستاذة  وراأت 
العامة  امل�ست�سفيات  ك��ل  ل���دى  م��ت��وف��رة  نقلها  وع����دم  ال���ع���دوى،  مل��ك��اف��ح��ة 

واخلا�سة.
رت من عيادات االأ�سنان الأنها اأكر االأماكن التي ينتقل فيها االأمرا�ض؛  وحذَّ
ب�سبب ا�ستخدام االأدوات نف�سها، اأو اإم�ساك الطبيب لالأدوات بنف�ض القفاز 

الذي ي�ستخدمه مع مري�ض اآخر؛ مما يت�سبَّب يف نقل املر�ض ب�سهولة.

نكرت؟  عرفتها  واإذا  عرفت  نكرتها  اإذا  التي  الكلمة  • ما 
- كلمة اأم�ض 

بها؟  نطقت  اذا  معناها  ينتفي  التي  الكلمة  هي  • ما 
- كلمة ال�سمت 

من  احل��دي��ث  الع�صر  يف  لبناين  ورح��ال��ة  اأدي���ب   •
موؤلفاته قلب لبنان؟ 

- اأمني الريحاين.
االأدب  يف  ال��ف��ري��د  ال��ع��ق��د  ك��ت��اب  ���ص��اح��ب  م��ن   •

العربي؟ 
- ابن عبد ربه 

طفيل؟  ابن  به  ا�صتهر  الذي  الكتاب  هو  • ما 
- حي بن يقظان. 

العاملية؟  عطيل  م�صرحية  �صاحب  • من 
- وليم �سك�سبري

احلوت،  كبد  يف  موجود  العنر  عطر  واأن  نيوزيالندا،  يف  الكيوي  لطري  االأ�سلي  املوطن  اأن  تعلم  هل   •
بالكافيار يف بحر قزوين والبحر  الغني  واأن موطن �سمك احلف�ض  اأ�سا�ساً يف ال�سحارى  واأن موطن ال�سب 

االأ�سود. 
اجلنوبية.  اأمريكا  �سواحل  على  يتواجد  والذي  االأنقلي�ض،  هو  االأقوى  الكهربائي  ال�سمك  اأن  تعلم  • هل 
ما  وه��ذا  فولتاً.   550 بقوة  كهربائية  �سدمة  ينتج  اأن  ي�ستطيع  وه��و  ذيله.  يف  موجود  الكهربائي  ع�سوه 

يوؤدي اإىل �سعق وقتل االأ�سماك القريبة املجاورة. 
هيكاًل  يفرز  املرجانيات  طائفة  من  ثوابت  بحرية  حيوانات  جن�ض  هو  )والي�ض(  املرجان  اأن  تعلم  هل   •
ت�سمح  فجوات  ذو  لكنه  داخلي  الكل�سي  والهيكل  اأبي�ض.  اأو  وردي���اً  يكون  ما  وقلياًل  اأح��م��ر،  مت�سعباً  كل�سياً 
لالأجزاء احلية باالختباء فيه يف حالة اخلطر. وي�سبه هذا املرجان النباتات يف ن�سوئه ومنوه، فبي�سة واحدة 
ل�سناعة  اأولية  مادة  املرجاين  الهيكل  وي�سكل  �سجرية.  على  كاأزهار  اأغ�سان  على  مرتبة  بوالب  عدة  تعطي 

احللي. 
الوجود، ت�ستعمل بعد قطعها و�سقلها يف  نادرة  اأحجار �سلبة �سفافة  الكرمية هي  اأن االأحجار  •  هل تعلم 
ال�سفافة  ون�سف  ال�سفافة  الكرمية  ن�سف  واالأحجار  ال�سفافة  الكرمية  االأحجار  تنتمي  املجوهرات.  �سناعة 
اال�سبينل  جمموعة  الياقوت،  اأو  الكورندن  جمموعة  املا�ض،  جمموعة  االأن���واع:  من  عدد  اإىل  املنفذة  وغري 

جمموعة الزبرجد، التوباز، التورمالني، البجادي اأو العقيق، جمموعة الكوارت�ض 

الفقري واجلائزة 

ن�ف زهران املعمري
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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نداء خالد �شعدو الزامل 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

