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اأ�سرار �سحّية مفاجئة ُت�سّببها العطور

اأعلنت درا�سة اأجراها اخلرباء يف جامعة ملبورن الأ�سرتالية اأن العطر 
وكل املنتجات املعّطرة توؤثر �سلًبا على ال�سحة.

وك�سفت الدرا�سة اأنه باإمكان هذه املنتجات ومن بينها اأدوات التنظيف 
ُت�سّبب م�ساكل �سحية  اأن  املعطرة  الغ�سيل وال�سموع  املنزلية و�سوائل 
متعددة. وقد يوؤدي ر�ش العطر اأو ا�ستخدام املنتجات املعطرة الأخرى 
اجللد  وح�سا�سية يف  ن�سفي  و�سداع  التنف�سي  اجلهاز  م�ساكل يف  اإىل 

وحتى نوبات ربو.
ا اإىل اأن وجود العطور يف الأماكن العامة واأماكن  واأ�سارت الدرا�سة اأي�سً
العمل قد دفعت ب�سكل كبري املوظفني اإىل ترك عملهم والإمتناع عن 

زيارة اأماكن حمددة ب�سبب امل�ساكل ال�سحية.
اإنه بامكان اجلميع تفادي هذه امل�سكلة  اآن �ستاينمان  وقالت الباحثة 
النوافذ  فتح  عببرب  ببا  واأيبب�ببسً معطرة  غببري  منتجات  اختيار  طريق  عببن 

لتهوئة املنزل ومكان العمل ب�سكل م�ستمر.

تعرف على اأ�سرار التوقيت ال�سيفي
يعترب التوقيت ال�سيفي من اأكرث الأمور اإثارة للجدل حول العامل، 
على اعتبار اأن كل دولة متلك القرار يف ا�ستخدامه اأو ل، فهناك دول 
توقف العمل به ثم تعود اإليه، ودول تعمل به ب�سكل دائم، ودول اأوقفته 

ب�سكل نهائي.
وتو�سلت اأبحاث جديدة اإىل معطيات توؤكد اأن تغيري التوقيت مرتني 
املراهقني  الإن�سان وخ�سو�سا  �سلبية على �سحة  اأ�سرار  له  ال�سنة  يف 

والأطفال.
والتوقيت ال�سيفي هو تغيري التوقيت الر�سمي يف بالد اأو حمافظة ما 
مرتني �سنويا وملدة عدة اأ�سهر من كل �سنة، لعدة اأهداف منها توفري 

ا�ستهالك الطاقة.
وكانت درا�سات اأجريت يف وقت �سابق يف جميع اأنحاء العامل وجدت اأن 
تغيري التوقيت لديه اآثار �سئيلة اأو "منعدمة" على ا�ستخدام الطاقة. 
وقال علماء اإن ا�ستخدام التوقيت ال�سيفي ميكن اأن يكون �سارا على 

�سحة الإن�سان ومكلفا ماديا.
التوقيت تبداأ مع فقدان �ساعة من  اأن معاناة تغيري  اإىل  اأ�ساروا  كما 
الببنببوم، وهببو مببا يببوؤثببر ب�سكل خا�ش على الأطببفببال، ويببزيببد مببن خطر 

حوادث ال�سري وال�سكتات الدماغية والنوبات القلبية.
وقال لوران�ش جني ونيكول زيبارث، معدا الدرا�سة من جامعة كورنيل 
يف نيويورك تغيريات خفيفة يف النوم قد توؤثر على الإن�سان وتعر�ش 

حياته للخطر.
ومن بني املدافعني عن ا�ستخدام التوقيت ال�سيفي، بع�ش ال�سركات 
ي�ساعد على حتفيز  التغيري  اإن هذا  الذين يقولون  الأعمال،  ورجال 

وت�سجيع الإنفاق ال�ستهالكي.

عالقة منتجات ال�سويا ب�سرطان الثدي
تو�سلت درا�سة حديثة اإىل اأّن امل�سابات ب�سرطان الثدي ميكنهن اإطالة 
اأعمارهن عند تناول منتجات ال�سويا. وقد اأ�سار العلماء اإىل اأّن تناول 

هذه املنتجات ي�ساعد يف تقليل خطر الوفاة بن�سبة 21 يف املئة.
الذي  الإي�سوفالفون  على  يحتوي  ال�سويا  فببول  اأّن  هو  ذلببك  و�سبب 

يقلل من اخلاليا ال�سرطانية لدى امل�سابات ب�سرطان الثدي.
ويوؤكد الباحثون اأّن ا�ستهالك منتجات ال�سويا اآمن للن�ساء عك�ش ما 

قيل يف درا�سات �سابقة.
وقد در�ش العلماء يف جامعة Tufts الأمريكّية حالة 6000 �سيدة 
كندا.  ويف  الأمببريكببّيببة  املتحدة  الببوليببات  يف  الثدي  ب�سرطان  م�سابة 
ووجد الباحثون اأّن الن�ساء اللواتي ح�سلن على م�ستويات عالية من 
لديهن  الوفيات  ن�سبة  انخف�ست  ال�سويا  يف  املوجود  الإي�سوفالفون 
بن�سبة 21 يف املئة مقارنة مع الن�ساء اللواتي ا�ستهلكن كميات �سئيلة 

جداً من هذه املنتجات.
ولكن حتى الآن مل ُيعرف ما هو تاأثري الإي�سوفالفون على اخلاليا 
م�سادة  مببواد  على  يحتوي  املببكببّون  هببذا  اأّن  الأكببيببد  ولكن  ال�سرطانية 

لالأك�سدة واللتهابات بح�سب الدرا�سة.
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�سغط الدم مرتبط باخلرف
اقرتحت نتائج درا�سة جديدة اأن من يتعر�سون لهبوط مفاجئ يف �سغط 
باخلرف  اإ�سابتهم  احتمالت  تكون  الُعمر  منت�سف  مرحلة  خالل  الببدم 
كبرية يف ال�سيخوخة. ويعترب مر�ش الزهامير اأحد اأكرث اأ�سكال اخلرف 

�سيوعاً يف ال�سنوات الأخرية.
الُعمر  منت�سف  الببدم خالل  بانخفا�ش مفاجئ يف �سغط  الإ�سابة  تزيد 

احتمالت الإ�سابة باخلرف يف امل�ستقبل بن�سبة 40 باملائة.
ويت�سبب انخفا�ش �سغط الدم يف دوخة و�سداع وغثيان واإغماء، وت�سري 
الدرا�سة اجلديدة التي ُعر�ست موؤخراً يف موؤمتر جمعية القلب الأمريكية 
ويزيد  الببدمبباغ،  خاليا  يف  تلفاً  ي�سبب  العمر  منت�سف  يف  حدوثه  اأن  اإىل 

احتمالت الإ�سابة باخلرف عند التقدم يف الُعمر.
ويعاين  املتحدة،  الوليات  يف  حالياً  للوفاة  �سبب  �ساد�ش  اخلرف  ويعترب 

منه واحد من بني كل ثالثة يف �سن ال�سيخوخة يف اأمريكا.
ووفقاً لنتائج الدرا�سة التي اأجريت يف كلية جون هوبكنز بلومربغ لل�سحة 
الدم خالل منت�سف  بانخفا�ش مفاجئ يف �سغط  الإ�سابة  العامة تزيد 
40 باملائة. بينما  الُعمر احتمالت الإ�سابة باخلرف يف امل�ستقبل بن�سبة 
تزداد احتمالت تراجع القدرات املعرفية بن�سبة 15 باملائة نتيجة هبوط 

ال�سغط.
امل�سببة  لببعببوامببل اخلببطببر  عببامبباًل جببديببداً  الببدرا�ببسببة  هببذه  نتائج  وت�سيف 
بالقلب  مببريبب�ببسبباً   11503 عببلببى فح�ش  اأبببحبباثببهببا  واعببتببمببدت  لببلببخببرف. 

تعّر�سوا لهبوط �سغط الدم. 

�سر اختيار اللون الأ�سفر للتاك�سي
اأفبببببببببادت درا�بببببسبببببة جببببديببببدة �بببببسبببببادرة عن 
الوليات  للعلوم يف  الوطنية  الأكادميية 
ل�سيارات  الأ�ببسببفببر  الببلببون  اأن  املببتببحببدة، 
يتم  مل  الببعببامل  دول  معظم  يف  التاك�سي 
يتعلق  الأمبببر  اإن  بببل  ع�سوائياً،  اخببتببيبباره 

مبعايري الأمان.
التاك�سي  اأن  الببدرا�ببسببة  نببتببائببج  واأظبببهبببرت 
لال�سطدام  تعر�ساً  اأقبببل  الببلببون  اأ�ببسببفببر 
من اخللف بن�سبة %5 مقارنة ب�سيارات 
التاك�سي ذات اللون الأزرق خالل النهار، 
ولببكببن الخببتببالف الأكبببرب ظهر يف فرتة 
ما بعد غروب ال�سم�ش، حيث اأن تعر�ش 
الببتبباكبب�ببسببي اأ�ببسببفببر البببلبببون لببلببتبب�ببسببادم من 
نظريه  عببن   19% بن�سبة  يقل  اخلببلببف 
الآخبببببببر، وذلبببببك حبب�ببسببب البببدرا�بببسبببة التي 

ن�سرها موقع تك اإن�سايدر الأمريكي.
وك�سفت الدرا�سة اأنه من املرجح �سهولة 
روؤيببببة ومببالحببظببة الببلببون الأ�ببسببفببر حتت 
اأ�ببببسببببواء اأعببببمببببدة الإنببببببببارة املبببمبببتبببدة على 
الببطببرق، وهبببو الأمببببر البببذي دفبببع خرباء 
يف عدد من الدول لإحالل التاك�سي ذي 
الأ�سفر  اللون  ذو  بالآخر  الأزرق  اللون 

لتجنب الت�سادمات.

ماهي متالزمة ذيل الفر�س؟
حذر الخت�سا�سي يف جراحة  العظام  
الدكتور راهول �سيفاديف من اإهمال 
اإنها ميكن  وقببال  الظهر،  اأ�سفل  اآلم 
اأن  توؤدي لالإعاقة وت�سيب املري�ش 
بال�سلل يف اجلزء ال�سفلي من اجل�سم.  
واأو�سح الدكتور �سيفاديف اأن الآلم 
احلادة اأ�سفل الظهر واخلدر املتزايد 
يف  اأع�ساء اجل�سم ال�سفلية، ميكن اأن 
ت�سري اإىل ما يعرف "مبتالزمة ذيل 
ب�سبب  املتالزمة  وتنتج  الفر�ش".   
يف  الأع�ساب  على  ال�سديد  ال�سغط 
القناة  داخببل  ال�سوكي   احلبل  نهاية 
عبببدم عالجها  حبببال  البب�ببسببوكببيببة، ويف 
بببالببتببدخببل الببطبببببي اجلبببراحبببي ميكن 
على احلركة،  كبري  ب�سكل  توؤثر  اأن  
ويف الببنببهببايببة الإ�بببسببباببببة بببالبب�ببسببلببل يف 
اجلزء ال�سفلي  من اجل�سم.  وميكن 
الأ�سخا�ش  ت�سيب  اأن  للمتالزمة 
البببذيبببن يببعببانببون مبببن اأمل مببزمببن يف 
ال�ساقة  الأعمال  واأ�سحاب  الظهر،  
يعانون  البببذيبببن  وكبببذلبببك  والبببعبببمبببال، 
مبببن البببببببببدانببببة.  وعبببلبببى البببرغبببم من 
اإنها  اإذ  نبببادرة،  باملر�ش  الإ�ببسببابببة  اأن 
اآلف  ع�سرة  بني  من  واحببدا  ت�سيب 
�سخ�ش، فبباإنببه يببجببب   اأخببذ احليطة 
مببن الأعبببرا�بببش نببظببرا لببعببدم القدرة 
على التنبوؤ باملر�ش.  وقال الدكتور 
�سيفاديف اإن اآلم اأ�سفل الظهر التي 
توؤثر على رجلي املري�ش وامل�ساحبة 
خلدر اأو وخز، يجب اأن يتم فح�سها 
مبا�سرة لدى جراح عظام اأو خمت�ش  
التغا�سي  وعببببببببدم  فببببقببببري  عببببمببببود 
املبكر  الببكبب�ببسببف  اأن  واأ�بببسببباف  عببنببهببا.  
والعالج  الفر�ش  ذيببل  متالزمة  عن 
لببهببمببا نتائج  البب�ببسببريببع واجلببببراحببببة  
اإيجابية للغاية، اأما من دون التدخل 
من  املري�ش   يعاين  ف�سوف  املبا�سر 
�ببسببلببل دائببببم يف اجلببببزء البب�ببسببفببلببي من 
الببببقببببدرة على  اجلببب�بببسبببم، وكبببذلبببك يف 

التحكم بالأمعاء  والإخراج.

ق ما يح�سل  لن ُت�سدِّ
لك يف الطائرة

عطلة  اإىل  الطائرة  تبباأخببذك  رمبببا 
ال�سرتخاء  رحلة  اإىل  اأو  الأحبببالم 
اأو زيارة الأهل والأ�سدقاء، لكن يف 
املقابل هناك �سريبة �ستدفعها من 
ديلي  �سحيفة  ور�ببسببدت  �سحتك. 
الأعرا�ش  اأ�ببسببواأ  الربيطانية  ميل 
اأثناء  ج�سمك  لها  يتعّر�ش  الببتببي 
الأعرا�ش  ومببن  الطائرة.  ركوبك 
التي يتعّر�ش لها اجل�سم يف اجلو 
عببببن خاليا  الأوكببب�بببسبببجبببني  نببقبب�ببش 
الدماغ، الذي تنتج ب�سبب ال�سغط 
البببطبببائبببرة. وتعمل  داخببببل  البببعبببايل 
لإنتاج  مبب�ببسبباعببف  ب�سكل  الببرئببتببان 
الأوك�سجني بنف�ش الن�سبة العادية، 

ما ي�سّبب اأحيانا الدوار للركاب.

اأ�ساليب م�سمونة لزيادة 
ثقتك يف نف�سك

ب�أن  قراءه�،  َتِعُد  وتو�صي�ت  ب�إر�ص�دات  الإلكرتونية  املواقع  تكتظ 
اللتزام به� من �ص�أنه اإك�ص�بهم الثقة يف النف�س وب�صكل �صريع، وخ��صة 

يف جم�ل العمل.
تختلف،  رمب�  كروك�ص�نك  ن�ن�صي  ل�ص�ن  على  ال��واردة  الن�ص�ئح  لكن 
فهي تعتمد يف اإر�ص�داته� يف هذا ال�صدد على جتربة عملية ن�جحة، 
اأو�صلته� اإىل من�صب الرئي�س التنفيذي ل�صركة ن�جحة مل�صتح�صرات 

التجميل، تتخذ من الع��صمة الربيط�نية لندن مقرًا له�.
ر نف�صك جيدًا َح�صِّ

ُيِعَد  اأن  يف  بالنف�ش  الثقة  اكت�ساب  خطوات  اأوىل  تتمثل 
املرء نف�سه ملواجهة اأي مواقف طارئة يف عمله، واأن ي�سع 
وقد  املببواقببف.  هببذه  مثل  مببع  بالتعامل  الكفيلة  اخلطط 
ت�سمل  الببتببحبب�ببسببريات،  هببذه  مثل  اأن  علمت  اإذا  ت�ستغرب 
كذلك احلر�ش على ارتداء الثياب التي ُت�سِعرك بالراحة 

والثقة، خالل تعاملك مع روؤ�سائك ومروؤو�سيك.
تعرف على تفا�سيل عملك بدقة

ثقتك  لتعزيز  مهم  اأمبببٌر  التخطيط  اأن  مببن  الببرغببم  على 
بفعل  الثقة،  هببذه  تكت�سب  اأن  ُيببعببادل  �سيء  فببال  بنف�سك، 
درايتك التامة بكل التفا�سيل اخلا�سة بعملك من جميع 
فيه، ومرجعاً لالآخرين  اإىل حٍد يجعلك خبرياً  جوانبه، 

من زمالئك.
ل تدع اخلوف يعطلك

توؤدي خ�سية الكثريين من الف�سل يف عملهم اإىل احليلولة 
ينبغي  لكن  فيه.  اأ�ساليبهم  جتديد  على  اإقببدامببهببم  دون 
الف�سل  ب»ثقافة  ُيعرف  بات  ما  معنى  اإدراك  هببوؤلء  على 
الإيجابي«، وهي تلك املتعلقة بالقدرة على تكرار املحاولة 
ملببرات ومبببرات. وهناك  بالف�سل  ببباءت  واإن  ببباإ�ببسببرار، حتى 
منببباذج كببثببرية ُيببحببتببذى بببهببا يف هبببذا املبب�ببسببمببار، مببثببل اأوببببرا 
وينفري تلك املذيعة ذائعة ال�سيت التي ُف�سلت يف مقتبل 
حياتها املهنية من حمطة تليفزيون اأمريكية حملية، قبل 
اأن تتجاوز هذه النتكا�سة وت�سبح مقدمة برامج �سهرية 
للغاية يف الوقت احلايل. ومن �ساأن التعرف على جتارب 
مثل هذه، تعزيز ثقة املرء بنف�سه وبقدرته على جتاوز اأي 

م�سكالت اأو انتكا�سات.
َتَبّ توجهً� اإيج�بيً�

تبدو هذه الن�سيحة نظريًة اإىل حٍد كبري. لكن التجارب 
اأكرب  ب�سكل  حتببدث  الإيجابية  الأ�سياء  اأن  تثبت  العملية 
نحٍو  على  واملهنية،  ال�سخ�سية  احلياة  مع  يتعاملون  ملن 
اأثراً  بالقطع  ُيببخببّلببف  اإيجابية  ببببروٍح  فتحليك  اإيببجببابببي. 
اإيجابياً على قدرتك على العمل والإجناز. كما يف�سي اإىل 
بال�سفة  يت�سمون  دائببرة عالقاتك غا�سة مبن  ت�سبح  اأن 

نف�سها، وهو ما �سيعود بالإيجاب عليك وعليهم على 
حٍد �سواء.

كن م�صممً�
ينبغي عليك التم�سك مبا توؤمن ب�سحته، �سواٌء على 
اأن  البب�ببسببروري  ومببن  العملي.  اأو  ال�سخ�سي  ال�سعيد 
للو�سول  التي خططت  الأهبببداف  اإجنبباز  على  ت�سمم 
الربيطانية  تليغراف«  »َديلي  �سحيفة  وتقول  اإليها. 
اإن ذلك �سي�سبح اأكرث ي�سراً مع تزايد ثقتك بنف�سك، 
ببِكببُنببَك مببن الإقبببدام على خببطببوات ج�سورة،  وهببو مببا مُيَ
وال�سعور باأنك اأكرث قدرة على التعامل مع حتدياتك 

العملية بكفاءة.
طرق ذكية للتغلب على انعدام الثقة بالنف�ش

يت�سلل  الببذي  ال�سعور  ذلك  هو  بالنف�ش  الثقة  انعدام 
اإىل نفو�سنا من وقت اإىل اآخر، ويجعلنا نت�سكك فيما 
قدر  على  كنا  اأو  باأعمالنا،  للقيام  م�ستعدين  كنا  اإن 

امل�سوؤولية.
يف  اأدائببببك  حت�سني  اأو  بنف�سك،  ثقتك  على  احلببفبباظ 
الببعببمببل، اأو حببتببى بببث الببطببمبباأنببيببنببة والإنببتبباجببيببة لدى 

الآخرين هي من الأ�سياء التي ل يفكر فيها كثري 
من اأ�سحاب املهن، رغم اأن لها تاأثري كبري على 

عملهم اليومي.
على  املوؤثرين  امل�ستخدمني  من  عدد  حتدث 
اأيام حول هذا  "لينكد-اإن" منذ عدة  موقع 

الأمر، واإليكم ما قاله اثنان منهم.
هايدي األك�ساندرا بولرد، م�سوؤولة يف �سركة 

كيو" للطاقة "يو 
وت�سيف بببببولرد: قببد يببكببون ذلببك مببرهببقبباً، لكن ل 

ينبغي لذلك ال�سعور اأن يوقفك عن ا�ستمرار املحاولة.
الذي  بالوقت  جزئيا  يتعلق  ال�سعور  هذا  على  التغلب  اإن 
وتعر�ش  بالنف�ش.  الثقة  بناء  البدء يف  كيفية  فيه  تعرف 
اأفكار  �سبعة  "لينكد-اإن"  موقع  على  مقالها  يف  ببببولرد 

تتعلق بهذا الأمر، نذكر منها ما يلي:
ل ت�سغل بالك ب�سرورة معرفة الكيفية التي �ستحقق بها 

روؤيتك. على الأرجح، اأنت ل تعرف كيف �ست�سنع حلمك، 
التالية،  ترقيتك  اإىل  الو�سول  اأو  التجارية،  اأعمالك  اأو 

خ�سو�ساً يف البداية، كما تقول بولرد.
فبببببدًل مببن الببرتكببيببز عببلببى فببكببرة الببكببيببف، ركبببز عببلببى فكرة 
ال�سخ�ش الذي تري اأن تكون. كون �سورة ذهنية وا�سحة 
ملن ترغب اأنت يف اأن تكون، ولكي ت�سبح قادراً على حتقيق 

هدفك.

اكت�ساف وظيفة جديدة 
للقلب.. �سم الروائح

حا�سة  اأن  فببرتة  منذ  الأطببببباء  اكت�سف 
اإن  بببل  الأنبببببف،  عببلببى  تقت�سر  البب�ببسببم ل 
الروائح.  �سم  على  اأيبب�ببسبباً  قبببادر  القلب 
لببكببن كببيببف يببتببم ذلبببببك. بببباحبببثبببون اأملببببان 
اأجنزوا درا�سة، هنا عر�ش لأبرز ما جاء 

فيها.
وبون  ميونيخ  من  اأملببان  باحثون  اأجنببز 
القلب  حول  درا�سة  وكولونيا  وتوبنغن 
الببببروائببببح، ملعرفة  �ببسببم  وقببببدرتببببه عببلببى 
الوظائف التي توؤديها تلك القدرة على 
ال�سم، وال�ستفادة منها يف عالج الكثري 

من الأمرا�ش.
نتائجها  ن�سرت  التي  الدرا�سة  وح�سب 
يف جملة البحوث الأ�سا�سية يف القلب، 

�بببسبببم رائحة  يبب�ببسببتببطببيببع  البببقبببلبببب  فببببببباإن  
الأحبببمبببا�بببش الببدهببنببيببة املببببوجببببودة لدى 
املبب�ببسببابببني ببباأمببرا�ببش مببثببل البب�ببسببكببري يف 
البببببدم. وببب�ببسبببببب هببببذه الببوظببيببفببة يقلل 
الببقببلببب مبببن البب�ببسببربببات عببنببدمببا تكون 

رائحة الأحما�ش الدهنية مركزة. 
التو�سل  التي مت  النتائج  اإىل  وا�ستناداً 
اإلببيببهببا �ببسببيببطببور الأطببببببباء اأدويبببببة فعالة 
ال�سكر.  مببببر�بببش  لببلببمبب�ببسببابببني  خببا�ببسببة 
مبر�ش  امل�سابني  لببدى  القلب  فببدقببات 
القلب  ي�سم  بعدما  تببرتاجببع  ال�سكري 
الدهون التي ت�سكل خطراً على اجل�سم. 
اأن  لببدقبباتببه ميببكببن  الببقببلببب  لببكببن تقليل 

يت�سبب يف خماطر ل�سحة املري�ش. 

البطن 
يتحكم 
بجميع 
جوانب 
حياتنا
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الرتاث من  وحك�ي�ت  القدمية  الي�ب�نية  "كيوتو"...الع��صمة 

مدينة املتاحف واحلرف التقليدية وجذور الثقافة اليابانية
•• اليابان – كيوتو – حممد جاهني

ت�صوير-طالل بريقدار

اأيبببام ونظمها  الببتببي امببتببدت ل�سبعة  الببيببابببان  رحببلببة 
مببركببز الببيببابببان لببلببتببعبباون الببببدويل و�ببسبباركببت فيها 
ال�سحف  من  عببدد  جانب  اإىل  الفجر"  "جريدة 
واملببجببالت الإمبباراتببيببة ببببداأت مببن مببطببار دبببي على 
منت طائرة الإمارات للتتوا�سل ثمانية �ساعات يف 

الذهاب.
يف حني امتدت اإىل اإحببدى ع�سرة �ساعة يف العودة 
�ساعات  بلغ ثالث  الذي  الفرق  �ساألنا عن  وعندما 
قيل لنا اأن التيارات الهوائية اجلوية هي �ساحبة 
اأن  القرار يف هذا وهنا التزمنا ال�سمت خوفا من 
تخوننا معلوماتنا  التي مل ت�سل اإىل حد ال�سباحة 
الطائرة  وفرقتها  التي  ولكن اخلدمات  الهواء  يف 
الطائرة   قببائببد  لنجد  الببوقببت  متببريببر  يف  �ساهمت 
يعلن عن ربط الأحزمة ا�ستعداد للهبوط مبطار 
اأو�ساكا وكان ذلك قبل الغروب بقليل واأعلن دليلنا 
اأقببام وعمل يف  وم�سرف الرحلة تاكاو وهو ياباين 
ال�ستعداد  عببن  �سنوات  ت�سع  مببن  لأكببرث  الإمببببارات 
لركوب القطار للذهاب اإىل حمطتنا الثانية كيوتو 
وهي املدينة التي تقع يف اجلزء الأو�سط من جزيرة 
هون�سو وهي عا�سمة اليابان  القدمية ومقر اإقامة 
الإمرباطور لأكرث من الف عام  ومتثل الآن �سابع 
الببذى  يبلغ مليون  ال�سكان  مدينة من حيث عدد 

ون�سف املليون ن�سمة.
طوال الرحلة التي امتدت لأكرث من �ساعة ون�سف 
خا�سة  بنا  يحيط  ما  تتبع  اأعيننا  ظلت  بالقطار 
بالقطار  التذاكر   يبديه مراقب  الببذي  الحببرتام 
عندما ينحني احرتاما للركاب عند مغادرته عربة 
التالية  العربة  اإىل  دخوله  عقب  وكذلك  القطار 
الرحلة حتى وان  امل�سهد طوال  وهكذا يتكرر هذا 
الأ�سياء رمبببا تبدو  .. كل هببذه  املببرات  مر ع�سرات 
وكان  �سعب  ثقافة  ولكنها  م�ستغربة  اأو  ب�سيطة 
اأحد القائمني على  اإىل  هذا وا�سحا عندما ذهبنا 
احلرف اليدوية لي�ستقبلنا بانحناءات متكررة مل 

تتوقف اإل بو�سولنا اإىل مقر عمله.
اإىل  و�سولنا  عببن  اليابانية  باللغة  نبببودي  فببجبباأة  
املدينة التي نق�سدها وهي كيوتو ليتدخل املرافق 
الياباين تاكاو لي�سري اإلينا بالو�سول لتقع اأعيننا 
لأكرث  تاريخها  ميتد  واأحياء  و�سوارع  مباين  على 
من الف ومائتي �سنة اإ�سافة اإىل اأن املدينة جتمع ما 
بني الرتاث واحلداثة بجانب اأنها تزخر مبتاحف 
اليابانية  املتحركة  الر�سوم  تكر�ش مفهوم �سناعة 

جنبا اإىل جنب للتعريف بفرتة "�ساموراي" .
و�سط كل هذا مت ا�ستقبالنا يف فندق كرانفياكيوتو 
وحر�ش  معمارية..  حتفة  ليكون  �سمم  الببذي 
اليهم  لين�سم  مرافقتنا  عببلببى  الببقببائببمببون 
عمار  البببرحبببلبببة  مببنبب�ببسببق 

التي  كيوتو  القدمية  بالعا�سمة  التعريف  عببدرا 
تقع يف واد يف اجلزء ال�سرقي من املنطقة اجلبلية 
املعروفة با�سم مرتفعات تامبا التي ي�سل ارتفاعها  
اىل  البببببحببر  �سطح  م�ستوى  فبببوق  مببرت   1000
جببانببب وجببببود ثببالثببة اأنبببهبببار حتببيببط ببباملببديببنببة من 
ثبببالث جببهببات ومتببتببد هبببذه الأنبببهبببار اإىل مببا يقرب  
البببذي جعلنا  مببن ع�سرة كببيببلببومببرتات وهببو الأ ببمببر 
لتكون اجلبال هي  املياه  نت�ساءل عن م�سدر هذه 
املياه حتى  لهذه  والأهببم  الوحيد  والببرافببد  املغذي 
العديد  تتخللها  طوكيو  ومنها  عامة  اليابان  اأن 
من الأنهار التي جعلت من املدن اليابانية موطن 
اأكرث  اإىل  لأ�سجار معمرة رمبا ميتد عمر بع�سها 

من اأربعمائة �سنة .
ال�سياحة يف كيوتو ت�سكل عامال هاما يف القت�ساد 
الببيبباببباين وهبببذا مببا قببدم لنا مببن خببالل مرافقينا 
كببانببت عا�سمة  والببتببي  املببديببنببة  هبببذه  ت�ستهر  حببيببث 
البببببالد منذ اأكببرث مببن الببف عببام بببالببرتاث  الثقايف 
البلد  اأبناء  القادمون من اخلارج ومعهم  ليتوافد 
اإلببيببهببا يف رحالت  مببن طلبة املببدار�ببش واجلببامببعببات 
الأعببيبباد والعطالت  اأوقبببات  وتبببزداد يف  �سبه يومية 
و�سبق  اليابانى  مرافقنا  يبادر  وهنا   .. الر�سمية 
جمل�ش  دول  مبببن  البببقبببادمبببني  اأن  ببببه  عببرفببنببا  ان 
زيادة  يف  الإمبباراتببيببون  ومنهم  اخلليجي  الببتببعبباون 
العام  يف   37% وحدها  كيوتو  اإىل  ن�سبتها  بلغت 
الثقافية  باملراكز  ت�ستهر كيوتو  املا�سي حيث  قبل 
والفنون وامل�سنوعات اليدوية  لتزداد هذه الن�سبة 

يف العام املا�سي اإىل 153%  .
باملدينة  "�سريح"  وجببدنببا  عندما  ن�ستغرب  ومل 
مائة  قبببببل  �سيد  "كيتاتوتينمان"،  بببا�ببسببم  يببعببرف 
عببام مببن قبل الإمببرباطببور الببذي حكم البببببالد  ما 
املعلم  هببببذا  اأ�ببسبببببح  حببتببى   1185 و   794 ببببني 
والنبالء  احلاكمة  للعائلة  ال�سريح  ي�سمه  الببذي 
وال�ساموراي وعامة النا�ش رمزا لل�سالم ومق�سدا 
لل�سياح اليابانيون اإ�سافة اإىل اأن هذا ال�سريح ميثل 
والإخال�ش  ال�سدق  واإلببه  الزراعة  اإلببه  لليابانيني 
واإله تبديد التهامات الكاذبة واإله الفنون الأدا ئية 
الطالب  لريتاده  الأكادمييني  اإلببه  بكونه  وا�ستهر 
هذا  وقتنا  حتى  المتحانات  قاعة  دخولهم  قبل 
المتحانات  جتبباوز  يف  مب�ساعدتهم  منهم  اعتقادا 

والنجاح فيه.
مدينة كيوتو التي ا�ستمرت زيارتنا لها ثالثة اأيام 

جتولنا فيها لتكون غابات الأر�سيياما هي واحدة 
من الأ ماكن التي ق�سدناها وهي غابات حتظى 

الكرز  ازهار  ب�سعبية كبرية خا�سة يف موا�سم 
كما توجد بها غابات اخليزران ال�سهرية 

التي اعتمد الكثريون عليها فى اإقامة 
ابنيتهم خا�سة يف املناطق الزراعية 

املناطق  يف  املببب�بببسببباكبببن  وكببببذلببببك 
ال�سناعية .

ا�ستخدام  يقت�سر  ومل 
نبات اخليزران على 

بببل ت�سنع  هببذا 

منه الأكواب والعلب وال�سالل واحل�سري.
اأيه  �سويران  فندق  اقيم  الغابات  هببذه  نهاية  ويف 
لك�سري كوليك�سن ذي اخلم�ش جنوم على مقربة 
توغت�سوكيو ومتنزه  من معبد تيرنيوجي وج�سر 
ارا�سياما مونكي ، كما مير نهركات�سورا مبحاذات 
للرحلة  املرافق  امل�سور  �سجع  الذي  الأمر  الفندق 
طالل بريقدار التجول يف هذه الأماكن للتقاط 
�بببسبببور مبببن املبببوؤكبببد اأنبببهبببا نببببببادرة يف هببببذه الأجببببببواء 

ال�ساحرة.. 
اليابانية حيث  الأكببالت  وكان للفريق جولت مع 
وطريقة  طعمها  يف  م�ستغربة  لهم  بالن�سبة  بببدت 
وغزل  بل  كبريا  ا�ستح�سانا  تلقى  حني  يف  طهيها 
يفوق الإعجاب من املرافق الياباين.. ليتم دعوتنا 
على اأحد املطاعم املميزة بالقرب من الفندق الذي 
اأقمنا به يف نهاية غابات اخليزران لنلقى ترحيبا 
لنجد  قبل  مببن  نعهده  مل  وبببروتببوكببول  كبريا 
الببطببعببام وعببباء مببن ال�سرياميك  عببلببى طبباولببة 
و�سع على نار هادئة ليتم طهي الطعام من 
"ال�سويا" لنجد  حليب  يف  و�سعه  خببالل 
وكاأنه يريد  الآخببر  اإىل  كل منا ينظر 
اأن يبداأ التجربة يف حني مرافقنا 
يببنببتببظببر طويال  البببيبببابببباين  مل 
الوجبات  هببذه  اأن  باعتبار 
لديهم  املببفبب�ببسببلببة  هببببى 
النهاية  يف  لنخرج 
اإىل  نببببنببببظببببر 

اأمببعبباوؤنببا خبباويببة رغم  البببببعبب�ببش  ومبببازالبببت  بع�سنا 
العرب  من  ومنهم  املطعم  على  القائمني  ت�سجيع 
على خو�ش التجربة .. ومل يكن ال�ساي الأخ�سر 
اأكرث حظا حيث يتم اإعداده بطرق خمتلفة تكون 
مياه الأنهار النقية اخلالية من الأمالح هي املكون 
الرئي�سي والهام له اإل اأن الطعم رمبا يكون غريبا 

عما تعودنا يف املذاق ال�سرقي.
 

