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تقنية جتعل ال�سائقني ال 

يغفون اأبدًا
للتحكم  تكنولوجيا  تطوير  على  اليابانية  بانا�سونيك  �سركة  تعمل 
والك�سف والتنبوؤ عن م�ستوى النعا�س لدى ال�سائق وال�سماح له بالبقاء 
م�ستيقظاً ب�سكل مريح، واجتهت ال�سركة اليابانية اإىل ا�ستعمال تقنيات 
ال�سائق م�ستيقظاً يف جميع الأوقات،  الذكاء ال�سناعي للحفاظ على 
وت�ستعمل هذه التكنولوجيا اجلديدة تقنيات ال�ست�سعار غري املت�سلة 

لقيا�س حالة ال�سائق والبيئة املحيطة يف ال�سيارة.
عجلة  وراء  ل��ه  يحلو  م��ا  ب��ق��در  ال��ن��وم  الب�سري  ال�سائق  وبا�ستطاعة 
حتى  ولكن  مت��ام��اً،  التحكم  ذات��ي��ة  ال�سيارات  ت�سبح  عندما  ال��ق��ي��ادة 
يحدث ذلك فاإن النوم اأثناء القيادة ي�سكل خطراً كبرياً ورمبا مميتاً، 
حيث ميكن لهذه التقنية اأن ت�ساعد يف منع القيادة يف حالة النعا�س، 
ووفقاً لبانا�سونيك فاإن هناك خم�س م�ستويات من النعا�س هي لي�س 
ونعا�س  كثرياً  والنعا�س  قلياًل  والنعا�س  الإط��الق  على  نعا�س  هناك 

ب�سكل خطري.
للمراقبة  ال�سيارة  �سمن  مبنياً  نظاماً  اليابانية  ال�سركة  وط���ورت 
والك�سف عما اإذا كان ال�سائق نع�ساناً قبل يحدث ذلك ويتفاعل معه، 
ويعمل النظام من خالل مزيج من الكامريا واأجهزة ال�ست�سعار التي 
بفتح  املتعلقة  املالمح  قيا�س  با�ستمرار، بحيث ميكنه  ال�سائق  تراقب 
حرارة  وانخفا�س  ال��وج��ه  وت��ع��ب��ريات  �سريع  ب�سكل  وغم�سها  ال��ع��ن 

اجل�سم والإ�ساءة.
ويجمع النظام هذا املعلومات مع املعلومات التي مت جمعها من بيئة 
ال�ست�سعار  اأجهزة  من  امل�ستمدة  البيانات  معاجلة  تتم  ثم  ال�سيارة، 
والبيئة املحيطة با�ستعمال الذكاء ال�سناعي واحلكم حول كون ال�سائق 
اأما ل، ويعترب النظام دقيق املالحظة مبا يكفي للك�سف عن  نع�ساناً 
النعا�س ال�سئيل حتى قبل اأن يتمكن ال�سائق من اإدراكه، وميكنه اأي�ساً 

التنبوؤ اأثناء انتقال النعا�س من م�ستوى اإىل م�ستوى اآخر.

عائلة تعي�ش مع 300 
حيوان مفرت�ش

الإقامة  اإىل  احل��ال  بهم  ينتهي  اأن  بريطانية  عائلة  اأف��راد  يتوقع  مل 
�سرعوا  عندما  الأخ��رى،  املتوح�سة  واحليوانات  والقرود  الأ�سود  مع 

بالبحث عن حديقة حيوان �سغرية ل�سرائها.
وك����ان دي����ن وت��ري�����س��ي ت���وي���دي، ب��ح��ث��ا ع���ن ح��دي��ق��ة ح���ي���وان �سغرية 
املرتفعة،  الأ�سعار  لكن  ل�سرائها،  كينت  مدينة  يف  الأليفة  للحيوانات 
اأجربتهما على البحث يف اأماكن اأخرى بعيدة، ليجدا يف نهاية املطاف 
حديقة حيوان حقيقية يف ويلز، ت�سم جمموعة من الأ�سود والنمور 

والقرود وغريها من حيوانات الغابة، بح�سب �سكاي نيوز.
كنا  عندما  الأطفال  من  العديد  عالج  يف  �ساعدنا  "لقد  دين  ويقول 
يف  متزايد  نحو  على  ت�ستخدم  الأليفة  فاحليوانات  كينت،  يف  نعي�س 

العالج، وجذبتنا فكرة ا�ستخدام احليوانات مل�ساعدة النا�س".
ب���ورث  يف  اأن��ي��م��ال��وري��وم  اأن وق��ع��ت عينا دي��ن على حديقة  ومب��ج��رد 
�سرييديجون اأيقن اأنه وجد �سالته، حيث يقول "كنا قد ق�سينا عطلة 
اإىل ميد ويلز على الإطالق،  �سنودونيا من قبل، لكننا مل نذهب  يف 
نعي�س  اأن  اأننا نرغب يف  اأيقنا  التلة،  اأعلى  اإىل  ال�سيارة  وعندما قدنا 

هناك".
اإىل م��الذ للب�سر  اإىل حت��وي��ل احل��دي��ق��ة  اأن���ه يطمح  اإىل  دي��ن  واأ���س��ار 
واحل��ي��وان��ات على ح��د ���س��واء، وب��ع��د الن��ت��ق��ال اإىل احل��دي��ق��ة، وجدت 
الأ�سرة التي تعتني بنحو 40 حيوان األيف نف�سها م�سطرة اإىل تقدمي 

الرعاية ملجموعة كاملة من احليوانات الربية.
األف   815( ا�سرتليني  جنيه  األ��ف   625 مبلغ  دف��ع  دي��ن  اأن  يذكر 
دولر( ثمناً للحديقة، التي ت�سم اأكرث من 300 حيوان، مبا يف ذلك 
اأنواع  من  والعديد  وال�سالحف،  والتما�سيح  والنمو  والأ�سود  القرود 

احليوانات والطيور.
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مهام يعجز عنها اآي فون حتى االآن
يتميز هاتف اآي فون بالعديد من اخل�سائ�س ويوؤدي الكثري من املهام، لكن 
هناك بع�س املزايا التي ل يزال غري قادر على القيام بها، مقارنة بالهواتف 

الأخرى �سواء العاملة بنظام اأندرويد اأو ويندوز.
ن�ستعر�س فيما يلي مميزات يفتقرها اآي فون حتى الآن:

-1 امليزة الأوىل: ال�سحن الال�سلكي وال�سحن ال�سريع متتلك هواتف مثل 
عرب  ال�سريع  ال�سحن  8" تقنية  اإ���س  غالك�سي  و�سام�سونغ  بيك�سل  غوغل 
منفذ "يو اإ�س بي-�سي"، وبالتايل فهي اأ�سرع ب�سكل ملحوظ من �ساحن اآي 
فون ليتنينغ ، بالإ�سافة اإىل اأن �سام�سونغ وغوغل واإل جي ت�سنع هواتف 
ميكن �سحنها ل�سلكياً، يف الوقت الذي تت�سارب فيه الت�سريبات وال�سائعات 
واملوديلن  حول احتمال اإدراج اأبل هذه امليزة �سمن "اآي فون 8" املرتقب 

الأحدث لالإ�سدارين احلالين. فلم ت�ستقر ال�سركة بعد.
اأندرويد  هواتف  اأغلب  تتمتع  التخزينية  ال�سعة  زي��ادة  الثانية:  امليزة   2-
هواتف  ع��دا  ما  الداخلية،  التخزين  �سعة  م�ساحة  لزيادة  دي  اإ���س  مبنافذ 
 256 اأو   128 اأو   32 اإم���ا  �سعات   3 يف  فقط  منح�سرة  فهي  ف��ون  اآي 

غيغابايت.
�سرائح الت�سال تعدد  الثالثة:  امليزة   3-

متتلك بع�س هواتف اأندرويد ميزة اقتناء اأكرث من �سريحة "�سيم" واحدة، 
اأو رغبة  الدولة،  ال�سفر خارج  تعد مفيدة ومهمة ل�سيما عند  التي  امليزة 
امل�ستخدم يف املزج بن رقم خا�س بالعمل ورقم �سخ�سي داخل الهاتف ذاته، 

لكن اآي فون ل مينح هذه امليزة مل�ستخدميه.
مت�سفحات الطرف الثالث يف الوقت الذي ل ي�ستطيع  الرابعة:  امليزة   4-
ينعم  للهاتف،  الف��رتا���س��ي  املت�سفح  تغيري  م��ن  ف��ون  اآي  م�ستخدمو  فيه 
مت�سفح طرف  باإمكانهم حتميل  اإذ  امليزة،  بهذه  اأندرويد  هواتف  اأ�سحاب 
ثالث ح�سب رغبتهم مثل غوغل اأو اأوبرا اأو فايرفوك�س، بينما كل رابط يف 

اآي فون ل يفتح �سوى عرب مت�سفح "�سفاري" فقط.

ماليني الدجاجات مهددة 
باالإعدام يف هولندا

الهولندي  والب�ستنة  الزراعة  احتاد  قال 
اإنه قد تكون هناك حاجة لإعدام مالين 
اآثار مبيد ح�سري  الدجاجات بعد ر�سد 
قد يكون �سارا يف البي�س وهو ما يلحق 
زال يعاين من  بالغة بقطاع ما  اأ���س��رارا 

تف�سي مر�س اإنفلونزا الطيور.
و���س��ح��ب جت����ار ال��ت��ج��زئ��ة يف ع����دة دول 
اأوروبية مالين البي�س من املتاجر مع 
با�ستخدام  املت�سل  ال��ذع��ر  نطاق  ات�ساع 
مبيد فربونيل احل�سري برغم اأن احتاد 
الزراعة والب�ستنة قال اإنه مل يعد هناك 
يوهان  وق���ال  امل�ستهلكن.  ي��ه��دد  خ��ط��ر 
"بالن�سبة  ب����الحت����اد  امل�������س���وؤول  ب���ون���ن 
الأمر  لكن  الأم���ر.  انتهى  للم�ستهلكن 
خمتلف بالن�سبة للمزارعن. �سي�ستغرق 
اأن  اإن مل يكن �سهور قبل  اأ�سابيع  الأم��ر 

يتمكنوا من ا�ستئناف الإنتاج".
العاملية  ال�������س���ح���ة  م���ن���ظ���م���ة  وت���ع���ت���رب 
متو�سط  ح�����س��ري��ا  م��ب��ي��دا  ال���ف���ربون���ي���ل 
ال�سمية وتقول اإن كميات كبرية جدا منه 

قد حتدث تلفا باأع�ساء اجل�سم.

عائلة تفتح 
منزلها للقطط

فتحت عائلة كويتية اأبواب منزلها 
ال��ه��ارب��ة م��ن موجة  اأم���ام القطط 
حر �سديدة ت�سرب البالد يف هذه 
يتميز  بلد  ال�سنة، يف  الأوق��ات من 

ببيئة �سحراوية جافة.
واأظ��ه��رت ���س��ورة مت ت��داول��ه��ا على 
م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي يف 
ال��ك��وي��ت، جم��م��وع��ة م���ن القطط 
امل���ن���زل  ب���و����س���ع���ي���ات خم��ت��ل��ف��ة يف 
املكيف، بينما ت�سل درجة احلرارة 
يف اخل������ارج ن��ح��و خ��م�����س��ن درج���ة 
العائلة  م���ب���ادرة  ون���ال���ت  م��ئ��وي��ة. 
املن�سوبة لربة املنزل، اإعجاًبا كبرًيا 
تغريدات  يف  انعك�س  ال�سكان،  م��ن 
ال��ك��ث��ري م��ن��ه��م ع��ل��ى م��وق��ع تويرت 

املف�سل لدى الكويتين.
وقال املغرد مبارك �سامل العازمي، 
و�سكره  اإع����ج����اب����ه  ع�����ن  ا  ً م������ع������ربرّ
كبد  ك����ل  ويف  امل����ن����زل:  ل�����س��اح��ب��ة 
رط��ب��ة ���س��دق��ة.. ج��زاه��ا اهلل خرًيا 
وك���رثرّ م��ن اأم��ث��ال��ه��ا. وك��ت��ب مغرد 
اآخر يف �سياق م�سابه: اهلل يجزاها 
خ���ري، ���س��وف��و ���س��ل��ون ن��امي��ن على 
ال�سراميك لأنه بارد، ما يتحملون 
احلر. يف حن علقت مغردة ثالثة 
حت��ت ا�سم اأب����رار، ب��ال��ق��ول: احلن 
ب��ي��ت��ع��ودون ك��ل ي���وم ب��ي��ج��ون بيتها 
عالقة  وللكويتين  جم��رب.  ا�ساأل 
ينت�سر  اإذ  احل��ي��وان��ات،  م��ع  ج��ي��دة 
الكويتين  م���ن���ازل  يف  اق���ت���ن���اوؤه���ا 
تربية  اإىل  فاإ�سافة  لف���ت،  ب�سكل 
بينها  م����ن  الأل���ي���ف���ة  احل����ي����وان����ات 
الكويتين  بع�س  ي��رب��ي  ال��ق��ط��ط، 
ح����ي����وان����ات م���ف���رت����س���ة ك����الأ�����س����ود 
اخلطورة  رغ��م  والفهود،  والنمور 
التي ترافق وجود هذه احليوانات 

املفرت�سة بن الأحياء ال�سكنية.

تراجع معدل 
اجلرمية يف �سيكاغو

اأعلنت �سرطة �سيكاغو، اأن الربنامج 
قامت  ال��ذي  التنبوؤي  الإل��ك��رتوين 
العام  ب���ه م��ط��ل��ع  ال��ع��م��ل  ب��ت��ف��ع��ي��ل 
احل���ايل اأت���ى ث��م��اره ب��ال��ف��ع��ل، حيث 
تراجعت معدلت اجلرائم املختلفة 
مل��ا ج��اء على  وف��ًق��ا  ب�سكل ملحوظ، 
واأ�سارت  التقني.  اإجنادجيت  موقع 
يقوم  ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل  ال�����س��رط��ة 
بجمع معلومات حول اجلرائم التي 
جغرافياً،  واأماكنها  املدينة  يف  تقع 
وم����ن ث���م ي���ب���داأ يف حت��ل��ي��ل اأوق�����ات 
ح��دوث��ه��ا وج��غ��راف��ي��ة امل��ن��اط��ق التي 
باخلروج  ي��ب��داأ  وعليه  ب��ه��ا،  حت��دث 
وا�سحة  وت���وق���ع���ات  ب��اإح�����س��ائ��ي��ات 
ميكن العتماد عليها ملنع اجلرائم 
اأخذ  عرب  والنت�سار،  احل��دوث  من 
املناطق  يف  ال���الزم���ة  الح��ت��ي��اط��ات 

املتوقع وقوع جرائم فيها.

اإ����س���ارات حم���ددة ق��د ت�ساعد ع��ل��ى م��ع��رف��ة مكان  وه��ن��اك 
واحدة  رج��ال  يطال  ك��ان  اإذا  وم��ا  النتفاخ  ظهور  وكيفية 
اأم الرجلن. فاإذا ما ظهرت تورمات على رجل واحدة، يف 
اأو الفخذ، فعادة ما  اأو يف الكعب  غالب الأحيان يف القدم 
يكون ال�سبب يف ذلك ا�سطراب يف نظام الأوردة وال�سراين 
الدموية. اأما اإذا اأ�سيبت الرجالن معا بتورمات، فاإن ذلك 
يدل على اأمرا�س اأع�ساء داخلية على غرار القلب اأو الكلى 

اأو الكبد اأو الغدة الدرقية.
وم��ن ب��ن الأ���س��ب��اب التي ق��د ت���وؤدي اإىل انتفاخ ال��رج��ل اأو 
الوريدي  والتخرث  ال��وري��دي��ة  ال���دوايل  ال��واح��دة:  ال��ق��دم 

والتهاب الوريدي.
اإ�سابة  تت�سبب يف  ق��د  ال��ت��ي  الأم���را����س  اأو  امل��وؤ���س��رات  اأم���ا 
والأورام  احل��رك��ة  قلة  ف��ه��ي:  بانتفاخ  الثنتن  الرجلن 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل ���س��ع��ف الكلى  ال��ق��ل��ب،  ال��ده��ن��ي��ة و���س��ع��ف 

واأمرا�س الكبد، بح�سب موقع "اأبوتيكن اأوم�ساو".
ومر�س  الربوتينات  قلة  اأي�سا:  النتفاخات  ي�سبب  ومما 
ال�سكري وال�سطرابات يف التغذية، بالإ�سافة اإىل الإ�سابة 
باحل�سا�سية والت�سمم وال�سطرابات الهرمونية وتداعيات 

عمليات جراحية اأو عالج من مر�س ال�سرطان.

وقد تلعب بع�س الأدوية دورا يف اإ�سابة الرجلن بانتفاخ، 
على غرار م�سادات اللتهاب الال�ستريويدية اأو حم�سرات 
قنوات الكال�سيوم اأو مدرات البول اأو الأدوية التي حتتوي 
احلمل  منع  اأدوي���ة  اإىل  بالإ�سافة  الكورتيزون  م��ادة  على 
امللينات  ت���ن���اول  ك����رثة  ال��ه��رم��ون��ي��ة، وك���ذل���ك  وال���ب���دائ���ل 

وامل�سروبات الكحولية.
باإمكانه  ال���ذي  الطبيب  م��راج��ع��ة  دائ��م��ا  يتعن  اأن���ه  ب��ي��د 
حتديد الأمرا�س امل�سببة لالنتفاخ يف الرجلن، وبالتايل 

حتديد نوعية العالج والدواء.

هكذا تتخل�ص من تورم ال�ساقني!
تق�سي م�سففة ال�سعر اأو مندوب املبيعات، معظم �ساعات 
العمل يف ال��وق��وف، الأم���ر ال���ذي ي���وؤدي ل��الإ���س��اب��ة بتورم 
ال�ساقن والقدمن ب�سكل م�ستمر، فما هي اأ�سباب حدوث 

هذا التورم وكيف ميكن عالجه بطرق طبيعية؟
الوقوف  اأو  اجل��ل��و���س  البع�س  على  العمل  طبيعة  حتتم 
لفرتات طويلة، الأمر الذي يجعلهم عر�سة لتورم وانتفاخ 
حتى  ي�سيب  اأم���ر  وه��و  وال��ق��دم��ن،  ال�ساقن  يف  م�ستمر 
اأول  امل�سكلة  ال�سباب يف مقتبل العمر. ويحتاج عالج هذه 

للتاأكد من عدم وجود خلل يف الأوردة قد يكون هو ال�سبب 
وراء حدوث هذا التورم وهو اأمر ميكن الك�سف عنه باأ�سعة 

املوجات فوق ال�سوتية.
اأخ�سائي  م���اي���ر،  ت���وم���ا����س  الأمل�������اين  ال��ط��ب��ي��ب  وي���و����س���ح 
الأمرا�س اجللدية، ال�سبب وراء حدوث هذا التورم ويقول 
لالأعلى  الأ�سفل  من  الأوردة  يف  ال��دم  DW:" يتدفق  ل� 
الطويل  ال��وق��وف  ب�سبب  ال��ت��دف��ق  ه���ذا  ي��ت��وق��ف  وع��ن��دم��ا 
تت�سرب ال�سوائل خلارج الأوردة وتدخل يف الأن�سجة التي 

تتورم بدورها".
الأخرى  ال��وراث��ي��ة  اأو  ال�سحية  امل�سكالت  ا�ستبعاد  وب��ع��د 
يف  النتفاخ  هذا  من  للتقليل  الن�سائح  بع�س  اإتباع  ميكن 
احلن  بن  القدمن  و�سع  واأهمها  والقدمن،  ال�ساقن 
والآخر يف املاء البارد، لأن الربودة توؤدي لنكما�س الأوردة 

ب�سكل يجعلها تنقل الدم بكفاءة اأكرب.
اأي�����س��ا ب���الإك���ث���ار م���ن ت���ن���اول الفاكهة  وي��ن�����س��ح اخل�����رباء 
واخل�سروات و�سرب كميات كبرية من ال�سوائل بالإ�سافة 
اأتيحت الفر�سة. ت�ساعد اجلوارب  اإىل رفع ال�ساقن كلما 
مع  التورم ل�سيما  ح��دوث  احل��د من  اأي�سا يف  ال�ساغطة 

الإكثار من احلركة وممار�سة الريا�سة ب�سكل منتظم.

عابرا،  اأم��را  يكون  قد  بانتفاخ  الأرج��ل  اإ�سابة 
احل��رارة.  درج��ات  ارتفاع  اأو  امل�سي  ك��رة  ب�سبب 
ذلك  يكون  فقد  متكررا  الأمر  ي�سبح  عندما  ولكن 
بد  ل  خطورة  اأكر  اأمرا�ص  بوجود  اإنذار  �سفارة 

من معاجلتها.
اأ�سباب متعددة تقف وراء اإ�سابة الأرجل والقدمني 

بالنتفاخ. 
وال�سمنة  احلركة  قلة  الأ�سباب:  هذه  بني  ومن 
ومن  والكلى.  القلب  يف  خا�سة  اأخ��رى  واأم��را���ص 
يعاين دائما من رجلني منتفختني ودوايل وريدية 
الطبيب  يراجع  اأن  فعليه  ليال،  ت�سيبه  وا�سحة 
اإ�سابة  للقلق  امل��ث��رة  العالمات  ب��ني  وم��ن  ف���ورا. 

الأرجل بانتفاخ مفاجئ.
�سفارة الإنذار التي تدل على احتمال وجود خطر 
ال�سدر  يف  اآلم  اأو  باختناق  الإ�سابة  هي:  كبر، 
معدل  ت�سارع  اإىل  بالإ�سافة  للتنف�ص  م�ساحبة 
الدم.  ل�سغط  مفاجئ  وانخفا�ص  القلب  �سربات 
ال�سريان  ان�سداد  يكون  قد  ذل��ك  وراء  وال�سبب 
الرئوي، الذي ينجم عن تخر وريدي، كما يذكر 

موقع "اأبوتيكن اأوم�ساو" الطبي الأملاين.

غر حتمي من  التمارين يف ال�سِ
ال�سمنة يف الِكرب

اإن  جديدة  نيوزلندية  درا���س��ة  نتائج  قالت 
والأن�سطة  ل��ل��ت��م��اري��ن  الأط���ف���ال  مم��ار���س��ة 
الريا�سية يف ال�سغر حتميهم من اأمرا�س 
م��رح��ل��ة لح��ق��ة من  ال��غ��ذائ��ي يف  التمثيل 
ال��ُع��م��ر.  وت��ع��ت��رب ب��دان��ة الأط���ف���ال ظاهرة 
ال�سحة  منظمة  تقارير  وتفيد  متنامية، 
 5 اأعمارهم  32 مليون طفل  ب��اأن  العاملية 
ال�سمنة  م��ن  يعانون  ك��ان��وا  اأق��ل  اأو  �سنوات 
 42 اإىل  ال��رق��م  ارت��ف��ع  ث��م   ،1990 ع���ام 

مليون طفل عام 2013.
جامعة  يف  اأجريت  التي  الدرا�سة  وبح�سب 
مبكرة  التمارين يف مرحلة  توؤثر  اأوكالند 
بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  الطريقة  على  الُعمر  م��ن 
اجل�سم بالتمثيل الغذائي وحرق ال�سعرات 
احلرارية، كما توؤثر على طريقة ا�ستجابة 
التي  الطعام  يف  ال��زائ��دة  للدهون  اجل�سم 

يتم تناولها بعد تخطي مرحلة ال�سباب.
فرونتري  جملة  يف  الدرا�سة  نتائج  وُن�سرت 
التمارين  اأن  واأظ���ه���رت  ف��ي��زي��ول��وج��ي،  اإن 
وظائف  على  اإي��ج��اب��ي��اً  ت��وؤث��ر  ل  الريا�سية 
التمثيل الغذائي فقط، بل تقلل من فقدان 
عالقة  وتوجد  امل�ستقبل،  يف  العظام  كثافة 

الغذائي  التمثيل  م�ساكل  ب��ن 
ونق�س كثافة العظام.

الدرا�سة  نتائج  وتو�سلت 
على  الأطفال  اأن حث  اإىل 

الريا�سية  ال��ت��م��اري��ن  مم��ار���س��ة 
الطفولة  يف  ال�سمنة  م��ن  يحميهم  ل 
فقط، بل ي�سكل نوعاً من الوقاية �سد 
اأمرا�س ال�سمنة مثل: القلب وال�سكري 

الإ�سابة  اإىل  ت���وؤدي  ق��د  التي  والل��ت��ه��اب��ات 
بال�سرطان.

اإ�سابة االأرجل بانتفاخ... اأ�سبابها وطرق عالجها
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�ش�ؤون حملية

يف ختام "�سيف ثقايف"

حفالت مو�سيقية ومعار�ش الإبداعات الطالب وتكرمي املتميزين

مب�ساركة 25 فنانًا 

اختتام فعاليات برنامج املعر�ش الثاين جلوجنهامي اأبوظبي

بتكلفة 64 مليون درهم

بلدية العني تعلن عن اأربعة م�سالخ جديدة تبداأ عملها مع اأول اأيام عيد االأ�سحى 
امل�سالخ اجلديدة تطبق اأحدث النظم العاملية ومزودة مبحطات ملعاجلة املخلفات

•• اأبوظبي  - الفجر

للربنامج  املنظمة  العليا  اللجنة  اأعلنت 
تنظمه  ال����ذي  ثقايف"  "�سيف  ال��وط��ن��ي 
على  امل���ع���رف���ة  وت��ن��م��ي��ة  ال���ث���ق���اف���ة  وزارة 
لإقامة  ال����س���ت���ع���دادات  ك���اف���ة  ا���س��ت��ك��م��ال 
احلفالت اخلتامية والتي تنظمها املراكز 
اجلاري  اأغ�سط�س   10 بتاريخ  الثقافية 
لتقدمي ما لديهم من مواهب وتكرميهم 
ا�سابيع   6 التزامهم باملواظبة خالل  على 
اأن تقام احلفالت اخلتامية بح�سور  على 
واملوؤ�س�سات  ال���دوائ���ر  يف  امل�����س��وؤول��ن  ك��ب��ار 
امل��ح��ل��ي��ة والحت����ادي����ة ليطلع  احل��ك��وم��ي��ة 
الربنامج  ب��اإجن��ازه  ق��ام  ما  ال�سركاء  كافة 
اأحمد  اأك�����د  ب������دوره  الأوىل.    دورت������ه  يف 
الثقافية  امل��راك��ز  اإدارة  م��دي��ر  ال�سريعي 
اللجنة  اإن  املعرفة  الثقافة وتنمية  ب��وزارة 
العليا اطلعت على ما و�سعته كافة املراكز 
اخلتامية  للحفالت  برامج  من  الثقافية 
حيث و�سعت اللجنة العليا جمموعة من 
الأ�س�س والقواعد للحفل اخلتامي بحيث 
يكون متنا�سبا مع اأهمية احلدث والإقبال 
الكبري عليه وخا�سة اأن فعاليات واأن�سطة 
�سيف ثقايف حظيت بثقة تامة من الطالب 
واأولياء الأمور يف خمتلف اإمارات الدولة، 
لفتاً اإىل اأن الربنامج ي�ستمل على اإقامة 
معر�س للفنون الب�سرية م�ساحب لعر�س 
بع�س من اإبداعات ولوحات الطالب التي 
ال��ور���س من  بالنتهاء منها خ��الل  ق��ام��وا 

اإبداعات واإنتاجات الطالب.
واأ�سار ال�سريعي اإىل اأن احلفالت باملراكز 

على  ال��ربن��ام��ج  اأن�����س��ط��ة  ت��رك��ي��ز  �ستعك�س 
الطاقات  وا����س���ت���غ���الل  الإب��������داع  ج���وان���ب 
ل�����دى ال����ط����الب واك���ت�������س���اف امل����واه����ب يف 
م�����س��رح  ومو�سيقى  م���ن  امل���ج���الت  ���س��ت��ى 
تقدمي  يتم  حيث  واأدب،  ب�سرية  وف��ن��ون 
من���اذج م��ن ال��ط��الب امل��ب��دع��ن ال��ذي��ن مت 
الفعاليات  اكت�ساف مواهبهم خالل فرتة 
اأكرث  مدار  على  ا�ستمرت  التي  والأن�سطة 
األف   3 اأكرث من  و�سارك فيها  يوماً،   40
الدولة  اإم��ارات  طالب وطالبة من جميع 

ب�سكل فاق كل التوقعات.
ال��دورة الوىل من  اأن  ال�سريعي  واأو�سح   
بالتنوع  متيزت  املو�سم  ه��ذا  ثقايف  �سيف 
ال����ذي ي��ج��م��ع ب���ن احل���ف���اظ ع��ل��ى تعزيز 
واخلدمة  وال���ت���ط���وع  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ه���وي���ة 
ال��وط��ن��ي��ة وغر�س  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة واخل���دم���ة 
ال���ق���ي���م ال���وط���ن���ي���ة يف ن���ف���و����س ال���ط���الب، 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل ت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى الإب�����داع 
املهارات  بالعديد من  والإنتاج وت�سليحهم 
واملعارف التي يحتاجها الطالب يف تطوير 

موهبته  ورعايتها.
 ومل تغفل الفعاليات اجلوانب الرتفيهية 
امل�سابقات  م����ن  ال���ع���دي���د  اأق���ي���م���ت  ح���ي���ث 
والرحالت الرتفيهية والرحالت العلمية 
الرتاثية  املعامل  �سملت  التي  والرتفيهية 
وال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ت��ع��ري��ف ال���ط���الب مبعامل 
الهامة يف  املتاحف  العديد من  الوطن يف 
الرتفيهية، وغريها من  واملناطق  الدولة 
وبناء  تطوير  يف  ت�ساهم  ال��ت��ي  الأن�����س��ط��ة 

�سخ�سية الطالب.
العديد  �ست�سهد  اخلتام  حفالت  اإن  وق��ال 

م���ن ال���ف���ق���رات امل��ت��ن��وع��ة ال���ت���ي ت��ع��رب عن 
والأن�سطة  وال��������دورات  ال����ور�����س  ط��ب��ي��ع��ة 
ومدى جناحها يف جذب الطالب والإقبال 
اأ�سابيع، حيث   6 م��دار  الكبري عليها على 
اإب��داع��ات الطالب ومن��اذج من  يتم عر�س 
اأعمالهم املتميزة ل�سيما تلك التي تتعلق 
امل�سرحية  وال��ع��رو���س  امل��واه��ب  باكت�ساف 
الهادفة، اإ�سافة اإىل عرو�س الفرق الفنية  
املهارات  وتعك�س  ب��اأدائ��ه��ا  الأط��ف��ال  ي��ق��وم 
ال��ور���س وال����دورات،  ال��ت��ي تعلموها خ��الل 
لفتة اإىل اأنه �سيتم خالله تكرمي املراكز 
دور  ب����اأداء  ق��ام��ت  ال��ت��ي  املتميزة  الثقافية 
لت�سجيع  ال���ربن���ام���ج   م�����دار  ع��ل��ى  مم��ي��ز 
املزيد من اجلهد  املراكز على بذل  اإدارات 
ا�ستمرار م�سرية جناح  اأج��ل  والعطاء من 
واأ�سار   ثقايف".  "�سيف  الوطني  الربنامج 

قامت  ك���اف���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل����راك����ز  اأن  اإىل 
مدار  على  للحفل  ب��روف��ات  ع��دة  ب��اإج��راء 
اأج��ل خ��روج احلفل يف  الأي���ام املا�سية من 
اللجنة  حققته  ملا  ا�ستكماًل  �سورة  اأجمل 
الفعاليات  العليا من جن��اح  منذ انطالق 
الرعاة  ت���ك���رمي  ���س��ي��ت��م  ك��م��ا  والأن�������س���ط���ة، 
للربنامج يف  والداعمة  امل�ساندة  واجلهات 
ل�ستقطاب  الوطني  الربنامج  �سعي  ظل 
اأك������رب ع�����دد م����ن امل���وؤ����س�������س���ات وال����دوائ����ر 
مظلة  حتت  للعمل  احلكومية  وال����وزارات 
واح���دة م��ن اأج��ل تقدمي ك��ل م��ا ه��و مميز 
ال�سيف  ف�����س��ل  ل��ل��ط��الب خ����الل  وم��ف��ي��د 
ورعايتها  امل��واه��ب  ا�ستثمار  يف  وامل�ساهمة 
ب�سكل يعود عليهم وعلى املجتمع بالنفع. 
للمو�سم  ال�ستعدادات  اأن  ال�سريعي  واأك��د 
اأجل  تبداأ يف وقت مبكر من  �سوف  املقبل 
حتتاجها  التي  الحتياجات  كافة  توفري 
ك���اف���ة الطالب  امل����راك����ز وت��ل��ب��ي��ة رغ���ب���ات 
امل�ساركن يف الفعاليات حر�ساً من اللجنة 
الطالب  من  املزيد  ا�ستقطاب  على  العليا 
كل  اإىل  والأن�سطة  بالفعاليات  والو�سول 
ال��وط��ن.  ويف نف�س الط���ار نظمت  اأب��ن��اء 
مركز وزارة الثقافة وتنمية املعرفة يف دبا 
الفجرية بالتعاون مع اإدارة الدفاع املدين 
الفجرية ور�سة عمل تدريبية على  دبا  يف 
اإجراءات المن وال�سالمة يف ، حا�سر فيها 
اأول �سيف علي عبد اهلل احلمودي،  رقيب 
50 طالب  ي��زي��د ع��ن  ال��ور���س��ة م��ا  ح�سر 
وذلك  ال��ربن��ام��ج،  منت�سبي  م��ن  وط��ال��ب��ة 
الواجب  ب����الإج����راءات  ت��زوي��ده��م  ب��ه��دف 
ات��ب��اع��ه��ا ل��ت��وف��ري ب��ي��ئ��ات اآم��ن��ة خ��ال��ي��ة من 

م�سببات احلوادث والإ�سابات املهنية.
�سيف علي عبد اهلل  ق��دم  الور�سة  وخ��الل 
احلمودي �سرحاً عن الأهداف العامة التي 
وامل��ه��ن��ي��ة اىل  وال�����س��ح��ة  ال�����س��الم��ة  ت�سعى 
الب�سري  العن�سر  حماية  منها  حتقيقها، 
م���ن الإ�����س����اب����ات ال��ن��اج��م��ة ع���ن خماطر 
احلرائق، وذلك مبنع تعر�سهم للحوادث 
على  احلفاظ  اإىل  بالإ�سافة  وال���س��اب��ات، 
مقومات العن�سر املادي املتمثل يف املن�ساآت 
وما حتتويه من اأجهزة ومعدات من التلف 
اإىل جانب بث  وال�سياع نتيجة احل��وادث، 
املنت�سبن  ق��ل��وب  يف  والطماأنينة  الأم����ان 
اأثناء قيامهم باأعمال خا�سة عند التعامل 

مع الأجهزة واملعدات الكهربائية.
حول  عملياً  تدريباً  الور�سة  ت�سمنت  كما 
والأخطار،  الأزم����ات  م��ع  التعامل  كيفية 
اإطفاء  كيفية  على  املنت�سبن  تدريب  ومت 
احل��ري��ق. وق��ال��ت وداد احل���م���ودي  مدير 
الربنامج  ويختتم  القليلة  اأي��ام  اأن  املركز 
و�سط رغبة من كافة املنت�سبن يف متديد 
ال�سبوع  دخ��ول��ن��ا  رغ����م  ال���ربن���ام���ج  م����دة 
الور�س  ك���اف���ة  اأن  اإىل  لف���ت���ة  ال�������س���اد����س 
والدورات �سهدت على مدى اأيام الربنامج 
الطالب عن  فيها  اقبال كبريا ج��داً عرب 
مواهبهم التي اكت�سفت مواهبهم ومنتهم 
اأن جميع  اإىل  ال���دورات، م�سرية  يف جميع 
الطالب املنت�سبن  عربوا عن ا�ستمتاعهم 
بالدورات ومدى ال�ستفادة منها من خالل 
نظمته   " ال����ذي  ث��ق��ايف  "�سيف  ب��رن��ام��ج 
�سغل  الذي  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة 

وقت فراغهم واكت�سف مواهبهم.

•• اأبوظبي - الفجر

اخ��ُت��ت��م��ت ه���ذا الأ���س��ب��وع ف��ع��ال��ي��ات املعر�س 
ال��ث��اين جل��وج��ن��ه��امي اأب��وظ��ب��ي ال����ذي اأقيم 
حتت  املا�سية  اخلم�سة  الأ���س��ه��ر  م���دار  على 
ت�سكيل،  تفاعل،  اإبداعية:  "م�سارات  عنوان 
ال�سعديات  م���ن���ارة  وا���س��ت�����س��اف��ت��ه  تواجد"، 
بجزيرة ال�سعديات يف اأبوظبي خالل الفرتة 
29 يوليو  ال�سبت  يوم  7 مار�س وحتى  من 

 .2017
من  معا�سراً  فناناً   25 املعر�س  يف  ���س��ارك 
والفئات  وال��ث��ق��اف��ات  اجل��ن�����س��ي��ات  خم��ت��ل��ف 
ال��ع��م��ري��ة. و���س��ل��ط امل���ع���ر����س ال�������س���وء على 
امل�سرتكة  التداخالت  جتمع  التي  ال��رواب��ط 
لإبداعات الفنانن من خمتلف اأرجاء العامل 

منذ �ستينيات القرن املا�سي. 
الإلهام  م�سادر  املعرو�سة  الأعمال  وتك�سف 
ال�ستثنائية  الفنية  والإ�سهامات  امل�سرتكة 
واملمار�سات الفريدة يف تاريخ الفن املعا�سر.  
ويف تعليق له على املعر�س، قال �سعادة �سيف 
اأبوظبي  ���س��ع��ي��د غ��ب��ا���س، م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة 
حققه  الذي  النجاح  اإن  والثقافة:  لل�سياحة 
املعر�س الثاين جلوجنهامي اأبوظبي، قدم لنا 
روؤية اأكرث عمقاً تعرفنا خاللها على الرغبة 
التعرف  نحو  تدفعه  ال��ت��ي  ملجتعنا  ال��ق��وي��ة 

ع��ل��ى ال��ف��ن��ون امل��ع��ا���س��رة. ك��م��ا اأث���ب���ت قدرة 
اأبوظبي  جوجنهامي  ل��دى  املقيرّمن  ف��ري��ق 
مع  ال�سحيح  التفاعلي  احل���وار  اإجن���از  على 
اإب����راز  ن��ح��و  بفاعلية  وال��ت��ح��رك  اجل��م��ه��ور، 
مكانته الفريدة يف الن�سيج الثقايف احل�سري 
ت�سليط  وم��ن خ��الل  اأب��وظ��ب��ي.  واملعا�سر يف 
الفنانن  جتمع  التي  الروابط  على  ال�سوء 
املعا�سرين، متكن معر�س م�سارات اإبداعية" 
الإلهام  وا�سع من م�سادر  من تقدمي طيف 
اجلغرافية،  الروابط  ذات  التاأثري  وعنا�سر 
مب��ا ي��ت��ن��اغ��م وروؤي�����ة اأب��وظ��ب��ي ال��رام��ي��ة اإىل 

تر�سيخ مكانتها كمركز ثقايف عاملي.
اأرم�سرتونغ مدير  ومن جهته قال ريت�سارد 
اآر. جوجنهامي:  �سولومون  موؤ�س�سة  متحف 
م����ن خ�����الل الأع�����م�����ال ال��ف��ن��ي��ة وال����ربام����ج 
التثقيفية، جنح معر�س "م�سارات اإبداعية" 
اأع��م��اق الإب���داع  اإىل  اأخ���ذ زواره يف رح��ل��ة  يف 
انعكا�سات  ق���دم  نف�سه،  ال��وق��ت  ويف  ال��ف��ن��ي، 
ال��زخ��م الذي  املا�سي واحل��ا���س��ر م��ن خ��الل 
متيز به املعر�س وبراجمه التفاعلية ودوراته 
التدريبية القيمة احلقيقية وروحية م�سروع 
نحو  خطوة  باعتباره  اأب��وظ��ب��ي  جوجنهامي 

التغيري.
حول  املعر�س  يف  امل�ساركة  الأعمال  وتركزت 
الت�سكيل،  "التفاعل،  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  حم����اوره 

التفاعل  حم����ور  جت�����س��د  ح��ي��ث  التواجد" 
ع���رب ع���دد م���ن الأع����م����ال، م���ن ب��ي��ن��ه��ا �سوٌر 
فوتوغرافية توثق م�سرية الفنان الإماراتي 
اأبدعها  ال�سهري ح�سن �سريف واأعماله التي 
فيما بن دب��ي ول��ن��دن،  بينما جت�سد حمور 
الت�سكيل يف مثل منحوتة اأر�سي احلمراء – 
كابور،  اأني�س  الفنان  اأبدعها  التي   2003
ال�ستينيات،  عقد  يف  الفنية  احل��رك��ة  ورواد 
بارك،  ل��و  وخوليو  اأراي����ن،  ر�سيد  الفنانن 
تنغويلي،  ج����ن  ف������ال،  ����س���ان���ت  دي  ن��ي��ك��ي 
اأوك������ري، وج�����اك ف��ي��ل��ج��ل��ي، والتي  ج��ون��ث��ري 
يومياً  امل�ستخدمة  امل��واد  �سناعة  ت�ستك�سف 

وا�ستخدام الفنيات الأدائية. 
الإن�ساين"  "التواجد  ال��ث��ال��ث  امل��ح��ور  ����ا  اأمرّ
املفهوم  ه���ذا  خ���الل جت�سيد  م��ن  ب���رز  ف��ق��د 
اأع�������س���اء يف جمعية  ل��ف��ن��ان��ن  ل���وح���ات  ع���رب 
بينهم  ومن   1972-1954 للفن  غوتاي 
وتناكا  ك��ازو،  �سرياجا  �ساداما�سا،  موتوناجا 
اأع���م���ال ف��ي��دي��و لفنانن  ات�����س��وك��و، وك��ذل��ك 
اإىل  بالإ�سافة  �سال،  واأن��ري  هافونا،  �سوزان 
اأعمال  40 �سورة فوتوغرافية وفيديو من 
الفنانة الإماراتية ابت�سام عبد العزيز. والتي 
عك�ست الف�سائات الفنية والعالقات الأكرث 
تعقيداً بن الهويات املجتمعية وال�سخ�سية.

الذي  ال��رتك��ي��ب��ي  التكليفي  ال��ع��م��ل  و���س��ه��د 

اأبدعه الفنانن املعا�سرين خ�سي�ساً ملعر�س 
متحف جوجنهامي اأبوظبي ح�سام رحمانيان 
ورام����ن ح��ائ��ري زاده ورك��ن��ي ح��ائ��ري زاده 
اإقباًل   "2017-2016 اآخر  �سعيد  "يوم 

جماهريياً متميزاً.
واجلدير بالذكر، اأنه بتاريخ 22 يوليو املا�سي 
ال��ربن��ام��ج اجلماهريي  ف��ع��ال��ي��ات  اخ��ت��ت��م��ت 
لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  نظمته  ال��ذي  العام 
جوجنهامي  معر�س  مع  بالتزامن  والثقافة 
اأبوظبي "م�سارات اإبداعية: تفاعل، ت�سكيل، 
ال�سعديات على  وا�ست�سافته منارة  تواجد"، 
قدم  حيث  املا�سية،  اخلم�سة  الأ�سهر  م��دار 

للجمهور اأكرث من 45 فعالية.
وق�����دم ال���ربن���ام���ج ل��ل��ج��م��ه��ور ال���ع���دي���د من 
الفر�س ل�ستك�ساف املفاهيم الإبداعية التي 
جوجنهامي  ملتحف  ال��ث��اين  املعر�س  تخللت 
اأبوظبي، �سملت ور�س عمل وجل�سات حوارية 
تدريبية.  ودورات  وثقافية  فنية  واأم�سيات 
زت كل ور�سة عمل على عمل فني معن  وركرّ
والعائالت  لالأطفال  مة  مقدرّ املعر�س،  من 
فر�سة امل�ساركة يف �سنع عمل فني من وحي 
اأف���ك���اره���م، وم���ن خ���الل اك��ت�����س��اف اجلوانب 
خمتلفة من العملية الإبداعية، مثل احلركة 

والأداء وال�سوت والنحت. 

