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الربوكلي مقاوم لل�سرطان

الكيفية  تعّرفوا على  اإنهم  اأوري��ج��ون  باحثون من جامعة والي��ة  قال 
التي حتارب بها مادة �سولفورافان اخلاليا ال�سرطانية. وتوجد هذه 
انت�سار خاليا �سرطان  اأنها ت�ستطيع وقف  امل��ادة يف الربوكلي، وتبني 

الربو�ستاتا ومنعها من الو�سول اإىل القولون اأو العظام.
نيوتري�سينال  دوري�����ة  يف  ُن�����س��رت  ال��ت��ي  االأب���ح���اث  ن��ت��ائ��ج  واأظ���ه���رت 
ُي�سّمى  ال����ذي  ال���ن���ووي  م��ك��ون��ات احل��م�����ض  اأح����د  اأن  ب��ي��وك��ي��م�����س��ري 
الربو�ستاتا  �سرطان  خاليا  منو  يف  هاماً  دوراً  يلعب   lncRNAs
ن�ساطها،  وقف  �سولفورافان  مادة  وت�ستطيع  والرئة،  واملعدة  والثدي 

وبالتايل اإبطاء منو خاليا الورم.
الغذائية  التوجيهات  تعديل  يف  النتائج  هذه  تفيد  الدرا�سة  وبح�سب 
االأغذية  من  كبرية  كميات  تناول  على  بت�سجيعهم  ال�سرطان  ملر�سى 
اأن  ميكن  كما  الربوكلي،  مثل  �سولفورافان  م��ادة  على  حتتوي  التي 

تلعب هذه التوجيهات الغذائية دوراً يف الوقاية من االأورام. 

عوامل تزيد احتماالت احلمل بتواأم
بتواأم،  احلمل  تتمنني  للحمل  تخططن  الالتي  ال�سيدات  من  كثري 
حقيقة  على  ت�سو�ض  خطاأً  ال�سائعة  املعلومات  من  الكثري  هناك  لكن 
ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت��زي��د اح��ت��م��االت ح���دوث مثل ه��ذا احل��م��ل. اإل��ي��ك ما 

حتتاجني معرفته عن ما يزيد فر�ض احلمل بتواأم:
االأوىل: عندما  بتواأم،  التواأم. هناك طريقتان حلدوث احلمل  اأن��واع 
يقوم حيوانان منويان بتلقيح بوي�ستني خمتلفتني يطلقهما املبي�ض 
اأن  الثانية:  الطريقة  معتاد.  ه��و  كما  واح���دة  بوي�سة  م��ن  ب��داًل  معاً 
تنق�سم البوي�سة اإىل اثنتني بعد تلقيحهما من نف�ض احليوان املنوي، 

وهو ما ي�سّمى بالتواأم املتطابق ل�سدة الت�سابه بينهما.
احلمل  ح��دوث  احتماالت  تزيد  التي  العوامل  من  العائلي.  التاريخ 
بتواأم وجود تاريخ عائلي مع التوائم. كذلك اإذا كانت االأم نف�سها اأحد 
اأخوين تواأم تكون احتماالت تكرار االأمر واردة، اأما اإذا كان االأب اأحد 

اأخوين تواأم فال يوؤثر ذلك.
الطول والوزن. وفقاً لدرا�سة اأمريكية الن�ساء الالتي يبلغ موؤ�سر كتلة 

اجل�سم لديهن 30 اأو اأكرث لديهن فر�سة اأكرب للحمل بتواأم. 
اأخرى:  ب�سيغة  بالطول.  ال��وزن  عالقة  اجل�سم  كتلة  موؤ�سر  ويقي�ض 

كلما زاد طول املراأة كانت فر�ستها اأكرب مع حمل التوائم.
ال�سن. على الرغم من اأن فر�ض االإخ�ساب تقل مع التقدم يف الُعمر، 
اأن يطلق املبي�ض  ت���زداد اح��ت��م��االت  40 وب��ع��ده  ال���  اأن��ه ق��رب �سن  اإال 

بوي�ستني معاً ويتم تلقيحهما فيحدث احلمل بتواأم.
حبوب منع احلمل. اإذا كنت ت�ستعملني حبوب منع احلمل وتوقفت عن 
تناولها حتدث تغريات هرمونية عديدة من نتائجها زيادة احتماالت 

حدوث احلمل بتواأم خالل الدورتني ال�سهريتني التاليتني للتوقف.

اآالم الظهر تهاجم االأطفال يف �سن املدر�سة
اآالم  اأن  حذر املجل�ض االأملاين جلراحة العظام وجراحة احلوادث من 
القطنية  الفقرات  خا�سة  املدر�سة،  �سن  يف  االأط��ف��ال  تهاجم  الظهر 

اأ�سفل الظهر. 
واأو�سح اخلرباء االأملان اأن ال�سبب يف ذلك يرجع يف اأغلب احلاالت اإىل 
الظهر  والتحميل اخلاطئ على  ب�سبب اجللو�ض طوياًل  قلة احلركة 
حيث غالباً ما يق�سي االأطفال اأكرث من ن�سف اليوم جال�سني، فبعد 
اأجهزة  اأمام  اأوقاتهم  العودة من املدر�سة يق�سي الكثري من االأطفال 
بدال  اللوحي  واحلا�سوب  الذكي  كالهاتف  الذكية  واالأجهزة  االألعاب 
من ممار�سة االأن�سطة احلركية مثل لعب كرة القدم وال�سباحة، مما 

يت�سبب يف التحميل على الظهر من جانب واحد فقط. 
ولتجنب اآالم الظهر، ينبغي اأن يجل�ض الطفل على مقعد قابل ل�سبط 
الدرو�ض، حيث ال  وا�ستذكار  املدر�سية  الواجبات  اإجراء  االرتفاع عند 

يجوز اأبداً اأن يتعر�ض الظهر للتقو�ض. 
كما ال يجوز اأبداً اأن يزيد وزن احلقيبة املدر�سية عن %10 من وزن 
اجل�سم.  ومن املهم اأي�ساً اأن ميار�ض االأطفال االأن�سطة احلركية، على 
اأن يتم البدء يف ممار�ستها ب�سكل معتدل من خالل ممار�سة امل�سي اأو 

ركوب الدراجات الهوائية، ثم زيادة درجة ال�سدة تدريجياً. 

اخلميس   23   مارس    2017  م   -   العـدد  11976  
Thursday  23  March   2017  -  Issue No   11976

لن ت�سدق عمر هذه املراأة الريا�سية
مي��ي��ل ال��ك��ث��ريون يف ���س��ن ال��ت��ق��اع��د اإىل ال���راح���ة يف امل��ن��زل واالب��ت��ع��اد عن 
ال�سيدة  ه��ذه  لكن  ال��ع��م��ل،  م��ن  ���س��ن��وات طويلة  بعد  ن�����س��اط،  اأي  مم��ار���س��ة 
االأمريكية ترف�ض اأن ت�ست�سلم الأمرا�ض ال�سيخوخة، وبداًل من اال�سرخاء 

واال�سراحة، اختارت اأن متار�ض ريا�سة رفع االأثقال بعمر 70 عام.
وكانت بيغي هيلربت )70 عاماً( من والية فلوريدا تع�سق الريا�سة منذ 
�سغر �سنها، واعتادت على ممار�سة اجلري يف الع�سرينات والثالثينات من 
رفع  ريا�سة  مبمار�سة  العمر  من  ال�ساد�ض  عقدها  يف  ب��داأت  لكنها  عمرها، 
ميل  ديلي  �سحيفة  بح�سب  البدنية،  للياقة  م��درب��ة  واأ�سبحت  االأث��ق��ال، 

الربيطانية.
التقدم  م��ع  البدنية  اللياقة  على  احل��ف��اظ  ال�����س��روري  م��ن  بيغي:  وت��ق��ول 
ب�سكل  بالعمر، وذلك لتحافظ على اال�ستقاللية يف حياتك وتبقى �سعيداً 
االآخ��ري��ن من  اأخ��رب  االإط���الق. فعندما  لل�سن على  اأ�ست�سلم  ال  فاأنا  دائ��م، 
بالده�سة، وهذا ما يدفعني لل�سعور  ال�سن بعمري ي�سابون  اأو �سغار  كبار 

بالفخر.
الع�سبون احلركي، قررت  زوجها مبر�ض  اإ�سابة  االأطباء  �سخ�ض  وعندما 
قبل  وف��ات��ه  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  حياتهما،  اأي���ام  اأف�سل  معه  تعي�ض  اأن  بيغي 
تعي�ض  اأن  واحليوية، وحتاول  بالن�ساط  تتمتع  تزال  ال  اأنها  اإال  �سنوات،   3

حياتها كما ولو اأنها �سابة يف مقتبل العمر.
وت�سيف بيغي: اأود اأن اأبقى �سغرية الأنني اأ�سعر باأنني �سغرية من الداخل، 
اأح��دث �سحيات املو�سيقى واالأزياء  اأبقى على ات�سال مع  اأن  واأح��اول دوم��اً 
ممار�سة  خ���الل  م��ن  ال��ب��دن��ي��ة  لياقتها  ع��ل��ى  بيغي  وحت��اف��ظ  وال��ري��ا���س��ة. 
وتتاألف  باالأ�سبوع،  مرتني  اللياقة  يف  درو�ض  واإعطاء  الريا�سية،  التمارين 
حميتها من 6 وجبات طعام �سغرية. وتاأمل اأن تتمتع دوماً بالر�ساقة التي 

متنحها القوة والثقة ملتابعة حياتها. 

تويرت مينع التحري�ض 
على العنف 

جهودها  ع��ززت  اإنها  توير  �سركة  قالت 
االجتماعي  للتوا�سل  �سبكتها  لتخلي�ض 
م�ستخدمون  ي��ن�����س��ره��ا  ت���غ���ري���دات  م���ن 
يوؤيدون العنف ال�سيا�سي اأو الديني واإنها 
ر�سدهم  يف  ي�سهم  ب��رن��اجم��ا  ت�ستخدم 
ب����دال م���ن االع���ت���م���اد ع��ل��ى ب���الغ���ات من 

امل�ستخدمني اأو احلكومات.
ت�سدره  ال���ذي  ال�سفافية"  "تقرير  ويف 
اإنها علقت  العام قالت توير  مرتني يف 
ال�سهور  خ��الل  ح�ساب  األ��ف   377 نحو 
 2016 ع������ام  م�����ن  االأخ�����������رية  ال�������س���ت���ة 
بالرويج  تتعلق  بانتهاكات  الإرتباطها 
لالإرهاب وهو ما يوازي 63 األف ح�ساب 

يف ال�سهر.
األف ح�ساب   24 العدد على نحو  ويزيد 

�سهريا عن نف�ض الفرة من 2015.
ل��ل��م��رة االأوىل ع��ن عدد  ت��وي��ر  وك�����س��ف 
الطلبات احلكومية التي تلقتها ال�سركة 
�سحفيون  ن�������س���ره���ا  ر�����س����ائ����ل  حل������ذف 
البيانات  واأظ��ه��رت  اإخبارية.  ومنظمات 
اأك���رث  اأن ت��رك��ي��ا ك���ان���ت وب����ف����ارق ك��ب��ري 
تقارير  ال�سعي حلذف  يف  ن�ساطا  ال��دول 

اإعالمية.

حليب ال�سويا ال يقي 
الر�سع من احل�سا�سية

قالت اجلمعية االأملانية لالأمرا�ض 
حليب  اإن  واحل�سا�سية  اجل��ل��دي��ة 
االأم،  بدياًل حلليب  لي�ض  ال�سويا 
لوقاية  و�سيلة  ميثل  ال  اأن���ه  كما 
يف  �ساأنه  احل�سا�سية،  من  الر�سع 
وحليب  امل��اع��ز  حليب  ���س��اأن  ذل���ك 

الغنم وحليب الفر�ض.
االأنواع  اأن هذه  وف�سرت اجلمعية 
ال تتمتع باأي تاأثري حماية معتربة 
اأنه ميكن وقاية الر�سيع املعر�ض 
بوا�سطة  احل�������س���ا����س���ي���ة  خل���ط���ر 
امل�سمى  ي��ح��م��ل  ال�����ذي  احل���ل���ي���ب، 
 ،"hypoallergenic "
 ،"HA" والذي ي�سار اإليه بالرمز

اأي غري م�سبب للح�سا�سية.
احلليب،  ب���روت���ني  اأن  و����س���رح���ت 
ال����ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ي��ه ه���ذا النوع 
ف�ساًل  تفكيكه،  مت  احل��ل��ي��ب  م��ن 
تركيبة  مع  تركيبته  مواءمة  عن 

حليب االأم على اأف�سل نحو. 

دواء لل�سكري يعالج 
�سرطان الثدي 

قال باحثون من جامعة ت�سجيانغ 
اإمكانية  وج����دوا  اإن��ه��م  ال�سينية 
اأن��واع �سرطان الثدي  اأكرث  لعالج 
فتكاً بوا�سطة دواء ياباين لل�سكري 

ُي�سّمى اإبالري�ستات. 
اأحد  اأورام  النوع من  ويعترب هذا 
4 اأنواع رئي�سية ت�سيب الثدي وال 

يوجد له عالج حتى االآن. 
وبح�سب نتائج االأبحاث يقوم دواء 
اإنزمي  ن�ساط  بوقف  اإبالري�ستات 
دوراً  يلعب  ال��ذي   AKR1B1
النوع  ه��ذا  وانت�سار  يف من��و  ه��ام��اً 
هذا  وي�ساعد  ال��ث��دي.  اأورام  م��ن 
االنت�سار  على  ال�سرطان  االإن��زمي 
اإىل الرئة والدماغ م�سبباً الوفاة.

واأظ����ه����رت ن��ت��ائ��ج االأب����ح����اث اأن���ه 
انت�سار  على  ال�سيطرة  ب��االإم��ك��ان 
هذا  ع��م��ل  ت��ث��ب��ي��ط  مت  اإذا  ال�����ورم 

االإنزمي بوا�سطة هذا الدواء.
"اإبالري�ستات" م�ساعفات  ويعالج 
الع�سبي،  اجل��ه��از  على  ال�سكري 
موافقة  ع��ل��ى  ح��ا���س��ل  دواء  وه���و 
اليابانية.  ال�����س��ح��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات 
وفاة  يف  الثدي  �سرطان  ويت�سبب 

�سنوياً.  �سينية  امراأة  األف   70

نوم القيلولة.. 6 فوائد خفية لهذه االإغفاءة

يع�شق الكثريون مّنا نوم القيلولة، 

لكن املوؤكد اأن هذا الع�شق �شيزيد 

كثريًا بعد قراءة ما �شن�شتعر�شه 

فوائد  من  املقبلة،  ال�شطور  يف 

ال  التي  االإغفاءة،  لهذه  خفية 

تدوم عادًة لفرتة طويلة.

قد ينقذ حياتك
العمر،  منت�سف  يف  �سخ�ض   400 �سملت  درا�سة  ك�سفت 
القيلولة،  بالنوم منهم خالل فرة  اأن من يحظون  عن 
ينعمون ب�سغط دم معتدل مقارنًة مبن يبقون متيقظني 

طيلة اليوم.

ِكُنك من االحتفاظ برتكيزك ُيَ
على  حر�سهم  اأن  الناجحني  ال�سا�سة  من  العديد  يوؤكد 
ع��ل��ى االحتفاظ  ���س��اع��ده��م  ال��ق��ي��ل��ول��ة،  ف����رة  ال���ن���وم يف 
ال�سعبة.  االأوق����ات  يف  خا�سة  اأط���ول  ل��ف��رة  بركيزهم 
وكان من بني ه��وؤالء رئي�ض ال��وزراء الربيطاين ال�سهري 
احلرب  يف  للن�سر  ب���الده  ق��اد  ال���ذي  ت�سر�سل،  ون�ستون 
4 �ساعات كل  العاملية الثانية، والذي مل يكن ينام �سوى 

ليلة، ويعو�ض ذلك باإغفاءتني خالل النهار.

ُي�ْشِعُرك باالنتعا�ش
تفيد درا�سات علمية باأن االإغفاءة بعد تناول الغداء ميكن 
متاماً  مماثل  ب�سكل  واحل��ي��وي��ة،  الطاقة  اإل��ي��ك  ُتعيد  اأن 
النوم خالل  نيلك ق�سطاً مريحاً من  ملا يحدث لك بعد 
اإغما�ض  اأن  اإىل  ال��درا���س��ات  ه��ذه  اإح���دى  واأ���س��ارت  الليل. 
خالل  دقيقة   90 اإىل   60 ب��ني  ت���راوح  لفرة  العينني 
نف�سه  بالقدر  امل��خ،  بطاريات  �سحن  باإعادة  كفيٌل  النهار، 

الذي يوؤدي اإليه النوم لثماين �ساعاٍت مت�سلة لياًل.
يعزز م�ستوى اإنتاجيتك

اأرباب  على  اإن  واالأع�����س��اب  امل��خ  ب����ارزون يف  علماء  ي��ق��ول 
اإىل  �ساعة  ن�سف  بني  ما  بالنوم  للعمال  ال�سماح  العمل 
�ساعة ون�سف ال�ساعة خالل فرة الدوام، الأن ذلك يعزز 
»َديلي  �سحيفة  ونقلت  االإن��ت��اج.  على  قدرتهم  من  كثرياً 
وول�ض  فين�سنت  الربوفي�سور  عن  الربيطانية  تليغراف« 
يف  الب�سر  ل���»ه��و���ض«  ان��ت��ق��اده  اجلامعية  ل��ن��دن  كلية  م��ن 

النوم  على  باالقت�سار  ال�سناعية،  ال��ث��ورة  بعد  ما  حقبة 
خالل الليل فح�سب، من دون االهتمام ب�»نوم القيلولة«.

ُيح�شن حالتك املزاجية
ُيحرمون من  ال��ذي��ن  الر�سع  ب��اأن  درا���س��ة حديثة  اأف���ادت 
بنوبات  لالإ�سابة  قابلية  اأك��رث  ي�سبحون  القيلولة،  ن��وم 

الغ�سب، وتقلبات احلالة املزاجية يف فرة البلوغ.
يقلل التوتر

ما  النوم يف فرة  ق�سٍط من  نيل  اإن  اإ�سبان  علماء  يقول 
ب��ع��د ال��ظ��ه��ر مل���دة ال ت��زي��د ع��ن ن�سف ���س��اع��ة، ي����وؤدي اإىل 
تقليل االإح�سا�ض بالتوتر وُيح�سن كفاءة القلب واالأوعية 

الدموية، وُيعزز القدرة على التذكر.

كيف تنام يف القيلولة كاملحرتفني؟
التي  وال��ط��اق��ة  القيلولة  ن��وم  م��زاي��ا  ع��ن  جميعا  �سمعنا 
الكاتبة تيفاين وين، لكن هل هناك  مينحها، كما تقول 

طرق جيدة للنوم اأثناء النهار واأخرى �سيئة؟
اأ�سا�سيا يف بيت  ال��ن��وم خ��الل م��راح��ل من��وي مكونا  ك��ان 
القواعد  من  العديد  اإخ��وت��ي  اأو  ل��دي  يكن  ومل  اأ�سرتي، 
املنزلية، فكانت اأوقات اخللود اإىل النوم لدينا مرنة، وكنا 
بامليكرويف  ت�سخينه  بعد  الع�ساء  تناول  بحرية  ن�ستمتع 
اأثناء م�ساهدة التلفاز، وكذلك اأثناء ا�ستغراقنا يف األعاب 

الفيديو، وكان ذلك يف عام 1980.
دائما: هو عدم  ال�سم�ض  كو�سوح  وا�سحاأً  اأم��راً  ثمة  لكن 
يف  م�ستغرقا  ي��ك��ون  ع��ن��دم��ا  ���س��غ��ري  اأو  ك��ب��ري  اأي  اإزع�����اج 

قيلولته.
وعندما كربت ا�ستيقظت على �سدمة اإكت�ساف اأن املجتمع 
لكن  الكبار.  عمل  بيئة  يف  للقيلولة  دون��ي��ة  نظرة  ينظر 
ت�ساعد  اأنها  القيلولة، وتثبت  اأهمية  تتزايد حول  االأدل��ة 
اليقظة من  زي��ادة  اإدراك��ي��ة عن طريق  اإن��ت��اج فوائد  على 

واالإدراك، وكذلك تقوية  املهارات احلركية  اأجل حت�سني 
ميزات  اأف�سل  على  احل�سول  ميكنك  كيف  اإذاً،  الذاكرة. 

نومة قيلولة اأوغم�سة جفن؟
طبقا لدرا�سة وجد باحثون اأن النوم اأثناء الليل اأو النهار 
الكلمات  ب��اأزواج  يتعلق  فيما  الذاكرة  تقوية  على  ي�ساعد 
غري املرابطة، مثل كلمتي "فلفل" و "كوع"، مما ي�سري 
�سعبة  مفاهيم  تعلم  حماولة  يف  ي�ساعدك  النوم  اأن  اإىل 

التذكر.
للتكنولوجيا  ب��ك��ني  اأخ����رى يف ج��ام��ع��ة  درا���س��ة  واأج���ري���ت 
التدريب.  بعد  الريا�سيني  على  القيلولة  اآث���ار  تناولت 
الدماغ  وظ��ائ��ف  حت�سني  يف  ت�ساعد  القيلولة  اأن  وث��ب��ت 
االنتعا�ض  تعزيز  على  تعمل  كما  الب�سرية،  واالأج��ه��زة 
البحث  مع  النتيجة  ه��ذه  وتتما�سى  والعقلي،  اجل�سدي 
ت�����س��اع��د يف تقوية  ال��ق��ي��ل��ول��ة  اأن  ال����ذي ي��ربه��ن  ال�����س��اب��ق 

الذاكرة احلركية.
اأجرت   ،2008 ع���ام  ن�����س��رت يف  ال��ت��ي  ل��ل��درا���س��ة  وط��ب��ق��ا 
الباحثة �سارة ميدنيك من جامعة كاليفورنيا، وهي اأي�سا 
زمالئها  م��ع  حياتك"،  تغري  غ��ف��وة!  "خذ  كتاب  موؤلفة 
مقارنة بني فوائد 200 ملجم من الكفايني )ما يعادل 
فنجان من القهوة( وبني قيلولة مدتها من 60 اإىل 90 

دقيقة اأثناء النهار فيما يتعلق مبهام الذاكرة املختلفة.

يف مكاتب العمل
بوجه  ال��ذاك��رة  اأداء  حت�سن  القيلولة  اأن  الباحثون  وج��د 
عام، يف حني اأن الكافيني اإما ال يوؤثر اإطالقا اأو اأنه يزيد 
االأداء �سوءا. وي�سري الباحثون اإىل اأن الكافيني يعيق دمج 
امل��دى عن طريق زيادة  ال��ذاك��رة طويلة  م��ادة جديدة يف 
امل�ستويات يف الناقل الع�سبي "اآ�ستيل كولني" يف منطقة 
الذي  الع�سبي  الناقل  نف�ض  وهو  الدماغ.  اآم��ون يف  قرن 

ينخف�ض طبيعيا اأثناء النوم البطيء.

ال�سعر على اأذنك قد 
يكون موؤ�سر خطري

االأوىل  للوهلة  االأم���ر  ت�سدقون  ال  ق��د 
العلماء موؤخراً وجدوا رابط قوي  لكن 
وبني  االأذن  ع��ل��ى  ال�����س��ع��ر  وج�����ود  ب���ني 

حدوث االأزمات القلبية.
1973م  اإىل  ال��درا���س��ة  اأ���س��ول  وت��ع��ود 
الربيطانية  ال�سحيفة  ن�سرت  عندما 
�ساندرز فرانك  للدكتور  درا�سة  الطبية 
وف��ري��ق��ه ال����ذي ���س��خ�����س��وا ح��ال��ة جتعد 
ب�عالمة  و���س��م��وه��ا  االأذن  �سحمة  ق��ط��ر 
فرانك والتي هي موؤ�سر ملر�ض ال�سريان 
تراكم  نتيجة  حت���دث  وال��ت��ي  ال��ت��اج��ي، 
الر�سبات داخل ال�سرايني، والتي تقيد 

تدفق الدم الطبيعي.
وك��ان��ت درا���س��ة ع��ام 1973 ه��ي نقطة 
1984م،  ع���ام  ويف  ل��ل��ع��ل��م��اء.  ال��ب��داي��ة 
نيويورك  اأط����ب����اء  م���ن  جم��م��وع��ة  ق����ام 

الربيطانية  ال�سحيفة  يف  درا�سة  بن�سر 
ذاتها  النظرية  عر�سوا  وفيها  الطبية، 
-�سعر االأذن يرتبط ب�سكل قوي مبر�ض 
الدرا�سة  وه�����ذه  ال���ت���اج���ي-  ال�������س���ري���ان 
ت�سمنت 43 رجاًل و20 ام��راأة، وكانت 
النتيجة اأن %90 من امل�ساركني الذين 
االأذن  �سحمة  قطر  جتعد  م��ن  ي��ع��ان��ون 
م�سكلة  م��ن  ع��ان��وا  االأذن  �سعر  ووج����ود 

ف�سل القلب.
ووفقا للعلماء، مبن فيهم ريت�سارد فاغرن 
من كلية الطب يف جامعة بو�سطن، كان 
طويلة  ل��ف��رة  ل��الن��دروج��ني  التعر�ض 
-ال���ذي ه��و م��ن اأه���م ه��رون��ات الذكورة 
ب��ج��ان��ب ال��ت�����س��ت��و���س��ت��ريون- ه��و م��ا اأدى 
نتيجة  ال�سرايني  يف  جلطة  ت�سكيل  اإىل 
االإنتاج الزائد من خاليا الدم احلمراء.
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�ش�ؤون حملية

�شمن برنامج هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة ال�شنوي

�سل�سلة فعاليات "تراثي، م�سوؤوليتي" تعود من جديد اإىل متحف ق�سر العني

تزامنًا مع اليوم العاملي للمياه

كلية العلوم بجامعة االإمارات تطلق مبادرة »خري العلوم يف �سالمة املياه«

•• العني  - الفجر 

تنظمه  ال��ذي  الراثي  الثقايف  العني  برنامج  �سمن 
العام،  م��دار  على  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة 
يومي  م�سوؤوليتي"،  "تراثي  فعاليات   �سل�سلة  تعود 
اخلمي�ض واجلمعة املوافق 30 و 31 مار�ض 2017 
العني،  مب��دي��ن��ة  ال��ع��ني   ق�سر  متحف  ���س��اح��ة  اإىل  م 

وتقام بني ال�ساعة 5 اإىل 10 م�ساء. 
ثقافية  جتربة  توفري  اإىل  الفعاليات  ه��ذه  وت��ه��دف 
ل��ل��ج��م��ه��ور ت��رت��ق��ي ب�����س��غ��ف امل��ج��ت��م��ع ح���ول امل����وروث 

ال�سعبي  والثقايف الغني.
وتتناول الفعاليات العديد من املوا�سيع التي تغطي 
االإمارات  لدولة  املعنوي  ال��راث  من  كبرية  جوانب 
مثل العر�ض احلي لزهبة العرو�ض والعر�ض قدمياً، 
واأه���ازي���ج ف��ن ال��ع��ي��ال��ه، وف��ن��ون ال��زي��ن��ة وامل���اأك���والت 
ال�سعبي   وال�����س��وق  ال��راث��ي��ة  وامل�����س��اب��ق��ات  ال�سعبية، 

ومعر�ض للوحات تراثية.
تراثية،  حواريه  جل�سة  اأي�ساً،  الفعاليات  وتت�سمن 
العرو�ض  جتهيز  اأو  "الزهبة"  ع��ن  احل��دي��ث  تتناول 
وتزويدها  ال���زوج���ي���ة  مل���ن���زل  اإع�����داده�����ا  ي��ت��م  ح��ي��ث 
الذهب  م��ن  تتكون  وال��ت��ي  ال�سخ�سية،  مبتعلقاتها 
واملالب�ض والعطور البخور على اختالفها واأنواعها، 
اأعدها  التي  اخلا�سة  االأخ��رى  االأ�سياء  من  وغريها 
اأهله للعرو�ض. وهذه  اأو  واأح�سرها املعر�ض )ال��زوج( 
�سندوق  وه��و  املندو�ض  يف  مو�سوعة  تكون  االأ���س��ي��اء 
خا�ض ومزرك�ض م�سنوع غالباً من اخل�سب ويرافق 
العرو�ض  الأه��ل  ه��داي��ا  فيه  تو�سع  حيث  )ال��زه��ب��ة(، 
براقع  وط��ب��ق  ورج��ال��ي��ة  ن�سائية  اأقم�سة  م��ن  تتكون 

"مطارح"،  ت��و���س��ع يف  ك��ل��ه��ا  ���َف���ْر، وه����ذه  و����سُ ���َي���ْل  و����سِ
وامل��ط��رح يو�سع فيه ع��دد م��ن القطع م��ن ك��ل �سيء 
ثم يربط بحبل. وبعد االنتهاء من حت�سري الزهبة 
و�سفها وترتيبها تعزم بع�ض اأمهات الرجال جاراتها 
اأي نواق�ض  اإذا كان هناك  الزهبة ليتفقدن  وتريهن 

فيها الإ�سافتها قبل حملها لبيت العرو�ض .
الذي  ال�سعبي،  امل��وروث  اإحياء  اإىل  الفعالية  وت�سعى 
ميّثل جانباً مهماً من تاريخ دولة االإم��ارات العربية 
االأجيال  ل���دى  ال��راث��ي��ة  قيمته  وت��ع��زي��ز  امل��ت��ح��دة، 
اأي�ساً  ���س��ت��ق��ام  ال���ه���دف،  ال���ق���ادم���ة. ول��ت��ح��ق��ي��ق ه����ذا 
التي  ال�سعبية  املاأكوالت  عرو�ض حية الإعداد وتذوق 
�سيح�سى  كما  ال��زك��ي��ة،  ورائحتها  بالنكهات  تتميز 
الراثية اجلميلة  املالب�ض  ارتداء  اجلمهور بتجربة 
ال��ت��ذك��اري��ة ، حيث تتميز االأزي���اء  ال�����س��ور  وال��ت��ق��اط 

االإم��ارات بخ�سائ�ض عدة تت�سمن  ال�سعبية يف دولة 
طريقة ارتدائها واألوان زخرفتها ونقو�سها وطريقة 
لدى  ما  واإب���راز  للن�ساء،  اأو  للرجال  �سواء  تف�سيلها 
الت�سميم  ترابط يف  الن�سائي من  اأو  الرجايل  ال��زي 
التف�سيل،  ط��ري��ق��ة  اأو  ال��ع��ام  ال�سكل  م�ستوى  ع��ل��ى 
حيث تتميز جميعها باأنها ت�سر كامل اجل�سم حتى 
ال��ق��دم��ني، وف�����س��ف��ا���س��ة ال ت��ظ��ه��ر ت��ف��ا���س��ي��ل البدن 
وتت�سم باحل�سمة، ونقو�سها ت�سهد باالأ�سالة وعراقة 

الراث. 
ولالأطفال ن�سيبهم الوافر اأي�ساً من هذه الفعاليات، 
حيث �ستقام لهم برامج خا�سة تت�سمن ور�ض للفنون 
ال�سعبية  بااللعاب  واال�ستمتاع  الراثية  وامل�سباقات 
مثل لعبة املريحانه اأو الدرفانة االأرجوحة التقليدية 
الو�سائل  اإح�����دى  االأي������ام  م���ن  ي���وم  ك��ان��ت يف  وال���ت���ي 

االأ�سا�سية للرفيه والت�سلية عند الفتيات يف جمتمع 
دولة االإمارات قدمياً، وخا�سة يف االعياد والعطالت، 
الفتيات  ت��ردده��ا  واأه��ازي��ج  اأنا�سيد  من  يرفاقها  وم��ا 
الق�سة،  ل��رواي��ة  ت��ق��ام جل�سات  كما  ال��ت��اأرج��ح.  اأث��ن��اء 
يف  متثل  كانت  التي  ال�سعبية  اخل��راري��ف  واال�ستماع 
اجلد  حول  وال�سغار  الكبار  الجتماع  فر�سة  املا�سي 
اإىل ق�سة م�سوقة، ومنها ق�سة  اأو اجلدة لال�ستماع 
ال�سبعة، والعقيلي، وغريها من الق�س�ض التي كانت 

جتذب اإليها االأطفال. 
التعرف على املالب�ض  كما �سيحظى اجلهور بفر�سة 
املنتجات  و����س���راء  وال���ب���خ���ور،  وال���ع���ط���ور  ال���راث���ي���ة 
الراثية من م�سغوالت يدوية، بع�سها م�سنوع من 
ال�سوق  ال�����س��دو واخل��و���ض وذل���ك خ��الل جتولهم يف 

ال�سعبي.
ويعترب متحف ق�سر العني من اأهم الوجهات الثقافية 
يف مدينة العني، حيث يحكي يف اأروقته بدايات الوالد 
املوؤ�س�ض، ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل 
الفريدة  بهويتها  العني  مدينة  اأ�سهمت  حيث  ث��راه، 
ت��ك��وي��ن �سخ�سيته  ال��ع��ري��ق��ة يف  ال��ع��رب��ي��ة  واأ���س��ال��ت��ه��ا 
القيادية وزيادة حكمته، وكانت مقر اإقامته الر�سمي 

بني عام 1946 وحتى 1966. 
كما ت�سّكل العني قلباً ناب�ساً للراث يف دولة االإمارات 
التي  االأث��ري��ة  باملواقع  تزخر  فهي  املتحدة،  العربية 
للراث  كمواقع  اليون�سكو  منظمة  قبل  من  �سّنفت 
املويجعي  ق�����س��ر  اأب���رزه���ا   ،2011 ع���ام  يف  ال��ع��امل��ي 
وم��ت��ح��ف ال��ع��ني ال��وط��ن��ي وق��ل��ع��ة اجل��اه��ل��ي ، والتي 
تعترب قالعاً حتفظ داخلها ق�سم كبري من التقاليد 

واملورث ال�سعبي ملجتمع دولة االإمارات. 

•• العني – الفجر

"خري  م��ب��ادرة  االإم���ارات  بجامعة  العلوم  كلية  اأطلقت 
الدكتور  ���س��ع��ادة  املياه" ب��ح�����س��ور  ���س��الم��ة  يف  ال��ع��ل��وم 
الطلبة  ل�����س��وؤون  اجلامعة  م��دي��ر  -ن��ائ��ب  الكعبي  علي 
والت�سجيل، رئي�ض فريق عام اخلري-، واالأ�ستاذ الدكتور 
اأحمد مراد -عميد كلية العلوم، نائب رئي�ض فريق عام 
اأع�ساء فريق عام اخلري والفريق  اإىل  اإ�سافة  اخلري- 
والطلبة  بالكلية  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  البحثي 
 22 االأرب��ع��اء  يوم  املبادرة اخلريية،  امل�ساركني يف هذه 
م��ار���ض اجل����اري يف م��رك��ز االأع���م���ال ب��امل��ب��ن��ى الهاليل 
ب��احل��رم اجل��ام��ع��ي. وت��ه��دف ه���ذه امل���ب���ادرة اإىل اإج���راء 
يف  اجلوفية  للمياه  والكيميائية  الفيزيائية  التحاليل 
ع��دد م��ن م���زارع ال��دول��ة، م��ن خ��الل ال��زي��ارة احلقلية 
املبا�سرة للفريق العلمي، فتحدد هذه التحاليل نوعية 
املياه وجودتها لتحديد ا�ستخداماتها املختلفة لل�سرب 

اأو الزراعة اأو اال�ستخدامات االأخرى. 
الدكتور �سابر حممود  بقيادة  البحثي  الفريق  ويقدم 
– من ق�سم اجليولوجيا- وبعد االنتهاء من التحاليل 
اأو  امل���زارع  اإىل  وامل��الح��ظ��ات  التحاليل  نتائج  احلقلية 

النتائج  تت�سمن  بطاقة  ���س��ورة  على  امل��زرع��ة  �ساحب 
املاء  ح��رارة  ودرج��ة  الهيدروجيني  ك��االأ���ض  الفيزيائية 
اأحمد  ون�سبة االأمالح الذائبة.  واأكد االأ�ستاذ الدكتور 
مراد عميد كلية العلوم وامل�سرف على املبادرة: اأن هذه 
يف  واالأك��ادمي��ي��ني  الباحثني  دور  لتعزز  ت��اأت��ي  امل��ب��ادرة 
اجلوفية  املياه  م�ستهدفة  االإم��ارات��ي،  املجتمع  خدمة 

اختيار  واأن  الهامة،  الطبيعية  امل���وارد  اأح��د  باعتبارها 
الكلية  ب���دور  لال�سطالع  امل��ب��ادرة  ل��ه��ذه  ال��ع��ل��وم  كلية 
ياأتي  ال��ك��ل��ي��ة:  عميد  وق���ال  املجتمعية.  يف امل�سئولية 
الأهمية  اخل��ريي��ة؛  ل��ل��م��ب��ادرة  كمو�سوع  امل��ي��اه  اخ��ت��ي��ار 
املياه يف التنمية وا�ستدامة املوارد الطبيعية باعتبارها 
ال�سريان الرئي�سي للحياة وال�سعادة املجتمعية، فتوفر 

املياه اجلوفية للزراعة كون الزراعة جزء ال يتجزاأ من 
و�سعيدة  مريحة  بيئة  ي�سنع  االإم����ارات  وت��اري��خ  ت��راث 

للمزارعني ومالك املزارع. 
العاملي  ال��ي��وم  م��ع  ت��زام��ن��اً  اأن�سطتها  احلملة  و���س��ت��ب��داأ 
لتحقق  اخل��ري  ع��ام  ط��وال  اأن�سطتها  و�ست�ستمر  للمياه 
االأه������داف امل���رج���وة م��ن ه���ذه احل��م��ل��ة، مغطية ع���دداً 
مروراً  لها  التابعة  واملناطق  العني  مدينة  م��زارع  من 
الكلية عدد  ا�ستعر�ست  الدولة.  كما  مبختلف مناطق 
يقوم  بحثية  م�ساريع  يف  ت�ستخدم  التي  االأج��ه��زة  م��ن 
جرب  اأم��ري  الدكتور  اأك��د  حيث  اجليولوجيا  ق�سم  بها 
تقوم مب�سروع بحثي  الكلية  اأن  ق�سم اجليولوجيا  من 
املياه  من�سوب  لقيا�ض  حفيت  وجبل  مبزرة  منطقة  يف 
االأجهزة كجهاز اجلاذبية،  اأح��دث  اجلوفية من خالل 
والذي يعد االأول من نوعه يف املنطقة، ويقي�ض اجلهاز 
ك��ث��اف��ة ال�����س��خ��ور وم��ع��رف��ة ال��ت��غ��ري يف م�����س��ت��وى املياه 
الذي  الكهربي  اجلهاز  الكلية  عر�ست  كما  اجلوفية، 
الذي  املغناطي�سي  واجلهاز  املياه،  جتمع  اأماكن  يحدد 
ي�ستك�سف وجود املياه بطريقة غري مبا�سرة من خالل 
واجلهاز  مائية،  جتمعات  على  حتتوي  التي  ال�سدوع 

الزلزايل الذي يتنباأ مب�ستوى املياه اجلوفية.

حتت �شعار "ثروتي..�شعادة �شعب"
اأبوظبي التقني يد�سن جلنة 

ال�سعادة بندوة "اأ�سعد بيئة عمل"
•• اأبوظبي - الفجر

للتعليم  اأبوظبي  مركز  د�سن  �سعبي"  ..�سعادة  ثروتي  �سعار"زايد:  حتت 
ندوة  بتنظيم  املركز،  ال�سعادة يف  اإنطالقة جلنة  املهني،  التقني  والتدريب 
اأعلن  والتي  بالعا�سمة،  التقني"  "اأبوظبي  مقر  يف  عمل"  بيئة  "اأ�سعد 
خاللها عن اإ�ستهدافه حتقيق ال�سعادة لدى املوظفني، والطلبة والعمالء، 
ب�سرورة  واخل��ا���س��ة  احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات  ك��اف��ة  امل�����س��ارك��ون،  اأو���س��ى  كما 
اأجواء  يف  العمل  للموظفني  ت�سمن  التي  واالأط��ر  االإج���راءات  كافة  اإتخاذ 
من ال�سعادة كونها االأ�سا�ض القوي لالإنتاجية واالإيجابية، وزيادة التفاعل 
املن�سودة على الوجه االأكمل. وكانت الندوة قد بداأت بكلمة ل�سعادة مبارك 
�سعيد ال�سام�سي مدير عام مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني املهني، 
ك�سف خاللها عن اأن القائد املوؤ�س�ض ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 
اهلل ثراه، قد بنى القاعدة الرئي�سية لقيام دولة االإمارات العربية املتحدة، 
اأن  اأ�سا�ض ال�سعادة حينما قال"ثروتي..�سعادة �سعبي" مما يوؤكد على  على 
 ،1971 العام  واإمن��ا قائم منذ  لي�ض جديداً  االإم��ارات  ال�سعادة يف  مفهوم 
ممثلة  الر�سيدة   القيادة  بجهود  وتنميتة  تر�سيخة  على  العمل  ويتوا�سل 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يف 
حفظه اهلل، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  دب��ي، و�ساحب  ال��وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الدولة 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، 
االإم��ارات، وهو االأمر الذي  اأع�ساء املجل�ض االأعلى حكام  ال�سمو  وا�سحاب 
ي�سهد عليه العامل اأجمع، مما جعل �سعب االإمارات �سمن اأكرث دول العامل 
�سعادة  واأو���س��ح  والرفاهية.  ال�سعادة  يف  واإقليمياً  عربياً  ال�سدارة  ويحتل 
مرة  الأول  وزارة  لل�سعادة  خ�س�ست  الر�سيدة  القيادة  اأن  ال�سام�سي  مبارك 
بيئة عمل وحياة  اإيجاد  اإ�ستمرار اجلهود احلكومية يف  العامل، ل�سمان  يف 
متجدده ومبدعة تتيح الأبناء املجتمع عامة، التقدم و االزدهار واال�ستفادة 
الق�سوى من طاقاتهم االإبداعية، داعيا كافة املوظفني يف"اأبوظبي التقني" 
زيادة  ل�سمان  واملهنية  العائلية  حياتهم  يف  اأ�سلوبهم  ال�سعادة  جعل  اىل 
االإنتاجية وتطوير العمل وفق اأق�سى الطموحات واملعدالت العاملية، م�سرياً 
اىل اأن جلنة ال�سعادة يف "اأبوظبي التقني" متخ�س�سة يف بذل كافة اجلهود 
من  انطالقاً  وذلك  املوظفني  كافة  لدى  لل�سعادة  املحفزة  البيئة  لر�سيخ 
تبني الدولة امليثاق الوطني لل�سعادة وااليجابية وتعزيز ملكانتها املرموقة 

على �سعيد موؤ�سر ال�سعادة العاملي.
اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني املهني كلمته  واأختتم  مدير عام مركز 
قائاًل اإن "اأبوظبي التقني" ي�سعى �سمن اإ�سراتيجيته"2020" اإىل تنفيذ 
عدة مبادرات لتنمية ال�سعادة لدى الطلبة يف املوؤ�س�سات اجلامعية والثانوية 
التابعة له ومنها كلية فاطمة للعلوم ال�سحية وبوليتكنك اأبوظبي، ومعهد 
التكنولوجيا التطبيقية، ومعهد اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني، ومركز 
والثانويات  التطبيقية  التكنولوجيا  وثانويات  املهني،  والتطوير  التعليم 
الفنية بكافة اإمارات الدولة، وكذلك لدى املتعاملني مع املركز من معاهد 
عالقات  تطوير  ي�سمن  مبا  االإ�سراتيجني  وال�سركاء  اخلا�سة،  التدريب 
العمل وحتقيق ال�سعادة بكامل اآفاقها واأهدافها، موؤكداً على اأن كافة برامج 
وااليجابية  ال�سعادة  على  قائم  عمل  منهج  وفق  التقني" تعمل  "اأبوظبي 
ومن هذه الربامج ) نعم للعمل( الذي يعمل على تنمية مهارات ال�سباب 
خمتلف  يف  واال�ستثمار  اخل��ا���ض  القطاع  يف  االن��خ��راط  على  وت�سجيعهم 
دورته  فعاليات  يوا�سل  ال��ذي  واللياقة  لل�سحة  امل��رح  ومهرجان  جماالته 
�سعار  حتت  اجل��اري  مار�ض   27 وحتى  املا�سي  فرباير   27 منذ  ال�ساد�سة 

�سعادتك". الأجل  ب�سحتك  "اإعنت 
رحلة �شفاري

االإ�سراتيجي  التخطيط  اإدارة  مدير  املنهايل  نعيمه  حتدثت  وب��دوره��ا 
باالإنابة رئي�ض جلنة ال�سعادة يف "اأبوظبي التقني" خالل الندوة فقالت اأن 
املركز ينظم الكثري من الفعاليات التي تر�سخ ال�سعادة واحلب والتعاون ما 
"ابوظبي  بني املوظفني، ومن هذه الفعاليات رحلة ال�سفاري التي نظمها 
التقني" موؤخرا مب�ساركة �سعادة مبارك ال�سام�سي املدير العام ونخبة كبرية 
من املوظفني، حيث عا�ض اجلميع اأوقاتاً رائعة ويف اأجواء ريا�سية وتراثية 

جميله تفاعل معها كافة اأفراد االأ�سرة.
"ال�سعادة واالإيجابية" هو منهاج عمل وا�سلوب حياة  موؤكدة على اأن مبداأ 
على  يحر�ض  ال��ذي  واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  يف 
بلورة بيئة عمل متكاملة حمورها ال�سعادة واالإبداع وهدفها �سناعة الكوادر 

الوطنية ذات ال�سخ�سية املتكاملة.
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اللجنة  اأن  فقالت  التقني"  "اأبوظبي  يف  ال�سعادة  جلنة  رئي�سة  وا�سافت 
نخبة  تت�سمن  املوظفني" التي  "حتفيز  مبادرة  وهي  مبادرات  �سبع  تنفذ 
من احلوافز للموظفني املتميزين ت�سهم يف خلق بيئة قائمة على ال�سعادة 
املوظفني  بت�سجيع  تعنى  التي  املوظفني"  "مواهب  وم��ب��ادرة  وااليجابية، 
الذين لديهم مواهب وحتفيزهم على اال�ستفادة منها مبا ي�سهم يف تهيئة 
مناخ من ال�سعادة وااليجابية يف حميط عملهم، ومبادرة "رعاية املوظفني" 
التي تت�سمن على �سبيل املثال منح عرو�ض �سراء بتخفي�سات يف عدد من 
تقدمي  خاللها  من  يتم  التي  امل�ساندة  مبادرة  والرابعة  املختارة،  املحالت 
لها يف  يتعر�سون  التي  املواقف  للموظفني يف خمتلف  الدعم  اأ�سكال  كافة 
فتتمثل  املبادرة اخلام�سة  اأما  اأو احلزينة،  ال�سعيدة  املواقف  �سواء  حياتهم 
يف برنامج اخلدمة املجتمعية لت�سجيع املوظفني على االإنخراط يف جمال 
اخلري  ع��ام  م��ب��ادرة  م��ع  متا�سياً  وذل���ك  جمتمعية  ب��رام��ج  وتنفيذ  التطوع 
التي اأطلقتها قيادة الدولة الر�سيدة، اإذ اأن اخلدمة املجتمعية هي جزء ال 
يتجزء من ا�سراتيجية ال�سعادة وعمل اخلري يجلب ال�سعادة للموظفني، 
ال�ساد�سة فتتمثل يف االإيجابية والتي يتم من خاللها ت�سجيع  املبادرة  اأما 
اخلالق  للعمل  الفعلية  البيئة  تهيئة  و  العمل  يف   االإب���داع  على  املوظفني 
خاللها  من  يتم  التي  املنا�سبات  يف  ال�سابعة  املبادرة  تتمثل  فيما  واملبتكر، 
مثل  والوطنية  العاملية  املنا�سبات  يف  للموظفني  الفعالة  امل�ساركات  تنظيم 
ال�سهيد حيث نعمل على انخراط املوظفني يف هذه  او يوم  اليوم الوطني 
املعني  تر�سخ  اأفكارجديدة  تنفيذ  على  وت�سجيعهم  فاعل  ب�سكل  املنا�سبات 

احلقيقي لهذه املنا�سبات الهامة.

وفد بلدية مدينة العني يزور واحة الكرامة
•• العني - الفجر 

اأبوظبي  الكرامة يف  العني واحة  زار وفد بلدية مدينة 
والتي مت ت�سييدها لتخليد ذكرى �سهداء الوطن االأبرار 
عام  مدير  النعيمي  مطر  الدكتور  �سعادة  الوفد  و�سم 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني وع�����دداَ م��ن امل�����دراء التنفيذيني 

واملوظفني واملوظفات. 
وق��ام الوفد بجولة يف واح��ة الكرامة ب��داأت اأم��ام ن�سب 
ال�سهيد املكون من 31 لوحاً من االألواح ال�سخمة التي 
والتكاتف  للوحدة  رم���زاً  االآخ���ر  على  منها  ك��ل  ي�ستند 
وال��ت��الح��م ب��ني اأب��ن��اء جمتمع االإم����ارات وال��ق��ي��ادة، اإىل 

القوة وال�سجاعة وال�سمود التي متيز �سعب االإمارات.
ال��ذي مت  املعدين  اللوح  العني عند  بلدية  وف��د  وتوقف 
العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  ق�سم  نق�ض 
املتحدة عليه، كما زار الوفد جناح ال�سرف الذي يت�سمن 

ال��ق��راآن الكرمي وكذلك  اآي��ات من  نق�ست عليها  األ��واح��اً 
اأبناء االإمارات البوا�سل ومعلومات عنهم  اأ�سماء �سهداء 
. ودعا الوفد املوىل عز وجل اأن يتغمد ال�سهداء بوا�سع 
رحمته واأن يجعل مقامهم مع ال�سديقني وال�ساحلني 

االأبرار.
وقفة  اليوم  نقف  النعيمي  مطر  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
اإجالل اأمام ت�سحيات �سهداء االإمارات البوا�سل ، الذين 
 ، وفخر  وع��ز  رفعة  م�سدر  الوطن  ذاك��رة  يف   �سيظلون 
 ، للحق  للوطن ون�سرة  ملا قدموه من ت�سحيات �سونٌا 
يحتذى  منوذجا  �ستبقى  اأبطالنا  ت�سحيات  ان  م��وؤك��دا 
والدفاع  القادمة يف احلفاظ على وطننا  لنا والأجيالنا 

عنه.
وت��اأت��ي زي����ارة وف���د ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني ل��ه��ذا ال�سرح 
وجت�سيداً   الوطنية   الوحدة  معاين  لر�سيخ  الوطني 

للتالحم الوطني يف تلبية نداء الواجب .