واملت�حف" "كيوتو 
كببيببوتببو وهبببي املببديببنببة  الببتببي نببحببن ببب�ببسببددهببا ت�سم 
العديد  من املتاحف ومنها املتحف الوطني للفنون 
اليابان ومت افتتاحه يف  اأكببرب متحف عببام يف  وهببو 
الثالثينيات من القرن املا�سي ليكون �ساهدا على 
اأكرث من الفي ومائي قطعة  اإ�سافة اإىل مناذج من 

الأعمال الفنية .
كما يوجد متحف الفن احلديث الذي ي�سم اأ�سهر 
ويعطي  العامل  انحاء  جميع  من  الفنية  الأعببمببال 

خ�سو�سية للفن احلديث الياباين .
كما ت�سم كيوتو متحف "هو�سومي" الذي يحتوى 
على جمموعة �ساملة من الفن الياباين التقليدي 
وهو  ال�ساي  واأقبببداح  اخلزفيات  من  منبباذج  لي�سم 
العا�سمة  "كيوتو" باعتبارها  ثقافة مدينة  ميثل 
ت�سكل  حيث  اليابان  راأ�ببش  م�سقط  ومتثل  الأقبببدم 
الأ�سا�سية  العنا�سر  اليدوية  واحلببرف  املنحوتات 

فيه.
كببمببا يببوجببد مببتببحببف لبببالأزيببباء املببتببنببوعببة تببعببود اإيل 

املعر�ش  يحتوى  كما  لليابان  التاريخية  اجلببذور 
على معدات واأدوات للحياكة اىل جانب اأن املدينة 
 2100 على  يحتوى  البلدي  للفن  متحف  ت�سم 

قطعة فنية ومنها اللوحات اليابانية .
كما يوجد متحف للحرف التقليدية حيث ي�ساهد 

عن قرب احلرف واملهارات املتنوعة .
هذه  كببل  خببالل  ومببن  كيوتو  مدينة  وت�سعى  هببذا 
وكيوتو  الببيببابببان  اإىل  البب�ببسببائببحببني  جبببذب  املببظبباهببر 
وجود  كثريا يف  ن�ستغرب  التحديد ومل  وجه  على 
الأ�سواق القدمية يف كيوتو مثلها مثل جميع املدن 
�سوارع  خببالل  من  النا�ش  عامة  يرتادها  القدمية 
ت�ساهد  ول  فببقببط  املببببارة  اإل  تبب�ببسببتببوعببب  ل  �سيقة 
اأية �سيارة ولكن كل اجلولت تتم �سريا على  فيها 
الأقدام لنجد بني احلني والآخر مقاهي ومطاعم 
يف اأبنية ل تتجاوز الدور الواحد مت ت�سيدها وفق 

طرز قدمية ل جتدها يف اليابان وحدها.
وقد حر�سنا والوفد املرافق على الدخول اإىل اإحدى 
املقاهي حماية من الربد الذي مل يرتك جزءا من 
م�ساهداتناعندهذااحلد  تتوقف  ومل  اج�سامنا   
فقد لوحظ  ت�سخري اجلبال واملرتفعات يف اإقامة 
فجاأة  لت�سعر  احلياة  طبيعة  مع  لتتنا�سب  الأبنية 
اأنبببك ت�سري يف مببنببحببدر يبب�ببسببرع مببن خببطببواتببك ويف 
مثل هذه ال�سوارع ال�سيقة التي تقرتب من الأزقة 
القدمية ينت�سر ارتداء الأزياء اليابانية التقليدية 
اأن  اإىل  اإ�سافة  الفتيات  اأو  لل�سباب  بالن�سبة  �سواء 
ب�ساحة  ميتد  مفتوحا  متجرا  ت�سكل  املناطق  هذه 
املكان وو�سط كل هذه الإعداد التي متالأ املكان مل 

جتد من يلقي حتى جمرد ورقة يف ال�سارع .

الفواني�س و كيوتو
بها  التي تنفرد  الفواني�ش  هذا وما زالت �سناعة  
كيوتو قائمة وتعد من احلرف التي يتم احلفاظ 
عليها ، الأمببر الببذي �سجع على زيببارة اأحببد الأ�سر 
التي متتهن هذه املهنة ومنهم ال�سقيقان "�سون" 
البب�ببسببنبباعببة ومبببا زالوا  اتببقببنببا هبببذه  و"ريو" الببلببذان 
يف  عملية  جتببربببة  لنا  ليقدموا  عليها  يحافظون 
ا�ستخدام �سرائط نبات اخليزران يف حلقات فردية 
خ�سو�سية  اليابانية  الفواني�ش  �سناعة  لتحتل 
حيث تقدم للمعابد والأ�سرحة اإ�سافة اإىل املطاعم 
واملتاجر . كما مت زيارة ور�سة متخ�س�سة يف �سقل 
الأحجار بالأوراق املذهبة لتكون الدقة هي املهارة 
اأ�ببسببحبباب هببذه احلرف  مببن  هبببوؤلء  التي يحتاجها 
وقبببد �ببسببارك اجلببمببيببع فببى ور�ببسببة عببمببل ارادوا من 
هذه  اأهمية  على  منوذجا  لنا  يقدموا  ان  خاللها 
اقت�ساد  التي يقدرها اجلميع وت�ساهم يف  احلرف 
يف  ق�سيناها  التي  الثالثة  الأيببام  وطببوال  البالد. 
كيوتو مل نكن لنتعرف اإل على القليل من ح�سارة 
العا�سمة  لتكون  التاريخ  عمق  اإىل  امتدت  مدينة 

الوىل لليابان .

غ�ب�ت اخليزران متنزه �صعبي يق�صده الزوار من داخل وخ�رج الي�ب�ن
النج�ح يف  اأماًل  العلم  طالب  كيت�تو"...ملب�ركة  "�صريح 

�ش�ؤون حملية
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يف املقام الأول، يجب اأن نعترب البطن ع�سواً ح�سا�ساً وذكياً 
الطبيعية  والببدفبباعببات  والببقببلببق  الببنببوم  يف  يببوؤثببر �سمناً  لأنبببه 
واملزاج  الطعام  واأذواق  والببوزن  والذاكرة  الفكري  والتفاعل 
بجميع  يتحكم  اأنبببه  يبببببدو  ببباخببتبب�ببسببار،  ال�سخ�سية.  وحببتببى 
ت�ستق  الثاين(!  اعتباره )دماغنا  جوانب حياتنا. لذا ميكن 
يف  مببوجببودة  ع�سبية  خلية  مليون   200 من  هببذه  وظيفته 
داخببلببه، ما ي�ساوي تلك املببوجببودة يف دمبباغ قط ذكببر. بف�سل 
ع�سبي  ع�سو  ثبباين  البطن  ي�سبح  الع�سبية،  اخلاليا  تلك 
م�ستقل.  ب�سكل  ين�سط  اأن  وي�ستطيع  اجلبب�ببسببم  يف  اأ�ببسببا�ببسببي 
يتحكم البطن بكل ما يح�سل يف اجلهاز اله�سمي، في�سمن 
الأمعاء  ويحمي  املببغببذيببات  ونببقببلببه، وميببتبب�ببّش  الببطببعببام  طحن 

الدماغ  مع  با�ستمرار  ويتوا�سل  اخلارجية،  العتداءات  من 
اأ�سا�سي  اأي�ساً على حليف  املبهم. يّتكل البطن  عرب الع�سب 
ت�سكن  التي  امليكروبات  م�ستعمرة  اإنببهببا  فاعليته:  ل�سمان 
الفريو�سات  تتاألف من  التي  املعوية  امليكروبات  بيئة  اأو  فيه 

واخلمرية واجلراثيم املفيدة.
بل  وحدها،  ال�سارة  اجلراثيم  على  ي�سّب  الرتكيز  يعد  مل 
بداأ العلماء ي�ستك�سفون اجلراثيم احلميدة التي يبلغ عددها 
يفوق  عببددهببا  اأن  يعني  مببا  اجلبب�ببسببم،  داخبببل  مليار  األبببف  مئة 
اخلاليا الب�سرية بع�سر مرات! اأ�سبحت هذه الكائنات حمور 
عمل الباحثني يف العقد الأخري ول مير اأ�سبوع من دون اأن 
يك�سف العلماء عن قوة خارقة جديدة ُت�ساف اإىل ر�سيدها. 

ل يقت�سر عمل اجلراثيم على اإطالق م�سار اله�سم بل اإنها 
ت�ستعمل الأغذية ل�ستخراج مواد كيماوية اأ�سا�سية بالن�سبة 
املعوية  امليكروبات  بيئة  باتت  لببذا  ولت�سنيعها.  اجل�سم  اإىل 
ُتعترب ع�سواً حيوياً بحد ذاته! ي�سّكل ج�سم الإن�سان نظاماً 
وامليكروبات  الب�سرية  اخلبباليببا  مببن  يتاألف  متكاماًل  بيئياً 
ال�سديقة. اأحرزت الأبحاث العلمية تقدماً هائاًل يف ال�سنوات 

الأخرية بف�سل تلك البيئة حتديداً!
بقيت قدرات اجلراثيم املوجودة يف ج�سمنا جمهولة لفرتة 
 %  80 اأن نزرع  طويلة ب�سبب �سعوبة مراقبتها. ي�ستحيل 
املعلومات  العلماء هذه  اكت�سف  لكن  املختربات.  داخل  منها 
املده�سة كلها عن اجلراثيم بف�سل التحليل اجليني! يكفي 

اأن ي�ستخرجوا اجلينوم املرتبط بها عرب الرباز ملراقبتها.

تك�فل بني اجلراثيم وج�صم الن�ص�ن
2000، راح العلماء يرّكزون على جميع الكائنات  بعد عام 
احلببيببة الببتببي ميببكببن فبببك �ببسببيببفببرتببهببا بببعببد جتببزئببة اجلينوم 
الب�سري. بداأ العمل على جتزئة اجلينوم امليكروبي ثم انطلق 
يف عام 2008 م�سروع MetaHit يف اأوروبا. مل تتوقف 
دليل  اأول  امل�سروع  ذلك  ن�سر  احلببد، فقد  الأبحاث عند هذا 
عن اجلينوم امليكروبي يف عام 2010 ثم اأ�سدر دلياًل ثانياً 
يف عام 2014. نتيجًة لذلك، تبنّي اأن الأمعاء حتتوي على 
األف جينة �سمن   23 10 ماليني جينة ميكروبية مقابل 

اجلينوم الب�سري، ما يعني اأننا م�سنوعون من امليكروبات 
بن�سبة 99% من الناحية اجلينية.

لنا  وتببقببدم  امللجاأ والأمببببان  جتببد اجلببراثببيببم يف اجل�سم 
خدمات مهمة يف املقابل. تتناق�ش اجلراثيم يف ما بينها 
وتتوا�سل مع بقية اأع�ساء اجل�سم والدماغ. حتى اأن 
يف  توؤثر �سمناً  الظل  تعي�ش يف  التي  املجموعة  هذه 
تهدف  لأنها  �سحتنا  وتراقب  و�سخ�سيتنا  جراأتنا 
اإىل ال�سمود ول ميكن اأن تعي�ش من دوننا. يعك�ش 
الب�سري  الذي طّوره اجلن�ش  املثايل  التوازن  هذا 

على مر 100 األف �سنة ظاهرة )التكافل(.
مبب�ببسببتببمببراً. مل  تقلباً  البببتبببوازن  هبببذا  ي�سهد  لببكببن 
مثل  املحا�سيل  ويقطف  ي�سطاد  الإن�سان  يعد 
اأ�ببسببالفببه. يف الببعببقببود الأخبببببرية، انببقببلببب منط 
مبببن مواكبة  اجلببراثببيببم  تببتببمببكببن  حببيبباتببه ومل 
مبب�ببسبباره. ارتبببببكببت اجلببراثببيببم املببفببيببدة ب�سبب 
وامل�سادات  والتلوث  امل�سّنعة  املبباأكببولت  في�ش 
الغذائي  الببنببظببام  تبببببوازن  واخبببتبببالل  احلببيببويببة 

امل�ستهلكة  والدهون  والأمالح  ال�سكريات  ووفرة 
وانح�سار  ال�سخ�سية  النظافة  تدابري  يف  واملبالغة 

العمليات  بببع  وتبببو�بببسّ الببطبببببيببعببيببة  الببر�ببسبباعببة  ظببباهبببرة 
التوا�سل  وبببداأ  ه�ساً  التوازن  اأ�سبح  لذا  القي�سرية... 

نتيجًة  ج�سمنا.  داخبببل  املقيمة  الببكببائببنببات  مببع  ينقطع 
لذلك ا�سطربت بيئة امليكروبات املعوية ب�سدة من حيث 

الكمية والنوعية! يف حالة واحدة من اأ�سل اأربع، ت�سعف 
يزيد  ما  امليكروبي،  تنوعه  اجل�سم  ويخ�سر  البيئة  تلك 

احتمال الإ�سابة باأمرا�ش مزمنة.

انقط�ع التوا�صل
تدهورت �سحة بيئة امليكروبات املعوية ويدفع اجل�سم الثمن. 
اأ�سباب انت�سار الأمرا�ش  قد يف�ّسر اإهمال اجل�سم جزءاً من 

املزمنة التي ت�سرب املجتمعات املعا�سرة: �سكري، بدانة، 
اكتئاب، مر�ش كرون، توّحد، باركن�سون، الزهامير. 

توازن  يختّل  ل  الأمرا�ش،  بهذه  الإ�سابة  عند 
بيئة امليكروبات املعوية فح�سب، بل ينقطع 

وامليكروبات  الإنبب�ببسببان  بببني  احلببببوار 
العلماء  يبببببحببببباول  جببب�بببسبببمبببه.  يف 

عرب  )النف�سال(  ذلك  اإ�سالح 
اتببخبباذ تببدابببري وقببائببيببة مكثفة 
واحلبببفببباظ عببلببى �ببسببحببة جيدة 
بعد  الأمببرا�ببش  بببدل معاجلة 

نعجز  لكننا  الأوان.  فبببوات 
الهدف  هببذا  عببن حتقيق 

حتى الآن!

تناول الع�سل بالثوم ملدة 
اأ�سبوع على معدة فارغة ولحظ الفرق

حتتوي الطبيعة على الكثري من املنتجات الغنية 
باملواد الطبيعية والتي تت�سمن فوائد ل تعد ول 

حت�سى ل�سحة الإن�سان.
وكثري ما نكت�سف فوائد جديدة لبع�ش الأطعمة 
التي نتناولها على فرتات وخا�سة اإذا ما خلطناها 
اأخرى وهو ما ينعك�ش بالإيجاب على  اأ�سياء  مع 

ال�سحة.
ويببعببتببرب الببثببوم مببن املببببواد البب�ببسببروريببة للغاية يف 
الطعام نكهة حمببة  اإنه يك�سب  اأي طعام، حيث 
بلذة  ن�سعر  الأحببيببان ل  اإنببه يف بع�ش  بل  للغاية، 
ما نتناوله اإذا خلى من الثوم، ول تتوقف فوائد 
الثوم عند هذا احلد، بل اإن له فوائد طبية كبرية 
للغاية نظرا ملا يحتوي عليه من مكونات مفيدة 

لل�سحة.

حيث  ال�سحة،  على  للغاية  كبرية  فوائد  وللثوم 
اإنه ي�ساهم يف خف�ش الكول�سرتول من الدم، كما 
القلبية  بالنوبات  الإ�سابة  فر�ش  من  يقلل  اأنببه 
الدم،  �سغط  تنظيم  على  يعمل  حيث  املفاجئة، 
ومنع  ال�سرايني  مع  اجلمة  فببوائببده  اإىل  اإ�سافة 
تقوية  على  الببثببوم  ويعمل  بالت�سلب،  الإ�ببسببابببة 
البببذاكبببرة ويببعببتببرب مببفببيببدا للغاية ملببن يببعبباين من 

كرثة الن�سيان.
الطبيعية  الأغببذيببة  من  يعترب  فهو  الع�سل،  اأمببا 
على  يحتوي  لأنببه  الإن�سان،  جل�سم  جببدا  املفيدة 
خببلببيببط مبببن الببعببنببا�ببسببر الببغببذائببيببة املببفببيببدة مثل 
ويعمل  والربوتينات،  الألببيبباف،  الكربوهيدرات، 
اأنبببه ي�ساهم يف  كببمببا  الببقببلببب،  تببقببويببة ع�سلة  عببلببى 
الببوقببايببة من  لببلببغببايببة يف  املببعببدة ومببفببيببد  تن�سيط 

نزلت الربد.
فما  حببدا،  على  والع�سل  للثوم  املكونات  هببذه  كل 
حيث  البع�ش،  بع�سهما  مع  خلطهما  عند  بالك 
هبببذا اخلببلببيببط يف تخلي�ش اجلبب�ببسببم من  يبب�ببسبباعببد 
ال�سموم وعالج الكثري من الأمرا�ش، اإ�سافة اإىل 
اأنه يعطي اجل�سم طاقة كبرية للغاية ويعزز من 

الأداء العام للفرد.
عدة  بتقطيع  قم  الفوائد،  هذه  على  وللح�سول 
ف�سو�ش من الثوم على كمية منا�سبة من الع�سل 
الأبي�ش، واحر�ش على تناول ملعقة من اخلليط 
فببارغببة ولحظ  مببعببدة  اأ�ببسبببببوع على  ملببدة  �سباحا 
الفرق بعد ذلك، حيث �سيعمل هذا اخلليط على 
ال�ستاء  ف�سل  يف  وخا�سة  ج�سمك  مناعة  تعزيز 

لتقليل فر�ش اإ�سابتك بنزلت الربد.

فوائد تن�ول خليط الع�صل والثوم
ويعالج  الببربببيببع،  يف  الببلببقبباح  ح�سا�سية  مببن  يببقببي 
الربو، والكحة، يقي من الإ�سهال، يقي من الربد 
الأمرا�ش  من  يقي  الزكام،  ويعالج  والإنفلونزا، 
ت�سلب  من  يقي  احل�سرات،  لدغات  عن  الناجتة 
يقلل  والتجلطات،  القلب  واأمببرا�ببش  ال�سرايني، 
مببن الأعبببرا�بببش املبب�ببسبباحبببببة ملببر�ببش البب�ببسببكببر، يعزز 
اجل�سم  قببدرة  ويح�سن  للج�سم،  املناعي  اجلببهبباز 
يببقببّلببل مببن �سغط  البب�ببسببمببوم،  التخل�ش مببن  عببلببى 

الدم.
كما ي�ساعد هذا اخلليط على مقاومة ال�سرطان، 
حبببيبببث يبببحبببتبببوي البببببثبببببوم والبببعببب�بببسبببل عبببلبببى مبببببواد 
يخف�ش  اأنبببه  كببمببا  البب�ببسببرطببانببيببة،  الأورام  حتبببارب 
الثالثية،  والبببدهبببون  البببببدم،  يف  الببكببولببيبب�ببسببرتول 
البكترييا  الع�سل  يحارب  حيث  الببعببدوى،  يكافح 
الهوائية والالهوائية، والفريو�سات والفطريات، 
بينما يقاوم الثوم العديد من البكترييا املوجبة 
ُيعالج  والبببفبببطبببريبببات،  والببطببفببيببلببيببات  والبب�ببسببالبببببة 
الإرهاق واآلم ال�سدر، يعد من�سطا جيدا وم�سادا 

لالأك�سدة.

بع�ش   Step to Health مبببوقبببع  قببببدم   
الأطعمة التى يجب تناولها فى وجبة الإفطار 

لتعزيز �سحة الكبد ومنها:

القهوة  1-
2015 قبببام بها  اأجبببريبببت عبببام  وفببقببا لببدرا�ببسببة 
فى  هامبتون  و�ساوث  اأدنببربة  بجامعة  باحثون 
القهوة  مببن  كببوبببني  �ببسببرب  فببباإن  املتحدة  اململكة 
يوميا يقلل من خطر الإ�سابة باأمرا�ش الكبد 

لأنها حتتوى على م�سادات الأك�سدة، 
كما اأنها تقلل من وجود اإنزمي وهذا الأنزمي هو 
للك�سف عن  امل�ستخدمة  البيولوجية  العالمات 

تليف الكبد.
كما اأن القهوة تقلل من م�ستويات الكول�سرتول 

البب�ببسببيببئ الببببببذى يببتبب�ببسبببببب فى 
التهاب خاليا الكبد.

الثوم  2-
الأمور  اأف�سل  من 

البببببتبببببى حتبببافبببظ 
عببببببلببببببى �بببسبببحبببة 
البببكبببببببد تبببنببباول 
الببثببوم يف وجبة 
الإفبببببطبببببار فبببباإن 

ببببببببببه مبببببركبببببببببببات 
ت�ساعد  كببربيببتببيببة 

جل�سم  ا

على التخل�ش من ال�سموم.
على  يببحببتببوى  البببثبببوم  اأن  كببمببا 

تبببببببببركبببببببببيبببببببببزات عبببببالبببببيبببببة 
مببببببببببن الألببببببيبببببب�ببببببسببببببني 

 ، م ل�سيلينيو ا و
املركبات  وهما 
البببطبببببببيبببعبببيبببة 
الببببتببببى تببببقبببباوم 

اللتهاب وتعزيز 
عببببمببببلببببيببببات اإزالببببببببببة 

والتمثيل  الببب�بببسبببمبببوم 
الغذائى فى اجل�سم.

فروت اجلريب   3-
على  يبببببحبببببتبببببوى  فبببببببببببروت  اجلبببببببريبببببببب 
اأكببرث قببوة من  م�سادات الأكبب�ببسببدة 
ي�ساعد  فهو   Cو  A الفيتامينات 
ال�سموم  مببببن  الببتببخببلبب�ببش  عبببلبببى 
امللتهبة  الكبد  خاليا  واإ�سالح 
الدهنية،  الأحببمببا�ببش  ب�سبب 
فين�سح الأطباء بتناوله فى 

وجبة الإفطار.

 4-
ال�صوف�ن

لببلببحببفبباظ على  بببه الأطببببببباء  اأفبب�ببسببل مببا ين�سح 
�سحة الكبد، 

فتناوله عند وجبة الإفطار ي�ساعد على حتفيز 
ع�سوية  مببادة  وهى  الكبد  فى  اللي�سيثني  اإنتاج 
�ببسببمببوم ال�سجم،  الببتببخببلبب�ببش مبببن  تبب�ببسبباعببد عببلببى 
ويوفر  الببدم  فببى  ال�سكر  ن�سبة  ينظم  ال�سوفان 
املفيدة  النباتية  الربوتينات  من  كبرية  كميات 

ل�سحة الكبد.

التف�ح  5-
وجبة  على  تفاحة  تناول  اإن  الببدرا�ببسببات:  تقول 
ب�سكل  الكبد  �سحة  يببعببزز  الإفببطببار 

كبري.

الأفوك�دو  6-
�سيتو�ستريول  بالبيتا  غببنببى  الأفبببوكبببادو 
خف�ش  عببلببى  ي�ساعد  طبيعى  مببركببب  وهبببو 

الكول�سرتول،
الدهون  عببلببى  يببحببتببوى  الأفبببببوكبببببادو  اأن  كببمببا   
تخفيف  على  ت�ساعد  التى  ال�سحية  الأحبباديببة 

اللتهاب وحت�سن عملية اله�سم.

وجبة  فى  بتناولها  ين�سح  اأطعمة   6
الإفطار لتعزيز �سحة الكبد

توقف عن مراقبته من اخل�رج وركز على م� بداخله

البطن يتحكم بجميع جوانب حياتنا
كيف توؤثر بيئة امليكروب�ت املعوية يف �صحتن� وحتى �صلوكي�تن�؟ يك�صف العلم�ء فيم� يلي عن هذا ال�صر الذي 

بقي خفيً� فرتة طويلة...
يجب اأن نتوقف عن مراقبة البطن من اخل�رج ونركز على الأع�ص�ء الك�منة وراءه: يبدو اأن القن�ة اله�صمية 
والأمع�ء واملعدة وفي�س امليكروب�ت املت�صلة به� ل تكتفي بتحديد م�ص�ر امل�أكولت داخل اجل�صم. ح�ن الوقت 

لإعط�ء البطن حقه!
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العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15

اإع����������الن
الذهبي  ال�سبببببادة/الزمن  بان  القت�سادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

للنجاره اليدويه
رخ�سة رقم:CN 1010987  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سيف علي �سيف جدمي املزروعي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف حمد �سامل را�سد عبيد املن�سوري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف نعيم �ساه زاد حممد ب�سري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15

اإع����������الن
بابه  ال�سبببببادة/موؤ�س�سه  بان  القت�سادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

للمقاولت العامة
رخ�سة رقم:CN 1041253  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة مطر خمي�ش �سعيد املريخي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سلطان خلفان حممد حزمي املن�سوري

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00246/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/04580/2016  جتاري - ايجارات بالن�صر

اىل املنفذ �سده : رد روبي للتجارة العامة - �ش ذ م م 
وا�سرف ابرا جال -  جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ:  �سركة الإمارات الوطنية لال�ستثمار - �ش م م  
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

 1- الزام املدعي عليها الوىل باإخالء العني حمل الدعوى - وت�سليمها خالية من ال�سواغل
2-مع  الزامها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 23.250 درهم ، وما ي�ستجد من بدل 
بامل�ساريف،  الفعلي والزمتها  تاريخ الخالء  اعتبارا من 2016/2/5 وحتى  اليجار 
يوؤدي  اأن  يف  الوىل  عليها  املدعي  مع  بالت�سامن  الثاين  عليه  املدعي  الببزام   : ثانيا 

للمدعية مبلغ ال�سيك ومقداره 23.250 درهم 
3- 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 الجراءات 

القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00069/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/02465/2016  جتاري - ايجارات بالن�صر

اىل املنفذ �سده : العظم حبيب للخدمات الفنية - �ش ذ م م ، و�سودري حممد اعظم 
�سودري حممد يو�سف ،  وقدير ح�سني مهر نور حممد ، جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: حممد علي عبداهلل العي�سى 
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

حكمت   : منطوقه  والقا�سي  اإيجارات   2016/2465 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم 
عليه  للمدعي  بالن�سبة  احل�سوري  مبثابة   / الول  عليه  للمدعي  ح�سوريا  اللجنة 
امل�ستحقة  الجببرة  ببباأداء  بينهم  وبالت�سامم  عليهم  املدعي  بالزام   : والثالث  الثاين 
بالر�سوم  و  درهبببم   45.000 والبببببالببغببة  2016/3/3م  وحببتببى   2015/5/4 مببن  للفرتة 

وامل�ساريف. 
2- 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 الجراءات 

القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
     اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 
يف الدعوى 02/01721/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : زد ام زد للخدمات الفنية - �ش ذ م م  و يا�سر يو�سف حممد يو�سف 
مبا اأن املدعي : حممد علي عبداهلل العي�سى   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01721/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخالء عقار - الزام املدعي عليهما باخالء العني املاجورة وت�سليمها للمدعي باحلالة التي كانت 

عليها وقت حترير عقد اليجار خالية من اية عيوب او �سواغل 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بالت�سامن بان  يوؤدون للمدعي مبلغ وقدره 42.000 درهم 
)اثنان واربعون الف درهم( قيمة الجرة املتاأجرة عن الفرتة من 2015/12/10 حتى  2016/11/25 

وما تالها من قيمة ايجارية م�ستحقة واي�سا ما ي�ستجد  حتى الخالء التام 
بببان  يوؤديان  للمدعي مبلغ وقببدره 890 درهم  الببزام املدعي عليهما بالت�سامن  مطالبة مالية -  
العالن  ور�سم  الجببرة  ب�سداد  العديل  النبببذار  ت�سجيل  عن  عبارة  درهببمببا(  وت�سعون  )ثمانيمائة 

بالنذار ور�سم الت�سريح بالن�سر ور�سم الن�سر يف اجلريدة. 
حتى  والكهرباء  املبباء  فبباتببورة  ب�سداد  بالت�سامن  عليهما  املدعي  الببزام   - م�ستندات  بت�سليم  الببزام 

الخالء التام وت�سليم املدعي ما يفيد ذلك ال�سداد وبراءة الذمة. 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بالت�سامن بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد املوافق 2017/3/19 ال�ساعة 
ف�ش  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  الثالثة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  3.00م 
املنازعات الإيجارية 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�س املنازعات اليجارية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
     اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 
يف الدعوى 02/01364/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : ثروت �سهزاد 
مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �سبيب العقارية - بن �سبيب العقارية - �سابقا   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01364/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - وما ي�ستجد من ايجار حتى الخالء التام 

للفرتة من 2016/12/14 وحتى 2017/2/9 فرت�سد  للماجور  الجببرة  �سداد  املدعي عليها ميتنعا عن  ان   - اإخببالء عقار 
بذمتهما مبلغ )18.740 درهم( وميتنعا عن �سداده رغم اخطارهما بال�سداد او الخالء يف 2017/1/22 عن طريق الن�سر 

للفرتة من 2016/12/14 وحتى  ايجارية  كقيمة  درهم  مبلغ )18.740(  عليهما  املدعي  ذمة  تر�سد  انه   - مالية  مطالبة 
2017/2/9 ورغم اخطارهما يف 2017/1/22 عن طريق الن�سر ميتنعا عن ال�سداد 

والثاين  درهببم  بقيمة 30.000  بتاريخ 2016/6/15   3 رقم  الول  ال�سيكني  لهما  املدعي عليهما حرر  ان   - مطالبة مالية  
رقم 1 بتاريخ 2016/9/15 بقيمة 30.000 درهم جمموعهم )60.000 درهم(  كقيمة ايجارية وتبني عد وجود ر�سيد لهما 

وميتنعا عن �سداد مقابلهم 
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�ش على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ 2500 وقد ارتد عدد )2( �سيك دون �سرف ح�سب 
)ال�سرط اخلا�ش والبارز بظهر العقد( لل�سيكني رقمي )3و 1( مببلغ 5000 درهم واي�سا مبلغ 2000 درهم يف حال فتح بالغ 

وقد مت فتح بالغ رقم )10855/2016( 
 مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بغرامة رفع دعوى ايجارية 3000 درهم )ح�سب ال�سرط اخلا�ش البارز يف ظهر العقد(

مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�ش )ال�سرط اخلا�ش والبارز يف ظهر العقد( على غرامة 500 درهم عن كل يوم لعدم 
تقدم املدعي عليهما لتجديد العقد عند انتهائه وان العقد قد انتهي يف 2016/12/14 عن �سهر واحد مببلغ )15000 درهم( 

وما ي�ستجد حتى الخالء التام وحيث ان املدعي عليهما مل يقوما بتجديده رغم اخطارهما 2017/1/22 
املاأجور من تلك  الكهرباء واملياه ولبد من تطهري  ا�ستهالك  امللزم بقيمة  امل�ستاجر هو  ان  بت�سليم م�ستندات -  الزام 
الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به. والزامها بدفع ما ت�سدده املدعية عنه عند الخالء التام لهيئة كهرباء ومياه دبي

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثنني املوافق 2017/3/20  ال�ساعة 3.00م امام اللجنة 
الق�سائية )اللجنة ال�ساد�سة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ش املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر 
اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم  بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور 

من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
     اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 
يف الدعوى 02/01942/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : امليدالية الف�سية للهدايا العالنية - موؤ�س�سة فردية - مالكها / خليل رحمة علي ح�سن  
مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �سبيب العقارية - بن �سبيب العقارية - �سابقا   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01364/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - وما ي�ستجد من ايجار حتى الخالء التام 

اإخالء عقار - ان املدعي عليها ميتنع عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من انتهاء العقد يف 2016/12/31 
وحتى 2017/2/22 فرت�سد بذمته مبلغ  6.244 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد اوالخالء 

يف 2017/1/28 عن طريق الن�سر 
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ 6.244 درهم كقيمة ايجارية للفرتة من انتهاء العقد يف 

2016/12/31 وحتى 2017/2/22 ورغم اخطاره يف 2017/1/28 عن طريق الن�سر ميتنع عن ال�سداد 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بغرامة رفع دعوى ايجارية 3000 درهم )ح�سب ال�سرط اخلا�ش البارز 

يف ظهر العقد(
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�ش )ال�سرط اخلا�ش والبارز يف ظهر العقد( على غرامة 500 درهم 
عن كل يوم لعدم تقدم املدعي عليه لتجديد العقد عند انتهائه وان العقد قد انتهي يف 2016/12/31 عن 
�سهر واحد مببلغ )15000 درهم( وما ي�ستجد حتى الخالء التام وحيث ان املدعي عليه مل يقوم  بتجديده 

رغم اخطاره 2017/1/28 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور 
من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به. والزامها بدفع ما ت�سدده املدعية عنه عند الخالء التام 

لهيئة كهرباء ومياه دبي
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

ال�ساعة    2017/3/20 املببوافببق  الثنني  يببوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وقببررت 
3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة اخلام�سة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ش املنازعات 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف  الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

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

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
   اعالن حكم )بالن�صر (

يف الدعوى  02002302017 �صكني اإيجارات    
اىل املحكوم عليه :اقم�سة رونك - �ش ذ م م  

يف   2017/2/8 بجل�ستها  حكمت  باملركز  الإبتدائية  الق�سائية  اللجنة  بببان  نعلمكم 
الدعوى املذكورة اعاله 

ل�سالح /�سركة النابوده لال�ستثمار العقاري - بالزامكم بالتي : 
ال�سواغل  من  خالية  وت�سليمها  املببوؤجببرة  العني  باإخالء  عليها  املدعي  بالزام   - اول 

وال�سخا�ش
ثانيا : الزام املدعي عليها بان توؤدي مبلغ وقدره 38.233 درهم )ثمانية ثالثني الف 
ومائتان وثالث وثالثني درهم( متثل القيمة اليجارية من تاريخ 2016/4/20 حتى 
الفعلي  تاريخ الخالء  اليجارية حتى  القيمة  ي�ستجد من  وما  تاريخ 2017/1/15 

بواقع 49.500 درهم �سنويا 
الزام املدعي عليه 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 الإعالن واإل �سار نهائيا قابال للتنفيذ .
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
     اإعادة اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/01240/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : زين لتكنولوجيا املعلومات - �ش ذ م م

مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �سبيب العقارية - بن �سبيب العقارية - �سابقا   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01240/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - وما ي�ستجد من ايجار حتى الخالء التام 
 2017/2/1 وحتى   2016/11/14 من  للفرتة  للماجور  الجببرة  �سداد  عن  متتنع  عليها  املدعي  ان   - عقار  اإخببالء 
فرت�سد بذمتها مبلغ )11.947 درهم( ومتتنع عن �سداده رغم اخطارها بال�سداد او الخالء يف 2017/1/11 عن 

طريق الن�سر 
مطالبة مالية - انه تر�سد ذمة املدعي عليها مبلغ )11.947( درهم كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/11/14 وحتى 

2017/2/1 ورغم اخطارها يف 2017/1/11 عن طريق الن�سر متتنع عن ال�سداد 
كقيمة  درهببم   13.800 2016/8/15 مببلغ  بتاريخ   574752 رقم  �سيك  لها  عليها حرر  املدعي  ان   - مالية  مطالبة 

ايجارية وتبني عدم وجود ر�سيد له ومتتنع عن �سداد مقابلة
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�ش على غرامة ارتببداد كل �سيك  مبلغ 2500 درهم وقد ارتد عدد )واحد( 
�سيك دون �سرف )ح�سب ال�سرط اخلا�ش يف اعلى العقد وبظهر العقد( واي�سا مبلغ 2000 درهم يف حال فتح بالغ 

وقد مت فتح بالغ رقم )16502/2016( 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بغرامة رفع الدعوى ايجارية 3000 درهم )ح�سب ال�سرط اخلا�ش البارز يف 

اعلى العقد وبظهر العقد(. 
املاأجور  تطهري  ولبببد من  واملياه  الكهرباء  ا�ستهالك  بقيمة  امللزم  هو  امل�ستاجر  ان   - م�ستندات  بت�سليم  الببزام 
من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به. والزامها بدفع ما ت�سدده املدعية عنه عند الخالء التام لهيئة 

كهرباء ومياه دبي
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة  اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثنني املوافق 2017/3/20  ال�ساعة 3.00م 
امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�ساد�سة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ش املنازعات الإيجارية 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�س املنازعات اليجارية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
     اإعادة اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/01364/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : �سبيد فيجن للتجارة العامة - �ش ذ م م 

مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �سبيب العقارية - بن �سبيب العقارية - �سابقا   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01364/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - وما ي�ستجد من ايجار حتى الخالء التام 
للفرتة من 2016/12/14 وحتى 2017/2/9 فرت�سد  للماجور  الجببرة  �سداد  املدعي عليها ميتنعا عن  ان   - اإخببالء عقار 