ملياء عاطف عبداحلليم 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

منار و�شفي فايز 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

»الين�صون«.. عاج �صحري 
علمية  درا�������س������ة  ك�������س���ف���ت 
تغذية  خ����ب����رية  اأج����رت����ه����ا 
فرن�سية، اأن ا�ستخدام نبات 
ال�سينى  النجمى  الين�سون 
الفوائد  م���ن  ال���ع���دي���د  ل���ه 
ُي�ستخدم  حيث  الطبيعية، 
اأن  كما  الروماتيزم،  لعالج 
الوجبات  بعد  ب��ذوره  م�سغ 

ي�ساعد على اله�سم.
لل�سعال،  كم�ساد  ي�ستخدم  النبات  هذا  اأن  من�سون،  فيجيه  �سويف  واأ�سارت 
اأن��ه م�ساد  كما  التنا�سلي،  اأو  البوىل  واجلهاز  املعدة  الغازات من  والإخ��راج 

لتقل�سات البطن والع�سالت.
وقامت �سركة رو�ض ال�سوي�سرية ل�سناعة االأدوية با�ستخدام %90 من هذا 
النبات ال�سينى فى اإنتاج املادة الفعالة مل�سل “التاميفلو” امل�ساد الأنفلونزا 

الطيور، وم�سادات امليكروبات واجلراثيم، وم�سادات االأك�سدة، واملهدئات.
ُيذكر اأن نبات اليان�سون النجمى ال�سينى هو �سجرة �سغرية دائمة اخل�سر 
ال�سني، وهى على �سكل جنمة  تنمو فى �سمال �سرق فيتنام وجنوب غرب 

وحت�سد قبل اأن تن�سج.

االأمرا�ض  بع�ض  ن�ستقبل  ال�ستاء  ق��دوم  م��ع 
امل�ساحبة معه كالرد والكحة والتهاب احللق 
يجب عليك معرفة ماذا تفعلني عند التعر�ض 
لهذه االأعرا�ض حتى ال ت�سطرين اإىل تناول 

اأدوية كثرية.
- الع�سل: فهو من العالجات القدمية املعروفة 
اأن  الدرا�سات  اأظهرت  حيث  احللق،  اللتهاب 
من  ال��ك��ح��ة،  ع���الج  ف��ى  فعالية  اأك���ر  الع�سل 
ك���وب من  ���س��رب  اأو  م��ن��ه  اأخ����ذ ملعقة  خ���الل 
اإل��ي��ه ملعقة من  ال���داف���ئ م�����س��اف��ا  ال��ل��ي��م��ون 
االأدوية  من  فاعلية  اأكر  يكون  فاإنه  الع�سل، 

التى حتتوى على الديك�سرتوميثورفان.

الروبيوتيك  على  يحتوى  فاإنه  ال��زب��ادى:   -
ال�سحية  ال��ف��وائ��د  م��ن  جمموعة  توفر  التى 
االإ�سابة  من  وتقلل  املناعة  كتقوية  للج�سم، 

بالرد واالأنفلونزا واحل�سا�سية.
النعناع  اأوراق  اأن  امل��ع��روف  ف��م��ن  -ال��ن��ع��ن��اع: 
حت��ت��وى ع��ل��ى خ�����س��ائ�����ض ج��ي��دة ف��ى ال�سفاء 
ومنع  احلنجرة  احتقان  مثل  االأم��را���ض  م��ن 
امل��خ��اط ب��اجل��ي��وب االأن��ف��ي��ة م��ن خ���الل و�سع 
من 3 اإىل 4 قطرات من زيت النعناع اإىل ماء 
يقلل  عنه،  الناجت  البخار  وا�ستن�ساق  �ساخن 

من التهابات اجليوب االأنفية.
-الغرغرة باملاء وامللح: فيمكن للغرغرة باملاء 

احللق  التهاب  تهدئة  على  ي�ساعد  اأن  وامل��ل��ح 
الذى ي�سبب ال�سعال.