دار الكتب يف هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة توا�سل مبادراتها لهذا العام
•• ابوظبي - الفجر

تتوا�سل فعاليات دار الكتب يف هيئة اأبوظبي لل�سياحة 
يوم  فعاليات  يف  �ساركت  حيث  ال��ع��ام،  لهذا  والثقافة 
الت�سجري عرب اإقامة العديد من االأن�سطة التعليمية 
بلدية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ب��اه��ي��ة  مكتبة  يف  الرفيهية 
مدينة اأبوظبي – فرع ال�سهامة، مب�ساركة 8 طالبات 
من ذوي االحتياجات اخلا�سة و38 طالبة باالإ�سافة 

اإىل 6 معلمات وم�سرفات على الطالبات.
 وتخللت هذه االأن�سطة قراءة ق�سة وم�ساركة الطالبات 
اإىل  املكتبة  حديقة  يف  �سجرة  غر�ض  عرب  بالت�سجري 
ج��ان��ب ر���س��م ���س��ج��رة وت��ل��وي��ن��ه��ا، وذل���ك ب��ه��دف تعزيز 
الغطاء  ا�ستدامة  باأهمية  املجتمع  اأف��راد  لدى  الوعي 
النباتي، وتعزيز ال�سراكة املجتمعية يف فعاليات اأ�سبوع 
اخل�سراء  الرقعة  ن�سر  يف  دوره���م  واب���راز  الت�سجري 
الكتب فعالية هيا  دار  واملحافظة عليها.  كما نظمت 
بنا نقراأ ون�ستمتع يف م�ست�سفى املفرق، تخللها قراءة 
من  وال��ع��دي��د  امل��ر���س��ى  االأط��ف��ال  م�سامع  على  ق�سة 
والفرح  الب�سمة  روح  بثت  التي  الرفيهية  االأن�سطة 

ما  توفري  يف  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وتتلخ�ض  وجوههم،  على 
ي�ساعد املر�سى على ق�ساء اأوقاتهم بالقراءة واإبعادهم 
ع��ن امللل واالإج��ه��اد خ��الل ف��رة عالجهم، مب��ا يتيح 
اأبوظبي لل�سياحة والثقافة فر�سة ن�سر ثقافة  لهيئة 
دار  وافتتحت  م��ك��ان.  ك��ل  ال��ق��راءة يف  باأهمية  ال��وع��ي 
اأم�ض الثالثاء معر�سها املوؤقت يف جامعة  الكتب يوم 
اإ�سدارات الهيئة وم�سروع كلمة  اأهم  اأبوظبي لعر�ض 
للرجمة �سمن مبادرات الهيئة يف عام القراءة لن�سر 
التعليمية،  امل��وؤ���س�����س��ات  مكتبات  دع��م  ب��ه��دف  امل��ع��رف��ة 
متنوعة  مب��ج��م��وع��ة  اجل��ام��ع��ة  مكتبة  اإث�����راء  ب��ه��دف 
كافة  يف  وال��ث��ق��اف��ة  لن�سر املعرفة  ���س��ع��ي��اً  ال��ك��ت��ب  م��ن 
الفئات املجتمعية وبخا�سة فئة ال�سباب من الطالب 
والطالبات، من اأجل و�سع القراءة يف �سلم اأولوياتهم 
اآفاق  وف��ت��ح  �سخ�سياتهم،  وب��ن��اء  م��ه��ارات��ه��م،  ل�سقل 
اخليال اأمامهم لالإبداع واالبتكار. اإىل جانب ت�سجيع 
جميع موظفي وزوار اجلامعة على القراءة وتوعيتهم 
الكتب  دار  واأه���داف  ر�سالة  تعزز  كخطوة  باأهميتها، 
لتطوير مهارات اجلميع وتنمية الوعي الثقايف لدى 

جميع اأفراد املجتمع.



اأي  على  فعلياً  حت��ت��وي  ال  االأط��ع��م��ة  بع�ض  اأّن  تعلمني  ه��ل   
ل��ِك م�ستحياًل  االأم��ر  �سعرات ح��رارّي��ة؟ قد يبدو 

لِك  �سن�سرح  ولكّننا  العلمّية،  الناحية  من 
كيف يكون ذلك ممكناً!

االأطعمة،  ب��ت��ن��اول  تقومني  عندما 
ال��ه�����س��م��ي لديِك  ي��ق��وم اجل���ه���از 

مبجهود له�سم هذه االأطعمة 
ط�����اق�����ة،  اإىل  وحت�����وي�����ل�����ه�����ا 
ي��ت��ّم قيا�سها  ال��ط��اق��ة  وه���ذه 
ولكّن  احلرارية.  بال�سعرات 
ب���ع�������ض اأن�����������واع االأط����ع����م����ة 
قليلة  ك��م��ي��ة  ع��ل��ى  حت���ت���وي 

جداً من ال�سعرات احلرارية، 
بحرق  ج�سمِك  ي��ق��وم  بحيث 

اأكرث،  حّتى  اأو  نف�سها،  الكمية 
من ال�سعرات خالل 

ه�سمها، وبالتايل تكون النتيجة وكاأّنِك مل تقومي بتناولها 
اأ�سا�ساً.

لذلك، واإن كنِت تريدين خ�سارة الوزن، 
حاويل الركيز على هذه االأطعمة، 
بكميات معتدلة  تناولها  ولكن مع 
هذه  من  ت�ستفيدي  كي  بالطبع، 
ك���ان ليعتقد  ف��م��ن  امل���ع���ادل���ة... 
�ست�ساعدِك يف  الريا�سيات  اأن 
التخل�ض من الكيلوغرامات 

الزائدة؟!
ال���������ت���������ف���������اح:   - 4 7

�سعرة حرارية يف كل 100 غرام.
- الهليون: 6 �سعرات حرارية يف كل برعم.

- ال���ربوك���ويل: 33 ���س��ع��رة ح��راري��ة يف كل 
غرام.  100

- ال��ق��رن��ب��ي��ط: 3 ���س��ع��رات ح���راري���ة يف كل 
زهرة.

- الكرف�ض: �سعرتان حراريتان يف كل عود.
15 �سعرة ح��راري��ة يف كل  ال���ربي:  ال��ت��وت   -

غرام.  100
ك��ل قطعة بطول  �سعرات ح��راري��ة يف   6 - اخل��ي��ار: 

�سنتيمر.  2،5
- الثوم: 49 �سعرة حرارية يف كل 100 غرام.

24 �سعرة حرارية يف كل ن�سف  - اجلريب فروت: 
حّبة.

- الفا�سوليا اخل�سراء: 24 �سعرة 
حرارية غي كل 100 غرام.

�سعرة   33 ال����ل����ف����ت:   -
 100 ح���راري���ة يف ك��ل 

غرام.
�سعرة   14 اخل�����ّض:   -
 100 ك�����ل  يف  ح�����راري�����ة 

غرام.
نظامِك  اإىل  االأطعمة  اأدخلي هذه 

اليومي، اإن ب�سكلها النيء، امل�سلوق اأو 
�سعور  اأي  دون  اجل��وع  لتبعدي  امل�����س��وي، 

بالذنب خالل اتباع حميتِك الغذائية!

مــــــــــــــر�أة
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بعد  بالب�سرة  العناية  منتجات  على  ينطبق  نف�سه  ال�سيء 
ال�سن،  ب��ك  تقدمت  كلما  تتغري  فب�سرتك  االأرب��ع��ني،  �سن 
ومع ذلك فانت بحاجة اىل القيام باأ�سياء ب�سيطة للح�سول 
اأف�سل عناية لوجهك، وفيما يلي بع�ض االأفكار التي  على 
بك  اخل��ا���ض  النظام  تب�سيط  ب��ه��دف  ا�ستخدامها  ميكنك 

للعناية بالب�سرة بعد �سن االأربعني:

اأوال: افح�شي ب�شرتك
فح�ض  عليك  ال�سن  ت��ق��دم  ب�سبب  ب�سرتك  تتغري  عندما 
امل��راآة. افح�سيه جيدا ملعرفة ما اذا  اأم��ام  وجهك عن كثب 
اإذا  وم��ا  االأ�سكال،  من  �سكل  ب��اأي  تغريت  قد  ب�سرتك  كانت 
بالن�سبة  طبيعي  اأم��ر  وه��ذا  بالفعل،  جافة  اأ�سبحت  كانت 

لالأ�سخا�ض الذين تخطوا االأربعني. 
ومع  اأي�����س��ا،  دهنية  ب�سرتك  ت�سبح  ق��د  اأخ���رى  ناحية  م��ن 
الب�سرة الدهنية تلعب احلبوب والبثور دورها، لذا يجب اأن 
الواجب عليك فهمه  تغيري يحدث لك من  اأن كل  تعلمي 

للح�سول على اأف�سل التغيريات يف ب�سرتك.

ثانيا: احذري اجلفاف
جفاف  ل��زي��ادة  كبري  احتمال  هناك  يكون  العمر  تقدم  مع 
الب�سرة، وعند حدوث ذلك عليك اتخاذ تدابري اإ�سافية من 

اجل حمايتها.
اأول ���س��يء ي��ج��ب عليك ال��ق��ي��ام ب��ه ه��و احل���د م��ن وقت 

ب�سرتك  فتعري�ض  ال�سم�ض،  الأ�سعة  التعر�ض 
ل���ف���رات ط��وي��ل��ة م���ن الوقت  الأ���س��ع��ت��ه��ا 

يعر�سها للجفاف وقد ت�سبب خماطر 
�سرطان اجللد اأو امليالنوم.

اأ�سعة  واذا مل يكن باإمكانك جتنب 
دائ���م���ا و�سع  ف��ع��ل��ي��ك  ال�����س��م�����ض، 
كرمي احلماية من ال�سم�ض قبل 
ال����ذه����اب اىل اخل�������ارج، وع����الوة 
ترطيبها  دائ��م��ا  عليك  ذل��ك  على 

باختيار الكرمي املرطب اأو الغ�سول 
الذي يتنا�سب ب�سكل جيد معها.

ثالثا: ا�شتخدمي منتجات ب�شيطة
جتنبي �سراء املنتجات املعقدة لب�سرتك، ففي 

اأن  اإال  ي�ساعدك،  اأن  لبع�سها  ال��ذي ميكن  الوقت 
اأن  ميكن  وعنا�سر  كيميائية  م��واد  على  يحتوي  معظمها 

تكون �سارة لها.
املنتجات  و���س��راء  الب�ساطة  على  املحافظة  عليك  ول��ذا 

على  حتتوي  التي  اأو  ت�ستخدمينها  كنت  التي 
عنا�سر ب�سيطة يف مكوناتها، واعملي 

املنتجات  �سراء  االإمكان على  قدر 
الطبيعية اأو التي حتتوي على 

مواد ع�سوية.
�سرائك  ع���ن���د  ت����اأك����دي 

املنتجات من اأن تكون املواد الكيميائية فيها اأقل، واحر�سي 
ا�ستخدام  باإمكانك  كما  ل��ك،  بالن�سبة  اآمنة  تكون  ان  على 
من  اأخ��رى  مناطق  على  فيها  الركيز  يتم  التي  املنتجات 
وجهك مثل ال�سفاه والعيون، وميكن ملرطب ال�سفاه اجليد 
اأن ي�ساعدك يف جتنب اأ�سرار اجلفاف، وميكن لكرمي الليل 

اأن ي�ساعدك يف اإزالة انتفاخ العيون. 
ب�سرتك  لرعاية  وخمتربة  وجمربة  رائعة  طريقة  واإليك 
ال��ي��وم، فاملاء ال يبقيك  امل��اء ط��وال  وه��ي �سرب الكثري من 
رطبة فح�سب، لكنه اأي�سا يوفر الرطوبة الكثرية اىل اجللد 

والتي من �ساأنها منع جفاف اجللد واأمرا�ض اأخرى.

تغريات عميقة
يف هذه ال�سن ويف هذا الوقت بالتحديد قد تالحظني ظهور 
بع�ض التجاعيد، وجفاف الب�سرة وترهل الوجه، فالتغريات 
الطبقات  االأربعني ال تقت�سر على  الوجه يف �سن  ب�سرة  يف 
العميقة  الطبقات  اإىل  ت�سل  ق��د  لكنها  فقط،  ال�سطحية 
والكوالجني  ال��ربوت��ي��ن��ات  ال��ت��ي حت��ت��وي على  االأدم���ة  مثل 

واالإيال�ستني.
واالإيال�ستني،  الكوالجني  كمية  تتناق�ض  ال�سن  تقدم  مع 

واأكرث ف�����ال�����ك�����والج�����ني  م��رون��ة  اأق���ل  ي�سبح 
ت����������������وات����������������را، 

توؤدي  التغريات  وه��ذه  ه�سا�سة،  اأك��رث  ي�سبح  واالإيال�ستني 
اىل ترهل الوجه، وهناك حماوالت الإدخال مادة الكوالجني 
لي�ست  لكنها  التجميل،  م�ستح�سرات  خالل  من  اجللد  يف 

ناجحة جدا.
واخلرب ال�سار هو ان هناك العديد من العنا�سر الغذائية 
التي ميكن اأن ت�ساعد على انتاج الكوالجني واالإيال�ستني، 
وهناك اأي�سا املواد املغذية التي ت�ساعد على منع تدهورها.

مكونات طبيعية
من  املنزل  يف  امل�سنوعة  لالأقنعة  احلقيقية  القيمة  تكمن 
الغذائية  العنا�سر  على  احتوائها  يف  الطبيعية  امل��ك��ون��ات 
الالزمة الإنتاج الكوالجني واالإيال�ستني واملحافظة عليهما 
E، والعنا�سر  C وفيتامني  وت�سمل الفيتامينات فيتامني 

ال�سغرى مثل النحا�ض واالأحما�ض االأمينية مثل لي�سني.
�سن  م��ن  املختلفة  للمراحل  االأق��ن��ع��ة  ع��ن  تقرئني  وح��ني 
هو خا�ض  تلتزمي مبا  اأن  منك  املطلوب  فلي�ض  االرب��ع��ني، 
هو  ب�سرتك  يف  تغيري  اأي  تعرفني  ال  الأن���ك  اأن���ت،  بعمرك 
خا�سة  اأقنعة  ا�ستخدام  ميكنك  ذل��ك  على  وب��ن��اء  الغالب، 
اأقنعة  اأن��ت، مبعنى  باالعمار االأخ��رى ولي�ض فقط لعمرك 
جميعها  فهي  االأرب��ع��ني  �سن  ع��ن  متاأخر  اأو  مبكر،  ل��وق��ت 

اآمنة.

اأف�شل االأقنعة لبدايات االأربعني
• املكونات:

ملعقة من الربوكويل وملعقة من البازالء احللوة وملعقة 
من الدب�ض واأخرى من ع�سري الربتقال.

•الطريقة:
امزجي جميع املكونات جيدا ثم �سعيها على ب�سرتك 
وات��رك��ي��ه��ا مل���دة 20 دق��ي��ق��ة، ث���م ا���س��ط��ف��ي وجهك 
الربوكويل  و�سعي  ب���ارد،  اأو  داف��ئ  م��اء  با�ستخدام 
على البخار ملدة خم�ض دقائق اذا كنت بحاجة اإىل 

ذلك.
دخولك  بداية  عند  القناع  ه��ذا  ا�ستخدام  ميكنك 
ل�سن االأربعني ملحو التغريات ال�سارة التي تطورت 
يف الكوالجني اخلا�ض بك عرب االأربطة الداخلية 
االإنزمي  مثبط  على  حتتوي  ف��ال��ب��ازالء  للجزيء، 
انزمي  يكبح  ال���ذي  ب��روب��ي��ون��ري��ل(  االأم��ي��ن��ي   2(
الربط  عن  امل�سوؤولة  وه��ي  الليزيل(  )اأوك�سيديز 
باملواد  غنيا  ال��ربوك��ويل  يعترب  كما  ب��ال��ك��والج��ني، 
اآثار  من  الب�سرة  اأي�سا  ويحمي  لالك�سدة،  امل�سادة 
 C ال�سم�ض ال�سارة، باالإ�سافة اإىل ذلك جند فيتامني
ولي�سني يف القرنبيط وع�سري الربتقال واللنب 
كل  لركيب  اليه  بحاجة  ونحن  الزبادي 

من الكوالجني واالإيال�ستني.

.. وملنت�شف االأربعني

• املكونات:
ملعقة من الربوكويل وملعقة من بذور عباد ال�سم�ض و3 

مالعق من احلليب كامل الد�سم.
• الطريقة:

القهوة،  ط��اح��ون��ة  يف  ج��ي��دا  ال�سم�ض  ع��ب��اد  ب���ذور  اط��ح��ن��ي 
و�سعي  امل��ك��ون��ات  بقية  م��ع  ال�سم�ض  ع��ب��اد  ب���ذور  واخ��ل��ط��ي 
اخلليط على وجهك، واتركيه 20 دقيقة ثم اغ�سلي وجهك 

باملاء الدافئ واتركيه حتى يجف.
اأي  )يف  واالإيال�ستني  الكوالجني  بع�ض  بناء  يف  ال��ب��دء  اإن 
اإىل  حتتاج  ب��ك(  اخلا�سة  ال�40  �سن  م��راح��ل  م��ن  مرحلة 
ه�،  فيتامني  ج،  وف��ي��ت��ام��ني  لي�سني،  االأم��ي��ن��ي��ة  االأح��م��ا���ض 

والنحا�ض.
النحا�ض  لكل من  غنيا  ال�سم�ض م�سدرا  عباد  ب��ذور  تعترب 
بفيتامني  الربوكويل م�سدرا غنيا  يعد  كما  ه�،  وفيتامني 
ج وم�سادات االأك�سدة التي ت�ساعد على حماية الكوالجني 

وااليال�ستني.

.. والأواخر االربعني
• املكونات:

ث��م��رة واح����دة م��ن االأف���وك���ادو وملعقة م��ن ال��ع��ن��ب الربي 
وملعقة من الربوكويل ون�سف كوب من ع�سري الربتقال.

• الطريقة:
اخلطي جميع املكونات يف اخلالط، ثم �سعيها على وجهك. 

اتركيها ملدة 20 دقيقة ثم اغ�سليها باملاء الدافئ.

.. وللعينني
• املكونات:

زيت  م��ن  القمح و15 قطرة  ب��ذور  زي��ت  م��ن  ملعقة طعام 

الكمون االأ�سود مع 5 قطرات من زيت الورد وملعقة واحدة 
من حليب كامل الد�سم ون�سف ملعقة �سغرية من البيكينغ 

�سودا.
• الطريقة:

جيد  ب�سكل  واخفقي  احلليب  اىل  �سودا  البيكينغ  اأ�سيفي 
اأن ي�سبح املزيج مت�سقا و�سل�سا، ثم �سعيه يف الثالجة  اىل 
ليربد ملدة 20 دقيقة، بعد ذلك اأ�سيفي الزيت اىل احلليب 
وامزجيهما جيدا ثم �سعي اخلليط فوق العينني وحولهما، 

واتركيه 20 دقيقة ثم اغ�سليهما.

اأف�شل االأقنعة املنع�شة 
• املكونات:

اأفوكادو مع ثمرة طماطم وملعقة طعام من ع�سري  ثمرة 
البطيخ واأخرى من ع�سري الليمون مع ملعقة طعام واحدة 

من الدب�ض.
• الطريقة:

وجهك  على  و�سعيها  اخل��الط  يف  املكونات  جميع  اخلطي 
واتركيها 20 دقيقة ثم قومي بغ�سلها.

اأف�سل اأقنعة الرطيب
• املكونات:

اأفوكادو وكب�سولة واح��دة من فيتامني ه� مع  ن�سف ثمرة 
ملعقة واحدة من كرمي ثقيل.

• الطريقة:
اأ�سيفي حمتوى فيتامني ه� اىل الكرمي الثقيل وامزجيهما 
جيدا ثم امزجي الكرمي وثمرة االأفوكادو يف اخلالط، وبعد 
ذلك �سعي اخلليط على وجهك واتركيه 20 دقيقة، ومن 

ثم اغ�سلي وجهك بوا�سطة املاء الدافئ وجففيه جيدا.

حرارية �سعرات  اأي  على  حتتوي  ال  التي  االأطعمة  من   �سنفا   12

حاويل التكيف مع تغريات مراحل العمر املختلفة

بعد االأربعني.. متتعي بب�سرة ن�سرة متاألقة
-بحاجة اىل القيام باأ�شياء ب�شيطة للح�شول على اأف�شل عناية لوجهك

حياته،  طوال  حالها  على  تبقى  ال  ال�شخ�ش  ب�شرة  اأن  املوؤكد  من 
فخالل املراحل املختلفة من حياتك �شوف تواجهك �شيناريوهات 
خمتلفة �شتغري حالة ب�شرتك من حيث امللم�ش والنوع، لذا عليك 
لذلك  وفقا  ب�شرتك  ومعاجلة  التغريات  هذه  مع  التكيف  حماولة 
وعدم اخلوف من التغيري، فهذا االأمر من �شنن الكون وال ي�شتطيع 

اأحد اإيقافه اأو منع حدوثه.
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ترتيب وادارة الدرو�ض اخل�سو�سية، توفري الدرو�ض اخل�سو�سية عرب االإنرنت.

الواق�عة بالفئة: 41
 AJYAL TALENT MANAGEMENT و�سف العالمة: العالمة هي عبارة 

مكتوبة باالأحرف الالتينية. 
اال�س��راطات: ال يوجد

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

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

املودعة حتت رقم : 262640                بتاريخ: 2016/11/06
با�س��م:  �سند اأبوظبي ذ.م.م

العربية  االم��ارات  اأبوظبي،  الراحة،  �ساطئ   ،15 الطابق  العقارية،  ال��دار  �سركة  مبنى  وعنوانه: 
املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: اإدارة املوارد الب�سرية، خدمات ا�ست�سارات تتعلق 
اإدارة املواهب والقدرات، خدمات الوكاالت لتوظيف املواهب، خدمات  باملوارد الب�سرية، خدمات 
التعيني  خ��دم��ات  الوظيفي،  التن�سيب  خ��دم��ات  االف���راد،  وتوظيف  تن�سيب  خ��دم��ات  التوظيف، 

الوظيفي املوؤقت للموظفني، ترتيب التدريبات الأغرا�ض تعليمية.
الواق�عة بالفئة: 35

 AJYAL TALENT MANAGEMENT و�سف العالمة: العالمة هي عبارة 
مكتوبة باالأحرف الالتينية. 

اال�س��راطات: ال يوجد
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 255029          بتاريخ : 2016/06/12
با�س��م: تي�سال موتورز، انك.

وعنوانه: 3500 دير كريك رود، بالو التو، كاليفورنيا 94304، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

واملباين  امل�ساكن  اإىل  الكهرباء  وتوريد  لتخزين  الالزمة  واملعدات  الكهربائية  البطارية  نظام 
والتجهيزات التي من �سنع االإن�سان بالكامل؛ نظام البطارية الكهربائية ومعدات ال�ستخدامها 
اأو  الكهربائية  الطاقة  �سبكة  اإىل  اأو  من  املقدمة  الكهرباء  وا�ستقرار  ونقل  وتوريد  تخزين  يف 
م�سدر اآخر لتوليد الطاقة الكهربائية؛ برامج الكمبيوتر ملراقبة وحت�سني وتنظيم تخزين ونقل 

وتغريغ الطاقة من واإىل هذه النظم للبطارية الكهربائية
بالفئة: 9

و�سف العالمة: كلمة POWERWALL باحرف التينية باللون اال�سود 
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 255035          بتاريخ : 2016/06/12
با�س��م: تي�سال موتورز، انك.

وعنوانه: 3500 دير كريك رود، بالو التو، كاليفورنيا 94304، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وا�ستقرار  ونقل  وتوريد  وتفريغ  لتخزين  الكهربائية  البطارية  بنظم  املت�سلة  تاأجري اخلدمات 
الكهربائية لتخزين وتفريغ وتوريد ونقل  البطارية  املت�سلة بنظم  التمويل  الكهرباء؛ خدمات 

وا�ستقرار الكهرباء
بالفئة: 36

عبارة عن حرف T بالالتينية باللون اال�سود مكتوب ب�سكل خا�ض
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 255036          بتاريخ : 2016/06/12
با�س��م: تي�سال موتورز، انك.

وعنوانه: 3500 دير كريك رود، بالو التو، كاليفورنيا 94304، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

تركيب وتكامل و�سيانة واإ�سالح وتطوير نظم البطاريات الكهربائية، واال�ست�سارات املتعلقة بها، 
لتخزين وتفريغ وتوريد ونقل وا�ستقرار الكهرباء

بالفئة: 37
و�سف العالمة: عبارة عن حرف T بالالتينية باللون اال�سود مكتوب ب�سكل خا�ض

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 255037          بتاريخ : 2016/06/12
با�س��م: تي�سال موتورز، انك.

وعنوانه: 3500 دير كريك رود، بالو التو، كاليفورنيا 94304، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ر�سد اأو مراقبة نظم البطارية الكهربائية لتخزين وتوريد الكهرباء؛ ت�سغيل و�سيانة وحت�سني 
وتنظيم نظم البطارية الكهربائية لتخزين وتفريغ وتوريد ونقل وا�ستقرار الكهرباء، واخلدمات 

اال�ست�سارية املتعلقة بها
بالفئة: 42

ب�سكل  اال�سود مكتوب  باللون  بالالتينية   T العالمة: عبارة عن حرف  العالمة: و�سف  و�سف 
خا�ض

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 255038          بتاريخ : 2016/06/12
با�س��م: تي�سال موتورز، انك.

وعنوانه: 3500 دير كريك رود، بالو التو، كاليفورنيا 94304، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

واملباين  امل�ساكن  اإىل  الكهرباء  وتوريد  لتخزين  الالزمة  واملعدات  الكهربائية  البطارية  نظام 
والتجهيزات التي من �سنع االإن�سان بالكامل؛ نظام البطارية الكهربائية ومعدات ال�ستخدامها 
اأو  الكهربائية  الطاقة  �سبكة  اإىل  اأو  من  املقدمة  الكهرباء  وا�ستقرار  ونقل  وتوريد  تخزين  يف 
م�سدر اآخر لتوليد الطاقة الكهربائية؛ برامج الكمبيوتر ملراقبة وحت�سني وتنظيم تخزين ونقل 

وتغريغ الطاقة من واإىل هذه النظم للبطارية الكهربائية
بالفئة: 9

و�سف العالمة: كلمة TESLA باحرف التينية باللون اال�سود 
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 255031          بتاريخ : 2016/06/12
با�س��م: تي�سال موتورز، انك.

وعنوانه: 3500 دير كريك رود، بالو التو، كاليفورنيا 94304، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وا�ستقرار  ونقل  وتوريد  وتفريغ  لتخزين  الكهربائية  البطارية  بنظم  املت�سلة  تاأجري اخلدمات 
الكهربائية لتخزين وتفريغ وتوريد ونقل  البطارية  املت�سلة بنظم  التمويل  الكهرباء؛ خدمات 

وا�ستقرار الكهرباء
بالفئة: 36

و�سف العالمة: كلمة POWERWALL باحرف التينية باللون اال�سود 
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 255032          بتاريخ : 2016/06/12
با�س��م: تي�سال موتورز، انك.

وعنوانه: 3500 دير كريك رود، بالو التو، كاليفورنيا 94304، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

تركيب وتكامل و�سيانة واإ�سالح وتطوير نظم البطاريات الكهربائية، واال�ست�سارات املتعلقة بها، 
لتخزين وتفريغ وتوريد ونقل وا�ستقرار الكهرباء

بالفئة: 37
و�سف العالمة: كلمة POWERWALL باحرف التينية باللون اال�سود 

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 255033          بتاريخ : 2016/06/12
با�س��م: تي�سال موتورز، انك.

وعنوانه: 3500 دير كريك رود، بالو التو، كاليفورنيا 94304، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ر�سد اأو مراقبة نظم البطارية الكهربائية لتخزين وتوريد الكهرباء؛ ت�سغيل و�سيانة وحت�سني 
وتنظيم نظم البطارية الكهربائية لتخزين وتفريغ وتوريد ونقل وا�ستقرار الكهرباء، واخلدمات 

اال�ست�سارية املتعلقة بها
بالفئة: 42

و�سف العالمة: كلمة POWERWALL باحرف التينية باللون اال�سود 
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 255034          بتاريخ : 2016/06/12
با�س��م: تي�سال موتورز، انك.

وعنوانه: 3500 دير كريك رود، بالو التو، كاليفورنيا 94304، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

واملباين  امل�ساكن  اإىل  الكهرباء  وتوريد  لتخزين  الالزمة  واملعدات  الكهربائية  البطارية  نظام 
والتجهيزات التي من �سنع االإن�سان بالكامل؛ نظام البطارية الكهربائية ومعدات ال�ستخدامها 
اأو  الكهربائية  الطاقة  �سبكة  اإىل  اأو  من  املقدمة  الكهرباء  وا�ستقرار  ونقل  وتوريد  تخزين  يف 
م�سدر اآخر لتوليد الطاقة الكهربائية؛ برامج الكمبيوتر ملراقبة وحت�سني وتنظيم تخزين ونقل 

وتغريغ الطاقة من واإىل هذه النظم للبطارية الكهربائية
بالفئة: 9

و�سف العالمة: عبارة عن حرف T بالالتينية باللون اال�سود مكتوب ب�سكل خا�ض
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 255039          بتاريخ : 2016/06/12
با�س��م: تي�سال موتورز، انك.

وعنوانه: 3500 دير كريك رود، بالو التو، كاليفورنيا 94304، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وا�ستقرار  ونقل  وتوريد  وتفريغ  لتخزين  الكهربائية  البطارية  بنظم  املت�سلة  تاأجري اخلدمات 
الكهربائية لتخزين وتفريغ وتوريد ونقل  البطارية  املت�سلة بنظم  التمويل  الكهرباء؛ خدمات 

وا�ستقرار الكهرباء
بالفئة: 35

و�سف العالمة: كلمة TESLA باحرف التينية باللون اال�سود 
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 255040          بتاريخ : 2016/06/12
با�س��م: تي�سال موتورز، انك.

وعنوانه: 3500 دير كريك رود، بالو التو، كاليفورنيا 94304، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

تركيب وتكامل و�سيانة واإ�سالح وتطوير نظم البطاريات الكهربائية، واال�ست�سارات املتعلقة بها، 
لتخزين وتفريغ وتوريد ونقل وا�ستقرار الكهرباء

بالفئة: 37
و�سف العالمة: كلمة TESLA باحرف التينية باللون اال�سود 

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 255041          بتاريخ : 2016/06/12
با�س��م: تي�سال موتورز، انك.

وعنوانه: 3500 دير كريك رود، بالو التو، كاليفورنيا 94304، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ر�سد اأو مراقبة نظم البطارية الكهربائية لتخزين وتوريد الكهرباء؛ ت�سغيل و�سيانة وحت�سني 
وتنظيم نظم البطارية الكهربائية لتخزين وتفريغ وتوريد ونقل وا�ستقرار الكهرباء، واخلدمات 

اال�ست�سارية املتعلقة بها
بالفئة: 42

و�سف العالمة: كلمة TESLA باحرف التينية باللون اال�سود 
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 255042          بتاريخ : 2016/06/12
با�س��م: تي�سال موتورز، انك.

وعنوانه: 3500 دير كريك رود، بالو التو، كاليفورنيا 94304، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

واملباين  امل�ساكن  اإىل  الكهرباء  وتوريد  لتخزين  الالزمة  واملعدات  الكهربائية  البطارية  نظام 
والتجهيزات التي من �سنع االإن�سان بالكامل؛ نظام البطارية الكهربائية ومعدات ال�ستخدامها 
اأو  الكهربائية  الطاقة  �سبكة  اإىل  اأو  من  املقدمة  الكهرباء  وا�ستقرار  ونقل  وتوريد  تخزين  يف 
م�سدر اآخر لتوليد الطاقة الكهربائية؛ برامج الكمبيوتر ملراقبة وحت�سني وتنظيم تخزين ونقل 

وتغريغ الطاقة من واإىل هذه النظم للبطارية الكهربائية
بالفئة: 9

و�سف العالمة: كلمة TESLA باحرف التينية باللون اال�سود مكتوبة ب�سكل خا�ض
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 255043          بتاريخ : 2016/06/12
با�س��م: تي�سال موتورز، انك.

وعنوانه: 3500 دير كريك رود، بالو التو، كاليفورنيا 94304، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وا�ستقرار  ونقل  وتوريد  وتفريغ  لتخزين  الكهربائية  البطارية  بنظم  املت�سلة  تاأجري اخلدمات 
الكهربائية لتخزين وتفريغ وتوريد ونقل  البطارية  املت�سلة بنظم  التمويل  الكهرباء؛ خدمات 

وا�ستقرار الكهرباء
بالفئة: 36

و�سف العالمة: كلمة TESLA باحرف التينية باللون اال�سود مكتوبة ب�سكل خا�ض
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 255044          بتاريخ : 2016/06/12
با�س��م: تي�سال موتورز، انك.

وعنوانه: 3500 دير كريك رود، بالو التو، كاليفورنيا 94304، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

تركيب وتكامل و�سيانة واإ�سالح وتطوير نظم البطاريات الكهربائية، واال�ست�سارات املتعلقة بها، 
لتخزين وتفريغ وتوريد ونقل وا�ستقرار الكهرباء

بالفئة: 37
و�سف العالمة: كلمة TESLA باحرف التينية باللون اال�سود مكتوبة ب�سكل خا�ض

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 255045          بتاريخ : 2016/06/12
با�س��م: تي�سال موتورز، انك.

وعنوانه: 3500 دير كريك رود، بالو التو، كاليفورنيا 94304، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ر�سد اأو مراقبة نظم البطارية الكهربائية لتخزين وتوريد الكهرباء؛ ت�سغيل و�سيانة وحت�سني 
وتنظيم نظم البطارية الكهربائية لتخزين وتفريغ وتوريد ونقل وا�ستقرار الكهرباء، واخلدمات 

اال�ست�سارية املتعلقة بها
بالفئة: 42

و�سف العالمة: كلمة TESLA باحرف التينية باللون اال�سود مكتوبة ب�سكل خا�ض
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263114         بتاريخ : 2016/11/13
رقم االولوية: 070145          تاريخ االولوية: 2016/05/11

البلد االولوية: جامايكا
با�س��م: ان�ستاجرام ال ال �سي

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

للتنزيل  قابلة  برامج كمبيوتر  والفيديو؛  ال�سمعية-املرئية  واملحتويات  ال�سور  نقل  لتعديل ومتكني  للتنزيل  قابلة  برامج كمبيوتر 
قابلة  كمبيوتر  برامج  والبيانات؛  الن�سو�ض  ورب��ط  والفيديو  ال�سمعية-املرئية  واملحتويات  ال�سور  تغدية  مع  والتفاعل  مل�ساهدة 
للتنزيل للعثور على حمتويات وحمتويات النا�سرين ولال�سراك باملحتويات؛ برامج كمبيوتر لتعقب ال�سور واملحتويات ال�سمعية-
كمبيوتر  برامج  البحث؛  ملحركات  كمبيوتر  برامج  املتعلقة؛  واملوا�سيع  والنا�ض  واملوقع  التاريخ  تو�سح  بيانات  مع  والفيديو  املرئية 
التوا�سل االجتماعي؛ برامج كمبيوتر الن�ساء وادارة والتفاعل مع جمتمع مبا�سرة على االنرنت؛ برامج كمبيوتر الإدارة  ل�سبكات 
حمتويات مواقع التوا�سل االجتماعي والتفاعل مع املجتمع االفرا�سي ونقل ال�سور واملحتويات ال�سمعية-املرئية والفيديو وال�سور 
الفوتوغرافية والفيديوهات والبيانات والن�سو�ض والر�سائل والتعليقات واالعالنات وات�ساالت ومعلومات و�سائل االعالم؛ برامج 
كمبيوتر الإن�ساء وحترير وحتميل وتنزيل والدخول وم�ساهدة ون�سر وعر�ض وتغدية  وتدوين وتدفق وربط والتعليق والتعبري عن 
امل�ساعر والتعليق على وت�سمني وار�سال وم�ساركة والبحث اأو من ناحية اأخرى التزويد اأو التفاعل مع االعالن االلكروين؛ برامج 
كمبيوتر الإر�سال ر�سائل تنبيه الكرونية واال�سعارات والتذكريات؛ برامج الر�سال وا�ستقبال الر�سائل االلكرونية؛ برامج كمبيوتر 
لن�سر االعالنات لالخرين؛ برامج كمبيوتر ال�ستخدامها كواجهة تطبيق للربجمة )ايه بي اي(، برامج كمبيوتر يف طبيعة كواجهة 
تطبيق للربجمة )ايه بي اي( التي ت�سهل اخلدمات مبا�سرة على االنرنت ل�سبكات التوا�سل االجتماعي وتطوير تطبيقات الربجمة 
اأك�ساك اللتقاط وحتميل وحترير وطباعة وم�ساركة  وال�سراء ون�سر االعالنات؛ معدات ال�سور والفيديوهات التفاعلية واملعنى بها 

ال�سور والفيديوهات الرقمية         بالفئة: 9
و�سف العالمة: عبارة عن ر�سمة كامريا باالبي�ض واال�سود 

اال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263120         بتاريخ : 2016/11/13
رقم االولوية: 070145                           تاريخ االولوية: 2016/05/11

البلد االولوية: جامايكا
با�س��م: ان�ستاجرام ال ال �سي

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

القم�سان  بها  واملعنى  واالأطفال  والن�ساء  للرجال  واالأطفال؛ مالب�ض  والن�ساء  للرجال  مالب�ض 
وقم�سان ن�سف كم واجلاكيتات واملالب�ض العلوية وقم�سان �سد التعرق واأغطية للراأ�ض والقبعات 

والطواقي ولبا�ض القدم
بالفئة: 25

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سمة كامريا باالبي�ض واال�سود 
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263124         بتاريخ : 2016/11/13
رقم االولوية: 070145      تاريخ االولوية: 2016/05/11

البلد االولوية: جامايكا
با�س��م: ان�ستاجرام ال ال �سي

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

االت�سال؛  و�سبكات  الكمبيوتر  طريق  عن  لالآخرين  الدعاية  ن�سر  وال��روي��ج؛  االع��الن  خدمات  الت�سويق، 
اال�ست�سارية  اخلدمات  االت�سال؛  و�سبكات  الكمبيوتر  طريق  عن  لالآخرين  واخلدمات  للمنتجات  الرويج 
اع��الن��ات مبا�سرة على  ال�����س��وق؛  اأب��ح��اث  ت��وف��ري معلومات  ال�����س��وق؛  اأب��ح��اث  خ��دم��ات  واالع����الن؛  للت�سويق 
ال�سور  توفري  و�سائل  طريق  عن  لالآخرين  واخلدمات  للمنتجات  والرويج  والت�سويق  الن�سر  االنرنت؛ 

وجتهيزات الفيديو يف اأحداث مميزة
بالفئة: 35

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سمة كامريا باالبي�ض واال�سود 
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263127         بتاريخ : 2016/11/13
رقم االولوية: 070145   تاريخ االولوية: 2016/05/11

البلد االولوية: جامايكا
با�س��م: ان�ستاجرام ال ال �سي

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�سور  مللفات  االل��ك��روين  النقل  بها  واملعنى  والفيديوهات  ال�سور  م�ساركة  خدمات  االت�ساالت؛  خدمات 
الرقمية والفيديوهات واملحتويات ال�سمعية-املرئية بني م�ستخدمي االنرنت؛ خدمات االت�ساالت واملعنى 
بها النقل االلكروين لل�سور واملحتويات ال�سمعية-املرئية والفيديو وال�سور الفوتوغرافية والفيديوهات 
والبيانات والن�سو�ض والر�سائل واالعالنات وات�ساالت و�سائل االعالم واملعلومات؛ خدمات �سبكات الكمبيوتر 
الند للند واملعنى بها النقل االلكروين لل�سور واملحتويات ال�سمعية-املرئية والفيديو وال�سور الفوتوغرافية 
توفري  واملعلومات؛  االع��الم  و�سائل  وات�ساالت  واالعالنات  والر�سائل  والن�سو�ض  والبيانات  والفيديوهات 
البيانات االلكرونية ومبا�سرة على االنرنت؛ توفري منتديات مبا�سرة على  للكمبيوتر وقواعد  الو�سول 
االنرنت للتوا�سل واملعنى بها نقل موا�سيع االهتمام العام؛ توفري الربيد االلكروين وخدمات الر�سائل 
تنقل  التي  االنرنت  على  مبا�سرة  رواب��ط  توفري  االجتماعية؛  لل�سبكات  املحادثة  غرف  خدمات  الفورية؛ 

مواقع امل�ستخدمني على �سبكة االإنرنت اىل مواقع اإنرنت اأخرى حملية وعاملية
بالفئة: 38

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سمة كامريا باالبي�ض واال�سود 
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263128         بتاريخ : 2016/11/13
رقم االولوية: 070145          تاريخ االولوية: 2016/05/11

البلد االولوية: جامايكا
با�س��م: ان�ستاجرام ال ال �سي

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

توفري قواعد بيانات الكمبيوتر وااللكرونية ومبا�سرة على االنرنت يف جماالت الرفيه اأو الت�سلية؛ ن�سر 
اجلرائد اأو املجالت االلكرونية واملدونات تتميز باأن�ساء امل�ستخدم او حمتوى حمدد؛ خدمات الن�سر واملعنى 
بها ن�سر املن�سورات االلكرونية لالخرين؛ تاأجري اك�ساك الفوتوغراف و/اأو الفيديوغراف اللتقاط وحتميل 

وحترير وم�ساركة ال�سور والفيديوهات
بالفئة: 41

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سمة كامريا باالبي�ض واال�سود 
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263129         بتاريخ : 2016/11/13
رقم االولوية: 070145      تاريخ االولوية: 2016/05/11

البلد االولوية: جامايكا
با�س��م: ان�ستاجرام ال ال �سي

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ت�سميم والتطوير برامج الكمبيوتر؛ توفري مواقع انرنت تعطي م�ستخدمني امكانية اال�سراك بال�سبكات االجتماعية واإدارة حمتويات ال�سبكة االجتماعية 
جمتمعات  و�سنع  االجتماعية  ال�سبكة  حمتويات  وادارة  االجتماعية  لل�سبكات  للتحميل  القابلة  غري  للربجميات  املوؤقت  اال�ستخدام  توفري  بهم؛  اخلا�سه 
افرا�سية ونقل ال�سور واملحتويات ال�سمعية-الب�سرية والفيديو وال�سور الفوتوغرافية والفيديوهات والبيانات والن�سو�ض والر�سائل واالعالنات وات�ساالت 
و�سائل االعالم واملعلومات؛ توفري ا�ستخدام موؤقت للربجميات غري القابلة للتحميل لتعديل وامكانية نقل ال�سور واملحتويات ال�سمعية-الب�سرية والفيديو؛ 
توفري ا�ستخدام موؤقت للربجميات غري القابلة للتحميل لعر�ض والتفاعل مع تغدية ال�سور واملحتويات ال�سمعية-الب�سرية والفيديو والن�سو�ض والبيانات 
املرتبطة بها؛ توفري ا�ستخدام موؤقت للربجميات غري القابلة للتحميل الإيجاد املحتويات واملحتويات النا�سرين ولال�سراك بهذه املحتويات؛ توفري ا�ستخدام 
موؤقت للربجميات غري القابلة للتحميل وربط ال�سور واملحتويات ال�سمعية-الب�سرية والفيديو مع معلومات تبنّي التاريخ واملوقع واالأ�سخا�ض ومو�سوع 
االمر؛ توفري املعلومات من فهار�ض وقواعد البيانات للمعلومات القابلة للبحث؛ توفري حمركات البحث للح�سول على البيانات من خالل �سبكات االت�سال؛ 
خالل  ومن  مع  ال�سخ�سية  هويتهم  بيانات  وم�ساركة  ال�سخ�سية  هويتهم  بيانات  نقل  من  امل�ستخدمني  لتمكن  االنرنت  �سبكة  على  مبا�سرة  خدمة  توفري 
جمموعة من التطبيقات اأو املواقع االلكرونية؛ خدمات الكمبيوتر واملعنى بها ا�ست�سافة مبا�سرة ملرافق �سبكة االنرنت لالآخرين لتنظيم واإدارة االجتماعات 
والفعاليات واملناق�سات التفاعلية عن طريق �سبكات االت�سال؛ خدمات الكمبيوتر واملعنى بها �سنع جمتمعات افرا�سية للم�ستخدمني امل�سجلني للم�ساركة 
التطبيقات  املرتبطة بها؛ خدمات مزود خدمة  ال�سمعية-الب�سرية والفيديو والبيانات واملعلومات  ال�سور واملحتويات  وعر�ض واال�سراك يف والتفاعل مع 
ال�سبكة  وادارة حمتويات  االجتماعية  لل�سبكات  برامج  ت�سم  التطبيقات  الكمبيوتر لالخرين؛ خدمات مزود خدمة  برامج  ا�ست�سافة تطبيقات  بها  واملعنى 
والن�سو�ض  والبيانات  والفيديوهات  الفوتوغرافية  وال�سور  والفيديو  ال�سمعية-الب�سرية  واملحتويات  ال�سور  ونقل  افرا�سي  جمتمع  و�سنع  االجتماعي 
والر�سائل واالعالنات وات�ساالت و�سائل االعالم واملعلومات؛ مزود خدمة التطبيقات ت�سم برامج ت�سمح باإن�ساء وحترير وحتميل وتنزيل والو�سول وم�ساهدة 
ون�سر وعر�ض وربط وتدوين وتدفق وتو�سيل والتعليق والتعبري الراي عن امل�ساعر حول التعليق على  وت�سمني وار�سال وم�ساركة والبحث او خالف ذلك 
توفري والتفاعل مع و�سائل االعالم االلكروين؛ مزود خدمة التطبيقات ت�سم واجهة لربجمة التطبيقات والربجميات التي ت�سهل خدمات مبا�سرة على 
االنرنت لل�سبكات االجتماعية وتطوير تطبيقات الربامج و�سراء وتعميم االعالنات؛ مزود خدمة التطبيقات ت�سم برامج ال�ستخدامها يف ال�سراء والبيع 
وتتبع وتقييم وحت�سني وا�ستهداف وحتليل وتو�سيل وار�سال التقارير عن االعالنات والت�سويق املبا�سر على االنرنت؛ مزود خدمة التطبيقات ت�سم برامج 
وادارة  االجتماعية  لل�سبكات  الكمبيوتر  برامج  منابر  ت�سم  كخدمة  املنابر  االنرنت؛  على  مبا�سرة  الت�سويق  و  االع��الن  حمالت  وادارة  لت�سميم  ت�ستخدم 
والفيديوهات  الفوتوغرافية  وال�سور  والفيديو  ال�سمعية-الب�سرية  واملحتويات  ال�سور  ونقل  افرا�سي  جمتمع  و�سنع  االجتماعية  ال�سبكات  حمتويات 
القدرة على حتميل  امل�ستخدمني  التي تعطي  الكمبيوتر  برامج  تاأجري  واملعلومات؛  االعالم  و�سائل  وات�ساالت  واالعالنات  والر�سائل  والن�سو�ض  والبيانات 

وحترير وم�ساركة ال�سور والفيديوهات واملحتويات ال�سمعية-الب�سرية بالفئة: 42
و�سف العالمة: عبارة عن ر�سمة كامريا باالبي�ض واال�سود 

اال�س��راطات: 
، وذلك خالل )30( يوماً  امل�سجل  بالربيد  اإر�ساله  اأو   ، االقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوباً  التقدم  فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك 

من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263130         بتاريخ : 2016/11/13
رقم االولوية: 070145    تاريخ االولوية: 2016/05/11

البلد االولوية: جامايكا
با�س��م: ان�ستاجرام ال ال �سي

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

االجتماعية  واملواعيد  وال�سبكات  التعارف  خدمات  االإنرنت؛  على  مبا�سرة  االجتماعية  ال�سبكات  خدمات 
ال�سبكات  جم���االت  يف  معلومات  ت�سم  بيانات  ق��واع��د  �سكل  على  املعلومات  ت��وف��ري  االن��رن��ت؛  على  قائمة 

االجتماعية والتعارف االجتماعي واملواعيد
بالفئة: 45

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سمة كامريا باالبي�ض واال�سود 
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 95075    بتاريخ: 23 /  05 /  2007
با�س��م:  ال�سيد / فا�سل عبد العزيز �سعبان.

وعنوانه: ديرة البطني، برج العربا، �سقة رقم 162، دبي، االإمارات العربية املتحدة.
التي  امل���واد  م��ن  غريها  و  االأقم�سة  بتبيي�ض  اخلا�سة  امل�ستح�سرات  املنتجات:   بيان 
ت�ستخدم يف غ�سيل وكي املالب�ض، م�ستح�سرات التنظيف و ال�سقل و الفرك و الك�سط، 
جتميل)الكوزمتيك(،  م�ستح�سرات  و  العطرية  الزيوت  و  العطرية  امل��واد  ال�سابون، 

وغ�سول ال�سعر، م�ستح�سرات تنظيف االأ�سنان.
الواقعة بالفئة : 03

وامل�سجلة   بتاريخ :  06 /  10  /  2008
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف :   23 / 05 / 2007   و حتي تاريخ: تاريخ:  23 / 05 / 2027     
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

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

املودعة حتت رقم 252858               بتاريخ :  28/04/2016م
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م
با�س��م: �سركة فاهيدنا التجارية ذ.م.م.