بذمتهما مبلغ )18.740 درهم( وميتنعا عن �سداده رغم اخطارهما بال�سداد او الخالء يف 2017/1/22 عن طريق الن�سر 
للفرتة من 2016/12/14 وحتى  ايجارية  كقيمة  درهم   )18.740( مبلغ  عليهما  املدعي  ذمة  تر�سد  انه   - مالية  مطالبة 

2017/2/9 ورغم اخطارهما يف 2017/1/22 عن طريق الن�سر ميتنعا عن ال�سداد 
والثاين  درهببم  بقيمة 30.000  بتاريخ 2016/6/15   3 رقم  الول  ال�سيكني  لهما  املدعي عليهما حرر  ان   - مطالبة مالية  
رقم 1 بتاريخ 2016/9/15 بقيمة 30.000 درهم جمموعهم )60.000 درهم(  كقيمة ايجارية وتبني عد وجود ر�سيد لهما 

وميتنعا عن �سداد مقابلهم 
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�ش على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ 2500 وقد ارتد عدد )2( �سيك دون �سرف ح�سب 
)ال�سرط اخلا�ش والبارز بظهر العقد( لل�سيكني رقمي )3و 1( مببلغ 5000 درهم واي�سا مبلغ 2000 درهم يف حال فتح بالغ 

وقد مت فتح بالغ رقم )10855/2016( 
 مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بغرامة رفع دعوى ايجارية 3000 درهم )ح�سب ال�سرط اخلا�ش البارز يف ظهر العقد(

مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�ش )ال�سرط اخلا�ش والبارز يف ظهر العقد( على غرامة 500 درهم عن كل يوم لعدم 
تقدم املدعي عليهما لتجديد العقد عند انتهائه وان العقد قد انتهي يف 2016/12/14 عن �سهر واحد مببلغ )15000 درهم( 

وما ي�ستجد حتى الخالء التام وحيث ان املدعي عليهما مل يقوما بتجديده رغم اخطارهما 2017/1/22 
املاأجور من تلك  الكهرباء واملياه ولبد من تطهري  ا�ستهالك  امللزم بقيمة  امل�ستاجر هو  ان  بت�سليم م�ستندات -  الزام 
الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به. والزامها بدفع ما ت�سدده املدعية عنه عند الخالء التام لهيئة كهرباء ومياه دبي

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
امام  ال�ساعة 3.00م  املوافق 2017/3/20  بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثنني  اإعببادة  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وقررت 
اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�ساد�سة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ش املنازعات الإيجارية 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�س املنازعات اليجارية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
     اإعادة اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/01661/2017 / �صكني  
اىل املدعى عليه : حممد جاويد كي حممد نظيم  

مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )بن �سبيب العقارية �سابقا(    
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01661/2017 /�سكني ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ 12.252 درهم كقيمة ايجارية للفرتة من 
2016/8/31 وحتى 2016/12/13 ورغم اخطاره عند ت�سليم املاجور ميتنع عن ال�سداد 

مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �سيك رقم )54( بتاريخ 2016/7/15 مببلغ 7.200 درهم 
كقيمة ايجارية وتبني عدم وجود ر�سيد له وميتنع عن �سداد مقابلة 

مطالبة مالية -ان العقد ت�سمن الن�ش على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ 2500  وقد ارتد عدد 
)واحد( �سيك دون �سرف ح�سب )ال�سرط رقم 8 بظهر العقد( لل�سيك رقم )54( مببلغ )2500 

درهم( مبلغ 2000 درهم يف حال فتح بالغ وقد مت فتح بالغ رقم )3167/2016( 
ال�سرط  ايجارية 3000 درهببم )ح�سب  املدعي عليه بغرامة رفع دعببوى  الببزام   - مطالبة مالية 

اخلا�ش البارز باأعلى العقد وبظهر العقد( 
 مطالبة مالية - الزامه بدفع ما �سددته املدعية عنه لهيئة كهرباء ومياه دبي مبلغ وقدره )1815( درهم 

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد املوافق 2017/3/19 
مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  العا�سرة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�ساعة 
مركز ف�ش املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت   . الن�سر  تاريخ  من 

وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01141/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/08333/2016  جتاري - ايجارات بالن�صر

اىل املنفذ �سده : حممد جعفر بودل حممد ممتاز
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: عبد الواحد بن �سبيب العقارية )بن �سبيب العقارية 
بالتي: والقا�سي  اعبباله  املببذكببورة  الببدعببوى  يف  ل�ساحله  ال�سادر   -  �سابقا(  

1- الزام املدعي عليه باإخالء العني املوؤجرة 
2- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره  15.277 درهم الجرة 

من 2016/7/1 وحتى 2016/11/13 وما ا�ستجد منها حتى الت�سليم الفعلي
3- الزام املدعي عليه ب�سداد غرامة وقدرها 3000 درهم  

4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
يتم  �سوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�سر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
   اعالن ح�صور امل�صتانف �صده  بالن�صر 
يف ال�صتئناف  03/00207/2017 / �صكني  

اىل امل�ستانف �سده : ح�سني احمد عبد املنعم متام احمد 
مبا اأن امل�ستانف  : جون باول دونلي 

 قد اأقام �سدكم ال�سئناف  03/00207/2017/ �سكني  امام املركز بطلب بالتايل :
الغاء احلكم امل�ستانف والق�ساء جمددا - قبول ال�ستئناف �سكال ومو�سوعا 
لتقدميه يف املواعيد املحددة ف�سخ احلكم امل�ستاأنف والق�ساء  بكافة طلبات 

امل�ستاأنف بالئحة دعواه
مطالبة مالية  - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى.  

الثنني  يببوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وقببررت 
)اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امببام  م�ساء   3.30 ال�ساعة   2016/3/20 املوافق 
ف�ش  مببركببز  مبقر  واملنعقدة  ال�ستئنافية  بببالببدائببرة  الوىل(  ال�ستئنافية 
امل�سافة اىل  مببدة  بتق�سري  اأمببر  وقببد   ، الببدعببوى  الإيببجبباريببة لنظر  املنازعات 
اأو من ميثلك قانونا  . فاأنت مكلف باحل�سور  الن�سر  ايام من تاريخ  ثالثة 
وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات. يتم ا�سدار هذه الوثيقة الكرتونيا 

ول تتطلب اي ختم اوتوقيع

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اإعالن جتديد
يعلن ق�سبم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعببة بالبرقم  : 92749
بباإ�سببم : جان�سن �سيان�سز اأيرلندا يو �سي

وعنوانه : اإي�ستجيت فيليج ، اإي�ستجيت ، ليتل اأيالند ، كاونتي كورك ، اأيرلندا.
بتاريخ : 2008/06/19 وامل�سبجلة حتت رقم : 89715 

الفئة : 5
املنتجات : م�ستح�سرات ومواد �سيدلنية ب�سبرية.

ال�سرتاطات:
انتببهاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخببرى  �سبنوات  ع�سبر  ملببدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�سبتظل 

احلماية يف 2017/04/08 وحتى تاريخ 2027/04/08
ق�ص�م العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  مار�س 2017 العدد 11969

EAT 31426

اإعالن جتديد
يعلن ق�سبم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعببة بالبرقم  : 95735

بباإ�سببم : يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.

بتاريخ : 2013/02/14 وامل�سبجلة حتت رقم : 95735 
الفئة : 3

املنتجات : ال�سابون ، العطور ، زيوت عطرية ، م�ستح�سرات التجميل ، كولونيا ، ماء الكولونيا 
، رذاذ )�سرباى( معطر للج�سم ، زيوت و كرميات وغ�سولت )لو�سن ( للب�سرة ، رغوة للحالقة ، 
جل للحالقة ، م�ستح�سرات ما قبل وما بعد احلالقة ، بودرة التلك ، م�ستح�سرات ال�ستحمام 
، غ�سولت )لو�سن( لل�سعر ، م�ستح�سرات تنظيف الأ�سنان ، غ�سولت للفم غري طبية ، مزيالت 
الروائح الكريهة وم�سادات العرق لالإ�ستخدام ال�سخ�سى ، م�ستح�سرات التواليت غري الطبية. 

ال�سرتاطات:
انتببهاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخببرى  �سبنوات  ملدة ع�سبر  املفعول  نافذة  و�سبتظل احلماية 

2017/06/07 وحتى تاريخ 2027/06/07
ق�ص�م العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  مار�س 2017 العدد 11969

EAT 66623

اإعالن جتديد
يعلن ق�سبم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعببة بالبرقم  : 92750
بباإ�سببم : جان�سن �سيان�سز اأيرلندا يو �سي

وعنوانه : اإي�ستجيت فيليج ، اإي�ستجيت ، ليتل اأيالند ، كاونتي كورك ، اأيرلندا.
بتاريخ : 2008/06/19 وامل�سبجلة حتت رقم : 89701 

الفئة : 5
 املنتجات : م�ستح�سرات ومواد �سيدلنية ب�سبرية.

ال�سرتاطات:
انتببهاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخببرى  �سبنوات  ع�سبر  ملببدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�سبتظل 

احلماية يف 2017/04/08 وحتى تاريخ 2027/04/08
ق�ص�م العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  مار�س 2017 العدد 11969

EAT 31427

اإعالن جتديد
يعلن ق�سبم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعببة بالبرقم  : 88709
بباإ�سببم : دانوب ملواد البناء )�ش م ح(

وعنوانه  : دبي، �ش.ب. 18022 ، هاتف 048871234 ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ : 2008/05/21 وامل�سبجلة حتت رقم : 88710 

الفئة : 11
والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لببالإنببارة  اأجببهببزة   : املنتجات 

والتهوية وتوريد املياه ولالأغرا�ش ال�سحية.
ال�سرتاطات : 

انتببهاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخببرى  �سبنوات  ع�سبر  ملببدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�سبتظل 
احلماية يف 2016/12/18 وحتى تاريخ 2026/12/18

ق�ص�م العالم�ت التج�رية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  مار�س 2017 العدد 11969

EAT 107916

اإعالن جتديد
يعلن ق�سبم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعببة بالبرقم  : 94276
بباإ�سببم : وينرتهالرت جا�سرتونوم جي اإم بي اإت�ش

وعنوانه : تتناجنر �ستار�سي 72 ، ميكنبورين 88074 ، األبمبانبيبا.
بتاريخ : 2008/10/28 وامل�سبجلة حتت رقم : 91686 

الفئة : 9
ال�سبائلة  اجلببرعببات  قيا�ش  وحبببدات  ذلببك  يف  مبببا  اجلببرعببات  قيا�ش  وحبببدات   : املنتجات 
ووحدات قيا�ش جرعات امل�سباحيق ، اأدوات قيا�ش احلرارة والرطوبة وحمتويات الكل�ش 

)الطبا�سري( واأدوات لقيا�ش معدل الأو�سباخ واملنظفات يف مياه الغ�سبل .
ال�سرتاطات:  

انتببهاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخببرى  �سبنوات  ع�سبر  ملببدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�سبتظل 
احلماية يف 2017/05/07 وحتى تاريخ 2027/05/07

ق�ص�م العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  مار�س 2017 العدد 11969

EAT 31843

اإعالن جتديد
يعلن ق�سبم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعببة بالبرقم  : 94279
بباإ�سببم : وينرتهالرت جا�سرتونوم جي اإم بي اإت�ش

وعنوانه : تتناجنر �ستار�سي 72 ، ميكنبورين 88074 ، األبمبانبيبا.
بتاريخ : 2010/02/24 وامل�سبجلة حتت رقم : 100134 

الفئة :11
اإزالة  ومعدات  اأجهزة   ، املبباء  ع�سبر  اإزالببة  معدات  حتديداً  املبباء  لتنقية  اآلت   : املنتجات 
اأجهزة   ، واملعدات  الأجهزة  هذه  من  املوؤلفة  الوحدات  اإىل  بالإ�سافة  املياه  من  املعادن 
والوحدات  ال�سحون  غ�سالت  يف  امل�ستخدمة  املياه  لتنقية  )فالتر(  تر�سيح  ومعدات 

املكونة منها .
ال�سرتاطات:  

انتببهاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخببرى  �سبنوات  ع�سبر  ملببدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�سبتظل 
احلماية يف 2017/05/07 وحتى تاريخ 2027/05/07

ق�ص�م العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  مار�س 2017 العدد 11969

EAT 31844

اإعالن جتديد
يعلن ق�سبم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعببة بالبرقم  : 94280
بباإ�سببم : وينرتهالرت جا�سرتونوم جي اإم بي اإت�ش

وعنوانه : تتناجنر �ستار�سي 72 ، ميكنبورين 88074 ، األبمبانبيبا.
بتاريخ : 2008/10/28 وامل�سبجلة حتت رقم : 91688 

الفئة :3
، م�ستح�سرات  اأخببرى  املنتجات : املنظفات الواقعة يف الفئة 3 وغري املدرجة يف فئات 
التنظيف وال�سقل واجللي والك�سط ، ال�سابون ، م�ستح�سرات تبي�ش الأقم�سة ومواد 

اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ش .
ال�سرتاطات:  

انتببهاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخببرى  �سبنوات  ع�سبر  ملببدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�سبتظل 
احلماية يف 2017/05/07 وحتى تاريخ 2027/05/07

ق�ص�م العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  مار�س 2017 العدد 11969

EAT 31845

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

املودعة حتت رقم  : 248216    بتاريخ: 2016/02/07
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سم: اإيفر�ست اإند�سرتيز ليمتد
وعنوانه : جات 152 ، لخمابور ، تالوكا دندوري ، نا�سيك-422202 ، ماهارا�سرتا ، الهند.

قا�سية  اأنابيب   ،  ) معدنية  )غببري  بناء  مببواد  املنتجات:   / اخلببدمببات   / الب�سائع  لتمييز  وذلببك 
للنقل ، جم�سمات غري  ، مباين غري معدنية قابلة  اأ�سفلت وزفت وقار   ، غري معدنية للمباين 

معدنية.
الواقعة بالفئة: 19

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة EVEREST باللغة الإجنليزية حتتها خط عري�ش 
وفوقها ر�سم ل�سكل هند�سي مميزعلى هيئة �سقف بيت والعالمة باأكملها باللون الأحمر.

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

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  مار�س 2017 العدد 11969

EAT 95160

اإعالن جتديد

يعلن ق�سبم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه
 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعببة بالبرقم  : 95567
بباإ�سببم  : ال�سايع للتجارة ذ.م.م

وعنوانه : �ش.ب. 181 ، ال�سفاة 13002 ، الكويت.
بتاريخ : 2010/11/22 وامل�سبجلة حتت رقم : 125966 

الفئة : 43
املنتجات : خدمات تقدمي الطعام وال�سراب )الغري كحويل(.

ال�سرتاطات : 
انتببهاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخببرى  �سبنوات  ع�سبر  ملببدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�سبتظل 

احلماية يف 2017/06/03 وحتى تاريخ 2027/06/03
ق�ص�م العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  مار�س 2017 العدد 11969

EAT 31535

اإعالن جتديد
يعلن ق�سبم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعببة بالبرقم  : 92746
بباإ�سببم : جان�سن �سيان�سز اأيرلندا يو �سي

وعنوانه : اإي�ستجيت فيليج ، اإي�ستجيت ، ليتل اأيالند ، كاونتي كورك ، اأيرلندا.
بتاريخ : 2008/06/19 وامل�سبجلة حتت رقم : 89703 

الفئة : 5 
املنتجات : م�ستح�سرات ومواد �سيدلنية وب�سبرية.

ال�سرتاطات:
انتببهاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخببرى  �سبنوات  ع�سبر  ملببدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�سبتظل 

احلماية يف 2017/04/08 وحتى تاريخ 2027/04/08
ق�ص�م العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  مار�س 2017 العدد 11969

EAT 31221

اإعالن جتديد
يعلن ق�سبم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعببة بالبرقم  : 92747
بباإ�سببم : جان�سن �سيان�سز اأيرلندا يو �سي

وعنوانه : اإي�ستجيت فيليج ، اإي�ستجيت ، ليتل اأيالند ، كاونتي كورك ، اأيرلندا.
بتاريخ : 2008/06/19 وامل�سبجلة حتت رقم : 89702 

الفئة : 5
املنتجات : م�ستح�سرات ومواد �سيدلنية و ب�سبرية.

ال�سرتاطات:
انتببهاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخببرى  �سبنوات  ع�سبر  ملببدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�سبتظل 

احلماية يف 2017/04/08 وحتى تاريخ 2027/04/08
ق�ص�م العالم�ت التج�رية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  مار�س 2017 العدد 11969

EAT 31301

اإعالن جتديد
يعلن ق�سبم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعببة بالبرقم  : 92748
بباإ�سببم : جان�سن �سيان�سز اأيرلندا يو �سي

وعنوانه : اإي�ستجيت فيليج ، اإي�ستجيت ، ليتل اأيالند ، كاونتي كورك ، اأيرلندا.
بتاريخ : 2008/06/19 وامل�سبجلة حتت رقم : 89714 

الفئة : 5
املنتجات : م�ستح�سرات ومواد �سيدلنية وب�سبرية.

ال�سرتاطات:
انتببهاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخببرى  �سبنوات  ع�سبر  ملببدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�سبتظل 

احلماية يف 2017/04/08 وحتى تاريخ 2027/04/08
ق�ص�م العالم�ت التج�رية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  مار�س 2017 العدد 11969

EAT 31398

اإعالن جتديد
يعلن ق�سبم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعببة بالبرقم  : 20867
بباإ�سببم : مودا�ش انرتنا�سيونال ترادجن �سي.�سي

وعنوانه : 40 دا فايل روود وي�ستكليف جوهانزبريج 2193 .   
بتاريخ : 1998/09/23 وامل�سبجلة حتت رقم : 20867 

الفئة : 29
و�سلطات  واملببربببيببات  واجلببلببي  واملببطببهببوة  واملجففة  املحفوظة  واخلبب�ببسببروات  الببفببواكببه   : املنتجات 

الفواكه.
GOLDEN يف الو�سع العادي  ال�سرتاطات : احلماية للعالمة مبجملها ول ت�سمل كلمة 

لعتبارها �سائعة ال�ستخدام.
انتببهاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخببرى  �سبنوات  ملدة ع�سبر  املفعول  نافذة  و�سبتظل احلماية 

2017/03/26 وحتى تاريخ 2027/03/26
ق�ص�م العالم�ت التج�رية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  مار�س 2017 العدد 11969

EAT 29537

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

املودعة حتت رقم  93302
با�سم  جون�سبون اأند جون�سبون

وعنوانه  وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�سي ، 89330 7001- 
، الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ  2008/06/19 امل�سجلة حتت رقم  89689  
الفئة  1

منفره(   ( طبببارده  خببوا�ببش  ذات   ، ال�سناعية  لببالأغببرا�ببش  كيماوية  منتجات   : املنتجات 
للكائنات النباتية واحليوانية.

ال�سرتاطات 
انتهاء  تبباريببخ  مببن  اعببتببببباراً  اأخبببرى  �سنوات  ع�سر  ملببدة  املفعول  نببافببذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف   2017/04/19 وحتى تاريخ  2027/04/19
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  مار�س 2017 العدد 11969

EAT 30592

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

املودعة حتت رقم 93303 
با�سم  جون�سبون اأند جون�سبون

وعنوانه  وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�سي ، 89330 7001- 
، الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ  2009/04/14 امل�سجلة حتت رقم  94266  
الفئة  5

والكائنات  والطحالب  للح�سرات  )مببنببفببرة(  طببباردة  فعالية  ذات  منتجات   : املنتجات 
النباتية واحليوانية الأخرى.

ال�سرتاطات 
انتهاء  تبباريببخ  مببن  اعببتببببباراً  اأخبببرى  �سنوات  ع�سر  ملببدة  املفعول  نببافببذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف   2017/04/19 وحتى تاريخ  2027/04/19
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  مار�س 2017 العدد 11969

EAT 30593

اإعالن جتديد
يعلن ق�سبم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعببة بالبرقم  : 92745
بباإ�سببم : جان�سن �سيان�سز اأيرلندا يو �سي

وعنوانه : اإي�ستجيت فيليج ، اإي�ستجيت ، ليتل اأيالند ، كاونتي كورك ، اأيرلندا.
بتاريخ : 2008/06/19 وامل�سبجلة حتت رقم : 89695 

الفئة : 5 
املنتجات : م�ستح�سرات ومواد �سيدلنية ب�سبرية.

ال�سرتاطات:
انتببهاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخببرى  �سبنوات  ع�سبر  ملببدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�سبتظل 

احلماية يف 2017/04/08 وحتى تاريخ 2027/04/08
ق�ص�م العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  مار�س 2017 العدد 11969

EAT 31051

اإعالن جتديد
يعلن ق�سبم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعببة بالبرقم  : 20639
بباإ�سببم : دي . ات�ش ال هولدينجز ) الوليات املتحدة الأمريكية( ، انك

وعنوانه : 1200 �ساوث باين اآيالند رود ، بالنتي�سن ، اإف اإل 33324 ، الوليات املتحدة 
الأمريكية.   

بتاريخ : 1997/09/14 وامل�سبجلة حتت رقم  : 12140 
الفئة : 39

املنتجات : التعبئة والتغليف للرتحيل والنقل وتخزين الب�سائع. 
ال�سرتاطات:

انتببهاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخببرى  �سبنوات  ع�سبر  ملببدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�سبتظل 
احلماية يف 2017/03/15 وحتى تاريخ 2027/03/15

ق�ص�م العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  مار�س 2017 العدد 11969

EAT 3994

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
     اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 
يف الدعوى 02/01806/2017 / �صكني  

اىل املدعى عليه : يا�سمني لتنظيم املعار�ش وادارتها 
مبا اأن املدعي : التميز لدارة العقارات - ذ م م    

 /قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01806/2017 /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ القيمة ايجارية للفرتة من 2016/11/26 وما 

ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع 130000 درهم �سنويا 
اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2015/11/26 وحتى 
2016/11/25  فرت�سد بذمته مبلغ 130000 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او 

الإخالء يف 2016/12/14 بالل�سق 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له 4 �سيكات مببلغ اجمايل 13000 درهم كقيمة ايجارية 

وتبني عدم وجود ر�سيد له وميتنع عن �سداد مقابلة
من  ولبببد  واملببيبباه  الكهرباء  ا�ستهالك  بقيمة  امللزم  هو  امل�ستاجر  ان   - م�ستندات  بت�سليم  الببزام 

تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

 2017/3/19 املوافق  الحببد   يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وقببررت 
مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  العا�سرة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�ساعة 
مركز ف�ش املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت   . الن�سر  تاريخ  من 

وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01149/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/08467/2016  جتاري - ايجارات بالن�صر

اىل املنفذ �سده : ليمرا ملواد البناء - �ش ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: عبد الواحد بن �سبيب العقارية
)بن �سبيب العقارية �سابقا(   

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:
يببوؤدي للمدعي مبلغ  14.953 درهببم قيمة  بببان  املدعي عليه  الببزام   -1
الجرة امل�ستحقة عن الفرتة من 2016/2/11 وحتى 2016/5/4 وقيمة 

ا�ستهالك الكهرباء واملياه والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف.   
2- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

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

�سوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00467/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/04521/2016  جتاري - ايجارات بالن�صر

 اىل املنفذ �سده : امل�سدر الذكي 
وحممد �سيخ �سيخ �ساند  -  جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : �سركة الإمارات الوطنية لال�ستثمار - �ش م م   
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

 1- الزام املدعي عليها الوىل باإخالء العني حمل الدعوى - وت�سليمها خالية من ال�سواغل
، وما ي�ستجد من بدل  تببوؤدي للمدعية مبلغ وقببدره 19990 درهم  2- الزامهما بان 
اليجار اعتبارا من 2015/12/12 وحتى تاريخ الخالء الفعلي والزمتها بامل�ساريف، 
يوؤدي  اأن  يف  الوىل  عليها  املدعي  مع  بالت�سامن  الثاين  عليه  املدعي  الببزام   : ثانيا 

للمدعية مبلغ ال�سيك ومقداره 19990 درهم 
3- والزمتها بامل�ساريف.  

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 الجراءات 

القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
 اعــــــــــالن بالن�صر  

ليكن معلوما للجميع ال�سيد/ ح�سن را�سد حممد را�سد �سهرين النقبي - الإمارات 
رقم  رخ�سة   ، البناء  مببعببدات  وتبباأجببري  لتجارة  الببرباحببة  مببالببك  ب�سفته  اجلن�سية 
البالغة 100% وذلببك اىل  : 734354  مقرها مدينة كلباء يرغب يف تنازل ح�سته 

ال�سيد/ علي را�سد حممد �سهرين النقبي - الإمارات  اجلن�سية 
 وعمال بن�ش املادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  
يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق 
العرتا�ش على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�سبوعني 

من تاريخ ن�سر هذا العالن وال�ست�ستكمل  الجراءات القانونية
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
 اعـــــــالن       

اأنور  بببادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/  انا الكاتب العدل   تقدم ايل 
عبداهلل عبد الرحيم حممد احمد - اجلن�سية : الإمببارات -   وطلب الت�سديق على حمرر 
للمقاولت  القوة  ركن  التجاري  ال�سم  يف   )%51 البالغة  ح�سته  كامل  عن  )تنازل  يت�سمن 
يف   القت�سادية  التنمية  دائبببرة  مببن  واملرخ�ش  حمبببدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  م  م  ذ  الفنية 
ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 724922 ال�سادر بتاريخ 2014/4/15 يف دائرة التنمية القت�سادية 
بخورفكان.   اىل �سريكه تنوير ح�سني نذير احمد اجلن�سية : باك�ستان لت�سبح ح�سته %100 
وتغيري الن�ساط وال�سكل القانوين وال�سم التجاري اىل ركن القوة لتنظيف املباين -   ليكن 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي 

ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�صهيل علي �صعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2017/1647   

املنذر : وكالة ا�سفار لل�سفريات - �ش ذ م م
املنذر اليه : ا�سي�ش انرتنا�سيونال للتجارة  العامة - �ش ذ م م 

رقبببم )000597( حبب�ببسبباب رقم  البب�ببسببيببك  قببيببمببة  ببب�ببسببداد  نببنببذركببم   : املببو�ببسببوع 
)4394295401( امل�سحوب على بنك الإمارات ال�سالمي بتاريخ 2016/6/10 
حالة  ويف  ا�ستحقاقه  ميعاد  يف  بببه  الببوفبباء  لببعببدم  درهبببم(   26.515( وقيمته 
تقاع�ستم بعد تاريخ هذا الهذار بثالثة ايام �سوف نكون م�سطرين باإتخاذ 
كافة الرجببراءات القانونية �سدكم ومطالبتكم بامل�ساريف واخل�سائر التي 
التاأخري  وغببرامببة  الق�سائية  الر�سوم  وكافة  اإخاللكم  نتيجة  املنذر  حلقت 

وبدل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اإعالن  بالن�صر

   رقم 2017/1436   
املنذر : اميان حممد ح�سن احلديدي - م�سرية اجلن�سية 

املنذر اليه : امين عبدالرحمن �سوكت  ل�سني - م�سري اجلن�سية 
على  لالطالع  العمومية  اجلمعية  جمل�ش  اجتماع  بعقد  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الدفاتر التجارية ولتحديد ومعرفة و�سع ال�سركة املادي من مداخيل وم�ساريف 
ال�سركة ، وح�ساب اأرباح اخلا�سة باملنذر منذر تاريخ تاأ�سي�سها ومعرفة اخل�سائر ، 
، وال �سي�سطر  النببذار  ا�ستالمه هذا  تاريخ  اق�ساها يومان من  ذلك خالل مدة 
املنذر ا�سفا اىل اتخاذ كافة الجراءات الق�سائية للمطالبة مبا ذكر مع التعوي�ش 
التقا�سي  وم�ساريف  ر�ببسببوم  بكافة  اليه  املببنببذر  وحتميل  وال�سرر  للعطل  اجلببابببر 

واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2017/1642   

املنذرة : �سركة الربج العقارية - ذ م م 
املنذر اليها : امريت�ش بروفي�سنال بزن�ش �سنرت - ذ م م - وميثلها مدير ال�سركة ال�سيد / 

احمد حممد حاجي علي العو�سي - جمهولة حمل القامة 
الالزمة جلميع  والت�ساريح  املوافقات  اليها ب�سرورة احل�سول على  املنذر  املنذرة  تنذر 
اعمال الإنارات التي قامت بها على العقار املاجور من املنذرة او عن اجلهات املخت�سة يف 
حكومة دبي او ازالة ما قامت بت�سييده يف  العقار املذكور من اأبنية واإن�ساءات وجدران 
وقواطع زجاجية او ال )9( كاونرتات خالل مدة )30( يوم من تاريخ ا�ستالمكم لهذا 
الببالزمببة جتبباه هذه  القانونية  باتخاذ  جميع الجبببراءات  املببنببذرة  النبببذار وال ف�ستقوم 

املخالفات ومنها قيد دعوى لخالئكم  العقار املاجور .  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

انذار عديل بالن�صر
   رقم 2017/1646   

املنذر : وكالة ا�سفار لل�سفريات - �ش ذ م م
املنذر اليه : عي�سى حممد عبداهلل لتجارة املواد الغذائية - �ش ذ م م  

رقبببم )000065( حبب�ببسبباب رقم  البب�ببسببيببك  قببيببمببة  ببب�ببسببداد  نببنببذركببم   : املببو�ببسببوع 
)045870500( امل�سحوب على بنك الإمببارات ال�سالمي بتاريخ 2016/6/30 
حالة  ويف  ا�ستحقاقه  ميعاد  يف  به  الببوفبباء  لعدم  درهببم(   200.000( وقيمته 
تقاع�ستم بعد تاريخ هذا الهذار بثالثة ايام �سوف نكون م�سطرين باإتخاذ 
كافة الرجببراءات القانونية �سدكم ومطالبتكم بامل�ساريف واخل�سائر التي 
التاأخري  وغببرامببة  الق�سائية  الر�سوم  وكافة  اإخاللكم  نتيجة  املنذر  حلقت 

وبدل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اإعالن  بالن�صر

رقم 2017/1607   
املنذر : يانغ فو 

املنذر اليه :�سركة �سلندر لتاأجري بيوت العطالت - �ش ذ م م �سوجان روي �سرياو الوي�سري 
اليجارية  القمية  و�ببسببداد  العقار  اخببالء  ببب�ببسببرورة  اليه  املببنببذر  املببنببذر  ينذر   - �سري   لوي�ش 
اليه هذا النذار  املنذر  ا�ستالم  املتاأخرة وذلك خالل مدة اق�ساها ثالثون يوما من تاريخ 
ا�ستهالك  ال�سواغل و�سداد كامل  العقار للمنذر خالية من  العقار وت�سليم  وت�سليمه مفتاح 
املاء والكهرباء وذلك خالل �سهر من تاريخ ا�ستالم املنذر اليه هذا النذار وال �سوف ي�سطر 
املنذر اىل اتخاذ كافة الجببراءات القانونية التي حتفظ له حقه مبا  فيها اقامة الدعاوى 
اليه  املنذر  التزام  عدم  على  ترتتب  اخببرى  ا�سرار  اي  عن  بالتعوي�ش  واملطالبة  الق�سائية 

باخالء العني بالوقت املحدد ، مع حتميله الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2017/1606   

املنذر : نزير حممد بن حممد - هندي اجلن�سية  
املنذر اليه : كونهي بارامبات �سمري �سرييان - هندي اجلن�سية 

اىل  احل�سور  اليه  املنذر  املنذر من  يطلب   - القببامببة  حمل  جمهول 
كاتب العدل مبحاكم دبي والتوقيع على ملحق عقد تاأ�سي�ش ال�سركة 
وذلك لبيع ح�سته يف ال�سركة والتنازل عن ح�سته يف ال�سركة اىل ا�سم 
املنذر ، وحيث ان املنذر م�ستعد لإرجاع جميع ال�سيكات ال�سادرة من 
قبل املنذر اليه للمنذر والتنازل عن الق�سية املرفوعة من قبل املنذر 

اليه يف مركز �سرطة نايف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
 يف الق�صية رقم 2016/242 جتاري جزئي عجمان  

املعلن اليه : ورثة املرحوم / را�سد عبداهلل ح�سن عبيد البلو�سي وهم : 
1- عبداهلل ح�سن عبيد البلو�سي -  2- عبداهلل ح�سن عبيد البلو�سي  ب�سفته ويل علي 
القا�سر عائ�سة را�سد عبد اهلل ح�سن عبيد البلو�سي  3- بدرية حممد عبيد  4- اف�سانه 
طيب ا�سالم زاده  -  بناء على تكليفنا من قبل حمكمة عجمان الحتادية البتدائية املوقرة 
لعمال اخلربة امل�سرفية يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الربعاء املوافق 2017/3/22 
يف متام ال�ساعة الواحدة ظهرا لعقد اجتماع للخربة امل�سرفية وذلك مبقر الفكر املثايل 
لال�ست�سارات الدارية الكائن يف اأبوظبي - �سارع فاطمة بنت مبارك )النجدة( - بجانب 
بنك �ستاندرد ت�سارترد - برج اليا�سات - الطابق )18( - �ستانلي مكتب رقم )03( - لذا 
كافة  اح�سار  مع  املذكور  الجتماع  حل�سور  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يطلب 

امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.   
اخلبري امل�صريف / اأجمد دعا�س  
وزارة العدل - قيد رقم 519 

حل�صور  دعوة 
امل�صرفية اخلربة   اإجتماع 

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
    يف الدعوى رقم 2016/1612 جتاري كلي

املدعي : البنك الهلي الكويتي - �ش م ك 
املدعى عليهم  : �سركة افوان للتجارة العامة - ذ م م   2- فخر الدين حميدي  3- �سنجاي كومار 
 نارايندا�ش امل�سنداين  4- امل�سنداين اأرجوندا�ش نارايندا�ش  5- نارايندا�ش امل�سنداين امل�سنداين 
بالإ�سارة اىل الكتاب ال�سادر عن حمكمة دبي الإبتدائية ب�ساأن خبريا م�سرفيا يف الدعوى 
املذكورة اأعاله يرجى العلمخ باأنه تقرر عقد جل�سة خربة م�سرتكة مع اطراف الدعوى 
الكائن  اخلببربة  مبقر  �سباحا   11.00 ال�ساعة  متببام  يف   2017/3/27 املوافق  الثنني   يببوم 
ببناية الإحتاد )وزارة الطاقة( خلف �سيتي �سنرت ديرة - دبي - الطابق التا�سع رقم 902 
.  لذا يرجى ح�سور كل طرف اأو من ميثله قانونا وذلك لالإطالع على ا�سول امل�ستندات 

الثبوتية التي بحوزته
عبداهلل ف�يز ال�ص�م�صي 
اخلبري املنتدب

اعالن بالن�صر
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 458

اإماراتي  اجلن�سية وال�سيد/ خمتار علي  او�سام يحيى عبيد -  ال�سيد/  ليكن معلوما للجميع بان 
حممد يو�سف - باك�ستاين اجلن�سية يرغبان يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستهما البالغة )%100( 
ح�سة اىل ال�سيد/ يو�سف احمد ح�سن حممود ال علي - اإماراتي اجلن�سية  51% ح�سة  وال�سيد/ 
حممد جعفر جامنا خان - باك�ستاين اجلن�سية  16% ح�سة وال�سيد/ حممد ا�سرف خان مكان - 
باك�ستاين اجلن�سية  16% ح�سة وال�سيد/ را�سي خان نهال خان - باك�ستاين اجلن�سية 17% ح�سة يف 

الرخ�سة  التجارية : خمتار علي لتجارة مواد البناء - ذ م م - ترخي�ش رقم )745484( 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 

اإعالن بالن�صر للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
الدعوى رقم 2017/329 الدائرة املدنية والتجارية الكلية  

اىل املدعى عليهم : فائز ح�سن عنرت - لبناين اجلن�سية ، 2- اأحمد فائز عنرت - لبناين اجلن�سية ، 3-خالد 
يو�سف علي بن هويدن املرا�سدة - اإماراتي اجلن�سية   4- �سركة عنرت ل�سترياد وت�سدير الديزل - ذ م م 

نعلمكم بان املدعية / موؤ�س�سة املجد للتجارة العامة - يف الدعوى رقم 2017/329 الدائرة املدنية والتجارية 
والعمالية الكلية )جتاري كلي(   قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالب فيها ببببب :

الزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل ل�سداد مبلغ 1.122.093 درهم اإماراتي مع حفظ املدعية حق تقدمي 
طلب بثبوت و�سحة احلجز املقدم وكذلك بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

بتاريخ  البتدائية  الحتادية  عجمان  مبحكمة   1 رقم  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام  باحل�سور  مكلف  اأنت  لذا 
2017/3/28 ، وذلك لالجابة علىالدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�سور او 

عدم اإر�سال وكيل عنكم فانه �سيتم ا�ستكمال الجراءات القانونية يف غيابكم 
حتريرا يف : 2017/3/13 

 حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

دار الق�صاء - عجمان 

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 457
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/خديجه املتع�سق - املغرب  اجلن�سية ترغب يف البيع والتنازل 
املدحاين -  البالغة 100%  وذلك لل�سيد/ خالد حممد عبدالرحمن علي  عن كامل ح�ستها 
اإماراتي اجلن�سية  يف الرخ�سة امل�سماة / �سالون زهور كازابالنكا لل�سيدات - تاأ�س�ست باإمارة 
بال�سارقة    القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )614234( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 
- تعديالت اخرى : مت تغري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية  بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة 
فردية.  وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 456

ال�سيد/ هرني راجو هرني - هندي اجلن�سية يرغب اجلن�سية يرغب يف  بان  ليكن معلوما للجميع 
راجو  راجو  �سريجي   : الثاين  الطرف  اىل  وذلك     %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
هيندري - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )ال�سهم الزرق خلدمات تنظيف املباين ( والتي تاأ�س�ست 

باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم : 723423 
تغيريات اخرى : - تغيري ال�سم التجاري من )ال�سهم الزرق خلدمات تنظيف املباين ( لي�سبح ال�سم 

التجاري اجلديد )ال�سهم الرمادي ملقاولت النجارة امل�سلحة( 
- تغري الن�ساط التجاري )خدمات التنظيف الداخلية للمباين وامل�ساكن ، خدمات التنظيف اخلارجي 
�ساد�سة(    فئة  مقاولت   ، م�سلحة  )جنارة  اجلديد  التجاري  الن�ساط  لي�سبح  املباين(  )واجهات( 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 

ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن 
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 453

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سرفراز احمد رحمت علي ، باك�ستاين  اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل احل�س�ش البالغة 100%  يف �سرفراز احمد لكي املالب�ش - مبوجب 
رخ�سة رقم : 725342 وذلك اىل ال�سيد/ حممد علي ح�سني حممد �سم�ش احلق  - بنغايل 
اجلن�سية  - تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�سة لخر وتغيري ا�سم التجاري من )�سرفراز 
احمد لكي املالب�ش( اىل )�سالون برج ليوا للحالقة( وتغيري ن�ساط من )كي املالب�ش( اىل 
احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة  - وعمالبن�ش  للرجال(  ال�سعر واحلالقة  وت�سفيف  )ق�ش 
هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون 
تاريخ  ا�سبوعني من  بعد  اليه  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 455

والتنازل  البيع  يف  ترغب  اجلن�سية   مغربية   - �سعيدي  وفاء  ال�سيدة  باأن  للجميع   معلوما  ليكن 
عن كامل ح�ستها البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيدة / منى خليفة �سالح حممد خليفة املهريي 
ال�سارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  ال�سباغ(  لتجارة  اللوان  اإماراتية اجلن�سية  يف )ملكة   -

رخ�سة رقم )726434( 
تغيريات اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية 

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

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 452
اجلن�سية  اردين    ، ا�سماعيل  يعقوب  جميل  جمال  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
خالد  ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
القمر  جار  �سالون  املهنية  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  فل�سطيني   ، بدوي  حممود  ا�سماعيل 

لل�سيدات مبوجب رخ�سة مهنية رقم : 730009
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 454

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ زي�سان احمد م�ستاق احمد ، باك�ستاين  اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 50% ح�س�ش من كامل ح�سته البالغ )100%( اىل ال�سيد/ �سلمان 
�سعيد جنم ال�سعيد جنمى ، باك�ستاين اجلن�سية و )50%( ح�س�ش اىل ال�سيدة/ نورين اخرت زوجه 
مبوجب   - للحالقة  البي�ساء  اللوؤلوؤة  �سالون  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  باك�ستانية   ، ح�سني  �سرفراز 

رخ�سة رقم : 610443 
تعديالت اخرى : ل يوجد

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

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 451

ال�سيد/ تازات بيديكايل كوجنوتي - هندي اجلن�سية يرغب  ليكن معلوما للجميع بان 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك لل�سيد/ را�سد بول يانكانديل 
ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  املدينة(  �سحر  )بقالة  امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  هندي   -

مبوجب رخ�سة رقم )534787( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة - 
تعديالت اخرى : ل يوجد. 