•• العني-الفجر:

ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ن ع��ن النتهاء  اأع��ل��ن��ت 
م���ن اأرب���ع���ة م�����س��ال��خ ج���دي���دة ب��ت��ك��ل��ف��ة بلغت 
مبناطق  موزعة  درهم  مليون  و�ستن  اأربعة 

ال�سالمات والقوع – وم�ساكن- واملفقر.
���س��رح��ت ب��ذل��ك امل��ه��ن��د���س��ة ح�����س��ة ع��ب��د اهلل 
الربامج  ب���رام���ج مب��ك��ت��ب  م���دي���ر  ال����زي����دي 
اأن هذه  واأ���س��اف��ت  ال��ع��ن  ببلدية  وامل�����س��اري��ع 
امل�سالخ الأربعة �سوف تبداأ عملها قبل العيد 
مبا�سرة اأي يف نهاية اأغ�سط�س احلايل بهدف 
تخفيف الأعباء على امل�سالخ الأخرى وتقدمي 

اخلدمات لأبناء هذه املناطق الأربعة.
اأن ط��اق��ة هذه  ال���ربام���ج  واأ�����س����ارت م���دي���رة 
امل�سالخ يف ال�ساعة الواحدة ت�سل اإىل اأربعن 
ذب��ي��ح��ة ���س��غ��رية م���ن الأغ���ن���ام اإ���س��اف��ة اإىل 
الأب��ق��ار واجلمال،  م��ن  ذب��ائ��ح كبرية  خم�سة 
يطبق  اجل��دي��دة  امل�سالخ  م�سروع  اإن  وقالت 
ن���ظ���ام ال����س���ت���دام���ة مب�����س��ت��وى ي�����س��ل اإىل 
لوؤلوؤتن والتي تعد منوذجا متقدما يف هذا 

املجال حيث مت تزويد هذا امل�سروع مبحطات 
التقنيات  اأح�����دث  وف����ق  امل��خ��ل��ف��ات  مل��ع��اجل��ة 
اإ�سافة  املجال  امل�ستخدمة يف هذا  والأنظمة 
اإىل وجود خطوط اآلية معلقة لذبح الأغنام 

حظائر  وجود  جانب  اإىل  واجلمال  والأبقار 
وغرفة  للتربيد  وغرفة  احلية  للحيوانات 
اأخرى ملعاجلة خملفات الذبح كما مت تزويد 
كل م�سلخ مبكتب للطبيب البيطري و�سالة 

انتظار للرجال واأخرى لل�سيدات اإ�سافة اإىل 
م�سلى خارجي. هذا وقد مت تزويد امل�سالخ 
ب��اإ���س��اءة خ��ارج��ي��ة م�����س��ت��دام��ة م��ن الطاقة 
ال�سم�سية اإىل جانب مواقف خارجية مظللة 

ومواقف خا�سة للدراجات واأخرى لأ�سحاب 
الهمم .

لتنظيف  ب��وح��دة  م�سلخ  ك��ل  ت��زوي��د  مت  كما 
وتعقيم العاملن.

يوميا جراحات   6 اإىل   5
م�ست�سفى املفرق يقدم عالجا 

جديدا الرت�ساح ال�سبكية
•• اأبوظبي –  الفجر

ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي  �سركة  من�ساآت  اأح��د  املفرق  م�ست�سفى  يقدم 
مر�س  ع��ن  ال��ن��اجت  ال�سبكية  املقولة  لرت�����س��اح  ج��دي��دا  ع��الج��ا  "�سحة" 
ال�سكري، والذي ل يتطلب اعادة اجراءه اإل بعد 3 �سنوات يف حالة ا�ستدعت 
احلالة. فكما و�سح د. حممد عبداحلي املر�سي ا�ست�ساري جراحة العيون يف 
اأحدث التقنيات  م�ست�سفى املفرق، قائال: تقنية )ILUVEIN( تعترب 
ارت�ساح  لعالج  امل��ف��رق  م�ست�سفى  يف  الأوىل  للمرة  تطبق  التي  اجلراحية 
ال�سبكية. واأ�ساف د. حممد: انطالقا من توجه �سركة "�سحة" يف توفري 
وال�سالمة  اجل��ودة  معايري  باأعلى  واملتميزة  املتكاملة  ال�سحية  اخلدمات 
الدولية، مت اعتماد هذه التقنية وا�ستبدالها باجلراحة امل�ستخدمة �سابقا 
الدم  ونزيف  ال�سوائل  للتخل�س من  للمري�س  �سهريا  اجراءها  يتم  والتي 
مادة  با�ستخدام  ال�سكري  داء  مر�سى  منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  ال�سبكية  داخ���ل 
عالجية اأخرى. يتم اجراء اجلراحة يف غرفة العمليات بتخدير مو�سعي 
للعن ومبعد للجفون  للتمكن من حقن املادة العالجية عن طريق جهاز 
خا�س، وباإمكان املري�س العودة للمنزل يف اليوم نف�سه ولن ي�سطر لإعادة 
الدولة  املنت�سرة يف  ال�سبكية من الأمرا�س  ارت�ساح  اجلراحة، ويعد مر�س 
ن��ظ��را لرت��ف��اع ن�سبة امل��ر���س��ى امل�����س��اب��ن ب���داء ال�����س��ك��ري، وال����ذي ي��ع��د من 
املر�سى  ن�سبة  ارت��ف��اع  وبالتايل  الدموية  الأوع��ي��ة  على  امل��وؤث��رة  الأم��را���س 
يف  املقولة  ارت�ساح  مر�س  منها  العن  يف  ال�سكري  داء  باأعرا�س  امل�سابن 
ال�سبكية، حيث يتم اجراء من 5 اإىل 6 جراحات يوميا يف م�ست�سفى املفرق 
لعالج ارت�ساح ال�سبكية ويعود املر�سى لإجرائها مرة اأخرى �سهريا، وبف�سل 
هذا العالج اجلراحي اجلديد �سيتمكن املر�سى من التخل�س من م�ساكل 

الرت�ساح نهائيا باإجراء جراحي واحد فقط.
واأكد حممد الب�سري الذي يعد املري�س الأول الذي اأجريت له هذه اجلراحة 
اإبر ارت�ساح ال�سبكية �سهريا نظرا  اأنه اعتاد على حقن  يف م�ست�سفى املفرق 
بالر�سى  ي�سعر  اأم��ا بهذه اجلرحة  �سهر،  اأق��ل من  الأع��را���س خالل  لعودة 

لعدم حاجته لإعادة احلقن ال�سهر القادم.
يذكر اأن مر�س ارت�ساح ال�سبكية ينتج عن نق�س امداد ال�سبكية بالدم ب�سبب 
فتتكون  ال�سكري،  بداء  الإ�سابة  نتيجة  العن  الدموية يف  الأوعية  ت�سلب 
اأوعية دموية جديدة تتعر�س للنزف ب�سكل م�ستمر م�سببة جتمعا لل�سوائل 
وي�ساب  العمى،  اإىل  تتطور  وقد  الروؤية  ي�سبب �سبابية  العن مما  قاع  يف 
%80 من املر�سى بارت�ساح ال�سبكية بعد مرور اأكرث من 10 �سنوات من 

اإ�سابتهم بداء ال�سكري.
ويتم الك�سف عن احلالة يف كل من م�ست�سفى املفرق ومراكز الرعاية ال�سحية 
التابعة للخدمات العالجية اخلارجية، حيث يتم حتويل هذه احلالت اإىل 
م�ست�سفى املفرق لتلقي الإجراء اجلراحي. ومتا�سياً مع توجهها نحو توفري 
اأجود اخلدمات ب�سهولة وي�سر، خ�س�ست �سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية 
لكافة  ال�ستف�سارات  على  وللرد  املواعيد  حلجز   80050 الرقم  »�سحة« 

من�ساآتها من امل�ست�سفيات واملراكز �سحية والعيادات التابعة.

بن�سبة 19.5 %

هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة ت�سهد 
زيادة يف عدد طلبات الرتخي�ش

 
•• ابوظبي – الفجر

لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  اأطلقته  وال��ذي  الفعاليات،  ترخي�س  نظام  ل  �سجرّ
والثقافة يف وقت �سابق من العام اجلاري، منو غري م�سبوق بزيادة يف اإجمايل 
طلبات الرتخي�س بلغت %19.5 بن الربعن الأول والثاين من 2017.  
الفعاليات  ترخي�س  نظام  اإدارة  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  وتتوىل 
املنظمة  لكافة اجلهات  النظام من�سة متكاملة  الإم��ارة، حيث يعد هذا  يف 
الفعاليات،  واإدارة  وتنظيم  ا�ست�سافة  عن  امل�سوؤولة  والهيئات  للفعاليات 

وذلك لرتخي�س فعاليات الأعمال والفعاليات الرتفيهية والعامة.
الفعاليات يف  ق��ط��اع  ال��ن��ظ��ام، مت حتقيق من��و كبري �سمن  ان��ط��الق  وم��ن��ذ 
اأبوظبي عرب توحيد اآلية منح الرتاخي�س لإقامة الجتماعات والفعاليات 
ولقد  الطلبات.  ت�سجيل  �سرعة  وتعزيز  وامل��وؤمت��رات  واملعار�س  التحفيزية 
مت اأ�ستالم 9002 طلب خالل الن�سف الول من هذا العام ت�سمل جميع 
ل النظام زيادة خالل الربع الثاين من عام 2017  انواع الفعاليات. و�سجرّ
4987 طلب  اإىل  4015 طلب  بزيادة من  وذل��ك  الول،  بالربع  مقارنة 
اإقامة  طلب   880 اإىل   603 من  وزيادة  اإقامة فعالية بن�سبة 19.5%، 
العمل  ور���س  اإق��ام��ة  طلبات  يف   33.3٪ بن�سبة  وزي���ادة  التدريب،  فعاليات 
وحوايل 2955 طلب اإقامة اجتماعات بزيادة 625 بن�سبة %26.8 عن 
الربع الأول، وزيادة 55 طلب اإقامة معار�س وموؤمترات مبعدل 19.1٪ 

اأكرث من وقت تطبيق النظام يف الربع الأول من العام اجلاري. 
وتعليقاً على هذه النتائج الواعدة، قال �سلطان الظاهري، املدير التنفيذي 
"تعترب  والثقافة:  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  يف  ب��الإن��اب��ة  ال�سياحة  لقطاع 
اإق��ام��ة امل��ع��ار���س وع��ق��د املوؤمترات  ب���ارزة يف جم��ال  اأب��وظ��ب��ي وج��ه��ة عاملية 
والفعاليات الرتفيهية، واأ�سهم التطبيق الناجح لنظام ترخي�س الفعاليات 
ب�سكل رئي�سي يف ارتفاع عدد طلبات الرتخي�س من خالل تب�سيط عملية 
التقدمي واملوافقة على الرتاخي�س، ما يلعب دور هام يف دفع منو قطاعات 
الطلبات من  من  كبرياً  ع��دداً  تلقينا  لقد  الإم���ارة.  والأع��م��ال يف  الرتفيه 
قطاع الأعمال التجارية ب�سكل خا�س، وهذا ما يوؤكد مكانة مدينة اأبوظبي 
العاملية  والجتماعات  للموؤمترات  عاملية  وجهة   100 اأه��م  م��ن  ك��واح��دة 

لقطاع الأعمال التجارية. 



ع��املمِ حا�سوب يف  اأرت��ور فيليبويتز،  واج��ه  املا�سية  ال�سنة  يف 
جامعة )برن�ستون( يف الوليات املتحدة الأمريكية، م�سكلة 
العامل  ت�ساهد  اأن  ال�سيارات  ُيعلرّم  هو  التوقف.  لفتات  مع 
بالقيادة من دون  روؤية ي�سمح لها  ره ويعطيها جمال  وتف�سرّ
لفتات  حتديد  على  ال��ق��درة  اإىل  �ستحتاج  لكنها  م�ساعدة. 
التوقف. لتحقيق هذه الغاية، حاول اأن يدررّب نظاماً منا�سباً 
من احللول احل�سابية. كان ذلك التدريب يعني عر�س �سور 
كثرية لالفتات التوقف يف ظروف خمتلفة اأمام ذلك النظام 
له(: لفتات قدمية ولفتات جديدة،  )اأو احلا�سوب الذي ُي�سغرّ
م��غ��ط��اة جزئياً  ولف���ت���ات  ق����ذرة،  واأخ�����رى  نظيفة  ولف���ت���ات 
وممطرة  م�سم�سة  اأم��اك��ن  يف  ولف��ت��ات  م��ب��اٍن،  اأو  ب�ساحنات 

و�سبابية، ولفتات يف النهار والغ�سق والليل.
مكتبات  م��ن  كلها  ال�سور  تلك  على  احل�سول  ي�سعب  ك��ان 
ال�سور، وكان اخلروج اإىل العامل لت�سويرها �سخ�سياً ليكون 
 Grand لعبة  اإىل  فيليبويتز  د.  جل��اأ  ل��ذا  ���س��اق��اً.  ع��م��اًل 
األعاب  �سل�سلة  م��ن  اإ���س��دار  اأح���دث   ،Theft Auto V
ف���ي���دي���و م���ع���روف���ة. ه�����ذه ال��ل��ع��ب��ة م���ث���رية ل���ل���ج���دل ب�سبب 
اعتربها  لكن  العنف.  واأعمال  للجرائم  الواقعي  جت�سيدها 
ت��وق��ف واق��ع��ي��ة. من  ال��دك��ت��ور مثالية لأن��ه��ا ت�سمل لف��ت��ات 
التي  ال�سور  اآلف  باإنتاج  اأقنعها  برناجمها،  تعديل  خ��الل 
د تلك الالفتات، يف اأنواع الظروف كافة، كي ي�ستوعبها  جت�سرّ

نظامه احل�سابي.
د.  ا�ستعملها  التي  التوقف  لفتات  ل  ت�سكرّ

فيليبويتز مثاًل على �سبب اجنذاب 
طالب الذكاء ال�سطناعي )روؤية 

الآلت منوذج من ذلك الذكاء( 
اإىل األعاب الفيديو.

تعليم القيادة
ل بد من تعديل الألعاب 
ن برنامج  اأوًل كي يتمكرّ

حم���و����س���ب اآخ������ر من 
مبا�سرًة  ا�ستعمالها 
ي�ساهد  اأن  ب������دل 
العملية  ال���ب�������س���ر 
ع����ل����ى ال���������س����ا�����س����ة. 
لعبة  حتويل  ميكن 
 Grand Theft
مثاًل   Auto V
ل�سور  م�����س��در  م���ن 
الطرقات  لف���ت���ات 
ملحاكاة  اأداة  اإىل 
املركبات  يف  ال��ق��ي��ادة 
ذات��ي��ة ال��ت��ح��ك��م عرب 
بربنامج  اإحل����اق����ه����ا 
 Deep ا�������س������م������ه 

ت�سمح   .Drive
لربامج  العملية  ه��ذه 

ال���ق���ي���ادة وامل����الح����ة يف 
تلك املركبات بال�سيطرة 

ع����ل����ى ال�����و������س�����ع: ه����ذه 
اأقل كلفة واأكرث  الطريقة 

ال�سيارات  ن�����س��ر  م���ن  اأم���ان���اً 
ع�سوائياً  ال��ط��رق��ات  على 
لخ������ت������ب������ار ب����رجم����ي����ات 

القيادة.
ب������داأت ����س���رك���ات الأل���ع���اب 

النقطة.  ه�����ذه  ت������درك 
 2015 ي����ون����ي����و  يف 

م���������ث���������اًل، اأط�����ل�����ق�����ت 
 ) فت �سو و يكر ما (
)م�����������������������������س��������������روع 
من�سة  م�������امل�������و(، 
ل��ت��ط��وي��ر ال���ذك���اء 
بناًء  ال�سطناعي 
)بناء  ل��ع��ب��ة  ع��ل��ى 
ال�سهرية  ال��ع��امل( 

 Minecraft
ال������ت������ي ا�����س����رتت����ه����ا 

نوفمرب  يف  ح��دي��ث��اً. 
2016، قامت �سركة 

 A c t i v i s i o n
التي   ،Blizzard

اخليال  ل��ع��ب��ة  ا����س���رتت 
ال�سرتاتيجية  ال��ع��ل��م��ي 

حيث   Starcraft II
جيو�ساً  ال���الع���ب���ون  ي��ب��ن��ي 

ويقودونها،  وف�سائية  ب�سرية 
بالتعاون  مم����اث����ل  ب�����اإع�����الن 

 DeepMind ���س��رك��ة  م���ع 
ال�سطناعي  بالذكاء  ُتعنى  التي 

التابعة  القاب�سة  ال�سركة  ومتلكها 
.Alphabet لغوغل

اإطالق )م�سروع ماملو(، تاأمل  من خالل 

�سركة )مايكرو�سوفت( باأن ُتعلرّم برنامج الذكاء ال�سطناعي 
رئي�سة  ال��غ��اي��ة، حت���اول  ه��ذه  لتحقيق  الب�سر.  م��ع  ال��ت��ع��اون 
 Minecraft لعبة  ت�ستعمل  اأن  هوفمان  كاجتا  امل�سروع 
اخرتاع  الأخ����رية  ت��ري��د  م.  م��ت��ق��درّ �سخ�سي  د  م�ساعمِ لب��ت��ك��ار 
برنامج ي�ستطيع ا�ستباق ما يريده عامل الت�سغيل الب�سري 
 Minecraft ل لعبة وم�ساعدته على حتقيق هدفه. ت�سكرّ
اأر�سية مثالية للتجارب كونها اأكرث ب�ساطة من عامل الواقع 
لالهتمام.  مثرية  تبدو  ك��ي  يكفي  مب��ا  معقدة  تبقى  لكنها 
اأن  لتعليم احلا�سوب  د. هوفمان وزمالوؤها مثاًل  ت�ستعملها 
يفهم حاجته اإىل التعاون مع لعب ب�سري للتقاط فري�سة 

اف����رتا�����س����ي����ة. مل����ا ك����ان����ت الآل�����ة 
تعجز عن فهم التعليمات 

اأن  امل��ك��ت��وب��ة، ف��ي��ج��ب 
تتعلرّم معنى التعاون 

ع������رب م�������س���اه���دة 
زمالئها  اأفعال 

ال�����ب�����������س�����ر يف 
اللعبة.

م�سكلة الذكاء
لكن ل ي�ستفيد الذكاء ال�سطناعي من األعاب الفيديو كاأدوات 
كافة  الأل��ع��اب  كانت  ملا  ال��واق��ع فح�سب.  ع��امل  على  للتدررّب 
م الباحثون م�سكلة  تتطلب مهارات خمتلفة، فيمكن اأن يق�سرّ
 DeepMind اأ���س��درت �سركة   ،2015 ال��ذك��اء. يف ع��ام 
ف كيف دررّب الباحثون �سبكة ع�سبية ا�سطناعية  درا�سة َت�سمِ
)برنامج منٍب على بنية الدماغ البيولوجي( كي ت�سارك يف 
 Atari �سركة  اأ�سدرتها  التي  املختلفة  الأل��ع��اب  ع�سرات 

الرائدة يف األعاب الفيديو خالل ال�سبعينيات والثمانينيات.
ببع�س  التحكم  يف  متزايدة  �سعوبة  جتد  ال�سبكة  اأن  تبنرّ 
بن�سخة  اأ�سبه  كونها  �سهلة   Breakout كانت  الأل��ع��اب. 
واحد.  لع��ب  فيها  ي�سارك  التي  امل�سرب  ك��رة  لعبة  م��ن 
بمِكرة  �سربها  عائمة عرب  كتل  ب�سحق  الهدف  يتعلق 
باأحد اخليارين  الالعب  يقوم  اأن  ة. ميكن  مرتدرّ
التالَين: حتريك )امل�سرب( ي�ساراً اأو مييناً. اإذا 
اإىل  الكرة  )ي��وؤدي تفويت  ف��وراً  �سُيعاَقب  ف�سل 
النجاح  ُي��ق��اَب��ل  لكن  ال��الع��ب(.  حياة  خ�سارة 
النقاط  ف���وري���ة )ي���زي���د جم��م��وع  مب���ك���اف���اأة 
ع��ن��د �سحق ك��ل ك��ت��ل��ة(. ك���ان ه���ذا اخلليط 
منا�سباً  ال��ف��وري  والتفاعل  الب�ساطة  من 
 ،DeepMind يف  الع�سبية  لل�سبكة 
فقد اأتقنت لعبة Breakout لدرجة 
اأنها �سجلت نقاطاً تفوق جمموع خبري 

ب�سري بالألعاب بع�سرة اأ�سعاف.
�����س����رك����ة  يف  ال������ب������اح������ث������ون  ع������م������د 
تعديل  اإىل   DeepMind
اأنظمتهم احل�سابية لزيادة ف�سول 
النظام من خالل تقدمي مكافاآت 
عمليات  م���ق���اب���ل  يف  اإ����س���اف���ي���ة 
التجارب.  وخو�س  ال�ستك�ساف 
اأك��رث مياًل اإىل  ه��ذا م��ا جعله 
فاعلة  ا�سرتاتيجيات  اإي��ج��اد 
تعطي منافع ل تترّ�سح فوراً. 
املقاربة  ت��ل��ك  ت��ق��ت�����س��ر  ل 
ع��ل��ى اإت����ق����ان امل����ه����ارات يف 
ال��ع��امل الف��رتا���س��ي، بل 
اأي�ساً  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  مي��ك��ن 
ا�سُتعمل  ال��واق��ع.  ع��امل  يف 
يف  احل�سابية  احل��ل��ول  ن��ظ��ام 
مثاًل   DeepMind �سركة 
ل�سركة  ت��اب��ع��ة  ب��ي��ان��ات  م��راك��ز  يف 
ر ط����رائ����ق  )غ������وغ������ل( ح����ي����ث ط��������ورّ
بن�سبة  الطاقة  ا�ستهالك  لتخفي�س 
مهمات  ن�ساهد  اأن  ميكن   .%  40
ذاتها.  بحد  األ��ع��اب  �سكل  على  مماثلة 
مركز  يف  الطاقة  ا�ستعمال  لتخفي�س 
ل ال�سبكة عنا�سر  البيانات، ميكن اأن ُتعدرّ
وعمليات  التربيد  م�سخة  اإع���دادات  مثل 
توزيع احلمولت تزامناً مع مراقبة م�ستوى 
ا���س��ت��ع��م��ال ال���ط���اق���ة. ي�����س��ري ت���راج���ع )جمموع 

ن اأداء النظام. النقاط( اإىل حت�سرّ

جت�سيد احلقيقة
الألعاب  برنامج  اأه��داف  تعديل  ي�سبه  ال��راه��ن،  الوقت  يف 
ومتكينه من اإدارة ميزانية الطاقة يف مركز البيانات تعليمه 
لعبة جديدة منذ البداية لأن ال�سبكة الع�سبية الأ�سلية يف 
�سركة DeepMind ت�ستطيع اأن تتعلم لعبة واحدة 
يف كل مرة. كي تفهم Breakout مثاًل، يجب اأن 
 .Space Invaders تن�سى كل ما تعرفه عن 
ي�سكِّل فقدان الذاكرة جزءاً من طبيعة ال�سبكات 
عن  ��زه��ا  مي��يرّ م��ا  وه��و  ال�سطناعية  الع�سبية 
الأدم���غ���ة احل��ق��ي��ق��ي��ة. ت��ت��ع��لرّ��م ال�����س��ب��ك��ات عرب 
ال���ت���ع���دي���الت ال����ت����ي ت�����س��م��ل ال���ن���ظ���ام كله 
القائمة  ال��رواب��ط  ق��وة  نقاط  وت�ستهدف 
الفرتا�سية  الع�سبية  اخل��الي��ا  ب��ن 
تتغريرّ  اأن  يكفي  منها.  ت��ت��األ��ف  ال��ت��ي 
كي  تتعلمها  اأن  يجب  ال��ت��ي  املهمة 
القدمية  ال��رواب��ط  �سبكة  مُتحى 
الباحثون  يذكر  لكن  ت��دري��ج��اً. 
يف ال���درا����س���ة ال���ت���ي ُن�����س��رت يف 
مار�س اأن املربجمن يف �سركة 
اكت�سفوا   DeepMind
امل�سكلة  ه���ذه  جت����اوز  كيفية 
باإتقان  ل��ل�����س��ب��ك��ة  وال�����س��م��اح 
الوقت  يف  م���ت���ع���ددة  األ����ع����اب 
الدماغ  يفعل  مثلما  نف�سه 
احلقيقي. اإنه تقدم بارز نحو 
املعارف(  )ت��ط��ب��ي��ق  م��ف��ه��وم 
���ل م���و����س���وع���اً  ال��������ذي ي�������س���كرّ
املرتبطة  البحوث  يف  حمورياً 
)ي�سري  ال���س��ط��ن��اع��ي  ب��ال��ذك��اء 
على  ال����ق����درة  اإىل  امل���ف���ه���وم  ذل�����ك 
يف  معينة  �سلوكية  اأمن��اط  ا�ستعمال 

�سياق يختلف عن �سياق تعلرّمها(.

الب�سر  يطبِّق  املكافاآت،  وتاأخري  الف�سول  ح�س  ت�سغيل  مثل 
املعارف على مهمات خمتلفة بكل �سال�سة بينما جتد الآلت 
�سعوبة يف هذا املجال. نكرر اأن الألعاب توؤدي دوراً مهماً يف 
م جوليان توغيليو�س من جامعة  جمال البحوث. مثاًل، نظرّ
العام  ال�سطناعي  الذكاء  )م�سابقة  ا�سمه  حتدياً  نيويورك 
برناجماً  امل�ساركون  يبتكر  اأن  يجب  الفيديو(.  األ��ع��اب  بن 
الكفاءة،  ي�سارك، مب�ستوى منطقي من  اأن  ي�ستطيع  واح��داً 
األعاب فيديو خمتلفة ل يعرفها الربنامج ول من  يف ع�سر 
الربنامج  يتقن  اأن  يجب  العملية،  ه��ذه  لتنفيذ  مه.  �سمرّ
القرارات،  واتخاذ  وال�ستك�ساف  كالتخطيط  ع��دة،  مهارات 

واأن يطبرّقها على م�ساكل مل يواجهها �سابقاً.
ذكاء  ابتكار  �سيبقى  امل��ع��ارف،  تطبيق  مبداأ  اإتقان  رغ��م  لكن 
ت��دري��ج��ي��اً. ي��ري��د ال��ب��اح��ث��ون اأن  ا���س��ط��ن��اع��ي مفيد ن�����س��اط��اً 
يجدوا نظرية كامنة حول طريقة حتقيق هذا الهدف ب�سكل 

منهجي.
هذه  وف��ق  د(:  املُتج�سرّ )الإدراك  ا�سم  حمتمل  خيار  يحمل   
بدل  بالكامل  جتاربه  من  النظام  يتعلرّم  اأن  يجب  النظرية، 

حماولة ت�سميم ذكاء وحتويله اإىل برنامج منذ البداية.
ات  تدعم د. هوفمان هذه املقاربة وتعترب األعاب الفيديو من�سرّ
مثالية ل�ستك�ساف تلك الفكرة. يف حماولت �سابقة لدرا�سة 
اأجهزة  روبوتات  ت  تلقرّ الثمانينيات،  د خالل  املتج�سرّ الإدراك 
ا�ست�سعار وبداأت تتعلم عرب التجول وال�سطدام بالأغرا�س، 
مبا ي�سبه ما يح�سل على اأر�س الواقع. حقق الباحثون حينها 
بع�س النجاح بف�سل هذه املقاربة، لكنهم واجهوا م�ساكل يف 
الذي  �سيلفر  ديفيد  يقول  املجال،  هذا  يف  جتاربهم.  تقييم 
دة  م����زورّ )ال���روب���وت���ات   :DeepMind ���س��رك��ة  يف  ي��ع��م��ل 
يف  مماثلة.  معقدة  وابتكارات  وحمركات  وعجالت  مبعدات 

النهاية �سنهدر وقتاً طوياًل يف اأعمال ال�سيانة(.

خو�ص اللعبة
الروبوت  العملية.  ه���ذه  ال��ف��ي��دي��و  األ��ع��اب  ��م  ُت��ن��ظرّ اأن  مي��ك��ن 
الفرتا�سي يف العامل الفرتا�سي بال وزن ول يحمل قطعاً 

متحركة، لذا ل يحتاج اإىل �سيانة. 
ول����ن ي��ت��ط��ل��ب ت��ع��دي��ل��ه ل��ت��غ��ي��ري خ�����س��ائ�����س��ه ك�����س��ر املفكات 

وجتزئتها. بل يكفي بع�س النقرات على لوحة املفاتيح.
م�سار  حتويل  يعد  مل  ب�سهولة.  بيئته  تغيري  ميكن  كذلك 
جدران  اإل�����س��اق  اأو  معدنية  �سفائح  تلحيم  يعني  امل��ت��اه��ات 
عمليات  اآلف  ي��دي��ر  اأن  احل��ا���س��وب  ي�ستطيع  بال�ستيكية. 
امل��ح��اك��اة يف وق���ت واح����د، م��ا ي�سمح مل��ج��م��وع��ات ك��ب��رية من 
وتكراراً،  م����راراً  امل��ه��م��ات  بتجربة  الف��رتا���س��ي��ة  ال��روب��وت��ات 
فتتعلرّم مع كل حماولة جديدة. لكن ل ُيعترب هذا النوع من 
الختبارات التي تكون وا�سعة النطاق وت�سمح مبراقبة م�سار 

التعلم وفهمه عملياً عند ا�ستعمال اآلت حقيقية.
 ،DeepMind بح�سب دميي�س ها�سابي�س، موؤ�س�س �سركة
يتعلق جانب مهم بالتاأكد من عدم قدرة الروبوت الفرتا�سي 

على الغ�س.
 يجب اأن يتنقل عرب ا�ستعمال املعلومات التي ت�ستطيع اأجهزة 
ا�ست�سعاره الفرتا�سية جمعها. ل ميكن ا�سرتاق النظر على 

م�ساهد من جتربة املحاكاة.
حول  ال��ت��ج��ول  كيفية  يتعلم  اأن  ال���روب���وت  ذل���ك  اأراد  اإذا   
 Montezuma’s ل��ع��ب��ة  يف  ب��امل��خ��اط��ر  م���ل���يء  ه����رم 
يف  اخليالية  �سانتو�س(  )لو�س  مدينة  يف  اأو   Revenge
مكان  يفهم  اأن  يجب   ،Grand Theft Auto لعبة 
)ي�ساهده(  ان��ط��الق��اً مم��ا  ح��ول��ه  م��ن  وم���ا يح�سل  وج����وده 
اأن يعطيه  ل اللعبة  اأن يطلب من احلا�سوب الذي ُي�سغرّ بدل 
تطبرّقها  التي  املقاربة  اإنها  اإليها.  يحتاج  التي  الإح��داث��ي��ات 
األعاب  على  ال��ربام��ج  ت���دررّب  ح��ن   DeepMind �سركة 

الفيديو.
خال�سة  الطريقة  بهذه  د  املُتج�سرّ الإدراك  درا���س��ة  �ستكون 
م��ن��ط��ق��ي��ة ل��ط��ري��ق��ة ت�����س��غ��ي��ل الأل����ع����اب يف جم����ال ال���ذك���اء 
ال�سطناعي. تبدو املقاربة منا�سبة. يكفي اأن ن�ساهد �سغار 
كي  الب�سر،  اإىل  و�سوًل  الكالب  من  ب��دءاً  ذكية،  كائنات  اأي 
طريق  عن  د  املُتج�سرّ الإدراك  ي�سبه  ما  ر  ُت��ط��ورّ اأنها  نالحظ 

اللعب.
هذه  بلغ  ح��ن  احل��وا���س��ي��ب  مب�ساعدة  ال��ت��ط��ور  يح�سل  مل   
هذا  يف  الأ�سا�سية  النقطة  تتعلق  لكن  التقدم.  من  املرحلة 
بتح�سري  معاً،  والطبيعي  الفرتا�سي  العاملَن  يف  الن�ساط، 

الالعبن خلو�س اأكرب لعبة على الإطالق: الواقع!

مــنــ�عــــات

23

  تتعدد اأ�سباب رواج األعاب الفيديو بني الطالب يف جمال الذكاء 
ل�ستخدامها  تدريبية  ك��اأدوات  البع�ص  ي�ستعملها  ال�سطناعي: 
يف عامل الواقع، بينما يظّن البع�ص الآخر اأنها ت�ساعده على فهم 
طريقة تق�سيم م�سكلة الذكاء اإىل اأجزاء �سغرة وقابلة للتحكم، 
بعدما لوحظ اأن الألعاب تتطّلب مهارات معرفية خمتلفة. بناًء على 
هاتني املالحظتني، يظّن اآخرون حتى الآن اأن الألعاب ت�ساعدهم 
حتى  )اأو  ال�سطناعي  الذكاء  عن  منا�سبة  نظرية  تطوير  على 

الطبيعي(. مزيد من التفا�سيل عر�ستها )اإيكونومي�ست(.

تتطّلب مهارات معرفية خمتلفة

األعاب الفيديو.. ا�سباب رواجها بني الطالب يف جمال الذكاء اال�سطناعي
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك ال�سعيدي ال�سرق الو�سط �س م ح
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 252600  بتاريخ :2016/4/25    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: ال�سعيدي ال�سرق الو�سط �س م ح.
وعنوانه: �س.ب 18338 جبل علي، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
قطع غيار واج��زاء من �سيارات النقل الربي او املائي او اجلوي )غري ال��ورادة �سمن فئات اأخ��رى( �سفهات 
الهوائية،  للدراجات  اإط��ارات  املركبات،  اإط��ارات  لإن��زلق  مانعة  اأدوات  ال�سكك احلديدية،  لإط��ارات عجالت 

اإطارات لعجالت املركبات، اإطارات غري جموفة لعجالت املركبات.
الواق�عة بالفئة: 12

و�سف العالمة: كتب امل�سمى CAMSO اإىل اأ�سفل باللون الأبي�س على خلفية باللون الأزرق وعلى اجلانب 
اليمن املقابل كتب امل�سمى ROAD FREE COMPANY باللون الأبي�س باحلروف الالتينية 
على خلفية   COMPANY كلمة  اعلى وحتتها  ROAD FREE  من  كلمة  كتبت  وق��د  ال��ب��ارزة، 
 FORMERLY CAMOPLAST SOLIDEALالالتينية الكلمات  وكتب  الأزرق،  باللون 

حتت الكلمة CAMSO باللون الأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
 ROAD FREE COMPANY ال�س��رتاطات: احلماية للعالمة يف جمملها والتنازل عن الكلمات

كل على حدة يف الو�سع العادي.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

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

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091  

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك ال�سعيدي ال�سرق الو�سط �س م ح
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 256147  بتاريخ :2016/7/3   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: ال�سعيدي ال�سرق الو�سط �س م ح.
وعنوانه: �س.ب 18338 جبل علي، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
قطع غيار واج��زاء من �سيارات النقل الربي او اجلوي او املائي )غري ال��ورادة �سمن فئات اأخ��رى( �سفهات 
الهوائية،  للدراجات  اإط��ارات  املركبات،  اإط��ارات  لإن��زلق  مانعة  اأدوات  ال�سكك احلديدية،  لإط��ارات عجالت 

اإطارات لعجالت املركبات، اإطارات غري جموفة لعجالت املركبات.
الواق�عة بالفئة: 12

و�سف العالمة: كتب امل�سمى Saeedipro باللون الأ�سود والأحمر باحلروف الالتينية، ويف اجلهة الي�سار 
ت�سميم متميز من ثالثة خطوط متعرجة اإىل اأ�سفل يف �سكل اأفقي مائل منهما خطان باللون الحمر و خط 

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

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك �سركة ال�سعيدي لتجارة قطع غيار ال�سيارات ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 259081  بتاريخ :2016/8/28   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: �سركة ال�سعيدي لتجارة قطع غيار ال�سيارات ذ.م.م.
وعنوانه: �س.ب 18338 جبل علي، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
قطع غيار واج��زاء من �سيارات النقل الربي او اجلوي او املائي )غري ال��ورادة �سمن فئات اأخ��رى( �سفهات 
الهوائية،  للدراجات  اإط��ارات  املركبات،  اإط��ارات  لإن��زلق  مانعة  اأدوات  ال�سكك احلديدية،  لإط��ارات عجالت 

اإطارات لعجالت املركبات، اإطارات غري جموفة لعجالت املركبات.
الواق�عة بالفئة: 12

برو  وكلمة  الأ�سود  باللون  �سعيدي  كلمة  العربية،  برو" باحلروف  "�سعيدي  الكلمة  كتبت  العالمة:  و�سف 
البارزة  الالتينية  باحلروف  نطقها  بطريقة  الكلمة  نف�س  كتبت  وحتتها  متميزة،  ب�سورة  الأحمر  باللون 
كلمة SAEEDI PRO كتبت كلمة SAEEDI  باللون الأ�سود وكلمة PRO باللون الأحمر وعلى 
الي�سار يوجد ت�سميم ب�سكل اإطار ياللون الأ�سود بداخله �سةرى �سمولة مي�سك باليد اليمن باللون الأبي�س 

والحمر و الأ�سود على خلفية باللون الرمادي كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091  

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك دي اأو اأت�س كافيه
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 270165  بتاريخ :2017/3/22   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: دي اأو اأت�س كافيه.
وعنوانه: الرا�سدية، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري الطعمة و امل�سروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت.

الواق�عة بالفئة: 43
و�سف العالمة: عبارة عن الأحرف D O H مكتوبة بالالتينية ب�سكل مميز كما ر�سم احلرف 
مو�سح  هو  كما  والبي�س  الأ�سفر  و  البني  باللون  والعالمة  حلوى  قطعة  �سكل  على  الأو�سط 

بال�سكل املرفق.
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدمي وكيل الت�سجيل/ دنتونز اند كو 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم:  265318  بتاريخ: 2016/12/22م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي التجاري العاملي �س.ذ.م.م 
وعنوانه: مركز دبي التجاري العاملي، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، �س.ب 9292، دبي، دولة المارات العربية 

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

خدمات الدعاية و الإعالن و اإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.
الواقعة بالفئة: 35

و�سف العالمة: العالمة مكونة من الكلمة )THE MAJLIS( مكتوبة باللغة الجنليزية باللون اليبج، 
 )DUBAI WORLD TRADE CENTRE( ا�سم  اأ�سفلها  ومكتوب  عري�س،  خ��ط  حتتها 

باللغة الجنليزية باللون اليبج، بداخل مربع اأ�سود.     
ال�سرتاطات:  ل يوجد 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

اعالن جتديد
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم املحامي / دنت������ونز اند ك������و 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م : 22229 
با�س�������������م:   �س. ميت�سوبي�سي كوربوري�سن  

وعن��وان�����ه: 6 – 3 مارونوت�س – 2 تيثوم تيثودا كو – طوكيو 100 – 86 اليابان 
وامل�سجلة حتت رقم : )20369( بتاري����خ: 1999/03/22

و�ستظل احلم���اية ن�اف��ذة املفعول مل��دة ع�س����ر �سن����وات اأخ�����رى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف:  2017/6/21.         

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

�ساأن العالمات التجارية.  
ق�سم العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

اعالن جتديد
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم املحامي / دنت������ونز اند ك������و 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م : 22230 
ا�س�������������م:   �س. ميت�سوبي�سي كوربوري�سن  

وعن��وان�����ه: 6 – 3 مارونوت�س – 2 تيثوم تيثودا كو – طوكيو 100 – 86 اليابان 
وامل�سجلة حتت رقم : )19092( بتاري����خ: 1999/01/03

و�ستظل احلم���اية ن�اف��ذة املفعول مل��دة ع�س����ر �سن����وات اأخ�����رى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف:  2017/6/21.         

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

�ساأن العالمات التجارية.  
ق�سم العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

اعالن جتديد
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم املحامي / دنت������ونز اند ك������و 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م : 22231 
ا�س�������������م: �س. ميت�سوبي�سي كوربوري�سن  

وعن��وان�����ه: 6 – 3 مارونوت�س – 2 تيثوم تيثودا كو – طوكيو 100 – 86 اليابان 
وامل�سجلة حتت رقم : )20370( بتاري����خ: 1999/03/22

و�ستظل احلم���اية ن�اف��ذة املفعول مل��دة ع�س����ر �سن����وات اأخ�����رى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف:  2017/6/21.         

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

�ساأن العالمات التجارية.  
ق�سم العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك الوهاج التجارية �س.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 271981  بتاريخ :2017/4/23    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: الوهاج التجارية �س.ذ.م.م.
وعنوانه: �س.ب 56233 بردبي، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�سدات  للعرق،  م�سادة  داخلية  مالب�س  داخلية،  �سراويل  داخلية،  مالب�س  اجلاهزة،  املالب�س  ان��واع  جميع 
وكل  الراأ�س  اأغطية  و  وال�سبا�سب  )�سندال(،  خف  للريا�سة،  قم�سان  للريا�سة،  اأحذية  الحذية،  لل�سدر، 

املالب�س اجلاهزة لل�سيدات غري الواردة �سمن فئات اأخرى.
الواق�عة بالفئة: 25

وعلى  ب�سكل مميز  كتبت  الأبي�س  باللون  الالتينية  باللغة   staffered كلمة  عبارة عن  العالمة:  و�سف 
اجلانب الأي�سر يوجد خمت�سر الكلمة STD كتبت ت�سميم متميز باللون الأبي�س وعلى خلفية �سوداء كما 

هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك الوهاج التجارية �س.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 271982  بتاريخ :2017/4/23   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: الوهاج التجارية �س.ذ.م.م.
وعنوانه: �س.ب 56233 بردبي، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�سدات  للعرق،  م�سادة  داخلية  مالب�س  داخلية،  �سراويل  داخلية،  مالب�س  اجلاهزة،  املالب�س  ان��واع  جميع 
وكل  الراأ�س  اأغطية  و  وال�سبا�سب  )�سندال(،  خف  للريا�سة،  قم�سان  للريا�سة،  اأحذية  الحذية،  لل�سدر، 

املالب�س اجلاهزة لل�سيدات غري الواردة �سمن فئات اأخرى.
الواق�عة بالفئة: 25

وعلى  مميز  ب�سكل  كتبت  الأبي�س  باللون  الالتينية  باللغة   limited كلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 
�سوداء  خلفية  وعلى  الأبي�س  باللون  متميز  ت�سميم  كتبت   LTD الكلمة  خمت�سر  يوجد  الأي�سر  اجلانب 

كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدمي وكيل الت�سجيل/ دنتونز اند كو 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم:  255673  بتاريخ: 2016/06/26م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي التجاري العاملي �س.ذ.م.م 
وعنوانه: مركز دبي التجاري العاملي، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، �س.ب 9292، دبي، دولة المارات العربية 

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

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي. وكذلك اخلدمات التي تقدمها 
الإع��الم فيما يتعلق بكافة  الإع��الن والإ�سهار بكل و�سائل  اأو  اإعالن متار�س الت�سال باجلماهري  موؤ�س�سات 

الب�سائع اأو اخلدمات.
الواقعة بالفئة: 35

العري�س���ة  بالأح���رف  الإجنليزي���ة  باللغ���ة  مكتوبة  كلم���ات  ثالثة  من  مك��ون���ة  العالم��ة  العالمة:  و�سف 
دبي  )م���رك���ز  ت��ع��ن��ي  و   )DUBAI EXHIBITION CENTRE( ال��غ��ام��ق  الأزرق  ب��ال��ل��ون 
؛  )م��ع��ار���س(  تعني   )EXHIBITION( وكلمة  ؛  )دب���ي(  تعني   )DUBAI( كلمة  ل��ل��م��ع��ار���س(. 