وعنوانه: حمل ملك حممد عبداهلل القاز، ديرة، ال�سبخة، �ض  ب: 31249،دبي ، االمارات. 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة الكمبيوتر، اأجهزة ملحقة باحلا�سوب، برجميات حا�سوب م�سجلة، اأجهزة حا�سوب �سخ�سية �سغرية، 
تلفون موبيل، اإك�س�سوارات تلفون موبيل، الدوائر التلفويونية املغلقة، اأجهزة اإنذار �سد ال�سرقة، نظام مراقبة 
الدخول، االأجهزة واالدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة وادوات الت�سوير الفاوتوغرايف وال�سينمائي 
واالأجهزة واالأدوات الب�سرية واأجهزة واأدوات قيا�ض الوزن والقيا�ض و االإ�سارة و املراقبة)االإ�سراف( و االإنقاذ 
و التعليم، اأجهزة و اأدوات لو�سل اأو فتح او حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة 
واآليات  اآلية  ت�سجيل،  اأقرا�ض  بيالنات مغناطي�سيى،  ال�سورة، حامالت  و  ال�سوت  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  ت�سجيل 

لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�سجيل النقد، اآالت حا�سبة، معدات حا�سوبية ملعاجلة البيانات. 
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العالمة:
V مت  نهارية احل��رف  و  االأ���س��ود  باللون  الالتينية بخط مميز  ب��االأح��رف   V-TEC هي عبارة عن كلمة 

متديده مثل �سكل قو�ض باللون االأحمر و االأزرق و االأخ�سر كما هو مو�سح بال�سكل املرفق. 
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /   جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  262870     بتاريخ : 9 / 11 / 2016  
با�س��م: تريد بال�ض ايد

وعنوانه: 1548 دافينبورت هاو�ض، 261 بولتون رود، بوري، جريتري مان�سي�ستري بي ال8  2اإن زد ، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مواد  ؛  الدهان(  اأو  التلوين  فر�سي  )عدا  فرا�سي  ؛  واأ�سفنج  اأم�ساط  ؛  وللمطبخ  املنزيل  لال�ستعمال  واأوعية  واأواين  ادوات 
�سنع الفرا�سي ؛ اأدوات تنظيف ؛ �سلك جلي ؛ زجاج غري م�سغول اأو زجاج �سبه م�سغول )عدا الزجاج امل�ستعمل يف املباين( 
؛ اأواين زجاجية واأواين خزف �سيني واأواين خزفية ؛ اأقداح ؛ اأكواب ؛ كوؤو�ض �سرب ؛ قوارير ال�سرب للريا�سة ؛ قوارير ؛ 
اأواين زجاجية ؛ خالطات ؛ رّجاجات ؛ اآالت املزج ؛ اأدوات احلرك؛ حامالت ال�سموع ؛ جرار ال�سمع ؛ �سناديق للحلويات ؛ 
خزفيات لالأغرا�ض املنزلية ؛ حلى من اخلزف ال�سيني ؛ �سواين )لي�ست من الورق( ؛ اأوعية لال�ستعمال املنزيل ؛ غاليات 
قهوة غري كهربائية ؛ اأوعية الكعك املحلى ؛ اطقم اوعية الطهو؛ قوارير ؛ بلور )اأواين زجاجية( ؛ اأواين خزفية ؛ اأواين 
فخارية ؛ اأوعية �سرب ؛ �سحون ؛ قوارير ؛ اكواب للبي�ض ؛ م�سافق ؛ �سحون؛ فرا�سي لغ�سل ال�سحون ؛ �سالل النفايات 
البخار )غري  الطعام على  اأدوات طهي  ؛  الزجاج  او  الفخار  او  ال�سيني  النفايات ؛ متاثيل �سغرية من اخل��زف  ؛ �سناديق 
اأوعية معزولة حراريا ؛ قوارير عزل ؛ اكيا�ض  اأوعية زهور ؛ اوعية النباتات ؛ قفازات لالأغرا�ض املنزلية ؛  الكهربائية( ؛ 
ثابتة درجة احلرارة ؛ اغطية الواح كي ؛ اوعية مطبخ ؛ اواين مطبخ ؛ �سناديق للوجبات اخلفيفة ؛ �سالل للنزهات ؛ اأواين 
خزف �سيني ؛ اأواين فخارية ؛ الفتات من اخلزف ال�سيني او الزجاج ؛ حامالت �سابون ؛ اوعية ت�سريف ال�سابون ؛ اأدوات 
املائدة ؛ اأطقم �ساي ؛ اغطية حلفظ حرارة اإبريق ال�ساي ؛ اأباريق �ساي ؛ اوعية معزولة حراريا لالأطعمة ؛ فرا�سي ا�سنان ؛ 
�سواين لالأغرا�ض املنزلية ؛ �سحون للخ�سروات ؛ مزهريات ؛ حتف فنية من اخلزف ال�سيني او الفخار او الزجاج ؛ هياكل 

من اخلزف ال�سيني او الفخار او الزجاج.
 الواق�عة بالفئة:  21 

و�سف العالمة:    العالمة تتكون من عبارة )WHATEVER IT TAKES( مكتوبة باللغة االإجنليزية.
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /   جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  262871     بتاريخ : 9 / 11 / 2016  
با�س��م: تريد بال�ض ايد

اململكة   ، زد  2اإن  ال8   بي  ب��وري، جريتري مان�سي�ستري  رود،  بولتون  دافينبورت هاو�ض، 261  وعنوانه: 1548 
املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض؛ مراييل ) مالب�ض( ؛ �سراويل ا�ستحمام ؛ اثواب ا�ستحمام ؛ �سنادل ؛ 
�سبا�سب ؛ ارواب ؛ مالب�ض لل�ساطئ ؛ احذية لل�ساطئ ؛ احزمة )مالب�ض( ؛ مراييل لالأطفال )غري م�سنوعة 
من ورق( ؛ مالب�ض ريا�سية ؛ احذية ؛ احذية للريا�سة ؛ مالب�ض داخلية ؛ مالب�ض نوم ؛ مالب�ض خارجية 
؛ مالب�ض حتمي من املطر ؛ مالب�ض للريا�سة ؛ قبعات ؛ اثواب ؛ عباءات ؛ بناطيل  ؛ قم�سان ن�سف كم ؛ 
قم�سان ؛ قبعات ؛ املالب�ض املريحة ؛ احذية للريا�سة ؛ قم�سان �سوفية ؛ جرزاية ؛ اربطة للراأ�ض ؛ ربطات 
عنق ؛ لفاعات ؛ كرفتات ؛ طماقات ؛ مالب�ض حمبوكة ؛ معاطف خارجية ؛ جاكيتات ؛ افرهوالت ؛ جالبيب 
؛ كنزات �سوفية مع قبعة ؛ بيجامات ؛ ال�سارنغ ؛ �ساالت ؛ العباية ؛ الد�سدا�سة ؛ احذية ؛ جوارب ق�سرية 
؛ �سورتات على �سكل تنورة ؛ نعال داخلية )�سبانات( ؛ جوارب طويلة ؛ قم�سان للريا�سة ؛ قم�سان حتتية 
اأزياء  ؛  اأث��واب �سباحة  ؛  ب��ذالت ؛ مالب�ض م�سادة للماء   ، اث��واب �سيقة  ؛  ريا�سية للرجال ؛ كنزات �سوفية 

موحدة.   
 الواق�عة بالفئة:  25 

باللغة  مكتوبة   )WHATEVER IT TAKES( عبارة  من  تتكون  العالمة  ال��ع��الم��ة:     و�سف 
االإجنليزية.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /   جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  262873     بتاريخ : 9 / 11 / 2016  
با�س��م: تريد بال�ض ايد

اململكة   ، زد  2اإن  ال8   بي  ب��وري، جريتري مان�سي�ستري  رود،  بولتون  دافينبورت هاو�ض، 261  وعنوانه: 1548 
املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
و  وجممدة  حمفوظة  وخ�سروات  فواكه  ؛  اللحم  خال�سات  وال�سيد؛  ال��دواج��ن  وحل��م  واال�سماك  اللحوم 
جمففة و مطهوة ؛ هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر؛ البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب ؛ 
الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل؛ متور؛ رقائق ؛ املك�سرات املحم�سة ؛ املك�سرات اجلاهزة ؛ رقائق اخل�سروات 
؛ اأطعمة خفيفة ا�سا�سها الفواكه ؛ لوز جاهز ؛ بندق جاهز ؛ خمفوق احلليب؛ زبدة فول ال�سوداين ؛ فول 
ال�سوداين املجهزة ؛ رقائق بطاطا ؛ مقرم�سات بطاطا ؛ رقائق اخل�سروات ؛ زبيب ؛ بذور زهرة عباد ال�سم�ض 

اجلاهزة ؛ لنب رائب )زبادي( ؛ خ�سروات جمففة.   
 الواق�عة بالفئة:  29 

باللغة  مكتوبة   )WHATEVER IT TAKES( عبارة  من  تتكون  العالمة  ال��ع��الم��ة:     و�سف 
االإجنليزية.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /   جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  262874     بتاريخ : 9 / 11 / 2016  
با�س��م: تريد بال�ض ايد

اململكة   ، زد  2اإن  ال8   بي  ب��وري، جريتري مان�سي�ستري  رود،  بولتون  دافينبورت هاو�ض، 261  وعنوانه: 1548 
املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
البرية )�سراب ال�سعري( غري الكحولية ؛ واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية ؛ 
م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه ؛ �سراب وم�ستح�سرات اخرى لعمل امل�سروبات ؛ نبيذ 
)غري كحويل( ؛ امل�سروبات امل�ستقة من العنب ؛ امل�سروبات املرتكزة على  العنب ؛ امل�سروبات امل�ستقة من نبات 
ح�سي�سة الدينار؛ امل�سروبات امل�ستقة من ال�سعري )ملت( ؛ ليمونا�سة ؛ م�سروبات ال�سعري غري الكحولية ؛ 
م�سروبات تواتريه ؛ كوكتيالت غري كحولية ؛ موكتيل�ض ؛ ع�سري عنب غري خممر ؛ امل�سروبات الريا�سية 
امل�سروبات  ؛  امل�سروبات  لعمل  مركز  فاكهة  ع�سري  ؛  خ�سراوات  ع�سري  ؛  �سموذيز  ؛  الربوتني  من  امل�ستقة 

امل�ستقة من خال�سة الفواكه..   
 الواق�عة بالفئة:  32 

باللغة  مكتوبة   )WHATEVER IT TAKES( عبارة  من  تتكون  العالمة  ال��ع��الم��ة:     و�سف 
االإجنليزية.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

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

املودعة حتت رقم : 263445                بتاريخ: 2016/11/17
با�س��م:  هاو�ض اأف فريزر )�ستورز( ليمتد

وعنوانه: غرانايت هاو�ض، �سارع �ستوكويل 31، غال�سغو، جي1 4اآر زد، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات البيع بالتجزئة وخدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب 
االنرنت )اونالين( فيما يتعلق مب�ستح�سرات تبيي�ض االأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ض، 
غ�سول  م�ستح�سرات جتميل،  وزي��وت عطرية،  �سابون، عطور  وك�سط،  و�سقل وجلي  تنظيف  م�ستح�سرات 
)لو�سن( لل�سعر، منظفات االأ�سنان، بخور، م�ستح�سرات االإ�ستحمام لغري االغرا�ض الطبية، زيوت اأثريية، 
زيوت  املكياج،  م�ستح�سرات  التجميل،  الأغرا�ض  )لو�سن(  �ُسوالت  غَّ الطبية،  االغرا�ض  لغري  للتدليك  جل 
اأو للحيوانات،  الأغرا�ض التجميل، زيوت للعطور والروائح، مزيالت الروائح الكريهة لال�ستخدام الب�سري 
اأ�سباغ لل�سعر، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر، مواد تواليت، زيوت و�سحوم �سناعية،  ماء الكولونيا، ال�سامبو، 
مزلقات، مركبات امت�سا�ض وترطيب وتثبيت الغبار، وقود )مبا يف ذلك وقود املحركات(، مواد اإ�ساءة، �سموع 
وفتائل لالإ�ساءة، �سموع عطرية، �سموع بروائح امل�سك، اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات 
امل�سنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى، جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة، ال�سناديق واحلقائب 
اليد،  حقائب  احلقائب،   ، وال�سروج  احليوانات  واأط��ق��م  ال�سياط  والع�سي،  وال�سما�سي  املظالت  ال�سفرية، 
االأثاث  للحيوانات،  �سرات  للحيوانات،  الر�سن  و  االأط��واق  اجللدية،  املحافظ  اجليب،  حمافظ  اجلزادين، 
�ستائر داخلية  )اأث���اث(،  �ستائر  ل��الأث��اث،  رف��وف  )اأث���اث(،  ال�سور، خزانات للحمام، قواعد  واإط���ارات  وامل��راي��ا 
للنوافذ )اث��اث(، هياكل �سغرية من اخل�سب او ال�سمع او اجلب�ض او البال�ستيك،  كنب، خزانات ذات ادراج، 
ا�سرة، خزانات، خمدات، خزانات طعام، ارائك )�سوفات (، الطاوالت، اأدوات واأواين واأوعية لال�ستعمال املنزيل 
وللمطبخ، اأم�ساط واأ�سفنج، فرا�سي )عدا فرا�سي التلوين اأو الدهان(، مواد �سنع الفرا�سي، اأدوات تنظيف، 
�سلك جلي، زجاج غري م�سغول اأو زجاج �سبه م�سغول )عدا الزجاج امل�ستعمل يف املباين(، اأواين زجاجية واأواين 
خزف �سيني واأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى، مزهريات، حلى من اخلزف ال�سيني، اأوعية ت�سريف 
لل�سابون، اأوعية زجاجية، دالء ثلج، خالطات الكوكتيل التي ت�ستعمل خللط الكوكتيل يدويا عن طريق الهز، 
الكوكتيالت  لتحريك  ت�ستعمل  وق�سرية   رفيعة  ا�سطوانية  ع�سا  عن  عبارة  هي  والتي  الكوكتيل  خالطات 
يدويا، بلور )اأواين زجاجية(، حامالت ال�سموع، حامالت البخور، املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة 
يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�ض واملوائد، بيا�سات )اأغطية( لالأ�سّرة، من�سوجات قطنية، بطانيات لالأ�سّرة، 
ولبا�ض  املالب�ض  الن�سيج،  منا�سف من  دوفيه،  للمخدات، حلافات  اأكيا�ض  البال�ستيك،  اأو  الن�سيج  �ستائر من 
�سبا�سب  ال�سبا�سب،   كعوب،  مع  االأحذية  االأحذية،  طويلة(،  رقبة  ذا  )ح��ذاء  البوت  الراأ�ض،  واأغطية  القدم 
اال�ستحمام، ال�سنادل، االأحذية الريا�سية، اجلوارب، اجلوارب واملالب�ض الداخلية التي تغطي القدم وال�ساق 
القبعات،  )الكولونات(،  ال�سيق  تنا�سب  مع  القدمني  اإىل  اخل�سر  من  مرتديها  تغطي  التي  املالب�ض  معا، 
قبعات )اغطية للراأ�ض(; برييهات )قبعات م�ستديرة م�سطحة(، االأو�سحة، القفازات التي لديها فتحات لكل 
اإ�سبع واالإبهام )املالب�ض(؛ قفازات بدون فتحات فردية لكل اإ�سبع ما عدا االبهام، االأحزمة )كونها قطع من 
املالب�ض(، القم�سان،  القم�سان التائية )ن�سف كم(، البناطيل، �سراويل ال�سباحة،  اأثواب ال�سباحة، املالب�ض 
اجلاكيتات  اجلاكيتات،  املعاطف،  اخلارجية،  املالب�ض  اال�ستحمام،  اأرواب  )بيا�سات(،  ال�سدارات  الداخلية، 
املقلن�سة،  مالب�ض م�سادة للماء، البدالت، الكنزات ال�سوفية، املالب�ض املحبوكة )تريكو(، ك�ساء لل�ساق، ربطات 
العنق، البيجامات، ال�سدارات التي ُتلَب�ض بطريقة اأكرث ر�سمية اأي مع ربطة عنق، االأربطة للراأ�ض )مالب�ض(، 
ال�سدارات،  الطويلة،  اجل��وارب  الف�ساتني،  ال�سوفية،  القم�سان  التنانري،  اليد،  مع�سم  يف  تلب�ض  ع�سابات 

ال�ساالت، االأفرهوالت، غطاء للعني عند النوم، زمامات االأكمام.
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة: العالمة هي الكلمة BIBA مكتوبة باالأحرف الالتينية بطريقة مميزة يعلوها �سكل عبارة 
عن خطوط منحنية واأ�سكال خمتلفة تتقاطع مع بع�سها البع�ض.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية

اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23

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

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23

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

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  23  مار�ص 2017 العدد 11976

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02080032016 اإيجارات    
اىل املحكوم عليه : الرب�ض للعقارات - ايرو�سوفت انرنا�سيونال - �ض ذ م م

نعلمكم بان اللجنة الق�سائية االإبتدائية ال�ساد�سة مبركز ف�ض املنازعات االيجارية    
حكمت بجل�ستها 2017/1/18 يف الدعوى املذكورة اعاله 

ل�سالح املدعية / �سنج�سبيل للمقاوالت -�ض ذ م م 
حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : -  اوال - بف�سخ عقد االيجار �سند الدعوى املربم 
بني املدعية واملدعي عليها االوىل وبالزام  االخرية برد قيمة �سيكات بدل االيجار 

التي متثل الفرة التالية ل 2016/8/11 وحتى نهاية مدة العقد. 
وق���دره خم�سني  للمدعية مبلغ  ت���وؤدي  ب��ان  االوىل  امل��دع��ي عليها  وب��ال��زام   -  : ثانيا 
الف درهم تعوي�سا عما حلقها من ا�سرار والزمت املدعي عليها االوىل امل�سروفات 

ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. 
وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال �سار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
 اعــــــــــالن

احمل  اجلن�سية  بنجالدي�سي   - اح��م��د  ك��ب��ري  ن��ب��ي  ال�����س��ي��د/اح��م��د  للجميع  معلوما  ليكن 
الفايرب  املنتجاب  ل�سيانة  ال�سور   / مالك  وب�سفتي   84196531043915  : رقم  هوية  بطاقة 
جال�ض - رخ�سة جتارية رقم : 350051 �سادر من دائ��رة التنيمة االقت�سادية - فرع كلباء 
والن�ساط : �سيانة منتجات الفايربجال�ض قد تنازلت عن ح�سته يف ال�سور ل�سيانة املنتجات 
الفايربجال�ض والبالغة 100% وذلك اىل ال�سادة/ جمعية كلباء التعاونية ل�سيادي اال�سماك - 
االإمارات اجلن�سية وللمتنازل له مطلق احلرية يف الت�سرف يف ح�سته امل�سار اليها اعاله وله 
حق الت�سرف فيها ت�سرف املالك يف ملكه.  وعمال بن�ض املادة )5/14( من القانون االحتادي 
رقم 2013/4 ل�سنة يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وعلى كل من 
له حق االعرا�ض على هذا االجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�سبوعني من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن واال�ست�ستكمل  االجراءات القانونية.
كاتب العدل
حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 509
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد را�سد عبيد اجلروان ال�سام�سي ، اإماراتي  اجلن�سية يرغب يف البيع 
والهواتف ترخي�ض جتاري 536233  الكهربائية  املدينة لتجارة االجهزة  رواد  والتنازل عن كامل ح�سته  يف/ 

وذلك لل�سيد/ حممد رزوال كرمي نور العلم - بنغالدي�ض اجلن�سية 
تعديالت اخرى : تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات

مت تعديل اال�سم التجاري من : واد املدينة لتجارة االجهزة الكهربائية والهواتف املتحركة اىل اال�سم التجاري احلايل 
: رواد املدينة للتجارة - مت تعديل الن�ساط التجاري من : جتارة االجهزة الكهربائية - جتارة الهواتف املتحركة 
 - جتارة ال�ساعات ولوازمها - اىل ن�ساط احلايل / بيع املك�سرات بالتجزئة بيع ال�سكوالته واحللويات بالتجزئة.

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. 
فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات 

القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 510

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ا�سورو كالوم ميجا�سدينيا كانكاناجمي - �سريالنكي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ �سيد مطاهر ح�سني 
�سيد وحيد ح�سني - بنغالدي�ض اجلن�سية يف )مغ�سلة جنم القاهرة( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 
مبوجب رخ�سة رقم )543872(  - تعديالت اخرى : مت تغيري اال�سم التجاري حيث كان اال�سم 

القدمي )مغ�سلة جنم القاهرة( لي�سبح )مغ�سلة �سيد مطاهر ح�سني( 
�سان  ل�سنة  2013 يف  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
الت�سديق  على االجراء  يتم  �سوف  وانه  للعلم  ن�سر هذا االعالن  اقت�سى  . فقد  العدل  الكاتب 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
  اعـــــــــالن  

املرجع : 511
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد �سهباز حممد �سري ، باك�ستاين اجلن�سية 
يرغب يف بيع وتنازل كامل ح�س�سه البالغة 100% يف بقالة درا الفخامه وذلك اىل 
ال�سيدة/ رفانه حممد رفيق - هندية اجلن�سية  - وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( 
فقد  العدل.  الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من 
اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ض على ذلك عليه اتباع 

ال�سبل القانونية حيال ذلك
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
  اعـــــــــالن تغيري ا�سم

تقدم املواطن/ ا�سعد حوا�ض كنعان ال�سديد  بطلب اىل حمكمة 
اأبوظبي االبتدائية- ق�سم التوثيقات بتغيري ا�سم ابنه القا�سر من 
املن�سور اىل من�سور -   فمن لديه اعرا�ض يتقدم به اىل الق�سم 

املذكور باملحكمة خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر االعالن .
منى علي املروي - موثق اول 

 حممد �سامل املن�سوري  

قا�سي توثيقات   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة:  بريميد�ش ويندوز لرتكيب انظمة التكييف والتهوية و�شيانتها  
ال��ع��ن��وان : مكتب رق���م 603 م��ل��ك ح��م��د اح��م��د ح��م��د ب��ن �سوقات  ) ����ش.ذ.م.م( - 
 : الرخ�سة  رقم  حم��دودة.  م�سوؤولية  ذات  القانوين:  ال�سكل    - املرقبات   - الفال�سي 
703313  رقم القيد بال�سجل التجاري : 1130115 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  قد مت  باأنه  بدبي  االقت�سادية 
املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/3/7 واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/3/7  وعلى من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�سفي املعني ايه & ام االن�شاري لتدقيق احل�شابات  العنوان : مكتب رقم 
فاك�ض:  -  هاتف  04-5515605  بور�سعيد   - �سلطان لال�ستثمار  710 ملك جمموعة 
 )45( وذلك خالل  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  5515606-04  م�سطحباً 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

“ )�ش.ذ.م.م( العامة  للتجارة  ا�س���م ال�سركة : “ �شاجم 
405+406+407 ملك دائرة التنمية  706808 عن�وانها : مكتب  رقم الرخ�س��ة : 
– بور�سعيد -   ديرة ال�سك�ل القانوين    : ذات م�سئولية  االقت�سادية )قرية االعمال( 
حمدودة  رقم القيد بال�سجل التجاري : 1133812  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
ال�سركة  بانحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  االقت�سادية 
بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  القرار  مبوجب  وذل��ك   ، اع��اله  املذكور 
بتاريخ )2017/02/09(   العدل  الكاتب  ال�سيد  )2017/02/09( وامل�سدق لدى 
 )9  -  10( مكتب  يف  املعني  امل�سفي  اىل  التقدم  مطالبة  او  اع��را���ض  لديه  من  وعلى 
فاك�ض   )04 –  2226266(  : هاتف    - البطني  رق��ة   - لالعمال  منت  مركز  ملك 
)2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن  يوما   45
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي/ ايه & ام االن�شاري لتدقيق احل�شابات  
هاتف     - بور�سعيد   - لال�ستثمار  �سلطان  جمموعة  ملك   710 رق��م  مكتب  العنوان: 
االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب    04-5515606 فاك�ض:   04-5515605
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية بريميد�ش ويندوز لرتكيب 
انظمة التكييف والتهوية و�شيانتها ) �ش.ذ.م.م(  وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2017/3/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/3/7 وعلى 
من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن

دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
هذا  مبوجب  البطني   رق��ة   - لالعمال   منت  مركز  ملك   )9-10( مكتب   : عن���وان����ه 
تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها 
)����ض.ذ.م.م(    « العامة  للتجارة  �ساجم   « بت�سفية  للقيام  اع��اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  بتعيني 
وعنوانها  : مكتب 405+406+407 ملك دائرة التنمية االقت�سادية )قرية االعمال( 
– بور�سعيد – ديرة  وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ 
بتاريخ )2017/02/09(   العدل  الكاتب  ال�سيد  )2017/02/09( وامل�سدق لدى 
- وعلى من لديه اعرا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10 -  9( 
فاك�ض   )04 –  2226266(  : ه��ات��ف   - البطني  رق��ة   - لالعمال  منت  م��رك��ز  ملك 
)2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 

االعالن هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما   45
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
  يف الدعوى رقم 1558 ل�سنة 2016 جتاري كلي  

ال�سيد/ احمد جالل �سحاته    املدعي  
ال�سيد/ مارين ان كلري كليمينت    املدعية
املدعية   ال�سيد/ جانا كاربي�سوفا    
املدعية ال�سيد/ مارتني مونكمان  

بوكالة / �سعيد �سليم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 
 / �سركة  من  كال  �سد  )اأعاله(  املدعيني  من  املرفوعة  كلي  جتاري   )2016/1558( رقم  الدعوى  اىل  باال�سارة 
تداول مي )خ�سم مدخل(  و�سركة/  اجنيلو  مار�سال  �سيدين  ال�سيد/   ، التجارية  للو�ساطة  ميدي�ست  اك�سنتيال 
و�سركة اك�سنتيال ميدي�ست لال�ستثمار )خ�سم مدخل( - واإىل اعالن ال�سادة/ حماكم دبي �سعبة �سوؤون اخلرباء 
باتخاذ االجراءات الالزمة  التف�سل  املالية  - يرجى  الينا كخبري خمت�ض يف االوراق  ال�سادر  ب�ساأن االنتداب   -
العالن املدعي �سدهم : اخل�سم املدخل بالن�سر من خالل ال�سحف الر�سمية حل�سور اجتماعب اخلربة املقرر  
انعقاده يوم االحد املوافق 2017/4/2م يف متام ال�ساعة الثالثة ع�سرا باملقر الكائن ب���� )مبنى هيئة االوراق املالية 
وال�سلع الكائن ب��� دبي - القرهود بجوار مبنى هيئة الطرق واملوا�سالت - الدور ال�سابع( ، وتزويد اخلربة بكافة 

امل�ستندات املتعلقة مبو�سوع الدعوى.  
اخلبري املنتدب 
اأحمد جمال عبد املق�سود              

بالن�سر الإعالن  طلب 
اخلربة اجتماع   حل�سور 

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
 يف الدعوى رقم )2016/3754) جتاري جزئي - ال�سارقة  

ب�سفتي انا / تامر عبداحلميد ممدوح اأحمد )خبريا حما�سبيا( مكلفا من قبل حمكمة ال�سارقة االحتادية 
ال�سارقة  -   باإجراء اخلربة احل�سابية يف الدعوى رقم )2016/3754( جتاري جزئي -  االبتدائية املوقرة 

فاإننا  قد قررنا دعوة ال�سادة/ ركن الربكة لتجارة مواد البناء 
او من ميثلها قانونا ب�سفتها : املدعي عليها بالدعوى املذكورة اعاله. 

بناية   - التجاري  ابوظبي  بنك  مقابل   - الرقة  �سارع   - ديرة  مبنطقة  دبي  يف  مكتبنا  مقر  اىل  للح�سور 
 )11.00( �سباحا  ع�سر  احلادية  ال�ساعة   2017/3/27 املوافق  االثنثن  يوم   )602( رقم  - مكتب  الزرعوين 

�سباحا. ويرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع
 املحكم واخلبري احل�شابي 

تامر عبداحلميد ممدوح اأحمد 
رقم القيد ب�شجل اخلرباء )410(              

ماج�شتري اإدارة االأعمال - حما�شبة ومتويل 
 CPA زميل جمعية املحا�شبني الدولية

قيد مدققي احل�شابات بوزارة االقت�شاد )659(

اإعــــالن    بالن�ســــر

اعالن ح�سور اجتماع خربة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

اعالن جمموعة ) بالن�سر)      
                      اىل املنفذ �سدها: الل حممد للخياطة والتطريز   مبا ان طالبي التنفيذ 
اقاموا التنفيذات املو�سحة بالك�سف ادناه- وذلك اللزامك ب�سداد املبالغ املو�سحة به 
خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �ستتخذ االجراءات التنفيذية 

بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�سم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
900 درهم

900  درهم

4000 درهم

5280 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
 عظمى في�سل حممد 

في�سل
غازانفرا تاج �سراج الدين 

 2017/787
تنفيذ عمايل

 2017/781
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
اعالن جمموعة  )بالن�سر)            

اىل املنفذ �سدها: اك�سلنت ر�سور�سز للتجارة العامة - �ض ذ م م  
مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�سحة بالك�سف ادناه، وذلك اللزامك 
ب�سداد املبالغ املو�سحه به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة 

�ستتخذ االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور 

رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم التنفيذ 
2017/714 تنفيذ عمايل  
2017/715 تنفيذ عمايل 

2017/713 تنفيذ عمايل  

م
1
2
3

اجلهة طالبة التنفيذ   
علي ر�سا فداء ح�سني

ماري ان �سارمينتو فران�سي�سكو
رودايف ف�سكو بامولر�ض     

 ر�شم التنفيذ   
3438 درهم 
2597 درهم 

2385 درهم   

 املبلغ املنفذ به   
 46430 درهم 
34410 درهم 
31374 درهم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1786   

املنذرة : هاي اند للعقارات - �ض ذ م م 
املنذر اليها  االوىل : اي يو ار اوفر �سيز هولدينج ليمتد- بي يف اي 

املنذر اليه الثاين : ابهيجيت ماينكر 
فاإننا نطلب ما يلي : فان املنذرة توجه االنذار للمنذر اليهما بطلب �سداد املبلغ املر�سد بذمتها 
للمنذرة وذلك عن اتفاقية الت�سويق العقاري والبالغ قدره  1.185.873.00 درهم )مليون ومائة 
احل�ساب  ك�سف  مبوجب  بها  واملقر  دره��م(  و�سبعون  وثالثة  وثمامنائة  ال��ف  وثمانون  وخم�سة 
املوقع من قبل املنذر اليه الثاين واملوؤرخ بتاريخ 2016/5/8 ، وذلك خالل مدة اق�ساها �سبعة ايام 
من تاريخ الن�سر واال �ست�سطر املنذرة اىل اللجوء للق�ساء واتخاذ االجراءات القانونية بحقكم 

امام املحاكم املدنية واجلزائية اللزامكم بدفع املبلغ مع امل�ساريف واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1795

املنذر : مطمئن للتجارة العامة - �ض ذ م م 
املنذر اليها : ال�سندوق الذهبي للتجارة العامة -�ض ذ م م 

جمهول حمل االقامة  املو�سوع :- انذار للمنذر اليها بان تبادر ب�سداد 
الف  وثمانون  واربعمائة  ماليني  ع�سرة   )10.480.000( وق��دره  مبلغ 
درهم ، وذلك يف موعد اق�ساه خم�سة ايام عمل من تاريخ ا�ستالم هذا 
االخطار واال �سن�سطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية حلفظ حق 

املنذرة الجباركم على الوفاء بقيمة الدين
  الكاتب العدل

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2016/156 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 

خلف وكالة الني�سان لل�سيارات - هاتف : 04/2946945 ، هاتف : 0508650437 
املنفذ �سده : حممد عاطف ابراهيم حممد ابراهيم -  عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - �سارع املركز املايل - 
 برج فيوز تاور �سي C-3 - الطابق اخلام�ض والع�سرين - �سقة رقم 2503 - مقابل دبي مول متحرك : 0506536898 
انه يف يوم االربعاء  املوافق 2017/3/29 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
االأ�سا�سي  الثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن  ايداع  ال�سراء  راغبي  )www.emiratesauction.ae(  وعلى 
ي���ربره م��ن م�ستندات قبل  ال��ت��ق��دم باعرا�سه م��ع��ززا مب��ا  البيع  اع��را���ض على  ل��دي��ه  امل��زاي��دة ول��ك��ل م��ن  قبل دخ���ول 
ايداع  عطاوؤه  يعتمد  من  وعلى  املدنية  االإج���راءات  قانون  من   301 باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�سة 
يزيد على  ان  املزايدة  �سخ�ض غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  وامل�سارييف خالل ع�سرة  الثمن  كامل 
الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار: �سقة - �سكنية - املنطقة : برج 
خليفة - رقم املبنى : -3 - ا�سم املبنى : برج فيوز تاور �سي - رقم العقار : 2503 - رقم الطابق : 25 - م�ساحة العقار 

: 1.299.00 قدم مربع( تقدر قيمتها : )1688683 درهم( - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  - للمنفذ �سده     
فى الدعوى رقم  2016/156 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 
خلف وكالة الني�سان لل�سيارات - هاتف : 04/2946945 ، هاتف : 0508650437 

املنفذ �سده : حممد عاطف ابراهيم حممد ابراهيم -  عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - �سارع املركز املايل - 
 برج فيوز تاور �سي C-3 - الطابق اخلام�ض والع�سرين - �سقة رقم 2503 - مقابل دبي مول متحرك : 0506536898 
انه يف يوم االربعاء  املوافق 2017/3/29 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
االأ�سا�سي  الثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن  ايداع  ال�سراء  راغبي  )www.emiratesauction.ae(  وعلى 
ي���ربره م��ن م�ستندات قبل  ال��ت��ق��دم باعرا�سه م��ع��ززا مب��ا  البيع  اع��را���ض على  ل��دي��ه  امل��زاي��دة ول��ك��ل م��ن  قبل دخ���ول 
ايداع  عطاوؤه  يعتمد  من  وعلى  املدنية  االإج���راءات  قانون  من   301 باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�سة 
يزيد على  ان  املزايدة  �سخ�ض غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  وامل�سارييف خالل ع�سرة  الثمن  كامل 
الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار: �سقة - �سكنية - املنطقة : برج 
خليفة - رقم املبنى : -3 - ا�سم املبنى : برج فيوز تاور �سي - رقم العقار : 2503 - رقم الطابق : 25 - م�ساحة العقار 

: 1.299.00 قدم مربع( تقدر قيمتها : )1688683 درهم( - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده     
فى الدعوى رقم  2013/678   تنفيذ مدين  

طالب التنفيذ:فايز انطوان بابا دوبول�ض 
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بوكالة املحامي را�سد بوج�سيم وعبا�ض املالكي 

املنفذ �سده : �سليمان بن عبد العزيز املاجد - عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - مكتب تنميات مب�سروع اال�ساطري 
ال�سكنية بجوار جممع فيلل الرباري طريق ال�سيخ حممد بن زايد االإمارات �سابقا مقابل القرية العاملية 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/3/29 املوافق  االرب��ع��اء   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  االلكروين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
يربره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرا�سه  التقدم  البيع  على  اع��را���ض  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل  االأ�سا�سي  الثمن 
من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على 
ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : النوع : ح�سة يف 
عقار - املنطقة : الثنية االوىل - رقم االر�ض : 85 - رقم البلدية : 339-383 - امل�ساحة : 556.35 مر مربع 

)ح�سة املنفذ �سده( - التقييم : )24999587.25( درهم   - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

اعالن بيع  عقار بالن�سر           
فى الدعوى رقم  2013/678   تنفيذ مدين  

طالب التنفيذ:فايز انطوان بابا دوبول�ض 
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بوكالة املحامي را�سد بوج�سيم وعبا�ض املالكي 

املنفذ �سده : �سليمان بن عبد العزيز املاجد - عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - مكتب تنميات مب�سروع اال�ساطري 
ال�سكنية بجوار جممع فيلل الرباري طريق ال�سيخ حممد بن زايد االإمارات �سابقا مقابل القرية العاملية 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/3/29 املوافق  االرب��ع��اء   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  االلكروين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
يربره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرا�سه  التقدم  البيع  على  اع��را���ض  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل  االأ�سا�سي  الثمن 
من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على 
ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : النوع : ح�سة يف 
عقار - املنطقة : الثنية االوىل - رقم االر�ض : 85 - رقم البلدية : 339-383 - امل�ساحة : 556.35 مر مربع 

)ح�سة املنفذ �سده( - التقييم : )24999587.25( درهم   - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1644   

املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه /  كراج 2 ان ار ويرك�ض - موؤ�س�سة فردية 

)جمهول حمل االقامة (
الغري مدفوعة  املتاأخرات  لقيمة  ال�سداد  اليه ويف حال عدم  املنذر  املنذر  ينذر 
بح�سب عقد االإيجار لوجود فرة بدون ا�ستحقاق حيث ان عقد االيجار جدد 
من تلقاء نف�سه حيث انه انتهي بتاريخ 2016/12/31 -   ومبهلة مدتها )30( 
يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن وذلك ح�سب االج��راءات املتبعة لدى مركز 

ف�ض املنازغات االيجارية - ننذركم باالخالء وت�سليمنا املاأجور
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1689

املنذر : في�سل علي املروك 
املنذر اليه : الطاهر م�سبح الكندي  -  جمهول حمل االقامة 

�سيغة االإعالن بالن�سر 
فانه  ثم  وم��ن  بت�سمية حمكم من جابنه  ق��ام  بانه قد  املنذر  ينذركم 
يخطركم ب�سرعة موافاتنا با�سم وعنوانه املحكم امل�سمى من جانبكم 
خالل خم�سة ع�سر يوما من تايخه واال �سي�سطر اىل اللجوء للق�ساء 

بتعيني حمكم نيابة عنكم. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1688

املنذر : في�سل علي املروك 
املنذر اليه : الطاهر م�سبح الكندي  -  جمهول حمل االقامة 

�سيغة االإعالن بالن�سر 
فانه  ثم  وم��ن  بت�سمية حمكم من جابنه  ق��ام  بانه قد  املنذر  ينذركم 
يخطركم ب�سرعة موافاتنا با�سم وعنوانه املحكم امل�سمى من جانبكم 
خالل خم�سة ع�سر يوما من تايخه واال �سي�سطر اىل اللجوء للق�ساء 

بتعيني حمكم نيابة عنكم. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1686

املنذر : في�سل علي املروك 
املنذر اليه : الطاهر م�سبح الكندي  -  جمهول حمل االقامة 

�سيغة االإعالن بالن�سر 
فانه  ثم  وم��ن  بت�سمية حمكم من جابنه  ق��ام  بانه قد  املنذر  ينذركم 
يخطركم ب�سرعة موافاتنا با�سم وعنوانه املحكم امل�سمى من جانبكم 
خالل خم�سة ع�سر يوما من تايخه واال �سي�سطر اىل اللجوء للق�ساء 

بتعيني حمكم نيابة عنكم. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/1782
املنذر : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا(

املنذر اليهم : 1-تعبري لل�سياحة �ض ذ م م )فرع( - �سفتها امل�ستاأجرة
2-حممد �سفيق زاهر حممد دين - �سفته املوقع على العقد     3- جواد علي �ساه �سعيد احمد �ساه - 

�سفته حمرر ال�سيكات وامل�ستفيد من املاأجور               )جمهويل حمل االقامة(

االإيجارية  امل�ستحقات  بدفع  والزامهم  امل��اأج��ور  ب��اإخ��الء  �سدهم  القانونية  االج���راءات  اإت��خ��اذ  �سنتابع 
والر�سوم وامل�ساريف حتى االخالء التام.  

الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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دبي ت�ست�سيف »القمة العاملية 
ل�سالمة الطريان« اأبريل املقبل

•• دبي-الفجر: 

عن ا�ست�سافة القمة العاملية ل�سالمة  اأعلنت “هيئة دبي للطريان املدين”، 
اأب���ري���ل، وذل���ك يف فندق  11 و12  ال���ط���ريان ب��دورت��ه��ا اخل��ام�����س��ة ي��وم��ي 
من  جمموعة  �ستناق�ض  وال��ت��ي  ب��دب��ي،  �سيتي  ف�ستيفال  انركونتيننتال 
قطاع  �سمن  ال�سالمة  ثقافة  لتعزيز  املكر�سة  الرئي�سية  اال�سراتيجيات 

النقل اجلوي. 
ال�سركاء  م���ن  جم��م��وع��ة  ال��ق��م��ة  م���ن  ال���ع���ام  ه����ذا  دورة  يف  و���س��ي�����س��ارك 
و�سركات  التنظيمية  ال�سلطات  من  والعامليني  املحليني  اال�سراتيجيني 
اخلطوط اجلوية وم�سغلي املطارات وال�سركات امل�سنعة للطائرات وجمعيات 
الطيارين واملوؤ�س�سات العاملة يف جمال ال�سالمة ومزودي خدمات مراقبة 

احلركة اجلوية.
قطاع  ت��واج��ه  التي  امل�ستمرة  ال�سالمة  لتحديات  ا�ستجابة  القمة  وت��اأت��ي 
الطريان  قطاع  اعتماد  طريقة  �ستتناول  حيث  العاملي،  امل��دين  ال��ط��ريان 
واال�ستجابة  ال��ع��م��ل��ي��ات  اإدارة  اأج����ل  م��ن  ال�����س��روري��ة  ال�����س��الم��ة  ل��ت��داب��ري 
للتهديدات واملخاطر التي تواجه العاملني يف جمال �سالمة الطريان حول 
العامل وفق م�ستويات عالية من الكفاءة. كما �ستعر�ض القمة درا�سة اأف�سل 
املمار�سات يف جماالت ات�ساالت اإدارة االأزمات والتدريب االإعالمي واالأداء 

يف جمال ال�سالمة واإدارة احلياة الربية.
وبح�سب �سبكة �سالمة الطريان ASN، التي حتتفظ بقاعدة بيانات ت�سم 
جميع حوادث الرحالت اجلوية، جاء عام 2016 يف املرتبة الثانية الأكرث 
االأعوام �سالمًة. ولكن بالرغم من غياب احلوادث اجلوية الكربى، ال تزال 
الطريان  الرقمي لقطاع  االأم��ن  التحديات يف جم��االت  العديد من  هناك 
ال�سالمة.  جم��ال  يف  االأداء  واإدارة  واالت�����س��االت  البيئي  االأث���ر  وتخفيف 
املوا�سيع  متنوعة من هذه  بتقييم جمموعة  القمة  امل�ساركني يف  و�سيقوم 

بهدف ت�سليط ال�سوء على اأف�سل املمار�سات والدرو�ض امل�ستفادة.
ومنذ عام 1997، يظهر متو�سط عدد احلوادث اجلوية انخفا�ساً مطرداً 
باملقام  يعود  االأم��ر  هذا  ب��اأن   ، الطريان  �سالمة  �سبكة  وبح�سب  وم�ستمراً. 
للطريان  الدولية  كاملنظمة  الدولية   الطريان  اإىل جهود منظمات  االأول 
وموؤ�س�سة   IATA اجل���وي  للنقل  ال����دويل  واالحت����اد   ICAO امل���دين 
�سالمة الطريان، حيث �سيقوم خرباء االحتاد باعتباره �سريكاً للقمة بتزويد 
احل�سور بتحديثات حول اأحدث اجتاهات ال�سالمة واأف�سل املمار�سات ذات 

ال�سلة يف القطاع.
مثل  موا�سيع  عر�ض  على  القمة  خالل  املقررة  اجلل�سات  قائمة  وت�ستمل 
جغرافية  بيئة  مع  والتعامل  اجل��وي  والتحليق  العمليات،  �سالمة  تعزيز 
�سيا�سية، واأداء ال�سالمة، والر�سد والقيا�ض واملقارنة، وا�ستمرارية االأعمال 
املخاطر  واإدارة  ال�سالمة،  الأغرا�ض  الرقمي  واالأم��ن  اجلوية؛  وال�سالمة 

وال�سالمة.
دبي  هيئة  ع��ام  مدير  اأه��ل��ي،  ع��ب��داهلل  حممد  �سعادة  ق��ال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
بتطوير  امل���دين   للطريان  دب��ي  بهيئة  ملتزمون  نحن   : امل��دين  للطريان 
واالإقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  ال��ط��ريان  قطاع  يف  ال�سالمة  م�ستويات 
والعاملي على حد �سواء. ونحن حري�سون على دعم القمة العاملية ل�سالمة 
التي  واالب��ت��ك��ارات  التعلم  عمليات  لدعم  ق��دم��اً  ونتطلع  امل��دين  ال��ط��ريان 
تفرزها هذه القمة العاملية. ونحن على ثقة باأن خطوًة كا�ست�سافة جمموعة 
من خرباء ال�سالمة العامليني حتت �سقف واحد �ستحدث فرقاً حقيقياً يف 
هذا القطاع، اإىل جانب تعزيز م�ستويات االأداء وت�سليط ال�سوء على التزام 

دبي ب�سمان م�ستقبل اآمن وم�ستقر للرحالت اجلوية«.
الين”  “�سرمي  جمموعة  يف  ال�سريك  امل��دي��ر  وي���ب،  نيك  ق��ال  وب����دوره، 
للت�سويق، منظم الفعالية: تعود القمة العاملية ل�سالمة الطريان بدورتها 
اخلام�سة  وقد اأر�ست القمة مكانتها كمن�سة مثالية لقادة الفكر يف قطاع 
االأ�سا�سية  ال�سالمة  تدابري  ومناق�سة  لالجتماع  العاملي  الطريان  �سالمة 
وال�سرورية. فت�سهد حركة النقل اجلوي ازدهاراً ملمو�ساً، ومع هذا النوع 
وال�سالمة مبناق�سة  القطاع  اأن يقوم خرباء  املهم  ال�سريع، من  النمو  من 
القطاع.  لهذا  املتزايدة  واملتطلبات  املفرو�سة  للتحديات  املحتملة  احللول 
العاملي  ال��ط��ريان  �سالمة  ق��ط��اع  ب��خ��رباء  للرحيب  ق��دم��اً  نتطلع  ون��ح��ن 

القادمني من جميع اأنحاء العامل يف دبي .