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر    
                      اىل املدعي عليه/بروفي�سنال واي للخدمات الفنية -�ش ذ م م   نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة 

2017/4/4   ال�ساعة 8.30.

او  مببذكببرات  مببن  لديكم  مببا  تببقببدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  مببن  او  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على القل. بال�سافة اىل الر�سوم 

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

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
1077/2017/13 
1031/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
بادل مظفر 

مو�سى مياه �سوحيد مياه 

مبلغ املطالبة
19581 درهم + تذكرة العودة 
26200 درهم + تذكرة العودة

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر    

                     اىل املدعي عليه/هيما�سكو انرتنا�سيونال للخدمات - �ش ذ م م   نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة 

2017/3/28   ال�ساعة 8.30  .

او  مببذكببرات  مببن  لديكم  مببا  تببقببدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  مببن  او  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على القل. بال�سافة اىل الر�سوم 

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

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
1054/2017/13 
1070/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
ا�سرف ح�سني ابو احل�سني 

�سومون نور المني 

مبلغ املطالبة
 9506 درهم + تذكرة العودة 
11258 درهم + تذكرة العودة 

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر    

                     اىل املدعي عليه/ ا�سل البببداع للخدمات الفنية - �ش ذ م م   نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة 

يوم الثالثاء بتاريخ  2017/3/28 م  ال�ساعة 8.30  .

من  لديكم  مببا  تببقببدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  مببن  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  لببذا 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على القل ويف حالة تخلفكم 
فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول 

املعجل بال كفالة.
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
498/2017/13 
506/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
�سلمان ان�ساري هادي�ش ان�ساري 

مونا لل �سات بركا�ش 

مبلغ املطالبة
11502 درهم �سامل تذكرة العودة 
11837 درهم �سامل تذكرة العودة

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
 يف الق�صية رقم 2016/5153 جتاري جزئي ال�صارقة   

املعلن اليه : عبد العزيز ابراهيم عبداهلل ح�سن 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية املوقرة 
الربعاء  يوم  فقد حددنا  اعاله  الدعوى  امل�سرفية يف  لعمال اخلربة 
املوافق 2017/3/22 يف متام ال�ساعة الرابعة ع�سرا لعقد اجتماع للخربة 
امل�سرفية وذلك يف مقر اخلبري الكائن يف دبي -  �سارع ال�سيخ زايد - 
ن�سيمة تاور - ريجيو�ش الطابق الرابع.  - لذا يطلب ح�سوركم او من 
امل�ستندات  كافة  اح�سار  مع  املذكور  الجتماع  حل�سور  قانونا  ميثلكم 

املتعلقة بالدعوى. 
اخلبري امل�صريف / اأجمد دعا�س  
وزارة العدل - قيد رقم 519 

حل�صور  دعوة 
امل�صرفية اخلربة   اإجتماع 

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
    يف الق�صية رقم 2016/1070 ا�صتئناف جتاري 

الناخي  بوكالة /عبد اهلل خمي�ش غريب  ع  م   �ش  التجاري  دبي  بنك  ال�سادة/  امل�ستاأنفة 
مالكها/عبداملجيد   - فببرديببة  موؤ�س�سة   - العامة  للتجارة  ميدلينك   -1  : �سد  علي  اآل 
حبيب جعفر علي 2- عبداملجيد حبيب جعفر علي - مالك ميدلينك للتجارة العامة - 
والكفيل ال�سخ�سي - بال�سارة اىل كتاب حمكمة دبي املوؤرخ  يف 2017/03/13 واملت�سمن 
تكليفي خبريا يف الق�سية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف 
الق�سية املذكورة يوم اخلمي�ش املوافق 2017/03/23 ال�ساعة 11.00 �سباحا  وذلك على 
الثالث-  الطابق  كابيتال-  الهالل  لوتاه-  احمد ماجد  التايل: مكتب اخلبري:  العنوان 
بور�سعيد �سنرت-  �سيتي  ديبببرة  بجانب  للتامني-  الوطنية  دبببي  بناية   302 رقببم   مكتب 

هاتف 2999000-04 - لذا ندعوكم للح�سور يف املوعد املذكور وتقدمي كافة مالديكم من 
م�ستندات ومذكرات

اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�صر اجتماع خربة
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طريان الإمارات : اإلغاء وتاأجيل الرحالت املغادرة 
والقادمة ب�سبب العا�سفة الثلجية »�ستيال« باأمريكا

•• دبى -وام:

العا�سفة  لتاأثريات  نظراً  انببه  ام�ش  الإمبببارات  طببريان  با�سم  متحدث  قببال 
الثلجية �ستيال التي ت�سرب ال�ساحل ال�سرقي للوليات املتحدة الأمريكية 
رحالتها  بع�ش  اإلغاء  ال�سركة  قببررت   .. واملببطببارات  اجلوية  الرحالت  على 
املببنببتببظببمببة املبببغبببادرة والبببقبببادمبببة مبببن هببنبباك فببيببمببا تببعببر�ببسببت رحببببالت اأخبببرى 
الوليات  واإىل  امل�سافرين من  ركابها  المببارات  للتاأخري. ون�سحت طريان 
املطارات  اإىل  التوجه  قبل  رحالتهم  حالة  مببن  الببتبباأكببد  ببب�ببسببرورة  املتحدة 
https://www.emirates.com/english/plan_ عرب 

.book/flight_status/flightstatus
وتقوم طريان الإمببارات مبراقبة تطور الأحوال اجلوية عن كثب   aspx
كما تقوم بتعديل حجوزات الركاب الذين األغيت اأو تاأخرت رحالتهم لكي 
اأن �سالمة ركابها واأفراد اأطقمها حتتل  يبلغوا وجهاتهم النهائية. واكدت 

دوماً قمة اأولوياتها.
التبب�ببسببال عرب  �سفرهم  مببواعببيببد  تغيري  الببراغبببببني يف  لببلببركبباب  كما ميكن 
https://www.emirates.com/english/help/
www.emirates.com/ اأو   /contact-emirates

اىل  دبببى  مببن   ek 203 الرحلة  امللغاة  الببرحببالت  و�سملت   livechat
 ek201 والرحلة  دبى  اىل  نيوريورك  من   ek204 والرحلة  نيويورك 
JFK اىل  من نيويورك   ek 208 jfk والرحلة  من دبى اىل نيويورك 
دبى والرحلة EK 239 من دبى اىل بو�سطن والرحلة EK 240 من 
 EK من دبى اىل بو�سطن والرحلة EK 237 بو�سطن اىل دبى والرحلة
نيوارك  اىل  اثينا  من   EK 209 والرحلة  دبببى  اىل  بو�سطن  من   238
والرحلة EK 210 من نيوارك اىل اثينا كما �سملت الرحالت املتاأخرة �ست 
رحالت وهى الرحلة EK 231 من دبى اىل وا�سنطن دى �سى وخمطط 
لها املغادرة 2.25 بعد ظهر ام�ش والرحلة EK 232 من وا�سنطن دى 
�سى وكان مقررا مغادرتها 11.10 �ستغادر 1.00 ظهرا بتوقيت وا�سنطن 
والرحلة EK 205 من ميالنو اىل نيويورك JFK وكان مقرر ان تغادر 
 EK 206 3 بعد الظهر بتوقيت ميالنو وتغادر 6.00 م�ساءا والرحلة
من نيوريورك JFK اىل ميالنو وكان خمطط ان تغادر 10.20 م�ساءا 
 EK 207 وتغادر منت�سف الليل 15 مار�ش بتوقيت نيويورك والرحلة
من دبى اىل نيويورك JFK وتاجلت من الثالثة اىل اخلام�سة بعد ظهر 
JFK اىل دبببى وكبببان مقررا  نببيببويببورك  EK 202 مببن  امبب�ببش والببرحببلببة 

مغارتها فى 11.45 م�ساءا وتغادر فى 1.30 �سباح 15 مار�ش

ال�سفر  على  الإنفاق  قيمة  دولر  مليار   165.3
اخلارجي من منطقة ال�سرق الأو�سط بحلول 2025

•• دبي-وام:

ال�سفر اخلارجي  العاملي قيمة الإنفاق على  ال�سياحة وال�سفر  قدر جمل�ش 
من منطقة ال�سرق الأو�سط ب 165.3 مليار دولر بحلول العام 2025 
ال�سفر  معر�ش  اإطببالق  �سيتم  القطاع  هببذا  على  ال�سوء  ت�سليط  .وبببهببدف 
الدويل الفاخر” اآى اإل تي اإم” بالتعاون مع معر�ش �سوق ال�سفر العربي 

وذلك يومي 24 اأبريل املقبل يف مركز دبي التجاري العاملي.
اأنحاء  اأ�سحاب الببرثوات من جميع  وي�ستهدف هذا احلدث امل�سافرين من 

دول جمل�ش التعاون اخلليجي ومنطقة ال�سرق الأو�سط .
يف  اخلببارجببي  ال�سفر  قطاع  اأن  اإم  تببي  اإل  اآى  مببن  غيلمور  األي�سون  قالت  و 
املنطقة ي�سهد منواً ملحوظاً مع وجود اأعداد متزايدة من الأفراد الراغبني 

بق�ساء اأوقات فراغهم يف اأرقى الأماكن والوجهات .
العربي  ال�سفر  �سوق  معر�ش  اأول  مدير  بري�ش  �سيمون  قببال  جانبه  ومببن 
القت�سادي يف  النمو  وتباطوؤ  النفط  اأ�سعار  انخفا�ش  الرغم من  على  اأنه 
املنطقة اإل اأن قطاع ال�سفر اخلارجي ي�سهد منواً م�ستمراً..م�سريا اأن دولة 
الإمارات العربية املتحدة �سهدت زيادة بن�سبة 19 باملائة يف عدد الرحالت 

اخلارجية اإىل اأوروبا خالل الفرتة 2013حتى 2015.
الرحالت  عدد  اأن  اإىل  لالأبحاث  الدولية  مونيتور  يببورو  موؤ�س�سة  واأ�سارت 
ال�سادرة من دولة الإمارات وحدها ازدادت بن�سبة 5 يف املائة لت�سل اإىل 3.5 
 19.35 امل�سافرين  اإنفاق هببوؤلء  2015 وبلغ حجم  مليون رحلة يف عام 

مليار دولر بزيادة قدرها 10 يف املائة باملقارنة مع العام 2014.

مليار درهم اإجمايل الإنفاق   29.717 
احلكومي خالل 9 �سهور من العام 2016

•• اأبوظبي-وام:

خالل  درهبببم  مليار   29.717 الحتبباديببة  احلببكببومببة  نفقات  اإجببمببايل  بلغ 
املالية  وزارة  عنه  اأعلنت  ملا  وفقا  املا�سي  العام  من  الأوىل  الت�سعة  ال�سهور 
العامة  امليزانية  بتنفيذ  املتعلقة  التطورات  عن  اف�ساحها  اطببار  يف  ام�ش 

للجهات احلكومية عن العام 2016.
وبح�سب البيانات التي اأعلنت عنها وزارة املالية فاإن اجمايل النفقات خالل 
ال�سهور الت�سعة الأوىل من العام املا�سي ي�سكل نحو %61.2 من اإجمايل 

امليزانية املعتمدة للعام ذاته والتي تبلغ نحو 48.557 مليار درهم .
 10.294 العامة  العمومية  اخلدمات  قطاع  على  النفقات  قيمة  وبلغت 
%35 تقريبا من اجمايل النفقات منذ بداية العام  مليار درهم وبن�سبة 
النفقات على  املا�سي. اما على �سعيد  2016 وحتى نهاية �سهر �سبتمرب 
 6.195 قطاع النظام العام و�سوؤون ال�سالمة العامة فقد و�سلت قيمتها 
مليار درهم وبن�سبة %21 يف حني بلغت على قطاع التعليم 3.813 مليار 
درهم . وبلغت قيمة النفقات على قطاع ال�سحة 2.682 مليار درهم يف ما 
و�سلت على قطاع احلماية الإجتماعية 2.197 مليار درهم ونحو 678 
قطاع  على  مليون  و377  الإقت�سادية  ال�سوؤون  قطاع  على  درهببم  مليون 
وبلغت  البيئة  قطاع  على  درهببم  مليون  و202  املجتمع  ومرافق  الإ�سكان 

قيمة النفقات على قطاع الرتفيه والثقافة والدين 164 مليون درهم .
عام  ب�سكل  العامة  امليزانية  ل�سرف  اعتمدت منهجية  اأنها  الببوزارة  واكببدت 
احليوية  القطاعات  نحو  وتوجيهه  و�سبطه  الإنببفبباق  تر�سيد  على  تقوم 
مت  اإذ  احلكومية،  للموارد  الأمثل  ال�ستخدام  يحقق  مبا  ال�سرتاتيجية، 

تخ�سي�ش النفقات ح�سب القطاعات الأ�سا�سية للوزارات.

ينعقد حتت �صع�ر »ال�صتثم�ر الع�ملي، الطريق نحو التن�ف�صية والنمو«:

ُملتقى ال�ستثمار ال�سنوي 2017 ينطلق 2 اأبريل القادم يف مركز دبي التجاري العاملي

الحتاد لل�سحن يعّزز اأ�سطول طائراته بطائرة عا�سرة  
لل�سحن  الحتببباد  ق�سم  اأن  اإىل  ُمبب�ببسببرًيا 
اأ�ببسبببببح ذراع البب�ببسببحببن الأ�بببسبببرع منببببًوا يف 
الحتبببببباد لبببلبببطبببريان مببنببذ تبباأ�ببسببيبب�ببسببه يف 
تاأ�سي�ش  من  عببام  بعد  اأي   ،2004 عببام 

الحتاد للطريان نف�سها.
كببمببا اأّكببببببد البب�ببسببيببد هبببوجبببن عببلببى حالة 
على  تخّيم  الببتببي  العاملية  اليقني  عببدم 
والعوامل  الراهن،  الوقت  يف  القت�ساد 
ببببظببباللبببهبببا على  تببلببقببي  تببببببزال  البببتبببي ل 
الطاقة  جتببباوز  مثل  الببطببريان  �سناعة 
وحتّول  الببطببلببب،  ملببعببدلت  ال�ستيعابية 
اإىل  ونببّوه  اقت�ساد خدمات.  اإىل  ال�سني 
اأن ق�سم الحتاد لل�سحن يحظى بو�سع 
اأن ميكنه مببن حتقيق  �ببسبباأنببه  جببّيببد مببن 
اأق�سى قدر من الُفر�ش يف عام 2017، 
للنهج  كبببببببري،  حبببد  اإىل  ذلبببببك،  ُمبببعبببزًيبببا 
يف  ال�ستثمار  يف  ال�سركة  تتبعه  البببذي 
ال�سراكات.  وتابع ال�سيد هوجن قائاًل: 
ُت�سّكل �سركات الطريان ال�سبع ال�سريكة 
باحل�س�ش،  للطريان  الحتبباد  ملجموعة 
�بببسببباد�بببش اأكببببببرب جمبببمبببوعبببة �ببسببحببن على 
م�ستوى العامل، واأو�سع ال�سراكات نطاًقا 

وتقوم بدور متزايد يف اأعمالنا. 
لل�سحن  اأفيانكا  �سركة  مع  نعمل  حيث 
اأجل تعزيز نطاق و�سولنا يف �سوق  من 
باأهمية  حتظى  التي  اجلنوبية  اأمريكا 
بببالببغببًة، فبب�ببسبباًل عببن تببعبباونببنببا مببع �سركة 
 AirBridge كبببارغبببو  اإيببببربببببريببببدج 
املبببتبببحبببدة  البببببببوليبببببببات  يف   Cargo
الأمريكية، اإىل جانب جمالت التعاون 

•• ابوظبي-الفجر:

ت�سّلم ق�سم الحتاد لل�سحن طائرة �سحن 
جديدة، مبا يرفع عدد اأ�سطول طائراته 
اإىل ع�سر طائرات، معزًزا بذلك قدراته 
الحتاد  الأ�سرع منًوا يف  الق�سم  ب�سفته 

للطريان.  
اإيربا�ش  طببراز  الطائرة  ان�سمام  ومببع 
A330F يرتفع عدد اأ�سطول طائرات 
ال�سركة  يف  اإيربا�ش  طببراز  من  ال�سحن 
اإىل  ببببالإ�بببسبببافبببة  طببببائببببرات،  خببمبب�ببش  اإىل 
بوينغ  طببراز  من  �سحن  طائرات  خم�ش 
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 42 جمتمعًة  حالًيا  الطائرات  وتخدم 

وجهًة حول العامل. 
ويبببباأتببببي تبب�ببسببّلببم البببطبببائبببرة اجلببببديببببدة يف 
اأعبببقببباب الببنببمببو املبب�ببسببتببدام البببذي �سهدته 
حيث  �سهًرا،   12 امببتببداد  على  ال�سركة 
10 وجهات  اأطلقت خالل هذه الفرتة 
نحو  ونقلت  لل�سحن  �سة  خم�سّ جديدة 
عن  معتدلة  بببزيببادة  طببًنببا   602،026

عام 2015.
الرئي�ش  هببببوجببببن،  جببيببمبب�ببش  و�ببببسببببّلببببط 
الحتاد  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�ش 
لببلببطببريان، البب�ببسببوء عببلببى هبببذا الببنببمببو يف 
ثببنببايببا كلمة الببرتحببيببب الببتببي األببقبباهببا يف 
التي  لل�سحن  الببعبباملببيببة  البببنبببدوة  افببتببتبباح 
للنقل اجلوي  الببدويل  ينّظمها الحتبباد 
للمعار�ش،  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف 

وت�ستمر فعالياتها حتى 16 مار�ش. 
الحتاد  اأعمال  حجم  ي�سل  قببال:  حيث 
لل�سحن اإىل 1 مليار دولر اأمريكي، ما 
ال�سحن  اأق�سام  اأكببرث  واحببًدا من  يجعله 

اجلوي جناًحا يف العامل.

التي اأقمناها يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
النفط  ب�سناعة  يتعلق  فيما  ومو�سكو 
والغاز.  وعلى �سعيد اآخر يعمل برنامج 
�سريك املناولة املف�سل التابع للمجموعة 
بناء �سراكات قوية و�سمان توفري  على 
اجلودة واخلدمات على نحو مّت�سق على 

امتداد �سبكة ق�سم الحتاد لل�سحن.
الدور  على  موؤكًدا  ال�سيد هوجن  وتابع 
الهام الذي ا�سطلعت به كل من اأبوظبي 

تعزيز  يف  البببعبببرببببي  اخلببلببيببج  ومببنببطببقببة 
اأهمية  اإىل  ُمبب�ببسببرًيا  الببعبباملببي.  القت�ساد 
موقع املنطقة املركزي ما يجعلها حلقة 
الأ�سواق  خمتلف  بني  املاُلئمة  الو�سل 
العاملية مبا يف ذلك الأ�سواق القدمية اأو 
تلك التي يف مرحلة التو�سع اأو النا�سئة 
اأبوظبي،  عبببرب  �بببسبببواء وذلببببك  عببلببى حبببد 
اأن  اإىل  موطن الحتبباد للطريان. ونببّوه 

هذه امليزة جعلت العديد من ال�سركات 

•• دبي-الفجر: 

دولببببة  يف  القبببتببب�بببسببباد  وزارة  كبب�ببسببفببت 
14 مار�ش  الببثببالثبباء  امبب�ببش  الإمبببببارات 
2017 عن تفا�سيل ملتقى ال�ستثمار 
واملقرر  ال�سابعة  ن�سخته  يف  البب�ببسببنببوي 
ولغاية   2 من  الفرتة  خببالل  يعقد  اأن 
2017 حتببت رعببايببة كرمية  اأبببريببل   4
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من 
الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم،  اآل  را�ببسببد 
رئي�ش جمل�ش الببوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل يف مركز دبي التجاري العاملي حتت 
�سعار “ال�ستثمار العاملي، الطريق نحو 

التناف�سية والنمو«.
قد  ال�سنوي  احلبببدث  تفا�سيل  جُمببمببل 
جاءت يف موؤمتر �سحفي مو�سع ح�سره 
اآل �سالح،  اأحببمببد  بببن  عبببببداهلل  �ببسببعببادة 
التجارة  لقطاع  القت�ساد  وزارة  وكيل 
اآرماين  فندق  يف  وال�سناعة  اخلارجية 
�سعادة  اأي�ساً  يف دبي والببذي �سارك فيه 
خليفة بن �سامل املن�سوري، وكيل دائرة 
بالإنابة  ابوظبي  القت�سادية  التنمية 
الأمني  �سيف اجلببروان،  و�سعادة جمال 
للم�ستثمرين  الإمببببارات  ملجل�ش  الببعببام 
رئي�ش  املوؤمتر  باخلارج. كما حتدث يف 
داود  ال�سيد  للملتقى  املنظمة  اللجنة 

ال�سيزاوي.  
املببوؤمتببر عن  اآل �سالح يف  �سعادة  وعببرب 
�ببسببعببادتببه بببا�ببسببتبب�ببسببافببة البببدولبببة لببببدورة 
املببلببتببقببى والببببببذي �سهدت  جبببديبببدة مبببن 
م�سيفاً  كبرياً،  جناحاً  ال�سابقة  ن�سخه 
الإمبببارات  دولببة  يف  القت�ساد  وزارة  اأن 
مب�ساهمتها  تببفببخببر  املببتببحببدة  الببعببربببيببة 
والذي  ال�سنوي  امللتقى  هببذا  بتنظيم 
اأ�سبح من�سة عاملية يف جمال ال�ستثمار 
وحقق خالل ال�سنوات املا�سية اجنازات 
ملمو�سة �ساهمت برت�سيخ مكانة دولة 
باعتبارها  املتحدة  العربية  الإمببببارات 

مركز رئي�سي لال�ستثمار العاملي. 
املوؤمتر  يف  �ببسببالببح  اآل  �ببسببعببادة  ورّحبببببب 
ن�سخته  يف  املببلببتببقببى  �بببسبببركببباء  بببجببمببيببع 
امل�ساركني  بجميع  ورّحببببب  اجلبببديبببدة، 
العامل  اأنحاء  فعالياته من خمتلف  يف 
متمنيا لهم التوفيق يف حتقيق النتائج 
التي يطمحون لها جراء م�ساركتهم يف 

فعاليات امللتقى.
اآل �ببسببالببح عبببن �سبب  �ببسببعببادة  وحتببببدث 
العاملي،  “ال�ستثمار  �ببسببعببار  اخببتببيببار 
والنمو”  الببتببنببافبب�ببسببيببة  نببحببو  الببطببريببق 
اأفاد  للدورة احلالية من امللتقى، حيث 
باأن ال�ستثمارات الدولية ت�سكل �سمام 
اأنه  م�سيفاً  البببدول،  اقت�ساديات  اأمببان 
يف ظببل �ببسببرورة الببتببوجببه نببحببو تطبيق 
املبب�ببسببتببدامببة بهدف  الببتببنببمببيببة  مببفببهببوم 
فاإن  القادمة  الأجيال  م�ستقبل  �سمان 
الأجنبية  ال�ستثمارات  على  الرتكيز 
الأ�سباب  ولببهببذه  اأكبببرب،  اأهمية  يكت�سي 
املتقدمة  القببتبب�ببسبباديببات  جميع  تعمد 
الدولية  ال�ببسببتببثببمببارات  نببحببو  لببلببتببوجببه 

ب�سكل متزايد.
املوؤمتر  يف  �ببسببالببح  اآل  �ببسببعببادة  واأو�بببسبببح 
حكومة  ا�ببسببرتاتببيببجببيببة  عببن  ال�سحفي 
و�سع  ت�ستهدف  الببتببي  الإمبببببارات  دولبببة 
البببدولبببة بببني الببببدول الب10 الببكبببببار يف 
الببتببنببافبب�ببسببيببة بني  الببببعببببامل، يف جمبببببال 
مببوؤ�ببسببرات احلببكببومببات واإ�ببسببعبباد النا�ش. 
يعتمد  الطموح  الببهببدف  هببذا  وحتقيق 
على  الرتكيز  على  منه  كبري  جببزء  يف 
الداخلية  بببباأنبببواعبببهبببا  ال�بببسبببتبببثبببمبببارات 

واخلارجية، مبا ي�سمن ا�ستمرار الأمن 
ينعك�ش  الببببذي  القببتبب�ببسببادي  والبببرخببباء 
اإيبببجببباببببا عببلببى مبببوؤ�بببسبببر الببب�بببسبببعبببادة لدى 
املواطنني واملقيمني. بدوره، اأّكد �سعادة 
خليفة بن �سامل املن�سوري وكيل دائرة 
بالإنابة  ابوظبي  القت�سادية  التنمية 
اأهمية م�ساركة امارة ابوظبي يف ملتقى 
 AIM 2017 ال�سنوي  ال�ستثمار 
  City partner راعببيببة  كببمببديببنببة 
لتج�سد توجهات حكومة امارة ابوظبي 
تببعببزيببز جهود  الببرامببيببة اىل  الببر�ببسببيببدة 
اجلهات احلكومية ذات العالقة بجذب 
ال�ستثمار الجنبي املبا�سر اىل المارة. 
يف  اأنببه  املن�سوري  خليفة  �سعادة  وقببال 
امللتقى  يف  امل�ساركات  حجم  تنامي  ظل 
واملعر�ش امل�ساحب له من العديد من 
دول العامل وخا�سة تلك التي تربطها 
باأبوظبي عالقات ا�ستثمارية وثيقة من 
الكربى  ال�ستثمارية  امل�ساريع  خببالل 
العاملية  ال�سركات  كببربى  تنفذها  التي 
وخا�سة من قارتي ا�سيا واروبا.   وتوقع 
�سعادته اأن تكون م�ساركة اأبوظبي هذا 
التنمية  دائببببرة  بببقببيببادة  نبباجببحببة  الببعببام 
حجم  زاد  حيث  ابوظبي  القت�سادية 
 150 تبلغ  اجمالية  جناحها مب�ساحة 
مرتا مربعا مب�ساركة عدد من اجلهات 
احلكومية م�سريا اىل انه يف ظل تنوع 
يف  املببتببواجببدة  ال�ستثمارية  القطاعات 
العام تكون  واملعر�ش هذا  امللتقى  دورة 
الفر�سة �سانحة امام اجلهات امل�ساركة 
لبببببنبباء عالقات  اببببوظبببببببي  امببببببارة  مبببن 
ال�سرتاتيجيني  �سركائها  مع  مبا�سرة 
من الدول وال�سركات الكربى الراغبة 
ا�ستثمارية  فببر�ببش  عببلببى  احلبب�ببسببول  يف 

واعدة يف ابوظبي.
القت�سادية  التنمية  دائببرة  اإن  واأ�ساف 
ابوظبي باعتبارها تقود حمور التنمية 
وتقود  ابوظبي  خطة  يف  القت�سادية 
روؤيببببة ابببوظبببببي القببتبب�ببسبباديببة 2030 
مهامها  يف  رئي�ش  ب�سكل  تببركببز  فبباإنببهببا 
و�سمن خطتها ال�سرتاتيجية 2016 
حجم  م�ساهمة  زيبببادة  على   2020  -
الناجت  يف  الجبببنبببببببيبببة  ال�بببسبببتبببثبببمبببارات 
املببحببلببي الجبببمبببايل لبببالإمبببارة وذلببببك يف 
ظبببل الببتببوجببه احلببببايل حلببكببومببة امبببارة 
ابببوظبببببي الببببذي يببنبب�ببسببب حببببول توفري 
البببعبببديبببد مببببن املببببحببببفببببزات واملبببمبببيبببزات 
حزمة  وو�ببسببع  الجببانببب  للم�ستثمرين 
امل�ساريع التنموية الكربى التي تنفذها 

وخا�سة املرتبطة منها بتنمية وتطوير 
كال�سناعة  النفطية  غببري  الببقببطبباعببات 
وال�سياحة والتعليم وال�سحة والعالم 

والطريان واملال والعمال وغريها.
اإن  املببنبب�ببسببوري  �ببسببعببادة خليفة  واأو�بببسبببح 
الأجنبي  ال�ستثمار  ر�سيد  منو  ن�سبة 
 2016 اأبوظبي لعام  اإمارة  املبا�سر يف 
ابوظبي  الإح�ساء  بيانات مركز  ح�سب 
اإىل  قيمته  اجمايل  لي�سل   8% بلغت 
95 مليارا و145 مليون درهم مقابل 
عام  درهببم يف  و95 مليون  مليارا   88

.2015
اأبوظبي  امبببارة  حكومة  اإن  اىل  واأ�ببسببار 
�بببسبببكبببلبببت جلببببنببببة جببببببببذب ال�بببسبببتبببثبببمبببار 
برئا�سة   2015 البببعبببام  يف  الجببنبببببي 
ابوظبي  القببتبب�ببسبباديببة  التنمية  دائببببرة 
اأهم  عن  ممثلني  ع�سويتها  يف  وت�سم 
ال�سركاء ال�سرتاتيجيني امل�ساهمني يف 
ال�ستثمار  جببذب  ا�سرتاتيجية  حتقيق 
الجببنبببببي املبببببا�ببسببر وتببعببكببف حببالببيببا على 
تببقببوم بها  الببتببي  كببافببة اجلببهببود  متابعة 
اجلهات احلكومية ذات العالقة بهدف 
املبا�سرة  الجنبية  ال�ستثمارات  تعزيز 

لالإمارة.
ومت يف املوؤمتر الإعالن عن اأن جمل�ش 
هو  ببباخلببارج  للم�ستثمرين  الإمبببببارات 
ال�سابعة  للدورة  ال�ستثماري  ال�سريك 
حيث  ال�سنوي،  ال�ستثمار  ملتقى  من 
اأع�ساء  بني  بالتن�سيق  املجل�ش  �سيقوم 
والهيئات  املبب�ببسببتببثببمببريببن  مبببن  املببجببلبب�ببش 
احلببكببومببيببة الإمبببباراتببببيببببة ببببهبببدف خلق 
قبببنبببوات تببوا�ببسببل فببعببالببة تبب�ببسبباهببم برفع 