وكلمة )CENTRE( تعني )مركز(.
ال�سرتاطات:  ل يوجد 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك  الوهاج التجارية �س.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 271984  بتاريخ :2017/4/23   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: الوهاج التجارية �س.ذ.م.م.
وعنوانه: �س.ب 56233 بردبي، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�سدات  للعرق،  م�سادة  داخلية  مالب�س  داخلية،  �سراويل  داخلية،  مالب�س  اجلاهزة،  املالب�س  ان��واع  جميع 
وكل  الراأ�س  اأغطية  و  وال�سبا�سب  )�سندال(،  خف  للريا�سة،  قم�سان  للريا�سة،  اأحذية  الحذية،  لل�سدر، 

املالب�س اجلاهزة لل�سيدات غري الواردة �سمن فئات اأخرى.
الواق�عة بالفئة: 25

كتبت  الأ�سود  باللون   r وح��رف  الأبي�س  باللون  الالتينية  باللغة   card كلمة  عبارة عن  العالمة:  و�سف 
بداخل م�ستطيل باللون الأبي�س وعلى خلفية باللون البنف�سجي كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.

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

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

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

اعالن جتديد
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم املحامي / دنت������ونز اند ك������و 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م : 22232 
ا�س�������������م:   �س. ميت�سوبي�سي كوربوري�سن  

وعن��وان�����ه: 6 – 3 مارونوت�س – 2 تيثوم تيثودا كو – طوكيو 100 – 86 اليابان 
وامل�سجلة حتت رقم : )19389( بتاري����خ: 1999/01/30

و�ستظل احلم���اية ن�اف��ذة املفعول مل��دة ع�س����ر �سن����وات اأخ�����رى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف:  2017/6/21.         

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

�ساأن العالمات التجارية.  
ق�سم العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

اعالن جتديد
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم املحامي / دنت������ونز اند ك������و 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م : 22233 
با�س�������������م: �س. ميت�سوبي�سي كوربوري�سن  

وعن��وان�����ه: 6 – 3 مارونوت�س – 2 تيثوم تيثودا كو – طوكيو 100 – 86 اليابان 
وامل�سجلة حتت رقم : )19094( بتاري����خ: 1999/01/03

و�ستظل احلم���اية ن�اف��ذة املفعول مل��دة ع�س����ر �سن����وات اأخ�����رى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف:  2017/6/21.         

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

�ساأن العالمات التجارية.  
ق�سم العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

اعالن جتديد
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم املحامي / دنت������ونز اند ك������و 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م : 22234 
با�س�������������م: �س. ميت�سوبي�سي كوربوري�سن  

وعن��وان�����ه: 6 – 3 مارونوت�س – 2 تيثوم تيثودا كو – طوكيو 100 – 86 اليابان 
وامل�سجلة حتت رقم : )19055( بتاري����خ: 1998/09/02

و�ستظل احلم���اية ن�اف��ذة املفعول مل��دة ع�س����ر �سن����وات اأخ�����رى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف:  2017/6/21.         

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

�ساأن العالمات التجارية.  
ق�سم العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

اعالن جتديد
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم املحامي / دنت������ونز اند ك������و 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م : 22235 
با�س�������������م: �س. ميت�سوبي�سي كوربوري�سن  

وعن��وان�����ه: 6 – 3 مارونوت�س – 2 تيثوم تيثودا كو – طوكيو 100 – 86 اليابان 
وامل�سجلة حتت رقم : )19047( بتاري����خ: 1998/09/02

و�ستظل احلم���اية ن�اف��ذة املفعول مل��دة ع�س����ر �سن����وات اأخ�����رى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف:  2017/6/21.         

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

�ساأن العالمات التجارية.  
ق�سم العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

اعالن جتديد
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم املحامي / دنت������ونز اند ك������و 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م : 22236 
با�س�������������م:   �س. ميت�سوبي�سي كوربوري�سن  

وعن��وان�����ه: 6 – 3 مارونوت�س – 2 تيثوم تيثودا كو – طوكيو 100 – 86 اليابان 
وامل�سجلة حتت رقم : )19046( بتاري����خ: 1998/09/02

و�ستظل احلم���اية ن�اف��ذة املفعول مل��دة ع�س����ر �سن����وات اأخ�����رى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف:  2017/6/21.         

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

�ساأن العالمات التجارية.  
ق�سم العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

اعالن جتديد
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم املحامي / دنت������ونز اند ك������و 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة بالرق�م : 22237 
با�س�������������م: �س. ميت�سوبي�سي كوربوري�سن  

وعن��وان�����ه: 6 – 3 مارونوت�س – 2 تيثوم تيثودا كو – طوكيو 100 – 86 اليابان 
وامل�سجلة حتت رقم : )19045( بتاري����خ: 1998/09/02

و�ستظل احلم���اية ن�اف��ذة املفعول مل��دة ع�س����ر �سن����وات اأخ�����رى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف:  2017/6/21.         

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

�ساأن العالمات التجارية.  
ق�سم العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم: 179367  بتاريخ:   21 / 7 / 2014
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :      ناجنينج تيكا اير كوندي�سنينج كو.، األ تي دي
وعنوانه:  هوديان  اندا�سرتيال  بارك ، مايجاوكيوياو ، ناجنينج ، جياجن�سو ، حمهورية ال�سن. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
باملياه  والتزويد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  الإن���ارة  اأج��ه��زة 

والأغرا�س ال�سحية.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 11 (

و�سف العالمة: "  TICA "  بحروف لتينية  ور�سم دائره ن�سفها مظلل بال�سود و عليه ر�سم خطوط 
منحية  ب�سكل مميز يف �سكل دائرة باللون البي�س و ن�سفها الخر خمطط يخطوط بي�ساء .

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سبي�ساليزد خلدمات العالمات التجارية
 بطلب انتقال ملكية   ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 238703      بتاريخ:  16 / 8 / 2015.   
امل�سجلة حتت رقم : 238703    بتاريخ: 20 / 12 / 2015 . 

با�س��م:     �س  زي�ست فوود األ تي دي.
 وعنوانه:  31 – 33 باكري �سرتيت ، لندن ، دبليو 1 يو  8 اإي جي.

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

 خدمات التزويد بالطعام و ال�سراب ، ترتيب الإقامة املوؤقته     
الواق�عة بالفئة   :   43

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تن���ازل رقم : 1

ا�سم مالك العالمة:    �س  زي�ست فوود األ تي دي.
ا�سم املتنازل له :   تو�سيد ليمتد.

مه�نته:         خدمات  .     
جن�سيته:     اململكة املتحدة

عنوان وحمل اإقامته : 31 – 33 باكري �سرتيت ، لندن ، اململكة املتحدة ، دبليو 1 يو  8 اإي جيه..
تاري�خ انت�قال امللكية: 19  / 5 / 2017 .

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل: /   / 2017. 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091
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�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة اآل �ساملن لالن�ساءات

 رخ�سة رقم:CN 1103852  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبيد حممد حمدان �ساملن املن�سوري من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبيد حممد حمدان �ساملن املن�سوري من 49٪ اىل ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيف حممد مبارك ال �ساملن املن�سوري

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ت�سامن اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري من/�سركة اآل �ساملن لالن�ساءات
AL SALMEIN CONSTRUCTION CO

 اىل/ موؤ�س�سة عبيد اآل �ساملن املن�سوري لالأن�ساءات
OBAID AL SALMEIN ALMANSOORI CONSTRUCTION EST

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�لعني(

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: موؤ�س�سة ال�سقر للتجارة العامة
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :موؤ�س�سة ال�سقر للتجارة العامة

املودعة بالرقم :268822     بتاريخ : 2017/2/26
با�س������م :موؤ�س�سة ال�سقر للتجارة العامة

 - ه���ات���ف:026777792   - ال�سويدي  ح��ربو���س  �سعيد  بناية   - ابوظبي   - يا�س/النجدة  بني  وع��ن��وان��ه:���س��ارع 
فاك�س:026777838 - �سندوق الربيد:47047

امييل:saqartrd@emirates.net.ae اأبوظبي
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 ا�سترياد ، خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح 
خدمة  على  ذل��ك  ينطوي  )ول  احل��اج��ة  عند  و�سرائها  معاينتها  م��ن  ال��زب��ائ��ن  عامة  لتمكن  وذل��ك  الغري 

النقل(.
ويف  والبي�س  ال�سود  باللون  ار�سية  كرة  و�سط  �سقر يف  �سورة  و�سطه  ر�سم يف  ا�سود  العالمة:مربع  و�سف 
ال�سقر  ا�سفل )موؤ�س�سة  العربية ويف  باللغة  العامة(  للتجارة  ال�سقر  ال�سود )موؤ�س�سة  باللون  ال�سفل كتب 
 )AL SAQAR GENERAL TRADING ESTABLISHMENT( كتب باللون ال�سود )للتجارة العامة

باللغة الجنليزية.
، كل على حدة يف  الكلمات موؤ�س�سة ، جتارة عامة  ال�سرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها والتنازل عن 

الو�سع العادي
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: امافه للتجارة العامة �س.ذ.م.م
BESAFE: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :268209     بتاريخ : 2017/2/14
با�س������م :امافه للتجارة العامة �س.ذ.م.م

وعنوانه:حمل رقم 5 ملك احمد عبداهلل الب�سطي ، نايف - هاتف:042285707- �سندوق الربيد:86513 
 امييل:info@amafha.com  دبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9 الجهزة والدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واجهزة 
الوزن  قيا�س  وادوات  واج��ه��زة  الب�سرية  والدوات  والج��ه��زة  وال�سينمائي  الفوتوغرايف  الت�سوير  وادوات 
والقيا�س وال�سارة واملراقبة )ال�سراف( والنقاذ والتعليم ، اجهزة واداوت لو�سل او فتح او حتويل او تكثيف 
او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اجهزة ت�سجيل او ار�سال او ن�سخ ال�سوت او ال�سور ، حامالت 
اآلت   ، النقد  بقطع  تعمل  التي  واليات لالجهزة  اآلية  بيع  ، ماكينات  ت�سجيل  اقرا�س   ، بيانات مغناطي�سية 

ت�سجيل النقد ، اآلت حا�سبة ، معدات واجهزة حا�سوبية ملعاجلة البيانات ، اجهزة اخماد النريان.
ال�سود  باللونن  مميز  فني  ب�سكل  بالالتينية  مكتوبة   BESAFE الكلمة  عن  العالمة:عبارة  و�سف 

والرمادي.
ال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: جامعة خليفه للعلوم والتكنولوجيا
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :khalifa university جامعة خليفة

املودعة بالرقم :273169     بتاريخ : 2017/5/14
با�س������م :جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا

وعنوانه:ابوظبي - هاتف:024018000 - فاك�س:024472441 - �سندوق الربيد:127788
امييل:mohammed.alozaibi@kustar.ac.ae اأبوظبي

 ، الرتفيه   ، التدريب   ، والتهذيب  التعليم  بالفئة:41  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
الأن�سطة الريا�سية والثقافية.

وعلى   khalifa university يدنوها  خليفه  جامعة  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�سف 
ي�سار ال�سكل �سكل هند�سي معن.

ال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: جامعة خليفه للعلوم والتكنولوجيا
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :masdar institute معهد م�سدر

املودعة بالرقم :273254     بتاريخ : 2017/5/15
با�س������م :جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا

وعنوانه:ابوظبي - هاتف:024018000 - فاك�س:024472441 - �سندوق الربيد:127788
امييل:mohammed.alozaibi@kustar.ac.ae اأبوظبي

 ، الرتفيه   ، التدريب   ، والتهذيب  التعليم  بالفئة:41  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
الأن�سطة الريا�سية والثقافية.

م�سدر. معهد   masdar institute:و�سف العالمة
ال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: موؤ�س�سة امي�سا لتجارة مواد البناء والرخام 

AMISA طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :امي�سا

املودعة بالرقم :270000     بتاريخ : 2017/03/19
با�س������م :موؤ�س�سة امي�سا لتجارة مواد البناء والرخام

وعنوانه:ال�سارقة �سناعية رقم 4 �س.ب: 48666 هاتف: 0503814148
الطبيعية  والح��ج��ار  املعدنية(  )غ��ري  البناء  م��واد  بالفئة:19  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
وال�سناعية وال�سمن واجلري واملونه واجلب�س واحل�سى املوا�سري من الفخار او ال�سمنت املواد التي ت�ستخدم 

يف ان�ساء الطرق ال�سفلت والزفت والقطران )القار( الثار امل�سنوعة من احلجر املداخن.
و�سف العالمة:ابي�س وا�سود.

 )AMISA( ال�سرتاطات:العالمة عبارة عن مربع متوازي ال�سالع كتب بداخله باللغة الجنليزية كلمة
ب�سكل  ال�سالع  متوازي  املربع  خ��ارج  اجلوانب  من  دائ��رة  �سبه  م�ستطيل  ر�سم   )AMISA( كلمة  واعلى 
ب�سيط وكتب بداخله حروف مركبة باللغة الجنليزية )A.TB.EST( و اعلى امل�ستطيل املتواجد يف داخل 
املربع يوجد جنمة خما�سية وا�سفل كلمة )AMISA( داخل مربع متوازي ال�سالع مربع �سغري وبداخله 
كلمة  ي�ساره  وعلى  العربية  باللغة  )اأمي�سا(  كلمة  ال�سالع  متوازي  على مين  كتب  وحيث  جنمة خما�سية 

)AMISA( باللغة الجنليزية وجميعها على خلفية عدمية اللون
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: ايه اي انرتنا�سيونال للتجارة �س.ذ.م.م
RHINO - TEC: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :268206     بتاريخ : 2017/2/14
با�س������م :ايه اي انرتنا�سيونال للتجارة �س.ذ.م.م

وعنوانه:حمل رقم 43 ملك حممد مطر م�سبح احلاي ، ديرة - هاتف:042523391
دبي   bearings52uae@gmail.com:سندوق الربيد:378035  -  امييل� 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9 الجهزة والدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واجهزة 
الوزن  قيا�س  وادوات  واج��ه��زة  الب�سرية  والدوات  والج��ه��زة  وال�سينمائي  الفوتوغرايف  الت�سوير  وادوات 
والقيا�س وال�سارة واملراقبة )ال�سراف( والنقاذ والتعليم ، اجهزة واداوت لو�سل او فتح او حتويل او تكثيف 
او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اجهزة ت�سجيل او ار�سال او ن�سخ ال�سوت او ال�سور ، حامالت 
اآلت   ، النقد  بقطع  تعمل  التي  واليات لالجهزة  اآلية  بيع  ، ماكينات  ت�سجيل  اقرا�س   ، بيانات مغناطي�سية 

ت�سجيل النقد ، اآلت حا�سبة ، معدات واجهزة حا�سوبية ملعاجلة البيانات ، اجهزة اخماد النريان.
والعالمة  بالالتينية   RHINO - TEC و�سف العالمة:عبارة عن ر�سم مميز لوحيد القرن كتب ادناه

باللونن ال�سود والبي�س.
Rhino - Tec كل على حدة يف الو�سع  املقاطع  ال�سرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها ول ت�سمل 

العادي
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

منوذج اعالن الن�سر التجديد التعديل بعد الت�سجيل
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: 

بن�سر التعديالت املو�سحة ادناه عن العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :91926     بتاريخ : 2008/11/20
امل�سجلة بالرقم:98138     بتاريخ:2017/7/31

با�سم:الن�سر للن�سر �س.ذ.م.م
عنوانه:مبنى جلف نيوز �سارع ال�سيخ زايد - �س.ب:6519 دبي - هاتف:043447100

بتاريخ: واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16

 التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:طلب تعديل بيانات املالك من الن�سر ميديا 
منطقة حرة ذ.م.م اىل الن�سر للن�سر �س.ذ.م.م .

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

منوذج اعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

با�سم:الن�سر للن�سر �س.ذ.م.م

عنوانه:مبنى جلف نيوز �سارع ال�سيخ زايد - �س.ب:6519 دبي - هاتف:043447100

امل�سجلة بالرقم:98138     بتاريخ:2008/11/20

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

احلماية يف:2017/7/31 وحتى تاريخ:2027/7/31 .

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: مطعم ومقهى كانف�س �س.ذ.م.م
HABIBI BURGER: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :259216     بتاريخ : 2016/8/30
با�س������م :مطعم ومقهى كانف�س �س.ذ.م.م

وعنوانه:حمل رقم 1 ملك حميد الكندري - فندق لوت�س - بردبي - املر�سى - هاتف:0564805690
�سندوق الربيد:391734 -  امييل:valentinas@hotmail.com  دبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات توفري الطعمة وامل�سروبات ، وخدمات اليواء 
املوؤقت.

مميز  فني  ب�سكل  بالالتينية  مكتوبة   HABIBI BURGER الكتابة  عن  العالمة:عبارة  و�سف 
يحيط بها من العلى والدين ر�سم قلب مر�سوم ب�سكل مميز والعالمة باللون الحمر.

ال�سرتاطات:احلماية للعالمة يف �سكلها املميز والتنازل عن الكملة Burger على حدة يف الو�سع العادي
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سبي�ساليزد خلدمات العالمات التجارية
بطلب انتقال ملكية   ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 222456      بتاريخ:  30 / 11 / 2014
امل�سجلة حتت رقم :    222456       بتاريخ:   15 / 4 / 2015

با�س��م:    اإيجل اي هولدينجز ليمتد.
وعنوانه:  �س.ب 10055 را�س اخليمة ، الإمارات العربية املتحدة.

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

خدمات التزويد بالطعام وال�سراب ، ترتيب الإقامة املوؤقتة.
الواق�عة بالفئة   :   43

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تن���ازل رقم : 1

ا�سم مالك العالمة: اإيجل اي هولدينجز ليمتد.
ا�سم املتنازل له : دو�ست ثاين دبي..…    

مه�نته: ال�سناعة و التجارة و اخلدمات .
جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اإقامته :   �س.ب. 23335 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية:     6 / 7 / 2017

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل:     / 7 / 2017

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: جنوم العامل للمقاولت الفنية ذ.م.م
W WORLD STAR HOLDING: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :269354     بتاريخ : 2017/3/7
با�س������م :جنوم العامل للمقاولت الفنية ذ.م.م

وعنوانه:ال�سارقة ، النباعة ، خلف �سارع الزهراء ، �س.ب:98044 - هاتف:5629096 - فاك�س:5629098
 امييل:worldstarw@yahoo.com  المارات العربية املتحدة

وتركيب  التك�سية   ، الدهان  ، خدمات  البناء  بالفئة:37 مقاولت  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
الر�سيات والتمديدات ال�سحية.

 WORLD STAR ويعلوه ر�سم جنمة ويوجد ا�سفل ال�سكل W و�سف العالمة:�سكل دائري وبه حرف
الالتينية. بالحرف   HOLDING

Rhino - Tec كل على حدة يف الو�سع  املقاطع  ال�سرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها ول ت�سمل 
العادي

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091

منوذج اعالن الن�سر عن التجديد

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم:

با�سم:الكو للنقل العامة املو�سى

عنوانه:مكتب دبي عقارات حكومة دبي القوز �س.ب: 33326

امل�سجلة حتت الرقم:13104     بتاريخ:1997/12/13

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

احلماية يف:  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  8  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12091
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�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
  �عالن بالن�سر

املرجع : 124
اإماراتي اجلن�سية   ، ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبدالعزيز علي غدير حممد الكتبي 
املالب�س  البحر لتجارة  البالغة 100٪  يف )ن�سيم  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  يرغب يف 
 - الكرمي  ممتاز  احلق  انام  ال�سيد/  اىل  وذلك   )752665( رقم  رخ�سة  مبوجب  الر�سمية( 
بنغالدي�س اجلن�سية  - تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة اىل اخرى ، وتغري ال�سكل 

القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكلي خدمات( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعن  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
 �لكاتب �لعدل - بال�سارقة 

وز�رة �لعدل
 �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات    
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�ملحكمة �لعمالية    -   �إعالن بالن�سر
2017/330 عمايل 

اىل املدعي عليها :- 
1- النمر لتخلي�س املعامالت وميثلها را�سد علي غامن علي ال علي 

حيث ان املدعية : نوال تروزي 
اخليمة  راأ�����س  ع��م��ايل   2017/330 رق���م  العمالية  ال��دع��وى  عليكم  اق��ام��ت  ق��د 
حمكمة  اىل  للح�سور  اعالنكم  تقرر  وحيث  العمالية  مب�ستحقاته  للمطالبة 
 راأ�س اخليمة العمالية - مكتب ادارة الدعوى - يوم الحد املوافق 2017/8/13 م 
بيانات  لديكم من  ما  وتقدمي  الدعوى  على  �سباحا لالجابة  التا�سعة  ال�ساعة 
ودفوع ، ويف حالة تخلفكم عن احل�سور او ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد 

ف�سوف يتم مبا�سرة نظر الدعوى يف غيابكم 
 مدير  �إد�رة �لدع�ى 
�حمد �بر�هيم عبد�لعظيم 

 حك�مة  ر��ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

املدعي عليه : عائ�سة حممد جاك�سن 
 2016/1695 الدعوى  يف  البتدارية  ابوظبي  حمكمة  عدالة  لقرار  تنفيذا 
جتاري كلي - املقامة �سدكم من املدعي/ بنك ابوظبي التجاري  فقد مت ندبنا 
خبريا م�سرفيا يف الدعوى امل�سار اليها وعليه  فقد مت حتديد يوم الثالثاء  
4 ظهرا موعدا لجتماع اخلربة يف مقر   :  00 ال�ساعة    2017/8/15 املوافق 
املدينة 1- مكتب رقم 306  ال�سيخ زايد - برج  �سارع  الكائن يف دبي -  مكتبنا 
، هاتف 3275322 فاك�س رقم 3275311 دبي ، راجن احل�سور او من ميثلكم 
قانونا يف املوعد املحدد م�سطحبن معكم �سورة عن كافة امل�ستندات املوؤيدة 

لدفوعكم.
  عبد احلميد زيتون 
خبر حما�سبي وم�سريف   

�عالن حل�س�ر �جتماع �خلربة   
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

يف الدعوى رقم 2017/2799 جتاري كلي ال�سارقة 
املرفوعة من : البنك العربي - �س م ع 

املدعي عليهم 1( الت�سور لقطع غيار وا�سباغ ال�سيارات 
2( حممد عبدالرفيع حممد عبدالر�سيد )باك�ستاين اجلن�سية (

3( حممد عبدالرقيب حممد عبدالر�سيد )باك�ستاين اجلن�سية( 
بهذا يعلن اخلبري امل�سريف/ ماهر عادل امل�ساعيد املنتدب بالدعوى املذكورة اعاله للمدعي عليهم 
او من ميثلكم قانونا حل�سور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الحد املوافق 2017/8/13 ال�ساعة 
 - ديرة   ، بدبي  الكائن  قانونيون  و�سركاه - حما�سبون  فر�سخ  ع�سر ظهرا مبكتب عوين  احلادية 
M6 )هاتف 042696899( - لذا  امليزانن ،مكتب رقم  ، طابق  ال�سفية  دار  بناية   ، ابوهيل  �سارع 
يرجى التف�سل باحل�سور يف املوعد املحدد اعاله او من ميثلكم قانونا مع اإح�سار ن�سخة عن كافة 

امل�ستندات واملذكرات املقدمة للمحكمة واأي م�ستندات اخرى ترغبون بتقدميها للخبري.  
اخلبر امل�سريف 
ماهر عادل امل�ساعيد ، رقم القيد )516(
تلفون رقم  0505523229 

�إعالن حل�س�ر 
�إجتماع �خلربة �مل�سرفية 

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
 �عـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ علي 
يت�سمن  حم��رر  على  الت�سديق  وطلب   - الإم���ارات   : اجلن�سية   ، �سليمان  احمد  �سليمان 
)تنازل(  يف ح�سته البالغة 100٪ يف ال�سم التجاري كاظمة لكي املالب�س ، ن�ساط الرخ�سة 
التنمية القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة مهنية رقم  ، واملرخ�س من دائرة  كي املالب�س 
513230 ال�سادر بتاريخ 2002/4/15 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان.  اىل ال�سيد/ 
، اجلن�سية : الإم��ارات -  ليكن معلوما للجميع بان  البلو�سي  اآدم عبداهلل م��راد عبداهلل 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعن من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�لكاتب �لعدل خ�رفكان

عائ�سة حممد علي 

  �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- خ�رفكان
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

 �عالن ن�سر�        
اإىل املدعي عليه /كولونيا للخياطة 

حممد  عبدالرحمن  املدعي/  اأن  حيث  وذلك  فكان  خور  مدينة  ومقرها 
عبدالرحمن    قد اأقام �سدكم دعوى ايجارية بالرقم 2017/77 تنفيذ لدى جلنة 
ف�س  املنازعات اليجارية 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 
الوقت  يف  عنكم  وكيل  اإر�سال  عدم  اأو  احل�سور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  الإعالن. 

املحدد فاإن اللجنة �سوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�ض �ملنازعات �ليجارية 
قلم �لتنفيذ 

 �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
 حك�مة �ل�سارقة

  بلدية مدينة خ�رفكان
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

  �عالن بالن�سر
املرجع : 1360

ليكن معلوما للجميع باأن كال من ال�سيدة/ �سيخه �سعيد غامن احلزمي - اإماراتية  اجلن�سية ون�سبتها )٪51( 
- وال�سيد/ فريد خان ن�سيم غالم مرت�سى - باك�ستاين اجلن�سية ون�سبته )49٪( يرغبان يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�ستهما البالغة 100٪ وذلك لل�سيد/ حممد ح�سن منري ح�سن - باك�ستاين اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة 

التجارية امل�سماة / مطعم �سماء اخلان - ذ م م - رخ�سة رقم )718318( 
تعديالت اخرى : مت تنازل مالك الرخ�سة ال�سابق ملالكها احلايل - ومت تغيري ال�سكل القانوين للرخ�سة : من 
)�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( - ومت تغيري ال�سم التجاري للرخ�سة من 

)مطعم �سماء اخلان - ذ م م ( اىل )مطعم �سماء اخلان( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية

مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
  �عالن بالن�سر

املرجع : 1356
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ �ساميال �ساهن اهلل ديتاه ، باك�ستانية  اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�سيدة / افروز بروين زوجه 
حممد عظيم الدين ، هندية اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة  )�سالون �سامواه لل�سيدات( 

تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )513141( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
  �عالن بالن�سر

املرجع : 1352
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سونيل جو�سيف جو�سيف كاليادان جوزيف ، هندي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل احل�س�س البالغة 100٪  يف كافترييا برج الفلك ، مبوجب 
رخ�سة رقم )739582( وذلك اىل ال�سيد/ رويال كونان لوران�سي باول لوران�سي ، هندي اجلن�سية 
وال�سيدة/ �سبنه حممد عبا�س بانيكافيتيل وثيناجناتيل راياماراكافيتيل حمزة جنيب ، هندية 
اجلن�سية - تعديالت اخرى : - يتنازل �ساحب الرخ�سة اىل اخرين - تغري وكيل اخلدمات  - 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الت�سديق  على الجراء  يتم  وانه �سوف  للعلم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعن  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
  �عالن بالن�سر

املرجع : 1353
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عي�س بهادر حممد منري ، باك�ستاين  اجلن�سية 
الرخ�سة  يف  ح�سة    ٪100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
التجارية )املر�سد للمقاولت الفنية - رخ�سة رقم )732138( وذلك اىل ال�سيد/ 

حممد ممتاز غالم احمد ، باك�ستاين اجلن�سية 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
ا�سبوعن من تاريخ هذا العالن فمن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
  �عالن بالن�سر

املرجع : 1350
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ خري الن�ساء �سيد احمد �سيد �سالح - اإماراتية اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 80 ٪  وذلك اىل الطرف الثاين : حممد عمر فاروق 
والتطريز(  املزيونة للخياطة  امل�سماة )دار  الرخ�سة  بنغالدي�سي اجلن�سية يف   - حممد وزي اهلل 
والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )217146(  - تغيريات اخرى : تغيري ال�سكل 

القانوين من �سركة اعمال مهنية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
�سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
 �عالن بالن�سر

املرجع : 1359
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سيفا برا�ساد راجا�سيكاران بيالي رامان ، هندي  اجلن�سية يرغب  بالتنازل 
وبيع عن كامل ح�سته البالغة 100٪ ح�سة اىل ال�سيدة/ فوزية عبدال�ستار حممد ح�سن - اإماراتية اجلن�سية 
51٪ ح�سة وال�سيد/ فرحان نظر نظر �سليمان - هندي اجلن�سية 49٪ ح�سة يف الرخ�سة التجارية : املطرقة 
الذهبية للمقاولت الفنية ، ترخي�س رقم )735734(  حيث مت تنازل �ساحب الرخ�سة لخرين وتغيري ال�سكل 
القانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وتغيري ال�سم التجاري والن�ساط 
وذلك من : ال�سم التجاري من املطرقة الذهبية للمقاولت الفنية - اىل جنوم الرمثاء لتجارة املواد الغذائية 
- ذ م م ، والن�ساط من : مقاولت فئة �ساد�سة ، التك�سية والر�سيات ، ا�سباغ ، �سحي ، اىل : مكتب ، جتارة املواد 
الغذائية املجمدة - باجلملة ، جتارة املواد الغذائية الطازجة ، باجلملة  -  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( 
من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم 
وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
  �عالن بالن�سر

املرجع : 1355
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد يو�سف جابر ال علي - اإماراتي  اجلن�سية يرغب 
ا�سحاق  الثاين : حممد  البالغة 100٪  وذلك الطرف  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  يف 
للعبايات(  الول  الختيار  )باب  امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  افغان�ستاين   - عبدالرحمن 
تغيري   : اخرى  تغيريات   - ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )723271(  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي 

ال�سكل القانوين  من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
  �عالن بالن�سر

املرجع : 1351
يرغب  اجلن�سية  �سويدي   - ابراهيم  غامن  عبا�س  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
احمد   : الثاين  الطرف  اىل  وذلك    ٪100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
عبدالغني حوا�س - امريكي اجلن�سية  يف الرخ�سة امل�سماة )بقالة حدائق بابل ( والتي 

تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )549734( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
  �عالن بالن�سر

املرجع : 1354
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد ايوب ولد �سري احمد ، افغان�ستاين  اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 40٪ وذلك اىل الطرف الثالث : خيرب خان حيات خان - 
افغان�ستاين اجلن�سية وكا يرغب الطرف الثاين : انعام اهلل عزيز الرحمن - باك�ستاين اجلن�سية يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )60٪( وذلك اىل الطرف الثالث : خيرب خان حيات خان 
، افغان�ستاين اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )واحة خيرب ل�سيانة ال�سيارات  ( والتي تاأ�س�ست باإمارة 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )745214( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
  �عالن بالن�سر

املرجع : 1349
اإماراتي    - لنقاوي  علي  عبدالكرمي  غالم  جا�سم  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد/  اىل  وذلك    ٪100 البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�سية 
دار  )كافترييا  امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  باك�ستاين   - اليا�س  حممد  فهد  حممد 
ال�سكل  تغيري  مت   )724820( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  النجوم( 

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

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/5272 

املنذر :  �سامويل ليهاين - بريطاين اجلن�سية 
املنذر اليها : مارال اوتيتيليو  - كازاخ�ستانية اجلن�سية 

قيمتها  البالغ  ال�سيكات  قيمة  �سداد  بوجوب  اليها  املخطر  املنذر  ينذر 
134.000 درهم للمخطر وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخه ، وال �سوف 
م�سوؤوليتك  وعلى  بحقك  القانونية  الج��راءات  لتخاذ  اآ�سفن  ن�سطر 

ونفقتك ، حمتفظن بكافة حقوق املخطر من اي نوع كانت.   
  �لكاتب �لعدل

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
  �عالن بالن�سر

املرجع : 1361
يف  يرغب  اجلن�سية  اإماراتي   ، النجار  ح�سن  عبداهلل  ح�سن  جميل  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪  وذلك اىلخليفة جمعه فريوز بو�سماح املهريي - اإماراتي 
اجلن�سية ، وجمدي عبداملنعم ح�سن لباد - م�سري اجلن�سية ، و�سابر عمران حممد حممد ، م�سري 
مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست   ) الفنية  للمقاولت  الت�سميم  )عامل  امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  
رخ�سة رقم )628386( - تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
الت�سميم  عامل  اجلديد  التجاري  ال�سم  اىل  الفنية  للمقاولت  الت�سميم  عامل  من  التجاري  وال�سم 
للمقاولت الفنية - ذ م م  - وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

  �عالن بالن�سر
املرجع -  1358

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ خالد حممد مرت�سى احمد العو�سي ، اإماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع 
ملقاولت  النوهي  حممد  )خالد  امل�سماة  التجارية  الرخ�سة  يف   ٪  50 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 
وذلك   )531661( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  وال�سباغ(  والر�سيات  التك�سية 
اعمال  �سركة  من  القانوين  ال�سكل  تغيري   - اجلن�سية  باك�ستاين   - ح�سن  ناظر  اهلل  حفيظ  ال�سيد/  اىل 
مهنية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات - تغيري الن�ساط التجاري من )مقاولت فئة �ساد�سة ، التك�سية 
، والر�سيات ، ا�سباغ ، تركيب وحدات التكييف ( لي�سبح ال�سم التجاري اجلديد )مقاولت فئة �ساد�سة ، 
التك�سية الر�سيات ، ا�سباغ تركيب وحدات التكييف ، تركيب ال�سربات احلديدية( - تغيري ال�سم التجاري 
من )خالد حممد النوهي ملقاولت التك�سية والر�سيات وال�سباغ( لي�سبح ال�سم اجلديد )خالد حممد 
النوهي للمقاولت الفنية(  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 

امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العالن.
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

  �عالن بالن�سر
املرجع : 1351 

بنغالدي�سي   ، مزمدير  الكالم  ابو  مزمدير  كوكان  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
التجارية   الرخ�سة  البالغة 5٪  يف  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  اجلن�سية يرغب يف 
اىل  وذلك   )609277( رقم  جتارية  رخ�سة  مبوجب  للحالقة(  اجلياد  )�سالون  امل�سماة 

ال�سيد/ كوكان مزمدير ابو الكالم مزمدير - بنغالدي�سي اجلن�سية 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 

الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العالن.
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

  �عالن بالن�سر
املرجع : 1357

باك�ستانية    - علي  غالم  علي  ب�سرى  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪  وذلك 
)ال�سوار  يف  اجلن�سية  باك�ستاين   ، جان  اكرب  عبا�س  ال�سيد/قي�سر  اىل 
 لطباعة ت�سوير امل�ستندات ( مبوجب رخ�سة رقم )622985(  تعديالت : 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم 
وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ 

هذا العالن.
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
 �عـــــــالن    

انه يف يوم  الحد  املوافق   2017/8/6 م    
الهوية  بطاقة   - اجلن�سية  اإم��ارات��ي   - اخل��ال��دي  احمد  عبيد  جمعه  احمد  ال�سيد/  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
جتارية  رخ�سة   - والر�سيات  التك�سية  ملقاولت  الكورني�س  ح�سن   / مالك  وب�سفته   -   784197038728685 رق��م  
)التك�سية  التجاري  ون�ساطه  ال�سارقة   / دبا احل�سن  القت�سادية - فرع  التنمية  دائرة  رقم )566978( �سادرة من 
التك�سية والر�سيات  باأنه تنازل عن ح�س�سه يف / ح�سن الكورني�س ملقاولت   ) ، مقاولت فئة �ساد�سة  والر�سيات 
والبالغة 100٪  وذلك لل�سيد/ �سعيد احمد را�سد علي العبد - وجن�سيته : الإم��ارات ، ويحمل بطاقة الهوية رقم 
دار  اىل   ، والر�سيات   التك�سية  ملقاولت  الكورني�س  " ح�سن  التجاري من  ال�سم  تغيري  ، مع   784198183603590
" مقاولت  " اىل  �ساد�سة  ، مقاولت فئة  " التك�سية والر�سيات  التجاري من  والن�ساط   - البناء  البنيان ملقاولت 
بناء  فئة خام�سة "  - وللمتنازل اليه مطلق احلرية يف الت�سرف يف ح�سته امل�سار اليها عاله وله حق الت�سرف فيها 
ت�سرف املالك يف ملكة.   وعمال لن�س املادة )16( فقرة 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�سنة 1991 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل 

كاتب العدل خالل ا�سبوعن من تاريخ ن�سر هذا العالن  وال�ست�ستكمل الجراءات القانونية.

�لكاتب �لعدل   
حمكمة دباحل�سن �لحتادية �لبتد�ئية   

  �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
حمكمة دبا �حل�سن �لبتد�ئية   

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
 �عـــــــالن       

ال�سيد/ علي   : والت�سديقات- خورفكان   العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم 
عبداهلل علي الناعور النقبي ، اجلن�سية : الإم��ارات ،  وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن 
)تنازل(  يف ح�سته البالغة  100٪ يف ال�سم التجاري جبل العوين للمقاولت الفنية ، ن�ساط 
الرخ�سة مقاولت فئة �ساد�سة ، التك�سية والر�سيات ، تركيب وحدات التكييف ، واملرخ�س 
بتاريخ  ال�سادر   721526 رق��م  جتارية  رخ�سة  خورفكان  يف  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من 
كونهوين  برابهي�س  ال�سيد/  اىل  بخورفكان   القت�سادية  التنمية  دائ���رة  يف   2014/7/16
العوين  م��ن جبل  ال��ت��ج��اري  ال���س��م  بتغيري  ي��رغ��ب  وال���ذي   ، الهند   : اجلن�سية  ث��ريائ��ي��ل،  
للمقاولت الفنية اىل جبل العوين لرتكيب وحدات التكييف.   ليكن معلوما للجميع بان 
املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعن من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�لكاتب �لعدل خ�رفكان
عائ�سة حممد علي 

  �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- خ�رفكان
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

 �إعالن بالن�سر - بالحالة  
 2017/97 مدين  جزئي

اىل املدعي عليها / �سيد عبدالرازق فار�س ح�سن - اجلن�سية : م�سر 
حيث ان املدعية / حممد عبداهلل حممد علي ال�سحي - اجلن�سية : الإمارات 

قد اقام املدعي الدعوى احلقوقية املرفوعة �سدك رقم 2017/97 مدين جزئي وعليه 
راأ���س اخليمة يوم  الثانية مبحكمة  املدنية اجلزئية  الدائرة  يقت�سي ح�سورك اىل 
الحد املوافق 2017/8/13  م ال�ساعة التا�سعة �سباحا 9.00 ولالجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ،  ويف حالة تخلفك عن احل�سور اوار�سال وكيل 

عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستب�سار نظر الدعوى غيابيا بحقك .
حرر بتاريخ : 2017/8/1 

  مدير  �إد�رة �لدع�ى
حممد �ل�سيد �لدوح  

 حك�مة  ر��ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم
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املال والأعمال

بقيمة تقارب املليار درهم وملدة 10 �سنوات 

بلدية مدينة اأبوظبي و�سركة الين لال�ستثمار
 والعقارات توقعان عقد ا�ستثمار مركز مدينة زايد التجاري 

دائرة املالية لإمارة اأبوظبي: 

لفتح املظاريف" اأدارت مناق�سات جتاوزت الـ 10 مليارات درهم يف الن�سف االأول   املقطع  "قاعة 

بهدف دعم امل�ساريع ال�سغرة واملتو�سطة للطلبة واخلريجيني

مركز ال�سارقة لريادة االأعمال »�سراع« يزور جامعة ال�سارقة

مليار درهم ارتفاع القيمة ال�سوقية  15.4
 يف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية خالل يوليو

•• اأبوظبي –الفجر:

 - والنقل  البلدية  ال�سوؤون  دائ��رة  وقعت 
لين  �سركة  م��ع  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية 
لال�ستثمار والعقارات عقد ا�ستثمار مركز 
املركزي  “ال�سوق  التجاري  زاي��د  مدينة 
وذل���ك  واملجوهرات”  ال���ذه���ب  و����س���وق 
ل�ستثمار وت�سغيل املركز ملدة 10 �سنوات  
بالإ�سافة  دره���م  م��الي��ن   810 مقابل 
الإجمايل  العائد  % من   10 ن�سبة  اإىل 

تقدر ب� 129،869 مليون درهم .
عن  بالنيابة  ال�ستثمار  عقد  وق��ع  وق��د 
العام  املدير  امل��رر،  مبارك  م�سبح  �سعادة 

�سعادة  ب��الإن��اب��ة  اأبوظبي  مدينة  لبلدية 
املدير  املزروعي،  مبارك  عي�سى  املهند�س 
التنفيذي لقطاع تخطيط املدن بالإنابة 
ال�سيد  لال�ستثمار  لي���ن  ���س��رك��ة  وع���ن   ،
�سركة لين  م��دي��ر  ال��دي��ن ط��اه��ر،  �سيف 
بح�سور  وذل���ك  وال��ع��ق��ارات،  لال�ستثمار 

عدد من املدراء يف البلدية وال�سركة. 
اأن عملية  اأبوظبي   واأك��دت بلدية مدينة 
م�ساعيها  �سمن  تدخل  ه��ذه  ال�ستثمار 
ال�سركاء  م��ع  ال��ن��ت��ائ��ج  اأف�����س��ل  لتحقيق 
ع�سب  ي�سكلون  ال��ذي��ن  ال�سرتاتيجين 
القت�ساد مبا يعود بالنفع على الطرفن، 
لال�ستثمار  زاي��د  مدينة  مركز  طرح  واأن 

مدينة  بلدية  اي���رادات  زي���ادة  اإىل  يهدف 
التجارية  العرو�س  جودة  ورفع  اأبوظبي 
املقدمة للجمهور، وكذلك حت�سن حالة 

اأ�سول البلدية واإعادة تاأهيلها.
ال�سركاء  التعاون مع  اأن  البلدية  ونوهت 
ال�سرتاتيجين يدفع بامل�ساريع اإىل اآفاق 
اخلربات  من  ال�ستفادة  حيث  من  اأو�سع 
احلديثة،  التكنولوجيا  واإدخ��ال  املتبادلة 
حيث  للجمهور،  اأف�سل  خدمات  وتقدمي 
ال�سوق  التجاري  زاي��د  مدينة  مركز  يعد 
املركزي و�سوق الذهب واملجوهرات، اأحد 
اأبرز الأ�سواق املهمة يف مدينة اأبوظبي، اإذ 
ينفرد املركز بت�سكيلة وا�سعة من حمالت 

ال���ذه���ب واملجوه����������رات، ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
وحمالت  والعطورات  الأقم�سة  حم��الت 
التجزئة املالئمة، وهو ي�سكل نقطة جذب 

وا�سعة ملا يتمتع به من موقع مميز.
وذك�������رت ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة اأب���وظ���ب���ي اأن����ه 
اإدخ��ال حت�سينات  �سيتم  العقد  مب�سمون 
واخلارج  ال��داخ��ل  م��ن  خمتلفة  جوهرية 
ال�سوق  ال���ت���ج���اري  زاي�����د  م��دي��ن��ة  مل���رك���ز 
مبا  واملجوهرات،  الذهب  و�سوق  املركزي 
يف  املتقدمة  العمرانية  النه�سة  ي��واك��ب 
الراحة  �سبل  توفري  وبالتايل  العا�سمة، 
وال��رتف��ي��ه واخل���دم���ة اجل���ي���دة ل���ل���زوار و 
تكلفة  ت�����س��ل  اإذ  وال�����س��ك��ان،  امل��ت�����س��وق��ن 

درهم،  م��ل��ي��ون   42 ح���وايل  التح�سينات 
حيث �سيحظى املركز باإعادة هيكلة تربز 
م��ك��ان��ت��ه م���ن ج��دي��د ك���اأح���د اأه����م املراكز 
تتو�سط  ال��ت��ي  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  ال��ت��ج��اري��ة 

املناطق ال�سكنية.
ولفتت البلدية اإىل اأن ال�سوق �سي�سم بعد 
للعرو�س  حت�سيناً  التاأهيل  عملية  اإع��ادة 
خالل  من  للجمهور،  املقدمة  التجارية 
�سعيد  فعلى  م��ت��ن��وع��ة،  م���ارك���ات  اإدخ�����ال 
جمموعة  �سُت�ساف  وامل�سروبات  الأطعمة 
من املطاعم واملقاهي وذلك بهدف تنويع 
احتياجاتهم  وتوفري  املت�سوقن  خيارات 

املتنوعة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت دائرة املالية لإمارة اأبوظبي عن اأن 
“قاعة املقطع لفتح املظاريف” قد اأ�سرفت 
خالل الن�سف الأول من عام 2017 على 
 10،260،975،489 بقيمة  مناق�سات 
دره����م ط��رح��ت��ه��ا 10 ج��ه��ات ح��ك��وم��ي��ة يف 
تطوير  م�ساريع  و�سملت  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة 

البنية التحتية يف الإمارة. 
الراأ�سمالية  امل�ساريع  مناق�سات  وتنوعت 
خالل  ال��ق��اع��ة  اأدارت���ه���ا  ال��ت��ي  والت�سغيلية 
بن   2017 ع�����ام  م����ن  الأول  ال��ن�����س��ف 
الوثبة  �سمال  يف  التحتية  البنية  م�ساريع 
مدينة  اأبوظبي،  مدينة  يف  مناطق  وع��دة 

مدينة  يف  ال���ت���ج���اري  واحل�����ي  ���س��خ��ب��وط، 
ت��ط��وي��ر طرق  ال��ظ��ف��رة،  زاي����د يف منطقة 
وم�����س��اري��ع تطوير  ال���ظ���ف���رة،  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ال�سحي  وال�سرف  وامل��اء  الكهرباء  �سبكات 
يف م��ن��اط��ق م��ت��ف��رق��ة م���ن الإم��������ارة، مثل 
الطوية، العن، منطقة خليفة – اأبوظبي 
وامل�����س��اري��ع اخلدمية  ال��ي��ا���س��ات،  وج���زي���رة 
اأب��رزه��ا اإن�ساء  وامل��ب��اين احل��ك��وم��ي��ة، وم��ن 
نادي اأبوظبي لذوي الحتياجات اخلا�سة، 
ق�سر  ل��ل��ت��وزي��ع،  اأب��وظ��ب��ي  ل�سركة  مكاتب 
احل�سن، منفذ الغويفات احلدودي، اإن�ساء 
امل�سرحة  ال�سرتاتيجي،  الأع��الف  خمازن 
الإ�سالحية  امل��ن�����س��اآت  وجم��م��ع  امل��رك��زي��ة، 
وال���ع���ق���اب���ي���ة، و�����س����راء ح���اف���الت ع���ام���ة يف 

اإىل  ال��ظ��ف��رة،  ومنطقة  وال��ع��ن  اأب��وظ��ب��ي 
جانب توفري مفت�سن للمواقف.    