ا�شتعر�شت املقومات الفريدة ملناخ االأعمال يف لقاء نظمته يف غرفة التجارة

»ا�ستثمر يف ال�سارقة« تعّرف ال�سركات ال�سنغافورية باملزايا اال�ستثمارية �سمن القطاعات احليوية باالإمارة
•• ال�شارقة-الفجر:

نظم مكتب )ا�ستثمر يف ال�سارقة(، التابع 
والتطوير  لال�ستثمار  ال�����س��ارق��ة  لهيئة 
االأعمال  جمل�ض  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ���س��روق، 
ال�����س��ن��غ��اف��وري، ال���ي���وم، ب��ح�����س��ور ك��ل من 
القن�سل  ���س��ي��ون��غ،  ف���ون���غ  م��ي��ن��غ  ���س��ع��ادة 
ال�سنغافوري يف دبي، ودري��ك تينغ،  العام 
ال�سنغافوري،  االأع���م���ال  جمل�ض  رئ��ي�����ض 
لقاء عمل يف مقر غرفة جتارة و�سناعة 
االأعمال  “ملتقى  م�سمى  حتت  ال�سارقة، 
نحو  ح�سره  و�سنغافورة”،  ال�سارقة  بني 
ال�سنغافوريني  االأع��م��ال  رج��ال  م��ن   70
الكربى  ال�سنغافورية  ال�سركات  وممثلي 

العاملة يف الدولة.
التعاون  تعزيز  بحث  ال��ل��ق��اء  وا�ستهدف 
ال�سارقة  ب�����ني  ال����ق����ائ����م  االق����ت���������س����ادي 
و�����س����ن����غ����اف����ورة واالرت��������ق��������اء ب���ع���الق���ات 
امل�ستثمرين  وتعريف  بينهما،  ال�سراكة 
البيئة  مب����ق����وم����ات  ال�������س���ن���غ���اف���وري���ني 
ال�سارقة،  اإم��ارة  يف  الفريدة  اال�ستثمارية 
والفر�ض التي توفرها خمتلف قطاعاتها 
والرفيه،  ال�سياحة  ال�سيما  احل��ي��وي��ة، 
البيئية،  والتنمية  ال�سحية،  وال��رع��اي��ة 

والنقل واخلدمات اللوج�ستية.
�سيونغ،  ف���ون���غ  م��ي��ن��غ  ����س���ع���ادة  وا���س��ت��ه��ل 
ال�����س��ن��غ��اف��وري يف دبي،  ال���ع���ام  ال��ق��ن�����س��ل 
كلمته يف امللتقى، بتهنئة �سروق بتنظيمها 
الأ�ساتذة  ال�������س���ارق���ة  ل��ب��ط��ول��ة  ال���ن���اج���ح 
م�سرياً  م��وؤخ��راً،  اختتمت  التي  اجلولف، 
طبيعة  يج�سد  البطولة  تنظيم  اأن  اإىل 
االأف��ك��ار االإب��داع��ي��ة ل��������س��روق، ال��ت��ي تتيح 
ت�ست�سرف  ل���الأع���م���ال  ج���دي���دة  ف���ر����س���اً 

امل�ستقبل.
وق�������ال ����س���ي���ون���غ: وج�������دت ال���ع���دي���د من 
اأر�ساً  ال�سركات ال�سنغافورية يف ال�سارقة 
االأمثلة  واالأعمال، ومن  للفر�ض  مثالية 
التابع  ال�سحن  ال�سركات، ق�سم  على تلك 
ال�سنغافورية، و�سركة  للخطوط اجلوية 
النفطية،  احل���ق���ول  خل���دم���ات  ل���ون���غ���زو 
ال���ل���ت���ني ا����س���ت���ف���ادت���ا ك����ث����رياً م����ن اإط�����الق 
اأع��م��ال��ه��م��ا يف وق���ت م��ب��ك��ر يف االإم������ارة ، 
حمطة  تعترب  ال�����س��ارق��ة  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
فر�ض  �سناعة  على  ق���ادرة  مم��ي��زة،  عمل 
اال�ستمرار على  قادرة على  عمل مثالية، 

املدى البعيد .
واأو�سح القن�سل ال�سنغافوري يف دبي، اأن 
ال�سارقة تعترب من�سة �سناعية رائدة يف 
منطقة ال�سرق االأو�سط، واأعتقد اأن هذه 
يف  حا�سماً  دوراً  �ستلعب  حتديداً  النقطة 
ال�سنغافورية  ال�سركات  من  املزيد  جذب 

للعمل يف االإمارة .
من جهته، األقى �سعادة مروان بن جا�سم 
ال�سركال، املدير التنفيذي لهيئة ال�سارقة 
لال�ستثمار والتطوير �سروق ، كلمة رحب 
ال�سنغافوريني،  االأع���م���ال  ب��رج��ال  فيها 
ومناخ  اال�ستثمار  بيئة  واق��ع  م�ستعر�ساً 
قائاًل:  ال�������س���ارق���ة،  اإم�������ارة  يف  االأع����م����ال 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  “تتمتع 
�سنغافورة  م���ع  ج����داً  م��ت��م��ي��زة  ب��ع��الق��ات 
االقت�سادية  ال�سيما  امل��ج��االت،  �ستى  يف 
العديد  ميتلكان  ال��ب��ل��دان  اأن  كما  منها، 
مركزان  كونهما  امل�سركة،  ال�سفات  من 
م��ال��ي��ان رائ������دان يف م��ن��ط��ق��ت��ي��ه��م��ا، وهو 
لتعزيز  اأمامهما  وا���س��ع��اً  ال��ب��اب  يفتح  م��ا 
التعاون القائم بينما، وا�ستثمار الفر�ض 

الكامنة يف خمتلف املجاالت«. 
اإىل  ال�سارقة  “تنظر  ال�سركال:  واأ�ساف 
االحرام  بعني  ال�سنغافورية  التجربة 
منها  كثرياً  ا�ستفدنا  ولطاملا  والتقدير، 
اأ�ساليب  وحت�����س��ني  اأع��م��ال��ن��ا،  ت��ط��وي��ر  يف 
جذب اال�ستثمارات، لكن مع مرور الزمن 
ازدادت جتربة ال�سارقة عمقاً، ال�سيما مع 
االحتكاك املتوا�سل بالتجارب اال�ستثمارية 
اأ�سلوبها  لل�سارقة  واأ�سبح  ال��ع��امل،  ح��ول 

اال�ستثماري واالقت�سادي الفريد، واليوم 
ال�سارقة  جتربة  على  نطلعكم  اأن  نريد 
قال  ناحيته،  من   . املتميزة  االقت�سادية 
دري�����ك ت��ي��ن��غ، رئ��ي�����ض جم��ل�����ض االأع���م���ال 
امللتقى:  يف  كلمته  خ��الل  ال�سنغافوري، 
بداأ جمل�ض االأعمال ال�سنغافوري تطوير 
ع��الق��ات ا�ستثمارية ب��ن��اءة م��ع ���س��روق يف 
ال��ع��ام امل��ا���س��ي، وا���س��ت��م��رت ع��الق��ات��ن��ا يف 
احلقيقة،  ويف  احل���ني؛  ذل��ك  منذ  النمو 
لل�سركات  ج��اذب��ة  وجهة  ال�سارقة  تعترب 
حتتية  ببنية  تتمتع  كونها  ال�سنغافورية 
م��ت��ط��ورة وارت����ب����اط وا����س���ع م���ع خمتلف 
البحرية  منافذها  عرب  العاملية  االأ�سواق 
واجل���وي���ة، م��ا ي��دع��م ا���س��ت��دام��ة االأعمال 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل�����س��رك��ات ال�����س��ن��غ��اف��وري��ة يف 
بال�سكر  اأتوجه  تينغ:  واأ�ساف  ال�سارقة«. 
ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  من  لكل 
و�����س����روق ع���ل���ى ج���ه���وده���م���ا ال���ك���ب���رية يف 
متكني العالقات االقت�سادية مع خمتلف 
الدعم  وتوفري  ال�سنغافورية،  ال�سركات 
لها يف جميع االأوقات، كما اأ�سكرهما على 

تنظيم هذا امللتقى الناجح .
�ساهد  الرحيبية،  الكلمات  اأع��ق��اب  ويف 
ترويجياً  فيلماً  امل��ل��ت��ق��ى،  يف  امل�����س��ارك��ون 
ق�������س���رياً، ا���س��ت��ع��ر���س��ت ف��ي��ه ا���س��ت��ث��م��ر يف 
االقت�سادي  الواقع  عن  حقائق  ال�سارقة 
والعوائد  االإم���������ارة،  يف  واال����س���ت���ث���م���اري 
احليوية،  ق���ط���اع���ات���ه���ا  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
لتلك  م�ستقباًل  املتوقعة  النمو  وف��ر���ض 

القطاعات.
حوارية  جل�سة  امللتقى  اأعمال  وت�سمنت 
ال�سارقة”  يف  اال�ستثمار  “فر�ض  بعنوان 
االإم���ارة،  يف  ال��واع��دة  القطاعات  تناولت 
التي ت�سهد منواً يف اال�ستثمارات والطلب 
وطبيعة  ال�������س���ارق���ة،  يف  اال����س���ت���ه���الك���ي 
�سلطت  ح��ني  يف  فيها،  الكامنة  الفر�ض 
اجل��ل�����س��ة ال�������س���وء ع���ل���ى ق�����س�����ض جناح 

�سركات �سنغافورية يف االإمارة.
و�سارك يف اجلل�سة كل من حممد امل�سرخ، 
مدير مكتب ال�سارقة لال�ستثمار االأجنبي 
�سامل  ال�������س���ارق���ة، وحم���م���د  ا���س��ت��ث��م��ر يف 
املنطقة  لهيئة  التجاري  املدير  املحمود، 
احل���رة مل��ط��ار ال�����س��ارق��ة ال�����دويل، وخالد 
يف  للتطوير  التنفيذي  الرئي�ض  عي�سى، 
وعادل  -ب��ي��ئ��ة،  للبيئة  ال�����س��ارق��ة  ���س��رك��ة 

ال�سرق  ملنطقة  ال�سحن  م��دي��ر  نوني�ض، 
االأو�سط واأفريقيا يف ق�سم ال�سحن التابع 
يل  و  ال�سنغافورية،  اجل��وي��ة  للخطوط 
اللوج�ستية  اخلدمات  قطاع  مدير  يزيا، 
احلقول  خل����دم����ات  ل���ون���غ���زو  ����س���رك���ة  يف 
اجلل�سة  واأدار  ال�سنغافورية؛  النفطية” 
وي��ل�����س��ون ت�����س��ان، ن��ائ��ب رئ��ي�����ض جمل�ض 
اإ�ض  �سركة  رئي�ض  ال�سنغافوري،  االأعمال 

تي للخدمات اللوج�ستية.
مكتب  مدير  نائب  امل�سرخ،  حممد  وق��ال 
ا�ستثمر  االأج��ن��ب��ي  لال�ستثمار  ال�����س��ارق��ة 
ال�����س��ارق��ة موطن  ت��ع��ت��رب   : ال�����س��ارق��ة  يف 
فر�ض ا�ستثمارية ال تقدر بثمن بالن�سبة 
متتع  يدعمها  ال�سنغافورية،  لل�سركات 
االإم��������ارة ب��ب��ي��ئ��ة اأع����م����ال م��ث��ال��ي��ة ق����ادرة 
على ج��ذب االأع��م��ال، وم��ن ه��ذا املنطلق، 
ال�سارقة من خالل  ا�ستثمر يف  �سعينا يف 
االأعمال  رج��ال  تعريف  اإىل  امللتقى  ه��ذا 
ال�����س��ن��غ��اف��وري��ني مب���زاي���ا اال���س��ت��ث��م��ار يف 
قطاعاتها،  خم��ت��ل��ف  ���س��م��ن  االإم����������ارة 
والرعاية  وال��رف��ي��ه،  ال�سياحة  ال�سيما 
اللوج�ستية  واخل������دم������ات  ال�������س���ح���ي���ة، 
والنقل، والعقارات، وال�سناعة، والتنمية 
البيئية، بهدف تعزيز العالقات التجارية 
اال�ستثمارات  ا�ستقطاب  وزي���ادة  القائمة 
بكل  و�سنعمل  ال�سارقة،  يف  ال�سنغافورية 
تاأكيد على م�ساعدتهم لتاأ�سي�ض اأعمالهم 

و�سركاتهم يف االإمارة«.
م�سافة  على  �سنغافورة  “تقع  واأ���س��اف: 
تقارب 7 �ساعات طريان من ال�سارقة، ما 
يجعلها �سمن نطاق طريان ي�سمل ثلثي 
�سكان العامل انطالقاً من ال�سارقة، وهذا 
املوقع اال�سراتيجي املهم لالإمارة، يفتح 
املجال وا�سعاً اأمام ال�سركات ال�سنغافورية 
نحو  مبنتجاتها  ال��ت��و���س��ع  اإىل  ال��رام��ي��ة 
االأ�����س����واق االأف���ري���ق���ي���ة واالأوروب�����ي�����ة من 
بنية  وج��ود  اأي�ساً  ه��ذا  ويدعم  ال�سارقة، 
حتتية متطورة للغاية يف االإمارة، و�سبكة 
خدمات لوج�ستية متكاملة ت�سم مطاراً 
اخلليج  على  تقع  موانئ  وثالثة  حديثاً 
العربي واملحيط الهندي، ما ينوع خيارات 
ال�سحن  م��دة  ويقل�ض  املتاحة  الت�سدير 
الالزمة للب�سائع ملدة تراوح بني يومني 
واأرب���ع اأي���ام، م��ا يعني م��زي��داً م��ن الدعم 
الأعمال ال�سركات ال�سنغافورية العاملة يف 

ال�سارقة، وتلك الراغبة يف التو�سع اإليها. 
والفنادق  ال�سياحة  “قطاع  اأن  واأو���س��ح 
اأمام  القيمة  الفر�ض  من  العديد  ي�سم 
ن�سبة  ال�سنغافورية، حيث تبلغ  ال�سركات 
النمو يف عوائد الفنادق 13% �سنوياً، ما 
يفتح الباب وا�سعاً اأمام امل�ساريع اجلديدة 
اأن لدينا وجهات  يف قطاع ال�سيافة، كما 
�سياحية رائدة مثل، واجهة املجار املائية، 
البيئية  ل��ل�����س��ي��اح��ة  وم��ل��ي��ح��ة  وامل���ن���ت���زه، 
وال�سارقة  ال��ك��ث��ري،  وغ��ريه��ا  واالأث���ري���ة، 
ترحب دائماً بال�سراكات املثمرة والبناءة، 

ال�سيما مع امل�ستثمرين ال�سنغافوريني .
واأك����د امل�����س��رخ اأن ال�����س��ارق��ة مت��ت��ل��ك 22 
املزايا  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��وف��ر  ح���رة،  منطقة 
والت�سهيالت للم�ستثمرين، مثل التملك 
الكامل لراأ�ض املال، وعدم وجود قيود على 
التحويالت املالية اخلارجية، وت�سهيالت 
وقد  ال��ي��وم��ي��ة،  العمل  ب���اإج���راءات  تتعلق 
اأعلنت ال�سارقة اأخرياً عن ثالثة مناطق 
مدينة  ه��ي:  رائ��دة،  تخ�س�سية  �سناعية 
�سم�ض االإعالمية احلرة، واملدينة احلرة 
ال��ت��ي تعترب م��ن نوعها  ال��ن�����س��ر،  ل��ق��ط��اع 
يف ال�����س��رق االأو���س��ط، وم��دي��ن��ة اخلدمات 

ال�سحية .
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال حم��م��د ���س��امل املحمود، 
احلرة  امل��ن��ط��ق��ة  لهيئة  ال��ت��ج��اري  امل��دي��ر 
ملطار ال�سارقة الدويل: تتمتع حرة مطار 
ال�����س��ارق��ة، ال��ت��ي ت��ع��ت��رب امل��ن��ط��ق��ة احلرة 
االأ�سرع منواً يف ال�سرق االأو�سط، مبرافق 
ف����ري����دة وخ����دم����ات وت�����س��ه��ي��الت رائ�����دة 
جعلت  االأع���م���ال،  ورج����ال  للم�ستثمرين 
لل�سركات،  رئي�سة  ج���ذب  منطقة  منها 
ال�سارقة  م��ط��ار  ح���رة  اأ���س��ب��ح��ت  وال���ي���وم 
���س��رك��ة من   8000 م���ن  الأك�����رث  م���ق���راً 

160 دولة، وما زال النمو يتوا�سل.
اأن ح���رة امل��ط��ار ت�سم  واأ����س���اف امل��ح��م��ود 
وم�ستودعات  متطورة،  �سناعية  تقنيات 
جمهزة لتاأمني احلماية ملنتجات التجار، 
ال�سيما تلك التي ي�سهل توؤثرها بالعوامل 
اجلوية؛ ومبوقعها املجاور ملطار ال�سارقة 
ل�سركاتها  ت��وف��ر  املنطقة  ف���اإن  ال����دويل، 
والب�سائع  امل��ن��ت��ج��ات  ل�����س��ح��ن  خ���ي���ارات 
دعماً  ي�سكل  م��ا  ج����داً،  و���س��ري��ع��ة  عملية 

رئي�ساً لالأعمال .
خ���ال���د عي�سى،  ا���س��ت��ع��ر���ض  ج��ه��ت��ه،  م���ن 

للبيئة  ال�سارقة  �سركة  يف  املبيعات  مدير 
التي  املميزة  اال�ستثمار  فر�ض  “بيئة”، 
البيئة  ال�سارقة يف جم��ال  اإم��ارة  توفرها 

واإعادة تدوير املخلفات.
ال�������س���رك���ات  “متتلك  ع���ي�������س���ى:  وق��������ال 
�سناعية  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�����س��ن��غ��اف��وري��ة 
اإعادة  رائ���دة يف جم��ال  متطورة وجت��رب��ة 
تدوير املياه واملخلفات، ويكفي اأن نعلم اأن 
100% من مياه  �سنغافورة تعيد تدوير 
ال�سرف ال�سحي وحتيلها مرة اأخرى اإىل 
من  العديد  وهناك  لل�سرب،  قابلة  مياه 
ال�سركات ال�سنغافورية العاملة يف جمال 
من  متكنت  وال��ن��ف��اي��ات  املخلفات  ت��دوي��ر 
حتقيق �سهرة عاملية وا�سعة يف هذا املجال، 
واأعتقد باأن عملنا معاً يف هذا املجال من 
�ساأنه اإحداث نقلة نوعية يف واقع القطاع 

حملياً واإقليمياً.
واأ�����س����اف ع��ي�����س��ى: ت��ن��ت��ج ال�����س��ارق��ة نحو 
وقد  �سنوياً،  املخلفات  م��ن  ط��ن  مليوين 
 %70-75 اإع��ادة تدوير  بيئة يف  جنحت 
م�سروعني  ع��ل��ى  ح��ال��ي��اً  ون��ع��م��ل  م��ن��ه��ا، 
ج��دي��دي��ن يف ه���ذا امل��ج��ال، ي��ق��وم��ان على 
القابلة  غري  املخلفات  من  الطاقة  اإنتاج 
النهاية  يف  ن�سعى  حيث  التدوير،  الإع��ادة 
اإىل حتقيق هدفنا اال�سراتيجي املتمثل 
واإعادة  املكبات،  اإىل  نفايات   %0 باإر�سال 
ال�سارقة  خم��ل��ف��ات  م��ن   %100 ت��دوي��ر 

. بحلول عام 2020 
م��ن ن��اح��ي��ت��ه، اأك���د ع���ادل ن��ون��ي�����ض، مدير 
ال�سحن ملنطقة ال�سرق االأو�سط واأفريقيا 
يف ق�سم ال�سحن التابع للخطوط اجلوية 
انطالقاً  ال�سركة  عمل  اأن  ال�سنغافورية، 
ال�سارقة  مل���ط���ار  احل������رة  امل���ن���ط���ق���ة  م����ن 
اإىل  دخ��ول��ن��ا  كبري  ب�سكل  �سهل  ال����دويل، 
اأ�سواق دول املنطقة، ال�سيما واأن ال�سارقة 
لل�سحن اجلوي  اأك��رب وجهة  تعترب ثاين 
الكبرية  بالت�سهيالت  م�سيداً  املنطقة، 
التي ح�سلت عليها ال�سركة يف حرة املطار 

، والتي �سكلت دعامة حقيقية لنا.
ب����دوره����ا، ق��ال��ت يل ي���زي���ا، م��دي��ر قطاع 
�سركة  يف  ال���ل���وج�������س���ت���ي���ة  اخل������دم������ات 
النفطية”  احل��ق��ول  خل��دم��ات  “لونغزو 
تتخذ  ال��ت��ي  �سركتها  اإن  ال�����س��ن��غ��اف��وري��ة، 
ب��احل��م��ري��ة مقراً،  امل��ن��ط��ق��ة احل����رة  م���ن 
العام  ال�سارقة منذ افتتاحها يف  القت يف 
لالأعمال،  وداعمة  مرحبة  بيئة   2009
ح���ف���زت ال�����س��رك��ة ع��ل��ى ���س��خ امل���زي���د من 
داعية  الح��ق��ة،  مرحلة  يف  اال���س��ت��ث��م��ارات 
اال�ستفادة  اإىل  ال�سنغافورية  ال�����س��رك��ات 
ال�سارقة  تتيحها  ال��ت��ي  الت�سهيالت  م��ن 
للم�ستثمرين االأجانب، من خالل افتتاح 

مقار اأعمال وفروع لها يف ال�سارقة.
عدداً  احل�سور  وج��ه  اجلل�سة،  نهاية  ويف 
امل�����س��ارك��ني يف اجلل�سة  اإىل  االأ���س��ئ��ل��ة  م��ن 
احل���واري���ة، واط��ل��ع��وا م��ن��ه��م ع��ل��ى املزيد 
ال��ت��ف��ا���س��ي��ل ح���ول ط��ب��ي��ع��ة الفر�ض  م���ن 
العمل  وم��زاي��ا  ال�سارقة  يف  اال�ستثمارية 
حول  وافية  اإجابات  على  وح�سلوا  فيها، 

ت�ساوؤالتهم عنها.

مبادرات مطارات دبي اخل�سراء حتقق 5.17 مليون كيلوواط �ساعة وفورات يف الطاقة
•• دبي -وام:

اأ�سفرت جهود موؤ�س�سة مطارات دبي الرامية للحد من ب�سمتها الكربونية عن 
حتقيق وفورات كبرية يف جمال الطاقة بلغت 5.17 مليون كيلوواط �ساعة 
يف العام 2016يف مطار دبي الدويل ومطار دبي ورلد �سنرا ل اأي ما يعادل 
اأ�سدرته مطارات  235 منزال ط��وال عام كامل. جاء ذلك يف تقرير  ا�ساءة 
اإطفاء  مت  عندما  مار�ض   25 بتاريخ  االأر���ض  �ساعة  يف  م�ساركتها  قبيل  دب��ي 
كافة االأ�سواء غري االأ�سا�سية يف مطاري دبي الدويل ودبي ورلد �سنرال ملدة 

�ساعة واحدة. وقال ماجد اجلوكر نائب الرئي�ض االأول – ال�سمان املوؤ�س�سي 
دبي  م��ط��ارات  روؤي���ة موؤ�س�سة  ت��رم��ي  دب���ي:  م��ط��ارات  واحل��وك��م��ة يف موؤ�س�سة 
للو�سول يف نهاية املطاف اإىل منو خال من الكربون ومبا يتوافق مع االأهداف 
واملنظمة  العاملي  املطارات  الدولية وجمل�ض  الطريان  ل�سناعة  االأجل  بعيدة 
الدولية للطريان املدين. ومتثل هذه االإجنازات خطوة هامة يف هذا ال�سدد.  
وت�سعى موؤ�س�سة مطارات دبي على الدوام لتنفيذ اأفكار مبتكرة وتكنولوجيات 
جديدة للحد من اأثرنا على البيئة ومبا يدعم متاما اال�سراتيجية البيئية 

للهيئة العامة للطريان املدين وخطة دبي وروؤية االإمارات 2021.

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم 2015/42 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ : باركليز بنك - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - مركز برج خليفة لالعمال ، �سارع ال�سيخ زايد
املنفذ �سده : �سركة جي بي دي انف�ستمنتز ا�ض بي يف ون ليميتد 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي ، خليج دبي التجاري ، الطابق االر�سي، مبنى امباير هايتز ، هاتف : 044364900 )باالإر�ساد(
انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/3/29 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
املو�سحة او�سافه ادناه امام دائرة التنفيذ مبقر حمكمة دبي االبتدائية ، وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ال 
يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره 
من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 

ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع.وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :
او�ساف العقار : - انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/3/29 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية 
وامل�سروفات خزينة  املعرو�ض  الثمن  كامل  باإيداع  يقوم  اأن  على  الثمن  ع�سر  الزيادة عن  تقل هذه  ال  اأن  ب�سرط  امل��زاد  لر�سوم 

املحكمة. وفيما يلي او�ساف املمتلكات:
الوحدة   - رقم  ايه  امباير هايت�ض  املبنى  ا�سم   -   75 االر�ض  - رقم  التجاري  : اخلليج  �سكنية مبنطقة  - عبارة عن وحدة   8
درهم   )1.340.692( قيمتها  واملقدرة  مربع  مر    131.11 امل�ساحة   empire heights A املبنى  رقم   -   1906
الوحدة   رقم   - اأر  هايت�ض  امباير  املبنى  ا�سم   -   75 االر�ض  رقم   - التجاري  اخلليج   : مبنطقة  �سكنية  وحدة  عن  عبارة   -  9

درهم  )7.884.556( قيمتها  واملقدرة  مربع  مر    366.25 امل�ساحة   empire heights R املبنى  رقم   -   S08
اأر - رقم الوحدة   املبنى امباير هايت�ض  ا�سم   -  75 التجاري - رقم االر�ض  10 - عبارة عن وحدة �سكنية مبنطقة : اخلليج 

درهم  )3.006.572( قيمتها  واملقدرة  مربع  مر    139.66 امل�ساحة   empire heights R املبنى  رقم   -   S06
رقم   - بوديوم  هايت�ض  امباير  املبنى  ا�سم   -   75 االر�ض  رقم   - التجاري  اخلليج   : مبنطقة  �سكنية  وحدة  عن  عبارة   -  11

الوحدة  GF-R1  - رقم املبنى 3 امل�ساحة 162.69  مر مربع واملقدرة قيمتها ) 3.502.357 ( درهم
رقم   - بوديوم  هايت�ض  امباير  املبنى  ا�سم   -   75 االر�ض  رقم   - التجاري  اخلليج   : مبنطقة  �سكنية  وحدة  عن  عبارة   -  12

الوحدة  GF-R3  - رقم املبنى 3  امل�ساحة 161.33  مر مربع واملقدرة قيمتها ) 3.473.079 ( درهم
رقم   - بوديوم  هايت�ض  امباير  املبنى  ا�سم   -   75 االر�ض  رقم   - التجاري  اخلليج   : مبنطقة  �سكنية  وحدة  عن  عبارة   -  13

الوحدة  GF-R2  - رقم املبنى 3  امل�ساحة 141.08  مر مربع واملقدرة قيمتها )3.037.142( درهم
رقم   - بوديوم  هايت�ض  امباير  املبنى  ا�سم   -   75 االر�ض  رقم   - التجاري  اخلليج   : مبنطقة  �سكنية  وحدة  عن  عبارة   -  14

الوحدة  GF-R8  - رقم املبنى 3 - امل�ساحة 280.99  مر مربع واملقدرة قيمتها )6.049.096( درهم
مالحظة : يدفع املبلغ فورا

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم 2015/42 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ : باركليز بنك - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - مركز برج خليفة لالعمال ، �سارع ال�سيخ زايد

املنفذ �سده : �سركة جي بي دي انف�ستمنتز ا�ض بي يف ون ليميتد 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي ، خليج دبي التجاري ، الطابق االر�سي، مبنى امباير هايتز ، هاتف : 044364900 )باالإر�ساد(

انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/3/29 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
املو�سحة او�سافه ادناه امام دائرة التنفيذ مبقر حمكمة دبي االبتدائية ، وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ال 
يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره 
من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 

ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع.وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :
او�ساف العقار : - انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/3/29 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية 
وامل�سروفات خزينة  املعرو�ض  الثمن  كامل  باإيداع  يقوم  اأن  على  الثمن  ع�سر  الزيادة عن  تقل هذه  ال  اأن  ب�سرط  امل��زاد  لر�سوم 

املحكمة. وفيما يلي او�ساف املمتلكات:
75 ا�سم املبنى امباير هايت�ض ايه - رقم الوحدة :  1 -  عبارة عن وحدة �سكنية مبنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر���ض    

درهم   )  958.503  ( قيمتها  واملقدرة  مربع  مر   111.31  : امل�ساحة   -  1  : املبنى  رقم   -  7F-A-06
 : الوحدة  رقم   - ايه  امباير هايت�ض  املبنى  ا�سم   75 االر�ض   رقم   - التجاري  : اخلليج  �سكنية مبنطقة  - عبارة عن وحدة   2

درهم  )1.141.317  ( قيمتها  واملقدرة  مربع  مر   132.54  : امل�ساحة   -  1  : املبنى  رقم   -  7F-A-05
 : الوحدة  رقم   - ايه  امباير هايت�ض  املبنى  ا�سم   75 االر�ض   رقم   - التجاري  : اخلليج  �سكنية مبنطقة  - عبارة عن وحدة   3

درهم  )  2.150.900  ( قيمتها  واملقدرة  مربع  مر   169.06  : امل�ساحة   -  1  : املبنى  رقم   -  3F-A-04
 : الوحدة  رقم   - ايه  امباير هايت�ض  املبنى  ا�سم   75 االر�ض   رقم   - التجاري  : اخلليج  �سكنية مبنطقة  - عبارة عن وحدة   4
"401 - رقم املبنى : empire heights A  - امل�ساحة : 175.12 مر مربع واملقدرة قيمتها )1.790.725( درهم

الوحدة  رقم   - ايه  هايت�ض  امباير  املبنى  ا�سم   75 االر�ض   رقم   - التجاري  اخلليج   : مبنطقة  �سكنية  وحدة  عن  عبارة   -  5
 :404 - رقم املبنى : empire heights A - امل�ساحة : 270.53 مر مربع واملقدرة قيمتها )2.766.359( درهم

 : الوحدة  رقم   - ايه  امباير هايت�ض  املبنى  ا�سم   75 االر�ض   رقم   - التجاري  : اخلليج  �سكنية مبنطقة  - عبارة عن وحدة   6
506 - رقم املبنى : empire heights A - امل�ساحة : 136.19 مر مربع واملقدرة قيمتها )1.392.638( درهم

 : الوحدة  رقم   - ايه  هايت�ض  امباير  املبنى  ا�سم   75 االر�ض  رقم   - التجاري  اخلليج   : مبنطقة  �سكنية  وحدة  عن  عبارة   -  7
703 - رقم املبنى : empire heights A - امل�ساحة : 199.43 مر مربع واملقدرة قيمتها )2.039.312( درهم

مالحظة : يدفع املبلغ فورا
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01424/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/08564/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : وارف انرنا�سيونال للخدمات املحا�سبية  - جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ: ال�سويب للعقارات - �ض ذ م م 

وحمد عبدالكرمي ن�سر اهلل العارف 
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

1- الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعي خالية من ال�سواغل 
2- بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي لل�سركة املدعية مبلغ )22500 درهم( بدل ايجار عن 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  منه  ي�ستجد  وما   2016/10/14 وحتى   2015/7/15 من  امل��دة 
لهذا التاريخ وحتى تاريخ حتقق االخالء الفعلي باتفاق الطرفني او حتى اإمتام تنفيذ 
ب��راءة ذمة من قيمة  ، بالزام املدعي عليه بتقدمي  اق��رب  ايهما   ، هذا احلكم باالخالء 

ا�ستهالك املياه والكهرباء
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ الن�سر 
ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ االجراءات القانونية 

املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02080002016 اإيجارات    
اىل املحكوم عليه : الرب�ض للعقارات - ايرو�سوفت انرنا�سيونال - �ض ذ م م  

نعلمكم بان اللجنة الق�سائية االإبتدائية ال�ساد�سة مبركز ف�ض املنازعات االيجارية    
حكمت بجل�ستها 2017/1/18 يف الدعوى املذكورة اعاله 

ل�سالح املدعية / �سنج�سبيل للمقاوالت -�ض ذ م م 
حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : -  اوال - بف�سخ عقد االيجار �سند الدعوى املربم 
بني املدعية واملدعي عليها االوىل وبالزام  االخرية برد قيمة �سيكات بدل االيجار 

التي متثل الفرة التالية ل 2016/8/11 وحتى نهاية مدة العقد. 
وق���دره خم�سني  للمدعية مبلغ  ت���وؤدي  ب��ان  االوىل  امل��دع��ي عليها  وب��ال��زام   -  : ثانيا 
الف درهم تعوي�سا عما حلقها من ا�سرار والزمت املدعي عليها االوىل امل�سروفات 

ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. 
وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال �سار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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�ملال و�لأعمال

را�سد النعيمي يطلق جائزة 
»املتميز« للتعداد ال�سكاين 

•• عجمان-وام:

والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�ض  النعيمي  حميد  بن  را�سد  ال�سيخ  اأطلق 
بعجمان رئي�ض اللجنة العليا للتعداد ال�سكاين باإمارة عجمان جائزة املتميز 
للتعداد ال�سكاين “ ت�سمل الباحث املتميز واالإ�سرايف املتميز واملراقب املتميز 
االإبداع واملناف�سة  على  لالأف�سل وحتفيزاً  املتميز تكرمياً  االإ�سرايف  واملركز 
عجلة  يدفع  مبا  غريهم  واإبهار  اأنف�سهم  لتحدي  اجلهد  من  املزيد  لبذل 

التقدم يف امل�سروع احليوي.
 600 باإمارة عجمان جهود  ال�سكاين  للتعداد  العليا  اللجنة  رئي�ض  وثمن 
اأهم  يعد  ال��ذي  ال�سكاين  التعداد  م�سروع  الإجن��اح  ي�سعون  ميداين  باحث 

امل�ساريع الوطنية التي ت�سب يف خدمة ال�سالح العام .
�سيف  �سعيد  �سعادة  بح�سور  النعيمي  را�سد  ال�سيخ  لقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
املطرو�سي االأمني العام للمجل�ض التنفيذي مدير عام التعداد بالباحثني 
والذي  املعرفة  وتنمية  الثقافة  ل��وزارة  التابع  االإ�سرايف  املركز  العاملني يف 

يعد اأحد املراكز االإ�سراقية ال�ستة املتوافرة باإمارة عجمان.
اإدارة العمل  واطلع رئي�ض اللجنة العليا للتعداد باإمارة عجمان على نظام 
امليداين الذي يوفر معلومات �ساملة ومتكاملة عن مناطق االإمارة والتي 
ن�سبة  ومعرفة  م��ي��داين  باحث  اأي  تتبع  اإمكانية  ،وي��وف��ر  ال��ت��ع��داد  �سملها 

االإجناز املحققة واالطالع على موؤ�سرات العمل امليداين املنجزة.
ووجه حديثه للباحثني معرباً عن فخره بوالئهم الوطني وحر�سهم على 
واالجتهاد  للبذل  دفعتهم  التي  بامل�سوؤولية  و�سعورهم  االأخالقي  االلتزام 
الإمتام امل�سروع والو�سول للنتائج املرجوة، مبيناً اأنهم على قدر الثقة التي 
منحتها لهم اللجنة العليا ، حيث اأوكلت مهام النزول الأ�سخا�ض ذوي كفاءة 
ب�سهولة  االأ���س��ر  خمتلف  م��ع  التعامل  م��ن  مكنتهم  مميزة  وق���درات  عالية 
املب�سرة  النتائج  اليوم  لنب�سر  العالية  االحرافية  منهم  وعهدنا  ومرونة 

التي تثبت اأن امل�سروع ي�سري يف الدرب ال�سحيح.
التعداد  مب�سروع  العمل  �سري  يومي  ب�سكل  تتابع  العليا  اللجنة  اأن  وب��ني 
وتدرك حجم العمل اجلاد الذي يتحمله الباحثني امليدانني ، حيث يزاولون 
عملهم كل يوم خالل الفرة امل�سائية بدءاً من ال�ساعة الرابعة ع�سراً وحتى 
عجمان  مدينة  ت�سمل  عمل  منطقة   872 على  موزعني  م�ساء،  العا�سرة 
ومنطقتي م�سفوت واملنامة، متكنوا من اإجناز مهامهم بوقت قيا�سي يفوق 
املتوقع ، وال زالوا مي�سون بخطوات ثابتة الإجناز امل�سروع الهام الذي �ست�سع 
نتائجه قواعد اأ�سا�سية للم�ساريع العمرانية والتنموية و�ست�ساعد متخذي 

القرار يف �سن االإجراءات التطويرية التي ت�سب يف �سالح اجلميع.
تف�سيلي  ل�سرح  التفقدية  ال��زي��ارة  خ��الل  النعيمي  را�سد  ال�سيخ  وا�ستمع 
عن  للتعداد  العام  املدير  م�ساعد  احلبي�سي  �سعيد  هاجر  الدكتورة  قدمته 
امل�سروع واإجنازاته املحققة و�سري العمل وموؤ�سرات العمل املحققة، مبينة 
اأن الباحثني يثمنون ب�سكل دائم دعم اجلنة العليا للتعداد التي توفر لهم 

كافة اأنواع الدعم الإمتام اأعمالهم على اأكمل وجه.

»اقت�سادية عجمان« تطلق مبادرة توعية امل�ستثمرين 
وامل�ستهلكني لرت�سيخ الثقافة اال�ستهالكية االآمنة

•• عجمان ـ الفجر 

االقت�سادية  التنمية  “دائرة  يف  امل�ستهلك  وحماية  الرقابة  اإدارة  تطلق 
وامل�ستهلكني  امل�ستثمرين  لتوعية  مبادرة  مار�ض،   23 اليوم  يف عجمان” 
وامل�ستثمرين،  امل�ستهلكني  اأو���س��اط  بني  ال�سحيحة  الثقافة  ن�سر  بهدف 
وتنطلق  وذلك تزامناً مع “اليوم اخلليجي حلماية امل�ستهلك 2017”. 
املبادرة حتت �سعار “ نحو ت�سوق الكروين اآمن للم�ستهلك” وا�ستكمااًل 
للجهود التي تقوم بها “دائرة التنمية االقت�سادية يف عجمان” للحفاظ 
االأولويات  مقدمة  يف  تاأتي  والتي  وامل�ستثمرين  امل�ستهلكني  حقوق  على 
بال�سوق  الثقة  لتعزيز  ملحة  حاجة  باعتبارها  للدائرة،  اال�سراتيجية 
املحلي وخلق بيئة ا�ستهالكية وا�ستثمارية عادلة تدعم ا�ستقرار االقت�ساد 

املحلي والوطني.
اليوم  فعاليات  تبداأ  اأي��ام حيث   3 م��دار  التوعوية، على  امل��ب��ادرة  وت�ستمر 
االأول من منطقة “عجمان مارينا” والذي يوافق اخلمي�ض 23 مار�ض 
والذي  الثاين  اليوم  فعاليات  مع  م�سريتها  امل��ب��ادرة  وت�ستكمل   ،2017
عجمان  مركز  يف  الفعاليات  و�ستقام   2017 مار�ض   25 ال�سبت  يوافق 
 2017 26 م��ار���ض  امل��واف��ق  ي��وم االح���د  امل��ب��ادرة  ث��م تختم  �سيتي �سنر 
املبادرة بالعديد  بالفعاليات اخلتامية يف حديقة ال�سفيا، ويزخر جدول 
م���ن االن�����س��ط��ة ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��ه��دف اىل ال��ت��وع��ي��ة ب���ال���دور احليوي 
وااليجابي الذي يقوم به ق�سم حماية امل�ستهلك ، واملعني بحفظ وحماية 
حقوق امل�ستهلكني وامل�ستثمرين، والرقابة على االأ�سواق اىل جانب متابعة 
ال�سكاوى التي ترد من امل�ستهلكني، وت�ستمر االأن�سطة لت�سمل �سل�سلة من 
امل�سابقات التي �ستوؤهل امل�ساركني للفوز بجوائز قّيمة. ف�ساًل عن توزيع 
برو�سورات ومطبوعات تثقيفية وكتيبات تعريفية تهدف اىل رفع م�ستوى 

الثقافة اال�ستهالكية لدى اجلمهور.
امل�ستهلك  وح��م��اي��ة  ال��رق��اب��ة  اإدارة  م��دي��ر  الكتبي،  م�سعود  حممد  واأّك����د 
املبادرة تنطلق من  اأن  اإم��ارة عجمان”،  االقت�سادية يف  التنمية  “بدائرة 
اإىل  الرامية  واخلليجية  االإم��ارات��ي��ة  اجل��ه��ود  دع��م  على  ال��دائ��رة  حر�ض 
م�سيفاً:  جوهرية،  وغاية  وطنية  م�سوؤولية  باعتبارها  امل�ستهلك  حماية 
م�ساعينا  �سياق  يف  وامل�ستهلكني  امل�ستثمرين  توعية  فعالية  اإط��الق  ياأتي 
وتعزيز  اجلمهور،  ل��دى  االآمنة  اال�ستهالكية  الثقافة  لر�سيخ  احلثيثة 
اإمارة  يف  بها  املعمول  واملحلية  االحت��ادي��ة  واالأن��ظ��م��ة  بالقوانني  ال��وع��ي 
عجمان للم�ساهمة يف حتقيق التوازن بني حقوق امل�ستهلكني وامل�ستثمرين، 
مبا يتما�سى مع ر�سالتنا يف بناء اقت�ساد مزدهر لرفاهية �سكان االإمارة. 
وي�سعدنا االن�سمام اإىل اجلهات الداعمة ل�ليوم اخلليجي حلماية امل�ستهلك 
2017”، �سعياً وراء ن�سر الوعي اال�ستهالكي، الذي ميثل اخلطوة االأوىل 

باجتاه �سمان اأق�سى درجات حماية امل�ستهلكني وا�ستقرار االأ�سواق .
ويجدر الذكر باأّن عبد اهلل �سامل املهري، مدير ق�سم حماية امل�ستهلك قد 
اأطلق “و�سم” “#حماية_امل�ستهلك_عجمان لتعزيز التفاعل االإيجابي 
اأو�ساط  بني  الوعي  ون�سر  االجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  م�ستخدمي  مع 
بتلقي  الق�سم  وي��رّح��ب  امل�ستهدف.  اجلمهور  م��ن  ممكنة  �سريحة  اأك��رب 
االقراحات وال�سكاوى عرب الرقم املجاين )80070( واخلا�ض مبركز 
االت�سال احلكومي، والتي �سيتم التعامل معها بكفاءة عالية ومعاجلتها يف 

اأ�سرع وقت ممكن ل�سمان حقوق امل�ستهلك وامل�ستثمر على ال�سواء.

خالل اجتماعها االأول لعام 2017

»العليا حلماية امل�ستهلك« تبحث معايري تخزين ال�سيارات والتزام القطاعات التجارية بـ»تعريب« الفواتري 
•• ابوظبي-الفجر:

ت����راأ�����ض م���ع���ايل امل��ه��ن��د���ض ���س��ل��ط��ان بن 
االقت�ساد،  وزي������ر  امل���ن�������س���وري  ���س��ع��ي��د 
حلماية  العليا  للجنة  االأول  االجتماع 
انعقد  وال���ذي   ،2017 لعام  امل�ستهلك 
ب��ف��ن��دق ج��ران��د ح��ي��اة يف دب���ي، بح�سور 
عبد  ب��ن  اأح��م��د  حممد  املهند�ض  �سعادة 
االقت�ساد  وزارة  وكيل  ال�سحي  العزيز 
ل��ل�����س��وؤون االق��ت�����س��ادي��ة، و���س��ع��ادة حميد 
امل�ساعد  ال���وك���ي���ل  امل����ه����ريي  ب���ط���ي  ب����ن 
امل�ستهلك،  وح��م��اي��ة  ال�����س��رك��ات  ل��ق��ط��اع 
اإدارة  مدير  النعيمي  ها�سم  وال��دك��ت��ور 
اإىل  االقت�ساد،  ب��وزارة  امل�ستهلك  حماية 
اأع�ساء اللجنة من امل�سوؤولني يف  جانب 
احلكومة االحتادية واحلكومات املحلية 

باإمارات الدولة.
نتائج  متابعة  االجتماع  حم�سر  تناول 
ال��راب��ع��ة للجنة  وت��و���س��ي��ات االج��ت��م��اع 
 ،2016 لعام  امل�ستهلك  حلماية  العليا 
اإىل جانب اخلروج بعدد من التو�سيات 
املدرجة  امل��و���س��وع��ات  ب�����س��اأن  اجل���دي���دة 
اأع���م���ال االج���ت���م���اع االأول  ع��ل��ى ج����دول 
معايري  تطوير  واأب��رزه��ا   ،2017 لعام 
تخزين  ب�������س���اأن  ال�������س���ي���ارات  ل�������س���رك���ات 
طويلة،  زم���ن���ي���ة  ل����ف����رات  ال�������س���ي���ارات 
اأنظمة  ا���س��ت��خ��دام  ال��ت��وع��ي��ة مب��خ��اط��ر 
“تعريب”  اال���س��ت��ريودي��ة،  اجل�سم  بناء 
يف  العربية  اللغة  وا�ستخدام  الفواتري 

وظائف اال�ستقبال ومراكز االت�سال.
األيات  م��ن��اق�����س��ة  ���س��ه��د االج���ت���م���اع  ك��م��ا 
االإلكرونية  ال��ت��ج��ارة  وتنظيم  لرقابة 
فيما يتعلق بحقوق امل�ستهلكني واحلاجة 
اإىل حتديث وتطوير الت�سريعات املنظمة 
لهذا الن�ساط داخل الدولة ومبا يواكب 
امل��ت��غ��ريات وال��ت��ق��دم االإل���ك���روين الذي 
اإىل جانب  ال��ن�����س��اط،  ه����ذا  ع��ل��ى  ط�����راأ 
اخلا�سة  املو�سوعات  من  ع��دد  مناق�سة 
ب��اأ���س��ع��ار اأج����ور االأرف�����ف مب��ن��اف��ذ البيع 
الن�سخة  ومتابعة  الوطنية،  للمنتجات 
امل���ح���دث���ة م����ن ع���ق���ود االإل���ك���رون���ي���ات 
اإىل جانب االطالع على  والكهربائيات، 
ع���دد م��ن ال��ت��ق��اري��ر اخل��ا���س��ة مبقارنة 
وتقرير  ال��ت�����س��خ��م  ون�������س���ب  االأ�����س����ع����ار 
منظمة االأغذية والزراعة الدولية فاو، 
حلماية  اخلليجي  اليوم  ح��ول  وتقرير 

امل�ستهلك.
�سعيد  بن  �سلطان  املهند�ض  معايل  اأك��د 
امل���ن�������س���وري وزي�����ر االق���ت�������س���اد، حر�ض 
على  امل�ستهلك  حلماية  العليا  اللجنة 
اجلهات  خمتلف  م��ع  امل�ستمر  التن�سيق 
تعزز  واأل���ي���ات  اأدوات  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ع��ن��ي��ة 

حقوق  وحماية  االأ���س��واق  ان�سباط  م��ن 
امل�ستهلكني وفق اأف�سل املمار�سات املتبعة 
االجتماع  حم�سر  اأن  وت��اب��ع  ال��ع��امل��ي��ة. 
االأول للجنة خالل العام اجلاري �سمل 
ع���دد م��ن امل��و���س��وع��ات احل��ي��وي��ة والتي 
كانت حمل درا�سة خالل الفرة املا�سية 
امل�ستهلك  حماية  اإدارات  تلقى  �سوء  يف 
املعنية  وال�����دوائ�����ر  االق���ت�������س���اد  ب�������وزارة 
م�ستهلكني  ل�سكاوى  ال��دول��ة  ب���اإم���ارات 
ف�����س��ال ع���ن م��ت��اب��ع��ة تنفيذ  ب�����س��اأن��ه��ا، 
ال��ت��و���س��ي��ات ال��ت��ي ���س��درت ع��ن اللجنة 
ال�����س��اب��ق��ة، ور�سد  خ���الل اج��ت��م��اع��ات��ه��ا 
مدى التزام اجلهات املعنية بتنفيذ تلك 
التو�سيات. واأ�سار اإىل اأن اللجنة جنحت 
العديد  املا�سية يف اجناز  الفرة  خالل 
من اخلطوات االإيجابية لتطوير اأدوات 
واأليات من �ساأنها تر�سيخ ثقافة حماية 
الرقابية  املنظومة  وت��ع��زي��ز  امل�ستهلك 

باالأ�سواق. 
على  م��ع��رو���ض  ت��ق��ري��ر  اأول  وت�����س��م��ن 
ال�سيارات  ت��خ��زي��ن  م�����س��اك��ل  ال��ل��ج��ن��ة 
ل���ف���رات زم��ن��ي��ة ط��وي��ل��ة يف اأم���اك���ن ال 
واملو�سي  امل��ت��ب��ع��ة  ال��ن��ظ��م  م���ع  ت��ت��ط��اب��ق 
بها من قبل امل�سنعني، وهو ما يجعلها 

عر�سة الأ�سرار عديدة. 
�سركات  ب��ع�����ض  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأو�����س����ح 
ال�سيارات تقوم بتخزين بع�ض ال�سيارات 
يف  اأ�سهر  ال�ستة  تتجاوز  قد  طويلة  ملدد 
والرطوبة  لل�سم�ض  ت��ت��ع��ر���ض  اأم���اك���ن 
واالأح�������وال اجل���وي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة وه����و ما 
يجعلها عر�سه الأ�سرار ال�سداأ وحدوث 
اأجزاء  يف  واإلكرونية  كهربائية  اأعطال 
داخلية بال�سيارة، مبا يزيد من م�ساكل 

واأعطال ما بعد البيع لتلك ال�سيارات.
وق������د وج������ه م����ع����ايل ال������وزي������ر يف ه���ذا 
االإم����ارات  هيئة  اإىل  ب��ال��رج��وع  ال�����س��دد 

للموا�سفات واملقايي�ض لتحديد املعايري 
اأماكن  االأن�����س��ب وال��واج��ب ت��واف��ره��ا يف 
ت��خ��زي��ن ال�����س��ي��ارات مل���دة زم��ن��ي��ة طويلة 
داخ����ل ال���دول���ة وال���ت���ي ت�����س��م��ن �سالمة 
ال�����س��ي��ارة خ���الل ف���رة ت��خ��زي��ن م��ا قبل 
الفنية  اجل��ه��ات  م��ع  والتن�سيق  ال��ب��ي��ع، 
ب�ساأن  تو�سيات  لو�سع  وذل��ك  املخت�سة 
توافرها  املطلوب  واملعايري  املوا�سفات 
يف اأماكن التخزين لتفادي حدوث مثل 

هذه امل�سكالت. 
تقرير  اللجنة  اج��ت��م��اع  ا�ستعر�ض  كما 
االقت�ساد  وزارة  م����ن  م����ب����ادرة  ح�����ول 
قيمة  ال�����س��ي��ارات  ب��ي��ع  ع��ق��ود  لت�سمني 
ال�سمان،  ف��رة  خ��الل  ال�سيانة  خدمة 
ال�����س��ك��اوى اخلا�سة  ل��ل��ح��د م���ن  وذل����ك 
بارتفاع اأ�سعار ال�سيانة يف ور�ض وكاالت 

ال�سيارات خالل فرة ال�سمان.
قطاع  اأن  ع��ل��ى  ال����وزي����ر  م���ع���ايل  واأك������د 
الن�سطة  القطاعات  اأكرث  ال�سيارات من 
تن�سيق  ه��ن��اك  واأن  ال���دول���ة،  اأ����س���واق  يف 
اللجنة  ب����ني  ف��ي��م��ا  م�����س��ت��م��ر  وت����ع����اون 
تطبيق  ل�����س��م��ان  ال�������س���ي���ارات  ووك������الء 
اأف�سل املمار�سات ومبا ي�سمن ان�سباط 
حقوق  ويحفظ  احليوي،  الن�ساط  ه��ذا 

امل�ستهلكني.
ب�ساأن  ت��ق��ري��ر  اللجنة  ا�ستعر�ست  ك��م��ا 
العربية  اللغة  با�ستخدام  التزام  متابعة 
ومراكز  اال�ستقبال  ووظائف  بالفواتري 
االت�����س��ال، وال����ذي ن��اق�����س��ت��ه ال��ل��ج��ن��ة يف 
عدة اجتماعات �سابقة واأو�ست باأن يتم 
تتعامل  الت  التجارية  القطاعات  اإل��زام 
بالتعريب  اجلمهور  مع  م�ستمر  ب�سكل 
االت�سال  وم��راك��ز  اال�ستقبال  لوظائف 
حتى  العربية  باللغة  الفواتري  وكتابة 
لو كانت مع لغة اأخرى واإبالغها بذلك 
عند جتديد الرخ�ض. واأو�سى التقرير 

امل��خ��ت�����س��ة لعر�ض  مب��خ��اط��ب��ة اجل���ه���ات 
اخلطط التي و�سعتها وقامت بتنفيذها 
التجاري  ال��ق��ط��اع  بتوعية  يتعلق  فيما 
اأو�ست  ال�����س��دد، كما  واخل��دم��ي يف ه��ذا 
بت�سكيل جلنة م�سغرة من اللجنة العليا 
ملتابعة املو�سوع والتاأكد من تنفيذه قبل 

نهاية العام اجلاري.
وقد اأكد معايل الوزير على ما يكت�سبه 
انطالقا من  اأهمية  م��ن  امل��و���س��وع  ه��ذا 
عن  ف�سال  اللغة  حماية  على  احلر�ض 
ت��ل��ك اخلدمات  ل��ت��وف��ري  وج����ود ح��اج��ة 
الناطقني  للم�ستهلكني  العربية  باللغة 
ب��ه��ا، وق���د وج���ه ب��ات��خ��اذ خ��ط��وات جادة 
خالل  اللجنة  وم��واف��اة  ال�سدد  ه��ذا  يف 
التي  ب���اخل���ط���وات  امل���ق���ب���ل  اج��ت��م��اع��ه��ا 
املعنية  اجلهات  ال��ت��زام  وم��دى  تنفيذها 

بتو�سيات اللجنة.
ك��م��ا ن��اق�����ض حم�����س��ر االج��ت��م��اع تقرير 
التجارة  ا���س��ت��خ��دام  تنظيم  �سبل  ح���ول 
االإلكرونية وال�سكاوى املتعلقة بال�سراء 
ع��رب االن���رن���ت ���س��واء ع��ن ط��ري��ق عدم 
مطابقة ال�سلعة اأو اخلدمة للموا�سفات 
امل��ع��ل��ن��ة، وال�����س��ل��ع غ��ري االأ���س��ل��ي��ة، وعدم 
اأو ت��اأخ��ر ال��ب�����س��اع��ة، وم���ا تعلق  و���س��ول 
املنتجات  �سالحية  وم���دة  بال�سمانات 
واالأ�سعار واال�سرداد وغري ذلك، خا�سة 
القادمة  واملنتجات  بال�سلع  يتعلق  فيما 

من خارج الدولة.
باملوافقة  تو�سية  التقرير  و���س��ع  وق��د 
اآل��ي��ات وم��ع��اي��ري ال�ستقبال  ع��ل��ى و���س��ع 
بالتعاون  ال���ع���الق���ة  ذات  ال�������س���ك���اوى 
تنظيم  ه��ي��ئ��ة  امل��خ��ت�����س��ة  اجل���ه���ة  م����ع 
تعديل  على  العمل  واأي�سا  االت�ساالت، 
وحت��دي��ث ال��ت�����س��ري��ع��ات امل���وج���ودة حول 

التجارة االإلكرونية.
بالتن�سيق  ال���وزي���ر  م���ع���ايل  وج����ه  وق����د 

لدرا�سة  االت�����س��االت  تنظيم  هيئة  م��ع 
اإمكانية  وب��ح��ث  ال���راه���ن���ة  ال��ت��ح��دي��ات 
اأدوات  لي�سمل  احل��ايل  القانون  تطوير 
وحماية  ال��ت��ج��اري��ة  ل��ل��ج��وان��ب  منظمة 
امل�ستهلك بهذا الن�ساط املتنامي، م�سريا 
التجارب  ع��ل��ى  االط������الع  اأه���م���ي���ة  اإىل 
ن��ظ��را الأنها  ال�����س��دد  ال��دول��ي��ة يف ه���ذا 
ق�����س��ي��ة دول���ي���ة ول��ي�����س��ت حم��ل��ي��ة وذلك 
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى اأن�����س��ب امل��م��ار���س��ات التي 

ميكن اتباعها يف هذا ال�سدد.
وف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق ب���ال���ت���ق���ري���ر اخل���ا����ض 
االإلكرونيات  لعقود  املحدثة  بالن�سخة 
اللجنة  ن��اق�����س��ت  ف��ق��د  وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ات، 
املوحدة  بالعقود  اخل��ا���س��ة  امل�ستجدات 
من  اأن��واع  ث��الث  وو�سع  لالإلكرونيات 
العقود، وهي عقد البيع، وعقد ال�سيانة، 
اللجنة يف  وك��ان��ت  ال��غ��ي��ار،  وع��ق��د قطع 
اج��ت��م��اع��ه��ا ال���راب���ع ل��ل��ع��ام امل��ا���س��ي قد 
وافقت على ت�سكيل جلنة لالإلكرونيات 

على غرار جلنة ال�سيارات.
وق��د وج��ه م��ع��ايل ال��وزي��ر ب��االإ���س��راع يف 
اأوىل م��ن ال��ع��ق��ود على  ع��ر���ض م�����س��ودة 
اللجنة ملناق�ستها وو�سع ال�سكل النهائي 

لنماذج العقود املوحدة.
ال��ع��ل��ي��ا حلماية  ال��ل��ج��ن��ة  ب��ح��ث��ت  ك���م���ا 
�سعادة  م���ن  م���ق���دم  ت��ق��ري��ر  امل�����س��ت��ه��ل��ك 
ال��دك��ت��ور اأم���ني االأم�����ريي، وك��ي��ل وزارة 
الطبية  للممار�سات  امل�ساعد  ال�سحة 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  وع�����س��و  وال��راخ��ي�����ض 
املخاطر  ب�������س���اأن  امل�����س��ت��ه��ل��ك،  حل��م��اي��ة 
ال�ستخدام  وامل���ج���ت���م���ع���ي���ة  ال�������س���ح���ي���ة 
يف  اجل�سم  لبناء  اال�ستريودية  االأدوي���ة 
الريا�سية  االأن�سطة  وم��راك��ز  ال�ساالت 
االحتاد  م��ن  ا�ستخدامها  ح��ظ��ر  ب��رغ��م 
الدويل وحتذيرات االأطباء من عواقب 

اال�ستخدام.
ال�سدد  ه��ذا  يف  العليا  اللجنة  واأو���س��ت 
ظاهرة  مكافحة  ج��ه��ود  دع��م  ب�����س��رورة 
ا���س��ت��خ��دام ه����ذه امل�������واد، وامل�������س���ارك���ة يف 
ح���م���الت ت���وع���ي���ة ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���اأ����س���رار 

ا�ستخدامها على �سحة امل�ستهلك.
واأي�سا تناول اجتماع اللجنة طلب مقدم 
ب�ساأن اأجور االأرفف وغريها من الر�سوم 
التعاونية  واجلمعيات  البيع  منافذ  يف 
املنتجات  ت��ن��اف�����س��ي��ة  ع���ل���ى  وت����اأث����ريه����ا 
من  ع��دد  اللجنة  بحثت  كما  الوطنية. 
الدواجن  مب�����زارع  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ط��ل��ب��ات 
واأي�سا مت االطالع على تقارير مقارنة 
وتقرير  ال��ت�����س��خ��م  ون�������س���ب  االأ�����س����ع����ار 
منظمة االأغذية والزراعة الدولية فاو، 
حلماية  اخلليجي  اليوم  ح��ول  وتقرير 

امل�ستهلك.