كفاءة ال�ستثمارات الإماراتية.
وقببببال �ببسببعببادة جببمببال �ببسببيببف اجلببببروان، 
الأمببببببببببني البببببعبببببام ملبببجبببلببب�بببش الإمبببببببببببارات 
م�ساركة  اأن  بببباخلبببارج  للم�ستثمرين 
املجل�ش ك�سريك ا�ستثماري يف فعاليات 
 2017 البب�ببسببنببوي  ال�ببسببتببثببمببار  ملتقى 
امل�ستثمرين  عببلببى  اإيبببجبببابببباً  �سينعك�ش 
تن�سيق  تواجد  وذلببك مع  الإمبباراتببيببني 
احلكومية.  الببهببيببئببات  مبببع  مببتببوا�ببسببل 
وباإعتباره  املجل�ش  اأن  �سعادته  واأو�سح 
ب�سوؤون  تببعببنببى  وطببنببيببة  مببوؤ�ببسبب�ببسببة  هبببو 
اخلبببارج،  يف  الإمبباراتببيببني  امل�ستثمرين 
ا�ستثماري  كبب�ببسببريببك  تببببواجببببده  فبببببباإن 
امل�ستثمرين  �ببسببيبب�ببسبباعببد  لببلببمببلببتببقببى 
الإمبباراتببيببني على تبببببادل اخلبببربات مع 
خمتلف الهيئات واجلهات ال�ستثمارية 
اإيجابي  تاأثري  له  �سيكون  مبا  العاملية، 

�سعادة جمال  واأ�ببسبباف  اأدنببى �سك.  دون 
الإماراتية  ال�ببسببتببثببمببارات  اجلببببببروان: 
ويف  بال�سابق.  مقارنة  منت  اخلببارج  يف 
الواقع احلايل وحالة ال�ستقرار  �سوء 
توجيهات  الدولة يف ظل  تعي�سها  التي 
اليجابببببببي  واملنبببببباخ  الر�سيدة  القيادة 
ال�سيا�سات  عبببن  البببنببباجت  لببال�ببسببتببثببمببار 
التوقعات  فببببببببباإن  للحكومة،  ال�سفافة 
الماراتية  ال�ببسببتببثببمببارات  لأن  تبب�ببسببري 
ب�سكل مدرو�ش مما  �ستزداد يف اخلببارج 
الدخل  م�سادر  تنويببببببببع  يف  �سي�ساهم 
يف القت�ساد الوطني وهو الأمر الذي 
التنمية  لتحقببببببيق  بببالببنببهببايببة  يببببوؤدي 

امل�ستدامة.
من جهته، قال داود ال�سيزاوي، الرئي�ش 
مللتقى  املببنببظببمببة  لببلببجببنببة  البببتبببنبببفبببيبببذي 
الدورة  اأن   2017 ال�سنوي  ال�ستثمار 
اإ�سافة  �ست�سهد  امللتقى  مببن  ال�سابعة 
امللتقى  دور  تببعببزيببز  تبب�ببسببتببهببدف  هببامببة 
الطموحة  ال�ببسببتببثببمببارات  ت�سجيع  يف 

وامل�سروعات املبتكرة.
اإطالق منتدى  ال�سيزاوي عن   وك�سف 
امل�ساحب مللتقى   AIM Startup
املنتدى  لي�سكل  البب�ببسببنببوي،  ال�ستثمار 

قيمة م�سافة ملكانة املنتدى العاملية.
 AIM منتدى  اأن  ال�سيزاوي  واأو�سح 
لببببببببوزارة  مبببببببببببببادرة  هبببببو   Startup
العربية  القببتبب�ببسبباد يف دولبببة الإمبببببارات 
من  عببدد  فيه  �سي�سارك  حيث  املتحدة 
وذلك  ال�ستثمارية  ال�سركات  كربيات 
والببببببداع يف  البببتببكببار  ت�سجيع  بببهببدف 

جمال ال�ستثمار. 
املبببايل املبا�سر  الببدعببم  تببقببدمي  و�ببسببيببتببم 
امل�سمونة  ال�ببببسببببتببببثببببمببببارات  وكببببذلببببك 
املنتدى  يف  الببنببهببائببيببني  لببلببمببتببنببافبب�ببسببني 
اآفبباقبباً جديدة  وهببو الأمبببر البببذي يفتح 
لأ�سحاب املبادرات العملية التي ميكن 
املنا�سب  الببدعببم  توفري  مببع  تتحول  اأن 

مل�ساريع ذات عائد ا�ستثماري مرتفع.
كبببمبببا كببب�بببسبببف البببب�ببببسببببيببببزاوي يف املببببوؤمتببببر 
ال�سحفي عن �سركاء ملتقى ال�ستثمار 
مت  حيث  ال�سابعة،  دورتبببه  يف  ال�سنوي 
اختيار اأبو ظبي لتكون املدينة ال�سريكة 
امل�ست�سيفة للملتقى، م�سيفا اأن اختيار 
مل  ال�سريكة  املببديببنببة  لتكون  ظبي  اأببببو 
ياأت من فراغ، فاأبو ظبي تعترب منوذجاً 
رائداً يف اجتذاب ال�ستثمارات الأجنبية 

يف قطاعات خمتلفة.
اأن  اأن النتائج القت�سادية تو�سح   كما 

املدينة حتقق منوا متزايدا يف معدلت 
ال�ستثمارات  ارتفعت  حيث  ال�ستثمار، 
خالل   8% بن�سبة  املبا�سرة  الأجنبية 
البببذي  ببببالبببعبببام  مبببقبببارنبببة   2016 عببببام 

�سبقه.
امللتقى  يف  املببتببحببدثببني  قببائببمببة  وت�سمل 
البارزة  ال�سخ�سيات  كبببببار  مببن  عببببدداً 
يف جمبببال الأعبببمبببال وال�ببسببتببثببمببار على 
القائمة  ت�سم  حيث  الببعببامل،  م�ستوى 
اأ�سماء مثل معايل علي ماجد املن�سوري 
الإقت�سادية  الببتببنببمببيببة  دائبببببرة  رئببيبب�ببش 
جمل�ش  رئي�ش  كانو  وم�سعل  باأبوظبي 
ال�سايغ  واأحببمببد  كببانببو  جمموعة  اإدارة 
اأبببببو ظبي  �ببسببوق  اإدارة  رئببيبب�ببش جمببلبب�ببش 
البببعببباملبببي، ومببوكببيبب�ببسببا كبببيبببتبببوي، الأمببببني 
للتجارة  املتحدة  الأمم  لربنامج  العام 
الأمني  جنوينيا،  و�سندي�سو  التنمية  و 
كبري  وعبببدد  الكومي�سا  ملنظمة  الببعببام 
التنفيذيني  الروؤ�ساء  الوزراء ومن  من 
واملبب�ببسببوؤولببني و�ببسببنبباع البببقبببرار وخبببرباء 

ال�ستثمار العامليني.
امللتقى  لرعاة  الكاملة  القائمة  وت�سم 
و�سركاوؤه عدداً من الهيئات وال�سركات 
م�ستوى  عببلببى  البببرائبببدة  واملببجببمببوعببات 
املنطقة والعامل مثل: حكومة اأبوظبي 
اأبو  و�بببسبببوق  البب�ببسببارقببة،  وا�ببسببتببثببمببر يف   ،
بهوان،  �سعود  العاملي، وجمموعة  ظبي 
ودائرة التنمية القت�سادية يف اأبوظبي 
واملببنببطببقببة احلببببرة مبببطببار دبببببي، هيئة 
والثقافة،2454،  لل�سياحة  اأبوظبي 
الأقت�سادية  للمناطق  العليا  واملوؤ�س�سة 
املببتببخبب�ببسبب�ببسببة، واثبببببببراء عبببمبببان، ومبببريا 
وال�سلع،  املببالببيببة  الأوراق  وهيئة  بببنببك، 
وموانئ اأبو ظبي، والنابودة لل�سيارات، 
واأرامبببكببب�بببش وغبببريهبببا الببكببثببري مبببن اأهم 
الهيئات واملوؤ�س�سات املحلية والأجنبية. 
من  اأكبببرث  مبب�ببسبباركببة  امللتقى  و�سي�سهد 
اأعمال  رجببال  ووفببود  40 جنببببباح دويل 
دولبببة حول   100 مببن  لأكبببرث  ينتمون 

العامل. 
بالإ�سارة  حببديببثببه  البب�ببسببيببزاوي  واخببتببتببم 
لبببالأهبببمبببيبببة املبببببتبببببزايبببببدة هببببببذا احلبببببدث 
البببب�ببببسببببنببببوي البببببهبببببام وخبببب�ببببسببببو�ببببسبببباً مع 
ال�ببسببتببعببداد لنببطببالق اإكبب�ببسبببببو 2020 
الإمارات  دولببة  مكانة  �سري�سخ  والببذي 
امللتقى  اأن  العاملية، موؤكداً  القت�سادية 
للم�ستثمرين  الرئي�سية  املن�سة  اأ�سبح 
يف  النامية  الإقت�سادات  م�ستوى  على 

العامل.

ال�سريع،  الببربيببد  قببطبباع  يف  الرئي�سية 
اأ�ش، ودي  ومن بينها فيديك�ش، ويو بي 
لها  يببكببون  اأن  عببلببى  حتببر�ببش  األ،  اأتببب�بببش 
مراكز عمليات قوية يف منطقة اخلليج 
العربي مبا ميكنهم من حتقيق اأهداف 

اأعمالهم. 
الحتاد  ق�سم  اأن  اإىل  الإ�بببسبببارة  وجتبببدر 
لل�سحن يوفر حالًيا انطالًقا من مركز 
اأبوظبي خدمات  الت�سغيلية يف  عملياته 
ت�سمل  وجببهببة   124 نببحببو  اإىل  �ببسببحببن 
�سة لل�سحن،  الطاقة ال�ستيعابية املُخ�سّ
بطن  يف  لل�سحن  ال�ستيعابية  والطاقة 

طائرات امل�سافرين. 
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مليون درهم �ص�يف الربح2016   215.8
عمومية �سرياميك راأ�س اخليمة تقر توزيع 

اأرباح نقدية بن�سبة 15  فل�سا لل�سهم  
•• راأ�س اخليمة- الفجر 

يف  اخليمة  راأ�ببش  �سرياميك  ل�سركة  ال�سنوية  العمومية  اجلمعية  وافقت 
  15 بواقع  نقدية  اأرببباح  بتوزيع  الإدارة  اقببراح جمل�ش  على  اأم�ش  جل�ستها 

فل�سا لل�سهم.
ال�سيخ خالد بن �سعود بن �سقر  الببذي قدمه  الإدارة  وقببال تقرير جمل�ش 
من  الببرغببم  على   : اأمبب�ببش  احلببمببرا  قبباعببة  يف  اجلمعية  اجتماع  يف  القا�سمي 
الوفاء  ال�سركة من  العاملية متكنت  ال�سوق  التجارية وحتديات  ال�سعوبات 
بجميع املبادرات املخططة لها وان عزا �سعف الإيرادات اىل تباطوؤ ن�ساط 
املقاولت والبناء يف اململكة العربية ال�سعودية وانخفا�ش املبيعات يف الهند .  
وبح�سب النتائج املالية لعام 2016فقد بلغت اليرادات املوحدة  2.793 
%9.3 مقارنة بايرادات العام قبل املا�سي  مليار درهم بانخفا�ش بن�سبة 
والبالغة 3.079 مليار درهم بينما ارتفع هام�ش الربح الإجمايل املوحد 
رتفعت  كما  �سنوي  اأ�سا�ش  % على   30.5 ن�سبة  اىل   28.2% ن�سبة  من 
%30.5 يف حني  اىل  % لت�سل   1.2 ب  الأ�ببسببا�ببسببيببة  الأعببمببال  هببوامبب�ببش 
وبلغ  �سنوي  اأ�سا�ش  على   7.7% اأ�سا�سية  الغري  الأعمال  هوام�ش  ارتفعت 
بن�سبة  بانخفا�ش  درهم  مليون   215.8 املا�سي  العام  الربح خالل  �سايف 

. %37.1 مقابل م�ستويات العام 2015 
وخالل ال�سنة املا�سية ا�ستحوذت املجموعة على احل�س�ش املتبقية يف ال�سر 
هذه  حتولت  وبذلك  اإيطاليا  اأملانيا  املتحدة  اململلكة  يف  بها  امل�ستثمر  كببات 
ا�ستحوذت  كما  للمجموعة  بالكامل  مملوكة  تابعة  �سركات  اىل  ال�سركات 
%5 يف بر�ستيج تايلز بي  البالغة  اأي�سا على احل�س�ش املتبقية  املجموعة 
تي واي املحدودة -ا�سرتاليا مت ا�ستكمال التو�سعات العظيمة لزيادة الطاقة 
النتاجية للبالط يف بنغالدي�ش بن�سبة %42 والطاقة النتاجية ل�سناعة 

الأدوات ال�سحية يف المارات بن�سبة 20%.

�سعر �سلة خامات »الأوبك« ي�سل 
اإىل 49.00 دولرا للربميل 

•• فيينا -وام:

خاماتها  �سلة  �سعر  اأن  “الأوبك”  للنفط  امل�سدرة  الببدول  منظمة  اأعلنت 
ال13 و�سل يوم اأم�ش الأول الثنني اىل 49.00 دولرا للربميل مقارنة 

ب�سعر يوم اجلمعة املا�سي الذي و�سل اىل 49.81 دولرا للربميل.  
وت�سم �سلة خامات “الأوبك” التي تعد مرجعا يف م�ستوى �سيا�سة الإنتاج 
الثقيل  الإمبباراتببي وخببام مزيج �سحارى اجلزائري والإيبببراين  خام مربان 
الليبي  ال�سدر  وخببام  الكويتي  الت�سدير  وخببام  العراقي  اخلفيف  والب�سرة 
العربي  القطري واخلببام  البحري  النيجريي واخلببام  وخام بوين اخلفيف 
وربيع  الأنغويل  الفنزويلي مرياي وجريا�سول  واخلام  ال�سعودي  اخلفيف 

اخلفيف الغابوين واأورينت الكوادوري.

بحث تعزيز التعاون بني ال�سركات ال�سغرية 
واملتو�سطة يف اإمارة اأبوظبي واأ�سرتاليا

•• اأبوظبي -وام:

دعا �سعادة اإبراهيم املحمود النائب الأول لرئي�ش جمل�ش اإدارة غرفة جتارة 
ا�ستثماراتها  لتعزيز  الأ�سرتالية  ال�سناعية  ال�سركات  اأبوظبي  و�سناعة 
يف  وخا�سة  الإمبببارة  يف  املتاحة  الفر�ش  من  وال�ستفادة  اأبوظبي  اإمبببارة  يف 
اأبببوظبببببي وروؤيتها  اإمببببارة  تببركببز عليها خطط  الببتببي  واملببجببالت  الببقببطبباعببات 

القت�سادية.
وقبببال �ببسببعببادتببه خبببالل اجببتببمبباعببه مببع �ببسببعببادة رولنببببد جبببببور رئببيبب�ببش جمل�ش 
اإدارة غرفة التجارة وال�سناعة الأ�سرتالية العربية .. اإن عالقات التعاون 
�سهدت  باأ�سرتاليا  الإمبببارات  دولببة  تربط  التي  وال�ستثماري  القت�سادي 

تطورات اإيجابية ملحوظة خالل ال�سنوات القليلة املا�سية.
واأ�سار اإىل زيادة اهتمام ال�سركات الإماراتية بالأ�سواق الأ�سرتالية وتعزيز 
ال�ستثمارات  هببذه  تغطي  حيث  الأ�ببسببواق  هببذه  يف  وتنويعها  ا�ستثماراتها 
والغاز  والنفط  والت�سالت  ال�سياحة  قطاعات  احلديثة  للتقارير  وطبقا 
وال�سحن والعقار والقطاع املايل وامل�سريف و�سناعة املواد الغذائية وت�سنيع 
ال�سفن و�سيانتها . وحث املحمود - خالل الجتماع - ال�سركات الأ�سرتالية 
على تعزيز وتنويع ا�ستثماراتها يف اإمارة اأبوظبي وخا�سة يف القطاعات التي 
حددتها خطط وروؤية اأبوظبي القت�سادية وهي قطاعات الطريان والدفاع 
ال�سحية  والرعاية  والتعليم  وال�سياحة  احليوية  والتكنولوجيا  والأدويبببة 

واخلدمات اللوج�ستية والت�سالت .
واأكد �سعي غرفة اأبوظبي لتكري�ش مكانتها ب�سفتها ممثلة للقطاع اخلا�ش 
يف اإمارة اأبوظبي اإىل تقدمي اأف�سل اخلدمات ل�سركات وموؤ�س�سات القطاع 
اخلا�ش يف الإمارة . معربا عن ا�ستعداد الغرفة لدعم ال�سركات الأ�سرتالية 
الت�سهيالت  كل  وتقدمي  اأبوظبي  اإمببارة  يف  وال�ستثمار  العمل  يف  الراغبة 
القبي�سي  �سعادة حممد مهنا  اأكببد  الإمبببارة. من جهته  اأعمالها يف  لإجنبباح 
ع�سو جمل�ش اإدارة الغرفة �سرورة تو�سيع جمالت التعاون يف جمال دعم 
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة وال�ستفادة من اأف�سل املمار�سات والتجارب 
واخلربات الأ�سرتالية يف اإجناح هذه امل�ساريع وزيادة م�ساهمتها يف عملية 

التنمية القت�سادية والجتماعية امل�ستدامة يف اإمارة اأبوظبي.
اأبوظبي  عببام غرفة  املببهببريي مدير  هببالل  �سعادة حممد  قببدم  ناحيته  مببن 

عر�سا وافيا عن دور الغرفة ومهامها وخدماتها واملوؤ�س�سات التابعة لها .
�سركة  األبببف   100 مببن  اأكبببرث  اإىل  خدماتها  تببقببدم  الغرفة  اأن  اإىل  م�سريا 
وال�سناعية  التجارية  واملببجببالت  القطاعات  خمتلف  يف  تعمل  وموؤ�س�سة 

واخلدمية واملهنية.
الأع�ساء يف  يلعبه مركز خدمات  الببذي  الكبري  الببدور  اإىل  املهريي  واأ�ببسببار 
الغرفة يف تعزيز البيئة التناف�سية يف الأعمال بالإمارة من خالل اخلدمات 
النافذة  خببدمببة  اإطبببار  يف  والأفببببراد  وامل�ستثمرين  لل�سركات  يقدمها  الببتببي 
الواحدة التي توفر الوقت واجلهد على هذه الفئات ومبا ي�سهم يف تعزيز 

م�ساهمة هذه ال�سركات واملوؤ�س�سات يف عملية التنمية بالإمارة.

املوؤ�س�سة العليا للمناطق الإقت�سادية املتخ�س�سة تطرح اأول م�سروع �سراكة مع القطاع اخلا�س يف مدن  »رزين« العمالية

نهيان بن مبارك يفتتح مكتب وجالريي دار املزادات العاملية �سوذبيز يف مركز دبي املايل

•• اأبوظبي-الفجر: 

للمناطق  البببعبببلبببيبببا  املبببوؤ�بببسببب�بببسبببة  كببب�بببسبببفبببت 
عن  اأبوظبي  يف  املتخ�س�سة  الإقت�سادية 
نببيببتببهببا طبببرح مبببدن رزيببببن الببعببمببالببيببة على 
بهدف  اخلببا�ببش  الببقببطبباع  يف  امل�ستثمرين 
الإ�ستثمار والإدارة والت�سغيل، مبا  ي�سكل 
لببلببمببدن ال�سكنية  نببوعببيببة جببديببدة  اإ�ببسببافببة 
الببعببمببالببيببة الببتببي اأ�ببسببرفببت املببوؤ�ببسبب�ببسببة على 
املا�سية يف  الع�سر �سنوات  تنظيمها خالل 
اإمارة اأبوظبي وفق اأرقى املعايري العاملية، 
الإ�سرتاتيجية  البب�ببسببراكببة  اأ�ببسبب�ببش  ويببر�ببسببخ 
الوقت  يف  واخلا�ش  العام  القطاعني  بني 

نف�سه.
التي  التفقدية  الببزيببارة  جبباء ذلببك خببالل 
املوؤ�س�سة  اإدارة  جمببلبب�ببش  رئببيبب�ببش  بببهببا  قبببام 
املتخ�س�سة  القت�سادية  للمناطق  العليا 
�سعادة فالح حممد الأحبابي ملدينة رزين 
بح�سور  وذلببك  اأ،  رزيببن  الأوىل  العمالية 
العام  واملبببديبببر  الإدارة  جمببلبب�ببش  اأعببب�بببسببباء 

واملدراء التنفيذين يف املوؤ�س�سة.  
اأن  الأحبابي:  �سعادة فالح حممد  و�سرح 
املوؤ�س�سة العليا تعمل حالياً مع �سركائها يف 
اجلهات احلكومية الأخرى على ا�ستكمال 
التحتية ملدينة رزين بحيث  البنى  اأعمال 
العمالة  وا�ستقبال  للت�سغيل  تكون جاهزة 

قبل نهاية العام احلايل.

اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  افتتح 
نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة مكتب 
يف  �سوذبيز  العاملية  املبببزادات  دار  وغالريي 

دبي وذلك يف مركز دبي املايل العاملي.
كاظم  عي�سى  �ببسببعببادة   .. الفببتببتبباح  حبب�ببسببر 
حمببافببظ مببركببز دبببي املبببايل الببعبباملببي رئي�ش 
�سميث  وتاد  املايل  دبي  �سوق  اإدارة  جمل�ش 
�سوذبيز   لبببب  الببتببنببفببيببذي  واملبببديبببر  الببرئببيبب�ببش 
ال�سرق  �ببسببوذبببيببز  رئببيبب�ببش  غيب�ش  واإدوارد 
يوم  اإن  �سميث  تاد  وقال  والهند.  الأو�سط 
 273 الببب  الببذكببرى  �سادف  املا�سي  ال�سبت 
�سعادته  عببن  مببعببربببا   .. �ببسببوذبببيببز  لفببتببتبباح 
املكتب  بافتتاح  الببذكببرى  بهذه  بالحتفال 
والببغببالببريي اجلببديببد يف مببركببز دبببي املايل 
العمالء  خدمة  من  �سنة   40 بعد  العاملي 
اأن  واأ�ببسبباف  الأو�ببسببط.  ال�سرق  منطقة  يف 
منطقة البب�ببسببرق الأو�ببسببط منببت وازدهبببرت 
ب�سرعة مذهلة خا�سة دولة الإمارات وتاأتي 
وتاريخ  بخربة  حمملة  دبببي  اإىل  �سوذبيز 
ميتد لثالثة قرون .. متطلعا للم�ساهمة 
اإ�سراقا يف هذه  اأكببرث  م�ستقبل  ل�سنع  معا 
لأ�سواق  ارتببكبباز  حمببور  تعد  الببتببي  املنطقة 
الفارهة  وال�سيارات  والفنون  املجوهرات 
اإدوارد غيب�ش  قببال  مببن جانبه  الببعببامل.  يف 
اإنه يف ظل التطور الذي ت�سهده “ �سوذبيز 
اجلوانب  خمببتببلببف  احببتببيبباجببات  لتلبية   “
عامليا  الفاخرة  وال�سلع  الفنون  اأ�ببسببواق  يف 
�ببسببهببدنببا قببببوة جببببذب خببا�ببسببة مبببع العمالء 
اإىل  واأ�ببسببار  الأو�ببسببط.  ال�سرق  من منطقة 

واأ�بببسببباف �ببسببعببادة الأحبببببابببي: بببباأن حكومة 
ا�ستثمارات  خ�س�ست  قببد  اأبببوظبببببي  اإمبببارة 
كبرية يف اإن�ساء مدن رزين، وتريد توفري 
باإ�ستمالك  اخلبببا�بببش  لببلببقببطبباع  الببفببر�ببسببة 
اإنطالقاً  املببنبب�ببسبباآت  هبببذه  وت�سغيل  واإدارة 
التي   2030 الإقببتبب�ببسبباديببة  البببروؤيبببة  مببن 
وزيادة  الدخل  م�سادر  تنويع  اإىل  تهدف 
الإقت�ساد  يف  اخلببا�ببش  الببقببطبباع  م�ساهمة 
الإ�ستثمارية  التجارب  على  وبناًء  املحلي، 

يف  الببعببمببالببيببة  ال�سكنية  لببلببمببدن  الببنبباجببحببة 
الفرتة املا�سية.

الإجمالية  ال�سعة  اأن  �ببسببعببادتببه:  واأو�ببسببح 
ملدينة رزين الأوىل تبلغ حوايل 25 األف 
اإ�سرتاتيجية  عامل وهي وتقع يف منطقة 
والعني  اأبوظبي  بني  ما  الوثبة  جنوب  يف 
العني   – م�سفح  ال�ساحنات  طببريببق  على 
وعببببلببببى مبببقبببرببببة مببببن مبببديبببنبببة ابببببببو ظبي 

ال�سناعية.

مبببن جببانبببببه اأ�بببسبببار �ببسببعببادة �ببسببعببيببد عي�سى 
العليا  للموؤ�س�سة  الببعببام  املببديببر  اخلييلي 
قائاًل:  املتخ�س�سة  الإقت�سادية  للمناطق 
اأن اخلربة الطويلة التي متتلكها املوؤ�س�سة 
وت�سغيل  واإدارة  تطوير  جمببال  يف  العليا  
مدن اإقت�سادية متخ�س�سة �سملت تطوير 
حالياً  ت�سم  عمالية  �سكنية  مدينة   28
450 البببف عببامببل، وذلبببك بببالبب�ببسببراكببة مع 
الببقببطبباع اخلبببا�بببش. واأكبببببد اخلببيببيببلببي: باأن 

على  ال�سركة  قببدرة  �سيعزز  دبببي  مكتب  اأن 
خدمة جمتمع عمالئها ب�سرعة يف جميع 
تقدمه  مببا  نطاق  وتو�سيع  املنطقة  اأنببحبباء 
حر�ش  مببببوؤكببببدا   .. اجلبببديبببد  جلببمببهببورهببا 
اأعمال مميزة  ال�سركة على احل�سول على 
من الفنون اأو املجوهرات اأو املقتنيات التي 
اإطالق  وينبع   . لالأ�سواق  ال�سركة  جتلبها 
�سوذبيز دبي من النمو ال�سنوي املتزايد يف 
عدد عمالئها يف ال�سرق الأو�سط امل�ساركني 
الذي  الأمبببر  لل�سركة  العاملية  املببببزادات  يف 

املنطقة  مببن  امل�سرتين  عببدد  لرتببفبباع  اأدى 
على مدى ال�سنوات اخلم�ش املا�سية بن�سبة 
وقد دفعت جمببالت املجوهرات   .  30%
واللوحات  والنببطببببباعببيببة  املعا�سر  والببفببن 
الببقببدميببة واحلببديببثببة نببحببو ذلبببك املبب�ببسببار .. 
ال�سرق الأو�سط  بينما منت مبيعات فنون 
%41 من قيمة ما ينفقه  بزيادة قدرها 
الببفببرتة من  الببعببمببالء مببن املنطقة خبببالل 
جميع  وتتاح  فقط.   2016 اإىل   2015
النرتنت  على  للمزايدة  �سوذبيز  مبيعات 

حيث بلغت ن�سبة امل�سرتيات التي متت عن 
طببريببق النببرتنببت خبببالل عبببام 2016 ما 
يقرب من %20 وقد حققت هذه البوابة 
مع  كببربى  مكا�سب  ال�سركة  عببرو�ببش  اإىل 
عمالء ال�سركة من منطقة ال�سرق الأو�سط 
ال�سنوات  خببالل  �سوذبيز  �سهدت  فيما   ..
اخلم�ش الأخرية زيادة قدرها %47 من 
النرتنت.  على  العمالء  اأنفقه  مببا  قيمة 
جديدا  ق�سما  �سوذبيز  اأطلقت  العام  وهببذا 
اأق�سام  جامعة  احلببيبباة  واأ�ببسببلببوب  للفخامة 

املوؤ�س�سة العليا �ستقوم قريباً بطرح عطاء 
و�سائل  يف  اأ  رزيببن  مدينة  على  الإ�ستثمار 
الأعالم املحلية، حيث �ستتم عملية اإختيار 
البب�ببسببفببافببيببة ومبعاير  املبب�ببسببتببثببمببر مبببنببتببهببى 
حمددة م�سبقاً تراعي الأهداف املو�سوعة 
وقال  الفر�ش.  وتكافوؤ  العدالة  ومبببببادئ 
اخلييلي: من املتوقع اأن تلبي مدينة رزين 
املتزايد  الطلب  من  جببزء  ت�سغيلها  بعد  اأ 
بعد  ال�سكن خ�سو�ساً  النوع من  على هذا 
املاهرة  العمالة  اأنبببواع  لكافة  املببجببال  فتح 
واملببتببخبب�ببسبب�ببسببة والبببتبببي تبببببحببث عبببن �سكن 

منا�سب غري بعيد عن اأماكن عملها. 
املوؤ�س�سة  عمل  فريق  اأن  �سعادته:  واأ�ساف 
والتعاون   بالتن�سيق  حثيثة  جهود  يبذل 
�ببسببركببة مبب�ببسببانببدة لإ�ببسببتببكببمببال البنى  مبببع 
ولإ�ستكمال   ، الببعببام  نهاية  قبل  التحتية 
قابلة  تكون  بحيث  الداخلية   التجهيزات 
لببلببتبب�ببسببغببيببل والببتبب�ببسببلببيببم لببلببمبب�ببسببتببثببمببريببن يف 

الوقت املحدد.
ت�سكل  العليا  املوؤ�س�سه  اأن  بالذكر  اجلدير 
ال�سناعي  القطاع  لتنمية  اأ�سا�سي  داعبببم 
وقد  املتحدة،  العربية  الإمببببارات  دولببة  يف 
11 مليار درهببم لبناء  اإ�ستثمرت حببوايل  
املدن ال�سكنية للعمال، وقامت بدور يعتد 
بببه يف جنبباح اإقببتبب�ببسبباد اإمببببارة اأبببوظبببببي من 
حببيببث جبببذب الإ�ببسببتببثببمببارات املبببببا�ببسببرة من 

داخل وخارج الدولة.

وال�سيارات  والنبيذ  وال�ساعات  املجوهرات 
العالقة  عن  ف�سال  اخلببربات  اإىل  اإ�سافة 
وتعترب  لببلببعببقببارات.  الببدولببيببة  �سوذبيز  مببع 
املببجببوهببرات هببي املببجببال البببذي يببركببز عليه 
البب�ببسببرق الأو�ببسببط حيث �سهد  الببعببمببالء يف 
 46% بن�سبة  العمالء  اإنببفبباق  يف  ارتفاعا 
 .2016 اإىل   2015 الببفببرتة مببن  خببالل 
واحتفال بالفتتاح الر�سمي ملكتب ال�سركة 
اأكرب  عببن  النقاب  �سوذبيز  ك�سفت  دبببي  يف 
واأو�سع معر�ش فني حتى الآن يف الغالريي 
ويجمع اأهم الأعمال والقطع الفنية التي 
والتي  العاملية  �سوذبيز  مبببزادات  يف  قدمت 
بتقدمي  و�سيتميز  املقبل.  للمو�سم  متتد 
روائببببع اأ�ببسببهببر الببفببنببانببني مببن املببنببطببقببة اإىل 
القطع  مببببن  �ببسببخببمببة  جبببانبببب جمبببمبببوعبببة 
اإ�سافة  الببتبباريببخببيببة  الأهببمببيببة  ذات  الفنية 
املجوهرات  مببن  خمببتببارة  جمببمببوعببات  اإىل 

وال�ساعات ال�ستثنائية.
للجمهور  اأببببببواببببببه  املبببعبببر�بببش  و�ببسببيببفببتببتببح 
اعبببتبببببببارا مببببن امببب�بببش وحبببتبببى الأحبببببببد 19 
الغالريي  يف  �ببسببوذبببيببز  و�ببسببتببعببقببد  مبببار�بببش 
الفعاليات  مببن  مو�سعا  برناجما  اجلببديببد 
البيع  معار�ش  يت�سمن  الببعببام  مببدار  على 
والعر�ش والفعاليات واجلل�سات احلوارية 
الأمر الذي يعك�ش اهتمام �سوذبيز الكبري 
املقدمة  واخلبببدمبببات  الببدولببيببة  ببباملبببببيببعببات 
دبي  يف  اجلديد  املكتب  و�سيكمل  للعمالء 
جميع  يف  احلالية  ال�سركة  مكاتب  �سبكة 

اأنحاء املنطقة.

ت�صمل منتجع اجلبل وجزيرة العلم و»الكورني�س«

»�سروق« تعكف على تطوير حزمة م�ساريع �سياحية رائدة يف خورفكان
•• ال�صارقة-الفجر:

املقومات  لببتببطببويببر  جبببهبببودهبببا  اإطببببببار  يف 
ال�سارقة  اإمببارة  والرتفيهية يف  ال�سياحية 
هيئة  ا�ببسببتببعببر�ببسببت  تناف�سيتها،  وتببعببزيببز 
�سروق  والببتببطببويببر  لال�ستثمار  البب�ببسببارقببة 
م�ساريعها  حببزمببة  خببورفببكببان،  بلدية  مببع 
التي  الببببرائببببدة واملببببتببببطببببورة،  البب�ببسببيبباحببيببة 
تنفذها يف املدينة الواقعة على ال�سواحل 
تتمّتع  والتي  ال�سارقة،  لإمبببارة  ال�سرقية 

جميعها مب�ستويات خدمية عالية.
وجبببرى خبببالل الجببتببمبباع، البببذي ح�سره 
�سعادة مروان بن جا�سم ال�سركال، املدير 
لال�ستثمار  البب�ببسببارقببة  لهيئة  الببتببنببفببيببذي 
را�سد  فببوزيببة  و�سعادة  �ببسببروق،  والتطوير 
القا�سي، مدير بلدية خورفكان، مناق�سة 
تببنببفببيببذ هذه  البببتبببعببباون يف  تبببعبببزيبببز  �ببسبببببل 
امل�ساريع، لتعزيز جودة احلياة يف املدينة، 

والرتقاء بامل�سهد ال�سياحي فيها.
اإطار  يف  تاأتي  التي  امل�ساريع،  هذه  ومتّثل 
جانب،  من  �سروق  بني  امل�سرتك  التعاون 
وبببلببديببة خبببورفبببّكبببان وعبببببدد مبببن اجلهات 
احلببكببومببيببة يف الإمبببببارة مببن جببانببب اآخر، 
التي  التطوير  جهود  اإىل  نوعية  اإ�سافة 
العام  يف  تاأ�سي�سها  مببنببذ  الببهببيببئببة  بببداأتببهببا 
اإىل  خاللها  مببن  ت�سعى  والببتببي   ،2009
الفر�ش  خببارطببة  يف  نوعية  نقلة  اإحبببداث 
ال�ببسببتببثببمبباريببة يف البب�ببسببارقببة عببمببومبباً، ويف 
خورفكان على وجه التحديد، التي تتمتع 
بالعديد من املقومات التي توؤهلها لتكون 
الواعدة،  ال�سياحية  الوجهات  �سدارة  يف 
املحلي  لبببالقبببتببب�بببسببباد  �بببسبببيببباحبببيببباً  ورافببببببببببداً 

والوطني.