اأحمد  ج���م���ال  ����س���رح  ال�������س���دد،  ه����ذا  ويف 
املناق�سات  دع����م  اإدارة  م��دي��ر  اخل������وري، 
اللجنة  ورئ��ي�����س  وامل����زاي����دات احل��ك��وم��ي��ة، 
لفتح  امل���ق���ط���ع  “ ق���اع���ة  ل�����  الإ�����س����راف����ي����ة 
تلتزم  احلكومية”:  املناق�سات  مظاريف 
اأعلى  بتطبيق  اأب��وظ��ب��ي  يف  امل��ال��ي��ة  دائ����رة 
املتكافئة  وامل��ن��اف�����س��ة  ال�����س��ف��اف��ي��ة  م��ع��اي��ري 
اجلهات  مبناق�سات  يتعلق  فيما  والعلنية 
اأبوظبي، حيث يعك�س  اإم��ارة  احلكومية يف 
اأبوظبي نحو  القاعة توجه حكومة  اإن�ساء 
�سمن  احلوكمة  ممار�سات  اأف�سل  اعتماد 
جمال اإدارة مناق�سات اجلهات احلكومية، 

وت���ع���زي���ز امل��ن��ظ��وم��ة امل���ال���ي���ة ال���ت���ي تدعم 
ي�سهم يف  الإم���ارة، مبا  التنمية يف  م�سرية 
لالإمارة،  املحلي  القت�ساد  تناف�سية  دع��م 
ال�ستثمارات  ا���س��ت��ق��ط��اب  يف  وامل�����س��اه��م��ة 

اخلارجية.
التي  احلكومية  اجل��ه��ات  قائمة  و�سملت 
ط��رح��ت م��ن��اق�����س��ات��ه��ا يف ال��ق��اع��ة ك���ل من 
دائ����رة ال�����س��وؤون ال��ب��ل��دي��ة وال��ن��ق��ل، بلدية 
الظفرة،  منطقة  بلدية  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة 
�سركة اأبوظبي خلدمات ال�سرف ال�سحي، 
اأبوظبي  �سركة  للتوزيع،  اأبوظبي  �سركة 
للتوزيع،  ال��ع��ن  �سركة  وال��ت��ح��ك��م،  للنقل 
الإلكرتونية  ل��الأن��ظ��م��ة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  وامل��ع��ل��وم��ات، 

اأبوظبي  وه��ي��ئ��ة  “م�ساندة”،  ال���ع���ام���ة 
لل�سياحة والثقافة. 

ق��د مت تد�سن  اأن����ه  اإىل  الإ����س���ارة  وجت����در 
املناق�سات  مظاريف  لفتح  املقطع  “قاعة 
بغر�س   ،2015 ي��ون��ي��و  يف  احلكومية” 
اللوج�ستية  اخل����دم����ات  ج��م��ي��ع  ت���وف���ري 
مناق�سات  مظاريف  وفتح  بطرح  املتعلقة 
باجلهات  اخلا�سة  الراأ�سمالية  امل�ساريع 
والتي  اأبوظبي  ب��اإم��ارة  املحلية  احلكومية 
تزيد قيمتها على 100 مليون درهم، مبا 
ي�سمن حتقيق ال�سفافية واملناف�سة العلنية 
بن جميع املوردين واملقاولن، من خالل 
�سمن  احلوكمة  ممار�سات  اأف�سل  اعتماد 
جمال اإدارة مناق�سات اجلهات احلكومية. 

•• ال�شارقة-الفجر:

ا�ستقبل الدكتور �سالح طاهر احلاج نائب مدير جامعة 
ال�سارقة ل�سوؤون املجتمع وفد من مركز ال�سارقة لريادة 
بهدف بحث �سبل التعاون امل�سرتك  الأعمال “�سراع”، 
بن اجلهتن يف دعم وتو�سعة اخلدمات والربامج التي 
لعمل  واخل��ري��ج��ن  الطلبة  م��ن  الأع��م��ال  رواد  ت��خ��دم 
من  كل  الوفد  �سم  واملتو�سطة،  ال�سغرية  م�ساريعهم 
الأ�ستاذة اإميان املحمود مدير الربامج مبركز ال�سارقة 
ل��ري��ادة الأع��م��ال، والأ���س��ت��اذة جن��الء الأن�����س��اري مدير 
لريادة  ال�سارقة  مبركز  احلكومي  والت�سال  الت�سويق 
بالوفد  الدكتور �سالح  اللقاء رحب  بداية  الأعمال.يف 
وا�ستعر�س اخلدمات والربامج التي تقدمها اجلامعة 
برامج  تقدمي  على  اجلامعة  حر�س  م��وؤك��داً  للطلبة، 
العمل مما يعطي طابع احلما�س  متنوعة تخدم �سوق 
والإجن�����ازات  الب��ت��ك��ارات  لتحقيق  للطلبة  والتحفيز 
بينهم يف خمتلف  ال��ت��ع��اون  روح  وخ��ل��ق  يف جم��الت��ه��م، 
خلريجيها  اجلامعة  متابعة  جانب  اإىل  التخ�س�سات، 
الذين يتقلد عدد كبري منهم منا�سب مهمة يف خمتلف 
ميتلكون  من  ومنهم  واخلا�سة،  احلكومية  املوؤ�س�سات 
على  تعمل  اجلامعة  اأن  واأو���س��ح  بهم،  خا�سة  م�ساريع 
امل��وؤ���س�����س��ات واجلهات  ال��دائ��م م��ع الكثري م��ن  ال��ت��ع��اون 

املختلفة لتبادل اخلربات واخلدمات والدعم.
الذي يهدف  املركز  تعريفية عن  نبذه  الوفد  كما قدم 
ال�سغرية  وامل�������س���اري���ع  الأف����ك����ار  ودع�����م  اح��ت�����س��ان  اإىل 

واملتو�سطة للطلبة واخلريجن باملدينة اجلامعية بدءاً 
من فكرة امل�سروع وحتى تاأ�سي�سه، وما يقدمه املركز من 
لرواد  الإبداعية  امل��ه��ارات  لتعزيز  وال��ربام��ج  اخلدمات 
ومبتكرة  ج��دي��دة  اأف��ك��ار  لتقدمي  وحتفيزهم  الأع��م��ال 
حول  باحلديث  الوفد  تطرق  كما  اخلا�سة.  لأعمالهم 

لرواد  دع��م  برنامج  اأول  وه��و  الأع��م��ال  ع  م�سَررّ برنامج 
الأعمال ينطلق من اإحدى اجلامعات الإماراتية، ويقدم 
الكثري من الدعم، والتحفيز والإر�ساد لل�سباب تعزيًزا 
لروح ريادة الأعمال. كما يت�سمن الربنامج اأي�ساً دعًما 
ع��دد من  م��ن قبل  امل�ستقبل  اأع��م��ال  ل���رواد  ي��ق��دم  فنًيا 

مل�ساعدتهم  متنوعة  جم��الت  يف  املتخ�س�سن  املهنين 
على بدء اأعمالهم ب�سكل ناجح وذلك بالتعاون مع عدد 
الذين  وال�����س��رك��ات  م��ن اجل��ه��ات احلكومية واخل��ا���س��ة 
يعملون على دعم وم�ساندة ال�سباب من ناحية تقدمي 

املحا�سرات والندوات. 

•• اأبوظبي - وام:

�سوق  الأ���س��ه��م يف  م��ن  الأج���ان���ب  م�����س��رتي��ات  بلغت قيمة 
اأبوظبي لالأوراق املالية خالل �سهر يوليو 2017 نحو 
من   42.5% ن�سبته  م��ا  ت�سكل  دره���م  مليار   1.391
مبيعاتهم  قيمة  بلغت  ح��ن  ال��ت��داول، يف  قيمة  اإج��م��ايل 
خالل نف�س الفرتة 1.365 مليار درهم ت�سكل ما ن�سبته 
41.7 % من اإجمايل قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ 
�سايف ال�ستثمار الأجنبي خالل ال�سهر نحو 26 مليون 
درهم تقريبا كمح�سلة �سراء .. اأما على �سعيد ال�ستثمار 
لهذه  الإ�ستثمار  بلغ �سايف  يوليو فقد  �سهر  املوؤ�س�سي يف 
ال�سريحة من امل�ستثمرين 254.5 مليون درهم تقريبا 

كمح�سلة �سراء .
يف  املالية  ل���الوراق  اأبوظبي  ل�سوق  العام  املوؤ�سر  و�سجل 
نهاية �سهر يوليو من العام 2017 ارتفاعا بن�سبة 3.18 

القطاعات  اأداء  �سعيد  وعلى   .. نقطة   4566 اىل   %
املدرجة يف ال�سوق، فقد ارتفعت موؤ�سرات 6 قطاعات من 
موؤ�سر  وحقق  ال�سوق،  يف  املمثلة  الت�سعة  القطاعات  بن 
قطاع الإت�سالت اأعلى ن�سبة منو والتي بلغت 8.38 % 
تاله قطاع الإ�ستثمار واخلدمات املالية بن�سبة 6.29 % 
وقطاع العقار بن�سبة 2.95 % وقطاع اخلدمات بن�سبة 
قطاع  % ث��م   1.26 بن�سبة  ال��ب��ن��وك  ق��ط��اع  و   1.5%
الطاقة بن�سبة 0.69 % يف حن انخف�س موؤ�سر قطاع 
الإ�ستهالكية  ال�سلع  وقطاع   1.63% بن�سبة  ال�سناعة 
 0.48% بن�سبة  التاأمن  قطاع  واخ���ريا   %  1 بن�سبة 
املحلية  ال�سركات  لأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  ارتفعت  .كما 
املدرجة يف نهاية �سهر يوليو بن�سبة %3.61 ومبقدار 
 441.245 اىل  مرتفعة  تقريبا  دره���م  مليار   15.4
مليار درهم مقارنة مع 425.862 مليار درهم يف نهاية 
يونيو الذي �سبق .. وبالن�سبة للتداولت فقد بلغت قيمة 

الأ�سهم املتداولة يف ال�سوق 3.275 مليار درهم ، وو�سل 
عدد الأ�سهم املتداولة نحو 1.795 مليار �سهم وبلغ عدد 
ال�سفقات املنفذة 23628 �سفقة. وبلغ معدل التداول 
، وو�سل  148 مليون دره��م  اليومي خالل �سهر يوليو 
ال�سهر  18 يوما يف  22 يوما مقابل  التداول  اي��ام  عدد 

الذي �سبق وبلغ عدد ال�سركات املتداولة 54 �سركة .
ال�سهم  اك��رث  قائمة  الأول  اأبوظبي  بنك  �سهم  وت�سدر 
مليون   917 قيمتها  بلغت  ب��ت��داولت  يوليو  يف  ن�ساطا 
ال�سهر  ت���داولت  اجمايل  % من   28.3 وبن�سبة  دره��م 
460 مليون دره��م وبن�سبة  ت��اله �سهم دان��ة غ��از بقيمة 
قيمتها  ب�سفقات  ال��ع��ق��اري��ة  ال���دار  �سهم  % ث��م   14.2
ات�سالت  و�سهم   10.5% وبن�سبة  دره��م  مليون   339
337 مليون درهم وبن�سبة %10.4 و�سهم �سركة ا�سراق 
توزعت  ح��ن  % يف   8.6 وبن�سبة  دره���م  مليون   278
911 مليون درهم على بقية ال�سهم وبن�سبة 28.1% 

فقد  ال��ت��داولت،  يف  القطاعية  امل�ساهمة  �سعيد  .وع��ل��ى 
ا���س��ت��ح��وذ ق��ط��اع ال��ب��ن��وك ع��ل��ى اجل���زء الأك����رب م��ن قيمة 
درهم  مليار   1.404 نحو  و�سجل  ال�سوق  يف  التداولت 
وبن�سبة 43.29 % من اإجمايل قيمة التداولت، تاله 
 696 قيمتها  ب�سفقات  العقار  قطاع  الثانية  املرتبة  يف 
الطاقة  ق��ط��اع  % ث��م   21.45 وبن�سبة  دره���م  م��ل��ي��ون 
 14.89 وبن�سبة  دره��م  مليون   483 قيمتها  بتداولت 
350 مليون  الإت�سالت بتداولت قيمتها  و قطاع   ،%
بنحو  ال�����س��ن��اع��ة  % وق���ط���اع   10.79 وب��ن�����س��ب��ة  دره����م 
ال�سلع  وق��ط��اع   4.23% وبن�سبة  دره���م  مليون   137
ال�ستهالكية 71 مليون درهم وبن�سبة %2.19 وقطاع 
64.5 مليون درهم  الإ�ستثمار واخلدمات املالية بقيمة 
مليون   21 بقيمة  التاأمن  وقطاع   %  1.99 وبن�سبة 
درهم وبن�سبة 0.65 % وقطاع اخلدمات 16.5 مليون 

. درهم وبن�سبة 0.51% 

مليون م�سافر ا�ستقبلهم مطار   1.7
اأبوظبي يونيو املا�سي

•• اأبوظبي- وام:

اأبوظبي  مطار  ع��رب  امل�سافرين  حركة  من��و  ع��ن  اأبوظبي  م��ط��ارات  اأعلنت 
الدويل يف الن�سف الأول من العام 2017 بن�سبة 0.7 يف املائة وباإجمايل 
بلغ 11.92 مليون م�سافر مقارنة بالفرتة ذاتها من العام 2016 والتي 
بلغت 11.84 مليون م�سافر حيث تعامل املطار مع 1.76 مليون م�سافر 

خالل �سهر يونيو من العام 2017.
مطارات  يف  بالإنابة  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  ال�سام�سي  اأحمد  وق��ال 
اأبوظبي اإن لندن وبومباي ودلهي وجدة ومانيال �سمن اأكرث خم�س وجهات 

ازدحاما من مطار اأبوظبي يف يونيو .
فيما ارتفعت حركة امل�سافرين اإىل لندن بن�سبة 6 يف املائة وارتفعت احلركة 

اإىل دلهي بن�سبة 11 يف املائة مقارنة بال�سهر نف�سه من العام املا�سي.
اإجمايل  من  املائة  يف   75.3 ا�ستقبل  اأبوظبي  مطار  مبنى  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
“ الحت����اد  81 يف امل���ائ���ة ع��ل��ى رح�����الت  امل�����س��اف��ري��ن يف ي���ون���ي���و.. م��ن��ه��م 

للطريان".

اأدنوك للتوزيع ترفد �سبكة حمطاتها يف 
منطقة العني مبحطتي خدمة جديدتني 

•• اأبوظبي-الفجر: 

مناطق  واحتياجات عمالئها يف خمتلف  لتلبية متطلبات  �سعيها  اإط��ار  يف 
– اأدنوك  للتوزيع  الوطنية  اأبوظبي  �سركة برتول  اأعلنت  الإم��ارات،  دولة 
اف��ت��ت��اح حم��ط��ت��ي خ��دم��ة ج��دي��دت��ن ه��م��ا حم��ط��ة خدمة  ع��ن  للتوزيع– 
اأبوظبي،  باإمارة  العن  يف منطقة  و”حفيت اجلنوب”  ال�سمال”  “حفيت 
اإذ يرتفع بذلك اإجمايل عدد حمطات اخلدمة العاملة يف املنطقة اإىل 43 

حمطة خدمة. 
تنظيمه  جرى  للمحطتن  افتتاح خا�س  حفل  اأم�س  يوم  ال�سركة  ونظمت 
اأول الرئي�س  يف حمطة حفيت اجلنوب ح�سره نا�سر علي احلمادي نائب 
ملجموعة املبيعات التجارية يف اأدنوك للتوزيع، و�سعادة را�سد مغري العميمي 
املدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية. كما ح�سر حفل الفتتاح عدد من 

موظفي ال�سركة وممثلن عن بع�س اجلهات احلكومية يف مدينة العن. 
وتقع املحطتان املتقابلتان على طريق خطم ال�سكلة �سمن منطقة النباغة 
وبالقرب من نادي العن للهواة يف مدينة العن، حيث تقدمان عرب 3 جزر 
و6 م�سخات يف كل منهما خدمات التزود بالوقود باأنواعه الثالثة اإي بل�س 
91، وخ�سو�سي 95 و�سوبر98 اإ�سافة اإىل وقود الديزل ال�سديق للبيئة، 
ومتتاز كل حمطة بقدرتها على تزويد 12 مركبة بالوقود ب�سكل متزامن 

وعلى مدار ال�ساعة. 
وقال املهند�س �سعيد مبارك الرا�سدي، الرئي�س التنفيذي بالإنابة ل�سركة 
تاأكيداً  العن  مدينة  يف  املحطتن  هاتن  افتتاح  “ميثل  للتوزيع:  اأدن��وك 
للتوزيع بتعزيز تواجدها اجلغرايف يف خمتلف مناطق  اأدن��وك  التزام  على 
دولة الإمارات، وذلك يف اإطار �سعيها لتلبية الطلب املتزايد على ما تقدمه 
النه�سة  دع��م  ق��ادرة على  اجل��ودة  عالية  حمطاتها من منتجات وخدمات 

القت�سادية واحل�سرية التي ت�سهدها الدولة.« 
واإىل جانب توفري املنتجات البرتولية، تقدم حمطتا خدمة حفيت ال�سمال 
الت�سوق من  ذل��ك  امل�ساحبة مب��ا يف  اخل��دم��ات  م��ن  باقة  اجل��ن��وب  وحفيت 
متجر واحة اأدنوك، تبديل الزيت للمركبات، ومطاعم الوجبات ال�سريعة، 
واأجهزة ال�سراف الآيل، يف حن ت�سم حمطة حفيت اجلنوب ور�سة لت�سليح 

املركبات اخلفيفة. 
دت حمطتا  وكباقي حمطات اخلدمة التابعة ل�سركة اأدنوك للتوزيع، فقد زورّ

�سفري الدولة يبحث مع وزير الري والكهرباء 
ال�سوداين التعاون يف جماالت الطاقة

•• اخلرطوم-وام: 

جمهورية  ل��دى  الدولة  �سفري  اجلنيبي  حميد  حممد  حمد  �سعادة  التقى 
ال�سودان معايل معتز مو�سي عبداهلل وزير املوارد املائية والري والكهرباء 

ال�سوداين ام�س الأول باخلرطوم .
واأ�ساد الوزير ال�سوداين يف م�ستهل اللقاء مبا ظلت تقدمه الإمارات حكومة 

و�سعباً لل�سودان يف اإطار التعاون الأخوة والعالقات املتميزة بن البلدين.
وجرى خالل اللقاء بحث ال�سبل الكفيلة بتطوير التعاون بن البلدين يف 

جمالت الطاقة وامل�ساريع التنموية.
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املال والأعمال

ال�سركاء املحتملني حول االمتياز اجلديد للحقول البحرية  من  عدد  مع  متقدمة  مفاو�سات  "اأدنوك" يف 

خالل ا�ست�سافتها دورة تدريبية ملمثلي 18 دولة ع�سو يف "التعاون الإ�سالمي"

غرفة ال�سارقة: حري�سون على ا�ستدامة تطوير ريادة االأعمال
واملتو�سطة ال�سغرة  م�ساريعهم  لتاأ�سي�ص  الأعمال  ورائدات  رواد  دعم  يف  رائدة  الإمارات  • اأمني: 

•• اأبوظبي-وام: 

“اأدنوك”  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب��رتول  �سركة  اأعلنت 
امل��ف��او���س��ات مع  اأن��ه��ا يف مرحلة متقدمة م��ن  ام�����س 
الذين  املحتملن  ال�سركاء  م��ن   12 على  ي��زي��د  م��ا 
اأع���رب���وا ع��ن اه��ت��م��ام��ه��م ب��احل�����س��ول ع��ل��ى ح�����س��ة يف 
ح��ق��وق الم���ت���ي���از اجل���دي���دة ل��ل��ح��ق��ول ال��ب��ح��ري��ة يف 
اأبوظبي  �سركة  حالياً  تديرها  والتي  اأبوظبي  اإم��ارة 
والتي  العاملة يف املناطق البحرية “اأدما العاملة”، 
 .2018 مار�س  �سهر  بحلول  �سريانها  م��دة  تنتهي 
وت�سم قائمة ال�سركاء املحتملن عدداً من ال�سركاء 
اأخ��رى جديدة من  اإىل جمموعة  اإ�سافة  احلالين، 

ال�سركات املهتمة بالدخول يف �سراكة مع اأدنوك.
اأدن��وك عن برنامج  اإع��الن  وتاأتي هذه اخلطوة بعد 
ال�سراكات  نطاق  تو�سيع  اإىل  يهدف  جديد  مبادرات 
ا�ستثمارية  ف��ر���س  وخ��ل��ق  ��اءة  ال��ب��نرّ ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الفعالة  الإدارة  يف  ي�����س��ه��م  مب���ا  ج���دي���دة  م�����س��رتك��ة 

وال�ستباقية ملحفظة اأ�سولها.
املرن  الت�سغيلي  النموذج  املبادرات على  وتعتمد هذه 
واملتطور لأدنوك، و�سي�سهم يف تنفيذ ا�سرتاتيجيتها 
من  تتطلع  والتي   ،2030 الذكي  للنمو  املتكاملة 
العمليات  ج��م��ي��ع  يف  ال��ق��ي��م��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل  خ��الل��ه��ا 
�ست�سهم  ح��ي��ث  امل��ج��م��وع��ة  م�ستوى  ع��ل��ى  والأ����س���ول 
ه���ذه امل���ب���ادرات يف زي����ادة الإي������رادات وحت��ق��ي��ق النمو 
الذكي والرتقاء بالأداء و�سمان و�سول املنتجات اإىل 

الأ�سواق الرئي�سية ذات معدلت النمو املرتفعة.
و�سيتم تق�سيم امتياز اأدما العاملة احلايل اإىل اثنن 
اأو اأكرث ب�سروط جتارية جديدة ل�سمان حتقيق قيمة 
اإ�سافية وتوفري املزيد من فر�س ال�سراكة. و�سي�سم 
الم��ت��ي��از ك��ال م��ن ح��ق��ل زاك����وم ال�����س��ف��ل��ي، وحقول: 
ال���رازب���وت.  ال��ل��ول��و و���س��ط��ح  واأم  ال�����س��ي��ف ون�����س��ر  اأم 
حيث  الأك��رب  باحل�سة  اأبوظبي  حكومة  و�ستحتفظ 
%60 يف  ن�سبة  اأدن���وك  �سركة  خ��الل  �ستمتلك من 

مناطق المتياز اجلديدة.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور �سلطان بن 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  اأحمد اجلابر وزير دولة 
برتول اأبوظبي الوطنية اأدنوك وجمموعة �سركاتها 
اأدن����وك  ت�ستمر  ال��ق��ي��ادة،  ت��وج��ي��ه��ات  م��ع  “متا�سياً 
التي  الذكي  النمو  ا�سرتاتيجية  تنفيذ  على  بالعمل 
تهدف اإىل تعزيز القيمة ورفع الكفاءة وزيادة العائد 

الق��ت�����س��ادي وامل���رون���ة م��ع ���س��م��ان الل���ت���زام ب�سحة 
املن�ساآت  و�سالمة  واأم��ن  الب�سرية  ك��وادرن��ا  و�سالمة 

والعمليات يف كافة جوانب الأعمال«.
مع  ���س��واء  جيد  ب�سكل  امل��ف��او���س��ات  تتقدم  واأ����س���اف: 
ال�سركاء احلالين اأو املحتملن حيث مل�سنا اهتمامهم 
الكبري بحقوق المتياز وذلك نظراً ل�ستقرار البيئة 
التي  امل��رم��وق��ة  وال�سمعة  ال��دول��ة،  يف  ال�ستثمارية 
ر�سختها اأدنوك ك�سريك موثوق، وكذلك نظراً ملزايا 

المتياز اجلديد.
واأ�ساف: يركز برنامج مبادرات اأدنوك اجلديد على 
تو�سيع نطاق ال�سراكات النوعية من خالل التعاون 
اأ�سحاب  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ن م���ن  ���س��رك��اء  وال��ع��م��ل م���ع 
الكفاءات القادرين على تقدمي اأفكار مبتكرة وقيمة 
ل خلرباتنا عرب  اإ�سافية من خالل القيام بدور مكمرّ
ال�ستثمارات  و�سخ  املتطورة،  التكنولوجيا  توظيف 
اأ�����س����واق جديدة،  ط��وي��ل��ة الأج������ل، و���س��م��ان دخ����ول 
العمليات  ف��ع��ال��ي��ة  ت��ع��زي��ز  يف  بامل�ساهمة  والل���ت���زام 
الذكي  ال��ن��م��و  وت��ع��زي��ز  امل��ع��رف��ة،  ون��ق��ل  الت�سغيلية، 
وال�ستعداد  تناف�سية،  اإي���رادات  وحتقيق  وامل�ستدام، 
الأعمال،  وج��وان��ب  جم��الت  خمتلف  يف  لال�ستثمار 

مبا ي�سمن تقدمي نتائج اإيجابية للطرفن.
ويرجع الهتمام الكبري بالمتياز اجلديد للحقول 
البحرية اإىل �سجل “اأدنوك” الذي يزخر بعالقات 
واملناخ  وامل��ث��م��رة،  ��اءة  وال��ب��نرّ الأم���د  ال�����س��راك��ة طويلة 
امل�ستقر واجل����اذب يف دول���ة الإم����ارات،  ال���س��ت��ث��م��اري 
ال�سجل  وك���ذل���ك  امل��ن��خ��ف�����س��ة،  الإن����ت����اج  وت��ك��ال��ي��ف 
ال�سحة  باأف�سل معايري  اللتزام  لأدن��وك يف  املتميز 

وال�سالمة والبيئة.
وبعد اإعالن اأدنوك يف عام 2016 عن دمج عمليات 
اأدما  البحرية  امل��ن��اط��ق  يف  العاملة  اأب��وظ��ب��ي  �سركة 
�ستقوم  زادك��و،  زاك��وم  و�سركة تطوير حقل  العاملة، 
اأدما  ام��ت��ي��ازات  ب����اإدارة  اجل��دي��دة  املتكاملة  ال�سركة 
اجل��دي��دة والم��ت��ي��از احل���ايل حل��ق��ل زاك����وم العلوي 
الذي تديره حالياً �سركة زادكو، مبا يحقق ال�ستفادة 
التكاليف  خلف�س  العمليات  يف  التكامل  فر�س  من 
والرتقاء بالأداء. ومن املخطط النتهاء من عملية 

دمج ال�سركتن قبل نهاية العام احلايل.
الإنتاجية  طاقتها  رفع  اإىل  “اأدنوك”  ت�سعى  وفيما 
اليوم  3،5 مليون برميل يف  اإىل  لت�سل  النفط  من 
احلقول  بتطوير  اله��ت��م��ام  ي���زداد   ،2018 ع��ام  يف 

البحرية. وتنتج مناطق المتياز التي تديرها حالياً 
النفط  م��ن  برميل  األ���ف   700 نحو  العاملة  اأدم���ا 
اأدنوك لرفع الطاقة النتاجية من  يومياً وتخطط 
هذه املناطق لت�سل بحلول العام 2021 اإىل مليون 

برميل يومياً.
وكانت اأدنوك قد اأعلنت عن برنامج جديد للمبادرات 
ال���ذك���ي متا�سياً  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي  ال��ن��م��و  ب��ه��دف حت��ق��ي��ق 
تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي   2030 ا�سرتاتيجية  م��ع 
والتطوير،  والإنتاج  ال�ستك�ساف  جمال  يف  الربحية 
وتعزيز القيمة يف جمال التكرير والبرتوكيماويات، 
الغاز.  من  وم�ستدامة  اقت�سادية  اإم���دادات  وتوفري 
اأدن����وك بتطبيق ه���ذه ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ففي  وب����داأت 
جمال ال�ستك�ساف والتطوير والإنتاج، تعمل ال�سركة 
تعزيز  ال�سوق من خالل  التكيف مع متغريات  على 
�سعة  وزي��ادة  التكاليف،  وخف�س  الت�سغيلية،  الكفاءة 
اإنتاج النفط اخلام اإىل 3.5 مليون برميل يرمياً يف 

عام 2018. 
العديد  اأدن��وك على تطوير  تعمل  الغاز،  ويف جمال 
الأغطية  ذل��ك  الطبيعي، مب��ا يف  ال��غ��از  م��ن م�سادر 

غري  العميقة  امل��ك��ام��ن  وك��ذل��ك  للمكامن،  ال��غ��ازي��ة 
التكرير  جم����ال  ويف  احل���ام�������س.  وال����غ����از  امل����ط����ورة 
اأدنوك بالعمل  والبرتوكيماويات وامل�ستقات، ت�ستمر 
برميل  ك��ل  م��ن  ربحية  هام�س  اأق�سى  حتقيق  على 
ن��ف��ط ي��ت��م ت��ك��ري��ره، وو���س��ع��ت خ��ط��ة ل���زي���ادة اإنتاج 
طن  مليون   11.4 اإىل   4.5 من  البرتوكيماويات 
بتطوير  ت��ق��وم  ك��م��ا   .2025 ع���ام  ب��ح��ل��ول  ���س��ن��وي��اً 
الطلب  لتلبية  ال��ق��ي��م��ة  وع��ال��ي��ة  ج��دي��دة  م��ن��ت��ج��ات 
لتعزيز  التكرير  �سعة  زي��ادة  وكذلك  عليها،  املتزايد 

الإيرادات.
م���ن خالل  اأب���وظ���ب���ي مت��ت��ل��ك،  اأن ح��ك��وم��ة  ي���ذك���ر 
اأدما  �سركتي  يف  الكربى  احل�سة  “اأدنوك”،  �سركة 
 60% ح�ستها  تبلغ  حيث  زادك���و،  و�سركة  العاملة 
 BP م��ن ال�����س��رك��ت��ن، ف��ي��م��ا مت��ت��ل��ك ���س��رك��ة ب��ي ب��ي
ن�سبة   Total ت��وت��ال  و�سركة   ،%  14،67 ن�سبة 
ال��ي��اب��ان��ي��ة ال��ن��ف��ط  ت��ط��وي��ر  و����س���رك���ة   ،13،33%

�سركة  مت��ت��ل��ك  ف��ي��م��ا   ،12% ن�سبة   JODCO
ن�سبة  جودكو  و�سركة   28% ن�سبة  موبيل  اك�سون 

%12 يف حقوق امتياز �سركة زادكو احلالية.

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة  و���س��ن��اع��ة  جت�����ارة  غ���رف���ة  اأك������دت 
وامل�ستدامة  الفاعلة  امل�ساهمة  حر�سها على 
دول  الأع��م��ال يف خمتلف  ري���ادة  تطوير  يف 
على  والعمل  الإ���س��الم��ي،  ال��ت��ع��اون  منظمة 
الأعمال  ورائ�������دات  رواد  ق�����درات  حت�����س��ن 
وتو�سيع  ت��اأ���س��ي�����س  يف  ال���راغ���ب���ن  ال�����س��ب��اب 
النماء  م��ن  م��زي��د  ��ق  ُي��ح��قرّ مب��ا  م�ساريعهم، 

والتطور والزدهار واخلري لدول املنظمة.
كافة  دع��م  الغرفة حر�سها على  اأك��دت  كما 
التعاون  م��ن��ظ��م��ة  ُت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  اجل���ه���ود 
الإ���س��الم��ي��ة للتجارة  وال��غ��رف��ة  الإ���س��الم��ي 
اأج�����ل تعزيز  وال�����س��ن��اع��ة وال�����زراع�����ة، م���ن 
اأ�س�س  وتر�سيخ  امل�سرتك  الإ�سالمي  العمل 
ال��ع��الق��ات الأخ���وي���ة ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ن دول 
املنظمة على خمتلف الأ�سعدة القت�سادية 
وغريها، والرتقاء مب�ستوى التعاون البنرّاء 
واحل�ساري بينها وبن خمتلف دول العامل 

واملنظمات املعنية بال�ساأن القت�سادي.
الفتتاحية  اجل��ل�����س��ة  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
لأع��م��ال ال����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي تنظمها 
“الغرفة  مع  بالتعاون  ال�سارقة”،  “غرفة 
جوريرو”  برييز  و”�سندوق  الإ�سالمية” 
الإمنائي،  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل��ربن��ام��ج  ال��ت��اب��ع 
الأع���م���ال من  ري����ادة  “تنمية  ع��ن��وان  حت��ت 
خالل تقنية املعلومات يف الدول الأع�ساء يف 
والتي ت�ستمر  منظمة التعاون الإ�سالمي”، 
ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا ل��غ��اي��ة 9 اأغ�����س��ط�����س اجل�����اري، 
18 دولة  30 م��ت��درب��اً مي��ث��ل��ون  مب�����س��ارك��ة 

ع�سو يف منظمة التعاون الإ�سالمي.
ال��دورة التي انطلقت  وح�سر جل�سة افتتاح 
فعالياتها ام�س الأول الإثنن يف مقر غرفة 
ال�سارقة، �سعادة حممد اأحمد اأمن م�ساعد 
يف  والأع��م��ال  الت�سال  لقطاع  العام  املدير 
غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة ال�����س��ارق��ة، وعطية 
اأم����ن ع����ام الغرفة  ن���واز����س ع��ل��ي م�����س��اع��د 
والزراعة،  وال�سناعة  للتجارة  الإ�سالمية 
اإىل جانب ممثلي الدول الأع�ساء يف منظمة 
الإ�سالمية  الغرفة  ويف  الإ�سالمي  التعاون 
بالإ�سافة  وال���زراع���ة،  وال�سناعة  للتجارة 
اإىل املتدربن امل�ساركن يف الدورة وعدد من 

مديري الغرفة وممثلي و�سائل الإعالم.
وق���ال ���س��ع��ادة حم��م��د اأح��م��د اأم���ن م�ساعد 

يف  والأع��م��ال  الت�سال  لقطاع  العام  املدير 
بناء  كيفية  يف  البحث  اإن  ال�سارقة،  غرفة 
على  وتطويرها  ال��ري��ادي��ة  امل�ساريع  ثقافة 
م�ستوى دول العامل الإ�سالمي، وحتديد دور 
م�ساألة  ب��ات  العملية،  ه��ذه  يف  التكنولوجيا 
املت�سارعة  املتغريات  ظل  يف  الأهمية  بالغة 
املعا�سر وخا�سة على  العامل  التي ي�سهدها 

م�ستوى تكنولوجيا املعلومات.
ال����دورة هو  اأن تنظيم ه��ذه  اأم���ن  واأ���س��اف 
التي  امل�����س��رتك��ة  اجل��ه��ود  �سل�سلة  يف  ح��ل��ق��ة 
تبذلها غرفة ال�سارقة بالتعاون مع �سركائها 
يف الغرفة الإ�سالمية لرفع م�ستوى الوعي 
ل����دى م��وؤ���س�����س��ي ال�����س��رك��ات وامل�������س���اري���ع يف 
خمتلف الدول الأع�ساء يف منظمة التعاون 
للتعرف  لهم  الفر�س  وتوفري  الإ���س��الم��ي، 
اإىل اآليات و�سع اخلطط لالأعمال التجارية 
والقدرة على البتكار والبداع وتنفيذ هذه 

الفكار على اأر�س الواقع.
التدريبية  ال����دورة  ه���ذه  اأن  اأم���ن  واع��ت��رب 
وغريها من الأن�سطة التي حتر�س الغرفة 
�سنوي  ب�سكل  وا�ست�سافتها  تنظيهما  على 
بالتن�سيق مع دول املنظمة، تهدف لالإ�سهام 
يف دفع عجلة التقدم القت�سادي ومكافحة 
من  لل�سباب  العمل  ف��ر���س  وت��وف��ري  الفقر 
اجلن�سن على حد �سواء، اإىل جانب اطالع 
رواد الأعمال على الفر�س ال�ستثمارية التي 
يزخر بها القت�ساد الإ�سالمي، وت�سجيعهم 
التي تطرحها  املبادرات  على ال�ستفادة من 

ال��غ��رف��ة الإ���س��الم��ي��ة وال��غ��رف ال��ت��ج��اري��ة يف 
الدول الأع�ساء.

القت�سادي  الإمن����اء  اأن  اإىل  اأم���ن  واأ����س���ار 
تطوير  دون  م����ن  ي��ك��ت��م��ل  ل  امل�������س���ت���دام 
راف��ع��ة للتقدم  ال��ت��ي ت�سكل  الأع��م��ال  ري���ادة 
اإي���الء  دون  م��ن  يتحقق  ول  الق��ت�����س��ادي، 
وتقدمي  ال�سابة  ل��ل��ك��وادر  ال���الزم  اله��ت��م��ام 
وحتفيزهم  لهم،  املمكنة  الدعم  �سبل  كافة 
توؤهلهم  ال���ت���ي  م���ه���ارات���ه���م  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
ناجحة  ا���س��ت��ث��م��اري��ة  م�����س��اري��ع  ل��ت��اأ���س��ي�����س 
اإىل اأن غرفة ال�سارقة ت�سري  وواع��دة، لفتاً 
الإمارات  لدولة  القيادة احلكيمة  نهج  على 
احلري�سة على دعم رواد ورائ��دات الأعمال 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة من  لتاأ�سي�س 
ب�سوؤونهم  املوؤ�س�سات اخلا�سة  اإطالق  خالل 
وال�������س���ن���ادي���ق ال����داع����م����ة ل���ه���م وال����ربام����ج 
اأعمالهم  ل��ت��ط��وي��ر  امل��خ�����س�����س��ة  احل��دي��ث��ة 
ما  وه��و  والزده����ار،  النمو  على  وحتفيزهم 
جعل من الإم��ارات منوذجاً رائ��داً يف جمال 

دعم ريادة الأعمال.
ال�سارقة  ت��ط��ل��ع غ��رف��ة  اأم����ن ع��ن  واأع�����رب 
�سباب  دع����م  يف  ال�������دورة  ه����ذه  ت�����س��ه��م  لأن 
تطوير  يف  وم�ساعدتهم  الإ�سالمية  ال��دول 
اأف�سل املمار�سات  مهاراتهم وال�ستفادة من 
اأ�سا�سياً  بات �سرطاً  الذي  التقني،  املجال  يف 
مل��م��ار���س��ة الأع���م���ال وحت��وي��ل امل�����س��اري��ع من 
اأر�س  ع��ل��ى  حقيقية  م��ن��ج��زات  اإىل  اأح����الم 
ال��واق��ع، ن��ظ��راً ل��دوره��ا امل��ح��وري يف متكن 

عمل  خ���ط���ة  اإر������س�����اء  م����ن  الأع�����م�����ال  رواد 
ال��ت��ي تخ�س  ك��ل اجل��وان��ب  ت��ط��ال  متكاملة 
الأويل  الت�ساوؤل  على  والإجابة  م�ساريعهم، 
للم�سروع  امل�����س��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  ي��خ�����س  ال����ذي 
وال�ستعانة  الربحية،  حتقيق  على  وقدرته 
البيانات  وق���واع���د  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة  ب��ال��ب��ن��وك 
البلد  يف  ال�ستثمارية  احلالة  تو�سح  التي 
على  والتعرف  اقت�سادي،  قطاع  كل  ح�سب 
ومعدل  املناف�سة  وطبيعة  الأداء  م��وؤ���س��رات 
والأ�سعار  املتعاملن  وت��زاي��د  املبيعات  من��و 
املعتمدة  ال����رتوي����ج  وو����س���ائ���ل  امل���ط���روح���ة 
وم�����س��ت��وى اجل����ودة وغ���ري ذل���ك م��ن اأ�سكال 
زمام  اأخ��د  من  متكنهم  التي  ال�سوق  درا�سة 
امل����ب����ادرة جت����اه ال��ت��غ��ي��ريات ال��ظ��رف��ي��ة عرب 
على  ت�سهل  التي  التكنولوجية  التطبيقات 
ومواجهة  م�ساريعهم  اإط��الق  الأعمال  رواد 

حتديات احلا�سر وامل�ستقبل.
الإ�سالمية  ال��غ��رف��ة  ج���ه���ود  اأم�����ن  ���ن  وث���مرّ
ودعمها  وال����زارع����ة  وال�����س��ن��اع��ة  ل��ل��ت��ج��ارة 
الإ�سالمي  القت�سادي  للعمل  وم�ساندتها 
اإىل  الهادفة  براجمها  تنفيذ  ويف  امل�سرتك، 
الأعمال  رواد  واإمكانيات  مبهارات  الرتقاء 
ال�سباب يف الدول الأع�ساء مبنظمة التعاون 
زيادة  يف  م�ساهمتهم  وت��ع��زي��ز  الإ���س��الم��ي، 
ال�ستثمارات  ب��ح��ج��م  وال��ن��ه��و���س  الإن���ت���اج 
وعالقات التعاون وتنمية التبادل التجاري 
املوؤمتر  منظمة  يف  الأع�����س��اء  ال����دول  ب��ن 

الإ�سالمي.