اأخذ د�ض م�سبعا بالبخار: ويكون ذلك من   -
خالل ملء احلمام بالبخار وا�ستن�ساقه، فهذا 
ي�ساعد على ترطيب املمرات االأنفية وي�ساعد 

على اال�سرتخاء.
-كوب من القرفة: اإذا كنت تعانى من ال�سداع 
عن  امل�سكلة  ه���ذه  ع��ل��ى  التغلب  امل��م��ك��ن  ف��م��ن 
ط��ري��ق ���س��رب ك��وب داف���ئ م��ن ال��ق��رف��ة، فاإنها 
اللجوء  دون  م���ن���ه  ال��ت��خ��ل�����ض  ف����ى  ت�����س��اع��د 
االأمريكى  املوقع  بح�سب  وذل��ك  لالأ�سرين، 

الين". "هيلث 

ن�سائح تخل�سك من االأنفلونزا والكحة والتهاب احللق

النجمة اإميي �صتون لدى و�صولها حل�صور 

حفل الغداء ال�صنوي الذي ي�صم جميع 

مر�صحي جوائز االأو�صكار يف الن�صخة ال�89 

يف بيفرل هيلز بكاليفورنيا )رويرتز(

مل يكن عبود يعرف ما �سيحدث له لكنه على كل حال عرف يف النهاية .. كان عبود رجال طيب القلب يقدم 
االي��ام وج��د قطة �سغرية  اح��د  .. ويف  ك��ان حيوان �سغري  اإىل م�ساعدة حتى لو  اإىل كل من يحتاج  م�ساعدته 
م�سكينة ومري�سة ترجتف من الرد فاأخذها معه ايل بيته ال�سغري جدا و�سع لها جلبابا باليا ثم غطاها به 
وحلب املعزة وو�سع لها بع�ض احلليب و�سرب هو الباقي .. ا�ستمر احلال هكذا حتى �سفيت القطة وا�ستعادت 
عافيتها فكانت تخرج مت�سي وراءه مثل ظله و�سبحان اهلل كان فالها دائما خري عليه فكلما خرجت وارءه طلبه 
�سخ�سا ما لق�ساء عمل مقابل رزق وفري .. اما اذا نامت يف البيت ومل تلحق به فيكون يومه ب�سيط ورزقه اي�سا 
ب�سيط ويف ذات يوم خرجا معا اإىل ال�سوق الوا�سع فوجد من يعمل لديه يف جو حار خانق لكنه حتمل وعمل 
مب�سقة وجهد حتى تعب جدا ودخل عليه الليل حني انهى عمله وقب�ض اجره القليل، ذهب به وا�سرتى بع�ض 
الطعام وذات ليلة عند الفجر ا�ستيقظ على لعق القطة ال�سغرية لوجهه .. ازاحها لينام لكن ال فائدة ا�ستمرت 
تداعبه ثم متوء وتذهب اإىل باب البيت عدة مرات حتى اح�ض باأن هناك �سيئا ما فقام وخرج وراءه��ا وهناك 
خلف البيت اخذت القطة تنك�ض الرتاب وتزيحه ثم تتوقف وتذهب اليه وكاأنها تدعوه لياأتي وينك�ض الرتاب 
اي�سا فظن انها تريد ان تق�سي حاجة فقام بازاحة بع�ض الرتاب لكنه اح�ض بان هناك �سيئا يرز من حتته 
وكان عبارة عن جره �سغرية �سحبها بيده فوجدها قد اقفلت باحكام بقطعة من الفخار اي�سا حملها بيده وهو 
منده�ض ويت�ساءل كيف عرفت القطة باأمرها ،هناك يف البيت ا�سطر لك�سر اجلرة فوجدها ممتلئة عن اخرها 
بقطع نقدية وم�سغوالت ذهبية، ومل يكن لديه غري الده�سة ال�سديدة والذهول وحينما ادار وجهه لينظر اإىل 
قطته مل يجدها بل وجد باب بيته مغلق فا�سرع وفتح الباب لكنها مل تكن هناك .. منذ ذلك الوقت اختفت 

القطة ومل يرها ابدا لكنه دائما يتذكرها ويقول اين انت يا �ساحبة الف�سل؟ 
هو االن رجل مي�سور احلال جدا وقد خ�س�ض بع�ض ماله مل�ساعدة املحتاجني الذين مل يكن ي�ستطيع م�ساعدتهم 

وهو فقري .