موؤ�سر بنك اخلليج االأول الإنطباع اأ�سحاب الرثوات ل�سهر مار�ض يعك�ض ارتفاعًا يف ن�سبة التفاوؤل 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اإح�����دى  االأول،  اخل���ل���ي���ج  ب���ن���ك  اأع����ل����ن 
امل��وؤ���س�����س��ات امل���ال���ي���ة ال����رائ����دة يف دول���ة 
اأحدث  عن  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 

اأ����س���ح���اب  ان����ط����ب����اع  “موؤ�سر  ن���ت���ائ���ج 
بن�سبة  ارتفاعاً  �سجل  ال��ذي  الرثوات” 
يف   1020.52 م���ن   ،0.4% ب��ل��غ��ت 
�سهر فرباير اإىل 1،024.61 يف �سهر 
قال مفظل  ذلك،  على  وتعليقاً  مار�ض. 

اإدارة الرثوات العاملية  كاجيجي، رئي�ض 
واخلدمات امل�سرفية الأ�سحاب الرثوات 
يف بنك اخلليج االأول: ي�سعدين االإعالن 
اأ�سحاب  ان���ط���ب���اع  م���وؤ����س���ر  ن��ت��ائ��ج  ع���ن 
يعك�ض  ح��ي��ث  م��ار���ض؛  ل�سهر  ال����رثوات 

جتاه  االأول  اخلليج  بنك  التزام  املوؤ�سر 
عمالئه من اأ�سحاب الرثوات، واجلهود 
لتقدمي  البنك  يبذلها  التي  املتوا�سلة 

خدمات ثراء مبتكرة ومتميزة .
م�������ن ج�����ه�����ت�����ه، ق����������ال اأودي�����������س�����ي�����ا������ض 
تريكاليوتي�ض، مدير االأبحاث يف �سركة 
يعك�ض  والبحوث:  للدرا�سات  اإيب�سو�ض 
اقت�سادية  ن��ت��ائ��ج  م��ار���ض  �سهر  م��وؤ���س��ر 
اإي���ج���اب���ي���ة وث���ق���ة ك���ب���رية ن���اج���م���ة عن 
النفط اخلام وزي��ادة يف  اأ�سعار  ا�ستقرار 
موؤ�سر مدراء امل�سريات غري النفطية، 
باالإ�سافة اإىل تدفق ال�سياح اإىل البالد 
االأ�سهم  اأ�����س����واق  يف  ال���ع���ام  واالرت����ف����اع 
االأخبار  ن��اجت عن  ارت��ف��اع  وه��و  العاملية، 
تلك  وخا�سة  االإي��ج��اب��ي��ة،  االقت�سادية 

املتعلقة بالواليات املتحدة .
 ، ال���رثوات  انطباع  موؤ�سر  اإط���الق  ومت 
الذي يعد االأول من نوعه يف االإمارات 
و�سمال  االأو�����س����ط  ال�������س���رق  وم��ن��ط��ق��ة 
 ،2017 ي���ن���اي���ر  ����س���ه���ر  يف  اأف���ري���ق���ي���ا 

بالتعاون مع �سركة اإيب�سو�ض للدرا�سات 
للتاأمني،  ج���رنايل  و���س��رك��ة  وال��ب��ح��وث 
ال�سائد  االن��ط��ب��اع  قيا�ض  بهدف  وذل��ك 
امل�����س��ت��ث��م��ري��ن االأث����ري����اء يف �سوق  ل���دى 
ال�سخ�سي  م��ن��ظ��وره��م  م���ن  االإم�������ارات 
النطباعهم  م��وؤ���س��راً  ومي��ث��ل  والعملي، 
ال��ع��ام ع��ن ال�����س��وق ب��ن��اًء ع��ل��ى العوامل 

االأ�سا�سية واالقت�سادية الراهنة.
اخلليج  بنك  يف  ال���رثوات  اإدارة  وتلتزم 
لعمالئها  ال���ف���ر����س���ة  ب���ت���وف���ري  االأول 
من  ثرواتهم  نقل  اأو  حماية  اأو  لتنمية 
متخ�س�سني  م�����دراء  م�����س��اع��دة  خ���الل 
اإىل  باالإ�سافة  ال���رثوة،  اإدارة  جم��ال  يف 
برنامج حمكم يف اإدارة الرثوات والذي 
واأه�����داف كل  اح��ت��ي��اج��ات  ف��ه��م  ي�سمل: 
حمفظتهم  خم���اط���ر  ت��ق��ي��ي��م  ع���م���ي���ل، 
اال�ستثمارية، و�سع وتنفيذ خطة مالية 
لتقدمي  متخ�س�سني  وتوفري  متكاملة 
فر�ض  اأو  ت��غ��ريات  اأي  ح���ول  الن�سائح 

جديدة.

اأطلقت �شل�شلة من الدورات التدريبية اجلديدة حول مزايا من�شتها للتجارة االإلكرتونية

غرفة دبي تعزز وعي جمتمع االأعمال باالإمارة مبفهوم التجارة االإلكرتونية
•• دبي-الفجر: 

اأطلقت غرفة جتارة و�سناعة دبي موؤخراً 
�سل�سلة من الدورات التدريبية اجلديدة 
لتعريف ممثلي جمتمع االأعمال يف دبي 
وكيفية   ، االإل��ك��رون��ي��ة  التجارة  مب��زاي��ا 
اال���س��ت��ف��ادة االأم���ث���ل م���ن م��ن�����س��ة غرفة 
دبي- جمموعة علي بابا لتعزيز التجارة 

االإلكرونية وجناح اأعمالهم.
�سمن  التدريبية  ال����دورات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
ملفهوم  ل���ل���روي���ج  دب�����ي  غ���رف���ة  ج���ه���ود 
ال��ت��ج��ارة ال��ذك��ي��ة ان�����س��ج��ام��اً م��ع مبادرة 
حتويل دبي اإىل اأذكى مدينة عاملياً، حيث 
جمموعة  دب��ي-  غرفة  من�سة  �ست�ساهم 
الذكي  ال���ت���ح���ول  ب���اب���ا يف حت��ف��ي��ز  ع��ل��ي 
للتجارة، وم�ساعدة التجار على ممار�سة 
وموثوقة  وا�سعة  �سريحة  م��ع  االأع��م��ال 

من التجار عاملياً.
التي  االأوىل،  التدريبية  ال��دورة  وح�سر 
ع��ق��دت م����وؤخ����راً يف م��ق��ر ال���غ���رف���ة، 12 
بيع  ���س��رك��ة حم��ل��ي��ة خمت�سة يف جم���ال 
املعدات  مثل  املختلفة  املنتجات  و���س��راء 
ال��ط��ب��ي��ة وال�����س��ح��ي��ة، وزج���اج���ات تعبئة 
والتقطري،  ال��ت�����س��ف��ي��ة  واأدوات  امل���ي���اه، 

التكنولوجية،  واملنتجات  والبال�ستيك، 
ال����دورة اإىل تعريف  ح��ي��ث ه��دف��ت ه���ذه 
ح�سابات  اإن�ساء  كيفية  ح��ول  امل�ساركني 
بابا  ع����ل����ي  م���ن�������س���ة  ع����ل����ى  ����س���خ�������س���ي���ة 
حتميل  وكيفية   ،  Alibaba.com
امل��ن��ت��ج��ات ع���رب امل��ن�����س��ة ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

تعزيز وجودهم على املن�سة. 
التدريبية  ال��������دورات  ت���ه���دف  و����س���وف 
القادمة، التي �ستقام يف 26 و30 مار�ض، 
اإىل تعريف امل�ساركني على اأحدث االأدوات 
باالإ�سافة  للموردين،  املقدمة  واحللول 
اإىل كيفية اإن�ساء �سفحة اإلكرونية على 
من�سة علي بابا، وكيفية تقدمي النماذج 
من  الق�سوى  واال�ستفادة  واال�ستمارات، 
حمددة  اأدوات  ا���س��ت��خ��دام  ع��رب  امل��ن�����س��ة 
م�سممة خ�سي�ساً لعر�ض منتجاتهم.   

وا�سعة  جمموعة  ال��غ��رف��ة  وا�ستعر�ست 
م���ن امل���زاي���ا وال���ف���وائ���د ل��ل�����س��رك��ات التي 
على  احل�سول  وت�سمل  للمن�سة،  تن�سم 
على  امل�سدقة”  ال��ع�����س��وي��ة   “ ���س��ه��ادة 
حيث   ،Alibaba.com م��ن�����س��ة 
تعترب هذه ال�سهادة �سهادة رقمية ميكن 
مع  ح�ساباتهم  على  عر�سها  لل�سركات 
االإلكرونية،  التجارة  من�سات  خمتلف 

�سمعة  تعزيز  يف  ال�سهادة  ه��ذه  وت�ساهم 
وا�سعة  اآفاقاً  املن�سة، وتفتح لهم  اأع�ساء 
يف جم����ال ال���ت���ج���ارة االإل���ك���رون���ي���ة عرب 
من  وت��ع��زز  وب�سائعهم،  اعمالهم  اإب���راز 
ثقة املتعاملني واملوردين والبائعني بهم، 

وحت�سن فر�سهم يف عقد ال�سفقات.
رت������اب، رئي�ض  ب��ل��ع��ي��د  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
والتنمية  االقت�سادية  االأب��ح��اث  ق��ط��اع 
امل�ستدامة يف غرفة دبي اأن هذه الدورات 
ا�سراتيجية  م��ع  تتما�سى  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
-2017 ل��ل��ف��رة  اجل����دي����دة  ال���غ���رف���ة 
2021 والتي تركز ب�سكل رئي�سي على 
االب���ت���ك���ار واالب�������داع يف جمتمع  حت��ف��ي��ز 
االأعمال من خالل خدمات ت�سيف قيمة 
وجودة لبيئة االأعمال، م�سرياً اأن تنظيم 
تن�سجم  وال���دورات  الفعاليات  ه��ذه  ملثل 
كذلك مع ا�سراتيجية حتويل دبي اإىل 
القدرة  وحت�سني  عاملياً  االأذك���ى  املدينة 
ممار�سة  و�سهولة  ل��الإم��ارة  التناف�سية 
االأع���م���ال ال���ت���ج���اري���ة.  واأ����س���اف رت���اب: 
والتوجيه  ال���دع���م  ت���ق���دمي  خ����الل  م���ن 
الالزم لل�سركات يف دولة االإمارات حول 
م�ساعدة  ميكننا  االإلكرونية،  التجارة 
للتبادل  اأ�سا�ض قوي  بناء  ال�سركات على 

واملوردين  التجار  خمتلف  مع  التجاري 
حول العامل، وهذا �سي�سجعهم على تبني 
ت��ك��ون جزءاً  واأن  االإل��ك��رون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
اكت�ساف  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  اأع��م��ال��ه��م  م��ن 
ف��ر���ض يف االأ����س���واق اجل���دي���دة.  وجدير 
اأن غرفة دبي وقعت موؤخراً مع  بالذكر 
جمموعة علي بابا للتجارة االإلكرونية 

ات��ف��اق��ي��ة ���س��راك��ة ج��دي��دة ح���ول اإطالق 
ملن�سة  اخل���ا����س���ة  ال��ذه��ب��ي��ة  ال��ع�����س��وي��ة 
مزايا  الع�سوية  ت��وف��ر  حيث  ب��اب��ا،  علي 
ح�سول  مثل  الأع�سائها  ومتنوعة  ع��دة 
االأع�ساء من دولة االإمارات وال�سعودية 
عند   10% بن�سبة   خ�سم  ع��ل��ى  ف��ق��ط 

�سراء الع�سوية الذهبية.
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�ملال و�لأعمال

»غرف التجارة وال�سناعة بالدولة« يوقع مذكرة تفاهم مع القمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع

تنظمه »االقت�شاد« حتت �شعار )زوروا االإمارات(

معر�ض متنقل يروج لل�سياحة االإماراتية ينطلق يف ال�سني االأ�سبوع املقبل
املهريي: املعر�ش حمطة مهمة ال�شتقطاب اأعداد اأكرب من ال�شياح لدولة االإمارات

القمة  تعترب  حيث  اجل���اري  م��ار���ض   30
يف  االقت�ساد  وزارة  بني  م�سركة  مبادرة 
املتحدة  االأمم  ومنظمة  االإم�����ارات  دول���ة 
يف  وت�سارك  اليونيدو  ال�سناعية  للتنمية 
االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  ا�ست�سافتها 
ال�سمو  اأب��وظ��ب��ي حت��ت رع��اي��ة �ساحب   –

•• دبي-وام: 

وال�سناعة  ال���ت���ج���ارة  غ����رف  احت����اد  وق����ع 
القمة  م����ع  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  ب����ال����دول����ة 
يف  وذل���ك  والت�سنيع  لل�سناعة  ال��ع��امل��ي��ة 
اخلا�ض  للقطاع  للرويج  �سيا�سته  اإط��ار 
االماراتي وت�سجيع اال�ستثمارات والتبادل 
التجاري يف جمتمع املال واالأعمال داخل 
الدولة وخارجها. واأكد حميد حممد بن 
���س��امل االأم����ني ال��ع��ام الحت���اد ال��غ��رف باأن 
الهدف من هذه ال�سراكة يتمثل يف اإر�ساء 
دعائم العالقات اال�سراتيجية مع املن�سة 
االأوىل من نوعها للقطاع ال�سناعي على 
تبادل  يف  ي�ساهم  فيما  العاملي.  امل�ستوى 
وتو�سيع  وال��ب��ي��ان��ات  وامل���ع���ارف  اخل����ربات 
دائ�����رة ال��ن��ق��ا���ض وال��ب��ح��ث ح���ول خمتلف 
ال��ق�����س��اي��ا ال��ت��ي ت��خ��دم ال��ق��ط��اع اخلا�ض 

بدولة االإمارات العربية املتحدة.
“ي�سعى احت���اد غرف  ���س��امل  ب��ن  واأ���س��اف 
مكانة  على  للتاأكيد  وال�سناعة  التجارة 

االإم������ارات������ي كالعب  اخل����ا�����ض  ال���ق���ط���اع 
املنطقة  يف  االأع����م����ال  ق��ط��اع  يف  رئ��ي�����س��ي 
والعامل. وال �سك يف اأن ا�ست�سافة اأبوظبي 
ل���ه���ذه ال���ق���م���ة ال���ع���امل���ي���ة ���س��ي��دع��م توجه 
ال�سركات  دور  لتكري�ض  االإم�����ارات  دول���ة 
اأ�سا�سي  ك��الع��ب  االإم���ارات���ي���ة  ال�سناعية 
بن  وب��ني  العاملية.”  القيمة  �سال�سل  يف 
املوقعة  التفاهم  ملذكرة  ووف��ق��اً  اأن��ه  �سامل 
والت�سنيع  لل�سناعة  العاملية  القمة  م��ع 
���س��ي��ق��وم احت����اد ال���غ���رف ب��ال��روي��ج لهذه 
بالغرف  االأع�������س���اء  ���س��ب��ك��ة  ع���رب  ال��ق��م��ة 
التجارية والبالغ عددهم ما يقارب 475 
األف ع�سو ف�ساًل عن ت�سجيع كبار رجال 
يف  العاملة  العاملية  وال�����س��رك��ات  االأع��م��ال 
التي  الفر�سة  من  اال�ستفادة  اإىل  الدولة 
االأوىل  للقمة  اأبوظبي  ا�ست�سافة  تتيحها 

من نوعها على امل�ستوى العاملي.
العاملية  للقمة  االفتتاحية  ال��دورة  وتعقد 
باري�ض  جامعة  يف  والت�سنيع  لل�سناعة 
وحتى   27 م���ن  اأب���وظ���ب���ي  ال�������س���ورب���ون- 

ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
ع���ه���د اأب���وظ���ب���ي ن���ائ���ب ال���ق���ائ���د االأع���ل���ى 
للقوات امل�سلحة.  وتعد القمة اأول جتمع 
اأك��رث من  ال�سناعي يجمع  للقطاع  عاملي 
1200 من �سناع القرار من احلكومات 
وال�����س��رك��ات وم��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع املدين 

م�ستقبل  �سياغة  يف  حت��ويل  نهج  لتبني 
القطاع ال�سناعي.

اال�سراتيجية  االأه���������داف  وت�����س��م��ن��ت 
لدعم  اإر���س��ادات  تاأ�سي�ض  التفاهم  ملذكرة 
اأ���س�����ض ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ط��رف��ني يف جمال 
والدرا�سات  االإح�سائية  البيانات  ت��ب��ادل 
ت��وح��ي��د اجلهود  اإىل  اإ���س��اف��ة  واخل�����ربات 
وامل����وارد يف ه��ذه امل��ج��االت يف اإط���ار املهام 

املوكلة لكل منهما.
اأما بخ�سو�ض اأوجه التعاون فقد انطوت 
�سملت  املجاالت  من  العديد  على  املذكرة 
والدرا�سات  ال��ب��ي��ان��ات  ت��ب��ادل  اأو  اإج�����راء 
اأو  معلومات  واأي��ة  االإح�سائية  والتقارير 
تقارير متوفرة لديهما �سواء كانت فنية اأو 
جتارية اأو اقت�سادية اأو مالية اأو اجتماعية 
الفعاليات  واال�سراك يف تنظيم خمتلف 
م��ن ور����ض عمل ون����دوات واج��ت��م��اع��ات يف 
امل��ج��االت ذات االه��ت��م��ام امل�����س��رك عالوة 
على الت�ساور ب�ساأن خمتلف الق�سايا التي 

تهم الطرفني.

�شراكة بني موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع و»ا�ش بي اآي«
عامل امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 

ينطلق بدورته الرابعة يف دبي 
•• دبي-الفجر: 

املا�سية، نظمت  الثالث  ال�سنوات  التي حتققت على مدار  الناجحة  بعد م�سرية 
موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، اإحدى موؤ�س�سات 
الن�سخة الربعة من قمة عامل امل�ساريع  اقت�سادية دبي، وجمموعة “ا�ض بي اآي”، 
ال�سغرية واملتو�سطة 2017، احلدث الرائد على �سعيد منطقة ال�سرق االأو�سط 
رجال  م��ن   1500 بح�سور  – دب��ي،  بيت�ض  جمريا  فندق  يف  اأفريقيا،  وج��ن��وب 
للجهات  التنفيذيني  امل���دراء  م��ن  ال��ق��رار  و�سناعة  امل�ستثمرين،  وك��ب��ار  االأع��م��ال 
اإىل  الرابعة  دورت��ه  احل��دث يف  وه��دف  والعاملي.  املحلي  ال�سعيد  على  احلكومية 
املعرفة  ت��ب��ادل  مت  حيث  املنطقة،  يف  امل�ساريع  اأ�سحاب  وطموحات  اآم���ال  حتقيق 
يف  اإيجابي  تغيري  اإح���داث  اإىل  الرامية  املبتكرة  العقول  اأ�سحاب  مع  واخل���ربات 
املخاطر  حتمل  على  امل�ستثمرين  وحتفيز  واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع  ع��امل 
امل�ساريع  ع��امل  اأج��ن��دة  و�سمت  التنموية.  م�ساريعهم  يف  ج��دي��دة  فر�سة  وخ��ل��ق 
وور�ض  ح��واري��ة  وجل�سات  الدوليني  املتحدثني  من  نخبة  واملتو�سطة  ال�سغرية 
اأب����رز مزودي  ب��االإ���س��اف��ة اإىل م��ع��ر���ض �سلط ال�����س��وء ع��ل��ى  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة،  ع��م��ل 
اخلدمة، ومعر�ض الفن حيث توفرت من�سة لكبار امل�سممني من املنطقة لعر�ض 
جمموعاتها. اأقيم احلدث بدعم ورعاية كل من تويوتا الفطيم، �سركة دي اإت�ض 
اإل، واأوراكل، و�سرييرباتي ال�ست�سارات االأعمال. وعلى هذا النحو، قال عبدالبا�سط 
ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  حممد  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  اجلناحي، 
القت�ساد  الفقري  العمود  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  قطاع  يعد  واملتو�سطة: 
االقت�سادي  النمو  ودف���ع  العمل،  ف��ر���ض  تعزيز  يف  ح��ي��وي  دور  م��ن  ل��ه  مل��ا  دولتنا 
حلقة  توليد  جانب  اإىل  املجتمع،  يف  الكامنة  الريادية  املواهب  وحتفيز  للدولة، 
لالبتكار من اأجل م�ستقبل اأف�سل وم�ستدام. وقد اعتمدت دبي، ودولة االإمارات 
ومتكني  االأع��م��ال  رواد  متكني  يف  النموذجية  واملمار�سات  ال�سيا�سات  ع��ام  ب�سكل 
العاملية.  ال�سركات  م��ع  والتناف�ض  النمو  على  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 
واأ�ساف اجلناحي: اأطلقت املوؤ�س�سة موؤخراً منظومة “ت�سنيف ال�سركات ال�سغرية 
واملتو�سطة” التي �ستعزز موقع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة على خارطة دبي 
االق��ت�����س��ادي��ة م��ن خ��الل ت��وف��ري ال��وظ��ائ��ف ودع���م التنمية االق��ت�����س��ادي��ة وتعزيز 
نرى  ونحن   .2021 دب��ي  اأه���داف خطة  ب��دوره يف حتقيق  ي�ساهم  االبتكار مما 
اإمكانيات  �سيقدم من�سة لعر�ض   2017 واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  اأن عامل 
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة املحلية، وا�ستقطاب امل�ساريع ال�سناعية من جميع 
الفطيم  يف  لتويوتا  العامة  االإدارة  مدير  عبا�سي،  �سعود  وق��ال   . ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
لل�سيارات: تربطنا مبوؤمتر القمة العاملي للم�ساريع ال�سغرية ومتو�سطة احلجم 
عالقة �سراكة طويلة االأمد، مبنية على هدفنا امل�سرك املرتكز على حتقيق النمو 
لقطاع ال�سركات ال�سغرية ومتو�سطة احلجم يف دولة االإمارات العربية املتحدة. 
ويف موؤمتر هذا العام، تطلعنا اإىل جتربة مثمرة، �ساعني جاهدين لنبقى اخليار 
االأول واملف�سل للم�ساريع ال�سغرية ومتو�سط احلجم يف الدولة من خالل توفري 

اأف�سل اخلدمات وحلول النقل ال�ساملة لالأعمال .  
 وقال اإليوت �سانتون، مدير الت�سويق يف ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا واملبيعات 
االأعمال  قطاع  اإن  األ:  اأت�����ض  دي  ل�سركة  املتحدة  العربية  االإم����ارات  يف  املبا�سرة 
بحث  على  وبناًء  االقت�ساد.  لنمو  االأعمدة  اأه��م  من  يعترب  واملتو�سطة  ال�سغرية 
التو�سع يف  فاإن  األ،  ات�ض  بال�سراكة مع دي  ا�ض جلوبال  اأت�ض  اأي  اجرته موؤ�س�سة 
الدولية  اأو  االإق��ل��ي��م��ي��ة  االأ����س���واق 
ال�سركات  ل��دى  النمو  مفتاح  ه��و 
�سراكتنا  وامل��ت��و���س��ط��ة.  ال�سغرية 
ال�سغرية  امل�������س���اري���ع  ع�����امل  م����ع 
وامل���ت���و����س���ط���ة ي��ع��ك�����ض ت��ف��ه��م دي 
لالحتياجات  اإك�سرب�ض  اإل  اإت�����ض 
ال�سغرية  ل��ل�����س��رك��ات  ال���ف���ري���دة 
امل�ستمر.  ودع��م��ن��ا  وامل��ت��و���س��ط��ة، 
ل��ل�����س��رك��ات م���ن ه����ذا ال���ق���ط���اع يف 
احلري�سة على ت�سدير من دولة 
اخلليجية  االأ�سواق  اإىل  االإم��ارات 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  اأو  االأخ����������رى 

االأو�سط على نطاق اأو�سع.

%  �سهريًا   »موا�سفات«: منظومة توفري ا�ستهالك املياه توفر على االأ�سر ن�سبة ت�سل اإىل 59 
•• دبي-الفجر:

اأك����د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور را���س��د اأح��م��د ب��ن ف��ه��د، وزير 
االإم��������ارات  ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ���ي�������ض  ال�����دول�����ة، 
دولة  اأن  “موا�سفات”،  وامل��ق��اي��ي�����ض  ل��ل��م��وا���س��ف��ات 
م�ستمرة  ب�سورة  ت�سعى  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
اإىل حتقيق اأعلى معايري اال�ستدامة يف االأمن املائي، 
عليها،  والطلب  املياه  م�سادر  بني  ال��ت��وازن  وحتقيق 
ال�سيما ونحن نعاين ندرة وحمدودية يف موارد املياه 
العذبة  امل��ي��اه  جم��اري  حم��دودي��ة  نتيجة  الطبيعية، 
وارتفاع  االأم��ط��ار  ه��ط��ول  م��ع��دالت  وق��ل��ة  الطبيعية 
له مبنا�سبة  كلمة  وق��ال معاليه يف  احل���رارة.  درج��ة 
22 مار�ض  ي��وم  ي��واف��ق  ال��ذي  للمياه،  العاملي  ال��ي��وم 
للموا�سفات  االإم������ارات  هيئة  يف  اإن��ن��ا  ع���ام،  ك��ل  م��ن 
ندرك �سعوبة هذه امل�ساألة  واملقايي�ض “موا�سفات”، 
على �سعيد مياه ال�سرب واإنتاجها يف الدولة، ويعنينا 
العاملية يف ما  اأف�سل املمار�سات  ب�سكل رئي�ض تطبيق 
يتعلق بتنظيم �سناعة اإنتاج املياه املباعة يف االأ�سواق 
املحلية وجودتها، وتقليل الفاقد يف املياه من خالل 
تقدم  بتحقيق  الكفيلة  وامل��وا���س��ف��ات  املعايري  و���س��ع 
حملي يف هذا ال�ساأن، ملا لذلك من انعكا�سات مبا�سرة 
على ا�ستدامة املوارد، واالإ�سهام يف مواجهة التحديات 
العاملية املتمثلة يف ال�سغط على م�سادر املياه العذبة. 
هذا  ياأتي  للمياه  العاملي  اليوم  اأن  معاليه:  واأ���س��اف 
ال��ع��ام ل��رك��ي��ز االن��ت��ب��اه ع��ل��ى ال��ه��دف ال�����س��اد���ض من 
�سمان  اإىل  ينبه  ال��ذي  امل�ستدامة،  التنمية  اأه���داف 
بحلول  للجميع  وتوافرها  للمياه  امل�ستدامة  االإدارة 
ن�سبة  يت�سمن هدفا خلف�ض  وال��ذي   ،2030 العام 
امل��ي��اه ال��ع��ادم��ة غ��ري امل��ع��اجل��ة، وزي����ادة اإع����ادة تدوير 
لها، وهو ما قطعنا  االآم��ن  اال�ستخدام  واإع��ادة  املياه 
فيه يف دولة االإمارات اأ�سواطا متقدمة، خ�سو�سا يف 

ظل ا�ستحداث الهيئة للموا�سفة االإماراتية املتعلقة 
بتعبئة مياه ال�سرب قبل نحو اأربعة اأعوام، واأثر ذلك 

على خف�ض ن�سبة املياه العادمة غري املعاجلة.
اأن دولة االإم��ارات تاأتي يف املرتبة  اإىل  واأ�سار معاليه 
الثالثة عامليا من حيث م�ساريع االأعمال التي تتعلق 
بتحلية املياه، ولذلك �سعينا منذ �سنوات اإىل تطبيق 
والنقل  التحلية  اأنظمة  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل 
والتخزين وحتى الت�سويق، وو�سعنا لذلك املوا�سفة 
موحدة  �سيغة  ب��ل��ورت  ال��ت��ي  االإم��ارات��ي��ة،  القيا�سية 
دائ��م��ا يف  امل��ل��ف احل��ي��وي، ون�سعى  ه��ذا  م��ع  للتعامل 
“موا�سفات” اإىل تر�سيخ دورنا كهيئة وطنية معنية 
اأف�سل  وتبني  املحلية،  القيا�سية  املوا�سفات  باإ�سدار 
املعايري العاملية مبا ي�سمن امل�ساركة بجدية مب�سرية 
التنمية يف الدولة. و�سرح معاليه جهود الهيئة �سمن 
برامج تقليل ا�ستهالك املياه املتمثلة باإ�سدارجمل�ض 
ل��ل��رق��اب��ة على  االإم���ارات���ي  “النظام  امل��وق��ر  ال�����وزراء 
مييز  ال���ذي  املياه”،  ال���س��ت��ه��الك  امل��ر���س��دة  االأدوات 
بطاقة  ل��ل��م��وا���س��ف��ات  امل��ط��اب��ق��ة  واالأدوات  امل��ن��ت��ج��ات 
والربام�ج  ال�سيا�س�ات  �سمن  م��ن  ويعترب  خ�����س��راء، 
الهادف�ة اإىل تر�سيد ا�س�تخدام موارد امل�اء والكهرب�اء 

وامل�وارد الطبيعي�ة ف�ي الدول�ة.
عن  ال��ن��اجت��ة  التخفي�ض  ن�سبة  اأن  معاليه  واأو���س��ح 
على  املراحي�ض  على  االإم��ارات��ي��ة  املوا�سفة  تطبيق 
�سبيل املثال حققت خف�ساً يف اال�ستهالك بلغ 38% 
لي�سبح الوفر يف اال�ستهالك من 13 اإىل 5 جالونات 
مياه للوحدة عما كانت عليه قبل التطبيق، ، وكذلك 
اإذ   ،45% امل��ي��اه  �سنابري  يف  ال��ت��وف��ري  ن�سبة  بلغت 
5.5 ج��ال��ون م��ي��اه، يف الوحدة  اإىل   11 وف���رت م��ن 
ا���س��ت��ه��الك املياه  اأن حت��ق��ق وف����ورات يف  وا���س��ت��ط��اع��ت 
 8.7 اإىل   16 م��ن   59% بلغت  ال��د���ض  م��ن خ��الل 
جالون مياه يف الوحدة. وذكر معاليه اأنه من خالل 

املياه،  تو�سيالت  على  واقعية  درا���س��ة  على  االإط���الع 
بن�سبة  يذهب  امل��ن��ازل  يف  امل��ي��اه  ا�ستهالك  اأن  اأثبتت 
 22% ونحو  املراحي�ض،  ع��رب   27% م��ن  تقرب 
اال�ستحمام،  خ��الل  م��ن  و17%  املالب�ض،  غ�سل  يف 
تذهب   14% ون��ح��و  امل��ي��اه،  �سنابري  ع��رب  و16% 
املياه،  اأنابيب  و�سالت  يف  املختلفة  الت�سريبات  عرب 
امل�ستهلكني  ع��ل��ى  ت�سيع   5% ح���وايل  اإىل  اإ���س��اف��ة 
النظام  ه��ذا  اأن  وب��ني معاليه  اأخ��رى.  نتيجة عوامل 
امل��وق��ر متنح  ال���وزراء  ال��ذي اعتمد م��ن قبل جمل�ض 
الدولة-  ت�سويقها يف  – خالل  املنتجات  من خالله 
�سهادة مطابقة ، تثبت اأن هذا املنتج مطابق ملتطلبات 
النظام االإماراتي لالأدوات املر�سدة ال�ستهالك املياه، 
وي�����س��ري ع��ل��ى جت��ه��ي��زات امل��ي��اه اجل���دي���دة ال��ت��ي يتم 
ا�ستريادها اأو ت�سنيعها يف الدولة، حيث يتم ت�سنيف 
اأن  اإىل  ك��ذل��ك،  معاليه  واأ���س��ار  ب��ال��ن��ج��وم.   املنتجات 
اإذ  املنازل واملن�ساآت،  املياه يف  النظام معني بركيبات 
اأنواع م�سركة منها مثل �سنابري اال�ستخدام  غطي 
م��ث��ل ال��د���ض، واحل��ن��ف��ي��ات، وخ���زان���ات امل��ي��اه واأنظمة 
املراحي�ض كذلك، ويحدد النظام تفا�سيل ا�ستهالك 
املياه وم�ستوى كفاءة املعلومات اخلا�سة بامل�ستهلك، 
فيما ي�ستهدف تنفيذه حتديد  احلد االأق�سى ملعدل 
التدفق يف الدقيقة” ملعدات املياه املغطاة يف الدولة، 
وت�سنيف تركيبات املياه املتاحة يف ال�سوق من حيث 
ت�سميات  توفري  وكذلك  املياه،  ا�ستهالكها  م�ستويات 
مقارنة للم�ستهلكني تبني م�ستويات ا�ستهالك املياه 
هذا  اأن  اإىل  معاليه  ولفت  املختلفة.  الركيبات  يف 
عل��ى  املحافظ��ة  مب��ادرات  م��ن  واح��دا  يعد  النظ��ام 
املي��اه وتر�س��يد ا�ستهالكها، حي��ث تبنت الهيئ��ة هذه 
املطابقة  �سهادات  اإ�سدار  وفعلتها من خالل  املبادرة 
امل��ي��������اه، باال�سراك  امل��ر���س��������دة ال���س��ت��ه��الك  ل�����الأدوات 
يهدف  اإذ  ال��دول��ة،  يف  اال�سراتيجيني  �سركائنا  م��ع 

•• اأبوظبي-الفجر:

التوايل  على  ال��ث��اين  للعام  االقت�ساد  وزارة  تنظم 
“زوروا  ���س��ع��ار  م��ت��ن��ق��اًل حت���ت  ت��روي��ج��ي��اً  م��ع��ر���س��اً 
يومي  ال�سعبية  ال�����س��ني  ج��م��ه��وري��ة  يف  االإمارات” 
�سنغهاي  اجل��اري يف مدينتي  اآذار  27 و28 مار�ض 
وبكني على التوايل، ويهدف اإىل التعريف باملقا�سد 
باعتبارها  االإم����ارات  ل��دول��ة  ال�سياحية  واخل��دم��ات 
الدولة  وف��د  ي��راأ���ض  ع��امل��ي��اً.  رائ���دة  �سياحية  وجهة 
املهريي،  خمي�ض  حممد  �سعادة  املعر�ض  يف  امل�سارك 
الوزير  وم�ست�سار  االق��ت�����س��اد  ب�����وزارة  وزارة  وك��ي��ل 
ال�سياحة، وي�سم عبد اهلل �سالح احلمادي،  ل�سوؤون 

مدير اإدارة – ال�سياحة بالوزارة، اإىل جانب ممثلني 
اإم����ارات  خمتلف  يف  ال�سياحية  ودوائ����ر  ه��ي��ئ��ات  ع��ن 
الوطنية  ال��ط��ريان  ���س��رك��ات  ع��ن  ال��دول��ة، وممثلني 
ال�����س��ي��اح��ة وال�سفر  ال��ف��ن��دق��ي��ة و���س��رك��ات  وامل��ن�����س��اآت 
�سعادة حممد خمي�ض  وق��ال  ال��دول��ة.  والعطالت يف 
املهريي اإن املعر�ض الرويجي املتنقل الذي يقام يف 
ال�سني للعام الثاين على التوايل حتت �سعار “زوروا 
من  اأك���رب  اأع���داد  ا�ستقطاب  اإىل  ي�سعى  االإمارات” 
ال�سياح ال�سينيني اإىل دولة االإمارات، وميثل حمطة 
اأخرى من حمطات اجلهود الوطنية اجلماعية التي 
تنظمها وزارة االقت�ساد مب�ساركة الهيئات والدوائر 
ال�سياحية يف اإمارات الدولة الإبراز املق�سد ال�سياحي 

االإماراتي املتنوع وت�سليط ال�سوء على اأهم املزارات 
ال�سياحية واخلدمات املتميزة واملبتكرة التي تنتظر 
اأن  �سعادته  واأو���س��ح  ال��دول��ة.  اإىل  القادمني  ال�سياح 
يف  مت�سارعاً  من��واً  ي�سهد  الدولة  يف  ال�سياحة  قطاع 
ظل االهتمام الكبري الذي توليه له القيادة الر�سيدة 
زة  املعِزّ التحتية  للبنى  امل�ستمر  التطوير  ونتيجة 
لل�سياحة واال�ستثمار امل�ستدام يف املرافق واخلدمات 
اخليارات  يف  التنوع  عن  ف�ساًل  املبتكرة،  ال�سياحية 
اإمارات  خمتلف  توفرها  التي  ال�سياحية  والتجارب 
الدولة لل�سائح االأجنبي. واأكد �سعادته اأن امل�ساركات 
والفعاليات اخلارجية تكت�سب اأهمية كبرية يف اإثراء 
لدى  االإم���ارات  دول��ة  يف  لل�سياحة  الذهنية  ال�سورة 

هذا النظام اإىل متكني م��زودي االأدوات ال�سحية يف 
وبطاقة  املطابقة  �سهادة  على  احل�سول  من  الدولة 
كفاءة املنتجات، التي تتوافق مع متطلبات املوا�سفات 
املاء  اإن  ق��ائ��اًل:  معاليه  واختتم  العاملية.  القيا�سية 
االإم����ارات،  دول���ة  م�ستوى  على  فقط  لي�ض  حم���دود، 
واإمنا على م�ستوى العامل ككل، ونحن نعي�ض يف نظام 
بيئي واحد، لذا ينبغي على كافة اجلهات احلكومية 
التنمية  اأه��داف  �سبيل حتقيق  التعاون يف  واخلا�سة 
اأكرث من  اأن  اإىل  امل�ستدامة، فاملوؤ�سرات العاملية تنبه 
ال��ن��اجت��ة ع��ن ا�ستهالك  ال��ع��ادم��ة  امل��ي��اه  %80 م��ن 
اأو  معاجلة  دون  البيئي  النظام  اإىل  تعود  املجتمعات 
الإعادة  الفر�ض  فيه  تزيد  وق��ت  يف  ا�ستخدام،  اإع���ادة 
موارد  اإىل  املياه، وحتويلها  النوع من  هذا  ا�ستغالل 

ميكن اإدارتها ب�سورة �سليمة.

ال����زوار اخل��ارج��ي��ني، وال��ت��ع��ري��ف ب��امل��زاي��ا واحلوافز 
خمتلف  يف  الوطني  ال�سياحي  للقطاع  اال�ستثنائية 
ال�سياحة  ���س��وق  م��ن  اأك���رب  واك��ت�����س��اب ح�سة  ال����دول 
وال�سفر العاملي. واأ�سار املهريي اإىل اأن ال�سني متثل 
�سوقاً حيوية ذات اأولوية للدولة يف جمال ال�سياحة 
من  ب��ه  تتمتع  م��ا  اإىل  ن��ظ��راً  ال�سياحي،  وال��روي��ج 
اإمكانات كبرية وفر�ض واعدة، يدعمها وجود عالقات 
ثنائية واقت�سادية قوية بني االإمارات وال�سني، وال 
الدولة  اتخذته  ال��ذي  االأخ��ري  ال��ق��رار  �سيما يف ظل 
العام املا�سي بال�سماح للمواطنني ال�سينيني بدخول 
منحهم  يتم  حيث  م�سبقة  تاأ�سرية  دون  من  الدولة 

تاأ�سرية عند الو�سول اإىل املطارات.

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/2227  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليهما/1-فيلو�سيب للعقارات �ض.ذ.م.م 2- �سلطان �سيف �سلطان عبداهلل 
بتاريخ   املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم  االقامة  املطوع جمهويل حمل 
املدعي عليهما  بالزام  اناتاكا  ل�سالح/اير�سن  اعاله  املذكورة  الدعوى  2017/1/4  يف 
مت�سامنني بان يوؤديا اىل املدعية مبلغ )29000( درهم )ت�سع وع�سرون الفا( وفائدة 
التام لقيمته  ال�سداد  ا�ستحقاقه وحتى  تاريخ  تاريخ على قيمة كل �سيك من  9% من 
والزمتهما بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة 
اآل  را�سد بن �سعيد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  لن�سر هذا االع��الن �سدر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/1749  جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1-�سيد علي �سيد عبداحل�سني ها�سمى جمهول حمل االقامة 
الدعوى  يف    2017/2/14 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/في�سل خمي�ض مو�سى عبداهلل حممد بالزام املدعي عليه 
بواقع %9  القانونية  والفوائد  درهم  للمدعي مبلغ وقدره )900.000(  يوؤدي  بان 
�سنويا من تاريخ املطالبة يف:2016/11/13 وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�ساريف 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/54  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-�سركة ديراج اآند اي�ست كو�ست �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /  احمد ر�سول �سوحبات وميثله:ا�سماعيل ح�سن ابراهيم ال�سفار  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ وثيقة حجز العقار املوؤرخة يف:2008/4/26 
وبالتبعية الزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره )1.291.575( 
درهم مع الفائدة التجارية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد مع 
الزامهم بذات ال�سفة بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . وحددت لها جل�سة 
يوم االحد املوافق 2017/3/26   ال�ساعة 09.30 �ض بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا فاأنت 
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 االأقل .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/199  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ماموكا مات�سابريز 2- مي�سال ليوزي جمهويل حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ جانة دورينى رادوى قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
 %9 القانونية  الفائدة  مع  درهم   )250000( مبلغ  ب�سداد  الت�سامم  و  بالت�سامن  عليهما 
من تاريخ اال�ستحقاق حتى متام ال�سداد مع الزامهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
املحاماة ال تقل عن 20000 درهم .  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/3/30 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.D.18 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/403  جتاري كلي
اآند هيت يونت�ض م.د.م.���ض جمهول  اىل املدعي عليه / 1- الفيد ماينتنان�ض غاز تورباينز 
 : ���ض.م.م وميثله  والغاز  النفط  تكنولوجيا  ت�سنيع معدات  املدعي/  ان  االقامة مبا  حمل 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  العوي�ض قد  را�سد عبداهلل  �سلطان هادف 
املدعي عليه مببلغ وقدره )441323 دوالر امريكي( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و 
الفائدة   12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام . وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 2.E.22 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ساعة   2017/4/3
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/261   تنفيذ مدين   
مبا  االقامة  حمل  جمهول  نوابي   �سريباز  اأ�سرف  �سده/1-  املنفذ  اىل 
 : ا�سماعيل اجلرمن وميثله  ابراهيم  ا�سماعيل  التنفيذ/علي  ان طالب 
املذكورة  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  ا�سامة ح�سن عثمان دبلوك قد 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )39803.02( درهم اىل طالب 
ر�سوم خلزينة املحكمة.   التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/621   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- رخ�سانة بانو كمال الدين  جمهول حمل االقامة 
فتوح   : وميثله  ر�سا  عبا�ض  اق��ا  ر�سا  التنفيذ/�سمانا  طالب  ان  مب��ا 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - الن�سار  ح�سني  حممد  يو�سف 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )154258( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/657   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سدفة املحيط للمالحة - �ض ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/موجنا�سا م د م �ض  قد اأقام 
املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
املنفذ به وق��دره )1188755( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
التنفيذية  االج�����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  امل��ح��ك��م��ة.  
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�ملال و�لأعمال

حاكم اأم القيوين ي�سدر القانون املايل للدوائر املحلية يف حكومة االإمارة

حكومية  دائ�������رة  الأى  ال�������س���ن���وي���ة 
الأغرا�ض  او  لغر�ض  اع��داده��ا  يتم 
ميكن  ال  ك����ان  ط���ارئ���ة  او  م���وؤق���ت���ة 
اخذها باالعتبار عند اعداد املوازنة 
ال  املثال  �سبيل  على  ومنها  العامة 
احل�سر ، مواجهة االو�ساع النا�سئة 
والكوارث  وح���رائ���ق  احل�����روب  ع���ن 
الفي�سانات  او  كالزالزل  الطبيعية 
ظروف  م��واج��ه��ة   ، ال��ع��وا���س��ف  او 
البيئى  ك��ال��ت��ل��وث  م��ف��اج��ئ��ة  ب��ي��ئ��ي��ة 
طارئة  �سحية  ظ����روف  ،م��واج��ه��ة 
تقت�سى اجاءات وقائية او عالجية 
ع���ل���ى م�������س���ت���وى وا������س�����ع، واق����ام����ة 
امل�ساركة  او  وامل��ع��ار���ض  املهرجانات 
فيها داخل او خارج الدولة ، ما مل 
عندها  اال�ستمرارية  �سفة  لة  تكن 
العادية  امل���وازن���ة  ب��ن��ود  ف��ى  ت��دخ��ل 
للدائرة احلكومية املعنية ، وحتدد 
متويل  ط��رق  التنفيذية  ال��الئ��ح��ة 
واجراءات  املوازنات  من  النوع  هذا 

اعتمادها.
ال�����دوائ�����ر  ت����ق����وم   :  65 م��������ادة   -
املالية  العمليات  باإثبات  احلكومية 
من واقع امل�ستندات والوثائق املوؤيدة 
حقيقية  ب��ع��دال��ة  تو�سح  بحث  لها 
املركز املاىل لها على ان تقوم بفتح 
عليها  املن�سو�ض  املالية  ال�سجالت 
، يجوز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��الئ��ح��ة  ف���ى 
اال�ستعا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��دوائ��ر 
املالية  ال�سجالت  بع�ض  او  كل  عن 
النظم  وم�������س���ت���خ���رج���ات  ي���ق���وائ���م 
وال����ربام����ج امل��ال��ي��ة االل��ك��رون��ي��ة ، 
كما يجب ان تتقيد عند اعداد هذة 
ال��ربام��ج ب��ال��ق��واع��د وال��ن��ظ��م التى 
والئحتة  القانون  ه��ذا  عليها  ن�ض 

التنفيذية.
دائ����رة  ك���ل  ت���ت���وىل   :  66 م�����ادة   -
م����ن ال�����دوائ�����ر احل���ك���وم���ي���ة اع�����داد 
بت�سوية  اخلا�سة  امل�ستندية  الدورة 
م�سروفاتها وايراداتها مبا يتنا�سب 
مع طبيعة العمل فيها ، وان تطبق 
من االجراءات ما يكفل اق�سى قدر 
م��ن ال��دق��ة وال�����س��رع��ة ف��ى االجناز 
الرقابة  م�����س��ت��وى م��ن  اف�����س��ل  م��ع 
وال�سبط الداخلى ومبا ال يتعار�ض 

مع هذا القانون .
ل���ل���دوائ���ر  ي����ج����وز   :  67 م�������ادة   -
امل�ستندات  ات��������الف  احل���ك���وم���ي���ة 
املتعلقة  وال�������س���ج���الت  واالوراق 
احل�سابات  عدا  فيما  املالية  بال�سنة 
انق�ساء  ب��ع��د  امل��ع��ت��م��دة  اخل��ت��ام��ي��ة 
ع�����س��ر ���س��ن��وات ال�����س��ن��ة امل��ال��ي��ة ذات 
التالية  االح���وال  فى  وذل��ك  ال�سلة 
ال��ع��ام��ة لتلك  امل���وازن���ة  ت��ك��ون  ان   :
ال�سلطة  اقرارها من  ال�سنة قد مت 
اية  ف��ي��ه��ا  ي��وج��د  ال  ان   ، املخت�سة 
تخ�ض  معلقة  ال��ت��زام��ات  او  حقوق 
وال  عليها  او  للحكومة  ال�سنة  تلك 
ان   ، البحث  او  الت�سوية  قيد  زال��ت 
و�سيلة  امل�����س��ت��ن��دات  ه���ذة  ت�����س��ك��ل  ال 
ق�����س��اي��ا تنظر  او  ل���دع���اوى  اث���ب���ات 
ف��ي��ه��ا ال�����س��ل��ط��ة ال��ق�����س��ائ��ي��ة او من 
املثبتة  ال��وق��ائ��ع  ت��ك��ون  ان  امل��ت��وق��ع 
فيها حمل نزاع فى امل�ستقبل ، كما 
يجوز تخفي�ض او زيادة املدة املنوه 
التنفيذى  امل��ج��ل�����ض  مب��واف��ق��ة  ب��ه��ا 
اذا دع��ت احل��اج��ة ل��ذل��ك ب��ن��اء على 

عر�ض الدائرة .
68 : ت�سكل ف��ى ك��ل دائرة  - م��ادة 
امل�ستندات  الت��الف  جلنة  حكومية 
بقرار  املالية  وال�سجالت  واالوراق 
احلكومية  ال�����دائ�����رة  م���دي���ر  م����ن 
برئا�سة رئي�ض ق�سم ال�سئون املالية 
يكون  ان  ع��ل��ى  ع��ن��ة  ي��ن��وب  م���ن  او 
قانونى  ع�سو  اللجنة  اع�ساء  احد 
على ان تعد اللجنة حم�سرا يوقع 
ما  يت�سمن  اع�سائها  جميع  علية 
مت اتالفة من م�ستندات و�سجالت 
الدائرة  مل��دي��ر  رف��ع��ة  وي��ت��م  واوراق 
جميع  وف��ى  العتمادها  احلكومية 
ار�سفة  ال��ت��اأك��د م��ن  االح���وال يجب 
عملية  قبل  ال��ك��رون��ي��ا  امل�ستندات 

االتالف.
- مادة 69 : ي�سدر رئي�ض املجل�ض 
التنفيذى الالئحة التنفيذية لهذا 
القانون خالل �ستة ا�سهر من تاريخ 
ا�سدارة بناء على عر�ض من املدير 

العام .
القانون  بهذا  يعمل   :  70 م��ادة   -
للدوائر  امل����اىل  ال��ن��ظ��ام  ����س���اأن  ف���ى 
القيوين  ام  ح��ك��وم��ة  ف���ى  امل��ح��ل��ي��ة 

وبلغى كل ن�ض يخالف ذلك .
القانون  ه��ذا  ين�سر   :  71 م���ادة   -
به  ويعمل  الر�سمية  اجل��ري��دة  ف��ى 
تاريخ  م��ن  ا���س��ه��ر  �ستة  م���رور  ب��ع��د 

�سدورة .