م���ن ج��ان��ب��ه��ا، اأك�����دت ع��ط��ي��ة ن���واز����س علي 
الإ�سالمية  ال���غ���رف���ة  ع����ام  اأم�����ن  م�����س��اع��د 
�سرورة  اإىل  وال��زراع��ة،  وال�سناعة  للتجارة 
القطاع  ت��ع��زي��ز دور  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ا���س��ت��م��رار 
البيئة ال���س��ت��ث��م��اري��ة يف  اخل��ا���س وت��ط��وي��ر 
الدول الأع�ساء، و�سددت على اهمية تعزيز 
ال��ت��ع��اون ب��ن ال���دول الإ���س��الم��ي��ة والتعرف 
ورفع  امل��ت��اح��ة،  ال�ستثمارية  ال��ف��ر���س  على 
م���ع���دلت ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري ب���ن ال����دول 
الأع�������س���اء، وت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة الأ���س��ا���س��ي��ة يف 
خمتلف الدول مبا يدعم التبادل التجاري 
وين�سط حركة التجارة والمِ�ستثمار بن هذه 
ال���دول، وحم��وري��ة دور القطاع اخل��ا���س يف 

العامل الإ�سالمي
الغرفة  ع������ام  اأم�������ن  م�������س���اع���د  واأع������رب������ت 
ال�سارقة  ل��غ��رف��ة  ���س��ك��ره��ا  ع��ن  الإ���س��الم��ي��ة 
العمل  ل��ت��ع��زي��ز  امل���ب���ذول���ة  ع��ل��ى ج���ه���وده���ا 
وت�سخري  امل�سرتك،  الإ�سالمي  القت�سادي 
ال�ساعية  اجل��ه��ود  لإجن���اح  الإم��ك��ان��ات  كافة 
امل�سرتك  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اإىل 
الأع�ساء وبالعالقة  الإ�سالمية  الدول  بن 
الإ�سالمية  ال��غ��رف��ة  ت��رب��ط  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة 
بغرفة ال�سارقة وتعاونها الدائم مع الغرفة 
لأهدافها  ال���ف���اع���ل  ودع���م���ه���ا  الإ����س���الم���ي���ة 
الذي  املتقدم  بامل�ستوى  منوهة  وفعالياتها، 
الإم�����ارة يف جم���ال دع���م رواد  حققته دول���ة 
ن��ق��ل معرفتها  ع��ل��ى  وب��ح��ر���س��ه��ا  الأع���م���ال 
باأف�سل  وال��ت��ع��ري��ف  ال��ن��اج��ح��ة  وجت��رب��ت��ه��ا 
ممار�ساتها على م�ستوى الدول الإ�سالمية 
تعود هذه  ب��ان  اأملها  ع��ن  الأخ���رى، معربة 
ال�������دورة ب��ال��ن��ت��ائ��ج الإي���ج���اب���ي���ة ع��ل��ى رواد 
القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  وع��ل��ى  الأع���م���ال، 
ي�سارك  التي  ال��دورة  ميثلونها.وُتركز  التي 
اأع���م���ال م��ن الإم�����ارات  ف��ي��ه��ا خ����رباء ورواد 
وجيبوتي  والبو�سنة  والبحرين  واأذربيجان 
وم�سر وغينيا والأردن وكازاخ�ستان ومايل 
وفل�سطن  وع���م���ان  وال��ن��ي��ج��ر  وم���ال���ي���زي���ا 
وتركيا  واأوغ����ن����دا  وال�������س���ودان  وب��اك�����س��ت��ان 
واإيران، على تعزيز مهارات رواد الأعمال يف 
الدول الإ�سالمية يف املجال التقني باعتباره 
اأ�سا�سياً وموؤثراً يف ممار�سة الأعمال  �سرطاً 
واإط������الق امل�����س��اري��ع واإر�����س����اء خ��ط��ط عمل 
ت��اأخ��ذ بعن الع��ت��ب��ار ك��ل العوامل  واق��ع��ي��ة 

امليحطة بامل�سروع والتغريات الظرفية.

امل�سرق يطلق ح�ساب »م�سر اأم 
الدنيا« يف االإمارات 

•• دبي-الفجر: 

العربية  الإم��ارات  دولة  الرائدة يف  الوطنية  املالية  املوؤ�س�سة  امل�سرق،  اأعلن 
املتحدة واملنطقة، عن اإطالق اأحدث منتجاته امل�سرفية وهو ح�ساب “م�سر 
ويقدم احل�ساب للعمالء امل�سرين املقيمن يف الدولة باقة من  اأم الدنيا”. 
اخلدمات واملزايا التي متكنهم من التوفري وحتويل اأموالهم اإىل عائالتهم 

واأ�سدقائهم يف م�سر ب�سهولة.
وميكن للعمالء فتح ح�ساب “م�سر اأم الدنيا” بب�ساطة من خالل تقدمي 
ن�سخة من جواز ال�سفر فقط وبدون دفعات اأولية، ويتيح احل�ساب للعمالء 
اإجراء املعامالت امل�سرفية من ح�سابات التوفري واحل�سابات اجلارية بعدة 
عمالت وب�سكل جماين. كما يقدم البنك اأ�سعار خا�سة وخ�سم على ر�سوم 
حتويل الأموال وخدمة مدير عالقات على مدار ال�ساعة لتلبية احتياجات 

وا�ستف�سارات العمالء وم�ساعدتهم يف القيام بالإجراءات امل�سرفية. 
وقال �ساكر زينل، رئي�س ق�سم اخلدمات امل�سرفية لالأفراد يف بنك امل�سرق 
اأنحاء  جميع  يف  اأعماله  نطاق  وتو�سيع  من��وه  امل�سرق  “يوا�سل  م�سر:  يف 
للح�سول  الفر�سة  امل�سرين  لعمالئنا  م  نقدرّ اأن  ج��داً  وي�سعدنا  املنطقة، 
لتلبية  احل�ساب  ه��ذا  قدمنا  لقد  و�سهلة.  ب�سيطة  م�سرفية  خدمات  على 
الذين يتطلعون للح�سول  الإم��ارات  دولة  املقيمن يف  العمالء  احتياجات 
على احللول امل�سرفية ذاتها يف م�سر، وليتمكنوا من تقدمي الدعم لأفراد 
طريقة  بب�ساطة  اإنها  وطنهم.  يف  اأخ��رى  التزامات  اأي  ت�سديد  اأو  عائلتهم 
املنطقة بعدد قليل  اأنحاء  امل�سرفية يف جميع  مريحة للقيام مبعامالتهم 

من الوثائق وتفعيل فوري للح�ساب«.

غرفة راأ�ش اخليمة واحتاد الغرف 
يبحثان الق�سايا التي تهم قطاع االأعمال

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  النعيمي،  م�سبح  حممد  �سعادة  بحث 
و�سناعة راأ�س اخليمة، و�سعادة حميد حممد بن �سامل الأمن العام لحتاد 
غرف التجارة وال�سناعة بالدولة، اآلية التعاون بن الغرفة والحتاد حول 
ال�سركات  دور  لتعزيز  وذلك  بالإمارة،  اخلا�س  القطاع  تهم  التي  الق�سايا 
النا�سئة  التجارية  الفر�س  واكت�ساف  النمو  م�سرية  دع��م  م��ن  ومتكينهم 
العام  بالأمن  لقائه  خالل  النعيمي  حممد  �سعادة  وخارجياً.واأكد  داخلياً 
لحتاد الغرف بالدولة يف مقر غرفة راأ�س اخليمة، وبح�سور �سعادة حممد 
اأحمد النعيمي الأمن العام امل�ساعد لالحتاد، و�سعادة الدكتور اأحمد را�سد 
ال�سميلي، م�ساعد املدير العام لقطاع اخلدمات التجارية وتطوير الأعمال 
بغرفة راأ�س اخليمة، حر�س الغرفة على التعاون القت�سادي مع جميع دول 
العامل، موؤكداً على دور جمتمع الأعمال يف حتقيق هذا التعاون، وم�سرياً 
لدولة  وال�ستثمارية  التجارية  القطاعات  دع��م  يف  الغرف  احت��اد  دور  اىل 
�سراكات  واقامة  املتاحة  ال�ستثمارية  الفر�س  عر�س  خالل  من  الإم��ارات 
جتارية وا�ستثمارية، وخا�سة اأن الإمارات تعد من اأكرب دول العامل يف حجم 

ال�ستثمارات اخلارجية للقطاع اخلا�س.
واأ�ساف النعيمي، اأن غرفة راأ�س اخليمة جزء ل يتجزاأ من احتاد الغرف، 
التطوير  ل�ستمرارية  والحت��اد،  الغرفة  بن  الكامل  التعاون  على  موؤكداً 
امل�ساركات  لتكثيف  الغرفة  �سعي  اإىل  اأ�سار  القطاع اخلا�س، كما  مبا يخدم 
اخلارجية للرتويج ملقومات راأ�س اخليمة، والعمل على ا�ست�سافة الفعاليات 
الدولية بالإمارة.من جانبه ثمن حميد بن �سامل، جهود غرفة راأ�س اخليمة 
اأك��د حر�س  كما  ال��دول،  كافة  مع  القت�سادية  العالقات  تطوير  �سبيل  يف 
الحتاد على تعزيز التعاون بن القطاع اخلا�س الإماراتي ونظرائه بدول 
اأ�سواق جديدة  العامل لدعم النمو يف جتارة الإم��ارات اخلارجية واكت�ساف 
ال�سنوية  اخلطة  اأن  �سامل  بن  جمدية.واأو�سح  ا�ستثمارية  �سراكات  وعقد 
وا�سح  برنامج  تنفيذ  ع��رب  اخل��ا���س،  القطاع  خدمة  اإىل  تهدف  ل��الحت��اد 
للم�ساركات اخلارجية، ي�سهم يف تنمية وتطوير العالقات القت�سادية مع 
روؤية  يالئم  مبا  التجارية  الفر�س  واكت�ساف  اخل��ارج��ي،  اخلا�س  القطاع 
اأ�سار اإىل اأن زيارة غرفة راأ�س اخليمة تعد  2021، كما  حكومة الإم��ارات 
جزءاً من جهود احتاد الغرف لتعزيز قنوات التعاون القت�سادي والتجاري 
ال�ستثمارية  الفر�س  توافر  ظل  يف  خا�سًة  الطرفن،  بن  وال�ستثماري 

بالإمارة.
والإقليمية  املحلية  القت�سادية  التطورات  اآخر  اللقاء  امل�ساركن يف  ناق�س 
التطورات من  تلك  تتطلبه  الأعمال، وما  وتاأثريها على قطاع  والدولية، 
راأ�س اخليمة و�سركات  اآليات للتعامل معها من قبل احتاد الغرف وغرفة 
القطاع اخلا�س، كما تناولوا اأهمية دور احتاد الغرف كمظلة لغرف التجارة 
بالدولة،  لدعم التجارة اخلارجية وتعزيز ال�ستثمارات امل�سرتكة مع دول 
العامل لبناء عالقات اقت�سادية قوية مع ال�سركاء التجارين، وزيادة حجم 
اخلارجية  ال�ستثمارية  الفر�س  واإيجاد  وال�ستثماري،  التجاري  التبادل 
يف  لها  جديدة  اأ�سواق  بفتح  الماراتية  ال�سادرات  و�سع  وتعزيز  اجلديدة، 

الدول الأخرى.
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املال والأعمال

رحلة جناح »خط دبي« على منت طريان االإمارات

�سراكة ا�سرتاتيجية بني "�سوق اأبوظبي العاملي" و"اآر اإف اآي"

•• دبي-وام:

ت���ب���داأ ط����ريان الإم�������ارات - وم���ن خالل 
الأمانة  م���ع  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����س��راك��ة 
دبي  لإم��ارة  التنفيذي  للمجل�س  العامة 
على  “خط دبي”  - بعر�س ق�سة جن��اح 
د  م��ن رح��الت��ه��ا وذل���ك يف خ��ط��وة جت�سرّ
توجيهات القيادة الر�سيدة بو�سع ب�سمة 
عاملياً  مكانتها  وتكر�س  ل��الإم��ارة،  عاملية 
يف جمال املعرفة الرقمية كما يعزز من 
املجالت،  خمتلف  يف  ال���رائ���دة  �سمعتها 
حيث ت��ربز دب��ي م��ن خ��الل ه��ذه املبادرة 
احليوية كمدينة �سبرّاقة يف تبني الأفكار 
البتكارية واخلالقة ومواكبة امل�ستجدات 

التقنية والرقمية.
وبهذه املنا�سبة اأكد �سمو ال�سيخ اأحمد بن 
الطريان  دائ��رة  رئي�س  مكتوم،  اآل  �سعيد 
املدين رئي�س جمل�س ادارة �سركة طريان 
الم�����ارات وف����الي دب����ي، ح��ر���س طريان 
العاملية  امل���ب���ادرات  دع���م  ع��ل��ى  الإم������ارات 
قائاًل:  دبي  اإم��ارة  تطلقها  التي  املبتكرة 
على  الإم�����ارات  ط���ريان  فل�سفة  “ترتكز 
ميثالن  اللذين  وال��ري��ادة  البتكار  دع��م 
راأ�س املال احلقيقي لبناء امل�ستقبل وذلك 
تنفيذاً لروؤية القيادة الر�سيدة يف اأهمية 
الإمارة  تناف�سية  تر�سيخ  البتكار يف  دور 
يف خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات وامل�����س��اه��م��ة يف 

ريادتها على خمتلف امل�ستويات » .
م�سيدا �سموه باأهمية مبادرة “خط دبي” 
باعتبارها  الإم����ارة  روح  تعك�س  كواجهة 
رم�����زاً ف���ري���داً مي����زج ب���ن ع���راق���ة تراث 
واملميزة  املعا�سرة  وهويتها  دب��ي  وتاريخ 

وبن تطلعاتها امل�ستقبلية امل�سرقة.
�سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  واأ����س���اف 
دبي”  “خط  م��ب��ادرة  ت�سكل   : مكتوم  اآل 
يف  وهويتها  دب��ي  ل�سمعة  نوعية  اإ�سافة 
وانعكا�ساً  التكنولوجية،  امل��ع��رف��ة  ع��امل 

النفتاح  يف  احل�سارية  لر�سالتها  جليا 
العامل،  دول  خم��ت��ل��ف  م���ع  وال���ت���وا����س���ل 
ولذلك ارتاأينا اأهمية ت�سويق هذه املبادرة 
على من رحالت طريان الإمارات �سمن 
ج��ه��ودن��ا امل��ت��وا���س��ل��ة يف ت��ب��ن��ي امل���ب���ادرات 
الإب��داع��ي��ة وامل��ب��ت��ك��رة، ودع���م ك��ل م��ا من 
���س��اأن��ه ت��ع��زي��ز ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة لدبي، 
خطوة  “خط دبي”  وذلك لكون مبادرة 
اإم��ارة دبي  �سمعة  الة يف اجت��اه تعزيز  فعرّ
ولن  والعاملي،  الإقليمي  امل�ستوين  على 
تاألو طريان الإمارات جهداً يف دعم كافة 
القيم  اأن تر�سخ  �ساأنها  التي من  اجلهود 

الإيجابية التي ترتكز عليها اإمارة دبي.
اخلط  ه��ذا  ت�سميم  “يعك�س   : واأو���س��ح 
بها  ال��ت��ي تتحلى  ال��ق��ي��م  م��ن  جم��م��وع��ة 
روؤيتها حول  تتمحور  وال��ت��ي  دب��ي  اإم���ارة 
ال�����س��ع��ادة وال���ع���ط���اء واجل�������راأة واح����رتام 
املوروث الثقايف والعي�س امل�سرتك بتناغم 
اأك��رث من  فهو  ال�سعوب،  �سائر  م��ع  دائ��م 
جمرد ت�سميم مبتكر خلط جديد، حيث 
جاء ليربز طموحات دبي ويج�سد رغبتها 
يف تعزيز مكانتها كمدينة عربية ع�سرية 
كما  الأ���س��ي��ل،  ت��راث��ه��ا  ع��ن  التخلي  دون 
اإم��ارة دبي كمعيار عاملي متميز يف  ي�سع 
لالأمانة  نبارك  فاإننا  لذا  البتكار،  عامل 

الإجناز  التنفيذي هذا  للمجل�س  العامة 
اإجناح  يف  �ساهم  م��ن  ك��ل  نهنئ  و  العاملي 

هذه املبادرة املبتكرة ».
من  الإم�����ارات  ط���ريان  رك���اب  و�سيتمكن 
م�ساهدة رحلة النجاح املتميزة خلط دبي 
ا�ستمرت  والتي  الدوؤوبة  العمل  وخطط 
“خط  ت�سميم  �سبيل  يف  �سهراً   18 مل��دة 
وفقاً لأعلى املعايري التكنولوجيرّة  دبي” 
مبثابة  ليكون  املجال،  ه��ذا  يف  الع�سريرّة 
ل خطرّ �سمن جميع تطبيقات وحلول  اأورّ
تطويره  ي���ت���مرّ  م��اي��ك��رو���س��وف��ت  ���س��رك��ة 
وذلك  ا�سمها،  ويحمل  مدينة  ��ب��ل  قمِ م��ن 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  لتوجيهات  تنفيذاً 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 
برت�سيخ  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  دب��ي 
الرقمي،  العامل  يف  الريادية  دبي  مكانة 
واإب��راز �سخ�سيتها املتميزة التي اقرتنت 
�ستى  والب���ت���ك���ار يف  الإب�������داع  مب��ف��اه��ي��م 
املجالت من خالل ت�سميم خط يحمل 
�سعادة عبد  ن  “دبي«.من جهته، ثمرّ اإ�سم 
للمجل�س  ال��ع��ام  الأم����ن  ال�سيباين  اهلل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�������ارة دب����ي ال���ت���ع���اون مع 
ط��ريان الإم����ارات مل�ساركة الأف���راد حول 
الفريدة على من  التجربة  العامل هذه 
�سورة  ن��ق��ل  يف  ي�سهم  ب�سكل  رح��الت��ه��ا، 

العامل، وتدعم بال  اإىل  املتفردة  الإم��ارة 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  روؤي��ة  جت�سيد  �سك 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 
لإمارة  التنفيذيرّ  املجل�س  رئي�س  دب���ي، 
اإىل  بالو�سول  ال��واق��ع  اأر����س  على  دب���ي، 

املركز الأول يف كافة املجالت عامليا..
�سركة  التعاون مع  اإن   : ال�سيباين  وق��ال 
تعزيز  يف  الإم�����������ارات  ط�������ريان  ب���ح���ج���م 
جن��اح م��ب��ادرة خ��ط دب���ي، مب��ا متلكه من 
كبري  لقطاع  وو�سولها  عالية  اإمكانيات 
اأنحاء  م���ن خم��ت��ل��ف  امل�����س��ت��ه��دف��ن  م���ن 
حتقيق  يف  ت��اأك��ي��د  بكل  �سي�سهم  ال��ع��امل، 
امل����ب����ادرة، ك��م��ا ���س��ي��دع��م هدفنا  اأه������داف 
ال���س��رتات��ي��ج��ي يف و����س���ول خ���ط ميتزج 
بروح دبي اإىل العامل، ويعد هذا التعاون 
خطوة اأخرى اإىل الأمام يف ت�سويق خط 
دبي  ر�سالة  ليعك�س  وعاملياً،  اإقليمياً  دبي 
احل�����س��اري��ة، وي��رتج��م روؤى ال��ق��ي��ادة يف 
اجلهات  كافة  بن  التعاون  نهج  تكري�س 
يف الإمارة من اأجل الو�سول اإىل املراتب 
ال��ت��ع��اون مع  الأوىل ع��امل��ي��ا.وي��دع��م ه��ذا 
ط����ريان الإم�������ارات اجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة يف 
كافة  على  ال��ري��ادي��ة  دب��ي  مكانة  تر�سيخ 
امل�����س��ت��وي��ات، وه����و م���ا اأو����س���ح���ه يف ذات 
م�ساعد  املهري،  اأحمد  املهند�س  ال�سياق، 

الأم����ن ال��ع��ام ل�����س��وؤون الأم���ان���ة العامة 
خط  م�سروع  مدير  التنفيذي  واملجل�س 
دب��ي حيث اأك���د ق��ائ��اًل : خ��ط دب��ي هدية 
انعكا�س حقيقي  العامل، وميثل  اإىل  دبي 
للمدينة املتفردة دائمة الإبداع والبتكار، 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  ه��ذه  و�ست�سهم 
“خط  ت�����س��وي��ق ودع������م  ت���اأك���ي���د يف  ب���ك���ل 
تناف�سية  وتعزيز  وعاملياً  اإقليمياً  دبي” 
نرى  امل�ستويات حيث  كافة  على  الإم��ارة 
ال�سريك  ه��ي  الإمارات”  “طريان  ب���اأن 
ال�سرتاتيجي الأمثل الذي �سيدعمنا يف 
اإي�سال الر�سائل الإيجابية التي يحملها 
املهري  ال��ع��امل«.واأ���س��اف  اإىل  دب���ي  خ��ط 
املتميزة  النجاح  رحلة  عر�س  ي�سعدنا   :
التي  وال��ت��ح��دي��ات  دبي”  “خط  مل��ب��ادرة 
اخلط  لت�سميم  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  واج��ه��ه��ا 
بهذه ال�سورة املتفردة التي تتيح لالأفراد 
التنقل بن الأبجدية العربية والالتينية 
باأي  ال�����س��ع��ور  دون  وي�����س��ر  م���رون���ة  ب��ك��ل 
احل�سارية  دب��ي  روح  ليج�سد  اخ��ت��الف، 
وي����روج ل��ث��ق��اف��ة الب��ت��ك��ار وال��ت��ع��ب��ري عن 
واحلداثة  الأ�سالة  بن  ويجمع  النف�س، 
تاأكيداً  خمتلفة  لغة   23 يف  تناغم،  بكل 
الثقافات  ت��ع��دد  ب���اح���رتام  دب���ي  لإمي�����ان 
اأن  اإىل  ال��ع��امل.ي�����س��ار  ع��ل��ى  وان��ف��ت��اح��ه��ا 
“خطرّ دبي” هو اأول خط يف العامل يتم 
بل مدينة ويحمل ا�سمها،  تطويره من قمِ
مايكرو�سوفت  ���س��رك��ة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ال��ع��امل��ي��ة، وف��ق��اً لأع��ل��ى امل��ع��اي��ري التقنية 
عن  ويتميز  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  امل�ستخدمة 
غريه من اخلطوط الرقمية، باأنه يحمل 
يف جوهره املقومات التي جعلت من اإمارة 
والت�سامح،  للنجاح  واأي��ق��ون��ة  رم���زاً  دب��ي 
والإجنليزية  العربية  باللغتن  �سمم  اإذ 
املن�سود  التناغم  لتحقيق  واح���د،  اآن  يف 
اأخرى  لغة   21 اإىل  بالإ�سافة  بينهما، 

�سمن نطاق امل�سروع.

•• اأبوظبي -وام: 

ك�سف �سوق اأبوظبي العاملي - املركز املايل الدويل - عن 
 “ موؤ�س�سة  م��ع  ج��دي��دة  ا�سرتاتيجية  ���س��راك��ة  اإط���الق 
ت�سجيع  يف  املتخ�س�سة  العاملية  املنظمة   - “ اآي  اإف  اآر 
واملمار�سات  واحل��وك��م��ة  الإ���س��الم��ي  التمويل  قطاعات 
امل��ال��ي��ة امل�����س��وؤول��ة - ل��ت��ع��زي��ز من��و وا���س��ت��دام��ة جمتمع 
ال�سمولية  جم���الت  تفعيل  ع��رب  امل��ال��ي��ة  التكنولوجيا 
امل��ال��ي��ة والأخ��الق��ي��ات وامل��م��ار���س��ات امل��ال��ي��ة امل�����س��وؤول��ة يف 

القطاع املايل.
التنفيذي  ال�سراكة باليك جاود الرئي�س  اتفاقية  وقع 
ل�سلطة  التنفيذي  الرئي�س  تنج  وريت�سارد  للموؤ�س�سة 

تنظيم اخلدمات املالية يف ال�سوق.
وتاأتي هذه ال�سراكة لتوؤكد اللتزام امل�سرتك للطرفن 
من  وال���س��ت��ف��ادة  امل��ال��ي��ة  التكنولوجيا  ودع���م  لتطوير 

املحلية  امل�ساريع  ري��ادة  لتعزيز  الثنائي  التعاون  فر�س 
وخدمات  وامل�سوؤولة  الأخالقية  ال�ستثمارات  وت�سجيع 
الإ�سالمية  ال�سريعة  مع  املتوافقة  املالية  التكنولوجيا 
اإىل  للمنطقة  املقدمة  الإ���س��الم��ي  التمويل  واأن�سطة 
جانب متكن الطرفن من مناق�سة التوجهات النا�سئة 
امل��ال��ي��ة وت���ط���ورات اخل���دم���ات املالية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  يف 
ومتكن  الإ���س��الم��ي��ة  ال�سريعة  م��ع  امل��ت��واف��ق��ة  املبتكرة 
�سركات التكنولوجيا املالية من الدخول لأ�سواق ال�سرق 

الأو�سط واأفريقيا.
وتوؤ�س�س ال�سراكة بن اجلانبن ملن�سة مفتوحة لتبادل 
العمل  امل��ع��رف��ة وتفعيل  وال����روؤى وجم���الت  اخل���ربات 
امل�سرتك بن اجلانبن لتعزيز وتطوير املجتمع احليوي 
مع  يتما�سى  مبا  املالية  للتكنولوجيا  املتكاملة  والبيئة 
اجلهود املتوا�سلة التي بداأها ال�سوق يف مار�س 2016 

لدعم تطوير التكنولوجيا املالية يف املنطقة.

الثنائي  التعاون  ال�سراكة للطرفن جمالت  كما تتيح 
واملبتكرين  وال�����رواد  امل�ستثمرين  وم�����س��اع��دة  لتمكن 
امل��ال��ي��ة لخ��ت��ب��ار وتقدمي  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  يف ق��ط��اع��ات 
البيئة  ���س��م��ن  امل��ب��ت��ك��رة  امل��ال��ي��ة  وح��ل��ول��ه��م  منتجاتهم 
املنظمة واملتكاملة ملبادرة “ املخترب التنظيمي “ ل�سوق 

اأبوظبي العاملي.
التكنولوجيا  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ت��ت��م��ت��ع  ج����اود  ب��الي��ك  وق����ال 
املوؤ�س�سات  توا�سل  كيفية  لتغيري  كبرية  بفر�س  املالية 
نهج  وت��ع��زي��ز  معها  املتعاملن  م��ع  الإ���س��الم��ي��ة  امل��ال��ي��ة 
هذه  مل�ساهمة  نتطلع  ونحن  املالية..  للخدمات  مميز 
ال�����س��راك��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع ���س��وق اأب��وظ��ب��ي العاملي 
ت�سجيع  يف  م��ت��ك��ام��ل��ة  تنظيمية  ب��ب��ي��ئ��ة  ي��ت��م��ت��ع  ال����ذي 
تبني  على  النا�سئة  املالية  التكنولوجيا  �سركات  ودع��م 
الأخالقية  املالية  وامل��م��ار���س��ات  الإ�سالمية  املنهجيات 
وامل�سوؤولة والعمل الوثيق مع �سركائنا يف �سوق اأبوظبي 

العاملي لتعزيز مفاهيم وممار�سات التكنولوجيا املالية 
امل�سوؤولة مبا ي�سجع النمو العادل وال�سمويل وامل�ستدام 
ل��ل��ق��ط��اع��ات امل��ال��ي��ة .م���ن ج��ان��ب��ه.. ق���ال ري��ت�����س��ارد تنج 
املالية  اخل��دم��ات  تنظيم  ل�سلطة  التنفيذي  الرئي�س 
املالية  التكنولوجيا  “ ت�ساهم  العاملي  اأبوظبي  �سوق  يف 
يف  امل���ايل  امل��ج��ت��م��ع  وت��ع��زي��ز  ت�سكيل  يف  م��ت��زاي��د  ب�سكل 
اأبوظبي واملنطقة.. وتاأتي هذه ال�سراكة املميزة لتوؤكد 
بتطوير  العاملي  اأبوظبي  ل�سوق  امل�ستمر  الل��ت��زام  على 
وحتفز  الب��ت��ك��ار  ج��وان��ب  ت��دع��م  متكاملة  مالية  بيئة 
الثقة وال�سفافية يف الأ�سواق املالية وت�سجع ال�ستقرار 
للعمل  نتطلع  ونحن  امل��ايل..  للقطاع  امل�ستدام  والنمو 
لتطوير  اآي”  اإف  “اآر  الوثيق مع �سركائنا يف موؤ�س�سة 
الفر�س  م��ن  لال�ستفادة  م�سرتكة  وب��رام��ج  م��ب��ادرات 
ال���واع���دة ل��الأع��م��ال وت��ع��زي��ز اجل��ه��ود ال��ت��ي ن��ب��ذل��ه��ا يف 

املنطقة والعامل لدعم التكنولوجيا املالية ».

ارتفاع اأجهزة ال�سراف االآيل يف 
االإمارات اىل 9125 مع نهاية يونيو

•• اأبوظبي-وام: 

اىل  الإم���ارات  دول��ة  العاملة يف  للبنوك  الآيل  ال�سراف  اأجهزة  ع��دد  ارتفع 
5219 جهازا يف نهاية الن�سف الأول من العام 2017 بزيادة ن�سبتها نحو 
 2016 العام  الن�سف الول من  101 جاهزا مقارنة مع  %2 و قدرها 
والذي و�سل فيه العدد اىل 5118 جهازا وذلك بح�سب ما اأعلن عنه ام�س 

م�سرف الإمارات املركزي .
ال�سراف الآيل موا�سلة اجلهاز  امل�سطردة يف عدد اجهزة  الزيادة  وتعك�س 
امل�سريف يف الدولة لعملية اأمتتة عمله وعلى نحو ي�ساهم يف الت�سهيل على 

العمالء اىل جانب التقليل من كلفة الت�سغيل.
�سهدها  التي  بالتطورات  اخلا�سة  امل��رك��زي  امل�سرف  اح�����س��اءات  واظ��ه��رت 
البنوك الوطنية  العام اجل��اري بقاء عدد  الثاين من  الربع  القطاع خالل 
عند نف�س امل�ستوى اي 23 بنكا فيما انخف�س عدد فروعها من 862 فرعا 
نهاية يونيو من  838 فرعا يف  2016 اىل  ع��ام  الربع الول من  خ��الل 
امل�سرفية  اخلدمة  وح��دات  ع��دد  ارتفع  فقد  ذل��ك  .وبعك�س  اجل��اري  العام 
اللكرتونية التابعة لهذه البنوك من 33 اىل 36 وحدة يف حن انخف�س 

عدد مكاتب ال�سرافة من 86 اىل 61 مكتبا .
وعلى �سعيد مت�سل بقي عدد بنوك دول جمل�س التعاون اخلليجي العاملة 
يف الدولة عند نف�س امل�ستوى يف نهاية الربع الأول وهو 6 بنوك لها 4 فروع 
،كما بقي عدد البنوك الأجنبية عند 20 بنكا بينما انخف�س عدد فروعها 
81 فرعا وعدد وح��دات اخلدمة امل�سرفية اللكرتونية من  82 اىل  من 

42 اىل 29 وحدة.

توقيع مذكرة تفاهم بني اأبوظبي 
للتوزيع واالحتاد للمعلومات االئتمانية

•• اأبوظبي-وام:

وقعت �سركة اأبوظبي للتوزيع - احدى �سركات هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي - 
و�سركة الحتاد للمعلومات مذكرة تفاهم تقوم مبوجبها الأوىل بتزويد الثانية 
بغر�س  والكهرباء  املياه  لفواتري  متعامليها  ب�سداد  املتعلقة  املعلومات  بكافة 

ا�ستخدامها من قبل ال�سركة لتقدير موقفهم الئتماين.
اأبوظبي للتوزيع  وقع املذكرة �سعادة �سعيد حممد ال�سويدي مدير عام �سركة 
للمعلومات  الحت��اد  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  لطفي  اأحمد  م��روان  و�سعادة 

الئتمانية بح�سور عدد من امل�سوؤولن لدى اجلانبن.
ومبوجب هذه املذكرة �سيتم وب�سورة تلقائية حتويل كافة البيانات واملعلومات 
الن�سبة  ال�سهرية من حيث  املياه والكهرباء  املتعاملن لفواتري  املتعلقة ب�سداد 
ال�سداد  عملية  فيه  متت  ال��ذي  وال��وق��ت  الفواتري  قيمة  من  �سدادها  مت  التي 
ال�سجل  اإن�ساء  ا�ستخدامها يف  اإىل �سركة الحتاد للمعلومات الئتمانية وليتم 
البنك  م��ن  الق��رتا���س  لهم  ي�سبق  مل  ال��ذي��ن  واملوؤ�س�سات  ل��الأف��راد  الئتماين 
اأبوظبي يف طليعة اجلهات احلكومية من  �سركة  املالية مما ي�سع  واملوؤ�س�سات 
حيث اللتزام بذلك.وقال ال�سويدي: جاءت هذه املذكرة �سمن جهودنا لتنفيذ 
لتطبيق  الهادفة  لل�سركة  العامة  وال�سرتاتيجية  الر�سيدة  قيادتنا  توجيهات 
نظام مايل فعال ينعك�س على تقدمي خدمات متميزة وذات كفاءة عالية ودون 
يوؤدي  عليها.واأ�ساف:  وتتفوق  بل  الكرام  متعاملينا  تطلعات  تر�سي  انقطاع 
املتعاملن  قبل  من  منتظمة  ب�سورة  والكهرباء  املياه  فواتري  ب�سداد  الل��ت��زام 
اإيجابية  ال��واردة لل�سركة مما ينعك�س ب�سورة  املالية  التدفقات  لنتظام وثبات 
وبالتايل تطوير اخلدمات  لدينا  والت�سغيلي  الراأ�سمايل  الإنفاق  على حت�سن 
الفئات  كافة  ال�سركة من  �سي�سمل متعاملي  الأمر  اإن هذا  نقدمها.وقال  التي 
لها  املحدد  الوقت  فواتريهم يف  �سداد  يتطلب من اجلميع احلر�س على  مما 
توفرها  التي  الئتمانية  املعلومات  ا�ستخدام  و�سيتم   .. املتاحة  الو�سائل  وعرب 

هذه املذكرة يف و�سع التقييم الئتماين للمتعاملن يف الدولة .
من ناحيته قال مروان اأحمد لطفي : ت�ساهم هذه املذكرة يف دعم قدرة �سركة 
الحتاد للمعلومات الئتمانية لزيادة دقة كل من التقرير والتقييم الئتماين 
ل���الأف���راد وال�����س��رك��ات وذل���ك ع��رب اإ���س��اف��ة ب��ي��ان��ات دوري����ة ع��ن ���س��داد العمالء 

للم�ستحقات املالية املرتتبة عليها يف املواعيد املحددة.
وال�سركات  الأف��راد  التزام  عن  معلومات  للتوزيع  اأبوظبي  تزويد  اإن  واأ�ساف: 
ب�سداد ر�سوم الكهرباء واملياه ب�سكل دوري، ميهد لإن�ساء �سجل ائتماين للوافدين 
اأو  البنوك  الق��رتا���س من  لهما  ي�سبق  وال�سركات ممن مل  ول��الأف��راد  اجل��دد 
الدولة  يف  الت�سالت  و�سركات  مالية  موؤ�س�سة   66 املالية.وتقدم  املوؤ�س�سات 
البيانات الئتمانية اخلا�سة بعمالئها ل�سركة الحتاد للمعلومات الئتمانية .. 
وال�سركة يف �سدد اإ�سافة مزودي معلومات من جهات حكومية اأخرى وقطاعي 
الواقع  اأر���س  على  املذكرة  هذه  تنفيذ  على  العمل  والتجزئة.ويجري  التجارة 

بعد اإكمال كافة الجراءات الإدارية والفنية الالزمة، ح�سب ال�سويدي.

االإمارات ت�سارك يف موؤمتر حوار 
التعاون االآ�سيوي يف الفلبني

•• الفلبني -وام:

تراأ�س �سعادة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة وفد الدولة 
امل�سارك يف موؤمتر حوار التعاون الآ�سيوي الذي ت�ست�سيفه الفلبن خالل 

الفرتة من 7-9 اأغ�سط�س يف جزيرة بوهول.
 “ اإدارة الطاقة الفلبينية حتت �سعار  وياأتي انعقاد املوؤمتر كاأحد مبادرات 
اأمن وا�ستدامة وا�ستمرار الطاقة “ �سمن خطة عمل الطاقة التي اعتمدها 
اأبوظبي خالل  ال��ذي عقد يف مدينة  الآ�سيوي  للحوار  ال��وزاري  الجتماع 

�سهر يناير املا�سي.
وحتدث �سعادة وكيل وزارة الطاقة عن الرتابط بن الطاقة واملياه والغذاء 
واهمية التن�سيق عند و�سع ال�سيا�سيات بن هذه القطاعات الثالث لتحقيق 

التوازن بن هذه العنا�سر الثالثة ل�سمان ا�ستدامتها لالأجيال املقبلة.
واأ�سار الدكتور مطر حامد النيادي اإىل اأهمية قارة اآ�سيا يف الطاقة والغذاء 
وامل����اء و����س���رورة ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون وت��ب��ادل اخل����ربات ب��ن ال����دول الآ�سيوية 
لال�ستفادة من ق�س�س النجاح والتجارب والفر�س املتوفرة فيها لتحقيق 
ال�ستدامة فيها.. م�سيفا اأن حوار التعاون ال�سيوي ميثل من�سة مهمه يف 
تعزيز التعاون بن الدول الأع�ساء يف خمتلف املجالت ومن بينها الطاقة.
واختتم النيادي كلمته بتوجيه الدعوة نيابة عن معايل وزير الطاقة رئي�س 
موؤمتر الطاقة العاملي لدول الأع�ساء يف حوار التعاون الآ�سيوي للم�ساركة 
يف موؤمتر الطاقة العاملي الذي �سيعقد يف مدينة اأبوظبي يف �سهر �سبتمرب 

2019 املقبل.

تفاهم بني " �سيدات اأعمال اأبوظبي"  و "الرعاية االجتماعية و�سوؤون الق�سر"
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اأع����م����ال  ����س���ي���دات  جم��ل�����س  وق����ع 

اأبوظبي  ال��ت��اب��ع ل��غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة 
و�سوؤون  الجتماعية  ال��رع��اي��ة  وموؤ�س�سة 
اإىل  ت��ه��دف  اأم�����س  تفاهم  م��ذك��رة  الق�سر 
النهو�س بدور املراأة الإماراتية يف القطاع 
رئي�سيا  �سريكا  لت�سبح  ومتكينها  اخلا�س 
لإمارة  امل�ستدامة  القت�سادية  التنمية  يف 

اأبوظبي.
الرميثي  م����رمي حم��م��د  ���س��ع��ادة  وق���ال���ت 
�سيدات  ملجل�س  التنفيذية  الهيئة  رئي�سة 
على  اتفقا  الطرفن  اإن  اأب��وظ��ب��ي  اأع��م��ال 
الإط���ار  ال��ت��ف��اه��م لتحديد  اإب����رام م��ذك��رة 
بينهما  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي  ل��ل��ت��ع��اون  ال��رئ��ي�����س��ي 
القت�سادية  خدماتهما  بجودة  لالرتقاء 
املجتمعية  امل�������س���وؤول���ي���ة  مل��ف��ه��وم  ت���ع���زي���زا 
وتاأ�سيال لثوابت قيم امل�سوؤولية املجتمعية 
والقت�سادية ودعما للتكامل بن اجلهات 

املحلية يف خدمة جمتمع اإمارة اأبوظبي.
ن�سر  يف  املذكرة  ه��ذه  اأهمية  على  و�سددت 
ثقافة ريادة الأعمال والبتكار بن الفئات 
الق�سر  اأم��ه��ات  تت�سمن  التي  امل�ستهدفة 

والبنات والرا�سدات من الورثة.