وتبب�ببسببتببمببل قببائببمببة مبب�ببسبباريببع �بببسبببروق قيد 
م�سروع  عبببلبببى  خببببورفببببكببببان  يف  الببتببنببفببيببذ 
وجزيرة  �ببسببيببدي،  – ذا  اجلبببببل  مببنببتببجببع 
من  الثانية  واملرحلة  خورفكان،   - العلم 
تببطببويببر كببورنببيبب�ببش املببديببنببة، الببببذي اأنهت 
مع  بببالببتببعبباون  الأوىل  مببرحببلببتببه  الببهببيببئببة 
نهاية  ال�سارقة  يف  العامة  الأ�سغال  دائببرة 
العام املا�سي، بالإ�سافة اإىل جمموعة من 
املطاعم  مثل  املتنوعة  اخلدمية  املببرافببق 

واملقاهي ال�ساطئية.
�بببببسبببببروق يف  تبببعبببلبببيبببقبببه عبببلبببى خبببطبببط  ويف 
خبببورفبببكبببان، قببببال �ببسببعببادة مبببببروان جا�سم 
ال�سركال، املدير التنفيذي لب�سروق: ياأتي 
ال�سياحية  امل�ساريع  الهيئة حلزمة  تنفيذ 
يف خورفكان، مبا يتواكب مع روؤية �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
حاكم  الأعببلببى  املجل�ش  ع�سو  القا�سمي، 
ال�ستفادة  تعظيم  اإىل  الرامية  ال�سارقة، 
التي  والطبيعية  ال�سياحية  املقومات  من 
يوؤهلها  مبببا  ومدنها،  الإمبببارة  بها  تتمتع 
ال�سياحة  خببارطببة  على  مكانتها  لتعزيز 
م�سرية  يواكب  ومبا  والإقليمية،  املحلية 
التنّوع القت�سادي الذي تنتهجه الإمارة 
. واأ�ساف ال�سركال: تكت�سب هذه امل�ساريع 
اأهميتها نظراً لوجودها يف منطقة غنية 
بعوامل اجلذب ال�سياحي املمّيزة، اإذ يتمتع 
باإطاللت مائية رائعة، والبع�ش  بع�سها 
ا�سرتاتيجية  مببواقببع  �سمن  يببقببع  الآخببببر 
�ستقدم  جميعاً  اأنببهببا  عببن  ف�ساًل  ممببّيببزة، 
يف  بها  املعمول  اخلببدمببة  م�ستويات  اأرقبببى 
اأن  �ساأنه  من  ما  وهببو  ال�سياحي،  القطاع 

الإمارة  وزوار  ال�سياح  اأنظار  اإليها  يلفت 
من الداخل واخلارج .

واأو�سح اأن: اهتمام �سروق بتطوير امل�سهد 
ال�سياحي يف خورفكان لي�ش وليد اللحظة، 
مع  بالتعاون  اأمتمنا  املا�سي  الببعببام  ففي 
دائرة الأ�سغال العامة يف ال�سارقة املرحلة 
مرافق  تبببطبببويبببر  مببب�بببسبببروع  مببببن  الأوىل 
الذي  �ببسبباطببئ خبببورفبببكبببان،  اخلبببدمبببات يف 
وتعزيز  اخلدمات  م�ستوى  رفع  يف  اأ�سهم 
م�ستويات الراحة ملرتادي ال�ساطئ، الذي 
ي�ستقبل اأعداداً كبرية من العائالت الزّوار 

واملقيمني من جميع اأنحاء الدولة.
وياأتي يف مقّدمة امل�ساريع ال�سياحية التي 
خبببورفبببكبببان، منتجع  �بببسبببروق يف  تببطببورهببا 
مبوقع  يتمّتع  البببذي  �سيدي،  ذا  اجلبببببل- 
طبببببيببعببي ممبببّيبببز عببلببى قبببّمبببة جبببببببل، ي�سم 
احل�سن،  بببقبب�ببسببمببيببه:  مبببتبببطبببورة  مبببرافبببق 
والأجببببنببببحببببة، حبببيبببث يبببقبببع احلببب�بببسبببن على 
على  �ساحرة  باإطاللة  متمتعاً  التلة  قمة 
اأولبببيبببة للزّوار  خببدمببات  البببببحببر، مببقببّدمبباً 
الطعام،  وخببدمببات  ال�ستقبال،  كمنطقة 
وحمام ال�سباحة، وال�سبا، ومركز اللياقة، 
واملبببطببباعبببم، اأمببببا الأجبببنبببحبببة فببتببتبباألببف من 
170 جناحاً فندقياً ت�سرف جميعها على 
العنا�سر  على  ممتدة  �ساطئية  اإطبباللت 
املنحدر،  عليها  ي�ستمل  الببتببي  الطبيعية 
م�ساريع  ت�سميمه  يف  املنتجع  ويببحبباكببي 
املنتجعات التي تقام على تالل جبلية يف 
اأبرز املدن العاملية، اإذ �سمم على نحو يحّد 
من تفتيت ال�سخور الطبيعية ما ميكنه 
من املحافظة على قيمة املكان الطبيعية.

الببعببلببم، لي�سكل  ويببباأتبببي مبب�ببسببروع جبببزيبببرة 
اإ�بببسبببافبببة نببوعببيببة لببلببمبب�ببسببهببد اجلبببمبببايل يف 
اجلزيرة  حتببتبب�ببسببن  اإذ  البب�ببسببارقببة،  اإمبببببارة 
ارتفاعها  يبلغ  �ببسبباريببة  على  الببدولببة  علم 
املرافق  عببدد من  بناء  و�سيتم  مببرتاً،   75
للجري  وم�سمار  والببتببجبباريببة  اخلببدمببيببة 
الناحية  لببتببعببزيببز  خبب�ببسببراء  ومبب�ببسببطببحببات 
�سيعمل  ما  اجلببديببدة،  للوجهة  اجلمالية 
على ا�ستقطاب ال�سياح والزوار اإليها على 
مبا�سرة  ا�ستثمارات  ويجذب  العام،  مببدار 
لإطببالق م�ساريع واعببدة �سمن اجلزيرة، 
تببرقببى بببنببوعببيببة اخلبببدمبببات الببتببي تقدمها 

لزوارها.
وحالياً، يجري العمل على تنفيذ املرحلة 
تببطببويببر كورني�ش  مبب�ببسببروع  مبببن  الببثببانببيببة 
�سي�سم  اكبببتبببمبببالبببهبببا  وعبببنبببد  خببببورفببببكببببان، 

الكورني�ش مرافق عاملية امل�ستوى.
اجلانب  على  جديد  فندق  اإن�ساء  و�سيتم 
املرحلة  اأعمال  �سمن  لل�ساطئ،  ال�سرقي 
الثانية، اإ�سافة اإىل جمموعة من املطاعم 
واملرافق  واملبببواقبببف  واملبببالعبببب  واملببقبباهببي 
لأ�سحاب  ممبب�ببسببى  وكببذلببك  اخلببدمبباتببيببة، 
الدراجات الهوائية، واآخر خا�ش للجري، 
مثالياً  مببكببانبباً  الببكببورنببيبب�ببش  يبب�ببسبببببح  حببتببى 
مركز  ولتحويل  املنطقة،  زوار  ل�ستقبال 
التي  املبببائبببيبببة،  البببواجبببهبببة  اإىل  خبببورفبببكبببان 
�ببسببتببكببون املببنببطببقببة الببتببي تببتببمببحببور حولها 

الأن�سطة الرتفيهية والفعاليات املهمة.
تطوير  مببببن  الأوىل  املبببرحبببلبببة  وكببببانببببت 
الكورني�ش نفذت يف املنطقة الواقعة على 
وحتى  امليناء  من  ابببتببداء  ال�ساطئ،  ميني 

امل�سروع  الثانية من  الببدوار، واأما املرحلة 
على  الببواقببعببة  املنطقة  يف  تنفيذها  فيتم 
من  النتهاء  مت  وقببت  يف  ال�ساطئ،  ي�سار 
ردم ال�ساطئ يف اجلهة اليمنى من مدخل 
لتطويره  متبببهبببيبببداً  خبببورفبببكبببان،  مببديببنببة 

وت�سوية بع�ش املناطق فيه.
را�سد  فبببوزيبببة  �بببسبببعبببادة  اأكببببببدت  بببببدورهببببا، 
ياأتي  خببورفببكببان:  بلدية  مدير  القا�سي، 
هبببذا الببتببعبباون مببع �ببسببروق انبب�ببسببجببامبباً مع 
ال�سيخ  البب�ببسببمببو  �ببسبباحببب  وتببطببلببعببات  روؤى 
القا�سمي،  حمببمببد  بببن  �سلطان  الببدكببتببور 
ال�سارقة،  حبباكببم  الأعببلببى  املجل�ش  ع�سو 
الرامية اإىل تعزيز التعاون امل�سرتك بني 
احلكومية،  والقطاعات  اجلهات  خمتلف 
القت�سادي  ببباملبب�ببسببتببوى  الرتببببقبببباء  بببغببيببة 
والبب�ببسببيبباحببي، الأمببببر الببببذي مببن �ببسبباأنببه اأن 
يعك�ش �سورة ح�سارية متقدمة عن اإمارة 
ال�سارقة، وي�سهم ب�سكل فاعل يف احلفاظ 

على مكانتها الريادية حملياً واقليمياً. 
واأ�سافت القا�سي: توّفر البلدية جمموعة 
التحتية  والبنى  الببرائببدة  اخلببدمببات  مببن 
وت�سعى  للقاطنني يف خورفكان،  املتطورة 
اإىل تاأ�سي�ش مرافق تقّدم اأرقى امل�ستويات 
اخلدمية وال�سياحية لتعزيز جودة احلياة 
يف املدينة، ما يدعم اأهدافنا يف ا�ستقطاب 
املزيد من ال�سائحني والزّوار من العائالت 
والأفببراد، بغية حتويل املدينة اإىل وجهة 
�سريكاً  �سروق  وتعترب  متميزة،  �سياحية 
لببلببمبب�ببسببي يف حتببقببيببق هذه  ا�ببسببرتاتببيببجببيبباً 

الروؤية الطموحة. 
لال�ستثمار  البب�ببسببارقببة  هببيببئببة  وتبباأ�ببسبب�ببسببت 
بهدف   2009 عبببام  �بببسبببروق  والببتببطببويببر 
وثقافية  اجببتببمبباعببيببة  اإجنبببببببازات  حتببقببيببق 
اأ�سا�ش  عببلببى  اقببتبب�ببسبباديببة  وتنمية  وبيئية 
الببهببويببة الببعببربببيببة والإ�بببسبببالمبببيبببة لإمببببارة 
البببب�ببببسببببارقببببة، حبببيبببث تبب�ببسببعببى البببهبببيبببئبببة اإىل 
عن  ال�ستثمار  وت�سجيع  المبببارة  تطوير 
يف  الببدولببيببة  املعايري  اأف�سل  تبني  طريق 
الببتببي ت�ساعد يف جذب  تببقببدمي اخلببدمببات 
امل�ستثمرين �سواء من املنطقة اأو من كافة 

اأنحاء العامل.
وترتكز مهام �سروق يف توفري الت�سهيالت 
العقبات  البب�ببسببروريببة واحلببوافببز وتببذلببيببل 
التي تواجه اأن�سطة ال�ستثمار يف الإمارة، 
وكذلك تقييم م�سروعات البنية التحتية 
اخلطط  وو�ببسببع  بال�سياحة  ال�سلة  ذات 

الالزمة ل�ستكمال تلك امل�سروعات.
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ال�صركة ت�صت�صيف وكالء بن�ء ال�صفن الذين ميثلونه� يف 17 دولة 
»اأبوظبي لبناء ال�سفن« تنظم 

موؤمتر الوكالء الأول
•• اأبوظبي-الفجر: 

ا�ستقبلت �سركة “اأبوظبي لبناء ال�سفن” )�ش.م.ع.(، الرائدة يف جمال بناء 
و�سيانة واإعادة تاأهيل ال�سفن الع�سكرية والتجارية، وكالءها يف جمال بناء 
الوكالء”  “موؤمتر  والببذي ي�ساركون يف  العامل  اأنحاء  ال�سفن من خمتلف 

الأول الذي نظمته ال�سركة يف اأبوظبي. 
و�سهد املوؤمتر ح�سور ت�سعة وكالء ميثلون �سركة “اأبوظبي لبناء ال�سفن” 
يف 17 دولة حول العامل، حيث قاموا بطرح خططهم امل�ستقبلية لت�سويق 
بالتزامن  وذلك  املقبلني،  العامني  ال�سركة ومنتجاتها على مدار  خدمات 
قام ممثلو  العامل. كما  لزيادة قاعدة عمالئها على م�ستوى  مع خططها 
ال�سركة  الواقع مبقر  الرئي�سي  ال�سفن  الوكالء بجولة تفقدية يف حو�ش 
يف منطقة “م�سفح” باأبوظبي، واطلعوا على احلو�ش العائم الذي د�سنته 
ال�سركة اأخرياً يف ميناء زايد.  ويف هذه املنا�سبة، قال حممد الغ�ش، املدير 
التجاري يف �سركة اأبوظبي لبناء ال�سفن : اإنه ملن دواعي �سعادتنا اأن نرحب 
نتو�سع  اأن  20 عاماً  باأبوظبي. فقد متّكنا يف غ�سون  ب�سركائنا يف مقرنا 
باأعمالنا انطالقاً من اأ�سولنا الب�سيطة ك�سركة متخ�س�سة ب�سكل ح�سري 
لتوفري خدماتها للقوات البحرية التابعة للقوات امل�سلحة لدولة الإمارات، 
حتى اأ�سبحنا الآن مزّوداً للخدمات املميزة لإ�سالح ال�سفن، والتي ي�ستفيد 
ذلك  حتقق  وقببد  العامل.  اأنحاء  خمتلف  من  جتاريون  عمالء  اأي�ساً  منها 
بببدعببم وكببالئببنببا، الببذيببن نببعببتببربهببم مبببثببابببة �ببسببركببائببنببا ال�ببسببرتاتببيببجببيببني يف 
للنمو ال�سرتاتيجي لأعمالنا،  الرئي�سي  املحفز  اإىل جانب كونهم  العامل، 
اأعمالنا يف  تنويع  اإىل  جببديببدة، متطلعني  اأ�ببسببواقبباً  الببذي ندخل  الببوقببت  يف 
اإ�سالح ال�سفن. ويف ختام املوؤمتر، منحت �سركة  جمال اخلدمات يف �سوق 
اململكة  يف  املعتمد  لوكيلها  املميز  العميل  جببائببزة  ال�سفن  لبناء  اأبببوظبببببي 
 ، اإنرتنا�سيونال  ال�سمالية، وهي �سركة مارين ماركتينج  واأيرلندا  املتحدة 
التي تتخذ من اململكة املتحدة مقراً لها، وذلك تقديراً لها على توفري عقد 
رئي�سي لإ�سالح ال�سفن وخدمات الأحوا�ش اجلافة، قبل ت�سغيل احلو�ش 

اجلاف العائم التابع لأبوظبي لبناء ال�سفن. 

مليار درهم اإيرادات »اإت�سالت«   31
من ال�سوق املحلي خالل 2016

•• اأبوظبي -وام: 

بلغت اإيرادات �سركة الإمارات لالإت�سالت نحو 31 مليار درهم من ال�سوق 
املتحققة  املجموعة  ايبببرادات  اإجمايل  من   60% ن�سبته  ما  ت�سكل  املحلي 
خالل العام 2016 والتي و�سلت اىل 52.36 مليار درهم وفقا للبيانات 

املالية املوحدة التي اأُعلن عنها ال�سبوع املا�سي.
ا�ستثماراتها يف نحو  ايببرادات املجموعة من  فاإن اجمايل  ملا �سبق  وا�ستنادا 
 2016 العام  نهاية  يف  تقريبا  درهببم  مليار   21.3 بلغ  عاملية  �سوقا   18

. مقارنة مع 21.8 مليار درهم يف العام 2015 
لالإيرادات  اجلغرايف  بالتوزيع  اخلا�سة  لل�سركة  املالية  البيانات  وتظهر 
مليارات   7.72 املغربي  ال�سوق  من  اليبببرادات  قيمة  بلغت  فقد  الدولية 
درهم ونحو 3.99 مليارات من ال�سوق امل�سري يف حني و�سلت قيمتها من 
4 مليارات درهم وجاءت بقية الإيببردات الدولية  ال�سوق الباك�ستاين نحو 
ت�ستثمر  التي  الأخببرى  الأ�ببسببواق  درهببم من  5.577 مليار  البالغ قيمتها 

فيها املجموعة.
اإجمايل ا�سول املجموعة يف ال�سوق املحلي  وعلى �سعيد الأ�سول فقد بلغ 
الأ�سول  اجببمببايل  مببن   49% ن�سبته  مببا  ت�سكل  تقريبا  درهببم  مليار   60
البالغة 122.5 مليار درهم ،منها 31.22 مليار درهم يف املغرب و20.1 
مليار درهم يف باك�ستان و6.8 مليارات درهم يف م�سر و18.2 مليار درهم 

يف بقية ال�سواق الدولة الأخرى التي ت�ستثمر فيها املجموعة .
كذلك فقد ا�ستحوذ ال�سوق املحلي على 13.4 مليار درهم وبن�سبة 80% 
قبببببل خ�سم حببق المتياز  املببجببمببوعببة  الببتببي حققتها  الرببببباح  اجببمببايل  مببن 
ال�سوق  من  املتحققة  الأربببباح  �سايف  ،وبلغ  درهببم  مليار   16.57 والبالغة 
املغربي 1.96 مليار درهم وو�سلت من ال�سوق امل�سري 223 مليون درهم 
ونحو 85 مليون درهم من ال�سوق الباك�ستاين وجاءت بقية الأرباح البالغة 

903 ماليني درهم من ال�سواق الخرى.

»خدمات املزارعني« باأبوظبي يطلق 
خطة التدريب الداخلي للموظفني

•• اأبوظبي -وام:

اأطلق مركز خدمات املزارعني باأبوظبي خطة التدريب الداخلي للموظفني 
اأ�سحاب  من  املركز  موظفي  خببالل  من  تنفيذها  يتم  والتي  لعام2017 
املواهب  واإدارة  التدريب  ق�سم  اإ�ببسببراف  حتت  والعملية  العلمية  اخلببربات 

والأداء باإدارة املوارد الب�سرية والإدارية .
ي�سارك يف عملية التدريب 40 موظفاً من خمتلف التخ�س�سات الفنية.

وتتنوع خطة التدريب بني ور�ش عمل تخ�س�سية وحما�سرات وجل�سات عامة 
ت�ساعد على بناء قدرات املوظفني وحت�سني م�ستوى الر�سا الوظيفي.

وقال نا�سر اجلنيبي الرئي�ش التنفيذي بالإنابة يف مركز خدمات املزارعني 
باأبوظبي اإن املركز ي�ستعني مبوظفيه لتدريب زمالئهم وفق برنامج يهدف 

اإىل تنمية املهارات و�سقل اخلربات الفنية والإدارة.
ذوي  باملوظفني من  ال�ستعانة  يتم  التوايل  الثاين على  للعام  اأنه  واأو�سح 
بببهببدف نقل اخلربات  وذلبببك  الببداخببلببي  الببتببدريببب  تنفيذ خطة  اخلبببربة يف 
يف  املتخ�س�سة  الكفاءات  من  ال�ستفادة  وتعظيم  املوظفني  بني  واملعرفة 
حقق  حيث  املببركببز  لعمل  الببداعببمببة  الرئي�سية  واملببجببالت  الببزراعببة  جمببال 
املا�سي جناحاً كبرياً ل�سيما خطة التدريب على  العام  التدريب الداخلي 
اإدارة  النخيل يف  التي نفذها خرباء زراعببة  النخيل  اآفببات  برنامج مكافحة 
مكافحة  مو�سوع  حببول  املعرفة  ن�سر  عن  اأثببمببرت  والتي  الفنية  اخلببدمببات 
الآفات لدى قطاع وا�سع من موظفي املركز وكان لها بالغ الأثر على برامج 

الإر�ساد اخلا�سة مبزارع النخيل على مدار العام.

ي�صت�صيفه املركز التج�ري الع�ملي بدبي 

م�ساركة عاملية وا�سعة يف معر�س عامل الورق ال�سابع لل�سرق الأو�سط

ويف حوار مو�سوعي و�سريح مع �سعادة 
رئي�ش جمل�ش  بكر  اأببببو  فببباروق  الأ�ببسببتبباذ 
قال  الببعبباملببيببة  فببببباروق  قببرطببا�ببسببيببة  اإدارة 
لدورته  املببعببر�ببش  افببتببتبباح  عقب  �سعادته 
بال�سكر  كبببالمبببي  ا�ببسببتببهببل   : البب�ببسببابببعببة 
العاملي  التجاري  املركز  لإدارة  والعرفان 
بدبي وكذلك لغرفة جتارة دبي والدائرة 
والدوائر  املوؤ�س�سات  وكببل  القت�سادية 
قيادتنا  بتوجيهات  تعمل  التي  الر�سمية 
الببر�ببسببيببدة حببيببث ميبب�ببسببي مببعببر�ببش عامل 
الورق وكذلك املعار�ش الأخرى كل عام 

من جناح اإىل جناح.
واأ�ساف �سعادته : نحن نعتز بال�سناعات 
بها  ن�سهم  اأن  على  ونببحببر�ببش  الوطنية 
على اأكمل وجه  جناحا ومتيزا وتطويرا 
يف  الف�سل  ويعود  العامل  حيث  واإبببداعببا 
ت�سهيالت  اإىل  البببببدايببة  يف  هببذا  جناحنا 
العمل  فببريببق  واإىل  الببر�ببسببيببدة  حكومتنا 
املببتببكببامببل لببديببنببا مببن الإداريبببببني وكذلك 
وال�ست�ساريني  واملبببوزعبببني  املببخببتبب�ببسببني 
التطوير  اإىل  جبباهببديببن  نبب�ببسببعببى  حببيببث 
البتكار  واإىل  الببتبب�ببسببديببر  يف  الأو�ببببسببببع 

الأف�سل يف الت�سنيع . 
خالل  حببر�ببسببنببا  لببقببد  �ببسببعببادتببه:  واأردف 
هذا املعر�ش على طرح منتجات مكتبية 
ومدر�سية جديدة ومبتكرة تلبي حاجات 

املكاتب وحاجات املدار�ش وطالبها. 
الأجندات  تطوير  اإىل  بببالإ�ببسببافببة  هببذا 
واملبببفبببكبببرات البب�ببسببنببويببة �ببسببكببال واإخبببراجبببا 
لببتببكببون يف مببتببنبباول اجلميع  ومبب�ببسببمببونببا 

وحمط ارتياحهم . 
وهنا اأود اأن اأ�سري اإىل ما يح�سل يف �سوق 
املواد الأولية الورقية امل�ستوردة من بالد 
املن�ساأ حيث ارتفعت الأ�سعار مبا يرتاوح 
ما  وهببببببذا    25% اإىل    10% بببببني 
يف  الأ�سعار  معدلت  على  ينعك�ش  �سوف 
امل�ستقبل من خالل اأ�سعار املن�ساأ وحركة 

العر�ش والطلب.

املعر�س ينمو ب�صكل مطرد
يقول  بكر  ابو  فبباروق  الأ�ستاذ  وا�ستطرد 
واأنوه باملنا�سبة اإىل اأن هذا املعر�ش ينمو 
ب�سعة  ويببتببمببيببز  عبببام  وكبببل  مببطببرد  ب�سكل 
امل�ساركة وح�سن التنظيم بقدر ما يوفر 
عامل  يف  املفيدة  املعلومات  مببن   الكثري 
الرتقاء  اأجبببل  مببن  والبببتببكببار  الت�سويق 

باجلودة مع ال�سعر املدرو�ش وحر�ش  
اجلبببمبببيبببع عبببلبببى تبببقبببدمي الأفببب�بببسبببل وهو 
الأمر الذي بفر�ش على اجلميع التميز 
خارطة  لتو�سيع  والببتببطببويببر  والبببتببكببار 
الت�سدير وباملنا�سبة نحن نحر�ش دائما 
وال�ستفادة  العاملية  املعار�ش  زيببادة  على 
�سيما  ول  اجلببببديببببدة  الإببببببداعبببببات  مبببن 
ومعر�ش  املانيا  يف  فرانكفورت  معر�ش 
�سنغهاي يف ال�سني وهو نكونغ وميالنو 

يف اإيطاليا وغريها.

نحر�س على تقدمي الأف�صل
وحتدث اإلينا كذلك �سعادة الأ�ستاذ علي 
فاروق  قرطا�سية  عبببام  مببديببر  اهلل  عبببببد 
العاملية فاأعرب عن تفاوؤله باملوقع املتميز 
واملعرو�سات ل�سباقه واملبتكرات املتقدمة 
العاملية  فببببببباروق  قببرطببا�ببسببيببة  ملببنببتببجببات 
وبالأ�سعار  بببالإخببراج  اأو  ببباجلببودة  �ببسببواء 
مببع تببركببيببز عببلببى اأن فببريببق الببعببمببل لدى 
والعاملي  املحلي  التطور  يواكب  املوؤ�س�سة 
والتقنية  الببفببكببرة  يف  وتطبيقيا  نظريا 
نحو  دائما  وامل�ستقبل  الت�سويق  وكذلك 

الأف�سل .  

م�ص�ركة �صعودية متميزة 
ومن الأجنحة الالفتة يف املعر�ش جناح 
�سركة �سابكوم ال�سعودية �سركة التغليف 
البب�ببسببعببوديببة وهبببي �ببسببركببة رائبببببدة يف هذا 
اإلببيببنببا يف جناحها  املببجببال . وقبببد حتبببدث 
�ببسببعببادة الأ�ببسببتبباذ طبببالل البببهبببّذال رئي�ش 

جمل�ش الإدارة الذي اأعرب عن ارتياحه  
للم�ساركة يف معر�ش عامل الورق احلايل 
الريا�ش  ال�سركة يف  تاأ�س�ش م�سنع  وقد 

العا�سمة ال�سعودية يف العام 2015.
واأ�بببسببباف �ببسببعببادة الأ�ببسببتبباذ طبببالل فار�ش 
بت�سنيع  نبببقبببوم  نببحببن  يبببقبببول:  الببببهببببذال 
املبب�ببسببتببلببزمببات املببكببتبببببيببة واملببدر�ببسببيببة على 
اإنتاج  يف  متخ�س�سون  اأننا  كما  اأنواعها 
املدر�سية  لبببلبببدفببباتبببر  الببتببغببلببيببف  �ببسببلببك 
الأجندات  وكببذلببك  املكتبية  والكرا�سات 
وكافة  م�ستلزمات املكاتب ولوازم الن�سخ 

والطباعة وحاجات الطالب واملدار�ش .

امل�صنع الوحيد يف اململكة 
امل�سنع  ونببحببن  يببقببول:  �ببسببعببادتببه  واأردف 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الببوحببيببد 
املخت�سون  الأو�بببسبببط  البب�ببسببرق  ومنطقة 
مببن حيث  بكل تفا�سيله  املببجببال  هببذا  يف 
والت�سويق  والتطوير  والنببتبباج  الفكرة 
وقببببد وجبببببدت هببببذه الببكببفببرة لببديببنببا بعد 
واملنتجات  البب�ببسببيببنببي  لببلببمببنببتببج  درا�ببسببتببنببا 
الببعبباملببيببة املببنببافبب�ببسببة مببع درا�ببسببة اجلدوى 
العايل  الببببهببببدر  عبببببدم  عبببلبببى  واحلببببر�ببببش 
على  العمل  قررنا  وبالتايل  للم�ستهلك 
تطوير الإنتاج وحت�سينه ب�سكل متوا�سل 
اإىل  اأدى  مع رفع كفاءة ال�ستخدام مما 
هذا  يف  ت�ستخدم  قطعة  اأي  هبببدر  عبببدم 
املنتج مع احلر�ش على التطوير الدائم 
والأداء املتكامل ملواجهة املناف�سة العاملية 
املدرو�ش  والإببببببببداع  والببتببمببيببز  بببباجلبببودة 
وبهذه املنا�سبة اأ�سكر املنظمني للمعر�ش 

وحكومة دبي وامل�ساركني.
املنتج  يف  التو�سع  على  حر�سنا  واأوكببببد 
وفببتببح اأ�بببسبببواق جبببديبببدة والإطببببببالع على 
املعار�ش والأ�سواق العاملية اأمثال معار�ش 
فرانكفورت و�سنغهاي وهونكونغ وغريها 
حيث نتطلع اإىل تو�سيع خارطة اأ�سواقنا 
العاملية  املعار�ش  يف  امل�ساركة  خالل  من 

•• حتقيق- د. حممود علياء:

املتوالية  العاملية  دبي  معار�ش  �سياق  يف 
والببنبباجببحببة واملببتببمببيببزة عبببامبببا بببعببد عام 
– عامل  العاملي  الببورق  معر�ش  يوا�سل 
الورق فعالياته مب�ساركات عاملية وا�سعة 
لفببتببه  حببيببث  يبب�ببسببارك يف معر�ش عامل 
�سركة   312 الببعببام  هببذا  ال�سابع  البببورق 
الببورق وم�ستلزمات  متخ�س�سة يف عامل 
42 دولبببة  ، قبببدمبببت مبببن  الببقببرطببا�ببسببيببة 
�سركة   28 بينها  ويببوجببد  الببعببامل  حببول 
قرطا�سية  مببقببدمببتببهببا  يف  تببباأتبببي  حمببلببيببة 
فاروق العاملية الرائدة يف جمال ت�سنيع 
العام  يف  انطالقتها  مببنببذ  القرطا�سية 

. 1980
يف  ال�سابع  الببعبباملببي  املببعببر�ببش  افتتح  وقببد 
ظهر  قبل  بدبي  العاملي  التجاري  املركز 
يوم اأم�ش �سعادة بطي بن �سعيد الكندي 
التجاري  املركز  لرئي�ش  الثاين  النائب 
العاملي بدبي يرافقه عدد من امل�سئولني 
�سعادته  اأعبببرب  وقببد  ال�سخ�سيات  وكبببببار 
خالل جولة الفتتاح يف املعر�ش وكذلك 
للم�ساركة  ارتببيبباحببه  عببن  عببقببب اجلببولببة 
املحلية العاملية الوا�سعة والزيادة ال�سنوية 
املطردة لعدد امل�ساركني وارتياح اجلميع 
من  الوطنية  ال�سناعة  اإلببيببه  و�سلت  ملببا 
تقدم ومنو وازدهار يف عامل القرطا�سية 
مببع وجببود دبببي والإمببببارات موقعا عامليا 
والتطوير  والت�سويق  الإنتاج  يف  متميزا 
املتوا�سل وي�ستمر املعر�ش حتى يوم غد 

اخلمي�ش .

يف جن�ح قرط��صية ف�روق الع�ملية
وخببببببالل اجلببببولببببة اأببببببببدى �بببسبببعبببادة بطي 
من   الببزوار  وكذلك  واملرافقون  الكندي 
التجار واملخت�سني اإعجابهم وتقديرهم 
ملا و�سلت اإليه اجلودة والرقي والبتكار 
العاملية  فبببباروق  قرطا�سية  منتجات  يف 
الإمارات  التي متتلك ثالثة م�سانع يف 
ال�سارقة  يف  والثالث  دبي  يف  منها  اثنان 
ومن  الإدارة  مبببن  الببعببمببل  فببريببق  حببيببث 
الفنيني  امل�سوقني ومن  املخت�سني ومن 
درا�سة  يف  الببوقببت  مببدار  على  يحر�سون 
والتخطيط  والإببببببببببداع  الببتببمببيببز  واقبببببع 
مع  يببتببكببيببف  مببببا  للم�ستقبل  املببببدرو�ببببش 
تببطببور دولبببة الإمببببارات ويببواكببب التطور 

العاملي على حد �سواء.

الدورية واملتوا�سلة واهلل ويل التوفيق. 

جولة ا�صتطالع ع�مة 
اأجببنببحببة املعر�ش  وخبببالل جببولببتببنببا عببلببى 
�سوجنا  اإلينا  حتببدث  واملتميزة  الالفتة 
نيبور يف جناح �سركة فوليا قال : نحن 
ولدينا  املببعببر�ببش  يف  اخلببامبب�ببسببة  لببلببمببرة 
الكثري من اجلديد وخا�سة دفاتر اأوراق 
مببلببونببة وكبببذلبببك البب�ببسببتببيببكببرز ومببقببرنببا يف 
بافاريا يف املانيا ونتطلع من خالل هذه 
الت�سويق   خببارطببة  تو�سيع  اإىل  امل�ساركة 
ونحن �سركاء مع قرطا�سية فارق العاملية 
لين  ارت  جببنبباح  ويف  املنظمني  ون�سكر 
اليابان  مببن  اك�سريا�ساتو  اإلببيببنببا  حتببدث 
قال : نحن نتطلع دائما اإىل جناح اأكرب 
واملنتج  النتباه  ولفت  الزائرين  جلببذب 
لدينا من ماليزيا ونتوقع جناحا مريحا 
يف  اخلام�سة  للمرة  و�ببسببارك  املعر�ش  يف 
فاروق  قرطا�سية  مع  ونتعاون  املعر�ش 

العاملية وهم وكالوؤنا يف الإمارات.
بيتا  ال�سيدة  حتببدثببت  اأوملبببببيببا  جببنبباح  ويف 
رولز قالت :  حن ن�سارك للمرة ال�ساد�سة 
باملعر�ش ولدينا ماكينات خا�سة لأتالف 
ول�سيما  اإتببالفببهببا  يببجببب  الببتببي  الأوراق 
املنتهية  امل�ستندات  اأو  كالوثائق  املهمة 
نببعببمببل يف جمال  اأنببببنببببا  كبببمبببا   ، وغببببريهببببا 
طريقة  يببوفببر  البببذي  اأملعلوماتي  الأمبببن 
الإتالف التقني والتطور لببالأوراق غري 
وقرطا�سية  اأملانيا  يف  وامل�سنع  الببالزمببة 
الإمارات  وكالئنا يف  العاملية هم  فبباروق 
لل�سيانة  فرع  لدينا  اأن  كما   ، و�سركاوؤنا 

ودائما متفائلون.
ويف جناح �سركة اأو�سكار الرتكية حتدث 
نحن  فقالت  اكبباي  �سيفدا  ال�سيدة  اإلينا 
املعر�ش  هببذا  يف  الرابعة  للمرة  ن�سارك 
عبببامل البببببورق بببدبببي ويبببوجبببد املبب�ببسببنببع يف 
ا�ببسببطببنبببببول وكببببالوؤنببببا يف الإمببببببببارات هم 
العاملية  فبببببباروق  قببرطببا�ببسببيببة  مببوؤ�ببسبب�ببسببة 
وال�سوق عموما جيد ومريح ونعمل على 
مواجهة املناف�سة ونحر�ش على الرتقاء 
الدائم ب�سوق العمل ولدينا كفالة تامة 
دولببببة حول   41 اإىل  ونبب�ببسببر  ملببنببتببجبباتببنببا 
كل  اإىل  الببو�ببسببول  اإىل  ونتطلع  الببعببامل 
دول العامل.  و�سكرت باملنا�سبة املنظمني 
حكومة دبي واأعربت عن تفاوؤلها بنتائج 
املعر�ش ومب�ستقبل منتجات ال�سركة يف 

اأ�سواق العامل ولكل جمتهد ن�سيب. 