، مت�سمنا االرقام النهائية املقبولة 
واية حتفظات او مالحظات تتعلق 
بهذا احل�ساب او نتجت عن التدقيق 

ورفعة اىل احلاكم .
امل�سروع  الدائرة  54 : تعد  - مادة 
ال����ن����ه����ائ����ى ل���ل���ح�������س���اب اخل���ت���ام���ى 
للحكومة فى نهاية �سهر مايو من 
اق�سى  كحد  التالية  املالية  ال�سنة 
الالزمة  املالية  التقارير  بة  مرفق 
واي�����ة م���ق���رح���ات ت���راه���ا ال���دائ���رة 
الزمة لتطوير اأ�سلوب العمل ورفعة 
متهيدا  ال��ت��ن��ف��ي��ذى  امل��ج��ل�����ض  اىل 

العتماده من احلاكم .
- مادة 55 : تقوم الدائرة با�سدار 
الواجب  واالج�������راءات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
اتباعها ب�سان تقييم جميع اال�سول 
املماوكة للدوائر احلكومية ، وتقوم 
ك���ل دائ�����رة ح��ك��وم��ي��ة ب���اإع���داد بيان 
ال���دائ���رة  ال��ت��ق��ي��ي��م��ات ورف���ع���ة اىل 
لت�سجيلها  مت���ه���ي���دا  الع���ت���م���اده���ا 
ويجوز للدائرة بعد موافقة املجل�ض 
التنفيذى القيام بت�سكيل جلنة من 
ب�سان  احل��ك��وم��ة  ف��ى  اخل���ربة  ذوى 
اململوكة  اال����س���ول  ت��ق��ي��ي��م  اع���م���ال 
ل��ل��دوائ��ر احل��ك��وم��ي��ة وت��ك��ون مهام 

تلك اللجنة وفقا لقرار ت�سكيلها.
- م���ادة 56 : ت��ت��وىل ال��دائ��رة فتح 
العام  االح��ت��ي��اط��ى  ح�����س��اب  وادارة 
وفقا  ح�ساباتها  �سمن  للحكومة 
ل��ل�����س��ي��ا���س��ة امل���ال���ي���ة امل���ع���ت���م���دة من 

املجل�ض التنفيذى.
- مادة 57 : تقوم الدائرة بت�سوية 
ال��ف��ائ�����ض او ال��ع��ج��ز ف���ى امل���وازن���ة 
التى  ل�����الإج�����راءات  ال���ع���ام���ة وف���ق���ا 
لهذا  التنفيذية  الالئحة  حتددها 

القانون .
الدوائر  جميع  على   :  58 م��ادة   -
احل��ك��وم��ي��ة ال��ق��ي��ام ب���اأع���م���ال جرد 
املالية  القيم  ذات  اال���س��ول  جميع 
وال�����س��ل��ف ف���ى اخ����ر ي����وم ع��م��ل من 
ال�����س��ن��ة امل��ال��ي��ة وت�����ورد ج��م��ي��ع تلك 
ال����دائ����رة  ح�������س���اب���ات  اىل  امل����ب����ال����غ 
اليوم  ذات  ف��ى  امل��ع��ن��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
وال�سلف  العهد  ت�سوية  تتم  كما   ،
واقفالها  للت�سوية  القابلة  االخرى 
ح�سب االجراءات املحا�سبية املتبعة 
ف��ى م��وع��د اق�����س��اه اخ���ر ي���وم عمل 
الالئحة  وتو�سح  املالية  ال�سنة  فى 
الواجب  االج��������راءات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

اتباعها فى اعمال اجلرد.
الدوائر  جميع  على   :  59 م��ادة   -
احل����ك����وم����ي����ة م���ط���ال���ب���ة ال���ب���ن���وك 
ت��ت��ع��ام��ل معها  ال���ت���ى  وامل���������س����ارف 
بك�سوف  مب����واف����ات����ه����ا  ال�������دائ�������رة 
احل�سابات امل�سرفية �سهريا واجراء 
الت�سويات الالزمة وفقا لالإجراءات 

الواردة بالالئحة التنفيذية.
ل���ل���دوائ���ر  ي����ج����وز   :  60 م�������ادة   -
فى  مقدمة  مبالغ  دف��ع  احلكومية 
االحوال التالية على �سبيل احل�سر 
، ع���ق���ود امل�������س���اري���ع وال����ت����وري����دات 
م�سرفية  كفالة  مقابل  واخلدمات 
م����ق����ب����ول����ة وغ�������ري م����ق����ي����دة وف���ق���ا 
الدائرة  ت�سدرها  التى  للتعليمات 
للموفدين  �سلف   ، ال�ساأن  ه��ذا  ف��ى 
فى مهمات الدائرة فى هذا ال�ساأن ، 
�سلف م�ستدمية للم�سارف النرثية 
حمددة  الأغ���را����ض  م��وؤق��ت��ة  �سلف   ،
ف��ى ح���االت ال�����س��رورة ال��ت��ى يقرها 
 ، املعنية  احلكومية  ال��دائ��رة  مدير 
وال يجوز �سرف ال�سلف ال�سخ�سية 

للموظفني.
ح�سابات  ف��ى  ت��ق��ي��د   :  61 م����ادة   -
االمانات املبالغ املح�سلة من الغري 
بنية ا�سردادها كالتاأمينات ل�سالح 
ال��غ��ري وال�����س��م��ان��ات وغ��ريه��ا وترد 
بناء على طلب من  ه��ذة االم��ان��ات 
اجلهة  م��ن  علية  م��وؤ���س��ر  امل�ستفيد 
�سرفها  اج���ازة  يفيد  مب��ا  املخت�سة 

قانونا .
للدائرة  ي���ج���وز  ال   :  62 م�����ادة   -
امل�ستحقة  التاأمينات  رد  احلكومية 

الدفع من ال�سلف.
63 : تتم ت�سوية االمانات  - م��ادة 
او جزء منها حل�ساب االيرادات فى 
لالأعمال  املتعاقد  اجن��از  عدم  حال 
التى قيدت من اجلها هذه االمانات 
للدائرة  مدينا  ك��ون��ه  ح��ال��ة  ف��ى  او 
م�����س��ت��ح��ق��ة علية  امل��ع��ن��ي��ة مب��ب��ال��غ 
التنفيذية  الالئحة  وحت��دد  قانونا 
االجراءات الواجب اتباعها فى هذا 

ال�سان .
- م���ادة 64 : ي��ج��وز ل��ل��دائ��رة بعد 
اقراح  على  ب��ن��اء  احل��اك��م  موافقة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ط��ل��ب موازنة  امل��ج��ل�����ض 
ط����ارئ����ة وم��ن��ف�����س��ل��ة ع����ن امل����وازن����ة 

تقبل  وال  ب��ال��ت��ح�����س��ي��ل  امل���ع���ن���ي���ة 
ال�سيكات املحررة باأ�سماء املح�سلني 
ال�����دوائ�����ر  م�������س���ئ���وؤىل  م�����ن  اى  او 

احلكومية.
الدوائر  43 : يحظر على  م��ادة   -
احلكومية ا�ستخدام اية متح�سالت 
ف��ى ���س��داد اي��ة ال��ت��زام��ات او نفقات 
املتح�سالت  تلك  ا�ستخدام  ويجوز 
ب��ن��اء ع��ل��ى م��واف��ق��ة احل��اك��م او من 

يفو�سة .
- مادة 44 : يجب ايداع االيرادات 
فى  احلكومية  ب��ال��دائ��رة  املح�سلة 
لدى  يوميا  الر�سمى  ال��دوام  نهاية 
امل�������س���ارف امل��ع��ت��م��دة م���ن ال���دائ���رة 
وعلى املودع ا�ستالم ق�سيمة االيداع 
الوثائق  مع  واحالتها  امل�سرف  من 
ال���وؤي���دة اىل اجل��ه��ة امل��خ��ت�����س��ة فى 

ال�سئون املالية.
اي���������رادات  حت������ول   :  45 م�������ادة   -
لدى  وامل��ودع��ة  ال��دوائ��ر احلكومية 
امل�������س���ارف اىل ح�����س��اب االي������رادات 
ق��ب��ل الدائرة  امل��ف��ت��وح م��ن  ال��ع��ام��ة 
التى ت�سدر  للتعليمات  وذلك وفقا 

فى هذا ال�ساأن.
ح�سابات  ف��ى  ت��ق��ي��د   :  46 م����ادة   -
ال�����س��ن��ة امل���ال���ي���ة ج��م��ي��ع االي�������رادات 
والنفقات التى ترتبت عن ت�سرفات 
وا�ستنادا  املالية  ال�سنة  خالل  متت 
لتاريخ ن�سوء احلق او الدين ب�سرف 
فية  يتم  ال��ذى  التاريخ  عن  النظر 
ف��ع��ال حت�����س��ي��ل االي�������رادات او دفع 
اال�ستحقاق  الأ�سا�ض  وفقا  النفقات 

املتبع فى القطاع احلكومى.
ايرادات  47 : تقيد جميع  - م��ادة 
وال����ت����زام����ات وت���ع���ه���دات ال����دوائ����ر 
احلكومية بالعملة الر�سمية لدولة 
االم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وهى 

الدرهم االإماراتي.
دع����وى  ت�����س��م��ع  ال   :  48 م������ادة   -
باية  احلكومية  ال��دوائ��ر  مطالبة 
بها  يطالب  ال  دي��ون  او  م�ستحقات 
�سنوات  ثالث  م��رور  بعد  ا�سحابها 
وتنقطع  ا���س��ت��ح��ق��اق��ه��ا  ت���اري���خ  م���ن 
امل��ط��ال��ب��ة بها  اذا مت���ت  امل����دة  ه����ذه 
ويرتب  ق�سائية  او  اداري���ة  ���س��واء 
ب���دء �سريان  ع��ل��ى ذل���ك االن��ق��ط��اع 
م���دة ج���دي���دة وي�����س��ت��ث��ن��ى م���ن ذلك 
املجل�ض  رئي�ض  م��ن  ردة  يعتمد  م��ا 

التنفيذى.
- مادة 49 : ترفع الدائرة تقارير 
دوري���ة ك��ل ث��الث ا�سهر على االقل 
تنفيذ  التنفيذى حول  املجل�ض  اىل 
الطارئة  واملوازنات  العامة  املوازنة 
املاىل  االداء  فيه  تبني  دائ���رة  لكل 

للدوائر احلكومية.
جميع  ت���خ�������س���ع   :  50 م��������ادة   -
فى  امل��ال��ي��ة  االث���ار  ذات  الت�سرفات 
املالية  للرقابة  احلكومية  الدوائر 
مدى  من  التاأكد  بهدف  الداخلية 
واالنظمة  ال��ت�����س��ري��ع��ات  ت��ط��ب��ي��ق 
وال�سيا�سات املعمول بها والتعليمات 
ال�سادرة والتاأكد من مدى �سالمة 
نظم ال�سبط الداخلى واالجراءات 

املطبقة.
- م���ادة 51 : ت�����س��در ال���دائ���رة فى 
ن��ه��اي��ة ���س��ه��ر ن��وف��م��رب ع��ل��ى اق�سى 
ب�سان  خ���ط���ي���ا  ت���ع���م���ي���م���ا  ت����ق����دي����ر 
اق��ف��ال احل�����س��اب��ات واع����داد م�سروع 
احل�ساب اخلتامى املوحد للحكومة 
الفرعية  اخل��ت��ام��ي��ة  واحل�����س��اب��ات 
فية  مو�سحا  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��دوائ��ر 
التى  واملواعيد  والتعليمات  اال�س�ض 
احلكومية  ال�����دوائ�����ر  ع���ل���ى  ي���ج���ب 

التقيد بها.
- مادة 52 : تعد كل دائرة حكومية 
عن  بها  اخلتامى  احل�ساب  م�سروع 
وتقدمة  املنق�سية  امل��ال��ي��ة  ال�����س��ن��ة 
اىل الدائرة م�ستمال على البيانات 
بالتعميم  امل��ط��ل��وب��ة  واالي�����س��اح��ات 
ال�������س���ادر ع���ن ال����دائ����رة وذل�����ك فى 
ال�سنة  م���ن  ف���رباي���ر  ���س��ه��ر  ن��ه��اي��ة 

املالية التالية بحد اق�سى.
الرقابة  دائ���رة  : تقوم   53 م��ادة   -
املالية مبراجعة م�سروع احل�سابات 
احلكومية  ل����ل����دوائ����ر  اخل���ت���ام���ي���ة 
املرفقة مب�سروع احل�ساب اخلتامى 
وطلب  مالحظاتها  واب���داء  املوحد 
بتقرير  وذلك  الالزمة  التعديالت 
ال����دائ����رة فى  ت��ب��ل��غ��ة اىل  م��ب��دئ��ى 
تاريخ  م����ن  ���س��ه��ر  اق�������س���اه  م���وع���د 
الدائرة  ، وت��ق��وم  امل�����س��روع  ا���س��ت��الم 
فى  ال���واردة  املالحظات  على  بالرد 
الرقابة  ل��دائ��رة  امل��ب��دئ��ى  ال��ت��ق��ري��ر 
امل��ال��ي��ة خ����الل م����دة اق�����س��اه��ا 15 
ي��وم��ا ، ح��ي��ث ت��ق��وم االخ�����رية على 
�سوء الرد باإعداد التقرير النهائى 

من يفو�سه.
م�ستند  دف����ع  ي��ت��م   :  33 م�����ادة   -
اال�ستحقاق  �ساحب  اىل  ال�����س��رف 
م�سرفى  حتويل  او  �سيك  مبوجب 
كل  بح�سب  اخ���رى  دف��ع  اداة  اى  او 
ح��ال��ة وح�����س��ب ال��ت��ط��ور ف���ى اليات 

الدفع االآىل او امل�سرفى.
- مادة 34 : على الدائرة احلكومية 
مراعاة عدم تركيز عمليات ال�سراء 
واخل���دم���ات ف���ى اال���س��ه��ر االخ���رية 
ا�ستنفاذ  ب��ه��دف  املالية  ال�سنة  م��ن 
وج����ود  دون  امل�����وازن�����ة  اع����ت����م����ادات 
متا�سيا  ل��ذل��ك  م���ربر  او  مقت�سى 
مع �سيا�سة احلفاظ على املال العام 

وتر�سيد االنفاق احلكومي.
اى  ط���ل���ب  ي���ت���م  ال   :  35 م������ادة   -
اعتمادات ا�سافية من قبل الدوائر 
ال�سرورة  حالة  ف��ى  اال  احلكومية 
تغطيتها  ام��ك��ان��ي��ة  ا���س��ت��ن��ف��اذ  وب��ع��د 
اعتمادات  م��ن  م��ن��اق��الت  مب��وج��ب 
املوازنة ويتم تقدمي طلب االعتماد 
معزز  ال������دائ������رة  اىل  اال�����س����اف����ى 
لهذا  والداعمة  املوؤيدة  بامل�ستندات 
بدرا�سة  ال���دائ���رة  وت��ق��وم  ال��ط��ل��ب، 
ورفعها  االإ�سافى  االعتماد  طلبات 
متهيدا  ال��ت��ن��ف��ي��ذى  امل��ج��ل�����ض  اىل 
للموافقة  للحاكم  ورفعة  لدرا�سة 
علية ، وال يجوز للدائرة احلكومية 
املعنية ا�ستخدام االعتماد االإ�سافى 
اال بعد املوافقة علية وفى الغر�ض 
ما  ب��ت��ق��دمي  وت��ل��ت��زم  ل��ه  املخ�س�ض 

يفيد ذلك اىل الدائرة.
للدائرة  ي���ج���وز  ال   :  36 م�����ادة   -
غر�ض  اى  ع��ل��ى  احل�����س��ول  مطلقا 
ترتب  م�����س��رف��ي��ة  ت�����س��ه��ي��الت  او 
ايا  احلكومة  على  مالية  التزامات 
كان نوعها او غر�سها او ا�سبابها اال 
خطية  موافقة  على  احل�سول  بعد 
م�سبقة من املجل�ض التنفيذى بناء 

على اأمر كتابى من احلاكم.
ع��م��ل��ي��ة حتقق  ت��ت��م   :  37 م����ادة   -
وفقا  االي����رادات  وت��وري��د  وحت�سيل 
ملرحلة حتقق االي��راد وهى املرحلة 
مقدار  حتديد  مبوجبها  يتم  التى 
وفقا  التح�سيل  ال��واج��ب  االي����راد 
لالإداة القانونية التى مت مبوجبها 
حت�سيل  ومرحلة   ، االي���راد  فر�ض 
االيراد وهى املرحلة التى يتم فيها 
نقدا  �سواء  املقرر  االي���راد  حت�سيل 
م�سرفية  حتويالت  او  ب�سيكات  او 
و�سيلة دفع م�سرفية اخرى  اى  او 
ت���وري���د االي�������راد وهى  ، وم���رح���ل���ة 
املرحلة التى يتم فيها ايداع االيراد 
لدى  املفتوح  االي���رادات  ح�ساب  فى 

احد امل�سارف.
االي�������رادات:  ان�����واع   :  38 م�����ادة   -
االي��������رادات اجل���اري���ة وت��ت��م��ث��ل فى 
الر�سوم والغرمات وااليجارات وما 
الر�سمالية  واالي�����رادات  �سابهعها، 
وتتمثل فى االي��رادات الناجتة عن 
فى  اال�ستثمارات  او  املالية  االوراق 
ت�ساهم  او  متلكها  ال��ت��ى  ال�����س��رك��ات 
فيها احلكومة ، وااليرادات الناجتة 
ع��ن ف��وائ��د ال���ودائ���ع او ال�����س��ن��دات ، 
االي���رادات االخ��رى وي��درج �سمنها 
اى ان���واع االي����رادات االخ���رى التى 

مل يرد ذكرها فى هذة املادة.
تخ�س�ض  ي��ج��وز  ال   :  39 م����ادة   -
اي�������راد م���ع���ني ل��ت��غ��ط��ي��ة او اج�����راء 
املح�سلة  االي������رادات  ب��ني  امل��ق��ا���س��ة 

والنفقات امل�سروفية.
- مادة 40 : يجوز للدائرة اعتماد 
نظام التح�سيل من خالل بطاقات 
وبطاقات  االل���ك���رون���ى  ال����دره����م 
وذلك  للتح�سيل  كو�سيلة  االنتمان 
االلكرونية  االج��ه��زة  ب��ا���س��ت��خ��دام 
لتح�سيل  ق��ب��ل��ه��ا  م����ن  امل���ع���ت���م���دة 
االيرادات او اى و�سيلة اخرى تراها 
االلكرونى  للتطور  طبقا  منا�سبة 
العاملى  وال����دف����ع  ال��ت��ح�����س��ي��ل  ف����ى 
واخ��ر ت��ط��ورات فى ه��ذا ال�سان مبا 
يواكب الع�سر ويجب على الدوائر 
بجميع  االح����ت����ف����اظ  احل���ك���وم���ي���ة 
املعامالت  بتلك  املتعلقة  امل�ستندات 
االأجهزة  ع��ن  ال�����س��ادرة  وال��ب��ي��ان��ات 
االلكرونية او اى م�ستندات اخرى 

لتاأكيد �سحتها.
دائ����رة  الى  ي���ج���وز   :  41 م�����ادة   -
ان  ال��دائ��رة  موافقة  بعد  حكومية 
دائ����رة ح��ك��وم��ي��ة اخرى  ت��ع��ه��د اىل 
ب��ت��ح�����س��ي��ل ج�����زء م����ن اي����رادات����ه����ا 
التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  وحت���دد  عنها 
بهذا  اتباعها  ال��واج��ب  االإج�����راءات 

ال�سان.
42 : يتم حترير ال�سيكات  - مادة 
احلكومية  ال��دائ��رة  با�سم  امل�ستلمة 

ب���ن���ود ج���دي���دة فى  او  ا����س���ت���ح���داث 
اى م��ن اب����واب امل���وازن���ة ب��ق��رار من 
احلاكم او من يفو�سه بعد العر�ض 
دون  وذلك  التنفيذى  املجل�ض  على 
اخ��الل مب��ا ورد ف��ى امل���واد املذكورة 
اع��������اله ب�������س���ان ت���ع���دي���ل امل�����وازن�����ة 

واملناقالت.
الدوائر  على  يجب   :  23 م���ادة   -
ب����اع����داد بيان  ال���ق���ي���ام  احل��ك��وم��ي��ة 
ال�سهرية  ال��ن��ق��دي��ة  ب��اح��ت��ي��اج��ات 
ف����ى �����س����وء خ��ط��ط��ه��ا وب���راجم���ه���ا 
باهدافها  يرتبط  ومب��ا  التنفيذية 
فور  املالية  ال�سنة  خالل  الرئي�سية 
ورفعة  املعتمدة  مبوازنتها  تبليغها 
اىل الدائرة ملناق�سة ، متهيدا لقيام 
التمويل  ب��رن��ام��ج  ب��اع��داد  ال��دائ��رة 
ال�������س���ه���رى ال�������الزم ل��ت��غ��ط��ي��ة تلك 

االحتياجات.
- م���ادة 24 : ال ي��ج��وز ���س��رف اى 
الغر�ض املخ�س�ض  اعتماد فى غري 
اى  اإدراج  يعنى  ال  ،ك��م��ا  اج��ل��ة  م��ن 
اعتماد فى املوازنة جواز �سرفة ما 

مل يكن هناك مقت�سى ل�سرفة.
25 : كل اعتماد مدرج فى  - مادة 
ال�سرف  م�ستحق  يكن  مل  امل��وازن��ة 
ال�سنة  خ��الل  �سرفة  يتقرر  مل  او 

املالية يبطل العمل بة.
26 : ي��ت��م االرت���ب���اط على  - م���ادة 
االع��ت��م��ادات مب��ج��رد ���س��دور االداة 
القانونية التى ترتب التزاما ماليا 
ع��ل��ى ال����دائ����رة االق��ت�����س��ادي��ة ، وال 
ترتب  االرتباط مب�سروفات  يجوز 
التزامات مالية جتاوز ال�سنة املالية 
اىل �سنوات مقبلة فيما عدا احلاالت 
التالية على �سبيل احل�سر : عقود 
املوظفني وعقود التوريد وااليجار 
يجوز  حيث  وال�سيانة  واخل��دم��ات 
اب��رام��ه��ا مل���دة ث���الث ���س��ن��وات كحد 
املجل�ض  وي��ج��وز مب��واف��ق��ة  اق�����س��ى 
التنفيذى بناء على عر�ض الدائرة 
تزيد  اال  ع���ل���ى  امل������دة  ه�����ذة  زي�������ادة 
امل��ب��ال��غ ال�����س��ن��وي��ة امل�����س��روف��ة لقاء 
ال�سنوى  االعتماد  عن  العقود  هذه 
املوازنة  ال��غ��ر���ض ف��ى  ل��ه��ذا  امل����درج 
امل�������س���روع���ات ح��ي��ث يجوز  وع���ق���ود 
للكلفة  ا���س��ت��ن��ادا  عليها  االرت���ب���اط 
يتم  ان  ع��ل��ى   ، ل��ل��م�����س��روع  ال��ك��ل��ي��ة 
التقيد بال�سرف اثناء ال�سنة املالية 
للم�سروع  املخ�س�سة  باالعتمادات 

فى املوازنة .
للدوائر  ي��ج��وز  ال   :  27 م����ادة   -
الوظائف  ع���دد  زي�����ادة  احل��ك��وم��ي��ة 
تعديل  او  العامة  باملوازنة  املعتمدة 
درجاتها او منح ترقيات او عالوات 
جديدة  وظ����ائ����ف  ا����س���ت���ح���داث  او 
خالفا  ج����دد  م��وظ��ف��ني  ت��ع��ي��ني  او 
لالعتمادات املقررة بقانون املوازنة 
العامة اإال بقرار من رئي�ض املجل�ض 

التنفيذى.
- م��ادة 28 : ف��ى ح��ال ع��دم اجناز 
احد امل�سروعات املدرجة فى املوازنة 
ترحليه  ي��ت��م  امل��ال��ي��ة  ال�سنة  خ���الل 
ويدرج باقى االعتماد غري املن�سرف 

فى موازنة ال�سنة املالية التالية.
النفقات  ت�سوية  تتم   :  29 م��ادة   -
ب��ال��ت��ح��ق��ق م���ن ث��ب��وت االل����ت����زام او 
احلكومية  ال�����دائ�����رة  ع���ل���ى  ال�����ني 
وحت����دي����د ق��ي��م��ت��ه ال��ف��ع��ل��ي��ة وان����ه 
ي�سقط  ومل  االداء  م�ستحق  ا�سبح 
ذلك  ويتم  اال�سباب  من  �سبب  الأى 
بتوفري امل�ستندات واالدلة الثبوتية 
ال��ت��ى ت��وؤي��د ذل��ك وت�����س��در الدائرة 

التعليمات الالزمة لذلك.
30 : يتم االم��ر بال�سرف  - م��ادة 
بعد التحقق من توفري االعتمادات 
و�سحة  امل����وازن����ة  ف���ى  امل��خ�����س�����س��ة 
الدائرة  رئي�ض  ويعترب  االرت��ب��اط 
احل��ك��وم��ي��ة او م���ن ي��ن��وب ع��ن��ة هو 
االمر بال�سرف وذلك دون االخالل 
ب��ق��واع��د ال�����س��ب��ط ال��داخ��ل��ي ويتم 
االمر بال�سرف على منوذج م�ستند 

ال�سرف املعد من قبل الدائرة.
احل�سابات  فتح  يتم   :  31 م���ادة   -
بالتوقيع  وال��ت��ف��وي�����ض  امل�����س��رف��ي��ة 
على ال�سيكات واملعامالت امل�سرفية 
مبوجب كتاب موقع من احلاكم او 
الدائرة  على  وت��ق��ع   ، يفو�سه  م��ن 
م�سوؤولية اخطار البنوك وامل�سارف 
احلكومة  م���ع���ه���ا  ت���ت���ع���ام���ل  ال����ت����ى 
وحدد  بال�سرف  املخولني  باأ�سماء 
ال�����س��الح��ي��ات امل��ق��ررة ل��ه��م ومناذج 
التوقيع واى تعديالت او حتديثات 

تطرا عليها مبا�سرة.
روات�����ب  دف�����ع  ي���ت���م   :  32 م������ادة   -
املوظفني فى نهاية كل �سهر ويجوز 
دفعه قبل ذلك بقرار من احلاكم او 

تقدم   : امل��وازن��ة  16 م�سروع  م��ادة 
م�ساريع املوازنة التقديرية للدوائر 
خالل  ال�����دائ�����رة  اىل  احل���ك���وم���ي���ة 
�سبتمرب  �سهر  نهاية  اق�ساها  م��دة 
مرفقة  اجل��اري��ة  املالية  ال�سنة  من 
حال  وف���ى  التف�سيلية  ب��ال��ب��ي��ان��ات 
ال���دوائ���ر احلكومية  اح���دى  ت��اأخ��ر 
عن تقدمي امل�سروع خالل هذه املدة 
تتوىل الدائرة مبعرفتها اعداد هذا 
امل�سروع على اأ�سا�ض تقديرات ال�سنة 
احلكومية  ال��دائ��رة  لتلك  اجل��اري��ة 
التعديالت  ب��االع��ت��ب��ار  االخ����ذ  م��ع 
ال���دائ���رة جتميع  ت��ت��ول   ، امل��ن��ا���س��ب��ة 
التقديرية  امل�����وازن�����ات  م�������س���اري���ع 
مناق�سة  بعد  احلكومية  ب��ال��دوائ��ر 
املوازنة  م���ع جل��ن��ة  امل�����س��اري��ع  ه���ذه 
بغر�ض  دائ����������رة  ب����ك����ل  اخل����ا�����س����ة 
املنا�سبة  التقديرات  اىل  الو�سول 
املوازنة  م�����س��روع  الإع����داد  متهيدا   ،

العامة لالإمارة.
مادة 17  التاأخر يف اعداد املوازنة 
: فى جميع االحوال التى ال ي�سدر 
فيها قانون املوازنة العامة قبل بدء 
وفقا  العمل  ي�ستمر  املالية  ال�سنة 
موازنة  ف���ى  ال�������واردة  ل��ل��ت��ق��دي��رات 
  12-  1 وبن�سبة  ال�سابقة  ال�سنة 
فيها  معتمدة  م��وازن��ة  انها  ل��و  كما 
ع���دا امل�����س��اري��ع امل���درج���ة ب��ه��ا فيتم 
فى  املعتمدة  للخطة  وفقا  ال�سرف 
هذا ال�ساأن اىل حني �سدور املوازنة 
اجلديدة على ان ت�ساف االيرادات 
وال��ن��ف��ق��ات خ��الل تلك ال��ف��رة اىل 
ح�����س��اب��ات امل����وازن����ة اجل���دي���دة بعد 

�سدورها.
العامة  امل���وازن���ة  ا���س��دار   18 م���ادة 
العام  امل����دي����ر  ي���رف���ع  وت���ع���دي���ل���ه���ا: 
م�سروع املوازنة التقديرية ال�سنوية 
التنفيذى  امل��ج��ل�����ض  اىل  ل���الإم���ارة 
���س��ه��ر اكتوبر  ن��ه��اي��ة  اق�����س��ى  ب��ح��د 
بدرا�سة  التنفيذى  املجل�ض  ويقوم 
وطلب  امل��وازن��ة  م�����س��روع  ومناق�سة 
اق�سى  االمر بحد  لزم  اذا  تعديلها 
وتقوم   ، ن��وف��م��رب  ���س��ه��ر  م��ن��ت�����س��ف 
التعديالت  ب�����اإج�����راءات  ال����دائ����رة 
امل�سروع  املطلوبة ان وجدت واع��ادة 
التنفيذى بحد اق�سى  املجل�ض  اىل 
نهاية �سهر نوفمرب ويتوىل املجل�ض 
النهائى  امل�سروع  عر�ض  التنفيذى 
على  لالإمارة  التقديرية  للموازنة 
احل��اك��م الإق�����راره وا����س���دارة خالل 

مدة اق�ساها نهاية �سهر دي�سمرب.
ال���دائ���رة اخطار  ت��ت��وىل   19 م���ادة 
ج����م����ي����ع ال���������دوائ���������ر احل����ك����وم����ي����ة 
عن  املعتمدة  التقديرية  مبوازنتها 
قانون  ا���س��دار  ف���ور  امل��ال��ي��ة  ال�سنة 
ل���الإم���ارة مرفقا  ال��ع��ام��ة  امل���وازن���ة 
املتعلقة  ال��ع��ام��ة  ال���ت���اأ����س���ريات  ب��ه��ا 

بتنفيذها.
االعتمادات  ن��ق��ل  ي��ج��وز   20 م���ادة 
امل���درج���ة م��ن ب��ن��د اىل اخ���ر �سمن 
ال���ب���اب ال���واح���د ب���ق���رار م���ن املدير 
الدائرة  م��ن  طلب  على  بناء  ال��ع��ام 
احل���ك���وم���ي���ة امل���ع���ن���ي���ة م���رف���ق���ا به 
كما   ، النقل  لهذا  املوجبة  اال�سباب 
يجوز نقل االعتمادات املدرجة من 
ب����اب الخ����ر ب���ق���رار م���ن احل���اك���م او 
ع��ر���ض من  ب��ن��اء على  م��ن يفو�سه 
بيان  به  مرفقا  التنفيذى  املجل�ض 
اال�سباب املوجبة لذلك ، يجوز عند 
االعتمادات  م��ن  ال��ن��ق��ل  ال�����س��رورة 
امل��خ�����س�����س��ة ل���دائ���رة ح��ك��وم��ي��ة اىل 
دائ���������رة ح���ك���وم���ي���ة اخ�������رى ب���ق���رار 
م��ن احل��اك��م ب��ع��د ع��ر���ض امل����ربرات 
النقل  ل��ذل��ك  امل����وؤي����دة  وال��ب��ي��ان��ات 
فى  وذل���ك  التنفيذى  املجل�ض  م��ن 
احلاالت التالية على �سبيل احل�ض 
لالإمارة  ال�سنوية  اخلطة  تعديل   :
يوؤدى  قد  مبا  املالية  ال�سنة  خ��الل 
االعتمادات  اح���د  ا���س��ت��ع��م��ال  ل��ع��دم 
الدائرة  ف��ى  منه  ج��زء  او  امل��درج��ة 
امل���ن���ق���ول م��ن��ه��ا وح����اج����ة ال����دائ����رة 
املنقول اليها لالعتماد الذى تقرر 
، وق����وع ظروف  ا���س��ت��خ��دام��ه  ع���دم 
متوقعة  ت���ك���ن  مل  ط����ارئ����ة  ع���ام���ة 
تتطلب  العامة  املوازنة  اع��داد  عند 
ملواجهتها  االم������وال  اىل  احل���اج���ة 
االعتمادات  ا�سافة  امكانية  وع��دم 

من م�سادر اخرى .
للدوائر  ي��ج��وز  ال   :  21 م����ادة   -
احلكومية ا�سافة اى اعتمادات على 
للموازنة  االج��م��ال��ي��ة  ال��ت��ق��دي��رات 
ال��ع��ام��ة اال ب��ن��اء ع��ل��ى االج�����راءات 
التى ت�سعها الدائرة وبعد العر�ض 
ومبوافقة  التنفيذى  املجل�ض  على 

احلاكم او من يفو�سه.
ل���ل���دائ���رة  ي����ج����وز   :  22 م�������ادة   -

ت�سند للدائرة تكون الزمة لتحقيق 
اهداف هذا القانون.

احلكومية  ال��دوائ��ر  تلتزم   6 م���ادة 
ب��ت��ط��ب��ي��ق اح�����ك�����ام ه������ذا ال���ق���ان���ون 
والئ��ح��ت��ه ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال����ق����رارات 
والتعاميم  وال��ن��ظ��م  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

ال�سادرة عن الدائرة .
ال�سنة  : تبدا  املالية  ال�سنة   7 مادة 
احلكومية  ال��دوائ��ر  جلميع  املالية 
اخل���ا����س���ع���ة ل��ت��ط��ب��ي��ق اح����ك����ام هذا 
يناير  م����ن  االول  ف����ى  ال����ق����ان����ون 
وتنتهى فى احلادى والثالثني من 

�سهر دي�سمرب من ذات ال�سنة.
م����������ادة  8 ي����ت����م ت���ط���ب���ي���ق ا����س���ا����ض 
ت�سجيل  ي��ت��م  ح��ي��ث  اال���س��ت��ح��ق��اق 
ال��ع��م��ل��ي��ة ع��ن��د ا���س��ت��ح��ق��اق��ه��ا ومبا 
املحا�سبية  امل���ع���اي���ري  م���ع  ي���ت���واف���ق 

املطبقة فى القطاع احلكومى.
امل���وازن���ة مبر�سوم  ت�����س��در   9 م����ادة 
املقدر  االي������رادات  ج��م��ي��ع  يت�سمن 
املقدر  النفقات  وجميع  حت�سيلها 
احلكومية  ال��دوائ��ر  لكافة  انفاقها 
من  وي�ستثنى   ، مالية  �سنة  خ��الل 

ذلك املوازنات الطارئة.
مادة 10 يتم متويل املوازنة العامة 
ال�����س��ن��وي��ة م����ن خ�����الل االي��������رادات 
وفقا  امل��اىل  الدعم  احلكومية ومن 

ملا يقررة احلاكم فى هذا ال�ساأن.
على   : النفقات  تر�سيد   11 م���ادة 
ج���م���ي���ع ال�����دوائ�����ر احل���ك���وم���ي���ة ان 
القواعد  اط��ار  ف��ى  اعتمادها  تنفق 
القانونية املقررة وبكفاءة تامة دون 
ا�سراف وطبقا لتعليمات وتوجيهات 
الدائرة ، بحث يتم حتقيق االهداف 
واجن��از اخلدمات على اف�سل وجة 

وباقل تكلفة وفى الوقت املحدد.
مادة 12 تعليمات املوازنة : ي�سدر 
امل��ج��ل�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذى ف���ى ف����رة ال 
كل  من  يوليو  �سهر  نهاية  تتجاوز 
ب�سان  ال���دائ���رة  اىل  تعليمات  �سنة 
العامة  امل����وازن����ة  م�������س���روع  اع������داد 
التقديرية ال�سنوية لالمارة لل�سنة 

املالية القادمة.
امل��وازن��ة :  13 تعميم اع���داد  م���ادة 
ت�سدر الدائرة بناء على التعليمات 
التنفيذى  امل��ج��ل�����ض  م���ن  ال�������واردة 
ال�����دوائ�����ر  اىل  ����س���ن���وي���ا  ت���ع���م���ي���م���ا 
تعليمات  ف��ي��ه  حت����دد  احل��ك��وم��ي��ة 
التقديرية  امل��وازن��ة  م�ساريع  اع��داد 
ل����الإم����ارة ، وذل����ك بحد  ال�����س��ن��وي��ة 
اق�����س��ى اخل��ام�����ض ع�����س��ر م���ن �سهر 
اغ�������س���ط�������ض م���رف���ق���ا ب����ه ال���ن���م���اذج 

الالزمة العداد م�سروع املوازنة.
مادة 14 ت�سكل جلنة فى كل دائرة 
الدائرة  م��دي��ر  ب��رئ��ا���س��ة  ح��ك��وم��ي��ة 
م�سروع  باأعداد  تخت�ض  احلكومية 
امل���وازن���ة ال��ت��ق��دي��ري��ة اخل��ا���س��ة بها 
على ان تراعى على وجة اخل�سو�ض 
ما يلى : االلتزام باملواعيد املحددة 
التى حتددها  واملعايري  وال�سوابط 
ال�سنوي  ال��ت��ع��م��ي��م  ف����ى  ال�����دائ�����رة 
املغاالة  ع����دم  وم����رع����اه  ل��ل��م��وازن��ة 
ف��ى ت��ق��دي��رات امل��وازن��ة بحث يجب 
االخذ فى االعتبار النتائج الفعلية 
ماليتني  ���س��ن��ت��ني  الخ����ر  ال�����س��اب��ق��ة 
على االق���ل ، واالل��ت��زام ف��ى تقدير 
اي�������رادات ال����دائ����رة احل��ك��وم��ي��ة مع 
االخت�سا�سات املنوطة بها ، ويراعى 
امل�سروعات  ت���ق���دي���ر  اع�������داد  ع���ن���د 
اخلا�سة بالدائرة احلكومية وجود 
امل�سروعات  ل��ت��ل��ك  م��ع��ت��م��دة  خ��ط��ة 
تنفيذية  ب�����رام�����ج  اىل  م��ق�����س��م��ة 
االجهزة  ق��درة  فيها  يراعى  �سنوية 
املعنية  بالدائرة  التنفيذية  الفنية 
املالية  ال�سنة  خ��الل  التنفيذ  على 
ربط  على  والعمل  املوازنة  مو�سوع 
التخزين  ب�سيا�سة  ال�سراء  �سيا�سة 
ال�سراء  ع��م��ل��ي��ات  ت��ت�����س��م��ن  ب��ح��ث 
ت��وف��ري احل���د االدن����ى امل��ط��ل��وب من 
ان  دون  للت�سغيل  ال���الزم���ة  امل����واد 

يوؤدى ذلك اىل التكد�ض.
يتم   : ال���وازن���ة  ت��ب��وي��ب   15 م����ادة 
ت���ب���وي���ب م���������س����روف����ات واي����������رادات 
ال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة ال�������واردة فى 
التايل  النحو  على  العامة  امل��وازن��ة 
النفقات  ي��ب��ني  ادارى  ت��ب��وي��ب   :
وااليرادات اخلا�سة بكل دائرة على 
حدة ، تبويب نوعى ويبني النفقات 
وااليرادات على ا�سا�ض طبيعية ونوع 
يخ�س�ض  بحث  االي���راد  او  النفقة 
االيرادات  او  النفقات  نوع من  لكل 
باب م�ستقل يتم تق�سيمه اىل فئات 
وبنود حمددة ، ويتم تبويب املوازنة 
فى كل دائرة حكومية وفقا للتبويب 
االول  البند  فى  املنوه عنة  النوعي 

على ا�سا�ض احتياجاتها.

ال�سمو حاكم  ���س��اح��ب   : احل��اك��م    
امل��ج��ل�����ض :  ال���ق���ي���وي���ن. رئ���ي�������ض  ام 
الإم���ارة  التنفيذى  املجل�ض  رئ��ي�����ض 
حكومة   : احل��ك��وم��ة  ال��ق��ي��وي��ن.  ام 
التنفيذى  امل��ج��ل�����ض  ال��ق��ي��وي��ن.  ام 
: امل��ج��ل�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذى الم������ارة ام 
اى   : احلكومية  الدوائر  القيوين. 
دائرة او جمل�ض او ادارة او هيئة او 
موؤ�س�سة او �سلطة او اى جهة اخرى 
او جزئيا  ك��ل��ي��ا  م��وازن��ات��ه��ا  ت��دخ��ل 
ام  حلكومة  العامة  امل��وازن��ة  �سمن 
ال�سئون  دائ��رة   : الدائرة  القيوين. 
الدائرة  رئي�ض  واالداري�����ة.  امل��ال��ي��ة 
الرئي�ض  ب���ه  ي��ق�����س��د   : احل��ك��وم��ي��ة 
امل���ع���ن���ى ل����ل����دائ����رة احل���ك���وم���ي���ة او 
���س��الح��ي��ات مماثلة  م���ن مي���ار����ض 
ل�������س���الح���ي���ات رئ����ي���������ض ال�����دائ�����رة 
احلكومية. املدير العام : مدير عام 

دائرة ال�سئون املالية واالدارية.
مدير   : احلكومية  ال��دائ��رة  مدير 
او  املعنية  احلكومية  ال��دائ��رة  ع��ام 

االمني العام او املدير التنفيذى.
احلكومة  موازنة   : العامة  املوازنة 
امل��ع��ت��م��دة ب��ق��ان��ون وت��ت�����س��م��ن بيان 
االيرادات املقدر حت�سيلها والنفقات 
احلكومية  للدوائر  انفاقها  املقدر 
الطارئة  املالية  مالية معينة  ل�سنة 
: املوازنة التى تعد الغرا�ض موؤقتة 
او طارئة. االيرادات : وهى ت�ستمل 
على جميع املبالغ املح�سلة وت�سمل 
والغرامات  ال��ر���س��وم  ح�سر  دومن���ا 
واجلمارك  وال�سرائب  وااليجارات 
واالرب����������اح وغ�����ريه�����ا. ال���ن���ف���ق���ات : 
وت�ستمل على جميع املبالغ املن�سرفة 
وت�������س���م���ل دومن��������ا ح�������س���ر روات������ب 
ال�سلعية  وامل�����س��ت��ل��زم��ات  امل��وظ��ف��ني 
االخرى  والنفقات  واملنح  واخلدية 
وم�سروفات  ال��ث��اب��ت��ة  وامل���وج���ودات 
اال�ستثمارية واخلدمية  امل�سروعات 

والتعوي�سات وغريها.
مادة 3 اهداف املوازنة والتى تهدف 
واالدارة  ال�����س��ف��اف��ي��ة  حت��ق��ي��ق  اىل 
وادارة  ال����ع����ام  ل���ل���م���ال  ال���ر����س���ي���دة 
اخلدمات  م�ستوى  ورف���ع  االم����وال 
احل���ك���وم���ي���ة امل���ق���دم���ة ب�����االإم�����ارة ، 
دون  احلكومية  النفقات  وتر�سيد 
املقدمة  اخلدمات  بجودة  االخ��الل 
�سوابط  وو�سع  االي���رادات  وتقنني 
حت�سيلها وو�سع معايري و�سوابط 
لتقييم  العالية  وامل�ستجدات  تتفق 
ال��رق��اب��ة على  ب��ه��دف  امل���اىل  االداء 

االيرادات والنفقات احلكومية .
املجل�ض  اخ���ت�������س���ا����س���ات   4 م�������ادة 
التنفيذى : درا�سة ال�سيا�سة املالية 
احلاكم  ع��ل��ى  وع��ر���س��ه��ا  للحكومة 
االنفاق  �سقف  وحتديد  العتمادها 
ال��ع��ام ل���الإم���ارة ب��ن��اء ع��ل��ى مقرح 
العامة  امل��وازن��ة  ومناق�سة  ال��دائ��رة 
على  وعر�سها  الطارئة  وامل��وازن��ات 
الإقرارها  التنفيذى  املجل�ض  رئي�ض 
للحاكم العتمادها  لرفعها  متهيدا 
ودرا���س��ة واع��ت��م��اد ال��ت��ق��اري��ر املالية 
والدورية عن اعمال املوازنة خالل 
احل�ساب  ودرا�����س����ة  امل��ال��ي��ة  ال�����س��ن��ة 
اخل��ت��ام��ى ل���الم���ارة وع��ر���س��ة على 
لرفعة  التنفيذى  املجل�ض  رئ��ي�����ض 
للحاكم العتمادة ، واأى مهام اخرى 
هذا  اه���داف  لتحقيق  الزم��ة  تكون 

القانون.
م����ادة 5 اخ��ت�����س��ا���س��ات ال����دائ����رة : 
القوانني  م�سروعات  واعداد  درا�سة 
املالية  بال�سئون  واملرا�سيم اخلا�سة 
املنظمة  القواعد  وو�سع  واالداري���ة 
ل��ت��ح�����س��ي��ل االي�������������رادات و����س���رف 
احل�سابات  واغ���الق  وفتح  النفقات 
احل�سابات  دليل  واع���داد  امل�سرفية 
املوازنة  واع�����داد  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال���ع���ام 
العامة لالإمارة واملوازنات الطارئة 
املعتمدة  امل��ال��ي��ة  لل�سيا�سات  وف��ق��ا 
واع������داد ال�����س��ي��ا���س��ات واالج�������راءات 
امل����ال����ي����ة وامل���ح���ا����س���ب���ي���ة ل���ل���دوائ���ر 
احل���ك���وم���ي���ة وت���ط���وي���ره���ا وادخ������ال 
ال���ت���ع���دي���الت ع��ل��ي��ه��ا ورف���ع���ه���ا اىل 
ح�ساب  وادارة  التنفيذى  املجل�ض 
االح���ت���ي���اط���ى اخل����ا�����ض ب����االم����ارة 
للدوائر  ال��ف��ن��ى  ال���دع���م  وت���ق���دمي 
املالية  امل����ج����االت  ف���ى  احل��ك��وم��ي��ة 
واالدارية واعداد احل�ساب اخلتامى 
للمجل�ض  ورف���ع���ة  ل���الم���ارة  ال���ع���ام 
املالية  التقارير  واع��داد  التنفيذى 
ال�����دوري�����ة ل��ل��ح��ك��وم��ة واال�����س����راف 
اخلا�سة  امل�سرفية  احل�سابات  على 
ب���ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة واال����س���راف 
حت�سيلها  ومتابعة  االي���رادات  على 
للموازنة  وف��ق��ا  ال��ن��ف��ق��ات  و���س��رف 
اخرى  اخت�سا�سات  واأى   ، املعتمدة 

•• ام القيوين - وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�ش االعلى حاكم ام القيوين القانون رقم 1 ل�شنة 2017 
ب�شاأن القانون املايل للدوائر املحلية يف حكومة ام القيوين .