تقدمي  على  �سيعمل  املجل�س  اأن  وذك���رت 
الفتيات  ت�������س���اع���د  ال���ت���ي  ال����س���ت�������س���ارات 
وال�سيدات امل�ستهدفات اإىل جانب ت�سجيع 
وتبني  امل�����س��اري��ع  واح��ت�����س��ان  وم�����س��ان��دة 
يف  للدخول  والإب��داع��ي��ة  املبتكرة  الأف��ك��ار 

�سوق العمل.
م���ن ج���ه���ت���ه.. اأك�����د ����س���ع���ادة را����س���د عتيق 
ملوؤ�س�سة  ب��الإن��اب��ة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال��ه��ام��ل��ي 
التام على متكن  الق�سر احلر�س  �سوؤون 
م�ساريعهن  لتبني  القا�سرات  وم�ساندة 
ل��ل��دخ��ول يف �سوق  الإب���داع���ي���ة وامل��ب��ت��ك��رة 
امل�سرتك بن  ال��ت��ع��اون  خ��الل  م��ن  العمل 
اأبوظبي  اأعمال  �سيدات  املوؤ�س�سة وجمل�س 
اأعمالهن  ا���س��ت��م��راري��ة  م��ت��اب��ع��ة  اإن  ح��ي��ث 
باجلانب  والهتمام  وتطويرها  التجارية 
التي  الأول��وي��ات  �سمن  ياأتي  القت�سادي 
وتعترب  تلبيتها  ع��ل��ى  امل��وؤ���س�����س��ة  حت��ر���س 
م��وؤ���س��را م��ن اأك����رب امل���وؤ����س���رات ع��ل��ى جناح 
متكن القا�سر باأن ت�سبح �سريكا رئي�سيا 

يف عمليات التنمية القت�سادية.
الجتماعية  الرعاية  موؤ�س�سة  اأن  واأ�ساف 
التحديات  م��ن  تخلو  ل  الق�سر  و���س��وؤون 
بالتعاون  تقلي�سها  ع��ل��ى  حت��ر���س  ال��ت��ي 
من  ع��ال  م�ستوى  لتحقيق  �سركائها  م��ع 
الر�سى ملتعامليها ومن خالل و�سع خطة 

ال��ت��م��ك��ن لأب��ن��ائ��ن��ا وبناتنا  ث��ق��اف��ة  ل��ن��ق��ل 
م��ع اخلرباء  ال��ت��ع��اون  وع��رب  الق�سر  م��ن 
واملتخ�س�سن لدى جمل�س �سيدات اأعمال 
امل�ستهدفة  ال��ف��ئ��ات  دور  لتعزيز  اأب��وظ��ب��ي 
البنات  وال��ق�����س��ر  ال��ق�����س��ر  اأم���ه���ات  وه����ن 

والرا�سدات من الورثة.
التفاق  .. مت  التفاهم  م��ذك��رة  ومب��وج��ب 
ع��ل��ى ت�����س��ك��ي��ل ف��ري��ق ع��م��ل م�����س��رتك بن 
ال���ط���رف���ن ي��ت��ك��ون م���ن اأع�������س���اء م���ن كل 
للتعاون  الرئي�سي  الإط��ار  لتحديد  طرف 
الأهداف  تت�سمن  و�سع خطة عمل  ويتم 
العمل وف��ق ج��دول زمني يعتمده  وط��رق 

الطرفان.
اأبوظبي  اأعمال  �سيدات  جمل�س  و�سيعمل 
الأعمال  ري����ادة  ث��ق��اف��ة  ون�����س��ر  ب��ال��ت��وع��ي��ة 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  والب���ت���ك���ار يف جم����الت 
الطرفان  و���س��ي��ت��ب��ادل  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  يف 
وال�ست�سارات  وال���ب���ح���وث  ال����درا�����س����ات 
اخلا�سة  والفنية  والتجارية  القت�سادية 
بتحقيق الأهداف امل�سرتكة كما �سي�سرتك 
املبادرات واملوؤمترات  واملوؤ�س�سة يف  املجل�س 
وامللتقيات القت�سادية املحلية والإقليمية 
امل�ستهدفة  ب��ال��ف��ئ��ات  اخل��ا���س��ة  وال��دول��ي��ة 

لطريف ال�سراكة.
اأبوظبي  اأعمال  �سيدات  جمل�س  و�سيعمل 

ال��ت��ي ت�ساعد  ع��ل��ى ت��ق��دمي ال���س��ت�����س��ارات 
على ت�سجيع وم�ساندة واحت�سان امل�ساريع 
وت���ب���ن���ي الأف�����ك�����ار امل���ب���ت���ك���رة والإب����داع����ي����ة 
و�سع  العمل من خالل  �سوق  للدخول يف 
خطة لدعم ا�ستمرارية امل�ساريع املتو�سطة 

وال�سغرية اخلا�سة مب�ستهديف املوؤ�س�سة.
الإلكرتوين  الربط  تفعيل  �سيجري  كما 
اخل���ا����س���ة مبجل�س  ال���ذك���ي���ة  واخل����دم����ات 
����س���ي���دات اأع�����م�����ال اأب����وظ����ب����ي م����ع امل���وق���ع 
ملوؤ�س�سة  الذكية  واخل��دم��ات  الإل��ك��رتوين 
الق�سر  و����س���وؤون  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
ريادة  اإج���راءات  وتعزيز  لت�سهيل  حتقيقا 
الأع���م���ال امل��ب��ت��ك��رة وامل�����س��اه��م��ة يف اإع����داد 
ل�سيدات  دقيقة  اإلكرتونية  بيانات  قاعدة 
الطرفان  �سيعمل  امل��وؤ���س�����س��ة.ك��م��ا  اأع��م��ال 
م��ع��ا ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة ال����ك����وادر امل���واط���ن���ة من 
ا�ستفادة  ت�����س��م��ن  اآل����ي����ات  و����س���ع  خ�����الل 
املوؤ�س�سة  م�����س��ت��ه��ديف  م���ن  ���س��ري��ح��ة  اأك����رب 
م��ن خدمات  امل��واط��ن��ة  العاملة  ال��ق��وى  يف 
كافة  يف  اأب��وظ��ب��ي  اأع��م��ال  �سيدات  جمل�س 
امل���ن���اط���ق اجل��غ��راف��ي��ة لإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي.
ال�سراكات  م��ن��ظ��وم��ة  ت��و���س��ي��ع  و���س��ي��ج��ري 
ي�سمن  م��وؤ���س�����س��ي  اإط����ار  �سمن  وو���س��ع��ه��ا 
م�ستهديف  عمل  لتطوير  توظيفها  كفاءة 
املوؤ�س�سة يف القطاع اخلا�س بكافة اأ�سكاله 

اإىل جانب امل�ساهمة يف ا�ستقطاب وتاأهيل 
الكوادر العاملة من الإناث بن الطرفن 
ب���ه���دف ����س���م���ان ا����س���ت���م���راري���ة الأع����م����ال.
الهيئة  ع�سوات  التفاقية  توقيع  ح�سر 
اأبوظبي  اأعمال  �سيدات  ملجل�س  التنفيذية 
خمي�س  وفاطمة  املزروعي  عبداهلل  علياء 
املزروعي و�سفيقة العامري مديرة جمل�س 
اأب���وظ���ب���ي.وم���ن جانب  اأع����م����ال  ����س���ي���دات 
و�سوؤون  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��رع��اي��ة  م��وؤ���س�����س��ة 
الق�سر ال�سيد عبدالعزيز مريان البلو�سي 
– مدير مكتب التخطيط ال�سرتاتيجي، 
الرعاية  م��دي��ر   – �سعالن  ه��ن��اء  ال�سيدة 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال�����س��ي��دة خ��ول��ة ط��ار���س – 
ال�سرتاتيجية،  ال�����س��راك��ات  ق�سم  رئ��ي�����س 
وذلك يف مقر موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية يف 
اأبوظبي.ح�سر توقيع التفاقية.. �سفيقة 
اأعمال  �سيدات  جمل�س  م��دي��رة  ال��ع��ام��ري 
اأبوظبي وعلياء عبداهلل املزروعي وفاطمة 
املجل�س..  ع�����س��وت��ا  امل�����زروع�����ي  خ��م��ي�����س 
البلو�سي  م��ريان  عبدالعزيز  اإىل  اإ�سافة 
ال�سرتاتيجي  التخطيط  مكتب  م��دي��ر 
وهناء �سعالن مدير الرعاية الجتماعية 
ال�سراكات  ق�����س��م  رئ��ي�����س  ط��ار���س  وخ��ول��ة 
الرعاية  م��وؤ���س�����س��ة  يف  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

الجتماعية و�سوؤون الق�سر.
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�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
       �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدع�ى 2017/1099   مدين  جزئي              
حمل  جمهول   - دون  ارات�سيجي  ابي�سينغ  بو�سباكومار  1-ان��ان��دا   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ فاروق خان ادري�س خان -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة  بتحويل ملكية املركبة نوع  هوندا �سيفيك ، موديل 1998 ، باللوحة 49179 
امللف  من  امل��روري��ة  املخالفة  وحتويل  �سده  املتنازع  ا�سم  اىل  اللون  بي�ساء   ،  A ك��ود 
بالر�سوم  �سده  املتنازع  وال��زام��ه  �سده  للمتنازع  امل��روري  امللف  اىل  للمتنازع  امل��روري 
ال�ساعة 8.30  امل��واف��ق  2017/8/23   ي��وم الرب��ع��اء   وامل�ساريف.   وح��ددت لها جل�سة 
�س بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
       �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدع�ى 2017/298  جتاري جزئي              
م م  جمهول حمل القامة مبا  ذ  املدعي عليه / 1-ري��ك��وردر للطباعة والن�سر -  اىل 
ان املدعي/ باحل�سا كار رينتال - �س ذ م م - فرع وميثله : ح�سن علي عبدالرحمن 
لوتاه -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
تاريخ   م��ن   ٪12 وال��ف��ائ��دة   املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   120.425(
نزاع تعين خربة  النزاع رقم 135/2016  التام و�سم ملف  ال�سداد  ال�ستحقاق  وحتى 
جت���اري.   وح��ددت لها جل�سة ي��وم الرب��ع��اء  امل��واف��ق  2017/8/16   ال�ساعة 8.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
       �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدع�ى 2017/1408  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-حممد ي�س بن علي القعباب - ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مديرا 
ل�سركة يف تي ا�س لت�سويق الوحدات ال�سكنية - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ فايز احمد �سعيد احمد وميثله : �سعيد احمد حممد حممود العو�سي -  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بتعين حمكم وبيان مهمه على ان تكون الطالع حق 
املدعي يف ف�سخ العقد يف الدعوى مع الزام املدعي عليها مببلغ )54000 درهم( بالر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/8/16  ال�ساعة 
9.30 �س 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 الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
       �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدع�ى 2017/1534  مدين  جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-تيكا مان �سينغ رنا  2-حمبوب ح�سن ح�سن - جمهويل 
ب�سفته  الفيغاوي اجلزائريل  املدعي/ م�سطفى حممد  ان  القامة مبا  حمل 
الفيغاوي  حممد  م�سطفى  وزينة  لعمر  ال�سرعي  ال��ويل  وب�سفته  ال�سخ�سية 
اجلزائريل -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
مببلغ وقدره )500.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم 
 Ch1.B.10 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة     2017/8/17 امل��واف��ق   اخلمي�س   
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2017/1564  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-خالد عطا ال�سيد عبدالعال الزيات - جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ جا�سد عامل فريد احمد - قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها احلكم بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره 10000 درهم 
للمدعي والزامه بالر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  
املوافق  2017/8/15  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2017/1757  مدين  جزئي              

مبا  القامة  حمل  جمهول  كابريرا   ريفريا  1-اين   / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي/ رولند دومينجو باره    قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم  دره���م(   5190( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
وامل�ساريف  والفائدة 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت 
لها جل�سة يوم الثنن   املوافق  2017/8/14   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2017/1784   مدين  جزئي              

ع�����س��م��اوي  جم��ه��ول حمل  ع��ل��ي��ه / 1- حم��م��د م�سعب  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ غالم علي امان اهلل ر�ستكار   قد اأقام عليك 
بروبي  )ف���ورد  امل��رك��ب��ه  ملكية  بنقل  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
E/70672 والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها 
جل�سة يوم الثنن  املوافق  2017/8/14   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.18
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
  يف �لدع�ى  رقم 2017/27  عقاري  كلي  

املدعي عليها : فولكانو اإنف�ستمنت بروبرتيز ليمتد 
املذكورة  بالدعوى  ح�سابيا  خبريا  انتدابنا  مت  بانه  علما  �سيادتكم  نحيط 
اعاله واملرفوعة �سدكم من �سركة : دبي لند ريزيدن�سز - �س ذ م م  - وعليه 
فاأنتم مكلفن او من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم 
الربعاء  املوافق 2017/8/23  يف متام ال�ساعة 00 : 11 �سباحا ،  وذلك مبكتب 
ال�سطوة - مقابل  داور  الهناء �سنرت - بجوار  الكائن دبي -  املنتدب   اخلبري 
كارفور - بجانب فندق ت�سيل�سي - مكتب رقم  229/228، و نطلب احل�سور 
باملوعد واملكان املحدد واإح�سار امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه 
يف حال تخلفكم عن احل�سور فاإن اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات 

املخولة لها قانونا. 
       عمر ن�سري / �خلبري �حل�سابي   

حتديد م�عد �جتماع �خلربة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/5267   

املنذر : بنك دبي ال�سالمي - �س م ع 
املنذر اليه : ايهاب ابراهيم الد�سوقي  - )جمهول حمل القامة (

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي : 
اول : �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 43446  درهم يف خالل املواعيد 
املنذر  يقوم  �سوف  املبلغ  ب�سداد  اليه  امل��ن��ذر  يقم  مل  اإذا   : ثانيا  القانونية  
 20598 امل��ره��ون��ة  ال�����س��ي��ارة  ببيع  ل���الذن  املخت�سة  امل��ح��ك��م��ة  اىل  ب��ال��ل��ج��وء 
G دبي ماركة تويوتا ك��ورول  موديل 2014 -  له وف��اء للدين  خ�سو�سي 

امل�ستحق على املنذر اليه والبالغ قيمته  43446  درهم    
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/5268   

املنذر : بنك دبي ال�سالمي - �س م ع 
فرا�س  ال�سيد/  وميثلها  م  ذ  ���س   - العامة  للتجارة  ت��ي  ات�س  ا���س   : اليه  امل��ن��ذر 

عبدالفتاح قد�سية  - )جمهول حمل القامة (
ينذر املنذر املنذر اليه بالتي : اول : �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 274710  
املبلغ  اليه ب�سداد  املنذر  اإذا مل يقم   : القانونية  ثانيا  املواعيد  دره��م يف خالل 
�سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�سة لالذن ببيع ال�سيارة املرهونة 
43542 خ�سو�سي دبي ماركة ايفكو موديل 2014  له وفاء للدين امل�ستحق على 

املنذر اليه والبالغ قيمته  274710  درهم    
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/5266   

املنذر : بنك دبي ال�سالمي - �س م ع 
املنذر اليه : عمرو علي عثمان حممد  - )جمهول حمل القامة (

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي : 
خالل  يف  دره����م    104897 قيمته  وال��ب��ال��غ  امل��دي��ون��ي��ة  م��ب��ل��غ  ���س��داد   : اول 
املبلغ �سوف يقوم  ب�سداد  اليه  املنذر  اإذا مل يقم   : ثانيا  القانونية   املواعيد 
املرهونة 70024  ال�سيارة  ببيع  املخت�سة لالذن  املحكمة  باللجوء اىل  املنذر 
خ�سو�سي M دبي ماركة بي ام دبليو 523  موديل 2013 -  له وفاء للدين 

امل�ستحق على املنذر اليه والبالغ قيمته  104897  درهم    
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/5265   

املنذر : بنك دبي ال�سالمي - �س م ع 
املنذر اليه : ر�سوان احمودت   - )جمهول حمل القامة (

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي : 
اول : �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 64968  درهم يف خالل املواعيد 
القانونية  ثانيا : اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء 
 N خ�سو�سي   74614 املرهونة  ال�سيارة  ببيع  لالذن  املخت�سة  املحكمة  اىل 
دبي ماركة تويوتا كورول موديل 2015   له وفاء للدين امل�ستحق على املنذر 

اليه والبالغ قيمته  64968  درهم    
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/5264   

املنذر : بنك دبي ال�سالمي - �س م ع 
املنذر اليه : �سوزيتى اوزاجار�سيا   - )جمهول حمل القامة (

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي : 
اول : �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 26422  درهم يف خالل املواعيد 
القانونية  ثانيا : اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء 
اىل املحكمة املخت�سة لالذن ببيع ال�سيارة املرهونة 62767 خ�سو�سي R دبي 
ماركة كيا ريو موديل 2015  له وفاء للدين امل�ستحق على املنذر اليه والبالغ 

قيمته  26422  درهم    
�لكاتب �لعدل

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
       �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدع�ى 2017/1864  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- مي انف�ست هولدينج ليمتد  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ عبداهلل حممد عبداهلل بجا�س -  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بت�سفية واإحالل ال�سركة فيما بن املدعية واملدعي 
املوافق   الثالثاء   ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  وامل�ساريف.    والر�سوم  عليه 
2017/8/15   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2017/1981  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-  نيجو�س وورلد للتجارة العامة - �س ذ م م  2- �سيكار ميتابايل 
ميتابايل جاجنا رام  - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة املراعي الإمارات 
- وميثلها ال�سيد/ ح�سام بن موفق بن حممد اليو�سف ب�سفته مدير املدعية وميثله 
: يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   1.905.40( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي  بالزام 
املحاماة والفائدة  12 ٪ من تاريخ املطالبة يف 2016/8/1 وحتى ال�سداد التام.  وحددت 
 Ch1.C.12 لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/8/16   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2017/1840   جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-قمر الدين �سارام بوكول  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
العمران  عمران  عبداهلل  حمد  عبداهلل   : وميثله  ع  م  �س   - الوطني  القيوين  ام  بنك 
املدعي عليه مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  -  قد  ال�سام�سي 
 ٪2.49 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   40.285.84( وق��دره 
املوافق   الربعاء   يوم  لها جل�سة  التام.  وح��ددت  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  من 
2017/8/16   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري 

)علما بان  الدعوى قد جددت من ال�سطب(. 
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
�عالن ب�سحيفة ��سكال بالن�سر

   يف  �لدع�ى رقم 2017/295 ��سكالت جتاري  
 مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم 2016/2676  تنفيذ جتاري ، 

لوقف الإجراءات التنفيذية
طالب الإعالن : م�ست�سكل : يو�سف زكي يو�سف دحدل  

املطلوب اعاله : امل�ست�سكل �سده : 1-  �سركة الرمي العاملية لالن�ساءات - ذ م م 
 - جمهول حمل القامة - مو�سوع الإع��الن : - نعلنكم بانه قد حت��ددت جل�سة يوم 
الحد  املوافق 2017/8/13 ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة ch1B.6 للنظر يف ال�سكال 
اعاله والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف 

غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�ض �لق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

  �عـــــــــالن تغيري ��سم
تقدمت املواطنة/ ت�سنيم �سيف حمود حمد البو�سعيدي - بطلب 
ا�سمها  بتغيري  التوثيقات  ق�سم  البتدائية-  اأبوظبي  اىل حمكمة 

من )ت�سنيم( اىل) مرمي (  
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر العالن.
بدر �حمد �حلمادي - م�ثق  

�لقا�سي / حممد فا�سل ولد حممد �سامل  - قا�سي ت�ثيقات         

   �مارة �ب�ظبي )د�ئرة �لق�ساء(
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ثيق

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدع�ى رقم 2017/2225 عمايل جزئي                                                
م    م  ذ  ���س   - وم��ع��ادن  �سكراب  للتجارة  دي��ال  ار���س��د  ع��ل��ي��ه/1- ح�سيب  املحكوم   اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
�سيكدار  قدو�س  �سيكدار  جا�سم  ل�سالح/  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2017/7/11
العودة  وبتذكرة   ، دره��م   )11402( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام 
لوطنه عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر عند تنفيذ هذا احلكم 
، وباملنا�سب من الر�سوم وامل�سروفات ، واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ، ورف�ست 
عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدع�ى رقم 2017/1105 جتاري جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- ميان ادري�س حكيم الدين جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / 
جيانهوي زهاجن - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/5/14  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ جيانهوى زهاجن : بالزام املدعي عليه بان توؤدي 
بواقع  القانونية  والفائدة  درهم  ورابعمائة  الف  و�سبعن  وت�سعة  مائة  مبلغ  للمدعية 
والزمته  ال�����س��داد  مت��ام  وح��ت��ى   2015/11/5 يف  احل��ا���س��ل  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   ٪9
بامل�سروفات.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
 مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر 

   يف  �لدع�ى 2017/851   �ح��ل نف�ض م�سلمني 
���س��وب��رام��ان��ي��ان  جم��ه��ول حمل  ك��وم��ار  �سانتو�س   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حممد  يو�سف  فتوح   : وميثله  علوان  ب�سام  زينه  املدعي/  ان  مبا  القامة 
بالتفريق  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  - قد  الن�سار  ح�سن 
الثنن   يوم  لها جل�سة  وامل�ساريف.   وح��ددت  والر�سوم  الدين  لختالف 
املوافق  2017/8/21 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة رقم )7(  لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2017/2470  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- امازون اكربي�س خلدمات التو�سيل 2-احمد حممد م�سطفى 
�سيف - جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ ح�سام ابراهيم عزت ابراهيم -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما ب�سداد مبلغ وقدره 
تاريخ  م��ن   ٪12 وال��ف��ائ��دة   املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   4420(
املطالبة وحتى ال�سداد التام والزامها بامل�ساريف والتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء   املوافق  2017/8/15  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 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 الأقل
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2017/1251   مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�سركة الفطيم كاريليون ذات امل�سوؤولية حمدودة  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة اأورينت للتاأمن - م�ساهمة عامة وميثله 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - جعفر  حلمي  حممد  حلمي  �سمري   :
والت�سامن مببلغ وقدره )272324  بالت�سامن  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة 
املطالبة  والفائدة 12٪ من وقت  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
امل��واف��ق  2017/8/23    ي��وم الرب��ع��اء  ال��ت��ام.  وح���ددت لها جل�سة  ال�سداد  وحتى 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2016/449  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-غرناطة القاب�سة املحدودة  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ اأبو القا�سم زين العابدين زارعي كرا�سي -  قد اأقام عليك الدعوى 
اىل   )  252559.20( بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
املدعي و�سداد مبلغ 50000 تعوي�س مادي معنوي وفائدة 9٪ من تاريخ املطالبة 
مع الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق  
2017/8/13 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
       �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدع�ى 2017/1950   جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-حممد ف��اروق حممود معبد  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد   - ال�سام�سي  العمران 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   39.846.19( وق���دره  مببلغ  عليه 
والفائدة   2.49٪  �سهريا من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها 
 Ch1.C.12 جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/8/16   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2017/430  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-بول روجر ايدوارد�س  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ متويل 
)�سركة م�ساهمة خا�سة( وميثله : نا�سر مال اهلل حممد غامن   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة  بف�سخ عقد البيع املقرر مبوجب احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 
2013/251 عقاري كلي مع الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ تعوي�س وقدره 
لها  املحاماة.   وحددت  واتعاب  وامل�سروفات  بالر�سوم  الزامه  )4.585.803 درهم( مع 
جل�سة يوم الثنن  املوافق  2017/8/14  ال�ساعة 11.00 �س 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 الأقل
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2017/128  �ح��ل نف�ض غري م�سلمني                 

اىل املدعي عليه / 1-موحانا برييا �سوندار افاديفيلو  جمهول حمل القامة 
عبداهلل  حممد  ح�سن  احمد   : وميثله  موهان  فيجاياكومار  امل��دع��ي/  ان  مبا 
باثبات ح�سانة   -1 املطالبة   الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد     - املازمي 
ال�سغريين )عوفييا وادهافان( اىل املدعي 2- تطليق املدعي من املدعي عليها  
اخلمي�س   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.   وات��ع��اب  وامل�ساريف  الر�سوم   -3
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    )3( رق��م  بالقاعة  ���س   9.30 ال�ساعة   2017/8/17 امل��واف��ق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2017/1493   جتاري كلي               

القامة  حمل  جمهويل  للكهربائيات   2-دي��ن��ار  رو�ساين  1-اإمت���ارام   / عليه  املدعي  اىل 
اأن . يف - املعروفة با�سم رويال فيليب�س وميثله  مبا ان املدعي/ كونينكليجكي فيليب�س 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - ال�سام�سي  الغبار  را�سد  �سعيد  �سيف   :
بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )2.023.551.33 درهما( مليونان وثالثة وع�سرون 
وامل�ساريف  والر�سوم   ، فل�س  درهم وثالثة وثالثون  وواح��د وخم�سون  الف وخم�سمائة 
واتعاب املحاماة .. وحتى ال�سداد التام  و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت 
لها جل�سة يوم الثنن   املوافق  2017/8/14  ال�ساعة 9.30 �س 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 الأقل
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
       �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدع�ى 2017/3379  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- ديندار لالعمال الفنية - �س ذ م م   جمهول حمل القامة مبا 
اأن املدعي/اأ�سرف اأمن ح�سن ال�سيد الباز -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )25857 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى )MB170625280AE(  وحددت 
بالقاعة  �سباحا    8.30 ال�ساعة    2017/8/15 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�سة  لها 
Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
       �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدع�ى 2017/5849  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- امل امل��ري لتجارة اللكرتونيات - �س ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا اأن املدعي/نعيم ر�سول �سويف حممد �سريف   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )98400 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  )MB174308069AE( والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى )1000 درهم(
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق 2017/8/24  ال�ساعة 8.30 �سباحا  بالقاعة 
Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2017/5899  عمايل جزئي             

م    م  ذ  �س   - املعامالت  متابعة  خلدمات  وي  �سمارت   -1  / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / خلود حمود علم الدين -  قد 
 42000( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف. رقم 
ال�سكوى)MB171351960/2017( وحددت لها جل�سة يوم الثنن 
املوافق 2017/8/28 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2017/6137  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- مرتك�س للمقاولت ان�ساء الطرق - �س ذ م م   جمهول 
اأق��ام عليك  ان املدعي / �ساهد حممود عبدالرحمن -  قد  حمل القامة مبا 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )18189.6 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
الثنن    ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB174192057AE(ال�سكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القا�سي   مبكتب  ���س   8.30 ال�ساعة     2017/8/28 امل��واف��ق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2017/7509  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-تالنتد للخدمات الفنية - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / حق نواز منظور خان   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )7765 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ وق��دره )800 
 )AE173322785MB( ال�سكوىرقم  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم  درهم( 
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة  وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/8/13  
Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

الأقل )وامرت بتق�سري مدة العالن(. 
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف �لدع�ى رقم  2017/315   تنفيذ عقاري   
حمل  جمهول  ميمني   قا�سم  حممد  بن  عبدالرحيم  بن  زه��ري  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/را�سد دروي�س احمد �سيف الكتبي وميثله : ماجد �سعيد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  حمد اجلالف ال�سويهي   قد 
املحكمة -  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )46040(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
�سجالت  م��ن  عليه  امل��دع��ي  ا�سم  وح��ذف  وبالغاء  ال��دع��وى  مو�سوع  البيع  عقد  بف�سخ 
دائرة الرا�سي والأمالك باإمارة دبي عن ال�سقة ال�سكنية رقم 903 الكائنة بالربج )اأ( 
- مببنى توتاورز مبنطقة تالل الإمارات الثانية - تيكوم -  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر
                         يف �لدع�ى رقم 2017/625   تنفيذ �سرعي  

القامة  حمل  جمهول  �سمور   م�سطفى  حممد  ف��داء  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ابراهيم ابو احل�سن ابراهيم حممد - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى 
وق��دره )220  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  اح��وال نف�س م�سلمن  رقم 2016/1188 
درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف من تاريخ ال�ستحقاق.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر
                         يف �لدع�ى رقم 2017/674   تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �سده/1- جا�سم حممد ر�سا حممد نور املرزوقي  جمهول 
يون�س وميثله  �سيد  التنفيذ/�سيد عزت  ان طالب  القامة مبا  حمل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - البلو�سي  حممد  دروي�����س  خمي�س  ام��ل   :
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)6751150( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف �لدع�ى رقم  2017/2051   تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- حم���رم ع��ل��ي غ���الم ر���س��ول - جم��ه��ول حمل 
 - م  م  ذ  ���س   - لل�سياحة  التنفيذ/احل�سن  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )17381( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر
                         يف �لدع�ى رقم  2017/1890   تنفيذ جتاري  

الق��ام��ة مبا  لل�سياحة  جم��ه��ول حم��ل  ارق���وا  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/دب��ي ل��ت��اأج��ري ال�����س��ي��ارات - ���س ذ م م ومي��ث��ل��ه : 
عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )18771( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر
                         يف �لدع�ى رقم  2017/2413   تنفيذ عمايل 

ان  ب��ون لل�سياحة   جمهول حمل الق��ام��ة مبا  املنفذ ���س��ده/1-  اىل 
اأق��ام عليك  دي��واج��ي   قد  ���س��ودووا  التنفيذ/ دينو�سا نيلميني  طالب 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )8000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   858 مبلغ  اىل 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر
                         يف �لدع�ى رقم  2017/2575  تنفيذ عمايل 

والفواكه    اخل�����س��ار  ل��ت��ج��ارة  اخل�����س��راء  الب�ساتن  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
عبدالرازق  م�سطفى  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
حممد �سيد   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )16150( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 1528 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف �لدع�ى رقم  2017/2634  تنفيذ عمايل 
م   جمهول  م  ذ  ���س   - اك�سربي�س  ك���وم  ���س��ك��اي  ����س���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ نافن بادينجارى فيمال   قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )5810( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   1160 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر
                         يف �لدع�ى رقم  2017/2164  تنفيذ عمايل 

���س ذ م م   جمهول  ن��واز لالعمال الفنية -  اىل املنفذ ���س��ده/1- ح��ق 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد اأيوب فلك �سري   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )5616( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
اىل مبلغ 900 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدع�ى رقم 2016/1841 جتاري جزئي                                              

امل��دع��ي /  اأن  ���س��رور علي  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  امل��دع��ي عليه/1- احمد عو�س  اىل 
م�سرف ابوظبي ال�سالمي وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي  نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/2/16  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ م�سرف 
ابوظبي  املدعي )م�سرف  للم�سرف  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   - ال�سالمي  ابوظبي 
ال�سالمي( مبلغ 397082.41 درهم )ثالثمائة و�سبعة وت�سعون الف واثنان وثمانون درهم 
وواحد واربعون فل�س( ف�سال عن الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  التعوي�س.   طلب  ورف�ست  املحاماة 
ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2017/1540   جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-جموهرات اوم - �س ذ م م  2-كيتا نكومار ديني�سكومار �سولنكي 
�سولنكي  جمهويل  ديني�س كومار  اميت كومار  �سولنكي 4-  ديني�س كومار  �سنجاي   -3
الريامي -  قد  ب���رودا وميثله : ح�سن علي مطر  امل��دع��ي/ بنك  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل بان 
ي�سددوا للبنك املدعي مبلغ وقدره )1.637.209.20 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12٪ من املطالبة  وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
امل��واف��ق  2017/8/14   ال�ساعة 9.30 �س  ي��وم الث��ن��ن   بال كفالة.  وح��ددت لها جل�سة 
بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2017/1528   جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-براموك جيم�س - �س ذ م م   2- �سنجاي ديني�س كومار �سولنكي  
3- كيتا نكومار ديني�سكومار �سولنكي  4- اميت كومار ديني�س كومار �سولنكي  جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك برودا وميثله : ح�سن علي مطر الريامي -  قد اأقام 
بان  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
ي�سددوا للبنك املدعي مبلغ وقدره )1.006.490.17 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ  املطالبة  وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنن  املوافق  2017/8/21   ال�ساعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2017/1871   جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ايه جي تي ادفان�سد جريمن للتكنولوجيا - �س م ح - ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ م�سر الدولية لالنظمة وميثله : ح�سن علي مطر الريامي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية   - قد 
مبلغ وقدره )300.001 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى 
املدعية  تكبدته  ال���ذي  ال�سعر  ف��رق  ع��ن  دره���م(   29.090( وق���دره  ومبلغ  ال�����س��داد  مت��ام 
وتعوي�س تكميلي مببلغ وقدره )50.000 درهم( والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف 
والتعاب مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بغري كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الثنن  
املوافق  2017/8/21  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2017/1376   جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- مريا كول  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك برودا 
وميثله : ح�سن علي مطر الريامي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
وقدره  مبلغ  املدعي  للبنك  ي�سددوا  بان  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام 
)2179240 درهم( والفائدة القانونية عنه بواقع ن�سبة  12٪ �سنويا من تاريخ املطالبة  
وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم 
الثنن  املوافق  2017/8/14   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2017/1530   جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�سركة املر�ساة للكيماويات - ذ م م  2- كري�سنا برا�ساد راما جوبا لن 
ناير  ناير راماجوبالن  5- راجموبالن  3- جيتا راماجوبالن  4-راماديفان راماجوبالن 
: ح�سن  ب��رودا وميثله  بنك  املدعي/  ان  القامة مبا  ناير - جمهويل حمل  فا�سوديفان  ام 
عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - الريامي  مطر  علي 
واتعاب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م(   4268058.86( وق���دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن 
املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنن  املوافق  2017/8/21  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدع�ى 2017/7199  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سمعة المل للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / ريا�س احمد �ساه حممد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(  ع��وده مببلغ )2000  دره��م( وتذكرة  وق��دره��ا)12546.4  مب�ستحقات عمالية 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB170079770AE  وحددت لها جل�سة 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة  امل��واف��ق:2017/8/14  الثنن  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدع�ى 2017/5123  عمايل جزئي
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للتجارة  1-فليرب   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي / ف�سل ح�سن حممد دين  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)17.716 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
لها  وح��ددت    MB173747318AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
القا�سي  مبكبت  �س   08.30 ال�ساعة  امل���واف���ق:2017/8/16  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

       �إعادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2017/6833  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ديزاين لوجن جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / خالد 
حممود حممد �سديق  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
ع��ودة مببلغ )2000 دره��م( والر�سوم  وت��ذك��رة  وق���دره���ا)17358 دره��م(  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    mb172790704ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
الحد املوافق:2017/8/13 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف 
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 الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

       �إعادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2017/4420  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-لك�سمي لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ان املدعي / �ساتنام �سينغ �سري �سينغ  قد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)19646 درهم( وتذكرة عوده مببلغ وقدره )800 درهم( 
لها  وح��ددت    AE171849047MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم 
جل�سة يوم الحد املوافق:2017/8/20 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدع�ى 2017/4708  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اي�سي باي �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ح�سن بيك حممد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
عمالية وقدرها )49755 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb172715516ae  وحددت لها جل�سة يوم 
لذا   ch1.A.5:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2017/8/21 املوافق  الثنن 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�سور 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2017/4862  عمايل جزئي

جمهول  ������س.ذ.م.م  الفنيه  للخدمات  ا�سلم  1-ت��وح��ي��د   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�سيد منظور ح�سن   �ساه  عابد ح�سن  /�سيد  امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   2000( ع��ودة مببلغ  وت��ذك��رة  دره���م(   24200(
الثنن  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    mb173184869ae:ال�سكوى رق��م 
املوافق 2017/8/21 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2017/4691  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم لهوري جيت جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  �سليم   حممد  �سليم  /�سلمان 
درهم(   1000( وتذكرة عودة مببلغ  دره��م(   9066( وقدرها  مب�ستحقات عمالية 
  MB169223107AE/2017:ال�سكوى رق���م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/8/16 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا  القا�سي 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدع�ى 2017/381  عقاري كلي
�سركة   - �سابقا   - ذ.م.م  الم��ارات  �سم�س  ار���س  املدعي عليه / 1-�سركة جمموعة  اىل 
ان�ساء للخدمات ذ.م.م - حاليا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /  حممد ريحان 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بوج�سيم   �سعيد  مري�سنت وميثله:خالد حممد 
امل�ساحة  الفارق بن  بيان  تكون مهمتهما  بندب خبري هند�سي واخر ح�سابي  املطالبة 
املباعة وامل�ساحة ال�سافية وبيان مدة التاخري وبيان حالة الوحدة وموا�سفات ت�سطيبها 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع 
Ch 1.B.8  لذا فاأنت  الثنن املوافق 2017/8/14   ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة : 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

       �عادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2017/388  مدين كلي

ان  القامة مبا  ����س.ذ.م.م  جمهول حمل  يوني�سيل بيرب ميلز   -1 املدعي عليه /  اىل 
�س.ذ.م.م  ال�سناعية  دب��ي  مدينة   - حاليا   - ����س.ذ.م.م  ال�سناعي  دب��ي  جممع  املدعي/ 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال��زرع��وين  عبداهلل  حممد  ا�سماعيل  علي   : وميثله  �سابقا   -
تطوير  )اتفاقية  ب��  املعنونة  امل��دة  طويل  ايجار  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها 
م�سروع( امل��وؤرخ��ة:2006/10/4 لعدم �سداد بدل اليجار والزام املدعي عليها بالر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  2017/8/8   
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

       مذكرة �عالن  مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2017/393  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1- الغيثي لل�سناعات الكيماوية �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ جممع دبي ال�سناعي �س.ذ.م.م - حاليا - مدينة دبي ال�سناعية �س.ذ.م.م 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال��زرع��وين  عبداهلل  حممد  ا�سماعيل  علي   : وميثله  �سابقا   -
تطوير  )اتفاقية  ب��  املعنونة  امل��دة  طويل  اليجار  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها 
م�سروع( املوؤرخة:2007/9/2 لعدم �سداد املدعي عليها بدل اليجار والزام املدعي عليها 
املوافق   اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
اأو  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch 1.C.15 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س   2017/8/9
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
�عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

    يف �لدع�ى رقم 2017/2457  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- دونر كباب م.د.م.���س جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام   طالب التنفيذ/ليم وي لوان وميثله:جو�سلن �سبلي خري اهلل قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )57200( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )4187( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدع�ى رقم 2016/538  عمايل  كلي 
نتينو�س  املدعي/كون�ستا  ان  م.د.م.���س  جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه/1- دونر كباب  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  اهلل  خري  �سبلي  وميثله:جو�سلن  كاناري�س 
2017/5/16 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/كون�ستا نتينو�س كاناري�س بالزام املدعى عليها باأن 
توؤدي للمدعي مبلغ )144520( درهم والفائدة عنه بواقع 9٪ اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية 
احلكم  �سريورة  فمن  التع�سفي  الف�سل  عن  التعوي�س  عدا  التام  ال�سداد  حتى  بتاريخ:2016/7/21 
نهائيا وحتى ال�سداد التام وبتذكرة عودة ملوطنه على الدرجة ال�سياحية عينا او قيمتها نقدا وقت 
امل�سروفات  من  باملنا�سب  عليها  املدعي  والزمت  اخ��ر  عمل  رب  بخدمة  يلتحق  م��امل  احلكم  تنفيذ 
واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
�ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثن  خالل  لال�ستئناف 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدع�ى رقم 2016/1920  جتاري  كلي 

حممد  �سعبان   -2 �����س.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  ل��الع��م��ال  �ستايل  �سوبر  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ي  اىل 
ع��ب��داحل��م��ي��د ع��ل��ي  جم��ه��ويل حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي/ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج الول - ف���رع دبي 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  اهلي  م�سطفى  عبدامللك  وميثله:حممد 
2017/6/22 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك اخلليج الول - فرع دبي بالزام املدعى عليهم 
وفائدة  درهم   )6.884.654.34( مقداره  مبلغ  املدعي  البنك  اىل  والتكافل  بالت�سامن  ي��وؤدوا  ان 
ب�سيطة بواقع 9٪ �سنويا من تاريخ:2016/9/19 وحتى متام ال�سداد والزامكم بالر�سوم وامل�ساريف 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري 
با�سم  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدع�ى رقم 2017/284  عقاري  كلي 

م��ازن��دراين  جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه/1- علري�سا مهدي �ساحلي  اىل 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ����س.م.ع  الوطني  دب��ي  الم���ارات  املدعي/بنك  ان 
دبي  الم���ارات  ل�سالح/بنك  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/7/17 بتاريخ  املنعقدة 
درهم   )3998792.74( مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  ����س.م.ع  الوطني 
وفائدة على هذا املبلغ بواقع 9٪ �سنويا من تاريخ:2017/3/2 حتى متام ال�سداد والزمته 
املحكمة امل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
�عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

يف �لدع�ى رقم 2017/1560  تنفيذ جتاري
�سينغ  جمهول حمل  ان��دار  �سا�سار  �سينغ  املنفذ �سده/1- هارجيت  اىل 
دبي(  )ف���رع  ال��ت��ج��اري  اب��وظ��ب��ي  التنفيذ/بنك  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا 
الدعوى  عليكم  اأق����ام  ق��د  ال�����س��وي��دي  ���س��ل��ط��ان  عي�سى  ومي��ث��ل��ه:حم��م��د 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال��زام��ك��م ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
)1886640.7( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدع�ى رقم 2017/2150  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- �سركة ريديان�س لالعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
الدعوى  يف   2017/5/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
باأن  عليها  املدعى  بالزام  دا�س  مونوهري  دا�س  ت�ساندرا  ل�سالح/مريدول  اعاله  املذكورة 
توؤدي للمدعي مبلغ )11938.40 درهم( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل 
يكن وقت التنفيذ قد التحقت بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�ساريف 
واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2017/2390  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- درابي�س اآند فلورز للتجارة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/�سوي�س بلهوتيل ال�سارقة قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
والر�سوم  دره��م  وق��دره )71664(  للمدعي مببلغ  ت��وؤدي  ب��ان  املدعي عليها  ب��ال��زام 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية 9٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية 
وحتى ال�سداد التام و�سم ملف النزاع رق��م:2017/359 جتاري. وحددت لها جل�سة 
لذا   Ch 1.C.14 بالقاعة  8.30 �س  ال�ساعة   2017/8/13 املوافق  الح��د  ي��وم  
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
�عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

    يف �لدع�ى رقم 2017/2633  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- عبدالغفور لتجارة املعادن ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
اأق��ام  عليك  القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد حبيب عمر دين قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���س��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )6200(
مبلغ )920( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
�عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

    يف �لدع�ى رقم 2017/2177  تنفيذ عمايل 
م.د.م.�����س  ف��رع  �����س.ذ.م.م  ب��ان��و���س  ���س��ده/1- مطعم ومقهى  املنفذ  اىل 
ريندوريو  بينوا  التنفيذ/�سارلن  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )53600(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�سوم خلزينة  دره��م  بال�سافة اىل مبلغ )3927( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
�عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

    يف �لدع�ى رقم 2017/2461  تنفيذ عمايل 
الق��ام��ة مبا  م.م.ح جمهول حمل  تيك  ���س��ده/1- غا�سرتمي  املنفذ  اىل 
ان طالب التنفيذ/ارتور جيم�س نورمان وميثله:هند حميد علي غدير 
الكتبي قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )477529( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )20000( مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

       مذكرة �عالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  �لدع�ى 2017/37  تظلم �سرعي

 -2 وري���ث  الفال�سي  بخيت  ب��ن  را���س��د  �سيف  1-ي��ح��ي جمعة   / ���س��ده  املتظلم  اىل 
بخيت  بن  علي  را�سد  �سيف  فهيمة   -3 الفال�سي  بخيت  علي  را�سد  �سيف  فاخرة 
الفال�سي جمهويل حمل القامة مبا ان املتظلم / هايدي فاروق حممود ال�سيد 
وميثله:حمدان حممد حمدان عبداهلل ال�سام�سي قد اأقام عليكم التظلم املذكور 
اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 2015/313 تركات �سوؤون 
الق�سر والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/8/16 
ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة :)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 الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
       �إعادة �إعالن بالن�سر

   فـي  �لدع�ى 2017/2258  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  حممد بن �سدقة بن �سليمان حكيم  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ توب اك�سالن�س لتاأجري ال�سيارات وميثله:حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى 
برهان الها�سمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )13620( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ 
لها  املعجل بال كفالة.  وح��ددت  بالنفاذ  التام و�سمول احلكم  ال�سداد  املطالبة وحتى 
 Ch 1.C.13 جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2017/8/15   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