ف�روق اأبوبكر:  يهمن� مواكبة التطور املحلي والإقليمي والدويل بكل التف��صيل
                     الزي�دة ال�صنوية املت�ص�عدة توؤكد النج�ح املتوا�صل واملتن�مي للمعر�س
طالل ف�ر�س الهّذال:  نحن امل�صنع الوحيد يف اململكة العربية ال�صعودية وال�صرق الأو�صط املخت�صون يف هذا املج�ل

جناح قرطا�سية فاروق العاملية  

طالل الهذالعلي عبداهلل

�سعادة فاروق ابوبكر والزميل د.حممود علياء
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العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/482  عمايل جزئي

�بببش.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاولت  اكببرم  ابو  املدعي عليه / 1-�سركة  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حممد احمد عبد العزيز اجلم�سى قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )35415 درهم( 
ال�سكوى  رقببم   . وامل�ساريف  والر�سوم  درهببم(   1500( مببلغ  عببودة  وتببذكببرة 
اخلمي�ش  يببوم  جل�سة  لها  وحبببددت   MB167740799AE/2016
املوافق 2017/3/30 ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/20  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-يو اف تي للتجارة العامة �ببش.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
املطالبة  ومو�سوعها  الببدعببوى  عليك  اأقببام  قد  موري�سون  /بببريببان  املدعي  ان  مبا 
درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )2000  درهم(  مب�ستحقات عمالية وقدرها )366750 
جل�سة  لها  وحببددت   mb16780558ae ال�سكوى  رقم  وامل�ساريف.  والر�سوم 
يوم اخلمي�ش املوافق 2017/3/30 ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/109  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جرواب للو�ساطة التجارية ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /عديل رحمن رحمن با�سا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  عببودة  وتببذكببرة  درهببم(   12000( وقببدرهببا  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB166086488AE/2017 . وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم اخلمي�ش  املوافق 2017/4/6 ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لببذا 
حالة  ويف  الأقبببل،  على  اأيببام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مببذكببرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2016/7931  عمايل جزئي 

اىل املببحببكببوم عببلببيببه/1- طبببريان �ببسببايف م.م.ح جمببهببول حمببل القببامببة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/2/23  يف الدعوى املذكورة اعاله 
مبلغ  للمدعية  تببوؤدي  بببان  عليها  املدعي  بالزام  زاده  عببرب  جميد  ل�سالح/حوريا 
امل�ساريف  والزمتها  درهما(  و�سبعة  ومائتان  الف  و�ستون  )�سبعة  درهم   )76207(
. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2016/2182  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- جي بيه ميدل اي�ست ليمتد جمهويل حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2017/2/21  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
اعاله ل�سالح/املعلم اون لين �ش.م.ح وميثلها مديرها/خالد عبدالعزيز حممد 
املبببوؤرخ:2014/9/15  واملدعى عليها  املدعية  املحرر بني  العقد  بف�سخ  علي جناحي 
والف  وامل�ساريف  درهببم   )38.080( مبلغ  للمدعية  ترد  بان  عليها  املدعي  وبالزام 
درهم اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2016/1201  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليهم/1- �سركة افوان للتجارة العامة �ش.ذ.م.م 2- ناراين �سبهراج امل�سنداين امل�سنداين - ب�سفته 
كفيل �سامن ملديونية افوان للتجارة العامة �ببش.ذ.م.م 3-فخر الدين حميدي - ب�سفته كفيل �سامن ملديونية 
افوان  ملديونية  �سامن  كفيل  ب�سفته   - نارايندا�ش  ارجندا�ش  علم�سنداين   -4 �ببش.ذ.م.م  العامة  للتجارة  افببوان 
للتجارة العامة �ش.ذ.م.م 5- �سنجاى كومار نارايندا�ش عامل�سنداين - ب�سفته كفيل �سامن ملديونية افوان للتجارة 
العامة �ش.ذ.م.م  جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/2/16  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك ابوظبي التجاري حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري:بالزام املدعي عليهما 
بالت�سامن والتكافل فيما بينهم باأن يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ )12.660.972.57( درهم )فقط اثنا ع�سر مليون 
و�ستمائة و�ستون الف وت�سعمائة واثنان و�سبعون درهم و�سبعة وخم�سون فل�سا( والفوائد القانونية بواقع 9% من 
. حكما  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  الف  وامل�ساريف ومبلغ  التام  ال�سداد  املطالبة يف:2016/5/18 وحتى  تاريخ 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/512 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهما/1- يحيى �سيتارى بينجا�سريى عزيز 2- �سركة الواثق 
لقطع غببيببار البب�ببسببيببارات �بببببش.ذ.م.م جمببهببويل حمببل القببامببة مبببا ان طالب 
التنفيذ/�سركة روبرت بو�ش جي ام بي اج وميثله:�سيف �سعيد را�سد الغبار 
ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )123113( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجببببراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فببان  وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/126 تنفيذ جتاري

حمل  جمهول  م.د.م.�بببش  ايببي  ايببه  جولد  �سركة  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
عليكم  اأقببببام  قببد  �سبح  احببمببد  التنفيذ/حممد  طببالببب  ان  مبببا  القببامببة 
به  املنفذ  املبلغ  بببدفببع  والببزامببكببم  اعببباله  املببذكببورة  التنفيذية  الببدعببوى 
او خزينة املحكمة   وعليه  التنفيذ  وقببدره )111496( درهببم اىل طالب 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/501 تنفيذ جتاري
�ببش.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  اىل املنفذ �سده/1- كني اند وود فريني�سورز 
حمد  بن  حممد  بن  وميثلها/طارق   - انرتيرز  الذهبي  التنفيذ/ال�سهم  طالب  ان 
عبيد وميثله:را�سد عبداهلل علي بن عرب قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )168647( درهم بف�سخ العقد املربم بني 
طريف التداعي واملوؤرخ يف:2011/6/4 والزام املدعي عليها برد مبلغ )مائة وخم�سة 
وخم�سني الف درهم ( للمدعية اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 
يف الطعن 2016/511 طعن مدين

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- ان ار موتر �سبورت

وميثله:عبداهلل خمي�ش غريب الناخي اآل علي 
اجنببادا جمهول  ريفريا  ايببداوردجببري  املطعون �سدهم:1-  باعالن 
حمل القامة نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاله 
على  للرد  وذلببك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�سور  عليكم  ويتوجب 

�سحيفة الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2016/1709  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- منى بالل �سامل حممد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ البنك 
اأقببام عليك  : عبداحلكيم حبيب من�سور بن حببرز قد  �ببش.م.ع وميثله  الببدويل  التجاري 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سدها بان توؤدي للمتنازع مبلغ )727880.97( 
والر�سوم  الببتببام  ال�سداد  وحتى  الببنببزاع  تبباريببخ  مببن  القانونية  التاأخريية  والببفببائببدة  درهببم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ش املوافق 2017/3/23 ال�ساعة 
9.30 �ش 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 الأقل ، 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2017/21  جتاري كلي
اديوكي�سن  )�سابقا:�سيجما  ذ.م.م   - حببرة  منطقة  لبببالدارة  مينا  كلية   -1  / عليه  املببدعببي  اىل 
كون�سلتنج  اوكهري�ست  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م(  حببرة  منطقة  كون�سلتنج 
الدعوى ومو�سوعها  اأقببام عليك  قد  الزحمي  احمد  :�سعيد مبارك عبيد  ذ.م.م وميثله  جروب 
املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )160.000( دولر او ما يعادلها بالدرهم 
اق�ساط من  ي�ستجد من  للمدعية ما  تببوؤدي  بان  الزامها  الماراتي مببلغ )588800( درهم مع 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام ا�سافة للفائدة التاأخريية بواقع 9% من تاريخ الدعاء 
ولغاية ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
2017/3/27 ال�ساعة 9.30 �ش 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 الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/1147  ا�صتئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- توما�ش جوردن بريد من ورثة املتويف جوردن ميلي�ش بريد  2- 
ماري روزاىل بريد من ورثة املتويف جوردن ميلي�ش بريد  3- تيت�سر اومج اتكنز من ورثة 
املتويف جوردن ميلي�ش بريد  4- توما�ش جوردن بريد ب�سفته و�سيل على كيلني ميليز 
بريد جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك اخلليج الول وميثله:عبا�ش مهدي 
ال�سيد خلف الطاهري  قد ا�ستاأنف / احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2015/229 جتاري 
كلي بتاريخ:2016/7/24  وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2017/4/10 ال�ساعة 
ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/2473  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سيد �سعيب �سيد نياز  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقببام  قد  القرق  علي  حممد  وميثله:بدر  م�سر  بنك 
الزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ )53.132/16( درهم مع الفائدة 
التجارية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام مع الزامه بالر�سوم 
املوافق   الربببعبباء    يببوم  لها جل�سة  . وحبببددت  املببحببامبباة  اتببعبباب  وامل�ساريف ومقابل 
2017/3/22  ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، علما بانه مت تعديل الطلبات . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/314  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ارقوا لل�سياحه  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/دبي 
اأقام  قد  املطوع  حممد  ح�سن  وميثله:عبدالرحمن  �بببش.ذ.م.م  ال�سيارات  لتاجري 
 )16550( وقببدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
ال�ستحقاق  تاريخ  منذ   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهببم 
وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق 2017/3/21  ال�ساعة 9.00 �ش مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/712  ا�صتئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- نيو ا�ش ا�ش �سيتي �سوبر ماركت �ش.ذ.م.م  
امل�ستاأنف / �سانديب كومارمي�سرا -  جمهول حمل القامة مبا ان 
قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2015/1566 مدين جزئي.  
وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2017/3/27 ال�ساعة 10.00 
�سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/1905 جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 - ذو الفقار علي �سالينجات كونهي  جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي / بنك ابوظبي التجاري - فرع  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/26  احلكم 
: بندب اخلبري  املو�سوع  الف�سل يف  املحكمة وقبل  التايل : حكمت  التمهيدي 
وتكون مهمته وفق منطوق احلكم  باجلدول  الببدور  املخت�ش �ساحب  امل�سريف 
واودع  املهمة  الببدعببوى  يف  املنتدب  اخلبببببري  با�سر  وقببد  اجلل�سة  بتلك  البب�ببسببادر 
املوافق  اخلمي�ش   يببوم  املحكمة جل�سة  لها  وحببددت  الببدعببوى.   تقريره مبلف 

 .Ch2.E.21 2017/3/23  ال�ساعة 30 : 09 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2016/537  ا�صتئناف عقاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-حممد رقيب بيلواين  جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�ستاأنف /امالك للتمويل - �سركة م�ساهمة عامة وميثله : عبداللطيف 
بالدعوى  ال�سادر  ا�ستاأنف   احلكم  اأبوبكر احمد احلببمببادي   قد  حممد 
رقم : 2016/472 عقاري كلي بتاريخ 2016/10/12    وحددت لها جل�سه 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة    2017/4/17 املوافق  الثنني   يوم 
ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/327  جتاري كلي               
ال�سخ�سية وب�سفته  ابوجنمي - ب�سفته  نور  الدين حممد  املدعي عليه / 1-بهاء  اىل 
وكيال عن املدعي الول مبوجب الوكالة امل�سدقة حتت رقم 090309739 دائرة الق�ساء 
بودهام    ا�سماعيل عتيق بالل خمي�ش  املدعي/  ان  ابوظبي( جمهول حمل القامة مبا 
بالت�سامن  يدفعا  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقببام  قد 
والتكافل للمدعي   مبلغ وقدره )885000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة   9% من تاريخ املطالبة  وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  2017/3/28   ال�ساعة 9.30 �ش بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2016/134  عقاري جزئي              

حمل  جمهول  م   م  ذ   - لال�ستثمارات  القاب�سة  1-تعمري   / عليه  املدعي  اىل 
قبباووق وميثله : ح�سن علي مطر الريامي   قد  القامة مبا ان املدعي/ نغم 
الجارة  اتفاقية  وف�سخ  ببطالن  " املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقببام 
برد مبلغ وقدره  والتكافل  بالت�سامن  املدعي عليهما  والزام  بالتملك  املنتهية 
220000 درهم - والفائدة والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   وحددت لها جل�سة 
 Ch1.B.8 بالقاعة  8.30 �ش  ال�ساعة  املببوافببق  2017/3/21   الثالثاء   يببوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/97  عقاري كلي                 

ليمتد  جمببهببول حمل  ديفيلومبنت  فببور  اونببكبب�ببش  ذا  1-�ببسببركببة   / عليه  املببدعببي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ جيكوب �سرييان كوزي كاليل جورج   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بف�سخ التفاقية  والزام املدعي عليهم بالت�سامن ب�سداد  مبلغ 
وقدره )2.907.271 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
التام.  وحببددت لها جل�سة  ال�سداد  تاريخ  ال�ستحقاق يف تاريخ 2011/3/30  وحتى 
يوم الثالثاء  املوافق  2017/3/28  ال�ساعة 9.30 �ش بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/277  جتاري كلي               
القامة  حمل  جمهول  �سقار   عبداهلل  طعمه  حممد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/ ليال بوتابيفا وميثله : احمد مهدي فهد بادي العتيبي   قد 
واملدعي  املدعية  بني  العقد  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقببام 
عليه  املببدعببي  البببزام  مببع  التعاقد  قبل  عليه  ال ماكانت  احلببالببة   واعبببادة  عليه 
بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني   املوافق  
مكلف  فبباأنببت  لببذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �ببش   9.30 ال�ساعة    2017/3/27
او  مببذكببرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/335  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-جنمة حراء للتجارة العامة - �ش ذ م م 2- عبد الروؤوف نور حممد  3- 
�سمري عبد الروؤوف نور حممد 4- عظمى يو�سف عبد الروؤوف نور حممد  جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك ابوظبي التجاري - فرع وميثله : من�سور عبداهلل حممد احمد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن  الزرعوين   قد 
للمتنازع مبلغ وقدره )5.842.499.45 درهم( )فقط خم�سة  يوؤدوا  بان  والنفراد  التكافل 
ماليني وثمامنائة واثنني واربعني الف واربعمائة وت�سعة وت�سعني درهم وخم�سة واربعني 
فل�ش( والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/3/27  
ال�ساعة 9.30 �ش بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/325  جتاري كلي               

ان  القامة مبا  التميمي  جمهول حمل  نا�سر  فببرج  ان�سار حممد   -1  / املدعي عليه  اىل 
املدعي/ بنك ابوظبي التجاري - فرع وميثله : من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  دعوى للمطالبة بالزام املتنازع �سده بان يوؤدي للمتنازع 
وت�سعة  و�سبعمائة  الف  و�ستون  وثمانية  ت�سعمائة  )فقط  درهم   968.789.44 وقببدره  مبلغ 
القانونية  والفائدة  وامل�ساريف  للر�سوم  بال�سافة  فل�ش(  واربببعببون  وابعة  درهببم  وثمانون 
املوافق   يببوم الثببنببني   الببتببام.    وحببددت لها جل�سة  ال�سداد  12% من تاريخ املطالبة وحتى 
اأو من  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ش    2017/3/27
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/55  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- النجم الف�سي للخدمات الفنيه �ش.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/رنا �ساه روخ رنا غالم ر�سول  قد اأقام  
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )5600( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/460  تنفيذ عمايل 
�ببش.ذ.م.م جمهول  الفنية  للخدمات  �سعيد  املنفذ �سده/1- حممد  اىل 
اأقببببام  عليك  حمببل القببامببة مبببا ان طببالببب التنفيذ/عوي�ش اخبببرت  قببد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بببال�ببسببافببة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طببالببب  اىل  درهبببم   )9565(
مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/397  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- املرتفعات الف�سية للو�ساطه العقارية جمهول حمل 
اأقام   قد  مببري   اثببر  التنفيذ/ح�سن جويد جاويد  ان طالب  القامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )81964( درهم اىل طالب 
املحكمة  فببان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ببسببوم  درهببم   )5939( مبلغ  اىل 
بالقرار  اللببتببزام  عببدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجببببراءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/8650  عمايل جزئي
حمل  جمهول  للكهروميكانيكيه  ال�سبو�سي  1-هبببدى   / عليه  املببدعببي  اىل 
القببامببة مبببا ان املببدعببي /حمببمببد �ببسببوهبباج مببيبباه عبداملاجد قببد اأقبببام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )30310 درهم( 
وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف . وحددت لها جل�سة 
 ch1.A.5:بالقاعة �ش   8.30 ال�ساعة   2017/3/28 املوافق  الثالثاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1427  عمايل جزئي

القامة مبا  �بببش.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاولت  املها  1-عببني   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  الببدعببوى ومو�سوعها  اأقبببام عليك  قببد  فببباروق ح�سني  املببدعببي /حممد  ان 
درهم(   800( مببلغ  عببودة  وتببذكببرة  درهبببم(   12614( وقببدرهببا  عمالية  مب�ستحقات 
وحددت لها جل�سة   mb168905665ae والر�سوم وامل�ساريف. رقم ال�سكوى
لذا فاأنت   ch1.A.1:يوم اخلمي�ش املوافق 2017/4/6 ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/460  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بون للمقاولت ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
�سفيع العامل �سيد عامل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  درهبببم(   2000( مببلغ  عبببودة  وتببذكببرة  درهبببم(   17816( وقببدرهببا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وحبببددت   mb159408393ae ال�سكوى  رقببم  واملبب�ببسبباريببف. 
فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة �ش   8.30 ال�ساعة   2017/3/30 املوافق  اخلمي�ش 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1493  عمايل جزئي
اىل املببدعببي عببلببيببه / 1-البب�ببسببرقببيببة الببكببربى لببلببتببجببارة الببعببامببة �ببببببش.ذ.م.م جمهول 
قد  طلحه  ال�سيد  املعطي  عبد  ال�سيد  /م�سطفى  املببدعببي  ان  مبببا  القببامببة  حمببل 
 9000( وقببدرهببا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الببدعببوى  عليك  اأقبببام 
ال�سكوى  رقببم  وامل�ساريف.  والر�سوم  درهببم(   3000( مببلغ  عببودة  وتببذكببرة  درهببم( 
 2017/3/23 املوافق  اخلمي�ش  يوم  لها جل�سة  وحددت   mb169109213ae
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك   ch1.A.1:ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2016/7551  عمايل جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-مرزوق مل�ستح�سرات التجميل �ش.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
ل�سالح/ اعبباله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/2/28 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
عبا�ش حامد عبا�ش حممد بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ )83.469( درهم )ثالثة وثمانون الف واربعمائة وت�سعة و�ستون درهم( والفائدة 
القانونية عنه بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد عدا الف�سل التع�سفي 
فمن �سريورة احلكم نهائيا وتذكرة العودة املو�سح عينا او مقابله نقدا مامل يكن قد التحق 
بالعمل لدى �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�ساريف واعفت املدعي من ن�سيبه منها 
لال�ستئناف خالل ثالثني  قابال  . حكما مبثابة احل�سوري  ذلك من طلبات  ماعدا  ورف�ست 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2016/4541  عمايل جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-جليننت ل�سبكات الت�سال �ش.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/9/25  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/

جم�سيد ح�سني ح�سني ميان بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغا مقداره )32646( 
درهم )اثنان وثالثون الفا و�ستمائة و�ستة واربعون درهما( وتذكرة عودة اىل وطنه عينا 
او ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمت املدعي عليها 
باملنا�سب من امل�ساريف واعفت املدعي من ن�سيبه منها . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم  اليوم  لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/8921  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هيما�سكو انرتنا�سيونال للخدمات �ش.ذ.م.م جمهول 
حمببل القبببامبببة مبببا ان املببدعببي /ديبببلبببور ح�سني عببلببي اكبببرب قببد اأقببببام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )27494 درهم( 
ال�سكوى  رقببم   . وامل�ساريف  والر�سوم  درهببم(   1000( مببلغ  عببودة  وتببذكببرة 
املوافق  الببثببالثبباء  يبببوم  جل�سة  لببهببا  وحببببددت   MB167931312AE
مكلف  فبباأنببت  لببذا   ch1.A.1:بالقاعة �ببش   8.30 ال�ساعة   2017/3/28
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/136  عمايل جزئي

القامة  حمببل  جمببهببول  �بببببش.ذ.م.م  لالقم�سة  1-هببنببي   / عليه  املببدعببي  اىل 
اأقبببام عليك الدعوى  قببد  املببدعببي /ابببراهببيببم خليل مببويببدو بومانتي  مبببا ان 
املببطببالبببببة مببب�ببسببتببحببقببات عببمببالببيببة وقبببدرهبببا )31955 درهببببم(  ومببو�ببسببوعببهببا 
ال�سكوى  رقببم   . وامل�ساريف  والر�سوم  درهببم(   2000( مببلغ  عببودة  وتببذكببرة 
املوافق  اخلببمببيبب�ببش  يبببوم  جل�سة  لببهببا  وحببببددت   MB167838979AE
مكلف  فبباأنببت  لبببذا   ch1.A.1:بالقاعة �ببش   8.30 البب�ببسبباعببة   2017/4/6
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/622 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهما/1- حممد نواز �سودري �سودري امام بخ�ش جمهول 
�ش.م.ع  الوطني  القيوين  ام  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد  كلندر عبداهلل ح�سني  وميثله:خالد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )85144.18( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فببان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طببالببب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/586 تنفيذ جتاري
موروانى  دا�ببش  ا�سن  مبببورواين  كي�سان  جبباى  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
2- متني للكهربائيات �ش.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقببام  قد  بببادلىل  ارجببون  التنفيذ/ناري�ش 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )270670( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجبببراءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/563 تنفيذ جتاري
النعيمي  ال�سرهان  ابراهيم  ح�سن  علي  خالد  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني 
الدعوى  عليك  اأقبببام  قببد  ح�سني  عبببببداهلل  كلندر  وميثله:خالد  �بببش.م.ع 
الببتببنببفببيببذيببة املبببذكبببورة اعبببباله والبببزامبببك بببدفببع املبببببلببغ املببنببفببذ ببببه وقبببدره 
)876285.34( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
اللتزام  عببدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجبببراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/392 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سدهما/1- قمر الن�ساء نواز حممد جمهول حمل القامة 
عليك  اأقببام  قد  جعفر  معو�ش  م�سعد  التنفيذ/عمرو  طالب  ان  مبا 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والببزامببك  اعبباله  املببذكببورة  التنفيذية  الببدعببوى 
وقدره )21736( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
عدم  حببالببة  يف  بحقك  التنفيذية  الجببببراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فببان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/588 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهما/1- اجلر�ش الذهبي للمزاد العلني �ش.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/امام احمد عبداهلل عالونه قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقببدره )876285.34( درهببم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   2- 
ال�سيارة مو�سوع الدعوى )نوع تويوتا يار�ش طراز 2014( وعليه  او رد 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/479  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ك ام للتجزئة �ش.ذ.م.م - فرع جمهول حمل القامة 
اأقبببام  عليك  ببببادوا مببانببويببل  قببد  مبببا ان طالب التنفيذ/مارك جببوزيببف 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهببم   )15207(
مبلغ )1246( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2016/4220  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- �سوبكون للخدمات الفنيه �ببش.ذ.م.م جمهول حمل 
اأقبببام  عليك  قببد  امببري ح�سني   التنفيذ/مفيظ  القببامببة مبببا ان طببالببب 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   )1097320(
مبلغ )969( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/332  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  �بببش.ذ.م.م  التنظيف  خلدمات  فلورا  �سده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   قببد  احببمببد   فببريببد  اعببظببم  التنفيذ/حممد  القببامببة مبببا ان طببالببب 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )9724( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/203 تنفيذ مدين  
املنفذ �ببسببده/1-  هيثم حممد �سالح اجلويد  جمهول حمل  اىل 
الطارات  لتجارة  ال�سريع  التنفيذ/الهدف  طالب  ان  مبا  القامة 
اعاله  املبببذكبببورة  التنفيذية  الببدعببوى  عليك  اأقببببام  قببد  �ببببببش.ذ.م.م  
درهببم اىل طالب  وقببدره )11389(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/28  ا�صتئناف عقاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- زاهرا م�سهور به �سهره حبيب اهلل ارمان  جمهول 
كنعان   رانببا ماين وميثله:�سمري حليم   / امل�ستاأنف  ان  القامة مبا  حمل 
قببد ا�ببسببتبباأنببف / احلببكببم البب�ببسببادر بببالببدعببوى رقببم 2016/108 عببقبباري كلي 

بتاريخ:2017/1/24     
 10.00 ال�ساعة   2017/3/22 املببوافببق  الربببعبباء   يببوم  جل�سه  لها  وحبببددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رقببم  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

مذكرة اعالن بالن�صر
                  يف  الدعوى 2016/1  ا�صتئناف اأمور م�صتعجلة عقاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- تريدنت انرتنا�سيونال هولدينجز �ش.م.خ 2- �سي ا�ش 
ات�ش كيه دبي للمقاولت ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / نور 
بنك )م�ساهمة عامة( - �سابقا بنك نور ال�سالمي �ش.م.ع وميثله:عبدالعزيز 
خليفة م�سعود �سيخان الهنائي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
ببببتببباريبببخ:2017/3/13 وحبببددت لها  رقببم 2015/3 دعببباوي م�ستعجلة عببقبباري 
رقم  بالقاعة  ال�ساعة 17.30 م�ساء   املوافق 2017/4/5  الربعاء   يوم  جل�سه 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  مببن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.8

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
       اعالن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/15  ا�صكالت عقاري
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم:2013/561 تنفيذ عقاري

 لوقف الجراءات التنفيذية
طالب الإعالن:م�ست�سكل:فورت�سن هوم للعقارات

املطلوب اعالنه:امل�ست�سكل �سده:1 فورت�سن هومز انف�ستمنت ليمتد
، جمهول حمل القامة

مو�سوع العالن:
نعلنكم بانه قد حتببددت جل�سة يببوم الحببد املبببوافبببق:2017/3/19 البب�ببسبباعببة:11:00 �ش 
بالقاعة:ch1.B.6 للنظر يف ال�سكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة 

تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/484  ا�صتئناف جتاري    

ل�ساحبها  لال�ست�سارات  انرتنا�سيونال  �سربد  موؤ�س�سة   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
ومالكها/عبداهلل بن بندر بن عبدالعزيز ال �سعود 2- �سركة �سربد انرتنا�سيونال 
�ببش.م.ح عجمان  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / �سامي حممد �سالح 
اليحيى وميثله:احمد مهري خمي�ش عبيد بن م�سحار  قد ا�ستاأنف / احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم 2015/300 جتاري جزئي . وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 
يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2017/4/10

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/371  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- نوال علي يو�سف علي زاده جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
اأقام  قببد  املببازمببي  مبببراد حممد  �بببش.م.ع وميثله:من�سور حممد  ال�ببسببالمببي  دبببي  بنك 
املدعي عليها مببلغ وقدره )2.066.083(  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وحببددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم 
2017/3/21  ال�ساعة 08.30 �ش بالقاعة:ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
التجارية  املحكمة  الدعوى من  احالة  بان مت  ، علما  الأقببل  اأيببام على  اجلل�سة بثالثة 

الكلية اىل املحكمة التجارية اجلزئية  . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/137  ا�صتئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- حممد عو�ش العمري  جمهول حمل القامة مبا 
لل�سناعات  عمريت  �سركة  مالك   - الزعبي  حممد  احمد   / امل�ستاأنف  ان 
احلكم   / ا�ستاأنف  قببد  الببعبببببدويل   حممد  عبببببداهلل  وميثله:ح�سن  م.م.ح 

ال�سادر بالدعوى رقم 2016/1721 مدين جزئي     
وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2017/3/27 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  مببن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رقببم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/1288  ا�صتئناف مدين    

الدقاق  جمهول حمل  رمببزي  نزيه  نور  امل�ستاأنف �سده/ 1- حممد  اىل 
التاأمني  واعببادة  للتاأمني  الوطنية  دبي  /�سركة  امل�ستاأنف  ان  القامة مبا 
�ببش.م.ع  قد ا�ستاأنف / احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/1093 مدين 
ال�ساعة   2017/3/30 املببوافببق  اخلمي�ش   يببوم  جل�سه  لها  وحببددت  جزئي  
او  ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم  بالقاعة رقم  10.00 �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/20  مدين كلي

اىل املببدعببي عليه / 1- وا�ببسببيببنببي جببيببفببري  جمببهببول حمببل القبببامبببة مبببا ان املببدعببي/
اأقام  قد  ال�سام�سي   العوي�ش  رحمه  عبداهلل  رحمه  وميثله:عبداهلل  جيفريى  وا�سينى 
املوؤرخ  التاأميني  الرهن  ا�سل عقد  تزوير  باثبات  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك 
الرا�سي والمالك  دائرة  ب�سجالت  رقبببم:2012/1505  وامل�سجل حتت  يف:2012/4/11 
دبي  بامارة  اخلام�سة  الثنية  مبان مبنطقة  عليها من  وما  رقببم:542  الر�ببش  لقطعة 
يوم  الحد  لها جل�سة  والتعاب. وحببددت  وامل�ساريف  والر�سوم  يكن  كاأن مل  واعتباره 
مكلف  فبباأنببت  لبببذا   Ch2.E.21 بببالببقبباعببة  �ببش   9.30 البب�ببسبباعببة   2017/3/19 املببوافببق 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2016/3193 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- فخر البحر للمالحة �ش.ذ.م.م ، �سابقا والتي ا�سبح ا�سمها 
حافظ   -2 �بببش.ذ.م.م  وامل�سروبات  الغذائية  املببواد  لتجارة  البحر  حاليا:�سدر 
احببمببد بببحببراين جمببهببويل حمببل القببامببة مبببا ان طببالببب التنفيذ/ا�ش ا�ببش بي 
التجارة العامة �ش.ذ.م.م وميثله:عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�سن املرزوقي 
املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
به وقدره )1309130( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجببراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/504 تنفيذ جتاري

القامة  حمببل  جمهول  فيوات�ساواجنول  ايكابان  �ببسببده/1-  املنفذ  اىل 
وميثله:خالد  �ببش.م.ع  الوطني  القيوين  ام  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا 
كلندر عبداهلل ح�سني قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
طالب  اىل  درهببم   )84221.81( وقبببدره  بببه  املنفذ  املبلغ  بدفع  والببزامببك 
الجبببراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فببان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/395 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- عمران حممد رفيق �سودري حممد رفيق جمهول 
�ش.م.ع  الوطني  القيوين  ام  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد  كلندر عبداهلل ح�سني  وميثله:خالد 
 )125953.33( وقبببدره  بببه  املنفذ  املبلغ  بدفع  والببزامببك  اعبباله  املببذكببورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/572 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- فين�سر كوميونيكي�سنز منطقة حرة ذ.م.م جمهول 
ذ.م.م  حرة  منطقة  �سالي�سز  التنفيذ/داتا  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
وميثله:�سفيع حممد ابراهيم قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اىل  درهببم   )53867.51( وقبببدره  بببه  املنفذ  املبلغ  بدفع  والببزامببك  اعبباله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/176 تنفيذ جتاري
كاراديراكات   -2 �ببش.ذ.م.م  العامة  للتجارة  احلافز  �سده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/حممد  ان طالب  القببامببة مبببا  �ببسبباران حممد جمهويل حمببل 
عبا�ش زكي حجازي وميثله:�سفيع حممد ابراهيم قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )142615( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/17 تنفيذ جتاري

جمهول  ليمتد  �سي�ستمز  وايرلي�ش  تيكور  �سركة  �ببسببده/1-  املنفذ  اىل 
لوجي�ستيك  لينك  تريد  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مبببا  القببامببة  حمببل 
عليك  اأقببام  قد  تهلك  حممد  عبدالرزاق  وميثله:را�سد  العامة  للتجارة 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طببالببب  اىل  درهبببم   )4432926(
اللتزام  عببدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجبببراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/580 تنفيذ جتاري

ال علي جمهول  املنفذ �سده/1- مرمي عبدالعزيز حممد عبداهلل  اىل 
�ش.م.ع  الوطني  القيوين  ام  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
التنفيذية  اأقام عليكم الدعوى  وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني قد 
 )1337.6.33( وقبببدره  بببه  املنفذ  املبلغ  بدفع  والببزامببكببم  اعبباله  املببذكببورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/510  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- راديكال فودز م.د.م.�ببش جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/جيتندرا �سورانة  وميثله:عبداهلل �سيف �سامل خمي�ش 
النقبي قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهببم   )190254( وقببدره  به  املنفذ  املبلغ 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )8175( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/1770  ا�صتئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- فيوت�سر دييل للتجارة العامة �ش.ذ.م.م  جمهول 
ايبببران وميثله:حممد  �ببسببادرات  بنك   / امل�ستاأنف  ان  القببامببة مبببا  حمببل 
ابببراهببيببم حممد احببمببد حممد الببقببا�ببسببم  قببد ا�ببسببتبباأنببف / احلببكببم ال�سادر 

بالدعوى رقم 2016/738 جتاري كلي بتاريخ:2016/11/24     
وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2017/4/10 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  مببن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رقببم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/481  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  �سركة حممد جميل باتي للمقاولت �ببش.ذ.م.م  جمهول حمل 
ابببراهببيببم مببو�ببسببى حمببمببد احلببمببادي وميثله:حممد  املببدعببي/ م�سعل  ان  القببامببة مبببا 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الببدعببوى  عليك  اأقبببام  قببد  التميمي  ح�سن  حممد  طببالل 
املدعي عليهما مببلغ وقدره )30.000( درهم )ثالثون الف درهم اماراتي( والر�سوم 
وامل�ساريف والتعاب.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني   املوافق  2017/3/20   ال�ساعة 
قانونيا  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch 2.E.22 بالقاعة  8.30 �ش 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

مذكرة اعالن بالن�صر
             يف  الدعوى 2016/278  ا�صتئناف تنفيذ جتاري    

ذ.م.م  جمهول  حببرة  �سركة منطقة  دبببي  بببريل   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / جمانة ال�سعيد وميثله:ريا�ش عبداملجيد 
حمببمببود الببكبببببان  قببد ا�ببسببتبباأنببف البببقبببرار/ احلببكببم البب�ببسببادر بببالببدعببوى رقم 

2014/31 تنفيذ عقاري بتاريخ:2016/12/18     
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2017/4/19 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

       اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/2062  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سهيب عبداهلل دروي�ش احل�سنى  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأقام  ميثاق للتامني التكافلي �ببش.م.ع - فرع دبي وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن   قد 
توؤدي  بببان  ا�سليا(  )املدعية  تقابال  عليها  املدعي  بببالببزام  املطالبة  ومو�سوعها  الببدعببوى  عليك 
للمدعية بالتقابل مبلغ وقدره )101.850( درهم )مئة وواحد الف وثمامنائة وخم�سون درهم( 
والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 وقدرها  القانونية  الفائدة  مع 
وامل�ساريف واجراء املقا�سة الق�سائية بني اي مبلغ قد يحكم به املدعية ا�سليا يف دعواها ال�سلية 
واملبالغ امل�ستحقة للمدعي عليها ا�سليا يف دعواها املتقابلة .  وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق  
2017/3/26   ال�ساعة 8.30 �ش 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 الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/556  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- حممد عتيق مهدي عبداهلل جمهول حمل القامة 
اأقبببام عليك  قببد  �ببببش.ذ.م.م  املببدعببي/الببدولببيببة لالجهزة اللكرتونية  ان  مبببا 
 )11950( وقببدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
درهم والر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
  2017/3/21 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وحببددت  التام.  ال�سداد  وحتى 
ال�ساعة 9.00 �ش مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/696  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ديفجن ايفنت - ديف�سنز للحفالت جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/كورت�ش كالك�ش للمعجنات قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليه مببلغ وقدره )33000( درهم والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 9% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة وا�سرتداد �سيك 
ال�سمان مببلغ )10000( درهم. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ش املوافق 2017/3/23  
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   ch2.D.19:بالقاعة 08.30 �ش  ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ، علما بان مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية  . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2016/1973  جتاري كلي                                        