وجاء فى القانون رقم 1 ل�شنة 2017 ، بعد االطالع على املر�شوم رقم 5 ل�شنة 2005 ب�شاأن ان�شاء دائرة ال�شئون املالية 
القيوين  باأم  املالية  الرقابة  ان�شاء دائرة  ب�شاأن   2006 ل�شنة   6 رقم  املر�شوم االمريي  ، وعلى  واالإداري��ة وتعديالته 
وتعديالته ، وعلى القانون رقم 1 ل�شنة 2011 ب�شان ان�شاء املجل�ش التنفيذى الإمارة ام القيوين ، وعلى القانون رقم 4 
ل�شنة 2013 ب�شاأن ا�شتحداث ادارة التدقيق الداخلي ، وعلى القانون رقم 1 ل�شنة 2016 ب�شاأن ا�شدار قانون املوارد 
1 ي�شمى هذا القانون املايل للدوائر  الب�شرية فى حكومة ام القيوين وتعديالته ، فقد ا�شدرنا القانون التايل: مادة 

املحلية يف حكومة ام القيوين » . مادة  2 التعريفات: االمارة : امارة ام القيوين.
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العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
 اعالن حكم بالن�سر 

يف  الدعوى رقم 2016/1894 ت ج 
املرفوعة من املدعي : البنك التجاري الدويل - �ض م ع 

اىل املدعي عليه : نا�سر �سيف حممد علي �سيف علي الطنيجي 
بان يوؤدي للمدعي مبلغا  املدعي عليه  بالزامكم   : حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري 
قدره مائتني وثالثة ع�سر الفا و�ستمائة وثالثة واربعون درهما و�سبعة وع�سرين فل�سا 
ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  �سحيفة  رفع  تاريخ  من   %3 بواقع  التاأخريية  والفائدة 
الر�سوم  من  باملنا�سب  الزامه  مع  به  املق�سي  املبلغ  ا�سل  على  الفائدة  تزيد  اال  على 
يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  اتعاب حماماة. حكما  درهم  والف  وامل�ساريف 
اعتبارا من اليوم التايل لالعالن ، وبوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�سار 

اليه و�ستتخذ بحقكم االيجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم . 
مكتب اإدارة الدعوى  

دولة المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

 اعالن حكم بالن�سر 
يف  الدعوى رقم 2016/1894 ت ج 

املرفوعة من املدعي : البنك التجاري الدويل - �ض م ع 
اىل املدعي عليه : اني�ض نايف عبداهلل الهري�ض  

مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزامكم   : املحكمة مبثابة احل�سوري  حكمت 
و 20  واربعة ع�سر درهما  الفا ومائتي  233.214.20 درهما )مائتان وثالثة وثالثني 
فل�سا( وفائدة قانونية بن�سبة 3.99% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى اىل عاية ال�سداد 

التام والزامه الر�سوم وامل�سروفات مبلغ 200 درهم مقابل اتعاب املحاماة
 ، لالعالن  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما 
وبوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�سار اليه و�ستتخذ بحقكم االيجراءات 

القانونية لتنفيذه �سدكم . 
مكتب اإدارة الدعوى  

دولة المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/590  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-با�ستا ريجينا - ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
زيورخ لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م - وميثل املدعية / موهانان �سانتي   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بدفع املبلغ املر�سد  
وامل�ساريف.  والر�سوم   %12 القانونية  والفائدة  دره��م(   44.477.58( ذمتها  يف 
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/3/29  ال�ساعة 8.30 �ض 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 االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/309  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�سركة �ستار اوت دور للدعاية واالعالن - ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ �سركة بي�سر كابيتال لال�ستثمار - ذ م م وميثله 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املطرو�سي    بخيت  احمد  عبداهلل  م��روان  عبداهلل   :
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن مببلغ وقدره )10000000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة 12%  وحددت لها جل�سة 
يوم االثنني  املوافق  2017/4/3  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2780  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-فهد بن را�سد بن �سعيد احليائي  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ اآر بي ام لتاأجري ال�سيارات - ذ م م وميثله : حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الها�سمي    برهان 
والفائدة  %12  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  وق��دره )178.500  مببلغ 
من املطالبة  وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت 
لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/4/3  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/25  جتاري كلي               

املدعي/  ان  اوو  جمهول حمل االق��ام��ة مبا  املدعي عليه / 1-ل��ري  اىل 
ال�سام�سي   قد  الغبار  را�سد  �سعيد  �سيف   : �سو�سيتي بيك �ض 1 وميثله 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   5982217.92( وق���دره  مببلغ  والت�سامم 
واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/3/27   
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ساعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/577  جتاري جزئي              

 - �سابقا  م - )املعروفة  م  ذ  ال�سيف التينو - �ض  املدعي عليه / 1- مطعم  اىل 
امل��دع��ي/ �سركة فري�ض  ان  ذا ه��اجن��اوت( جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا  مبطعم 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ك��ن��ع��ان   حليم  �سمري   : وميثله  م  م  ذ  ���ض  اك�سرب�ض 
درهم(   50.644.59( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
اال�ستحقاق   تاريخ   من   %12 والفائدة    املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
وح��ت��ى ال�����س��داد ال��ت��ام.  وح���ددت لها جل�سة ي��وم االح���د  امل��واف��ق  2017/3/26  
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/636  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-عمار عمر حممد اأحمد  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
موهندا�ض انبايان انبايان وميثله : بدر حممد علي القرق   قد اأقام عليك الدعوى 
 95.000( وق���دره  مبلغ  �سده  امل�ستدعي  ب���اأداء  اأم��ر  ا�ست�سدار  طلب  ومو�سوعها  
درهم( واملحرر عنه من املنذر اليه ال�سيك رقم )000127( والفائدة التجارية من 
تاريخ االرتداد 2016/1/16 وحتى ال�سداد التام ، والزام امل�ستدعي �سده بالر�سوم 
املوافق   االرب��ع��اء   ي��وم  امل��ح��ام��اة.   وح���ددت لها جل�سة  ات��ع��اب  وامل�ساريف ومقابل 
2017/3/29  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/244  ا�ستئناف جتاري   
 / املدخل  اخل�سم   ، بايابي  العابدين  زي��ن  1-يون�ض   / املدخل  اخل�سم  اىل 
2- زيبا باقر را�ستي الري   جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /�سركة 
�سو�سيتى بيك �ض وميثله : �سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي   قد ا�ستاأنف   
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2015/753 جتاري كلي بتاريخ 2016/2/21    
وحددت لها جل�سه يوم االثنني  املوافق 2017/5/1  ال�ساعة 10.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/1991  ا�ستئناف عمايل    

م   م  ذ   - االعالنية  اللوحات  لت�سميم  1-اك�سيبت  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
�سودري  جومان  �سرور  /عثمان  امل�ستاأنف  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
حممد �سرور جومان   قد ا�ستاأنف القرار  احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 
: 2016/5161 عمايل جزئي - بتاريخ 2016/11/27    وحددت لها جل�سه 
بالقاعة رقم  ال�ساعة 10.00 �سباحا   امل��واف��ق 2017/4/2    االح���د    ي��وم 
ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/341  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-كونكورديا م . د. م . �ض  جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�ستاأنف /ميديا وورلد - موؤ�س�سة فردية - وميثله : را�سد عبداهلل علي 
بن عرب   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/750 
جتاري كلي بتاريخ 2017/2/19    وحددت لها جل�سه يوم االحد   املوافق 
وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة    2017/4/9
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/268  ا�ستئناف تظلم جتاري   
ال��دي��ن  جمهول حمل  فهيم  ب��ن  ���س��ده/ 1-حم��م��د �سابر  امل�ستاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف /بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله  خالد 
كلندر عبداهلل ح�سني   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 
جل�سه  لها  وح���ددت      2016/10/20 بتاريخ  جت��اري  تظلم   2016/420  :
رقم  بالقاعة  م�ساء    17.30 ال�ساعة  امل��واف��ق 2017/3/29   االرب��ع��اء   ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/804  ا�ستئناف جتاري   

�سركة   - م  م  ذ  ���ض  ب��روك��رز  ان�سورن�ض  1-ليفيبلو�ض  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
التاأمني �ض ذ م م ( �سابقا  جمهول حمل االقامة  امل�ستقيم لو�سطاء  اخلط 
امل�ستاأنف /�سركة روي��ال تريدجن اكيومبنت بي يف وميثله : عبداهلل  مبا ان 
ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد  ال�سويدي    عبداهلل  عبدالوهاب  علي 
بالدعوى رقم : 2015/1579 جتاري كلي بتاريخ 2016/5/29    وحددت لها 
بالقاعة  ال�ساعة 10.00 �سباحا   املوافق 2017/3/28    الثالثاء   جل�سه يوم 
رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/381   تنفيذ جتاري  
م  2-  حممد  م  ذ  ادي�سن لاللكرونيات  وي�ض  �سركة  املنفذ �سده/1-  اىل 
امداد ح�سني مف�سل احمد جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/
ك�سيو قيوجن لني  ال�سيدة/  م وميثلها  م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  باد  اي  يف 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  �سريكه   قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )10128( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  .وعليه 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/544  جتاري جزئي              

كلر  امل��دع��ي/  ان  االق��ام��ة مبا  للمعار�ض  جمهول حمل  ارت��اج  املدعي عليه / 1-  اىل 
ميك�ض �ض ذ م م وميثلها/ نبيل ابراهيم عبد العزيز علي وميثله : را�سد �سيف �سعيد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان  �سيف الزبادي   قد 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )75.245 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها 
جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/3/29  ال�ساعة 8.30 �ض 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 االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/907  عمايل جزئي             

اىل امل��دع��ي عليه / 1- االب����داع ال��ذه��ب��ي ل��الع��م��ال ال��ف��ن��ي��ة  جم��ه��ول حمل 
عليك  اأق��ام  قد  املدعي / حممود عوي�سة حممود عوي�سة   ان  االقامة 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 )29437 
وامل�����س��اري��ف ورقم  وال��ر���س��وم  دره����م(  ع���ودة مببلغ )2000  وت���ذك���رة  دره����م( 
الثالثاء   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB167548039AE(ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.1  : بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة    2017/4/11 املوافق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/261  مدين جزئي

ان  املدعي عليه / 1- فار�ض جميل ح�سن  جمهول حمل االقامة مبا  اىل 
املدعي/ الهدف ال�سريع لتجارة االطارات �ض.ذ.م.م  قد اأقام عليك الدعوى 
درهم(   3400( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم 
املوافق  2017/4/10    التام. وحددت لها جل�سة يوم  االثنني  ال�سداد  وحتى 
اأو  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 2.D.17 بالقاعة  8.30 �ض  ال�ساعة 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/471  جتاري جزئي

امينة حممد  ����ض.ذ.م.م 2-  العامة  للتجارة  �ستار  وي�ست هاو�ض   -1 / املدعي عليه  اىل 
ب��روغ��از اخلليج وميثله:  امل��دع��ي/  امل�����س��ريى  جمهويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان  عو�ض 
عبدالرحمن حممد عبدالرحمن ال�سرهان النعيمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 
باال�سافة  و�سبعمائة درهما(  الفا  )اربعة وخم�سة وع�سرون  دره��م(   وق��دره )425.700 
اىل الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وبالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
املحاماة . وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  2017/4/4  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/491  جتاري جزئي

اىل اخل�سم املدخل / 1-  �ساندان بانريجي بو�سان  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ قهرمان لتجارة ال�سياج واال�سالك ال�سائكة �ض.ذ.م.م وميثله : حامد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبةا�سرداد  جواد عطية اخلزرجي   قد 
ال�سيكات.  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء   املوافق  2017/3/29   ال�ساعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/518  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/ 1-  ع��ادل حممد طفيل  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
اأقام  ق��د  ح�سني  ع��ب��داهلل  كلندر  خالد   : وميثله  ����ض.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سده مببلغ وقدره )39.337.77( 
تاريخ  �سهريا من   %2.49 بواقع  االتفاقية  الفائدة  ومع  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم 
بالر�سوم  وال���زام���ه  ال��ت��ام  ال�����س��داد  وح��ت��ى  يف:2016/8/25  احل��ا���س��ل  اال���س��ت��ح��ق��اق 
وامل�سروفات واالتعاب.  وحددت لها جل�سة يوم االحد   املوافق  2017/3/26   ال�ساعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch 2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/1617  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- جي ال ار انرنا�سيونال للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- راجي�ض راجيندران 
راجيندار - ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مالك ومدير �سركة جي ال ار انرنا�سيونال للتجارة 
العامة ذ.م.م - و�سامن �سخ�سي للقر�ض جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك برودا 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الزحمي  احمد  عبيد  مبارك  �سعيد   : وميثله 
والر�سوم  دره��م(   1.669.645.63( وق��دره  مببلغ  والت�سامن  بالتكافل  عليهما  املدعي  بالزام 
و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
احلكم بالنفاذ املعجل.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/3/30 ال�ساعة 9.30 �ض 
بالقاعة Ch 2.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 االأقل.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/199  جتاري كلي

املدعي عليه / 1- عدنان طاهر ميان ميان حممد طاهر جمهول حمل االقامة مبا  اىل 
ان املدعي/ خدمات يورو االم��ارات الكهربائية وامليكانيكية ���ض.ذ.م.م وميثله : عامر �سيد 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  امل��رزوق��ي  رو�سن  حمي  �سيد  حممد 
 596.583( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  التام  والتكافل  بالت�سامن  والثاين  االوىل  عليهما  املدعي 
درهم( والزام املدعي عليها االوىل ب�سداد مبلغ وقدره )119.317( درهم م�سمولة بالفوائد 
القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/4/3 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/1730  جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1-خريية جمعه مبارك عبدالكرمي جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/2/16  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/بنك دبي اال�سالمي حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي للبنك اال�سالمي املدعي مبلغ وقدره )677594.22( )�ستمائة و�سبعة و�سبعني 
امل�سروفات  والزمتها  فل�سا(  واثنني وع�سرين  درهم  وت�سعني  واربعة  الف وخم�سمائة 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/560 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- م�سنع طلحة ابو اجلدايل للمرطبات �ض.ذ.م.م 2- موؤ�س�سة طلحة ابو 
اأ�سعد  اأبو اجلدايل 4- طلحة بن انور بن  اجلدايل التجارية 3- ابراهيم طلحة بن انور 
علي خليفة جا�سم  التنفيذ/ال�سيخ  ان طالب  االقامة مبا  اجلدايل  جمهويل حمل  ابو 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الكبان    حممود  عبداملجيد  وميثله:ريا�ض  ال�سباح 
املذكورة اعاله والزام املنفذ �سده االول بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )330225.4( درهم 
والرابع  والثالث  الثاين  املدعي عليهم  ال��زام   -2 املحكمة    او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
ال�سيكني  قيمة  درهم   )832078.2( به  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالزامكم  والتكافل  بالت�سامن 
رقمي:2083/2084 �سند الدعوىوعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/862  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سركة �سي تي اف ام ملقاوالت البناء ومتثلها مالكتها ال�سيدة/روزين 
مروان ال�سماع جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /جاويد عبدول جبار عامل وميثله:ح�سن 
عبداهلل حممد العبدويل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   45970( وقدرها 
 .  MB167859594AE:ال�سكوى رق��م  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
 ch1.A.5:وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق 2017/3/30 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
اأي��ام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8412  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اليجينت هاندز للخدمات الفنية ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /ميان خان باغايال  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
عمالية وقدرها )9924 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
رقم ال�سكوى:MB166642503AE/2016 . وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  
املوافق 2017/4/4 ال�ساعة 8.30 �ض 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 االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1033  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ت��ري��ب��ل ���س��ت��ار ل��الع��م��ال ال��ف��ن��ي��ة جم��ه��ول حم���ل االق���ام���ة مبا 
اأق����ام عليك ال��دع��وى ومو�سوعها  ان امل��دع��ي /ج��م��ال ع��ق��اد حم��م��ود ال��ق�����س��الن   ق��د 
رقم  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره����م(   16250( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
االربعاء   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   .  MB168528164AE/2016:ال�سكوى
فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   ch1.A.5:بالقاعة ال�ساعة 8.30 �ض  املوافق 2017/4/5 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1245  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-وايت جولد لنقل املواد البرولية �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /عبد احلليم عبدالغفور خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )6608 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb169115993ae/2016 . وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.2:بالقاعة 8.30 �ض  ال�ساعة  املوافق 2017/3/27  االثنني  
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 
ف��اأن احلكم �سيكون  االأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري ، وامرت بتق�سري ميعاد التكليف باحل�سور لثالثه ايام.

رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1112  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ريجين�سي لني للو�ساطه العقاريه جمهول حمل االقامة مبا ان 
املطالبة مب�ستحقات  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد  م��ازان   /الك�سندريو  املدعي 
عمالية وقدرها )96000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   .  MB169127986AE:ال�سكوى رقم  املحاماة  واتعاب 
فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.2:بالقاعة 8.30 �ض  ال�ساعة  املوافق 2017/3/27  االثنني  
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 
ف��اأن احلكم �سيكون  االأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري ، وامرت بتق�سري تكليف امليعاد باحل�سور لثالثه ايام.

رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1011  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-موؤ�س�سة املقا�سر للمقاوالت جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/عاطف فكري يو�سف م�سعود  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
عمالية وقدرها )33197 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
. وحددت لها جل�سة يوم االثنني    MB168187840AE/2016:ال�سكوى رقم 
املوافق 2017/4/3 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1319  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سمان للمقاوالت �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ه��والدي��ر   مامون  /حممد 
عمالية وقدرها )9238 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
االثنني   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   .  mb168980878ae/2017:ال�سكوى رق��م 
فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   ch1.A.5:بالقاعة ال�ساعة 8.30 �ض  املوافق 2017/4/3 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8167  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ال��ق�����س��ر ال���راق���ي ل��ل��خ��ي��اط��ة وال��ت��ط��ري��ز جمهول 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حممد ب��روي��ز ام���داد م��ي��اه  ق��د اأق���ام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15535 درهم( 
ال�سكوى:  رقم   . وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
املوافق  االث���ن���ني  ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   MB165883579AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ض   8.30 ال�ساعة   2017/3/27
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1353  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى بانو�ض �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /�سالح �سامي احل�سينه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
عودة مببلغ  وتذكرة  درهم(   98000( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات 
االربعاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   . وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م(   1500(
لذا فاأنت مكلف   ch1.A.5:املوافق 2017/4/5 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/485  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سركة م�سايف ���ض.ذ.م.م - فرع دبي جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي  يطلب  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احمد   �سيد  عربي  /احمد  املدعي 
الئحتها  م��ن  ب�����س��ورة  عليها  امل��دع��ي  واع����الن  ال��دع��وى  ت�سجيل  املحكمة  ع��دال��ة  م��ن 
واحلكم بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اجمايل )97392( درهم وتذكرة عودة بقيمة 
)2000 درهم( والزامها بالر�سوم وامل�ساريف . وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق 
2017/3/29 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، 

مع تق�سري مدة االعالن لتلك اجلل�سة.
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/8546  عمايل جزئي 
املدعي/�سيد  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  اجنينري�ض  ريرفيلد  عليه/1-  املدعي  اىل 
منري اال�سالم �سيد من�سور احمد نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  
2017/2/21  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سيد منري اال�سالم �سيد من�سور احمد 
الف  وع�سرون  )اربعة  دره��م   )24.219( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام 
ومئتان وت�سعة ع�سر درهم( وتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد 
التحق بالعمل لدى �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات اعفت املدعي 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ست  منها  ن�سيبه  من 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/788  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- فيت اوت �ستوديو انتريير خلدمات الفنية �ض.ذ.م.م 
علي  بيجم  زينه  التنفيذ/فاطمه  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأق��ام  عليك الدعوى  �ساه قد 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )50117( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )3759( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/688  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- با�ستا ريجينا ���ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
الدعوى  عليك  اأق���ام   قد  دج��اين  فايز  �سعيد  التنفيذ/طارق  طالب  ان 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )80483( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )5797( 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2016/4065  تنفيذ عمايل 

����ض.ذ.م.م جمهول حمل  كرامبيل  ���س��ده/1- مطعم ومقهى  املنفذ  اىل 
اأقام   قد  رامو�ض  ج��االو  ار  جي  التنفيذ/ريكاردو  طالب  ان  مبا  االقامة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )7094( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/795  تنفيذ عمايل 

����ض.ذ.م.م جمهول  الفنية  & وود للخدمات  املنفذ �سده/1- وول��ز  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ا�سفاق ميهار دين قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة باال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )15700( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )1259( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/732  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  اكتينغ  كونر  كاينيتك�ض  �سده/1-  املنفذ  اىل 
اأق��ام  عليك  االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�ساكر اهلل حممد ا�سرار قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�سافة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )11685.5(
مبلغ )1019( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/808  تنفيذ عمايل 
�ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  �ساين  �ستار  املنفذ �سده/1- غليتريينغ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد عمار ب�سري ب�سري 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  احمد �ساه قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7600( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/652 تنفيذ جتاري

ال��دح جمهول حمل  املنفذ �سده/1- عي�سى حممد عبداهلل حممد  اىل 
لل�سيارات ذ.م.م )ممثلة  التنفيذ/�سركة احلبتور  ان طالب  االقامة مبا 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  احل��ب��ت��ور(    حممد  اح��م��د  مبديرها:�سلطان 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1556289(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/552 تنفيذ جتاري

ذ.م.م  الكروميكانيكال  جلف  دي��ت  اب  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ال��دوح��ة لالعمال 
الكهربائية وال�سحية قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
طالب  اىل  دره��م   )1299040( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/288 تنفيذ مدين  
دا كو�ستا نوني�ض  جمهول حمل  ان��ا ريتا مارتني  املنفذ ���س��ده/1-   اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/فى ار خلدمات التنظيف  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)10632( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/46  تظلم �سرعي
اىل املتظلم �سده / 1-�سامر جمال حممد ال�سيد مراد - م�سري اجلن�سية ، عن نف�سه 
وب�سفته الويل الطبيعي الأبنائه )عمر ومروان( جمهول حمل االقامة مبا ان املتظلم 
/ �ساره عاطف ال�سيد حممد فايد - م�سرية اجلن�سية ، عن نف�سها وب�سفتها احلا�سنة 
اأقام  قد  غريب  باقر  حممد  وميثله:خمتار  وم���روان(  )عمر  امل�ستدعي  البناء  حاليا 
عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه الئحة تظلم. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
املوافق 2017/3/28   ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة رقم:)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 االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/216  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ري��ان �سارلي�ض ج��رى  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
بالت�سريح  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ايني�ض   ريت�سارد  ري��ك��و 
اللون م�سجلة  زرق��اء  ال�سنع 2008  �سنة  ايدج  نوعها فورد  بت�سجيل مركبة  للمدعي 
حتت رقم:H 91097 حتت ا�سمه دون وجود املدعي عليه او بطاقة امللكية اخلا�سه 
بال�سيارة. وحددت لها جل�سة يوم  االحد املوافق  2017/4/9   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/84  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ماال لل�سياحة ���ض.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  ان املدعي/ حممد مو�سى خيال بدر  قد 
والر�سوم  دره����م(  وق����دره )41000  ع��ل��ي��ه مب��ب��ل��غ  امل��دع��ي  ب���ال���زام  امل��ط��ال��ب��ة 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم  االربعاء املوافق  2017/4/12   ال�ساعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/392  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �ساره بنت فوزي ال�سدي  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
الدعوى ومو�سوعها دع��وى مطالبة مببلغ  اأق��ام عليك  مو�سى خ��ان رحيم ج��ول  قد 
)155750( درهم )مائة وخم�سة وخم�سون الف و�سبعمائة وخم�سون درهما( والفائدة 
بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها 
 Ch 1.B.10 جل�سة يوم  االربعاء املوافق  2017/4/12   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01376/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/08491/2016  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده :  افنيو هوم للتجارة العامة  - �ض ذ م م 
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ :  �سركة الزاجل للعقارات   
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

1- الزام املدعي عليها باخالء العقار وت�سليمه خاليا من ال�سواغل
قيمة  دره���م   13360 مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ال���زام   -2
اج��رة حتى  ي�ستجد من  تاريخ 2016/11/5 وما  امل�ستحقة حتى  االج��رة 

تاريخ االخالء التام
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم 
من تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف 

يتم اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01093/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/07893/2016  �سكني- ايجارات بالن�سر

 اىل املنفذ �سده : �سركة مباين دملا للمقاوالت العامة - �ض ذ م م  
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: �سركة الزاجل للعقارات 
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

1-الزام املدعي عليها باخالء العني وت�سليمه خايل من ال�سواغل ، وتقدمي 
براءة ذمة من الكهرباء واملياه والفواتري امل�ستحقة على العقار 

2- الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ 448500 للفرة من 2016/8/2 اىل تاريخ 
2016/10/1 وما ي�ستجد من اجرة حتى االخالء التام  

3-  الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم 

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00675/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06242/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : مطعم مينياتور - �ض ذ م م 
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : جمل�ض ادارة االوقاف اجلعفرية اخلريية - دبي
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

1- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 283000 درهم وما ي�ستجد من 
درهم  بواقع 150000  الفعلي  االخ��الء  تاريخ  تاريخ من 2016/9/20 وحتى  اج��رة من 

�سنويا مع تقدمي �سهادة براءة ذمة عن خدمات الكهرباء واملاء
2- حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليها باخالء العني حمل الدعوى 

وت�سليمها خالية من ال�سواغل 
3- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 283000 درهم. 

4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
تاريخ  م��ن  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ االجراءات 

القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01396/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/04165/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده :�سبا يو�سف ارايا
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : حممد بن �ساحى بن �سعيد  
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

 1- الزام املنفذ �سدها باإخالء العني حمل الدعوى وت�سليمها خالية من ال�سواغل
2- الزام املنفذ �سدها بان توؤدي لطالب التنفيذ مبلغ وقدره )174.000( درهم ، 
وما ي�ستجد من بدل االيجار اعتبارا من 2016/4/21 وحتى تاريخ االخالء الفعلي 
 بواقع بدل ايجار �سنوي مقداره )120.000( مع تقدمي �سهادة بنهائية احلكم

3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
ي��وم من  ع�سر  خ��الل خم�سة  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ 

االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01100/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03659/2015  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : وورلد ان ديفلومبنت لالعمال الفنية - �ض ذ م م 
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : ديليب برمي دا�سوانى   
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

1- الزام املدعي عليه ب�سداد القيمة االيجارية امل�ستحقة عن الفرة 
من 2015/2/1م وحتى 2015/6/30 م والبالغة )15000 درهم(. 

2- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم 
املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  الن�سر ويف حال امتناعكم عن  من تاريخ 

�سوف يتم اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01373/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/00516/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر
 اىل املنفذ �سده :بقالة فر�ض بوينت �ض ذ م م -  جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : الرمل االبي�ض الدارة العقارات - �ض ذ م م    

 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:
1- الزام املدعي عليها باإخالء املاجور وت�سليمه خايل من ال�سواغل وتقدمي 

براءة ذمن الكهرباء واملياه 
تاريخ  م��ن  االي��ج��اري��ة  القيمة   20555 مبلغ  ب�����س��داد  عليه  امل��دع��ي  ال���زام   -2
تاريخ 2017/1/9  2016/7/10 وحتى 2017/1/8 وما ي�ستجد من اجرة من 

وحتى االخالء التام. 
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 االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02/01359/2017 جتاري ل�سنة 2017 اإيجارات    
اىل املحكوم عليهما / نظرة االبداع للديكور - �ض ذ م م 

وداين انطوان الزغبي   -  جمهول حمل االقامة 
نعلمكم بان اللجنة الق�سائية االإبتدائية باملركز حكمت بجل�ستها 2017/3/15 يف الدعوى املذكورة 

اعاله  ل�سالح /عبد الواحد بن �سبيب العقارية 
حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري :  

 اأوال - بالزام املدعي عليها امل�ستاأجرة باإخالء العني املوؤجرة وت�سليمها خالية من ال�سواغل للمدعية
وخم�سة  وت�سعمائة  االف  ع�سرة   )10.925.00( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  عليها  املدعي  ب��ال��زام  ثانيا- 
وع�سرون للمدعية وذلك عن القيمة االيجارية للفرة من 2016/12/1 ولغاية 2017/2/28 وما 
ثالثة   )43.700.00( قدرها  �سنوية  اج��رة  بواقع  الفعلي  االخ��الء  تاريخ  حتى  اج��رة  من  ا�ستجد 

واربعون الف و�سبعمائة درهم. 
ثالثا - بالزام املدعي عليهما ب�سداد مبلغ وقدره )22.000.00 ( اثنان وع�سرون الف للمدعية وذلك 

عن قيمة ال�سيكني املرجتعني من البنك واللذان ميثالن قيمة بدل االيجار. 
 رابعا -  بالزام املدعي عليهما ب�سداد غرامة ال�سيكني املرجتعني للمدعية بقيمة )5000( خ�سمة االف درهم

خام�سا - بالزام املدعي عليهما امل�ستاأجرة مب�ساريف الدعوى. 
 وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم حاكم دبي وتلي 
علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن 

واإال �سار نهائيا قابال للتنفيذ

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02/01350/2017 جتاري ل�سنة 2017 اإيجارات    
اىل املحكوم عليها : �ستار الكهروميكانيكي - �ض ذ م م   -  جمهول حمل االقامة 

نعلمكم بان اللجنة الق�سائية االإبتدائية باملركز حكمت بجل�ستها 2017/3/15 يف الدعوى 
املذكورة اعاله  ل�سالح /عبد الواحد بن �سبيب العقارية 

حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري :  
اأوال - بالزام املدعي عليها امل�ستاأجرة باإخالء العني املوؤجرة وت�سليمها خالية من ال�سواغل 

للمدعية
ثانيا : بالزام املدعي عليها امل�ستاأجرة ب�سداد مبلغ وقدره  )5.000.00( خ�سمة االف درهم 
للمدعية وذلك عن القيمة االيجارية للفرة من 2016/12/15 ولغاية 2017/2/14 وما 

ا�ستجد بعدها من اجرة حتى تاريخ االخالء الفعلي 
 ثالثا - بالزام املدعي عليها امل�ستجاأرة بتقدمي �سهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي. 

رابعا - بالزام املدعي عليهما امل�ستاأجرة مب�ساريف الدعوى. 
وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن واإال �سار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02021/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : او�سن ماب للتجارة العامة 

مبا اأن املدعي : امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية   
 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/02021/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ القيمة ايجارية للفرة من 2017/1/17 
وما ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ االخالء الفعلي 

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد االجرة للماجور للفرة من 2016/6/15 
اخطاره  رغم  �سداده  عن  وميتنع  دره��م   42017 مبلغ  بذمته  فر�سد   2017/1/16 وحتى 

بال�سداد او االخالء يف 2017/1/29 بالن�سر 
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرة من 2016/6/15 
 وحتى 2017/1/16 وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او االخالء يف 2017/1/29 بالن�سر
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�ض على غرامة عدم تقدم املدعي عليه لتجديد العقد 
 عند انتهائه وان العقد قد انتهي يف 2016/6/15 ومل يقم املدعي عليه بتجديده رغم اخطاره

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االثنني املوافق 2017/3/27 
ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الثامنة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر 
مركز ف�ض املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة 
ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من 

دفاع وم�ستندات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02225/2017 / جتاري 

اإىل املدعي عليه: اأك�سل لالأغذية - �ض ذ م م 
مبا اأن املدعي : مري عبداهلل خوري  

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/02225/2017  جتاري   اإيجارات اأمام املركز بطلب اإلزامكم بالتايل: 
 مطالبة مالية -  الزام املدعي عليه ب�سداد ما قد ي�ستجد من اجره من تاريخ 2017/3/2 وحتى تاريخ االخالء الفعلي والتام

- اإخالء عقار املدعي عليه ميتنع عن �سداد االأجرة للعني حمل الدعوى من تاريخ 2016/9/1 وحتى تاريخ 2017/3/1 ورغم 
اأن املدعي اأعذر املدعي عليه باإنذار عديل بتاريخ  2016/12/27  اإال انه تعذر االإنذار فتم اإعالنه بالن�سر باجلريدة بتاريخ  
2017/2/1  ب�سداد االإيجار اأو االإخالء اإال اأنه مل يحرك �ساكنا االأمر الذي كان معه اأن اأقام املدعي تلك الدعوى للق�ساء له 

بطلب االإخالء الثابت باخالل املدعي عليه ب�سداد االأجرة 
- مطالبة مالية - املدعي عليه ميتنع عن �سداد االجرة للعني حمل الدعوى من تاريخ 2016/9/1 وحتى تاريخ 2017/3/1 
حيث �سيك االيجار املرجتع واملرفق بالدعوى فر�سد يف ذمته مبلغ 46856 درهم ورغم اإنذاره بتاريخ 2016/12/27  ب�سداد 
اأنه مل يحرك �ساكنا فاأقاما  اإال  القيمة االيجارية فتعذر اإعالنه فبادره باإعالنه بالن�سر يف اجلريدة بتاريخ  2017/2/1  

املدعي تلك الدعوى للق�ساء له ب�سداد االجره املتاأخرة.  
مطالبة مالية - ان عقد االيجار ت�سمن الن�ض يف البند رقم 13 بال�سحيفة الثانية على غرامة رجوع ال�سيك دون �سرف ب 
10 من قيمة ال�سيك املرجتع وقد ارجتع عدد 2 �سيك دون �سرف االمر الذي يكون معه املدعي عليه ملزم ب�سداد مبلغ 4684 

درهم كغرامة ، حيث انه اقر بها بتوقيعه على عقد االيجار. 
اإلزام بت�سليم م�ستندات اأن امل�ستاأجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهري املاأجور من تلك االلتزامات 
ليمكن اإعادة االنتفاع به لذا فان املدعي يطلب الق�ساء باإلزام املدعي عليه ب�سداد قيمة ا�ستهالكه من املياه والكهرباء لدى 

هيئة كهرباء ومياه دبي. 
- مطالبة مالية اإلزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االثنني املوافق 2017/3/27 ال�ساعة 3 م�ساء اأمام اللجنة 
وقد  الدعوى  لنظر  االيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ض  االبتدائية  بالدائرة  اخلام�سة(  )اللجنة  الق�سائية  
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اإىل ثالثة اأيام من تاريخ الن�سر فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01978/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : ار اتي للتجارة - �ض ذ م م - وتيميتوبي اوالدو�سو فاوىل بوالجي 
 مبا اأن املدعي : حممد علي عبداهلل العي�سى 

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01978/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 9.250 درهم )ت�سعة االف 
ومائتان وخم�سون درهم( قيمة االجرة املتاأجرة عن الفرة من 2016/2/1 م حتى 2016/4/30 وما تالها من 

قيمة ايجارية م�ستحقة واي�سا ما ي�ستجد حتى اخلالء التام
ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد االجرة للماجور للفرة من 2016/2/1 وحتى 2016/4/30  اإخالء عقار - 

فر�سد بذمته مبلغ 9.250 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او االخالء يف 2016/10/27 
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرة من 2016/2/1 وحتى 2016/4/30 

ورغم اخطاره يف 2016/10/27 ميتنع عن ال�سداد. 
)ثمانيمائة  دره��م   890 وق��دره  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  ب��ان  بالت�سامن  عليهما  املدعي  ال��زام   - مالية  مطالبة 
وت�سعون درهما( عبارة عن ر�سم ت�سجيل االنذار العديل ب�سداد االجرة ور�سم االعالن  الت�سريح بالن�سر ور�سم 

الن�سر يف اجلريدة. 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهري املاأجور من 

تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االثنني املوافق 2017/3/27 ال�ساعة 3.00م 
امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الثانية( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات االإيجارية 
لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 
 

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02103/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : عرو�ض النيل لل�سحن - �ض ذ م م 
 مبا اأن املدعي : الرقة للعقارات   

اأق��ام �سدكم الدعوى 02/02103/2017/جت�����اري اي��ج��ارات ام��ام املركز  قد 
بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرة 
من 2013/1/12 وحتى تاريخ رفع الدعوى ورغم اخطاره يف 2015/10/13 

ميتنع عن ال�سداد. 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

االثنني  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
املوافق 2017/3/27 ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة احلادي 
ع�سر( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات االإيجارية 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ  لنظر الدعوى ، وقد 
الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من 

دفاع وم�ستندات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01712/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : جنف بن نعيم بخاري نعيم اخر   
مبا اأن املدعي :حممد علي عبد اهلل العي�سى    

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01712/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
-مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما مبا ي�ستجد من قيمة ايجارية حتىاالخالء التام. 

-اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد االأجرة للماأجور للفرة من 2015/6/19 وحتى 2015/12/18 
فر�سد بذمته مبلغ 19500 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او االإخالء يف 2016/10/27  

-مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 19.500 درهم )ت�سعة ع�سر 
الف وخم�سمائة درهم( قيمة االجرة املتاأجرة عن الفرة من 2015/6/19 حتى 2015/12/18 وما تالها من 

قيمة ايجارية م�ستحقة واي�سا ما ي�ستجد حتى االخالء التام. 
-مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديان للمدعي مبلغ وقدره 890 درهم )ثمانيمائة 
ب��االن��ذار ور�سم  ال��ع��ديل ب�سداد االج���رة ور���س��م االع���الن  وت�سعون دره��م��ا( ع��ب��ارة ع��ن ر�سم ت�سجيل االن���ذار 

الت�سريح بالن�سر ور�سم الن�سر يف اجلريدة. 
-الزام بت�سليم م�ستندات - الزامهم ب�سداده فاتورة املاء والكهرباء حتى االخالء التام وت�سليم املدعي ما يفيد 

ذلك ال�سداد وبراءة الذمة.   
-مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االثنني  املوافق 2016/3/27 ال�ساعة 3.00م 
امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الثانية( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات االإيجارية 
لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو 

من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
 اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01867/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه :  طاهر نعيم للتجارة - �ض ذ م م 

 مبا اأن املدعي : �سا�ض للعقارات - �ض ذ م م   
 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01867/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - عدم دفع االيجار من تاريخ 2016/8/5 حتى االن 
اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد االأجرة للماأجور للفرة من 2016/8/5 
���س��داده رغم  ال��ي��وم  فر�سد بذمته مبلغ 50.000 دره��م وميتنع ع��ن  ت��اري��خ  وح��ت��ى  

اخطاره بال�سداد او االإخالء يف 2016/11/3    
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعى عليه مبلغ 50.000 كقيمة ايجارية للفرة 

من 2016/8/5 وحتى االن و رغم اخطاره يف 2016/11/3  ميتنع عن ال�سداد .
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

الثالثاء   ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اإع���ادة  الق�سائية  اللجنة  وق���ررت 
املوافق 2017/3/28 ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة االوىل( بالدائرة 
اأمر  االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01101/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : م�ساريع راديا - �ض ذ م م 

مبا اأن املدعي : الرقة للعقارات   
 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01101/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد االأجرة للماأجور للفرة من 2012/10/1 
اخطاره  رغم  �سداده  عن  وميتنع  دره��م   160000 مبلغ  بذمته  فر�سد   2017/1/1 وحتى 

بال�سداد او االإخالء يف 2015/10/15   
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرة من 2012/10/1 

وحتى 2017/1/1 و رغم اخطاره يف 2015/10/15 ميتنع عن ال�سداد.
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه والبد من 

تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  الثالثاء  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائيةاإعادة  اللجنة  وق��ررت 
االإبتدائية  بالدائرة  التا�سعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�ساعة   2017/4/4
مدة  بتق�سري  اأم��ر  وقد  الدعوى،  لنظر  االإيجارية  املنازعات  ف�ض  مركز  مبقر  واملنعقدة 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت   . الن�سر  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/00810/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : يو�سف �سعيد عبداهلل ابراهيم

وحممد علي حممد حممد �سحاته  
مبا اأن املدعي : الرقة للعقارات  

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/00810/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
وعند  ايجارية  كقيمة   49000 مببلغ  �سيكات  لنا  ح��رر  عليه  امل��دع��ي  ان   - مالية  مطالبة 
امل��دة 2016/1/1 وحتى  م��ن  ال�����س��داد  ع��ن  ل��ه وميتنع  ر�سيد  وج��ود  ع��دم  للبنك  تقدميها 
بتاريخ  ال��وح��دة  با�ستالم  قمنا  قد  اننا  ورغ��م  وت��ك��رارا  م��رارا  رغ��م مطالبته   2016/7/31

 2016/7/31
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�ض على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ 500 درهم وقد 

ارتد عدد )4( �سيك دون �سرف 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  الثالثاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
االإبتدائية  بالدائرة  التا�سعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�ساعة   2017/4/4
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ض 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت   . الن�سر  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01307/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/08572/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : حممد نفي�ض اأحمد حممد رفيق  - جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ: ال�سويب للعقارات - �ض ذ م م 

 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:
1- باخالء املدعي عليه من العقار املوؤجر املبني باالأوراق ، وبت�سليمه للمدعي خاليا

2- ب��ال��زام امل��دع��ي عليه ب��ان ي���وؤدي للمدعي مبلغ )13000دره�����م( ب��دل اي��ج��ار ع��ن امل��دة من 
وحتى  االخ��ري  التاريخ  ه��ذا  من  اعتبارا  منه  ي�ستجد  وم��ا   2016/10/30 وحتى   2016/7/1
تاريخ حتقق الفعلي باتفاق الطرفني اأو حتى اإمتام تنفيذ هذا احلكم باالخالء ، ايهما اقرب 
 وبالزام املدعي عليه بتقدمي �سهادة براءة ذمة من قيمة م�ستحقات ا�ستهالك املياه واكهرباء
 3- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )1000 درهم( غرامة ارجتاع ال�سيك املبني باالوراق

4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
الن�سر  تاريخ  يوم من  بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ االج��راءات القانونية 

املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01044/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/04309/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده :ا�سيا فاران للتجارة العامة - �ض ذ م م 
جمهول حمل االقامة

 حيث تقدم طالب التنفيذ : امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية )امل�سرف(
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

1- الزام املدعي عليه ب�سداد ما ا�ستجد من اجر من تاريخ 2015/11/1 وحتى تاريخ 
االخالء الفعلي واقع اجرة �سنوية وقدرها 187000 درهم 

2- اخالء لعدم �سداد االجرة امل�سحقة
3- الزام املدعي عليه ب�سداد 2000 درهم غرامة ارجتاع ال�سيك ا�ستنادا للبند 18 من 

عقد االيجار مع الزام املدعي عليه باح�سار براءة الذمة من الكهرباء واملاء. 
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

تاريخ  يوم من  بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ االجراءات 

القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام
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العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23   
   اعالن حكم غيابي بالن�سر 

يف الدعوى 02/01084/2017 جتاري ل�سنة 2017 اإيجارات   
اىل املحوم له / امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية 

العنوان : اإمارة دبي - ديرة- �سارع بني يا�ض - بناية امل�سرف - بجوار بلدية  دبي 
املحكوم عليه / تي ا�ض اي للتجارة العامة - �ض ذ م م 

العنوان : دبي - ديرة - منطقة الرقة - �سارع بني يا�ض - برج امل�سرف - مكتب رقم 
1105 - 1106 - بجوار بلدية دبي  

بجل�ستها  حكمت  ب��امل��رك��ز  االإب��ت��دائ��ي��ة  الق�سائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم   -  : امل��و���س��وع 
2017/3/8 يف الدعوى املذكورة اعاله  

ل�سالح / امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية 
يف الدعوى رقم 02/01084/2017 

حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 1- الزام املدعي عليها باخالء املاأجور
2- الزام املدعي عليها ب�سداد امل�ستحقات االيجارية من 2016/9/1 وحتى االخالء التام 

بواقع اجرة �سنوية قدرها 135.375 درهم 
3- الزام املدعي عليها بر�سوم وم�ساريف الدعوى.  

وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال �سار نهائيا قابال للتنفيذ
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   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02/09089/2016 جتاري    
املدعي  : ال�سويب للعقارات - ذ م م  

اىل املحكوم عليه : 1- اك�س�ض بوينت لتجارة الكمبيوتر �ض ذ م م 
بجل�ستها  حكمت  باملركز  االإبتدائية  الق�سائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم   - احمد  ايرايا�سان  كوتي  علوي   -2

2017/3/14  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح / ال�سويب للعقارات - ذ م م  -  حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : -  

1- باإخالء املدعي عليهما من العقار املوؤجر املبني باالأوراق 
2- بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعيني مبلغ )19250 درهم( بدل ايجار عن املدة من 2016/9/1 
وحتى 2016/11/30 وما ي�ستجد منه اعتبارا من اليوم التايل لهذا التاريخ وحتى تاريخ حتقق االخالء 

الفعلي باتفاق الطرفني او حتى اإمتام تنفيذ هذا احلكم باالإخالء ، ايهما اقرب.  
3- بالزام املدعي عليهما بان يوؤدي للمدعيني مبلغ ) 1000 درهم( غرامة ال�سيك املرجتع املبني باالأوراق. 

4- بالزام املدعي عليهما بتقدمي براءة ذمة من قيمة ا�ستهالك املياه والكهرباء 
5- بالزام املدعي عليهما بامل�سروفات. 

وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم حاكم دبي وتلي علنا 
مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال �سار 

نهائيا قابال للتنفيذ
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دبي للثقافة تنظم رحلة ثقافية ملوظفيها اإىل متحف نوبل للفيزياء

»مهرجان اأم االإمارات« ي�ست�سيف حفل اأورك�سرتا بوكيمون االأول يف املنطقة

ا�شتقبل حتى االآن 20 الف كتاب �شمن فعاليات �شهر القراءة

 بنك الكتاب ي�سهد اإقباال كبريا من اجلمهور يتجاوز توقعات الثقافة 

•• دبي-الفجر:

الهيئة  للثقافة(،  )دب��ي  والفنون  للثقافة  دبي  هيئة  نظمت 
االإم��ارة، رحلة  الثقافة والفنون وال��راث يف  ب�سوؤون  املعنية 
نوبل  متحف  من  الثالثة  الن�سخة  لزيارة  ملوظفيها  ثقافية 
الذي اأقيم هذا العام حتت عنوان جائزة نوبل يف الفيزياء: 
لنفهم خ�سائ�ض املادة ، بتوجيهات كرمية من �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 

اأحمد بن  ال�سيخ  ال��وزراء حاكم دبي، وبرعاية �سمو  جمل�ض 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، رئي�ض موؤ�س�سة حممد بن را�سد 

اآل مكتوم.
وقالت فاطمة اآل حممد، مدير اإدارة املوارد الب�سرية: يطيب 
لنا التوجه ببالغ ال�سكر اإىل القائمني على موؤ�س�سة حممد 
الكبري  العلمي  اآل مكتوم، لتنظيمهم هذا احلدث  بن را�سد 
بني  الثقافة  ن�سر  يف  وي�سهم  وباحثينا،  طالبنا  يلهم  ال��ذي 
كافة �سرائح املجتمع حول موا�سيع غاية يف االأهمية. ونعرب 

عن امتناننا للموؤ�س�سة للدعوة الكرمية التي وفرت فر�سة 
الفيزياء  عباقرة  اإ�سهامات  على  لالطالع  ملوظفينا  �سانحة 
اهتمامنا  اإن  املرموقة.  العاملية  اجلائزة  ه��ذه  انطالق  منذ 
كافة  ثقافة  تعزيز  على  حر�سنا  م��ن  ينبع  االأن�سطة  بهذه 
الزمالء يف الهيئة، وتوطيد العالقة فيما بينهم عرب اأن�سطة 

خارج االأجواء املكتبية 
واأ�سافت: ت�سهم هذه الزيارات العلمية والثقافية يف تعزيز 
عالقات ال�سراكة مع الدوائر واجلهات االأخ��رى من خالل 
جميع  م��ن  ننتظر  واأن��ن��ا  �سيما  ال  فعالياتها،  يف  امل�����س��ارك��ة 
الثقافية  وم��ب��ادرات��ن��ا  اأن�سطتنا  دع��م  احلكومية  املوؤ�س�سات 
التي تقام طوال اأ�سهر العام. وما ال �سك فيه اأن زي��ارة هذا 
وحتفزهم  الهيئة،  موظفي  ثقافة  تعزز  املتخ�س�ض  املتحف 
على االإبداع لالطالع على االإجنازات، كما ت�سهم يف توطيد 
العالقات املتبادلة بني املوظفني اأنف�سهم من خالل حتقيق 

رحالت ثقافية جماعية .
وجاءت هذه الزيارة ا�ستجابة لدعوة تلقتها دبي للثقافة من 
موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم لزيارة هذا املتحف الذي 
اأقيم يف الفرة من 7 فرباير حتى 5 مار�ض 2017، وذلك 
يف مدينة الطفل بحديقة اخلور. واأقيمت ن�سخة هذا العام 
تغرّي  اأفكار   2015 نوبل  متحف  حققه  ال��ذي  النجاح  بعد 
جائزة  احل��ي��اة:  ا�ستك�ساف   2016 نوبل  ومتحف   ، العامل 

نوبل يف الطب . 
ومتكن موظفو الهيئة خالل زيارتهم للمتحف من االطالع 
على م�ساهمات الفائزين بجائزة نوبل يف الفيزياء، والتعرف 
ف��ه��م��ن��ا لعلوم  اك��ت�����س��اف��ات��ه��م، ودوره�����ا يف  م���ن  ال��ع��دي��د  اإىل 

الفيزياء، ومنافعها على الب�سرية جمعاء. وعالوة على ذلك، 
على  كثب  عن  لالطالع  فريدة  بفر�سة  ال���زوار  حظي  فقد 
اأ�سغرها،  اإىل  العنا�سر  اأكرب  املذهلة، من  الطبيعة  مكونات 
واملوجات  االأ���س��ع��ة  ملعاينة  اأدوات  �سم  املتحف  واأن  �سيما  ال 
التفاعلية،  العر�ض  و�سائل  من  وغريها  ال�سوء،  با�ستخدام 
ف�ساًل عن ا�ستعرا�ض اجلوانب الفيزيائية للزمن والنجوم 

والف�ساء والكون.
اأ�سرفت  اأ�سبوعية  عمل  ور���ض  املتحف  هام�ض  على  واأقيمت 

اأمام  ا�ستعر�سوا  الذين  والعلماء  اخل��رباء  من  نخبة  عليها 
الزوار اآخر االكت�سافات واأحدث التقنيات يف عامل الفيزياء. 
واألقى عدد من الفائزين بجائزة نوبل للفيزياء حما�سرات 
الهيئات  اإىل  ق��د وج��ه��ت دع����وات  امل��وؤ���س�����س��ة  ق��ي��م��ة. وك��ان��ت 
املتحف،  ل��زي��ارة  وال��ك��ل��ي��ات  اجل��ام��ع��ات  وط���الب  التدري�سية 
ل��الط��الع ع��ل��ى اأه����م م��ا و���س��ل��ت اإل��ي��ه ع��ل��وم ال��ف��ي��زي��اء من 
اكت�سافات اأ�سهمت يف اإحداث قفزات نوعية للحياة الب�سرية.