       �إعادة �إعالن بالن�سر
   فـي  �لدع�ى 2017/2257  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  هاين بن في�سل بن �سامل باخ�سوين  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ توب اك�سالن�س لتاأجري ال�سيارات وميثله:حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى 
برهان الها�سمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
تاريخ  والفائدة 12٪ من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم  وقدره )2700( 
لها  املعجل بال كفالة.  وح��ددت  بالنفاذ  التام و�سمول احلكم  ال�سداد  املطالبة وحتى 
 Ch 1.C.13 جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2017/8/15   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدع�ى رقم 2017/195  جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- نواف حممد نور عبدالرحمن علي الفقي جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/2/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
بنك الحتاد الوطني اول:بالزام املدعي عليه ان يوؤدي اىل البنك املدعي مبلغ مقداره )645871( 
ثانيا:بالزام   - ال�سداد  ت��اري��خ:2016/7/27 وحتى متام  �سنويا من  بواقع ٪4.99  درهم وفائدة 
املدعي عليه ان يوؤدي اىل البنك املدعي مبلغ مقداره )135.430( درهم وفائدة بواقع 9٪ �سنويا 
درهم  الف  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامك  ال�سداد  متام  وحتى  ت��اري��خ:2016/7/27  من 
قابال لال�ستئناف  . حكما مبثابة احل�سوري  ذلك من طلبات  ورف�ست ماعدا  املحاماة  اتعاب 
ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثن  خالل 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدع�ى 2017/6552  عمايل جزئي
ان  ����س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  العاملية  املدعي عليه / 1-ك اي �سي  اىل 
اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�سوعها املطالبة  امل��دع��ي /خ���ادم خ��ان حممد ام��ن  ق��د 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   20184( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB174947199AE/2017  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم الثنن املوافق 2017/8/21 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدع�ى 2017/6405  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-م��ي��ك�����س ل��ل��و���س��اط��ة ال��ع��ق��اري��ة ��������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
اأق������ام عليك  الق����ام����ة مب���ا ان امل���دع���ي /���س��ي��ن��دي يل ب��ي��ان��ك��ا ب��ريوي��ن��ك��ي��ل  ق���د 
درهم(   55821( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
امل��ح��ام��اة رقم  وات��ع��اب  وال��ر���س��وم وامل�ساريف  وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ )4560 دره���م( 
املوافق  الث��ن��ن  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    mb174777903ae:ال�سكوى
2017/9/4 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2017/5619  عمايل جزئي

اىل امل����دع����ي ع��ل��ي��ه / 1-����س���ري���ف ح���ي���در ل��ن��ق��ل ال����رك����اب ب���احل���اف���الت امل����وؤج����رة 
�������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د ب�����س��ري حم��م��د اكرب  
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  امل��ط��ال��ب��ة مب�ستحقات  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام  ق��د 
)46762 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم 
املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB173671787AE:ال�سكوى
2017/9/7 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدع�ى 2017/6394  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هوم دي كري ل�سيانة املباين �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  امل��دع��ي /فلك �سري ب�سري اح��م��د  ق��د  مب��ا ان 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )27946 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB174922537AE  وحددت 
لها جل�سة يوم الثنن املوافق 2017/8/28 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدع�ى 2017/5083  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كيه ان كيه انرتنا�سيونال �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  مبا ان املدعي /هوجلر وهنكى  قد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )435238 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173282974AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/8/23 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدع�ى 2017/5850  عمايل جزئي
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  المنية  لالنظمة  1-امل��ري   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /بالل ا�سلم حممد ا�سلم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )34150 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( 
لها  وح��ددت    mb173137353ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.2:جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/8/23 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدع�ى 2017/6663  عمايل جزئي
اللكرتوين   وال��ت��ع��ام��ل  الت�سويقية  ل�����الدارة  1-ب������رواب   / ع��ل��ي��ه  امل��دع��ي  اىل 
���������س.ذ.م.م جم���ه���ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /ب��ي��ج��و ب���اب���و  ق���د اأق����ام 
 32863( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف رقم 
املوافق  الثنن  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    mb175035502ae:ال�سكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���س   08.30 ال�����س��اع��ة   2017/8/21
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدع�ى 2017/6858  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�سنافر لتنظيف املباين جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ عبدال�سهيد عبداحلليم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره����م(   2000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره����م(  وق����دره����ا)11910  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت    MB173186407AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت  امل��واف��ق:2017/8/14  الثنن 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

       �إعادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2017/5234  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ب���ون لل�سياحة جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / 
�سارافانان �سوبرامانيان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
ع��وده مببلغ )2000 دره��م( والر�سوم  وت��ذك��رة  عمالية وق���دره���ا)73600 دره��م( 
وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB174226656AE  وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  لذا   ch1.A.1:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �س  امل��واف��ق:2017/9/4  الثنن 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدع�ى 2017/5416  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بلو�سوم للعقارات جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
املطالبة مب�ستحقات عمالية  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  الينا ريزنكو  قد 
وقدرها)73666 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
الثنن  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    mb170780144ae:ال�سكوى رق���م 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة  امل���واف���ق:2017/9/4 
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 الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدع�ى 2017/5645  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ات�س ام جي للو�ساطة التجارية جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / ماي جوي باريجا ار�سيال  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(  وتذكرة عوده مببلغ )2000  درهم(  مب�ستحقات عمالية وقدرها)66110 
لها  وح���ددت    mb174285193ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.2:جل�سة يوم الربعاء املوافق:2017/8/23 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

       �إعادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2017/4726  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ار�سالن وجام�سيد للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / رحمت علي عبدالغفور  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)20007 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB172128555AE  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم الثنن املوافق:2017/9/4 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدع�ى 2017/5632  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م جمهول حمل  العطالت  بيوت  لتاأجري  1-ن��ريف��ان��ا   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / ويلفريدو جرلو�سريو باجنيلينان  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)22443 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB174531090AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي����وم الرب����ع����اء امل�������واف�������ق:2017/8/23 ال�����س��اع��ة 08.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدع�ى رقم 2017/1485  عمايل  جزئي 
���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة  اىل املحكوم عليه/1- ترينيون خلدمات تنظيف املباين 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/18 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/علي احمد حممد اأبو الكالم ما�سرت بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ 
)16.060 درهم( وتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها 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 ثالثن 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدع�ى رقم 2017/1437  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- كون�سبت لين للمالحة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان 

املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/18 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/

للمدعي مبلغ )79715  ت��وؤدي  باأن  املدعى عليها  بالزام  بهاي ميمون  ر�ساد عثمان  حممد 

درهم( وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا بقيمة )2000 درهم( ما مل يكن قد 

التحق بخدمة �ساحب عمل اخر وقت التنفيذ والزمتها امل�ساريف. حكما مبثابة احل�سوري 

قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 

 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدع�ى 2017/4762  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�سيدي للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / بركت �سمال ح�سن  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(  وتذكرة عوده مببلغ )2000  درهم(  مب�ستحقات عمالية وقدرها)24760 
لها  وح��ددت    MB171104035AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
القا�سي  مبكتب  ���س   08.30 ال�ساعة  امل����واف����ق:2017/8/28  الث��ن��ن  ي��وم  جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدع�ى 2017/4466  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم اللوؤلوؤ البي�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  وازي���ر   ار���س��اد حممد  / حممد 
درهم(  وتذكرة عوده مببلغ )2000  درهم(  مب�ستحقات عمالية وقدرها)34949 
لها  وح��ددت    MB172355057AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.1:جل�سة يوم الثنن املوافق:2017/9/4 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدع�ى 2017/4072  عمايل جزئي
ان  القامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  لل�سحن  / 1-ليال�س  املدعي عليه  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  املدعي / عمر رحيم زراوار خان  قد 
درهم(  وتذكرة عوده مببلغ )1000  درهم(  مب�ستحقات عمالية وقدرها)26970 
  MB172778848AE/2017:ال�سكوى رق���م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم 
ال�����س��اع��ة 08.30 �س  امل������واف������ق:2017/8/23  الرب���ع���اء  ي���وم  ل��ه��ا جل�سة  وح����ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

       �إعادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2017/4125  عمايل جزئي

ذ.م.م  �سولو�سنز منطقة حرة  انرتاكتيف ميديا  / 1-ادفان�سد  املدعي عليه  اىل 
اأقام  ق��د  رال جونزال�س   امل��دع��ي / جريمييا�س  ان  الق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)42970 درهم( 
وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء املوافق:2017/8/23 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدع�ى 2017/4837  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  املدعي عليه / 1-حممد جاكري للخدمات  اىل 
القامة مبا ان املدعي / كمال ح�سن �سراج احلق  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق����دره����ا)30.715  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB171241170AE:ال�سكوى وامل�ساريف رقم  والر�سوم  )2000 درهم( 
ال�����س��اع��ة 08.30 �س  امل������واف������ق:2017/8/23  الرب���ع���اء  ي���وم  ل��ه��ا جل�سة  وح����ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2017/4555  عمايل جزئي

والنظمة  الفنية  للخدمات  زبري  الدين وحممد  / 1-�سياء  عليه  املدعي  اىل 
املدعي /عدنان عبداحلميد   ان  القامة مبا  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  المنية 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره����م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   22910(
الثنن  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB173733039AE:ال�سكوى رق��م 
املوافق 2017/8/21 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2017/7632  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دنيا الحالم خلدمات تنظيف املباين جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد  بالكوت   �سالزار  املدعي /جويل جر  ان  مبا 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   2740( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175798158AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/8/15 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدع�ى رقم 2017/3209  عمايل  جزئي 
القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  ال�سالمة  لنظمة  احلياة  طريق  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف   2017/7/13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ت��وؤدي للمدعي مبلغ  باأن  املدعى عليها  بالزام  دار خان حق نواز خان  اعاله ل�سالح/نيك 
)8100 درهم( وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا مببلغ )2000 درهم( ما مل 
امل�ساريف  املنا�سب من  والزمتها  التنفيذ  اخر وقت  التحق بخدمة �ساحب عمل  يكن قد 
واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�عالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  �لدع�ى رقم 2017/2719  عمايل  جزئي 

ان  الق��ام��ة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  مل��ق��اولت  وال��ن��ور  الندى  املدعي عليه/1-  اىل 
بان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام  ق��دا  ���س��ادق  �سديق  حممد  املدعي/�سديق 
املحكمة حكمت بتاريخ:2017/7/27 وقبل الف�سل يف املو�سوع باحالة الدعوى للتحقيق ليثبت 
املدعي بكافة طرق الثبات مبا فيها القرائن و�سهادة ال�سهود مقدار الراتب الذي يتقا�ساه وانه 
للتحقيق  الطرق وح��ددت  بذات  النفي  للمدعي عليها  القامة و�سرحت  ب�سداد م�ساريف  قام 
جل�سة:2017/8/13 مبكتب القا�سي رق��م:2015 ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحا على ان تنتهي 
للجل�سة  �سهودهما  اح�سار  او  باعالن  للطرفن  و�سرحت  بدئه  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  منه 
املحددة مع اعالن الغائب من اخل�سوم بالن�سر وابقت الف�سل يف امل�سروفات ، قررت املحكمة 

تاجيل التحقيق جلل�سة:2017/8/13 لعالن املدعي عليها بالن�سر باحلكم التمهيدي. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�إخطار عديل بالن�سر 
رقم )20753/ 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها :  �سربجن فايل تريدجن �س.م.ح  املنطقه احلره بعجمان  .    

درهم   )78،914.00( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع  ( من  B / عجمان  ال�سيارة رقم ) 30553/ خ�سو�سي/  التنفيذية على 
ام �سي فرييكا  _ فان ثالجة مواد غذائية ( واملمولة ل�ساحلكم من  )�سي 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 �لكاتب �لعدل

حك�مة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�إخطار عديل بالن�سر 
رقم )20755/ 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  فواد اجنم ف�سل الرحمن   .    

درهم   )69،521.05( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع  ( من  ال�سارقة   /  1 24926/ خ�سو�سي/   ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة   ) �سالون   _ �سيفيك  )هوندا 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 �لكاتب �لعدل

حك�مة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�إخطار عديل بالن�سر 
رقم )20757  / 2017 (

امل��نذر   :  م�سرف ابوظبي ال�سالمي 
املنذر اإليه : عبدالعزيز �سفيق علي عبداحلكيم  .

اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )94،064.69( درهم نتيجة  ينذر املنذر املنذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 34113/ خ�سو�سي/ الفئة A / الفجرية  ( من 
نوع ) تويوتا هايلوك�س  - بيك اب كابينه مزدوجه ( واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 �لكاتب �لعدل

حك�مة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�إخطار عديل بالن�سر 
رقم )20767/ 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  عثمان قدير عبدالقدير   .    

درهم   )34،868.00( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 86306/ خ�سو�سي/ ابي�س / ال�سارقة ( من نوع 
)ني�سان التيما _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 �لكاتب �لعدل

حك�مة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�إخطار عديل بالن�سر 
رقم )20759  / 2017 (

امل��نذر   :  م�سرف اأبوظبي ال�سالمي 
املنذر اإليه : فيجوي بادينجاتات جورج جورج مامن .

درهم   )178،427.50( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 96121/ خ�سو�سي/ الفئة 1 / ال�سارقة ( من 
نوع ) لمربجيني  جالردو - كوبيه ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 �لكاتب �لعدل

حك�مة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�إخطار عديل بالن�سر 
رقم )20762/ 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  نا�سري احمد حممود �ساب حممود �سمال �ساب   .    

درهم   )43،769.00( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع  ( من  ال�سارقة   /  1 59097/ خ�سو�سي/   ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية 
)ني�سان تيدا _ هات�سباك ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 �لكاتب �لعدل

حك�مة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�إخطار عديل بالن�سر 
رقم )20761/ 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  منهاج احمد اعجاج احمد   .    

تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )26،628.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
)ميت�سوبي�سي  نوع  من   ) عجمان   /  A خ�سو�سي/   /30218  ( رقم  ال�سيارة 
لن�سر _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
 �لكاتب �لعدل

حك�مة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�إخطار عديل بالن�سر 
رقم )20765/ 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  نواب حيدر علي علي    .    

تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )6،000.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 68516/ خ�سو�سي/ B / دبي ( من نوع ) تويوتا كامري _ 
�سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من 

اأي نوع كانت،،،
 �لكاتب �لعدل

حك�مة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�إخطار عديل بالن�سر 
رقم )20758  / 2017 (

امل��نذر   :  م�سرف اأبوظبي ال�سالمي 
املنذر اإليه : ابراهيم خليل علي ابو الهيجاء .

اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )23،919.93( درهم نتيجة  ينذر املنذر املنذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 63324/ خ�سو�سي/ الفئة 13 / اأبوظبي ( من 
نوع ) ني�سان التيما - �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 �لكاتب �لعدل

حك�مة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�إخطار عديل بالن�سر 
رقم )20764/ 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  ماجد ح�سن الروا�سده   .    

درهم   )51،384.00( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 96717/ خ�سو�سي/ B / عجمان ( من نوع ) 
فورد اك�سبيد�سن _ ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 �لكاتب �لعدل

حك�مة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�إخطار عديل بالن�سر 
رقم )20763/ 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  ماركو�س فالينتينو ديا�س   .    

تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )30،297.78( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 53692/ خ�سو�سي/ N / دبي ( من نوع )تويوتا ياري�س _ 
�سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من 

اأي نوع كانت،،،
 �لكاتب �لعدل

حك�مة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�إخطار عديل بالن�سر 
رقم )20752/ 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  مناظر اقبال منظور احمد   .    

درهم   )31،575.00( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
A / عجمان ( من نوع  ال�سيارة رقم ) 79665/ خ�سو�سي/  التنفيذية على 
املنذر مع  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل  �سيدان _ �سالون  ك��ورول  )تويوتا 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 �لكاتب �لعدل

حك�مة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدع�ى 2017/6597  عمايل جزئي
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ال�سيافة  خلدمات  ح�سن  1-ام   / عليه  املدعي  اىل 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الديب   ال�سيد  عبد  �سربي  /جمال  املدعي 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )46034 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb174123134ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2017/8/21 املوافق  الثنن  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2017/5125  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م جمهول حمل  والفواكه  لتجارة اخل�سار  / 1-ح��وران  املدعي عليه  اىل 
القامة مبا ان املدعي /ا�سفاق احمد �سردار خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )28.333 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB171056499AE  وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/8/17 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2017/2672  عمايل جزئي

اىل اخل�سم املدخل/ 1-�سركة حو�س الكوثر ملقاولت العمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م 
- وميثلها  ����س.ذ.م.م  الفنية  املدعي /اجل��ود لالعمال  ان  الق��ام��ة مبا  جمهول حمل 
بالتوقيع/مولوي انور مولوي نظام الدين وميثله:حممد �سغري علي العوامي املن�سوري  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )22000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB170538429AE/2017  وحددت لها 
جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/8/17 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2017/7119  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-واحة التكاتف للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /خوجلي ال�سادق احمد عبداهلل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )96000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB175416703AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم الثنن املوافق 2017/8/14 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
�عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

    يف �لدع�ى رقم 2017/2277  تنفيذ عمايل 
�س.ذ.م.م  املطاطية  املنتجات  ل�سناعة  لند  جرين  �سده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ر�سوان �سرور قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )6780( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره���م   )920( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

       �إعادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2017/7156  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-القرية اخل�سراء خلدمات تنظيف املباين امل�ساكن �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / امري علي حممد �سرياز  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)14045 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 درهم( 
وحددت    MB175283490AE/2017:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.1:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �س  امل��واف��ق:2017/8/13  يوم الحد  لها جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فاأن  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  بثالثة  قبل اجلل�سة  للمحكمة  او م�ستندات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2017/2568  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  انرتنا�سيونال  1-كاليرفوينت   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /اولج����ي����دي ع��ي�����س��ى ي��و���س��ف  ق���د اأق���ام 
ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )7100 
رقم  وامل�������س���اري���ف  وال����ر�����س����وم  دره�������م(  ع������ودة مب��ب��ل��غ )1000  وت����ذك����رة  دره�������م( 
الحد  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    mb173897060ae/2017:ال�سكوى
املوافق 2017/8/13 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدع�ى رقم 2017/2714  عمايل  جزئي 

القامة  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  العامه  للتجارة  اي  ام  ال  املحكوم عليه/1-  اىل 
الدعوى  يف   2017/6/21 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/�ساليني مونياندي بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي 
ال�سياحية  الدرجة  مبلغ وقدره )55.500 درهم( وتذكرة عودة اىل موطنها على 
من  باملنا�سب  وال��زم��ت��ه��ا  اخ��ر  عمل  �ساحب  بخدمة  تلتحق  مل  م��ا  ن��ق��دا  او  ع��ن 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . املدعي  واعفت  امل�سروفات 
�ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثن 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
       �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدع�ى 2017/7127  عمايل جزئي             
 اىل املدعى عليه/1- �ساين يونيفرز للخدمات الفنية والتنظيف - �س ذ م م   
اأق��ام عليك  اأن املدعي/للن باتينو اوك��وى   قد  جمهول حمل القامة مبا 
درهم(   3305( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
ال�سكوى  وت��ذك��رة ع���وده مببلغ )3000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف  رق��م 
املوافق  ال��ث��الث��اء    ي��وم  لها جل�سة  )MB175243296AE(  وح��ددت 
2017/8/8   ال�ساعة 8.30 �سباحا  مبكتب القا�سي  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )5051 /2017 (

املنذره       :  دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليه :  قاري حممد جميل حممد �سعيد  .

نتيجة  �سداد مبلغ وقدرة )37،584.00( درهم  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 – التيما   ني�سان   ( ن��وع  ( من  دب��ي   /C/ 84576/ خ�سو�سي ( رق��م  ال�سيارة 
�سالون( موديل ) 2008 ( _ لون )ف�سي (   واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم ) 5055 /2017 (

املنذر       :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي  
املنذر اإليه : عالء عبدالعليم �سليمان حممد الطيب   .

نتيجة  �سداد مبلغ وقدرة )49،968.00( درهم  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 64708/ خ�سو�سي /J/ دبي ( من نوع ) كيا �سبورجت – ا�ستي�سن( 
موديل ) 2014 ( _ لون ) اأ�سود (   واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )5059 /2017 (

املنذره       :  دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليه :   ملك ب�سري خدا بخ�س ملك اأحمد   .

نتيجة  �سداد مبلغ وقدرة )13،192.00( درهم  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
على ال�سيارة رقم ) 31601/ خ�سو�سي /E/ دبي ( من نوع ) فورد فوك�س – 
�سالون( موديل ) 2006 ( _ لون ) اأبي�س (   واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية



�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم ) 2017/5049 (

املنذره       :  دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليه :  احمد جالل عبداحلميد ابوريه  .

نتيجة  �سداد مبلغ وقدرة )20،477.00( درهم  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 – التيما   ني�سان   ( نوع  ( من  دبي   /M/ 74605/ خ�سو�سي ( رقم  ال�سيارة 
�سالون( موديل ) 2008 ( _ لون ) ف�سي (   واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم ) 2017/5054 (

املنذره       :  دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليه :  ا�سرف عبداهلل عبداهلل  .

نتيجة  �سداد مبلغ وقدرة )27،082.00( درهم  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 – ن��وع ) ني�سان م��وران��و    ال�سيارة رق��م ) 96521/ خ�سو�سي /I/ دب��ي ( من 
ا�ستي�سن( موديل ) 2008 ( _ لون )ف�سي (   واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )5058 /2017 (

املنذره       :  دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليه :  ار�سالن حيدر حاجي غ�سنفر ر�سا  .

نتيجة  �سداد مبلغ وقدرة )57،718.57( درهم  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 – ال�سيارة رقم ) 71901/ خ�سو�سي /G/ دبي ( من نوع ) هوندا �سيفيك  
�سالون( موديل ) 2010 ( _ لون ) رمادي (   واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم ) 2017/5048 (

املنذره       :  دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليه :  بورو�سوتام �سوبيدي  .

نتيجة  �سداد مبلغ وقدرة )70،050.14( درهم  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 – �سياز    �سوزوكي  ن��وع )  ( من  دب��ي   /J/ رق��م ) 48028/ خ�سو�سي ال�سيارة 
�سالون( موديل ) 2015 ( _ لون ) ف�سي (   واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم ) 5045  /2017 (

املنذره       :  دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليه :  حافظ مظهر اقبال ب�سري احمد  .

نتيجة  �سداد مبلغ وقدرة )57،558.07( درهم  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 – ن��وع ) تويوتا ك��ورول   ال�سيارة رق��م ) 15769/ خ�سو�سي /P/ دب��ي ( من 
�سالون( موديل ) 2012 ( _ لون ) اأ�سود (   واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم ) 5050 /2017 (

املنذره       :  دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليه :  زاكري موك�سودير الرحمن  .

نتيجة  �سداد مبلغ وقدرة )36،616.00( درهم  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 – ن��وع ) تويوتا ك���ورول    ال�سيارة رق��م ) 35304/ خ�سو�سي /J/ دب��ي ( من 
�سالون( موديل ) 2012 ( _ لون ) اأبي�س (   واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )5046 /2017 (

املنذره       :  دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليه :  حامد باباتوندي يو�سف  .

نتيجة  �سداد مبلغ وقدرة )35،406.03( درهم  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 – التيما   ني�سان   ( نوع  ( من  دبي   /M/ 86261/ خ�سو�سي ( رقم  ال�سيارة 
�سالون( موديل ) 2012 ( _ لون ) ف�سي (   واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 

رقم )2017/5053 (
املنذره       :  دنيا للتمويل ذ.م.م.

املنذر اإليه :  �سريجيث كومار كليني بالكري�سنان  .
نتيجة  �سداد مبلغ وقدرة )35،778.00( درهم  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 64893/ خ�سو�سي /P/ دبي ( من نوع ) ني�سان �سني 1.6  – 
�سالون( موديل ) 2011 ( _ لون )ذهبي (   واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم ) 2017/5057 (

املنذره       :  دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليه :  �سكيب حمبت خان  .

نتيجة  �سداد مبلغ وقدرة )50،703.08( درهم  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 – ن��وع ) تويوتا كامري   دب��ي ( من   /F/ رق��م ) 81590/ خ�سو�سي ال�سيارة 
�سالون( موديل ) 2010 ( _ لون ) ابي�س (   واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )5047 /2017 (

املنذره       :  دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليه :  عثمان غني عبداملجيد  .

نتيجة  �سداد مبلغ وقدرة )61،641.00( درهم  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 – ان��وف��ا   تويوتا   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /F/ 80763/ خ�سو�سي  ( رق��م  ال�سيارة 
ا�ستي�سن( موديل ) 2011 ( _ لون ) اأبي�س لوؤلوؤي (   واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )5052 /2017 (

املنذره       :  دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليه :  عا�سم ب�سري حممد ب�سري راهي  .

نتيجة  �سداد مبلغ وقدرة )52،280.00( درهم  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 – التيما   ني�سان   ( ن��وع  ( من  دب��ي   /Q/ رق��م ) 20561/ خ�سو�سي ال�سيارة 
�سالون( موديل ) 2011 ( _ لون ) اأحمر (   واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )5056 /2017 (

املنذره       :  دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليه :  فينو فاليابارامبيل بورو�سوتامان  .

نتيجة  �سداد مبلغ وقدرة )19،941.00( درهم  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
على ال�سيارة رقم ) 76448/ خ�سو�سي /N/ دبي ( من نوع ) ني�سان تيدا  – 
�سالون( موديل ) 2009 ( _ لون ) اأبي�س (   واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

فقد�ن ج��ز �سفرت
ن�سري   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
هندي    ، كاركايل  بونامكاي 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
رقم )5327039( �سادر 
من الهند ، من يجده عليه 
الت���������س����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 050/3344798

فقد�ن ج��ز �سفرت
فقد املدعو /حممد ا�سف 
باك�ستان   ، يو�سف  حممد 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )1889743( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 056/7570612

فقد�ن ج��ز �سفرت
فقد املدعو /مري نواز خان 
افغان�ستاين    ، ج���ان  م���ريام 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
�سادر   )965779( رق���م 
يجده  م��ن  افغان�ستان  م��ن 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 055/3589756

فقد�ن ج��ز �سفرت
حممد  �سيد   / امل��دع��و  فقد 
في�سل  ���س��ي��د  ف��ي�����س��ل  ب����ن 
اجلن�سية  ب��اك�����س��ت��ان   ، ع��ل��ي 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )8915641(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/6875445

فقد�ن ج��ز �سفرت
بت  /ماريانه  املدعو  فقد 
اندوني�سيا   ، امن  حممد 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )132901( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/8132927

فقد�ن ج��ز �سفرت
علي  �سعيد   / املدعو  فقد 
باك�ستان   ، خ���ف���ار  خ�����ان 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )4126081( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/6109372

فقد�ن ج��ز �سفرت
حممد   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�سفا  ع�سر  ال��دي��ن  ج�سيم 
اجلن�سية  ب���ن���غ���الدي�������س   ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج�������������واز   -
يجده  م��ن   )527082(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/5704491

فقد�ن ج��ز �سفرت
رمي�����ا   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�سوريا   ، امل��ح��ام��ي��د  ن��اي��ف 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )7403961( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/4434876

فقد�ن ج��ز �سفرت
/م�سكرم  امل����دع����و  ف���ق���د 
اثيوبيا    ، مل����ي  ت�������س���ج���اي 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )1573906( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/3224402

فقد�ن ج��ز �سفرت
نورليلى بت   / املدعو  فقد 
م�سدا مو�ستيكا ، اندوني�سيا 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  م��ن   )815811(
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/4414239 

فقد�ن ج��ز �سفرت
رو������س�����ان   / امل������دع������و  ف����ق����د 
راجو  ك��و���س��وك��وجن��و  راج����و 
الهند   ، ك����و�����س����وك����وجن����و 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  من   )6506932(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 056/8265240

فقد�ن ج��ز �سفرت
دلوار  امل��دع��و /حم��م��د  فقد 
عبدامللك  حم���م���د  ح�����س��ن 
اجلن�سية  ب���ن���غ���الدي�������س   ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )0130496(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/3157764

فقد�ن ج��ز �سفرت
رو�سيلى   / امل���دع���و  ف��ق��د 
الهند   ، ���س��اه��ي��د  ���س��اه��ي��د 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )8435199( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/2957159

فقد�ن ج��ز �سفرت
فقد املدعو / ر�سا حممد 
العراق     ، ال�����دوري  ت��رك��ى 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )3964186( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/7586056

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/03600/2017 / �سكني   
�ل�سادر يف �لدع�ى رقم 02/00694/2017  �سكني- �يجار�ت بالن�سر

اىل املنفذ �سده : بيمان عبدالرحيم �سفيعى 
والقرن الأخ�سر للتجارة العامة - �س ذ م م  - جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: ات�س وات�س لال�ستثمار والتطوير - �س ذ م م   
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

1- وما ي�ستجد حتى الخالء التام بواقع اجرة �سنوية قدرها 150.000 
2- الزام املدعي عليه باخالء املاأجور وذلك لعدم �سداد الجرة 

، مع  امل�ستحقات اليجارية من 2016/10/6 وحتى 2017/1/19  3- و�سداد 
الزامه بتقدمي براءة  الذمة من املاء والكهرباء  

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 الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/03284/2017 / �سكني   
�ل�سادر يف �لدع�ى رقم 02/01896/2017  �سكني- �يجار�ت بالن�سر

اىل املنفذ �سده : جلف انرت�ستد اويل كوربوري�سن - �س ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : دينا احمد �سالح يزبك  
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

1- ما ا�ستجد من ايجار حتى تقدمي لئحة التنفيذ 
التنفيذ خالية  لطالب  وت�سليمها  املوؤجرة  العن  �سده  املنفذ  اخالء   -2

من ال�سواغل 
 - م���ن 2016/11/1   امل�����دة  ع���ن  اي���ج���ار  ك���ب���دل  ب���ه  امل���ح���ك���وم  امل��ب��ل��غ   -3

 2017/3/31
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 الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/04038/2017 / جتاري    
�ل�سادر يف �لدع�ى رقم 02/02537/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�سر

اىل املنفذ �سده : ادفانتوم اإنوفي�سن تكنولوجيز منطقة حرة - ذ م م
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة - ذ م م    
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

1- وما ي�ستجد حتى الخالء التام - الزام املدعي عليها بان تقدم للمدعية 
براءة ذمة من اثمان املياه والكهرباء 

2- الزام املدعي عليها باخالء املاأجور وت�سليمه للمدعية خاليا من ال�سواغل
قيمة  دره��م   343.105.00 مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ال��زام   -3

الجرة امل�ستحقة للفرتة من 2015/8/20 اىل 2017/3/15  
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
يتم  �سوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�سر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/04069/2017 / جتاري    
�ل�سادر يف �لدع�ى رقم 02/04548/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�سر

اىل املنفذ �سده : دي زون للمقاولت - �س ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ :  نبيل اهلي ملقاولت البناء - �س ذ م م    
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

 1- بالزام املدعي عليها باخالء العقار املوؤجر وت�سليمه خاليا من ال�سواغل 
للفرتة من  الي��ج��ار  ب��دل  دره���م  وق���دره 33.750  ب�����س��داد مبلغ  ال��زام��ه��ا   -2
 ، الفعلي  الخ���الء  حتى  منه  ي�ستجد  وم��ا    2017/5/21 ولغاية   2017/3/1

والزامها بتقدمي براءة الذمة من الكهرباء واملاء 
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
يتم  �سوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�سر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/باب الق�سر لل�سيانة 

العامة رخ�سة رقم:CN 2116359 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي �سهيل علي �سهيل الرا�سدي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف فهد يون�س احمد اخل�سر احلو�سني
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية م غ 

�لعدد 12091 بتاريخ 2017/8/8

اإع����������الن
ال�سباب  ال�س�����ادة/جنوم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1178632:لل�سيانة العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سلطان خالد �سعيد خلفان الغافري ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد �سعيد خلفان �سعيد الغافري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية م غ 
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تراث  لنادي  التابع  والبحوث  للدرا�سات  زايد  مركز  نظم 
من  ال�ساد�ص   “ بعنوان  ن��دوة  الأول-  اأم�ص   - الإم���ارات 
زايد  جلو�ص  ذك��رى  يف  وجتليات  ا�ستلهام  اأغ�سط�ص.. 
اخلر “ وذلك تزامنا مع اإطالق “ عام زايد “ ك�سعار لعام 

.2018
حتدث يف الندوة.. الكاتب واملفكر ال�سرتاتيجي الدكتور 
الوهاب  عبد  جنيب  الدكتور  والأكادميي  احل�سن  يو�سف 
وقدم  باأبوظبي  نيوز  جلف  مكتب  مدير  ر�سيد  اهلل  وعبد 
الدرا�سات  ق�سم  رئي�ص  الدرعي  را�سد  حمدان  واأداره���ا 

والبحوث والندوات باملركز.

ثقافة وفن�ن

اأغ�سط�س  ال�ساد�س من  “ حينما نتحدث عن  وقال الدرعي 
اأبوظبي  يف  كافة  ال�سعد  على  ج��ذري  تغيري  من  تبعه  وم��ا 
وما حولها فاإننا نتحدث عن يوم اختزل اأمة يف رجل فاأينع 

اخلري يف هذه الأر�س املتعط�سة للح�سارة ».
واأ�ساف ما بن ال�ساد�س من اأغ�سط�س والثاين من نوفمرب 
�ستان كبري حيث رحل زاي��د اخلري عن دول��ة عربية ر�سمت 
اأحد اأجنح مناذج الوحدة يف التاريخ احلديث وتتمتع بر�سيد 
واف���ر م��ن ال��ت��ق��دي��ر والإج�����الل زاخ����رة ب��ال��ع��ل��م��اء والرجال 

الأفا�سل املت�سلحن بالعلم والعمل.   
وحتدث الدكتور احل�سن عن اإجنازات املغفور له ال�سيخ زايد 

“طيب اهلل ثراه “ يف ذكرى جلو�سه قبل 5 عقود.
واإجن��ازات��ه على  تاريخي مل�سريته  م��وؤك��دا من خ��الل عر�س 
املعوقات  كافة  ال�سيا�سي وجت��اوزه بحكمة وب�سرية  ال�سعيد 
الحتاد  بناء  نحو  املنطقة  تواجهها  كانت  التي  والتحديات 
وقيام الدولة لي�س ب�سبب الرثوة والبرتول فهما متوافران 
لدول كثرية مل ت�سل اإىل ما حققه من عمل عظيم بل بتوافر 
الإرادة احلا�سمة والعزمية لدية والتفاف النا�س من حوله.

اهلل  عبد  �سعادة  ح�سرها  التي  ال��ن��دوة  يف  احل�سن  رك��ز  كما 
النادي  يف  امل�ساندة  للخدمات  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ح��ريب��ي 
الدولة على  وال��رتاث يف  والفكر  الثقافة  ونخبة من رج��ال 

�سمات زايد و�سفاته وجتربته مع احلكم.
ا�ستثنائيا ووحدويا من طراز رفيع  “ لقد كان قائدا  وقال 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  تاأ�سي�س  اإىل  دع��ا  م��ن  اأول  وك��ان 
عام 1973 حتى مت له ذلك يف عام 1981 بعد عمل �ساق 
نحتفل  اأن  اأهمية  اإىل  احل�سن  تطرق  ثم  خمل�س..  وجهد 
اأننا بذلك ن�ستلهم جتربته وما  التاريخ املجيد موؤكدا  بهذا 
 “ املقبلة.. فقد كان  اأن نعلمه  من خاللها لأجيالنا  ميكن 
رحمه  اهلل” القدوة احل�سنة يف كل �سيء مكر�سا جل حياته 

لتحقيق مبادئ الت�سامح والوفاق بن الأ�سقاء.
واختتم حديثه بالقول “ اإن  فقيد الوطن الكبري حقق لنا 

دولة الرفاه وبنى دولة نافعة ومفيدة للعامل تت�سرف بحكمة 
بن الأمم من خالل نهج  الواقعية ال�سيا�سية والبتعاد عن 
ر�سيدة  بو�سلة  لنا  ت��رك  حتى  والتحالفات  ال�ستقطابات 

لإدارة هذه ال�سفينة التي يقودها باقتدار اأبناوؤه الأجالء.   
ورك����ز ال��دك��ت��ور جن��ي��ب ع��ب��د ال���وه���اب ع��ل��ى م���ب���داأ ور�سالة 
اأن���ه رم��ز �سامخ وخ��ال��د يف  زاي���د.. م��وؤك��دا  الت�سامح يف فكر 

ذاكرتنا جميعا.
الدولة.. �سنجد  بناء  اإىل م�سريته يف  “ عندما ننظر  وقال 
اأنه ا�ستوحى جتربته يف ذلك من خالل تبني فكرة الفطرة 
نظرا ملا امتاز به من فطرة �سليمة نقية خلت من التاأثريات 
العمل  جتربة  األهمته  ا�ست�سرافية  روؤي��ة  اأك�سبه  ما  ال�سلبية 
البعيد  الأم�����د  ذات  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  وو����س���ع  للتخطيط 
النا�س  واق��ع  من  وجتربته  فكره  ا�ستمد  اأن  جانب  اإىل  ه��ذا 

وفق  يعمل  زعيما  يكون  اأن  يف  فنجح  لهم  واإخال�سه  وحبه 
العطرة تزخر ب�سفحات م�سرقة  .. ف�سريته  ال�سورى  مبداأ 
�سطرها التاريخ باأحرف من ذهب ل�سنوات طويلة من العمل 

الوطني والقومي الذي مل يتوقف يوما.
تاأ�سي�س  زاي��د اخلري يف  اإىل م�سرية  وتطرق عبد اهلل ر�سيد 
بتاأ�سي�س  توجيهاته  م��ن   ب���دءا  مم��ي��زة  اإع��الم��ي��ة  منظومة 
العديد من املوؤ�س�سات وال�سحف مرورا باهتمامه باأن يكون 

لدينا اإعالم مناف�س.
“ كان رحمه اهلل يتابع ال�سحف ويبدي وجهة نظره  وقال 
والرتقاء  بالتطوير  دائ��م��ا  وي��وج��ه  والعناوين  املحتوى  يف 
ال�سند  ل��ول  ب��اأن��ه  خمتتما   ..“ ال�سحفي  العمل  مبنظومة 
والدعم الذي كان يقدمه ال�سيخ زايد لالإعالم ب�ستى اأنواعه 
مل��ا ك��ان لنا ال��ي��وم ه��ذا الإع����الم ال��ق��وي وامل��واك��ب لتطورات 

الع�سر.   
بن  رب��ي��ع  جمعة  لل�ساعر  مم��ي��زة  م�ساركة  ال��ن��دوة  و���س��ه��دت 
ياقوت  النعيمي الذي األقى ق�سيدة وطنية يف مدح �ساحب 
 “ ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل  عبد  والباحث  الكاتب  قدمها  ومداخلة   “ اهلل  حفظه 
منذ  ال�سحفية  جتربته  خاللها  ا�ستعر�س  الرحمن  عبد 
ال�سيخ  البيئة ال�سحفية يف عهد  1975 وكيف كانت  العام 
الأحداث  خمتلف  معاي�سة  يف  فيها  العاملن  وحما�سة  زايد 
التي  امليدانية  ال��زي��ارات  وتغطية  ووطنية  �سادقة  مب�ساعر 
كان يقوم  بها الراحل الكبري اإىل خمتلف اأرجاء الدولة وفق 

ر�سالة ومهنية عالية اجلودة.
وعقب ختام الندوة .. اأكدت فاطمة م�سعود املن�سوري مديرة 
الإم���ارات  ت��راث  ن��ادي  اأن  وال��ب��ح��وث  للدرا�سات  زاي��د  مركز 

ي��ح��ر���س ع��ل��ى ت��وث��ي��ق امل��ن��ا���س��ب��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة امل��ه��م��ة والتي 
�ساهمت يف تغيري جمرى الأحداث التاريخية باملنطقة وهو 
�سمو  لروؤية  التوجه احل�ساري  ر�سالته من  ي�ستمد  يف ذلك 
ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س 

الدولة رئي�س النادي.
وقالت “ ل اأجل يف املنا�سبات من يوم ال�ساد�س من اأغ�سط�س 
وهو ذكرى تويل املغفور له ال�سيخ زايد مقاليد حكم اأبوظبي 

.«
بالن�سبة  عاديا  يوما  يكن  مل  باأنه  جميعا  “ ن�سعد  م�سيفة 
ي��ع��ت��ربه ج���زءا ا���س��ي��ال م��ن هويته  ال���ذي  ل�سعب الإم������ارات 
ال�سهادات  املحريبي  اهلل  عبد  �سعادة  ق��دم  ثم  الوطنية”.   
اإدارة  التقديرية والدروع للم�ساركن يف الندوة تقديرا من 
هذا  ذك��رى  اإحياء  يف  املميزة  وم�ساركتهم  جلهودهم  النادي 

•• دبي-الفجر: 

اأمام  الت�سجيل  ب��اب  فتح  ال��دويل عن  ال�سينمائي  دب��ي  اأعلن مهرجان 
الطلبة وو�سائل الإعالم والعاملن يف هذه ال�سناعة من خالل موقعه 
 6 14 التي �ستقام يف الفرتة من  ال�  الإلكرتوين للم�ساركة يف دورته 
الأعمال  اأح���دث  خاللها  �سيعر�س  حيث   ،2017 دي�سمرب   13 اإىل 
روائية  وغري  روائية  واأف��الم  وحملين  عاملين  ملخرجن  ال�سينمائية 

طويلة وق�سرية، بالإ�سافة اإىل اأفالم بتقنية الواقع الفرتا�سي.
اأدرج��ت جملة »كوندي نا�ست ترافيلر« الأمريكية مهرجان دبي  وقد 
يف  �سينمائياً  15 مهرجاناً  “اأف�سل  قائمة  ال��دويل �سمن  ال�سينمائي 
بعد اأن عزز املهرجان �سمعته وجهة مميزة لكت�ساف الأفالم  العامل”، 

الرائعة واملميزة من العامل العربي وبقية دول العامل.
اإىل الطالب وو�سائل الإعالم واملخ�سرمن  الدعوة  املهرجان  ويوجه 
يف عامل ال�سينما و�سركات البث والإعالن لالن�سمام اإىل اأكرب جتمع 
�سينمائي من خمرجن ومنتجن وكتاب �سيناريو وحمررين وفناين 
14 م��ن امل��ه��رج��ان، حيث �سي�سلط  حت��ري��ك وم��وزع��ن يف ال����دورة ال��� 

املهرجان ال�سوء على م�ستقبل �سناعة ال�سينما.
الدويل  ال�سينمائي  دب��ي  مهرجان  يف  وامل�ساركن  اجلمهور  ويق�سي 
اأولوية  ت��ذاك��ر  منها   ف��ري��دة،  �سينمائية  جت��رب��ة  و���س��ط  اأي���ام  ثمانية 
ملجموعة مميزة من العرو�س الأوىل لأفالم حملية واإقليمية وعاملية 
ال�سحافية  امل��وؤمت��رات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  احل��م��راء،  ال�سجادة  وح��ف��الت 
واملنتديات وعرو�س الواقع الفرتا�سي واجلل�سات التي جتمع املواهب 
ال�ساعدة ونخبة من اأهم املخ�سرمن بهذه ال�سناعة يف مدينة جمريا، 

مقر املهرجان. 
و�سوف  امل��ه��رج��ان،  م��ع  ال�سينمائي  دب��ي  ���س��وق  ن�ساطات  ت��ت��زام��ن  كما 
ي�سارك فيها ما يزيد عن 4000 مندوب من اأكرث من 60 بلداً بهدف 
املمار�سات.  اأف�سل  وم�ساركة  مهمة  �سراكات  واإقامة  م�ساريعهم  ربط 
بالفعاليات  مليئاً  ج��دوًل  املا�سي  العام  يف  ال�سينمائي  دبي  �سوق  قدم 
التي �سمت اأكرث من 75 متحدثاً، من بينهم املخرج والكاتب واملنتج 
اآ�سف كاباديا، الفائز بجائزة الأو�سكار والأكادميية الربيطانية لفنون 
واملخرج  اآل جاك�سون،  ال�سهري �سامويل  واملمثل  والتلفزيون،  الأف��الم 
اإيزاك�س،  بوون  و�سرييل  اأبراهام�سون،  ليني  الأو�سكار  جلائزة  املر�سح 
تريي  اإىل  بالإ�سافة  املتحركة،  ال�سور  وعلوم  فنون  اأكادميية  رئي�سة 

ال���دورات  و���س��ه��دت  ال�سينمائي.  ك��ان  مل��ه��رج��ان  الفني  امل��دي��ر  ف��رمي��و، 
ذلك  يف  مبا  تلفزيونية،  وموؤ�س�سات  اإن��ت��اج  �سركات  م�ساركة  ال�سابقة 
�سبكة نتفلك�س واإ�س تي اإك�س وفيلم ني�سن واإت�س بي اأو يف هذه املبادرة.
�سهدت تقدمي   2016 العام  للمهرجان يف  ال�سابقة  ال��دورة  اأن  يذكر 
 DIFFerent« م���رة،  لأول  الف��رتا���س��ي  ال��واق��ع  �سينما  ب��رن��ام��ج 
لختبار  ن��اف��ذة  امل��ه��رج��ان  رواد  لإع��ط��اء  وامل�سمم   ،»REALITY
اإمكانيات تقنية الواقع الفرتا�سي من خالل عر�س الأفالم بطريقة 
ال��ربن��ام��ج يف �سينما دو للواقع  ه���ذا  اأف����الم  ك��ل��ي��اً. وع��ر���س��ت  ج��دي��دة 
الفرتا�سي املدعومة من �سام�سوجن. واأعلن عن جتديد م�ساركة هذه 
املبادرة، التي تعدرّ لأوىل من نوعها يف املنطقة، يف دورة املهرجان هذا 
الواقع  ال�سينمائية، مبا يف ذلك تقنية  اأحدث البتكارات  العام لتقدم 

املعزز.
وقالت �سيفاين بانديا، املدير العام ملهرجان دبي ال�سينمائي الدويل: 

لل�سيوف،  تن�سى  ل  جت��رب��ة  امل��ه��رج��ان  ت��ق��دمي  ل�����س��م��ان  ب��ج��د  نعمل 
وعر�س اأو�سع جمموعة من الأفالم املنوعة ملخرجن �سباب موهوبن 
واآخرين معروفن عاملياً يف كل دورة من دورات املهرجان. وبعيداً عن 
ال�سا�سة الف�سية، هناك ثروة من املعرفة والإبداع يف برنامج �سوق دبي 

ال�سينمائي وملتقى دبي ال�سينمائي. 
للتوا�سل  مهماً  حم��وراً  ال�سينمائي  دب��ي  �سوق  يعدرّ  بانديا:  واأ�سافت 
القرار،  وال��دويل واخل��رباء و�سناع  والإقليمي  املحلي  الفكر  ق��ادة  مع 
�سواًء يف قطاع الإعالم اأو ال�سينما اأو التلفزيون. ويرحب املهرجان يف 
�سهر دي�سمرب من كل عام باملخرجن واملنتجن واجلهات الفاعلة من 
اأنحاء العامل مل�ساركة ق�س�س جناحهم واإلهام املواهب النا�سئة  جميع 
يف املنطقة. ل زال اأمامنا الكثري مل�ساهدته واختباره واكت�سافه، ون�سجع 
اجلميع على الت�سجيل مبكراً للتاأكد من كونهم جزًء من هذه التجربة 

ال�سينمائية والإبداعية املميزة.

ت�سدرت اإذاعة القراآن الكرمي من اأبوظبي 
املحطات  ل����الإع����الم  لأب���وظ���ب���ي  ال��ت��اب��ع��ة 
الإذاع���ي���ة ال��ن��اط��ق��ة ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة على 
م�ستوى الدولة من حيث ح�ستها ال�سوقية 
24 يف املائة  من امل�ستمعن التي جت��اوزت 
من جمموع العرب يف الدولة.. وفق اأحدث 
نحو  وتف�سيالت  ميول  ا�ستطلعت  درا�سة 

2800 �سخ�سا.
عن  ال�سادرة  ال��دوري��ة  الدرا�سة  واأظ��ه��رت 
البحوث  يف  املتخ�س�سة  اإب�����س��و���س  ���س��رك��ة 
الكرمي  القراآن  اإذاع��ة  الإعالمية موا�سلة 
م��ن اأب��وظ��ب��ي - ال��ت��ي ت��ن��درج حت��ت مظلة 
على  ت��رب��ع��ه��ا   - الإذاع���ي���ة  اأب��وظ��ب��ي  �سبكة 
متابعة  الأك���رث  الإذاع��ي��ة  املحطات  قائمة 
دولة  امل�ستمعن من مواطني  بن جمهور 
اأر�سها  ع��ل��ى  املقيمن  وال��ع��رب  الإم�����ارات 
من  امل���ائ���ة  يف   41 ب��ل��غ��ت  ا���س��ت��م��اع  بن�سبة 

اإجمايل جمهور امل�ستمعن.
القراآن  لإذاع���ة  القيا�سية  النتائج  وج��اءت 
الكرمي من اأبوظبي لتوؤكد مكانتها املتميزة 
عام  انطالقتها  منذ  عليها  حافظت  التي 
والرائدة  الأوىل  الإذاع���ة  لتكون   1979
الإمارات  العربية يف دولة  الإذاع��ات  و�سط 
م��ن ح��ي��ث ا���س��ت��ح��واذه��ا ع��ل��ى اأع��ل��ى ن�سبة 

ا�ستماع.
وقال عبد الرحمن الطنيجي مدير اإذاعة 
القراآن الكرمي “ اإن حمافظة اإذاعة القراآن 
ال���ك���رمي م���ن اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى ن�����س��ب النمو 
خالل  وبخا�سة  وامل�ستدامة  الت�ساعدية 
نتيجة  يعترب  امل��ا���س��ي��ة  ال��ث��الث  ال�����س��ن��وات 
التي  والهادفة  النوعية  للربامج  طبيعية 
وا�ستنادها  الرباجمية  دوراتنا  بها  متيزت 

مبا  تتبعه  ال��ذي  ال�سرتاتيجي  النهج  اإىل 
يتفق مع م�ستهدفات اأبوظبي لالإعالم ».

واأ����س���اد ال��ط��ن��ي��ج��ي ب��ج��ه��ود ف��ري��ق العمل 
وال���ك���ف���اءات ال��وط��ن��ي��ة ال���ت���ي ع��م��ل��ت على 
ظل  يف  ومكانتها  الإذاع���ة  ح�سور  تر�سيخ 
املناف�سة التي ي�سهدها ال�سوق الإذاعي على 
ن�سب  اإىل  بالنظر  وذل��ك  ال��دول��ة  م�ستوى 
ن�سب  �سعف  تناهز  التي  ال��ي��وم  ال�ستماع 
الإذاعات  من  مناف�سيها  لأق��رب  ال�ستماع 
ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى م�ستوى  ب��ال��ل��غ��ة  ال��ن��اط��ق��ة 

الدولة.
وبح�سب نتائج “ اإب�سو�س “.. بلغت ح�سة 
العرب  امل�ستمعن  م��ن  ال�سوقية  الإذاع����ة 
27 يف املائة على م�ستوى الدولة يف  نحو 
الإذاعي  بلغت ح�ستها من اجلمهور  حن 

من املواطنن ما ن�سبته 20 يف املائة.
القراآن  اإذاع�����ة  ال��ط��ن��ي��ج��ي حت��ر���س  وق����ال 
ال��ك��رمي ع��ل��ى ت��ق��دمي حم��ت��وى ي�ساهم يف 
اإىل  ت��دع��و  ب��رام��ج  امل��ع��رف��ي��ة ع��رب  التنمية 
ال��و���س��ط��ي��ة يف ال��ف��ك��ر وت���ربز ���س��ورة ديننا 
تاريخ  يف  احل���������س����اري  ودوره  احل���ن���ي���ف 
الإ�سالم  قيم  ن�سر  اإىل  اإ���س��اف��ة  الب�سرية 

وروح الت�سامح.
وجاءت هذه النتائج الريادية يف وقت لعبت 
فيه اإذاعة القراآن الكرمي من اأبوظبي دورا 
كبريا يف رفد املحتوى الإذاعي العربي على 
م�ستوى الدولة مبجموعة براجمية متميز 
خالل �سهر رم�سان املبارك والتي توا�سل 
النهج ذاته خالل املرحلة املقبلة وبخا�سة 
التي  اجل��دي��دة  الرباجمية  ال���دورة  �سمن 
املبا�سر  وال���ب���ث  احل����ج  م��و���س��م  ���س��ت��واك��ب 

لل�سعائر املقد�سة من بيت اهلل احلرام.

اإذاعة القراآن الكرمي من اأبوظبي تت�سدر 
االإذاعات العربية على م�ستوى الدولة

مركز زايد للدرا�سات والبحوث ينظم ندوة حول م�سرية القائد املوؤ�س�ش

فتح باب الت�سجيل يف مهرجان دبي ال�سينمائي بدورته الـ 14

جائزة حمدان بن حممد للت�سوير تعلن الفائزين مب�سابقة الت�سوير املقرب
اأعلنت الأمانة العامة جلائزة حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم الدولية للت�سوير ال�سوئي عن الفائزين 

مب�سابقة ان�ستغرام ل�سهر يوليو التي كان مو�سوعها الت�سوير املقرب .
والفل�سطيني  امل�سعودي  را�سد  والعماين  احلب�سي  يو�سف  الإماراتي  هم  عرب  م�سورين   4 بامل�سابقة  وفاز 
بوديانتو على اخلانة  واهيو  الإندوني�سي  امل�سور  بينما حافظ  والعراقي ع�سام جا�سم  عبدالرحمن حماد 

امل�ستمرة لإندوني�سيا يف قوائم الفائزين.
و�سيح�سل الفائزون على امليدالية التقديرية اخلا�سة باجلائزة و�ستن�سر �سورهم واأ�سماوؤهم على احل�ساب 

الر�سمي للجائزة على ان�ستغرام .
واكد �سعادة علي خليفة بن ثالث الأمن العام للجائزة اهمية احل�سور العربي الكبري للم�سورين املتميزين 
يف جمال يعترب من املجالت الب�سرية ال�سعبة واملعقدة والتي تتطلب قدرا كبريا من الهتمام بالتفا�سيل 
للو�سول للنتائج املطلوبة والتي ل ن�ستطيع اأن نراها بالعن املجردة وت�سلط ال�سوء على تفا�سيل مده�سة 
اأعمال  اإنتاج  الناجح على  وتركيزهم  التناف�سية وعملهم اجلاد  تنامي قدراتهم  يعك�س  ما  ندركها  نكن  مل 

فريدة م�ستحقة للفوز بكل جدارة .
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عوامل كثرة اثرت يف جناح امل�سل�سل

يو�سف اخلال: )اأدهم بيك( كان يجب اأن ُيعر�ش خارج رم�سان
املو�سم  يف  ة  بقورّ يناف�س  اأن  ع  وتوقرّ بيك(  )اأدهم  م�سل�سل  على  راهن  • الكل 
لكن  امل�����س��اه��دة...  بن�سب  الأوىل  امل��رات��ب  يحقق  واأن  ال��ف��ائ��ت،  ال��رم�����س��اين 

الوقائع جاءت عك�س التوقعات؟
- الأمر مرتبط مبزاج النا�س، فاإما اأن يكونوا معنا اأو ل.

• كيف؟
لأن��ه م�سل�سل  ُيعر�س خ��ارج رم�سان  اأن  ك��ان يجب  بيك(  )اأده��م  - م�سل�سل 
اأن  ُيفرت�س  يكن  ومل  �سيفية،  واأخ���رى  �ستوية  م�سل�سالت  هناك  �ستوي. 

)معتمة(  امل�سل�سل  اأج��واء  اأن  ل�سيما  رم�سان،  �سهر  يف  ُيعر�س 
ول تنا�سب اجلو رّ احلالية، وه��ذا عامٌل واح��ٌد من عوامل 

اأخرى خمتلفة، عطفاً على اأن توقيت عر�س امل�سل�سل يف 
باً على الإطالق. رم�سان مل يكن منا�سمِ

املُْنتمِج وكل  • كممثرّل �ساحب خربة وجتربة، وكذلك 
اإىل  َمن �سارك يف ولدة هذا العمل، ملاذا مل تلفتوا 

ناحية التوقيت يف وقت �سابق؟
- قلُت اإن هذا �سبب واحد من اأ�سباب اأخرى خمتلفة. 

ال�سبب، كان هناك م�سل�سل قبالته  واىل جانب هذا 
ق ن�سبة م�ساهد عالية  ُيعر�س يف نف�س التوقيت، وحقرّ
الذي  الثاين من م�سل�سل )وي��ن كنتي(،  وه��و اجل��زء 

رم�سان  يف  متابعته  على  النا�س  حر�س 
تابعوا  ب���ع���دم���ا  ال���ف���ائ���ت، 

الأول  اجل���زء 

م�سل�سل  اإىل  النا�س  ت�سدرّ  مل  اأ�سياء  هناك  اأن  كما   .2016 رم�سان  يف  منه 
)اأدهم بيك(، لذا فاإن كل هذه العوامل جمتمعة انعك�سْت �سلباً على العمل 

رْت عليه. واأثرّ

ة اأم اأنك تتعامل مع الأمر على اأنه جمرد عمل  • هل ت�سعر بالزعل والغ�سرّ
ه يف العر�س الثاين؟ ، وهل تتوقع اأن ينال حقرّ وميررّ

يراهنوا،  اأن  واأح��ب��وا  عر�سه  ارت���اأوا  ولكنهم  رم�سان  يف  عْر�سه  �سدرّ  كنُت   -
اأعمال  ب�سكل عام ل توجد  الرهان.  الدنيا تقوم على  لي�س خطاأ لن  وه��ذا 
فا�سلة هذه ال�سنة، بل هناك عمل اأف�سل من اآخر، اأ�سف اإىل ذلك 
�ساهدوا يف  النا�س  بيك( هو م�سل�سل حقبة، ولأن  )اأده��م  اأن 
الفرتة الأخرية اأكرث من عمل )حقبة(، فهم �سعروا باأنهم 
بحاجة اإىل املزيد من الوقت كي ي�ستاقوا اإىل هذا النوع 
قلوبهم  )تفرح(  التي  الأعمال  متابعة  اإىل  ومالوا  اأك��رث، 

اأكرث.

عن  بعيداً  الدراما،  عامل  يف  كبري  ا�سٌم  اخلال  • يو�سف 
اأن  املفرت�س  من  يكن  اأمل  ذكرتها...  التي  التفا�سيل  كل 

ي�سكل ا�سمك كنجم عامل جذب ملتابعة )اأدهم بيك(؟
حن اإىل اأنني ف�سلت )!(. - هل تلمرّ

وحده  ا�سمك  اأن  هو  ماق�سدته  بل  ف�سلت  اأنك  اأقل  • مل 
كفيل باأن يرفع ن�سبة م�ساهدة امل�سل�سل؟

- ل ميكن ل�سخ�س لوحده اأن يفعل 
امل�ستحيل واأن يقوم بكل �سيء، فهذا 
اأمر �سعب، كما ل يوجد �سخ�س 
لوحده  فعل  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  يف 
كل �سيء، واأن��ا كنُت يف م�سل�سل 
وحيد.  ���س��ب��ه  ب���ي���ك(  )اأده��������م 
ول�سُت  بامل�سل�سل  ف��خ��ور  اأن���ا 
لديرّ  يوجد  ول  عليه  ن��ادم��اً 
بل  نف�سي،  على  م��اأخ��ذ  اأي 
التوقيت  على  ماآخذ  لديرّ 
الفنية،  النواحي  وبع�س 
ول اأداف��ع 100 يف املئة 
اأدافع  اإمن��ا  العمل،  ع��ن 
ع������ن اخل������ط������اأ ال������ذي 
ارت��ك��ب��ن��اه، م��ن ناحية 

الرْبجمة.

يف  ت������اب������ع������َت  م������������اذا   •
رم�سان؟

- تابعُت القليل من كل �سيء، 
ف���اأن���ا ل اأت���اب���ع ح��ل��ق��ة ك��ام��ل��ة بل 

اأجول على كل امل�سل�سالت.

منها؟ لفتك  الذي  • ما 
اأعمال  ت��وج��د  ل  ال�سنة  ه��ذه  ق��ل��ُت،  كما   -
اأف�سل،  اإخ��راج��ه  ع��م��ٌل  ه��ن��اك  ب��ل  فا�سلة، 
واآخر ت�سويره اأحلى وثالث اإنتاجه اأقوى. 
نف�سه ل  الوقت  كامل ويف  ل يوجد عمل 
ي��وج��د ع��م��ٌل ف��ا���س��ل، ب��ل ع��م��ٌل اأج��م��ل من 
اآخ����ر، وع��م��ل ���س��درّ ال��ن��ا���س، وث���ال���ٌت جَذَب 
فتابعوه،  ال��ن��ا���س  فيه  ك��ون  امل�����س��ارمِ ��ل��ون  امل��م��ثرّ
وم�سل�سٌل مت ت�سويقه ب�سكل جيد فتابعه النا�س. 

يوجد اجليرّد عند الكل.

م�سل�سل  ح�سدها  التي  )الهْي�سة(  ب�  راأيك  • ما 

)الهْيبة(، واأل تعتربه عماًل متكاماًل؟
- ل �سك اأن العمل جيد واأ�سداءه جيدة جداً، ووا�سح ان النجاح حليفه، �سواء 
اأو على �سعيد طريقة طْرحه، لكن من  على �سعيد املمثلن امل�ساركن فيه 

ناحية تقييمه كم�سل�سل فاإنني اأحتفظ براأيي لنف�سي.

العرتا�سات؟ بع�س  لديك  توجد  اأنه  • يبدو 
- مل اأقل انه توجد لديرّ اعرتا�سات ولكنني اأحتفظ براأيي لنف�سي 

لناحية تقييم امل�سل�سل، وب�سكل عام ي�ستحق امل�سل�سل ما ح�سده لأن 
فيه الكثري من النقاط الإيجابية.

)تويرت(  ع��ل��ى  ن��ي��ك��ول  زوج��ت��ك  اأط���لرّ���ت  رم�����س��ان  ب��داي��ة  • يف 
الدراما  يف  الأف�سل  والنجوم  للممثرّلن  دوا  غ��ررّ الذين  وهاجمْت 
بيك(  )اده��م  م�سل�سل  اإىل  تلرّمح  اأنها  لو  كما  وب��دت  الرم�سانية، 

دين؟ الذي مل يكن يف ح�ساب املغررّ
الثانية من رم�سان، لنهم بداأوا  الليلة  اأطلرّْت وانتقدْت يف  - هي 

يتحدثون عرب )ال�سو�سيال ميديا( عن اأف�سل م�سل�سل واأف�سل عمل 
امل�سل�سالت. بع�س  اأ�سماء  اننا كنا بالكاد حفظنا  ج مع  واأف�سل خُمرمِ

الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  واع��ن  غري  اأ�سبحوا  النا�س 
عر�س  ينتظروا  اأن  بهم  يفرت�س  ك��ان  الأق���ل  وعلى 

احللقة 10 من كل م�سل�سل، وعو�ساً عن 
احللقة  من  النتائج  ح�سموا  هم  ذل��ك 

اأمر غري معقول، لأنه  الثانية وهذا 
امل�ساهدة  ن�سبة  اأن  تبنرّ  ان  لبث  ما 
امل�سل�سالت  ب��ع�����س  ع���ن���د  ارت���ف���ع���ت 
م�سل�سالت  اإىل  بالن�سبة  وتراجعْت 
اأخ���رى، وت��ب��نرّ اأن ك��ل اأح��ك��ام اليوم 
ت  الثاين مل تظلرّ كما هي بل تغريرّ
العامل  وك�����ل  وم�������س���ر  ل���ب���ن���ان  يف 

ي��ك��ن مفهوماً  لأن���ه مل  ال��ع��رب��ي، 
م�سل�سل.  اأيرّ  م����ن  ����س���يء  اأي 
ال��ع��ب��ارات ال��ت��ي ا���س��ُت��خ��دم��ت يف 
م���ي���دي���ا( ومن  )ال�����س��و���س��ي��ال 
ر  ك�سرّ ال��ع��م��ل  ه����ذا  ان  ب��ي��ن��ه��ا 
اأف�سل  ه������ذا  وان  ال����دن����ي����ا 
ج  ع��م��ل وه����ذا اأف�����س��ل خُم���رمِ
عنها  ث  يتحدرّ ال��ع��ام،  ل��ه��ذا 
الإعالم عادة بعد �سهرين 
م�����ن ان����ت����ه����اء رم�������س���ان. 
���ه عتباً  اأري���د اأن اأوجرّ واأن���ا 
لأنهم  الإع��الم��ي��ن،  اإىل 
��وا امل��و���س��وع وه���وؤلء  ت��ب��نرّ
)ن�سف  ه��م  احلقيقة  يف 
ع يف  اإع��الم��ي��ن(. ال��ت�����س��ررّ
الذي  ه���و  )الون����الي����ن( 
النتقاد  اإىل  نيكول  دف��ع 
������ة  ������قرّ وه���������ي ك������ان������ت حُممِ
�������دوه�������ا يف  وك������ث������ريون اأيرّ

موقفها، لأنه منطقي.

هناك  ك���ان  اأن���ه  تق�سد   •
ع يف اإ�سدار الأحكام؟ َت�سرُّ

ال����ل����زوم، لأن  اأك�����رث م���ن   -
الأع���������م���������ال ال������ت������ي ك����ان����ت 

كذلك،  تعد  مل  )تراندينغ( 
اأ�سبحت  اأخ���������رى  واأع������م������ال 

التي  والأع�����م�����ال  )ت���ران���دي���ن���غ(، 
بعد  ب��ه��ا.  ��ب��وا  رحرّ ان  لبثوا  م��ا  �ستموها 

مرور اأكرث من 15 يوماً �سار بالإمكان احلكم على الأعمال، و�سار باإمكان 
ال�سحافة اأن تكتب، لنه اأ�سبح وا�سحاً اأيٌّ من الأعمال اأحبها النا�س واأيٌّ من 
الأعمال مل يحبوها، واأيٌّ من الأعمال اأحبوها اأكرث من غريها، ومن غري 
املنطقي اأن يح�سل ذلك يف اليوم الثاين. هناك جيو�س من النا�س ال�سخيفن 

على )الأونالين(.

الجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف  انت�سرْت   •
ج  باملُنتمِ ن��ي��ك��ول  وزوج���ت���ك  جت��م��ع��ك  ����س���ورة 
م�����روان ح�����داد، ف��ه��ل ه��ن��اك م��وؤ���س��ر لعمل 

م�سرتك بينكما من اإنتاجه؟
ح���داد على  وم����روان  نلتقي  ك��ال. نحن   -
ال��ع�����س��اء دائ����م����اً، ول����و ك����ان ه���ن���اك عمل 
توحي  ال�سورة  عنه.  اأعلنا  كنا  م�سرتك 
��ج��ا وانا  ب��ذل��ك ك���ون م�����روان ح����داد ُم��ن��تمِ
ون��ي��ك��ول ظهرنا م��ع��ه، ول��ك��ن دائ��م��اً هناك 
اأفكار ُتطرح على الطاولة، غري اأنه ل �سيء 
الآن، وال�سورة ل تعربرّ عن ذلك.  جدياً حتى 
نحن ومروان حداد نلتقي يف �سكل دوري، 
م�سرتكة  �سور  هناك  ودائ��م��اً 

جتمع بيننا.

ت�ستعد لت�سوير اغنية )الدنيا ما �سايبا�ص(

�سذى ح�ّسون: اجلمهور متعط�ش دائمًا لكل ما هو جديد
اأغنية  ون،  ح�سرّ �سذى  املطربة  �ستطلق 
مغربي  ط��اب��ع  ذات  ج��دي��دة  )���س��ن��غ��ل( 

بعنوان )الدنيا ما �سايبا�س(. 
اأنها  وك�سفت �سذى، يف ت�سريح عن 
ت�ستعد لت�سوير الأغنية اجلديدة 
كليب،  ف���ي���دي���و  ط���ري���ق���ة  ع���ل���ى 
لطرح  حت�سريها  اإىل  اإ���س��اف��ة 
األ��ب��وم ت��راث��ي ع��راق��ي. وياأتي 
ب��ع��د طرحها  ال��ن�����س��اط  ه���ذا 
لها  اأغنية  لآخ��ر  وت�سويرها 

بعنوان )فرعون(.
)اجلمهور  ح�����س��ون:  وق��ال��ت 
م��ا هو  ل��ك��ل  دائ��م��اً  متعط�س 
ج���دي���د، ل��ذل��ك ب��ع��دم��ا كنت 
اأبريل  ���س��ه��ر  ق��د ط��رح��ت يف 
امل��ا���س��ي اأغ��ن��ي��ة ف��رع��ون، من 
واأحلان  قطن  طار�س  كلمات 

طالل وتوزيع ح�سام كامل و�سورتها على طريقة الفيديو كليب مع 
املخرج عالء الأن�ساري،

اأ�ستعد يف الأي��ام املقبلة لأط��رح اأغنية جديدة حتمل عنوان  اأنا   ها 
وتوزيع  اأحل��ان  املجاري ومن  �سمري  كلمات  �سايبا�س من  ما  الدنيا 

املهدي حممد،
تنال  اأن  تتمنى  ب��ح��ت،  �سعبي  مغربي  اإي��ق��اع  ذات  اأن��ه��ا  اإىل  لف��ت��ة   
ا�ستح�سان ذائقة اجلمهور واأن يتما�سى اإيقاعها وكلماتها مع اأجواء 

ال�سيف احلارة.
 واأ�سافت:)حالياً، ميكن القول اإنني يف طور التفاق لختيار خمرج 
كي يتوىلرّ مهمة ت�سوير الأغنية كفيديو كليب، علماً اأنه حتى الآن 

مل يتم التفاق النهائي مع ا�سم معن(.
بالقول:  العراقي،  الرتاثي  األبومها  اإىل  متطرقة  ون  ح�سرّ وتابعت 
)بعيداً عن الأغاين ال�سنغل، اأنا من�سغلة يف هذه الفرتة بال�ستماع 
اإىل جمموعة متنوعة وكبرية من اأجمل الأغاين الرتاثية العراقية، 
ليتم النتقاء منها ومن ثم العمل عليها و�سمها جميعاً �سمن األبوم 
غنائي واحد �سيكون من اإنتاج �سركة روتانا، اإذ من املفرت�س طرحه 

يف الأ�سواق بعد انتهائي من اإحياء احلفالت ال�سيفية(.

)م�سل�سل )اأدهم بيك(... مل يتوافق مع مزاج النا�ص يف املو�سم الرم�ساين الفائت(. هذا ما اأكده املمثل اللبناين يو�سف اخلال، الذي 
توىل بطولة العمل ال�سالف ذكره، حتى راهن اجلميع على جناحه فور عر�سه على ال�سا�سة ال�سغرة يف �سهر رم�سان الفائت، ملا يحظى 
اإنتاج  اأنه من  اإ�سافة اإىل ما يحمله امل�سل�سل من قيمة وم�سمون كبرين، خ�سو�سًا  به اخلال من �سعبية وا�سعة يف الدراما العربية، 

مروان حداد، واإخراج ال�سوري زهر قنوع، عطفًا على اأن من ن�سج خيوطه هو الكاتب املتميز طارق �سويد.
اخلال، �سدد على اأن )اأدهم بيك( ينتمي اإىل الأعمال ال�ستوية، التي ل ُيحبذ عر�سها يف ليايل ال�سيف ال�ساخنة، ل�سيما يف �سهر رم�سان 
الف�سيل، الذي عادة ما ي�سهد غزارة يف الإنتاج الدرامي، وتكون املناف�سة فيه على اأ�سدها بني الع�سرات من الأعمال التلفزيونية، وهو 

ما جتلى وا�سحًا هذا العام، يف اأعمال لقت ن�سيبها من امل�ساهدة والنجاح.
وتطرق اخلال يف �سياق حديثه اإىل اأنه غر نادم على بطولة )اأدهم بيك( على الإطالق، لفتًا اإىل اأن اأغلب الأعمال التي ُقِدمت 

اأخرًا على �سا�سة رم�سان، حققت مبتغاها من النجاح بن�سب متباينة.
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هذه االأ�سياء قد تكون �سبب 
التبول الالاإرادي عند طفلك

يحدث التبول الالاإرادي عند الأطفال نتيجة لأ�سباب خمتلفة بع�سها يعود 
لعوامل نف�سية واأخرى ع�سوية، ومعرفة ال�سبب هو اأول خطوة يف طريق 
موؤمن  دكتور  ال��ولدة  وحديثي  الأطفال  اأمرا�س  اإخ�سائي  يقول  العالج. 
�سعد، اإن التبول الالاإرادي عند الأطفال قد يكون موؤ�سًرا ملعاناة الطفل من 
م�سكلة نف�سية، كالغرية من قدوم اأخ اأ�سغر، اأو اخلوف ال�سديد من العقاب 
يف املدر�سة اأو على يد اأحد الأبوين، اأو نتيجة وجوده يف بيئة غري �سوية يكرث 
فيها امل�ساحنات وال�سجار، اأو النتقال ملنزل جديد ل ي�سعر فيه بالرتياح، 

ورمبا يكون و�سيلة جلذب الهتمام اإليه نتيجة ل�سعوره بالإهمال.
ورمبا يكون ل�سبب ع�سوي كالإ�سابة بنزلة برد اأو اأزمة �سحية مثل التهاب 

اجلهاز البويل اأو ال�سكري اأو الإم�ساك املزمن.
بهذا  الطفل  اإ�سابة  �سبب  مبعرفة  يبداأ  العالج  اأن  �سعد  دكتور  وي�سيف 
وحماولة  بذلك،  لقيامه  وتعنيفه  بق�سوة  معه  التعامل  وعدم  ال�سطراب 
الراحة  ع��دم  اأو  ب��اخل��وف  ي�سعر  يجعله  ال���ذي  ال�سبب  وم��ع��رف��ة  اح��ت��وائ��ه 

واإ�سعاره باحلب والهتمام.
اإخ�����س��ائ��ي نف�سي  اأو  ويف ح��ال��ة ت��ده��ور ح��ال��ت��ه مي��ك��ن ع��ر���س��ه ع��ل��ى طبيب 
مل�ساعدته على جتاوز الأزم��ة النف�سية التي مير بها بعد التاأكد من غياب 

�سبب ع�سوي للحالة.
خا�سة  امل�����س��اء  يف  ال�����س��وائ��ل  ال��ط��ف��ل  اإع��ط��اء  بتقليل  الطبيب  ين�سح  ك��م��ا 
ل��ل��ذه��اب للمرحا�س  اإي��ق��اظ��ه خ��الل الليل  ال��غ��ازي��ة وحم��اول��ة  امل�����س��روب��ات 

وت�سجيعه ومكافئته عند القيام بذلك.

تعّرف على اأ�سباب ال�سعور بـالتنميل يف الراأ�ش
يَجة  َنتمِ اأن يكون  الراأ�س ميكن  بالتنميل يف  ال�سعور  اأن  تقارير طبية  َذَك��َرْت 
ب��ال��ربد، ويف بع�س احل��الت يكون  ��اَب��ة  اأو الإمِ���سَ امل��زم��ن،  ��اَب��ة بال�سداع  الإمِ���سَ
اإىل ال�سعور بعدم التوازن  يَجة تناول الأدوية امل�سادة للربد والتي توؤدي  َنتمِ

والنعا�س ال�سديد.
واأ�سارت التقارير اإىل اأن هناك بع�س الأ�ْسَباب الأخرى غري ال�سائعة والتي 
اأن توؤدي اإىل ال�سعور بالتنميل يف منطقة الراأ�س، مثل الإ�سابات يف  ميكن 
الأع�ساب، اأو اإ�سابات منطقة الرقبة، اأو عدم و�سول الدم اإىل الراأ�س؛ ب�سبب 
حدوث �سيق يف ال�سعريات الدموية يف منطقة الرقبة، والتي تنتج عن �سوء 

التغذية والإرهاق ال�سديد يف العديد من احلالت.
اأي�ساً،  نف�سية  ح��الت  عن  ناجتاً  يكون  اأن  الراأ�س  لتنميل  واأَ�َساَفت:  ميكن 
اأن  نعرف  لأن��ن��ا  الع�سوية؛  احل���الت  يف  م��ع��ت��اداً  لي�س  ال��راأ���س  يف  والتنميل 
اختلت  اإذا  اإل  يختلرّ  ل  للتنميل  ال��راأ���س  �س  يعرِّ ال���ذي  الع�سبي  ال��ت��وزي��ع 
الأع�ساب الطرفية يف اليد اأو الرقبة، فاإذا مل يوجد هناك �سعف اأو عقد يف 
الع�سالت فهذا يكون نوع من التقل�سات الع�سلية. َوَتاَبَعت التقارير الطبية:  
ة ما ُيعَرف بالقلق، وميكن  لذا فاإنرّ اجلانب النف�سي رمبا يكون موجوداً َخا�سَّ
امل�سي  متارين  ة  َخا�سَّ ريا�سية،  متارين  باإجراء  نف�سه  ال�سخ�س  ي�ساعد  اأن 
اً هناك اأنواع من التمارين ال�سرتخائية لع�سالت الرقبة  والرك�س، واأَْي�سَ

رَياً يف مثل هذه احلالت . وع�سالت الكتف فهذه ت�ساعد َكثمِ

يجعل  ما  هو  وقيل  رقيق  خمل  ب�ساط  اإنها  قيل   •
الرحل على كتفي البعر فما هي ؟

 الطنف�سة 
• مدينة فل�سطينية ا�سمها م�ستق من ال�سم الكنعاين 

القدمي �سفت فماذا يعني ؟
العطاء والوثاق

؟ تعني  فماذا   ، الأ�سل  لتينية  فرو�ص  •  كلمة 
 ال�سم ال�سائل 

و�سلم عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  عليه  دعى  • كافر 
 ) اللهم �سلط عليه كلبا من كالبك( فمن هو؟

 عتيبة بن اأبي لهب

نب�سة.   70 و�سطي  مبعدل  الدقيقة  يف  الإن�سان  قلب  نب�سات  عدد  اأن  تعلم  • هل 
الإن�سان  ج�سم  يف  املوجودة  العظام  عدد  اأما  عظمة،   22 الإن�سان  راأ�س  جمجمة  عظام  عدد  اأن  تعلم  • هل 

فهي 206 عظمة. 
عندما  يحدث  الأدنى  احلد  �سغط  اأدنى.  وحد  اأق�سى  حد  الدم،  �سغط  من  نوعان  هناك  اأن  تعلم  • هل 

ينقب�س البطن الأي�سر.
فالأ�سخا�س  ال��دم  �سغط  على  توؤثر  عديدة  عوامل  وهناك  تدريجياً.  ال��دم  �سغط  يرتفع  ال�سن  كرب  وم��ع 
املفرطن يف الوزن كثرياً ما يكون لديهم �سغط دم عاٍل وكذلك التوتر والتدريب والإرهاق وحتى الو�سعية 

توؤثر على �سغط الدم.
املخيخ   � املخ  رئي�سية هي:  اأق�سام  اإىل ثالثة  1،3 كغ. وهو مق�سم  الإن�سان يزن حوايل  اأن دماغ  تعلم  • هل 
الإرادية  الأع��م��ال  على معظم  ال�سيطرة  تتم  ومنه  ال��دم��اغ  يف  الأه��م  اجل��زء  امل��خ  ويعترب  ال�سوكي.  والنخاع 
وعلى اأطرافه مادة اللحاء التي تتحكم بوظائف معينة باجل�سم )كال�سمع والكالم والنظر و....(. واملخيخ يف 
موؤخرة اجلمجمة وهو يتحكم بقوة التوازن والتن�سيق بن الع�سالت والنخاع العظمي يتواجد عند طرف 

العمود الفقري ويتحكم بالتنف�س وخفقان القلب واله�سم. 

هدية الوايل
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فوائد الزجنبيل ال�سحية
الطبيب  اأجراها  درا�سة  ك�سفت 
اأن  لب�سكات   دكتور   الفرن�سى 
ال��زجن��ب��ي��ل التى  ن���ب���ات  ث���م���رة 
يعتربها الآ�سيويون من التوابل 
لها  مطبخهم  ف��ى  الأ���س��ا���س��ي��ة 
ال�سحية  الفوائد  من  العديد 
ع���ل���ى مركب  ف���اإن���ه���ا حت���ت���وى 
ع��ل��ى مكافحة  ق����ادر  ك��ي��م��ي��ائ��ى 
ال�سعب  وال��ت��ه��اب  الأن��ف��ل��ون��زا 

الهوائية، كما اأنها م�ساد لالأك�سدة ومن�سط جيد للجرثومة اله�سمية التى 
يتكون منها %70 من اجلهاز املناعى ومتنع من تراكم الدهون على جدار 

الأمعاء ما يجعل اجل�سم قادرا على الدفاع عن نف�سه.
واأكدت الدرا�سة اأن الزجنبيل قادر على تخفيف الآلم املف�سلية واللتهابات 
من  العديد  ف��ى  تدخل  التى  الأم��ع��اء  م�سامية  ومكافحة  الروماتيزمية 
وهو  املعدنية  والأم���الح  بالفيتامينات  غنى  اإن��ه  حيث  املزمنة،  الأم��را���س 
من�سط عام للج�سم وي�سهل عملية اله�سم والنتفاخ كما اأنه يعالج الدوار 
الناجت عن و�سائل النقل والبحر ومراحل احلمل الأوىل فهو يحارب عملية 
فى  ل��رواده��ا  اأعطته  الف�سائية  نا�سا  وك��ال��ة  اأن  حتى  وال��رتج��ي��ع  الإغ��م��اء 
الف�ساء ملحاربة اآلم الف�ساء فهو يوؤثر على الع�سب الذى ي�سبب الغثيان 

اأثناء ركوب ال�سيارة اأو الطائرة.
الأوىل من احلمل  ال�سهور  تناوله فى  امل��راأة احلامل من  الدرا�سة  وحت��ذر 

كذلك بالن�سبة لالأطفال الأقل من 3 �سنوات.

اأو�سحت الدكتورة ال�سيماء حممد �سامي، اأ�ستاذ طب الأطفال، اأن 
التهاب احللق ُيَعاينمِ منه الكثري من الأطفال يفمِ ف�سل ال�سيف.

بكترييا،  اأو  ل��ف��ريو���س  ال��ت��ع��ر���س  ه���و  ال�����س��ب��ب  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 
َفاع ال�سديد  وال�سدمات الهوائية الباردة من املكيفات يف ظل الْرتمِ

لدرجات احلرارة.
اَبة باحتقان احللق، هي: ولفتت اإىل اأن اأعرا�س الإمِ�سَ

�سديدة. اأو  خفيفة  – حمى   1
بالتنف�س. – �سعوبة   2
كريهة. فم  – رائحة   3

البلع. يف  و�سعوبة  بخ�سونة  – ال�سعور   4
للفم. اخللفي  اجلزء  يف  – احمرار   5

املعدة. يف  – اآلم   6
واأَ�َساَفت اأ�ستاذ طب الأطفال اأن عالج التهاب احللق عند الأطفال 

يبداأ بالعالجات الطبيعية باملنزل، من اأبرز العالجات الطبيعية:
والليمون. – الع�سل   1

وال�سوربة. كال�ساي،  الدافئة  ال�سوائل  – �سرب   2
كبرية  ملعقة  اإليه  امل�ساف  الدافئ  احلليب  من  كوب  – �سرب   3

من الع�سل.

الطفل حلق  التهاب  على  تدل  عالمات   6
.. و3 مواد طبيعية تعاجله

جي�سيكا كاب�ساو خالل ح�سورها احلفل ال�سيفي ملجموعة ديزين تلفزيون ABC يف فندق بيفريل هيلتون، كاليفورنيا. )ا ف ب

اأعلن الوايل يف يوم من اليام اأن من يقوم بخياطة ثوب لعيد ميالد ابنته مل يلب�س مثله احد قبلها �سيعطيه 
مكافاأة كبرية �سخية تتمثل يف بيت جميل ونقود كثرية .. تهافت جميع خياطي املدينة خلياطة ثوب لالأمرية 
وكل منهم ياأتي باأغلى القم�سة وي�سنع ف�ستانا ويقدمه لالأمرية ولكن لالأ�سف مل تر�َس باأي منهم وقالت: 
اريد ف�ستانا يدخل قلبي وحتبه عيناي ويحتار فيه عقلي .. حتى جاء احد اخلياطن من قرية جماورة وقد 
حمل معه علبة مغلقة وطلب يومها مقابلة المرية .. تقدمت المرية من ال�ساب الذي اعجبها ح�سن منظره 
ونظافة هندامه وقوة ج�سده وقالت له انت فار�س؟ فقال: ل بل انا خياط اتيت لك بف�ستان لعله ير�سيك .. 
فتح العلبة ومد يده واخرج ف�ستانا من احلرير رائع التكوين فقد جعل ذيله الطويل ما بن درجات احلرير 
الخ�سر واللون الرملي وقد و�سعت بينهم ورود حريرية رائعة ال�سنع يظن من يراها انها حقيقية ثم تطريز 
من ال�سجار البا�سقة املثمرة باألوان طبيعية ت�سل اإىل الو�سط باأ�سكال رائعة وبعد ذلك و�سع الطيور والفرا�سات 
اجلميله والوردات ال�سغرية الرقيقة على �سدر الف�ستان الذي �سنعه من اللون ال�سماوي ال�سايف وتوجها بغطاء 
للراأ�س ي�سبه لون ال�سماء وقد �سنع لها اكماما وا�سعة منتفخة تعلو كتفيها بلون مياه البحر وقد خرجت منها 
روؤو�س ال�سماك الذهبية وامللونه وكاأنها تكاد ان تطري ف�سهقت المرية من جمال الف�ستان وقالت ما كل هذا!! 
فقال لها انها روعه الطبيعة ان الرمال الذهبية ت�سبه �سعرك اجلميل وتلك الزهار املتفتحة ت�سبه جمالك 
الن�سر اما ال�سجار البا�سقة فهي ت�سبه قدك املتمايل وهذه ال�سماء لرفعتك و�سمو مكانتك اما اخل�سرة فهي 
امل�ستقبل الذي فر�س بالزهار وينتظرك.. هنا مل يتمالك الوايل نف�سه وقال انك فعال قد �سنعت عمال رائعا 
ولك عندي املكافاأة التي تطلبها بجانب املكافاأة التي و�سعتها انا بنف�سي.. فقال اخلياط.. لقد �سنع حبي وقلبي 
هذا الف�ستان لالأمرية التي احببتها ف�سحك الوايل ب�سعادة وقال .. فهمت الآن ملاذا طلبت الأمرية ف�ستانا مل 

يلب�سه احد غريها.. هي لك مع الف�ستان وهنيئا لكما حبكما.