•• ابوظبي - الفجر

اأعلنت هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة عن 
منح زوار ن�سخة هذا العام من »مهرجان اأم 
عر�ض  حل�سور  مميزة  فر�سًة  االإم����ارات« 
االأول  اإيفولو�سن«  �سيمفونيك  »بوكيمون: 
يف منطقة ال�سرق االأو�سط؛ ليحظى الزوار 
ب���ذل���ك مب��غ��ام��رة م��و���س��ي��ق��ي��ة م��ذه��ل��ة مع 
باهراً يف جميع  التي القت جناحاً  الفرقة 

احلفالت التي اأقامتها حول العامل.

�سيمفونيك  »ب��وك��ي��م��ون:  ع��ر���ض  وي���ق���دم 
اإيفولو�سن« اأداء اإبداعي للفرقة املو�سيقية 
العازفني  م���ن  ع�����س��واً   50 م���ن  امل���وؤل���ف���ة 
مبثابة  يعترب  حيث  امل��وه��وب��ني،  وامل��وؤدي��ن 
واحدة  مل���رة  ت��ق��ام  وف��ري��دة  فعالية مم��ي��زة 
فقط خالل فعاليات ’مهرجان اأم االإمارات‘ 
املوافق  اجل��م��ع��ة  ي����وم  ح�����س��ري��ة  ب�������س���ورة 
م�ساًء   7:10 ال�����س��اع��ة  م��ن  م��ار���ض   31
الرئي�سي  امل�سرح  على  م�ساًء   8:00 اإىل 
ب���امل���ه���رج���ان. وق�����د جن����ح ه�����ذا احل���ف���ل يف 

ا�ستقطاب ردود فعل اإيجابية واإ�سادًة كبرية 
العرو�ض  ال��ت��ي ح�����س��رت  م���ن اجل��م��اه��ري 
ال�سابقة والتي اأقيمت يف اأمريكا ال�سمالية 

واأمريكا اجلنوبية واأوروبا واأ�سراليا.
�سيمفونيك  ب��وك��ي��م��ون:  ع��ر���ض  وي��ع��ت��رب 
�ساحرة  جت����رب����ة  مب���ث���اب���ة  اإي����ف����ول����و�����س����ن 
اأن تلهم  ���س��اأن��ه��ا  امل��ت��ع��ددة م��ن  ل��ل��و���س��ائ��ط 
يت�سمن  مبهر  حفل  يف  اجلماهري  خميلة 
حفظتها  ل��ط��امل��ا  م��و���س��ي��ق��ي��ة  م��ق��ط��وع��ات 
االأج��ي��ال منذ اأك���رث م��ن 20 ع��ام��اً، حيث 

األعاب  عالمات  اأب��رز  من  بواحدة  ارتبطت 
الفيديو واأكرثها متيزاً يف العامل.

املو�سيقي  العر�ض  هذا  دعوة  على  وتعليقاً 
قال  اأب���وظ���ب���ي،  اإىل  امل���ذه���ل  وال���ب�������س���ري 
اأبوظبي  مكتب  مدير  ال�سام�سي،  م��ب��ارك 
لل�سياحة  اأب���وظ���ب���ي  ب��ه��ي��ئ��ة  ل���ل���م���وؤمت���رات 
والتي  بوكيمون  ع��الم��ة  ب��ات��ت  وال��ث��ق��اف��ة: 
اليوم   ،1996 ع���ام  ال��ي��اب��ان  يف  ت��اأ���س�����س��ت 
الرفيه  ع�����الم�����ات  اأب���������رز  م�����ن  واح���������دة 
هذا  و�سيكون  ال��ع��امل.  يف  �سعبيًة  واأك��رثه��ا 

الفعاليات  ب��رن��ام��ج  م���ن  ج�����زءاً  ال��ع��ر���ض 
الغني ل�مهرجان اأم االإم��ارات  والذي يربز 
اإذ  واالإل��ه��ام؛  والتقّدم  ال�سعادة  قيم  جوهر 
يحر�ض هذا الربنامج على منح جماهري 
امل���ه���رج���ان م����ن ال���ع���ائ���الت وال���������زوار من 
حافلة  اأوقاتاً  الثقافية  اخللفيات  خمتلف 
بال�سعادة واملرح والرفيه.و�سيقّدم احلفل 
اأورك�سرا  ت��وؤدي��ه  ال���ذي  احل���ي  املو�سيقي 
للمقطوعات  املحرفني  املو�سيقيني  م��ن 
من  م�ستمدة  ب�سرية  وعرو�ض  املو�سيقية 

األعاب بوكيمون جرعًة من ال�سغف واحلنني 
املرتبطني بالعالمة التجارية العاملية ايل 
اأ�سرت خميلة االأطفال ال�سغار واجلماهري 
ال��زم��ن.وب��دوره، قال جاي �سي  لعقود من 
للم�ستهلك  الت�سويق  ق�سم  مدير  �سميث، 
كومباين  ب���وك���ي���م���ون  ذا  ����س���رك���ة  ل������دى 
بوكيمون:  فعالية  تعترب   : اإنرنا�سيونال 
ا�ستعرا�ض  مبثابة  اإيفولو�سن  �سيمفونيك 
مثلت  خالدة  مو�سيقية  ملقطوعات  مذهل 
على  ’بوكيمون‘  ل��ع��الم��ة  امل��م��ي��زة  ال�سمة 

مدى 20 عاماً تقريباً. 
وتعترب �سل�سلة احلفالت املو�سيقية مبثابة 
ودعوًة  واجل��م��اه��ري  للع�ساق  �سكر  بطاقة 
مل�����س��ارك��ة ���س��غ��ف��ه��م ال��ك��ب��ري جت����اه عالمة 
بع�ض  يف  االنغما�ض  خ��الل  م��ن  بوكيمون 
اأذهانهم.  يف  امل��ح��ف��ورة  ال��ذك��ري��ات  اأغ��ل��ى 
ون��ت��ط��ل��ع ق����دم����اً ل����روؤي����ة اجل���م���اه���ري من 
الأجمل  ق�سائهم  اأث��ن��اء  االأع��م��ار  خمتلف 
واأم���ت���ع االأوق�����ات خ���الل ع��ر���ض بوكيمون 

االأورك�سرايل الفريد.
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•• ابوظبي –الفجر:

�سهد بنك الكتاب الذي اطلقته وزارة الثقافة وتنمية املعرفة 
مطلع ال�سهر اجلاري �سمن اجندتها لالحتفاء ب�سهر القراءة 
التوقعات من قبل اجلمهور  اإقبااًل كبرياً جت��اوز  الدولة  يف 
لهم  اأتاحت  التي  واالجتماعية  الثقافية  التظاهرة  الغتنام 
من  ال��ق��راءة  و�سهر  اخل��ري  ع��ام  بفعاليات  امل�ساركة  فر�سة 
خالل م�سروع واحد فالزال يتوا�سل تدفق تربعات اجلهات 
اإىل  الكتب  م��ن  اجل��م��ه��ور  وت��ربع��ات  واخل��ا���س��ة،  احلكومية 
الدولة والذي  انحاء  املنت�سرة يف  الكتاب  جميع مواقع بنك 
نهيان  ال  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  رعاية معايل  يقام حتت 

وزير الثقافة وتنمية املعرفة حتى نهاية عام 2017. 
قال اأحمد الهدابي مدير اإدارة املكتبات اأن بنك الكتاب �سكل 
فر�سة لتعزز روح امل�سوؤولية وال�سراكة املجتمعية يف تطوير 

ودعم التنمية الثقافية وتعزيز ثقافة القراءة وعمل اخلري 
كافة،  املجتمع  ف��ئ��ات  م��ن  وال��ث��ق��اف��ة  للعلم  ال��ع��ون  وت��ق��دمي 
وخا�سة  و�سركاء وجهات حكومية  اف��راد  داعيا اجلميع من 

اال�ستمرار يف التربع بالكتب.
اأن بنك الكتاب ا�ستقبل ما يزيد عن  اأحمد الهدابي  وك�سف 
احلكومية  واجلهات  اجلمهور  تربعات  من  كتاب  الف   20
حتى االن والذي مت عر�سهم خالل معار�ض الكتاب اخلريي 
اقبال  وح��ق��ق  الثقافية  امل��راك��ز  بجميع  تنظيمه  مت  ال���ذي 
معار�ض  عائد  اأن  اإىل  م�سرياً  اجلمهور  م��ن  وتفاعل  كبري 
االحمر  الهالل  هيئة  اإىل  مبا�سرة  �ستقدم  اخلريية  الكتب 
ل��ال���س��ت��ف��ادة منها يف دع���م امل�����س��اري��ع ال��ث��ق��اف��ي��ة اخل��ريي��ة يف 

خمتلف انحاء العامل. 
بداأت  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  اأن  ال��ه��داب��ي  واأ���س��اف 
امل�ستعملة  الكتب  معار�ض  وتنظيم  وف��رزه��ا،  الكتب  جتميع 

بامل�سروع  امل�����س��ارك��ة  باأهمية  املجتمع  اأف����راد  توعية  واأي�����س��ا 
وم�ساندة  دعم  واإن�سانية يف  ثقافية  يعك�سه من جوانب  وما 
اإن�ساين  الدولة وخارجها كعمل  االأ�سخا�ض ثقافيا يف داخل 

وتطوعي وح�ساري.
نهاية  حتى  ي�ستمر  وال���ذي  الكتاب  بنك  اأن  ال��ه��داب��ي  وق��ال 
املجتمع  اأف��راد  اأدوار  تعزيز  اإىل  االول  املقام  يهدف يف  العام 
باأن يكونوا جزء من منظومة �سناعة امل�ستقبل املعريف ورفع 
اإر�ساء مفهوم  واملعريف من خالل  املجتمعي  الوعي  م�ستوى 
العطاء املعريف كاإطار جمتمعي عام ينخرط فيه كافة فئات 
للتبادل  قنوات  وخلق  ت�سهيل  يف  امل�ساهمة  بجانب  املجتمع 
وامل�ساركة املعرفية بني اأفراد املجتمع، وتر�سيخ روح التطوع 
الثقايف واملعريف ودعم االأفراد واملوؤ�س�سات باالأدوات الداعمة 
لتعزيز وت�سجيع القراءة وتنمية املعرفة يف اإطار واإمكانيات 
جميع  بني  واملجتمعية  املعرفية  امل�سوؤولية  وتر�سيخ  ال��وزارة 

فئات املجتمع لتوؤدي دوره��ا يف خدمة الوطن وامل�ساهمة يف 
الربامج  دع��م  اإىل  باالإ�سافة  واملعرفية  الثقافية  م�سريته 
امل��وؤ���س�����س��ات االإن�سانية  ب��ه��ا  ال��ت��ي ت��ق��وم  امل��ع��رف��ي��ة  وامل�����س��اري��ع 

االإماراتية.
وحول تفاعل وجتاوب املتربعني مع املبادرة اأو�سح الهدابي 
يف  منت�سرة  اأ�سبحت  والتي  الكتاب  بنك  و�سناديق  فروع  اأن 
كل اأنحاء الدولة من خالل املراكز الثقافية ومقرات الوزارة 
الكتب،  م��ن  ك��ب��رية  كميات  املا�سية  اال���س��اب��ي��ع  خ��الل  تلقت 
اأكرث من  ال�سناديق  بع�ض  تفريغ  وقد مت  توقعاتنا،  لتفوق 
بالكتب  ال��ت��ربع  على  ال�سديد  الن����ا�ض  الإق��ب��ال  ن��ظ��راً  م���رة، 

والتفاعل مع البنك.
الكتاب  بنك  يف  وال��ف��رز  املتابعة  جلنة  اإن  الهدابي  وا���س��اف 
�سوى  امل�سروع  يف  امل�ساركة  من  كتاب  اأي  متنع  مل  امل�ستعمل 
البيع خالل  اأو  ت�سلح لال�ستخدام  والتي ال  املهلهلة  الكتب 

الثقافية،  ب��امل��راك��ز  ت��ق��ام  ال��ت��ي  امل�ستعملة  ال��ك��ت��ب  م��ع��ار���ض 
اجلاليات  خمتلف  من  بها  التربع  مت  التي  الكتب  اأن  وق��ال 
االإم��ارات، جاءت بلغات خمتلفة واأغلبها  اأر���ض  املقيمة على 
مو�سوعات  بتنوع  متيزت  كما  والعربية،  االجنليزية  باللغة 
واالقت�سادية  والدينية  الثقافية  ب��ني  الكتب  وتخ�س�سات 
واملعاجم  االأط��ف��ال  وق�س�ض  والراثية  واالأدب��ي��ة  والفكرية 
بجزيل  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  املختلفة.وتوجهت 
ال�سكر والتقدير لكل االفراد واجلهات التي دعمت و�ساركت 
يف اإجناح البنك وم�ستمرة يف هذا الدعم موؤكدة على اأهمية 
م�ساركة كافة اجلهات املحلية واالحتادية والقطاع اخلا�ض 
ببنك ال��ك��ت��اب م��ن خ���الل اي ف��ئ��ه م��ن ف��ئ��ات ال��ب��ن��ك ومنها 
والذي  امل�ستعملة  الكتب  معار�ض  خ��الل  ال�سراء  او  التربع 
امل�سروع،  ب��خ��دم��ات  للم�ساركة  اجل��م��ي��ع  ام���ام  ال��ب��اب  يفتح 

والربامج التطوعية يف جمال تعزيز القراءة.
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تفي�ش جعبة املمثلة اللبنانية زينة مكي بامل�شل�شالت اللبنانية وال�شورية وامل�شرية. تطّل راهنًا يف الدراما 

فيلمز(.  )اإيغل  واإنتاج  حب�شي،  �شمري  واإخراج  مر�شليان،  كلوديا  )تاأليف  )ال�شقيقتان(  اللبنانية 
اإجباري( )تاأليف  اللبنانية(، وت�شارك م�شريًا يف م�شل�شل )اختيار   LBCI ُيعر�ش عرب حمطة 
الدراما  يف  حت�شر  كذلك   .)DMC قناة  عرب  ُيعر�ش  ال�شمرية.  جمدي  واإخراج  متويل،  حازم 

ال�شورية - اللبنانية امل�شرتكة )مذكرات ع�شيقة �شابقة )تاأليف نور ال�شي�شكلي، واإخراج ه�شام 
رم�شاين  م�شل�شل  ت�شوير  اإىل  اإ�شافة   )Mars Media Production واإنتاج  �شربتجي، 

عربي هو )ت�شوي�ش( للمخرج �شليم الرتك. عن جممل اأعمالها كان مع مكي هذا احلوار:

ت�شتعد خلو�ش جتربة �شينمائية اأجنبية 

زينة مكي: �ساأختار دائمًا الن�ض االأف�سل 
والدور املقنع الذي ي�ستفّزين

عنها؟ اأخربينا  كثرية،  الدرامية  • اأعمالك 
- اأوؤدي دور )�سادية( يف م�سل�سل )ال�سقيقتان(، وهو دور جديد مفاجئ يل 
وللجمهور. على عك�ض ما يعتقد بع�سهم، مل يكن حت�سريه �سعباً ومل 
ي�ستوجب جهداً كبرياً الأن ال�سخ�سية �سل�سة مل تتطّلب �سوى فهم ماهية 

حالتها النف�سية لتقم�سها وجت�سيدها.
اأنانية  فتاة  �سخ�سية  تقدمي  جتاه  اجلمهور  فعل  ردود  تخ�سي  اأمل   •

و�سارقة على عك�ض اأدوارك ال�سابقة؟
- انتظرت طوياًل اأن يعر�ض علّي منتج اأو خمرج �سخ�سية خمتلفة جداً 
. �سحيح  م�ستفزٍّ دوٍر  تقدمي  يف  دائماً  رغبت  الأنني  ال�سابقة  اأدواري  عن 
التمثيلية وبني �سخ�سية املمثل  ال�سخ�سية  النا�ض يخلط بني  اأن بع�ض 
احلقيقية، اإمنا اأعترب اأن كره اجلمهور ل�)�سادية( دليل على جناحي يف 

جت�سيدها، ما منحني ر�سًى �سخ�سياً.
اإىل  نظرتك  عن  جداً  وبعيدة  ب�سلة  اأخالقياتك  اإىل  متّت  ال  • لكنها 

احلياة والعائلة.
املّدة  وخ��الل هذه  ال�سيف  الت�سوير طيلة ف�سل  امتّدت فرة  - طبعاً. 
ع�ست ال�سخ�سية بتفا�سيلها، لذا ت�سايقت جداً عند اأداء بع�ض امل�ساهد، 
وكنت اأت�ساءل كيف ميكن اأن تقوم بهذه الت�سّرفات؟ ف�سكلت حتدياً كبرياً 

بالن�سبة اإيّل.
هذه  ت�سفني  كيف  حمادة.  روال  املخ�سرمة  املمثلة  ابنة  دور  • توؤدين 

الثنائية؟
من  ونتقّرب  اأك��رث  لنتعارف  الت�سوير  ب��دء  قبل  متينة  عالقة  بنينا   -
بع�سنا بع�ساً، ما انعك�ض اأداًء حقيقياً يف امل�سل�سل. احت�سنتنا روال حمادة 
التوجيهات  فاأعطتنا  اأبناوؤها  فعاًل  كاأننا  الت�سوير  اأثناء  وزمالئي  اأن��ا 

الالزمة يف االأداء مل�ساعدتنا واإر�سادنا.
اإجباري(؟ )اختيار  م�سل�سل  يف  توؤدين  دور  • اأي 

بل  اأي�ساً،  اإ�سقاطاً  لي�ض  لكنه  اأ�سا�سية  بطولة  لي�ض  دوري  اأن  �سحيح   -
مربر �سمن �سياق االأحداث، حيث اأوؤدي دور لبنانية ُتدعى )النا( تعي�ض 
اإقناع  ي��ح��اول  ال���ذي  فهمي  ك��رمي  ه��و  م�سري  ب�ساب  مرتبطة  دب���ي،  يف 
والدته بقبول ارتباطه بامراأة لبنانية، فنكت�سف من خالل امل�سل�سل نظرة 

املجتمع امل�سري اإلينا.
اجلمهور  ل���دى  م��ع��نّي  ان��ت�����س��ار  حتقيق  خ��الل��ه  م��ن  ا�ستطعت  ه��ل   •

امل�سري؟
اجلمهور  ب��ات  حيث  هناك  �سريعاً  االنت�سار  �ساأحقق  اأنني  اأت�سّور  مل   -
العامة. لالأ�سف،  االأماكن  نلتقي يف  با�سم )الن��ا( حني  يناديني  امل�سري 
ثمة نظرة خاطئة اإىل املراأة اللبنانية عموماً واملمثلة اللبنانية خ�سو�ساً، 
تانية  حاجة  افتكرنا  جايه  لبنانية  بنت  قالولنا  )ملا  بع�سهم:  يل  وق��ال 
وم�سهورات  و�سطحيات  م�سطنعات  كلنا  اأن��ن��ا  ي��ظ��ن��ون  ه��م  خ��ال�����ض(. 
هذه  تغيري  جتاه  مب�سوؤولية  �سعرت  لذا  واالإغ���راء.  التجميل  بجراحات 

اإظهار  يف  دوراً  االإن��ت��اج  �سركة  واأّدت  ع��ّن��ا.  امل�سبقة  ال�����س��ورة 
حقيقة املراأة اللبنانية من خالل �سخ�سيتي، وهذا �سبب 

اختياري الدور يف االأ�سا�ض.
ع�سيقة  )م��ذك��رات  يف  �ستكونني  �سخ�سّية  اأي   •

�سابقة(؟
�سعر  زوج��ة م�سّفف  )���س��ارة(  �سخ�سية  اأ���س��ّور   -
م�سهورة  ف��ن��ان��ة  م��ع  يخونها  عي�سى(  )ط���وين 
مري�ٍض  لطفٍل  اأم���اً  كانت  ومل��ا  ���س��اب��ا(،  )نيكول 
فت�سكت عن خيانة زوجها مع م�سدر رزقهما، 
واحلاجة  النف�ض  ع���ّزة  ب��ني  ���س��راع��اً  لتعي�ض 
اإىل هذا امل�سدر املادي لعالج الطفل. فرنى 
منطوية  ت��ك��ون  حينما  وانك�سارها  �سعفها 
على ذاتها، وقّوتها حينما تكون يف املجتمع. 
االأدوار  اأجمل  واأح��د  نف�سّياً  دور متعب  اإن��ه 

التي اأديتها.
)ت�سوي�ض(؟ م�سل�سل  عن  • ماذا 

- كان ُيفر�ض ت�سويره كفيلم �سينمائي 
رم�ساين  م�سل�سل  اإىل  حت����ّول  اإمن����ا 
 10 ع��ل��ى  م��ن��ه  م���دة احل��ل��ق��ة  تقت�سر 

دقائق �سّورت بتقنية �سينمائية.
اإىل  �سريعاً  الدخول  حقّقت  كيف   •

الدراما امل�سرية؟
اأنني حمظوظة ج��داً مبا  اأعترب   -
حّققت، اإذ مل يخطر يف بايل يوماً 

اإىل هناك.  �ساأ�سل ب�سرعة  اأنني 
وم�سوؤولية  ب���خ���وف  ����س���ع���رت 

امل�سري  اجلمهور  الأن  كبرية 
يراقب  وه�����و  ج������داً  ���س��ع��ب 

وي��ن��ت��ق��د ب�������س���ّدة م���ن دون 
�سركة  ك���ان���ت  م�������س���اي���رة. 

االإن��ت��اج )اأروم���ا( تبحث 
اأعمالها  مم��ث��ل��ة  ع���ن 

معدودة،  ال���درام���ي���ة 
اخلارجي  و���س��ك��ل��ه��ا 

وطبيعي،  حقيقي 
الفتاة  دور  الأداء 

ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة يف 
)اخ������ت������ي������ار 

اإجباري(، وكنت اأنا.
التجربة؟ هذه  ت�سفني  • كيف 

- حينما عملت هناك، فهمت �سبب اعتبار م�سر منبع ال�سينما وجنومها. 
اأن  اأي  العمل،  ف��رد يف فريق  كل  ال��درام��ا هناك هو خ�سو�سية  ما ميّيز 
على مهام غريه.  يتعّدى  وال  اإليه  املوكلة  املهام  يعرف جّيداً  منهم  كاًل 
فللممثل خ�سو�سيته يف قراءة الن�ض واالإ�سافة اإليه واالرجتال. كذلك 
تقنية الت�سوير خمتلفة، اإذ ي�ستخدمون ثالث كامريات من مواقع عّدة 
ليتمكن املمثل من التحّرك بحرية اأكرث. ُبهرت �سراحة بهذه التجربة 

اجلميلة وفوجئت.
ذلك  اأهمية  ما  م�سري،  حملي  عمل  يف  لبنانية  فتاة  دور  • جت�ّسدين 

بالن�سبة اإليك �سخ�سياً؟
- �سعرت باأنني اأمّثل وطني يف عمل م�سري �سرف خ�سو�ساً اأنني اأج�ّسد 
دور فتاة لبنانية حتاول عرب اإبراز عادات وتقاليد بالدها تو�سيح النظرة 
لناحية مت�ّسك  قلقت  اأخ��رى،  اللبنانية. من جهة  امل��راأة  اخلاطئة جتاه 
اجلمهور امل�سري ببع�سه البع�ض ورف�سه الدخالء، لكنني عندما مل�ست 

حمبته جتاهي وتقّبله ح�سوري يف عمل م�سري، فرحت كثرياً.
فهل  اأي�ساً،  مادياً  وا�ستقراراً  وا�سعاً  انت�ساراً  امل�سرية  الدراما  • توؤمن 

ميكن اأن تتخلي عن االأعمال اللبنانية املحلية الحقاً؟
وال���دور - اأبداً. اأنا انتقائية ولن اأتغري. �ساأختار دائماً  االأف�����س��ل  الن�ض 

ي�����س��ت��ف��ّزين بغ�ض  ال�����ذي  ال���ن���ظ���ر امل��ق��ن��ع 
ال��ع��م��ل، والدليل  ع��ن ه��وي��ة 

ق��ب��ويل دور( ذل��ك  على 
املتوا�سع  �����س����ادي����ة( 
)ال�سقيقتان(،  يف 
حجمه  تعديل  قبل 
ذل���ك الأنه  الح���ق���اً، 
ي�������س���ّك���ل اإ����س���اف���ة 

م�سريتي.  اإىل 
����س���ح���ي���ح اأن����ن����ي 

زيارات  يف  اأرغ���ب 
م�سر  اإىل  ك��ث��رية 

م�ساركات  ويف 
ك�����ث�����ي�����ف�����ة يف 

ال�������درام�������ا 
امل�سرية 

لكنني لن اأغرّي قناعاتي.
االنت�سار. اإىل  يهدف  مل  العربية  االأعمال  قبولك  اأن  يعني  • ما 

- اأبداً. اأعمايل الدرامية قليلة الأنني اأ�سعى اإىل االأف�سل رغم تلقي عدد 
من العرو�ض. حينما قراأت ن�ض )ال�سقيقتان( واطلعت على ماهية دوري 
وك��ان اخليار  فيه  امل�ساركة  اخ��رت  العمل،  يتكّون فريق  وحجمه وممن 
و)اختيار  �سابقة(  ع�سيقة  )مذكرات  على  اطلعت  عندما  كذلك  موفقاً. 

اإجباري(، الحظت التنّوع ونوعّية الدورين املعرو�سني علّي.
يف  امل�����س��رك��ة  ال��ع��رب��ي��ة  االإن��ت��اج��ات  يف  االآن  ح��ت��ى  ت�����س��ارك��ي  مل  • مل���اذا 

لبنان؟
- منذ انطالقتي املهنية قررت اأال اأقبل �سوى الدور الذي يعجبني، لذا مل 
اأ�سارك يف اأي من هذه االإنتاجات الأنني مل اأحب الن�سو�ض التي قراأتها. 
راهناً قراأت بع�ض الن�سو�ض اجلميلة جداً، لذا اأنا حائرة يف االختيار يف 
لئال  بع�ساً  بع�سها  عن  املختلفة  االأدوار  على  �ساأرّكز  اأنني  اإال  بينها.  ما 

اأكرر نف�سي، وتلك التي ُتعر�ض يف تواقيت خمتلفة وجلمهور خمتلف.
فهمي؟ كرمي  مع  الثنائية  اأحببت  • هل 

ر�سدي  املمثل  بكاريزما  �سبيهة  جميلة  بكاريزما  فهمي  يتمتع  ج��داً.   -
اأباظة، وهو فنان متوا�سع ومعطاء وعفوي، متمّكن يف االرجت��ال كونه 
كاتباً فوجدت نف�سي من�سجمة معه اأتبعه اأثناء الت�سوير من دون �سياع 

اأو ت�سّتت اأفكار.
�سابا. نيكول  الفنانة  مع  اأداًء  • تواجهت 

- نعم، تواجهنا بعداء، كونها توؤدي دور ع�سيقة زوجي، فلم نلتق �سوى 
من خالل دورْينا من دون اأن يت�سنى لنا التعارف �سخ�سياً. اأّود االإ�سارة 
اإىل اأننا اأحياناً ناأخذ فكرة م�سبقة عن النا�ض، فاإّما اأن تتاأكد نظرتنا اأو 
ر  نكت�سف �سورة معاك�سة. بالن�سبة اإىل نيكول، اكت�سفت اأنها فنانة حت�سّ
ففوجئت  بتفا�سيله،  وتعي�سه  كبري  باإح�سا�ض  وت��وؤدي��ه  ل��دوره��ا  جيداً 

اإيجاباً بطريقة عملها.
وخمرجني  منتجني  مع  التعاون  خ��الل  من  اكت�سبت  خ��ربة  اأي   •

وكّتاب من هويات خمتلفة؟
- اكت�سبت خربة وا�سعة من خالل امل�ساركة مع فرق عمل من م�سر 
ال��ع��م��ل ومدر�سة  ول��ب��ن��ان، ح��ي��ث تختلف ط��ري��ق��ة  وت��ون�����ض  و���س��وري��ة 
الذين  املمثلني  مع  التعاطي  وطريقة  والت�سوير  والتنفيذ  االإخ��راج 
رونها بطريقة خمتلفة طبعاً، ما جعلني  يقراأون ن�سو�سهم ويح�سّ

اأتعّلم كيفية التاأقلم مع اأي فريق عمل عربي يف امل�ستقبل.
مغّيبة  يجعلك  ما  عربية  �سا�سات  عرب  اأعمالك  • ُتعر�ض 

لبنانياً.
االأع��م��ال ال  اأو رف�سي ه��ذه  اإمن��ا قبويل  - �سحيح، 
هذا  يف  مبداأي  الأن  املحليات  ح�ساب  على  ياأتي 
اأحاول  لكنني  يتغرّي.  ال  نف�سه  ه��و  امل��ج��ال 
ع����رب مواقع  ���س��ف��ح��ات��ي  خ�����الل  م����ن 
االجتماعي  ال���ت���وا����س���ل 
على  اجلمهور  اإط���الع 

اأعمايل.
يف  راأي�������������ك  م�������ا   •
يتكلن  ال�����ل�����وات�����ي 
ع����ل����ى ج���م���ال���ه���ّن 
اخل�������ارج�������ي ب����دل 
االأداء والتخ�س�ض 
اإعجاب  الكت�ساب 

اجلمهور؟
- اإنه اأمر م�ستفّز 
ي�������س���ّح  ال  اإمن����������ا 
الأن  ال�����س��ح��ي��ح  اإال 
اجل������م������ه������ور ذك�����ي 
وميّيز بني من تّتكل 
ج���م���ال���ه���ا ومن  ع���ل���ى 
املوهبة  ع���ل���ى  ت���ّت���ك���ل 
وح�سن  واالخ��ت�����س��ا���ض 
)املمثالت(  ت��ل��ك  االأداء. 
لكنني  املهنة،  على  متعدّيات 
األوم املنتجني الذين ال مينحون 
االخت�سا�ض  الأ���س��ح��اب  ف��ر���س��ة 
يتكلون على  ب��ل  ال��ك��ب��رية  وامل��وه��ب��ة 
اأعمالهم  لت�سويق  اخل��ارج��ي  ال�سكل 
و�سورية  م�سر  يف  املنتجون  اأم��ا  اأ���س��رع. 
فيما  احلقيقيني،  املمثلني  عن  فيبحثون 

جند اأن هوؤالء لالأ�سف مغمورون يف لبنان.
وال�سورية  امل�سرية  االأعمال  ميّيز  الذي  • ما 

عن تلك اللبنانية؟
مهما  ال��ذي��ن  املمثلني  ت��وا���س��ع  اإىل  اإ���س��اف��ة   -
كانوا م�سهورين وجنوماً يعملون كفريق عمل 
من دون متييز، ن�سعر باملناف�سة ال�سريفة واجلميلة، 

فيما ت�سود الغرية يف لبنان.

م�ساريع جديدة
اجلديدة،  ال�سينمائية  م�ساريعها  عن  زينة  تتحدث 
اإن��ه��ا ت�ستعد خلو�ض جتربة  وت��ق��ول يف ه��ذا االإط���ار 
اأعجبت  اأن���ه���ا  اإىل  م�����س��رية  اأج���ن���ب���ي���ة،  ���س��ي��ن��م��ائ��ي��ة 
بي�سا(.  و)ورق����ة  )ا�سمعي(  اللبنانيني  بالفيلمني 
مهما  اللبنانية  االأف���الم  بتنوع  فرحة  )اأن���ا  وتتابع: 
تفاوتت النوعية اإمنا اأ�سعر بنواق�ض معّينة على اأمل 
مرحلة  وتخطي  ال�سينمائية  ال�سناعة  مرحلة  بلوغ 

االأعمال املنفردة(.
الدرامية، فلديها عرو�ض  باالأعمال  يتعلق  اأما فيما 
م�سرية تتمّنى اأن تتحقق الأنها اأحّبت العمل يف هذا 

البلد.

اإمييه �سياح .. اأمرية يف )اأوركيديا(
ت�سور املمثلة ومقدمة الربامج اللبنانية اإمييه �سياح دورها يف )اوركيديا( 

يف بوخار�ست، وتوؤدي فيه دور االأمرية رملة.
اإنتاج عربي  اإخ��راج حامت علي،  ع��ودة،  تاأليف عدنان  تاريخي من  امل�سل�سل 
م�سرك، ي�سارك يف البطولة: �سلوم حداد، عابد فهد، �سالفة معمار، �سامر 

امل�سري، جمال �سليمان، با�سل خياط...
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  �سفحتها  على  جمهورها  امييه  ت  خ�سّ
وعلقت  وتغني،  جمياًل  �سوتاً  متلك  اأن��ه��ا  كا�سفة  رملة  ل��الأم��رية  ب�سورة 
)اأوركيديا(  م�سل�سل  ت�سوير  ومتابعني  رملة  االأم��رية  لكم  )اأق��ّدم  عليها: 
2017 يف العا�سمة الرومانية بوخار�ست. وعلى فكرة، خرّبتكن  رم�سان 

اّنو �سوتها كتري حلو وبتغّني؟(.
امل�سل�سل موؤلف من ثالثني حلقة، ويتمحور حول عتبة بن االأكثم )با�سل 
خياط( الذي يفر مع اأخته رملة )امييه �سياح( ووالدتهما اإىل ملك �سامارا 
اإمنار )جمال �سليمان( بعدما اجتاح ملك اأ�سوريا اجلنابي )�سامر امل�سري( 

مملكتهم اأوركيديا، وقتل الوالد امللك، فتبداأ رحلة الثاأر وا�ستعادة احلكم.

�ستيفاين �سليبا تنتهي من ت�سوير 
دورها يف )حمطة وقود(

انتهت النجمة �ستيفاين �سليبا من ت�سوير دورها يف )حمطة وقود( من 
اإنتاج �سركة )�سما الفن( واإخراج �سامر الربقاوي.

اإن�سانّية  اأمام النجم حممود ن�سر يف حلقة  وتوؤدي �ستيفاين دور البطولة 
موؤثرة من �سل�سلة )�سبابيك( املوؤّلفة من 30 حلقة ُمنف�سلة من ناحيتي 

ة واالأبطال. الق�سّ
�سّورت املمثلة اللبنانية م�ساهدها يف مدينة طرطو�ض ال�سورّية على مدى 
اأربعة اأّيام ُموؤّدية دور )رهف(، وهي امراأة ُمتزّوجة من طبيب، تخترب من 

خالل ظروف اإن�سانّية جتربة قا�سية تغرّي جمرى حياتها.
عن هذه التجربة، قالت �ستيفاين �سليبا: )�سعيدة بتعاوين االأّول مع املخرج 
اإح�سا�ساً  كامريته  عد�سة  اأم��ام  للوقوف  اأّن  يف  �سّك  وال  ال��ربق��اوي،  �سامر 
ال�سبب  اأّن  فاعتربت  ال��دور،  لناحية  اأّم��ا  م�سوؤولّية كبرية(.  حّملني  خا�ساً 
الذي ُيالم�ض  االإن�ساين  الق�سة  اأدائ��ه هو جانب  اإىل  �سّدها  الذي  الرئي�ض 

الواقع االأليم يف الوطن العربي والر�سالة الكبرية من هذه احللقة.
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م�سروب طبيعي للتخل�ض من 
االأرق واحل�سول على نوم هادئ

 ت��ع��اين م��ن ع��دم ال��ق��درة على احل�سول على ن��وم ه���ادئ، والت��ع��رف احلل 
من  ويقلل  ال�سحية  حالتك  على  يوؤثر  ال��ذي  االأرق  من  للتخل�ض  االأمثل 
تركيزك طوال اليوم.. اإذا كانت اإجابتك نعم فاأنت بحاجة اإىل االإطالع على 

املو�سوع االآتي ملعرفة احلل.
على  ي�ساعد  �سحري  م�سروب  له  تقرير  يف   ،"boldsky" موقع  ون�سر 
التخل�ض من االأرق مبواد طبيعية ال ت�سكل خطورة على ال�سحة، بل ي�ساعد 

على اإمداد اجل�سم بعنا�سر غذائية هامة ومبواد م�سادة لالأك�سدة.
املكونات:

ملعقة ملح البحر.
جوز الهند.

ع�سل اأبي�ض.
الطريقة:

اخلط املكونات مًعا يف كوب من املاء الفاتر.
تناول امل�سروب قبل النوم ب�ساعة.

الفرك امل�ستمر للعني ُي�سِعف الب�سر
ر وكيل كلية العلوم الطبية التطبيقية يف جامعة الق�سيم، وا�ست�ساري   حذَّ
عبدالعزيز  بن  ط��ارق  الدكتور  االإكلينكية،  والب�سريات  القرنية  واأ�ستاذ 
احلمد، من فرك العني ب�سكل م�ستمر، اأو لب�ض العد�سات بطريقة خاطئة؛ 
ب تدريجي حتى تتحول  الأنها تت�سبب يف ترقيق القرنية، وتعر�سها لتحدُّ
التي  ال�سورة  ت�سويه  اإىل  ذل��ك  ي��وؤدي  مما  ال�سكل؛  خمروطّية  قرنية  اإىل 

تراها العني اأو عدم و�سوحها.
الفرن�سي يف عالج مر�ض  الذي ح�سل موؤخراً على االعتماد  وقال احلمد 
حتّدب  ع��ن  ع��ب��ارة  امل��ر���ض  اإن   :)keratconus( املخروطية  القرنية 
ي�سيب قرنية العني ب�سكل تدريجي خا�سة عند الذين تراوح اأعمارهم ما 
بني 15 اإىل 30 عاماً، ويتحول باالإهمال الطبي اإىل �سكل خمروطي غري 
منتظم ُي�سبب انك�ساراً غري متناظر الأ�سعة ال�سوء داخل القرنية، ويجعل 
اأ�سعة ال�سوء ال تركز ب�سكل جيد على ال�سبكية لت�سبح ال�سورة الناجتة 

م�سو�سة اأو غري وا�سحة متاماً.
القرنّية املخروطية غري معروفة علمياً  اأ�سباب مر�ض  اأن  واأو�سح احلمد، 
اأو  حتى االآن، منبهاً من فرك العني ب�سكل م�ستمر ب�سبب الرمد الربيعي 
حيث  خاطئ،  ب�سكل  الال�سقة  العد�سات  لب�ض  اإىل  باالإ�سافة  احل�سا�سية، 
يوؤدي ذلك مع الوقت اإىل اإ�سعاف ن�سيج القرنية؛ مما قد يت�سبب يف حتول 

القرنية اإىل ال�سكل املخروطي املوؤدي اإىل عدم و�سوح الروؤية.
واأ�سار ا�ست�ساري العيون اإىل اأن عالج القرنّية املخروطية اجلديد، ي�ستمل 
وتو�سع  لينة،  وال��ث��ان��ي��ة:  لبة،  �سُ االأوىل:  للعني،  عد�ستني  تركيب  على 
باإذن  ت�سل  بن�سبة  النظر  حت�سن  اإىل  ل��ت��وؤدي  العني؛  قرنية  على  مبا�سرة 
اهلل – اإىل %100 يف بع�ض احلاالت، مبيناً اأن ذلك يخدم املر�سى الذين 
اأجروا عمليات ت�سحيح نظر، واأ�سابتهم بتحدب مرتفع يف القرنية، وعدم 
العد�سات  مع  التاأقلم  ي�ستطيعون  ال  الذين  املر�سى  اأو  �سطحها،  انتظام 

لبة العالجّية. ال�سُّ

• مت ت�شغري �شورة يف اإحدى ال�شفحات على اآلة ت�شوير 
ال�شورة  ت�شغري  مت  ثم  االأ�شلي  حجمها  من   %  60 اإىل 
الناجتة بن�شبة 20 % فما هي ن�شبة الت�شغري النهائية 

من حجم ال�شورة االأ�شلي ؟
%  48

الكيميائي؟ امل�شطلح  يف  امل�شتخدمة  الذرة  كلمة  ا�شل  • ما 
يوناين وتعني الغري قابل للق�سمة

؟ اال�شم  هذا  تاأخذ  ان  قبل  مر�شيد�ش  �شيارة  ا�شم  كان  • ماذا 
جيلينيك

التم؟ عليه  يطلق  الذي  الطائر  هو  • ما 
االوز االبي�ض االمريكي

.1939 العام  يف  الثانية  العاملية  احلرب  يف  كان  مرة  الأول  الرادار  ا�ستخدام  اأن  تعلم  • هل 
اأبداً. يبدو  فال  ال�سم�ض  خلف  القمر  نور  يحتجب  اأن  يعني  القمر  خ�سوف  اأن  تعلم  • هل 

اجلذر  عمليات  اإيجاد  وراء  واأنه  بالريا�سيات  بعلومه  ا�ستهر  اخلوارزمي  االإ�سالمي  العامل  اأن  تعلم  • هل 
ويعطي املعادالت الريا�سية االأخرى واأنه هو مبتكر علم اجلرب. 

هو  الفل�سفية  الكتب  من  وغريهما  والفلك  والطب  الكيمياء  كتب  له  ترجمت  من  اأول  اأن  تعلم  هل   •
اأبي �سفيان االأمري االأم��وي الذي زهد باخلالفة حبا بالعلم وان�سرف يوؤلف  خالد بن يزيد بن معاوية بن 

ويرجم كتب الكيمياء والعلوم املختلفة.
بن  احل�سن  وا�سمه  الدين  بقوم  امللقب  امللك  نظام  هو  االإ�سالم  يف  املدار�ض  بنى  من  اأول  اأن  تعلم  هل   •
العلم فبنى  امل��دار���ض لطالب  بنى  م��ن  اأول  وه��و  اأت��اب��ك.  ب���  م��ن لقب  اأول  وه��و  العبا�ض  ب��ن  ا�سحق  ب��ن  علي 
نظامية بغداد، ونظامية ني�سابور، ونظامية طو�ض ونظامية اأ�سبهان. وكان اأول من ويل التدري�ض يف املدر�سة 

النظامية ببغداد اأبو ا�سحاق ال�سريازي �سيخ ال�سافعية � يف وقته. 
.1898 عام  يف  ماري  البولونية  وزوجته  بياركوري  الفرن�سي  الفيزيائي  اإكت�سفه  الراديوم  اأن  تعلم  • هل 

الربت  الفيزيائي  اجلن�سية  واالمريكي  االأ�سل  االأمل��اين  العامل  اإكت�سفها  الن�سبية  نظرية  اأن  تعلم  هل   •
اآني�ستاين الذي ن�سر هذه النظرية يف العام 1905 م.

احلرية

هند نا�رش �ل�رشيفي
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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�شمة ر��شد �ل�شام�شي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

�آلء عبد�لرحمن بان�شري 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

جمانة خليل �لعربي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

االأوز 
ينتمى االأوز اإىل عائلة 
منها  ال���ت���ى  ال���ط���ي���ور 
واالأوز  والبجع،  البط 
اكرب حجما من البط 
منقاراً  م��ن��ه  واغ���ل���ظ 
ورق�����ب�����ت�����ه و����س���اق���ي���ه 
�سطراً  يق�سي  اط��ول، 
حياته  م�����ن  ك�����ب�����رياً 
ال���ي���اب�������س���ة وهو  ع���ل���ى 
احل����ق����ول  يف  ي�����رع�����ى 
وامل�����������روج وي�����رب�����ى يف 
ك��ل مكان وه��ن��اك من 
البحريات  يف  يعي�ض 
واملياه  وامل�����س��ت��ن��ق��ع��ات 

ال�ساحلية على التهام النباتات املائية وهو يطري يف الهجرة يف ت�سكيالت 
الطق�ض �سحو  يكون  عندما  �ساهق  ارتفاع  على  وتبقى   )8( رقم  ت�سبه 
من  يتكون  عادة  والقطيع  الطريان  اثناء  بع�سها  على  الطيور  وي�سيح 

جمموعات عائليه. 
االأعياد  وكان طعام  القدمية  الع�سور  منذ  بداأ  فهو  امل�ستاأن�ض  االأوز  اما 
املعروف يف اوروبا حتى مت ا�ستبداله بالديكة الرومية التى جئ بها من 

امريكا. 

الب�سيطة،  العادات  بع�ض  مبمار�سة  خ��رباء  ن�سح 
اإىل  ي�سل  م��ا  ف��ق��دان  يف  للم�ساعدة  ال�����س��ب��اح،  يف 
10 كجم فى �سهر واحد، وتت�سمن هذه العادات 

االآتى:
- اال�شتحمام مباء بارد: 

ل���ك، لكن  بالن�سبة  م��ري��ح  ذل���ك غ��ري  ي��ك��ون  ق��د 
احلمامات الباردة تخف�ض حرارة اجل�سم وجتعل 
اجل�سم ي�ستخدم اخلاليا الدهنية للم�ساعدة فى 

اإنقا�ض الوزن.

- �شرب ال�شاى االأخ�شر: 
 من املمكن ا�ستبدال القهوة بال�ساى االأخ�سر فى 

ب�سكل  ال��وزن  فقدان  على  ي�ساعد  فاأنه  ال�سباح، 
�سريع ويحتوي على مواد م�سادة لالأك�سدة تعزز 

عملية التمثيل الغذائى.

- احلر�ش على تناول وجبة االإفطار:
حتتوى  االإفطار  وجبة  تكون  اأن  ال�سرورى  من   
على عنا�سر مغذية وال يجب االنغما�ض فى تناول 

كميات كبرية من الطعام.

- ممار�شة التمرينات الريا�شية:
 ي��ج��ب مم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة ك���ل ���س��ب��اح وجعلها 
‘‘روتينا‘‘ البد منه، اإذا كنت تريد اإنقا�ض الوزن 

وجعل ال�سحة اأف�سل.

فى  ال��ربوت��ني  م��ن  كبرية  كميات  ت��ن��اول   -
وجبة االإفطار:  

اأن ت�ستمل االأطباق على كميات كبرية من  يجب 
الربوتني مثل البي�ض والفا�سوليا، الأن الربوتني 

يحارب الدهون ويح�سن قوة الع�سالت.

- كن ن�شطا: 
اأو  كامل�سى  الريا�سات  بع�ض  ممار�سة  خ��الل  من 
تكون  اأن  فحاول  امل�سعد،  بدال من  ال�سلم  �سعود 

اأكرث ن�ساطا مما تكون عليه فى ال�سباح.

الوزن اإنقا�ض  يف  ت�ساعد  �سباحية  عادات   6

رجال يحملون زوجاتهم يف م�شابقة خالل االحتفال بعيد النوروز يف اأك�شو، ال�شني. )رويرتز(

كان احد امللوك ظاملا اإىل درجة كبرية ومل يكن يرحم كبرياً او �سغرياً من بط�سه وكان له مقوله دائماً يرددها ان 
افراد �سعبه ما هم اال كالباً لديه فثار احد �سباب اململكة ويدعى عابد ثورة كبرية و�سرخ يف النا�ض يحفزهم على 
التخل�ض من هذا الكابو�ض ومن الظلم والطغيان ويقول لهم انهم لو عا�سوا حتت حكم هذا امللك فلن يكون خلفهم 
جياًل اآخر الأن امللك �سيبيد ال�سعب كله من اجلوع والعط�ض واملر�ض.. ثار ال�سعب �سد امللك ثورة عارمة لكن امللك 
بقواده ا�ستطاعوا ان يخر�سوا النا�ض ويهددوهم باحلديد والنار واأر�سل امللك قواده للبحث عن ال�ساب الذي حر�سهم 
لكن عابد كان قد هرب حتت احلاح امه اإىل خارج اململكة فهام على وجهه يف ال�سحراء حتى كاد يهلك ولوال ان احد 
القوافل حلقته ما كان بقي له يوماً اآخر، ترك رئي�ض القافلة عابد حتت ايدي ابنته الكبرية لتعتني به فقامت على 
عالجه حتى ا�سرد عافيته واكمل معهم رحلتهم.. وعندما �ساأله رئي�ض القافله عن وجهته قال له اين ال اجته اإىل 
اية مكان بل كنت فاراً من ظلم امللك، زاد ترحيب رئي�ض القافلة بعابد وا�ست�سافه حتى و�سل اإىل اخته وهناك زاد 
اكرام الرجل لعابد ثم عر�ض عليه ان يتزوج ابنته ويعي�ض بني اهل قبيلته فوافق عابد على الفور ملا اح�ض به من 
قبول جتاه الفتاه.. ولكن �سعادته مل ت�ستمر كثرياً فهناك كان احد �سباب القبيلة يكيد له وقد امتالأ قلبه كرها ب�سبب 
زواج عابد من ابنة رئي�ض القبيلة وقد كان ال�ساب يريدها لنف�سه لذلك ا�ستدرك ال�ساب عابد اإىل مبارزة بينهما فلم 
ي�ستطيع عابد ان يرف�ض ذلك واال ات�سف باجلنب واخلوف فنزل وبارزه وا�ستطاع ان يقتله فزاد مقداره يف القبيلة 
واأ�سبح له مكانة عظيمة فعا�ض �سنوات رزق فيها باأوالد حني ا�ستطاع احد افراد القبيلة ان يذهب بتجاره اإىل مدينة 
عابد ويعود باأخبارهم التى تثبت ان امللك ما زال يفتك باأهل مدينته، اح�ض عابد بقب�سة يف قلبه واأ�سر ان يعود اإىل 
اململكة لريى امه ويعود بها ولكن زوجته خافت عليه فقال لها ان �ساء ربي يل العودة فلن اأتاأخر وان مل ي�ساأ فاأذكري 

حكايتي الأوالدي.
بابها ففتحته  ودق  امه  بيت  اإىل  فت�سلل  الثالث  اليوم  ليل  ف��وره فو�سلها  اإىل مدينته من  واجت��ه  زوجته  عابد  ودع 
والرعب ميالأ قلبها وعندما �ساهدته مل ت�سدق عيناها لكنها راحت يف بكاء �سديد وهى تتمتم انها كانت حت�ض بعودته 
وانها �سراه قبل موتها.. ا�سفق عليها ولدها وهدء من روعها لكنها كادت ت�سرخ وهى تقول انه ال مير يوماً دون ان 
يعرب هذا املكان جنود امللك وانها ت�ستحلفه باهلل ان يعود حيثما كان فقال انه لن يرك املكان حتى تاأتي معه وخوفاً 
عليه مللمت ا�سياءها الب�سيطة وركبت معه جواده وخرجا من املدينة حتت �ستار الليل يحفظهما الذي ال يغفل وال 

ينام، وو�سل بها �ساملة اإىل حيث توجد زوجته واأوالده لتعي�ض معه ما بقي لها من عمر تنعم باحلرية والكرامة.  