�ببش.ذ.م.م 2- ح�سن غالمر�سا بردبار 3- مطعم  اب�سار اليرانية  اىل املدعي عليه/1- حلويات 
اإبراهيم  اأن املدعي/ بنك �سادرات ايران وميثله :  اب�سار �ببش.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا 
حممد اأحمد حممد القا�سم - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/2/23  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك �سادرات ايران حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : بالزام 
املدعي عليهم بالت�سامن بان يوؤدوا للمدعي مبلغ )1.288.573.87( درهم )فقط مليون ومائتان 
ثمانية وثمانون الف وخم�سمائة وثالثة و�سبعون درهما و�سبعة وثمانون فل�سا( والفائدة بواقع 
9% �سنويا على ذلك املبلغ من اليوم التايل لتاريخ :2016/10/27 حتى ال�سداد التام ف�سال عن 
املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف  اتعاب  الف درهم مقابل  امل�ساريف ومبلغ 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2016/1175  جتاري كلي                                        
اله طاهري  بديع  ر�سا  �ببش.ذ.م.م 2- حممد  العامة  للتجارة  عليهم/1- مرو�ست  املحكوم  اىل 
زاده مرو�ست 3- مهرداد منوجهر احتاد مرو�ستى جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/26  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك �سادرات 
ايران حكمت املحكمة اول مبثابة احل�سوري للمدعي عليهم الوىل والثاين والثالث/بالزامهم 
بالت�سامن والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ )ثالثة ماليني و�ستمائة وثمانية 
بواقع %9  القانونية  والفوائد  فل�سا(  واربعة ع�سر  الفا ومائة وثالثة وثمانون درهما  و�ستون 
امل�ساريف  والزامكم  التام  ال�سداد  النزاع احلا�سل يف:2016/4/26 حتى  قيد  تاريخ  �سنويا من 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة - ثانيا:باثبات ترك اخل�سومة بالن�سبة للمدعي عليهما 
الرابعة واخلام�سة والزام املدعي مب�ساريف الرتك. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  العببالن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2016/855  مدين جزئي                                        

اىل املحكوم عليه/1- مكتب علي حممود للمحاماة وال�ست�سارات القانونية وميثلها مالكها/
املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بببان  نعلنكم  القببامببة  حمببل  جمببهببول  حممد  حمببمببود  علي 
الرفاعي  علي  ال�سيد  ال�سعيد  ل�سالح/ماهر  اعبباله  املببذكببورة  الدعوى  يف    2017/2/6 بتاريخ  
 )63000( مبلغ  للمدعي  يبببوؤدي  بببان  عليه  املببدعببي  بببالببزام  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت 
درهم )ثالثة و�ستون الف درهما( والفوائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية 
بالر�سوم  والزامه  به  املق�سي  املبلغ  ا�سل  تتجاوز  ال  على  ال�سداد  متام  وحتى  يف:2016/5/16 
وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  العببالن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/98  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-دبي ليف �ستايل �سيتي )فرع اي تي ايه �ستار للم�سروعات ذ.م.م( 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /انرتكون فايف ليمتد وميثلها/ح�سني ادم علي 
ابراهيم وميثله:ح�سني علي ح�سن البناي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
ببطالن عقد الت�سوية والزام املدعي عليه مببلغ وقدره )19.230.399( درهم والر�سوم 
التام.  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتببعبباب  وامل�ساريف 
 : بالقاعة  ال�ساعة 11.00 �ش  املوافق 2017/3/23    يوم اخلمي�ش  لها جل�سة  وحببددت 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا    Ch 1.B.8

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
       اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/76  مدين كلي
اىل املدعي عليه / 1- بوجا هاربان�ش اوبببروي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
جاناك دولري ميهتا   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ )1000000( درهم الزام املدعي عليها بان تقوم بعمل توكيل للمدعية 
للمدعيه مبلغ )3000 درهم(  تببوؤدي  وبان  لها  اململوك  العقار  للت�سرف يف ح�ستها يف 
تبباريببخ:2017/2/15 متنع فيه عن عمل التوكيل امل�سار  عن كل يوم تاخري ابتداء من 
اليه .  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2017/3/21   ال�ساعة 9.30 �ش بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/1770  ا�صتئناف جتاري    

قا�سم  عبببادلبببيبببان 2- جمببيببد  قببا�ببسببم  �بببسبببده/ 1- جمببتبببببى  املبب�ببسببتبباأنببف  اىل 
ايران  بنك �سادرات   / امل�ستاأنف  ان  القامة مبا  عادليان  جمهول حمل 
وميثله:حممد ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم  قد ا�ستاأنف / احلكم 

ال�سادر بالدعوى رقم 2016/738 جتاري كلي بتاريخ:2016/11/24     
وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2017/4/10 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  مببن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رقببم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/1977 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- احمد �سالح عبداهلل خمي�ش الرم�سي  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
ابوظبي  ل�سالح/م�سرف  اعببباله  املببذكببورة  الببدعببوى  يف    2017/2/9 بببتبباريببخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
ال�سالمي  - فرع دبي - حكمت احلكمة مبثابة احل�سوري اأول : بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي للم�سرف 
والزمته  درهببم  وواحببد وخم�سني  و�ستمائة  الف  و�ستني  و�ستة  وقببدره 866151.04 ثمامنائة  املدعي مبلغ 
م�سروفات هذا ال�سق من الدعوى ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات 
- ثانيا : بعدم اخت�سا�ش املحكمة قيميا بنظر طلب امل�سرف املدعي املتعلق بقيمة م�ستحقاته عن بطاقتي 
اإدارة الدعوى  الئتمان  وباحالة هذا ال�سق من الدعوى بحالته للمحكمة اجلزئية لنظره وعلى مكتب 
الدعوى.  حكما  ال�سق من  الف�سل يف م�سروفات هذا  اعالن من مل يح�سر من اخل�سوم بذلك وابقت 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/1468 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- اإ�ش ام نظام �سركار حممد ابو القا�سم  جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ  2016/12/21  يف الدعوى  بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
الدور  �ساحب  احل�سابي  اخلبري  بتعيني  املحكمة  بحكمت  احلببق  �سراج  علم  ل�سالح/نور 
النزاع بني الطرفني وفقا للقانون وما هو من�سو�ش عليه  باجلدول حمكما للف�سل يف 
ا�سهر من تاريخ  التحكيم خالل �ستة  ان ينتهي  ال�سراكة املربمة بينهما على  اتفاقية  يف 
جل�سة التحيكم الوىل وحتدد اتعابه مبعرفته والزمت املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/1206 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليهما/1- �سركة نخ�ست وار للتجارة العامة - �ش  ذم م 2- عبداهلل علي تخت دار - 
ب�سفته كفيل �سامن لدين �سركة نخ�ست وار للتجارة العامة - �ش ذ م م  جمهويل حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/12/15  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/بنك ملي ايران - فرع �سركة اجنبية( حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري  بالزام املدعي 
بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ وقدره 1000000 مليون درهم  عليهما 
ال�سداد  متام  وحتى   2016/3/16 تاريخ  من  تبداأ  �سنويا   %9 بواقع  ب�سيطة  فائدة  عن  ف�سال 
والزمتهما امل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/1133 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليهما/1- جواد ال�سرق للتجارة - �ش ذ م م 2- غنغادهار �سيفناين فا�ساندمال  
جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/26  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/البنك التجاري الدويل - �ش م ع  بالزام املدعي عليهما ان يوؤديا 
بالت�سامن والتكافل اىل البنك املدعي مبلغ وقدره 6.326.152 درهم )�ستة ماليني وثالثمائة 
 %9 باملائة  ت�سعة  بواقع  ب�سيطة  وفائدة  درهما(  وخم�سون  واثنان  ومائة  الفا  وع�سرين  و�ستة 
�سنويا من تاريخ 2016/4/28 وحتى  متام ال�سداد والزمتهما بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة  ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/982 جتاري كلي                                                

 - م   2- حممد �سمري غاليني  م  ذ   - للتخفي�سات  ال�سني  اأر�ببش  املحكوم عليهما/1- مركز  اىل 
م  جمهويل حمل  م  ذ   - للتخفي�سات  ال�سني  ار�ببش  �سركة مركز  ملديونية  �سامن  كفيل  ب�سفته 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/11/24  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/بنك دبي التجاري - �ش م ع حكمت املحكمة - مبثابة احل�سوري :- بالزام املدعي 
عليهما ان يوؤديا بالت�سامن والتكافل اىل البنك املدعي مبلغ مقداره 582283.31 درهم )خم�سمائة 
واثنان وثمانون الفا ومائتان وثالثة درهما وواحد وثالثون فل�سا( م�سافا اليه فائدة ت�سعة باملائة 
�سنويا   %9 بواقع  الجمايل  على  فائدة  ثم   2016/4/7 وحتى   2015/12/31 تاريخ  9% من  �سنويا 
من تاريخ 2016/4/7 وحتى متام ال�سداد والزامكما بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/943  جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليهما/1- تريربغ انرتنا�سونال تريدينغ - م م ح  2- برمود �سادا - جمهويل 
يف    2016/11/17 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بببان  نعلنكم  القببامببة  حمل 
املحكمة مبثابة  ع حكمت  م  �ببش   - الببتببجبباري  دبببي  ل�سالح/بنك  اعببباله  املببذكببورة  الببدعببوى 
احل�سوري :  بالزام املدعي عليهما الوىل والثاين  بالت�سامن والتكافل فيما بينهم بان 
يببوؤدوا للبنك للمدعي مبلغ  6.783.916.63 درهم )فقط �ستة ماليني و�سبعمائة ثالثة 
وثمانون الف وت�سعمائة وت�سعة ع�سر درهما وثالثة و�ستون فل�ش والفائدة القانونية بواقع 
التام وامل�ساريف ومبلغ الف درهم  ال�سداد  9% من تاريخ املطالبة يف 2016/7/12  وحتى 
يوما  ثالثني  خببالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/145  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1-�سركة مزن - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/امالك 
اأبوبكر احمد احلمادي   نعلنكم باحلكم  للتمويل - �ش م ع وميثله : عبداللطيف حممد 
ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/17 عقاري كلي يوم الثنني بتاريخ  2016/12/5  باعتباره 
�سندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )761802( درهم وت�سليمه اىل طالب 
التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن  2- بف�سخ التفاقية 
الثالثية املوؤرخة 2008/9/3 املربمة بني املدعي واملدعي عليهما عن الوحدة العقارية رقم 
302 البناء ا�ش 4-  10 ايه 5 مبجمع رمرام وملحقاتها التفاقية ال�سلية املربمة بني املدعي 
واملدعي عليها الوىل 2-  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2016/3304   تنفيذ جتاري  
م  جمهول حمل  م  ذ   - للمقاولت  �سركة ماموت  �ببسببده/1-  املنفذ  اىل 
بال�ساحنات  لببلببنببقببل  البببواحبببة  الببتببنببفببيببذ/طببائببر  طببالببب  ان  القبببامبببة مببببا 
الثقيلة - �ش ذ م م وميثله : �سوق حم�سن بدر الكثريي  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)404331.26( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
اللتزام  عببدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجبببراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/353  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-ماثيو كوتي باراير كوناتيل  جمهول حمل القامة مبا 
الناخي  غريب  خمي�ش  عبداهلل   : وميثله  التجاري  ابوظبي  بنك  املدعي/  ان 
املتنازع �سده بان  بالزام  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  اآل علي قد 
القانونية  والفائدة  درهم(  املتنازع مبلغ وقدره )1.693.110.57  للبنك  يوؤدي 
ال�سداد  الدعوى وحتى  تاريخ رفع  تاريخ 2016/12/13 وحتى  بواقع 12% من 
التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  
املوافق  2017/3/27  ال�ساعة 9.30 �ش بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
او  مببذكببرات  مببن  لديك  مببا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مببن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2016/7834  عمايل جزئي              

املدعي عليه / 1-�ساجد ح�سني حممد مو�سي جمهول حمل  اىل 
اأقببام عليك  القببامببة مبا ان املببدعببي/ امب مارك�ش انببد رايت�ش   قد 
 )19042( مبلغ  �ببسببداد  عليه  املببدعببي  البببزام  ومو�سوعها  الببدعببوى 
درهم ت�سعة ع�سر الف واثنان واربعون درهببم.  وحددت لها جل�سة 
بالقاعة  �ببش  البب�ببسبباعببة 8.30  املبببوافبببق  2017/3/20   الثببنببني   يبببوم 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لببذا   Ch1.A.5
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2016/1627   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- �سحر احلياة لتجارة اللعاب -�ش م م  جمهول 
�سجاعي   عبببببدالببه  التنفيذ/من�سور  طببالببب  ان  مبببا  القببامببة  حمببل 
بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )18792( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

انذار عديل بالن�صر
   رقم 2017/1643   

املخطر : �سركة الواحة لال�ستثمار – ذ.م.م، وميثلها بالتوقيع ال�سيد/ �سعيد عبد العزيز دروي�ش – م�سري اجلن�سية يحمل بطاقة 
هوية اإماراتية رقم )9-0717215-1959-784 ( مبوجب توكيل من مدير ال�سركة ال�سيد / ا�سف �سيف الدين ما�سرت  ، 
 هندى اجلن�سية ، م�سدق من الكاتب العل بدبي حتت رقم حمرر  )2008/1/67940(  بتاريخ 2008/06/30 م هاتف  : 0509227346

املنذر اإليه: �سركة راجا العاملية خلدمات ال�سحن �ش.ذ.م.م - عنوانه : جمهول حمل الإقامة
املو�سوع : انذار عديل بالن�سر

قيمته   ،والبالغ   )232152( رقم  �سيك   : التالية   بالبيانات  املرجتعة  ال�سيكات  قيمة  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  يخطر 
)23،391 (  وامل�ستحق بتاريخ 2016/10/01  م  ، امل�سحوبة على بنك دبي ال�سالمي وال�سيك رقم )232153 ( والبالغ قيمته 
)23،391 ( درهم وامل�ستحق بتاريخ 2017/01/01  م  وامل�سحوب على بنك دبي ال�سالمي ، ويف حالة عدم التزام املنذر اليه ب�سداد 
قيمة ال�سيكات املرجتعة يتوجب عليه اإخالء العني املوؤجرة وت�سليم املنذر مفتاح العقار و�سداد القيمة اليجارية حتى تاريخ 
الخالء التام  ، وت�سليم العقار للمنذر خالية من ال�سواغل و�سداد كامل مبالغ ا�ستهالك املاء والكهرباء حتى تاريخ الخالء 
وذلك فى مدة اق�ساها )30( يوم من تاريخ ا�ستالم هذا العالن ، وال �سوف ي�سطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية 
�سده مبا فيها اقامة الدعوى الق�سائية وا�ست�سدار امر الداء ، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واأتعاب 
املحاماة  .  ويحتفظ املنذر بحقه كامال مبطالبة املنذر اليه بالتعوي�ش والعطل وال�سرر عند اأي تاأخري فى دفع املبلغ واخالء 
العقار فى الوقت املحدد ، وال�سوف ي�سطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية  �سده مبا فيها اقامة الدعوى الق�سائية 

وا�ست�سدار امر الداء ، مع حتميل  املنذر اليه بكافة  ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/1959 جتاري كلي                                                

املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  �سينغ جمهول حمل  انببدار  �سا�سار  �سينغ  هارجيت  عليه/1-  املحكوم  اىل 
ابوظبي  بنك  ل�سالح/  اعبباله  املببذكببورة  الببدعببوى  يف    2017/2/16 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
التجاري -  فرع دبي - حكمت احلكمة مبثابة احل�سوري اأول : بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي للبنك 
املدعي مبلغ وقدره 1628097.07 مليون و�ستمائة وثمانية وع�سرين الف و�سبعة وت�سعني درهم و�سبعة 
ال�سداد والزمته  تاريخ 2015/12/1 وحتى متام  �سنويا من  فل�ش ف�سال عن فائدة ب�سيطة بواقع %9 
م�سروفات هذا ال�سق من الدعوى ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة - ثانيا : بعدم اخت�سا�ش 
الئتمانية  البطاقات  عن  مب�ستحقاته  املتعلق  املدعي  البنك  طلبات  من  ال�سق  بنظر  قيميا  املحكمة 
الدعوى.   من  ال�سق  ذلك  م�سروفات  يف  الف�سل  وابقت  لنظره  اجلزئية  للمحكمة  بحالته  وباحالته 
هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/1882 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- زيا وك�سو زهيو  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
ابوظبي  املذكورة اعاله ل�سالح/بنك  الدعوى  بتاريخ  2017/1/26 يف  املنعقدة  بجل�ستها 
التجاري - فرع - بالزام املدعي عليه ان يوؤدي اىل البنك املدعي مبلغ مقداره 693258.79 
درهم )�ستمائة وثالثة وت�سعني الف وثالثمائة وخم�سة وع�سرين درهما وت�سعة و�سبعني 
ال�سداد  متببام  وحتى   2016/8/4 تاريخ  من  �سنويا  باملائة  ت�سعة   %9 بواقع  وفائدة  فل�سا( 
والزمته بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك 
من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
را�سد بن  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  العببالن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/1025 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليهم/1- ال�ساعي للتجارة العامة - �ش ذ م م  2- اي�سوار �سوداري نايف �سينغ 3- اروب 
بو�ش انيل كومار بو�ش  4- متلي�ش رام �ساند �سولنكي جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/16  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك دبي التجاري 
مبلغ مقداره  املدعي  البنك  اىل  والتكافل  بالت�سامن  يببوؤدوا  ان  عليهم  املدعي  بالزام   - ع(  م  )�ببش 
درهما  وثالثون  و�سبعة  الببف  وع�سرون  و�ستة  ومائتان  ماليني  �ستة  فقط   درهببم   6.226.037.31
اإماراتيا وواحد وثالثون فل�سا( وفائدة بواقع ت�سعة باملائة 9% �سنويا من تاريخ 2016/4/18 وحتى 
متام ال�سداد والزمتهم بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا 
ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/1409 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- عي�سى �سعيد مفتاح را�سد النعيمي  جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2016/12/8 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املببدعببي عليه بان  بببالببزام  ع  �ببش م  الببتببجبباري -  دبببي  اعببباله ل�سالح/بنك  املببذكببورة 
يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره 402.150.00 درهم وفوائد بواقع 9% من تاريخ 
2016/7/17 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليه امل�ساريف ومبلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/1069 جتاري كلي                                                

 -3 املحدودة  ال�سبع كوربوري�سن  البحار   -2 م  م  ذ  �ش   - العاملية  �سوفيتيك  املحكوم عليهم/1-  اىل 
جعفر ح�سن منزوي 4- مرت�سى جعفر منزوي 5- حممد ر�سا جعفر منزوي 6- جمتبى منزوي  
يف    2017/1/16 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بببان  نعلنكم  القببامببة  ميحل  جمهول 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/البنك التجاري الدويل - �ش م ع -  بالزام املدعي عليهم  بالت�سامن 
والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا  للبنك للمدعي مبلغ 12.691.428 درهم )فقط اثنا ع�سر مليون 
بواقع  %9  القانونية  والفوائد   ) درهما  واربعمائة ثمانية وع�سرون  الف  وت�سعون  واحد  و�ستمائة 
�سنويا من تاريخ املطالبة يف 2016/4/19  وحتى متام ال�سداد وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/1408 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1-  خالد م�سعود عبد اهلل م�سعود  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/23  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/بنك دبي التجاري - �ش م ع : بالزام  املدعي عليه بان يوؤدي اىلاملدعي مبلغ 
والزمته  دراهببم(  وثمانية  ومائتان  الفا  وثمانون  واثنان  درهم)مائتان    282208.04
زاد  ما  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهببم  ثالثمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم 
على ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2016/1071  ا�صتئناف جتاري   
رمنكال  جمهول  1-طببه حممد ح�سن �سالح  امل�ستاأنف �سده/  اىل 
 حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /م�سرف الإمارات ال�سالمي - �ش م ع   
جتاري   2015/1620  : رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف    قد 
كلي بتاريخ 2016/7/12    وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء   املوافق 
 ch2.E.23 رقببم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة     2017/4/4
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2016/1975  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-�ساحلة احمد ابراهيم الكيت ال علي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك دبي ال�سالمي - �ش م ع وميثله : عبداهلل خمي�ش غريب الناخي 
اآل علي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها  ب�سداد 
مبلغ وقدره )2.519.531 درهم( عبارة عن املديونية املرت�سدة يف ذمة املدعي عليها 
والزام املدعي عليها والزام املدعي عليها الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   
بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ش  املببوافببق  2017/3/27   يببوم الثنني   وحببددت لها جل�سة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2016/109  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- �سون انف�ستمنت�ش ليمتد  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/منري 

حممود عبدال�سالم ال�سريف وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن العقارات التالية:رقم الر�ش:29 - 
جممع دبي لال�ستثمار الول - الببوحببدات:166-167-170-174-175-239-397-360-312 - ا�سم 
املبنى �سون بزن�ش بارك - رقم الر�ش : 29 - جممع دبي لال�ستثمار الول - الوحده:140 ا�سم 
الوحده:-32  - الول  دبببي لال�ستثمار  الر�بببش:29 - جممع  رقببم   - بببارك   بزن�ش  املبنى:�سون 

. بارك  بزن�ش  �سون  املبنى  ا�سم   -  RETALL
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/167  تنفيذ عقاري   
ان طالب  تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد  جمهول حمل القامة مبا  املنفذ �سده/1- �سركة  اىل 

التنفيذ/علري�سا ح�سني طهما�سبى وميثله:عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�سن املرزوقي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/23 عقاري كلي واملعدل بال�ستئناف رقم:204/2016 

ا�ستئناف عقاري يوم الحد بتاريخ:2017/1/3   باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:
بواقع 9% حتى متام  القانونية  والفائدة  ب�سداد مبلغ وقدره )321798.28( درهم  بالزامكم   -1
ال�سداد وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
2- ف�سخ اتفاقية البيع مو�سوع الدعوى واملببوؤرخ يف:2007/9/2 عن الوحدة رقببم:808 بالطابق 

D مب�سروع دبي لجون مبجمع دبي لال�ستثمار .  + الثامن ببناية 25 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01151/2017 / �صكني   
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/08469/2016  �صكني- ايجارات بالن�صر

اىل املنفذ �سده : �سكوب لتجارة الو�سائل العالنية - ذ م م 
جمهول حمل القامة   

�سبيب  العقارية )بن  �سبيب  الواحد بن  التنفيذ: عبد  حيث تقدم طالب 
العقارية �سابقا( 

 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:
اربعة   )14087( وقببدره  مبلغ  ب�سداد  امل�ستاأجرة  عليها  املدعي  بالزام   -1
الببفببرتة من  بببدل اليببجببار عببن  الببف و�سبعة وثمانون درهببم قيمة  ع�سر 

2016/3/6 حتى 2016/7/19 
2- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

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

يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00209/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/04483/2016  جتاري - ايجارات بالن�صر

 اىل املنفذ �سده :  مركز نيو ادمن للتدريب  ، وحربي حممد عبد العزيز ال�سامي -  
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: �سركة الإمارات الوطنية لال�ستثمار - �ش  م م   
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

1- حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : اول : الزام املدعي عليها الوىل باخالء العني - حمل الدعوى - 
وت�سليمها خالية من ال�سواغل ، مع الزامها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره  66066 درهم ، وما ي�ستجد 
من بدل اليجار اعتبارا من 2016/4/24 وحتى تاريخ الخالء الفعلي والزمتها بامل�ساريف ، ثانيا : الزام 
ال�سيك ومقداره  يببوؤدي للمدعية مبليغ  ان  املدعي عليها الوىل يف  بالت�سامن مع  الثاين  املدعي عليه 

66066 درهم.
2- حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : اول : الزام املدعي عليها الوىل باخالء العني - حمل الدعوى - 
وت�سليمها خالية من ال�سواغل ، مع الزامها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره  66066 درهم ، وما ي�ستجد 
من بدل اليجار اعتبارا من 2016/4/24 وحتى تاريخ الخالء الفعلي والزمتها بامل�ساريف ، ثانيا : الزام 
ال�سيك ومقداره  يببوؤدي للمدعية مبليغ  ان  املدعي عليها الوىل يف  بالت�سامن مع  الثاين  املدعي عليه 

66066 درهم.
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

حال  ويف  الن�سر  تبباريببخ  مببن  يببوم  ع�سر  خم�سة  خببالل  احلكم  هببذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه

 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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مب�درة نظمته� وزارة »الثق�فة« مبن��صبة �صهر القراءة

اإقبال كبري على »معر�س الكتاب اخلريي« 
بكافة املراكز الثقافية بالدولة

•• اأبو ظبي-الفجر:

و�ببسببط اإقبببببببال كبببببري مببن جببانببب اجلمهور 
وطالب املدار�ش واجلامعات انطلقت اأم�ش 
الذي  اخلببريي«  الكتاب  »معر�ش  فعاليات 
يف  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  تنظمه 
عدد من املراكز التجارية واملراكز الثقافية 

والتي  البببدولبببة  اإمببببببارات  بجميع  املببنببتبب�ببسببرة 
21 من �سهر مار�ش اجلاري  ت�ستمر حتى 
برعاية معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل 
املعرفة، حيث  الثقافة وتنمية  نهيان وزير 
التي  الكتب  اآلف  اخلببريي  املعر�ش  ي�سم 
كانت ح�سيلة مبادرة »بنك الكتاب« كاإ�سهام 
اإىل ما قدمه  اإ�سافة  الأفبببراد،  خببريي من 

عدد من دور الن�سر كم�ساركة منها يف هذه 
املوؤ�س�سات  مببن  وعبببدد  اخلببرييببة،  الفعالية 
العامة واخلا�سة بالدولة، وبع�ش اإ�سدارات 

وزارة الثقافة وتنمية املعرفة.
ومن جانبه عرب اأحمد الهدابي مدير اإدارة 
املعرفة  وتنمية  الببثببقببافببة  بببببوزارة  املببكببتبببببات 
وامل�سرف على املعر�ش اخلريي عن �سعادته 
الأول  اليوم  �سهده  الببذي  الكبري  بالإقبال 
لببالفببتببتبباح املببعببر�ببش اخلبببببريي، مبببوؤكبببدا اأن 
الكتاب  معر�ش  يف  املعرو�سة  الكتب  كافة 
املجتمع احل�سول  لأفببراد  اخلببريي، ميكن 
مبلغ  ببباأي  بالتربع  مبادرتهم  نظري  عليها 
لهيئة  التابعة  الببتببربع  حبب�ببسببالت  يف  مببايل 
الأحمر الإماراتية، موؤكدا اأنه مت التوا�سل 
مع هيئة الهالل الأحمر الإماراتية لو�سع 
املعار�ش  اأيببببببام  طبببببوال  لببلببتببربع  حبب�ببسببالت 
يف  للتربع  اجلمهور  اأمببام  الفر�سة  لإتاحة 
دعم الربامج وامل�ساريع اخلريية يف املجال 
مع  تزامناً  الهيئة،  بها  تقوم  التي  املعريف 

عام اخلري.
واأ�بببسببباف الببهببدابببي اأن الببهببدف مببن اإقببببدام  
ال�سهر  املبادرة يف  الببوزارة على تنفيذ هذه 
م�ستوى  وتعزيز  رفع  هو  للقراءة  الوطني 
الوعي املعريف واملجتمعي؛ من خالل اإر�ساء 
مفهوم العطاء املعريف كاإطار عام ت�سهم فيه 
اأي�سا،  منه  وت�ستفيد  املجتمع  فئات  كافة 
باأن  املجتمع  اأفراد  اأدوار  اإىل تعزيز  اإ�سافة 
يكونوا جزءا من منظومة �سناعة املعرفية 
وامل�ساركة  للتبادل  قنوات  خلق  خببالل  من 
روح  وتعزيز  املجتمع،  اأفبببراد  بببني  املعرفية 
اأن  مو�سحا  الثقافية،  املجالت  يف  التطوع 
مبادرة »بنك الكتاب« التي طرحتها الوزارة 

�سهر  بببدايببة  يف  الثقافية  مببراكببزهببا  بكافة 
القراءة كان لها ثمار جيدة واأنها م�ستمرة 
على مدار العام لتلقي ا�سهامات الأفراد من 
النوعية  هببذه  لتنظيم  والببدوريببات،  الكتب 

من املعار�ش ب�سكل دوري.
واأو�سح  الهدابي اإىل ان هذه هي التجربة 
الأوىل التي ت�سرف عليها الوزارة يف تنظيم 
املبببعبببار�بببش اخلبببرييبببة لببلببكببتببب، حببتببى تكون 
مبا  املجتمع،  فئات  لكافة  متاحة  املببعببارف 
يحقق الهدف الرئي�سي من فعاليات �سهر 
اجلميع  امام  الفر�سة  اإتاحة  وهو  القراءة 
لقتناء الكتب وتنمية عادة القراءة لديهم، 
يببتببيببح كافة  املببعببر�ببش اخلببببريي  اأن  مبببوؤكبببدا 
امام  تتاح  الإن�سانية حتى  املعرفة  جمالت 
ينا�سبه،  ما  فببرد  كل  يختار  لكي  اجلمهور 
املختفة.  العمرية  والفئات  ميوله  ح�سب 

التي  والكتب  الأطفال  كتب  اأن  اإىل  واأ�سار 
والتنمية  ببببالبببرتاث  مببو�ببسببوعبباتببهببا  تببتببعببلببق 
الببببب�ببسببريببة حببظببيببت ببباإقبببببال كبببببري يف اليوم 
اهمية  اإىل  النببظببار  يلفت  مببا  وهببو  الأول، 
الهتمام بهذه النوعية من املو�سوعات يف 

املرحلة املقبلة. 
ومببن جهة اأخبببرى اأعبببرب قطاع وا�ببسببع من 
ابو  مبببن  كبببل  يف  اخلبببرييبببة  املبببعبببرا�بببش  زوار 
ظبي وعجمان وراأ�ش اخليمة واأم القيوين 
والفجرية واملنطقة الغربية ودبا الفجرية 
ومببب�بببسبببايف عببببن تبببقبببديبببرهبببم لبببهبببذه املبببببببببادرة 
وتنمية  الثقافة  وزارة  جانب  من  الطيبة 
املعرفة بتنظيم املعر�ش اخلريي الذي اأتاح 
امامهم مئات العناوين املهمة يف �ستى فروع 
املعرفة، وهو ما �ساعد عدد كبري منهم على 

اقتناء ع�سرات الكتب.

جمعية ال�سحفيني ت�ست�سيف العر�س امل�سرحي » مزيد من الكالم « 
م�ساء  ابوظبي  يف  ال�سحفيني  جمعية  ا�ست�سافت 
ام�ش الول العر�ش امل�سرحي » مزيد من الكالم » 

من تاأليف واإخراج �سالح كرامة العامري.
وتدور امل�سرحية التي �ست�ستمر يف تقدمي عرو�سها 

يف خمببتببلببف امببببببارات البببدولبببة حببببول املببببراوحببببة بني 
ال�سحراء والبحر يف اإطار من الدراما والفانتازيا 
عبببرب تبب�ببسببويببر الببب�بببسبببراع يف الببب�بببسبببحبببراء مبببن اأجبببل 

ال�ستحواذ على املاء لندرة املطر .

على  ال�ستحواذ  اأجببل  من  فال�سراع  البحر  يف  اأمببا 
النجاة من الغرق .وقال املخرج �سالح العامري يف 
ت�سريح خا�ش له لوكالة انباء المارات اإن الهدف 
من امل�سرحية هو اإلقاء ال�سوء حول امل�سكالت التي 

عليها  طغى  حيث  الزمان  هببذا  اإن�سان  منها  يعاين 
البعدان الن�ساين والفل�سفي باأ�سلوب �سل�ش و�سهل 

وعبارات واقعية واإ�سارات رمزية .
م�سريا اإىل اأن م�سرح اأبوظبي ي�سعى دائماً اإىل �سخ 

حتٍد  يف  وهببي  الببفببرقببة  ل�سباب  ين�سم  جببديببد  جيل 
دائم مع نف�سها وذلك اإمياناً من هوؤلء ال�سباب يف 
اأو على  اأينما حل يف �سالة  اأن امل�سرح دائم الوجود 
خ�سبة.يذكر اأن م�سرحية » مزيد من الكالم » فازت 

بجائزة التاأليف امل�سرحي عام 2015 الذي تنظمها 
اإىل  وترجمت  بال�سارقة  والعبببالم  الثقافة  دائبببرة 
الأوروبية  املخرجة  من  تقدميها  ومت  الجنليزية 

زكاية كافينت�ش يف العام املا�سي .

هيئة ال�سارقة للكتاب ت�سارك يف معر�س الريا�س الدويل للكتاب 2017
•• ال�صارقة-الفجر:

�ببسببمببن جبببهبببودهبببا البب�ببسبباعببيببة اإىل 
والثقايف  املعريف  التوا�سل  تعزيز 
والدويل،  الإقليمي  امل�ستوى  على 
للكتاب  البب�ببسببارقببة  هببيببئببة  تبب�ببسببارك 
الريا�ش  مببعببر�ببش  فببعببالببيببات  يف 
والذي   ،2017 للكتاب  البببدويل 
 8 يقام خالل الفرتة املمتدة من 
حتى 18 مار�ش اجلاري، وتنظمه 
وزارة الثقافة والإعالم ال�سعودية، 
مب�ساركة اأكرث من 550 دار ن�سر 

من خمتلف اأنحاء العامل.
وحظي جناح الهيئة بالعديد من 

ال�سخ�سيات،  كبار  مببن  الببزيببارات 
واملببببببببوؤلببببببببفببببببببني، والبببببنبببببا�بببببسبببببريبببببن، 
والإعببببببالمببببببيببببببني، مبببببن اأببببببرزهبببببم 
الأمرية والكاتبة تهاين اآل �سعود، 
والأمري بندر بن �سلمان ال �سعود، 
عبداهلل  للملك  اخلا�ش  امل�ست�سار 
ال�سمري،  ووفبببببببباء  اهلل،  رحبببمبببه 
مبنظمة  احل�سنة  النوايا  �سفرية 
الأمم املتحدة للطفولة يوني�سيف، 
حببيببث تبببعبببرف البببببببزوار عببلببى اأبببببرز 
اجلناح،  ي�سمها  التي  الإ�سدارات 
التعريفية  الببنبب�ببسببرات  جببانببب  اإىل 
بهيئة ال�سارقة للكتاب، واملعار�ش، 
واملببهببرجببانببات، والببفببعببالببيببات التي 

تنظمها. 
وقببببال �ببسببامل عببمببر �بببسبببامل، مدير 
هيئة  يف  واملبيعات  الت�سويق  اإدارة 
ال�سارقة للكتاب: يف اإطار اجلهود 
يف  الهيئة  تبذلها  التي  املتوا�سلة 
�سبيل حتقيق روؤية �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�ش  ع�سو  القا�سمي، 
دوماً  وال�ساعية  ال�سارقة،  حاكم 
اإمببارة ال�سارقة  اإىل تعزيز ح�سور 
اإقليمياً  الببثببقببافببيببة  املبببحبببافبببل  يف 
امل�ساركة  عببلببى  نببحببر�ببش  ودولبببيببباً، 
واملعار�ش  الفعاليات  خمتلف  يف 
لتفعيل  والبببدولبببيبببة،  الإقببلببيببمببيببة 

�سبل التعاون مع خمتلف اجلهات 
واملوؤ�س�سات الثقافية، ال�ساعية اإىل 
والرتقاء  الن�سر  �سناعة  ت�سجيع 

بالكتاب.
واأ�ساف �سامل عمر: اإن التواجد يف 
املعار�ش، يعترب فر�سة  مثل هذه 
ممبببيبببزة لبببال�بببسبببتبببفبببادة مببببن وجببببود 
ال�سعوديني  والببكببّتبباب  النا�سرين 
التطورات  اأبببرز  ملناق�سة  والببعببرب، 
والدولية  العربية  ال�ساحة  على 
وتبادل  الن�سر،  �سناعة  جمببال  يف 
وتعريفهم  بينهم،  فيما  اخلببربات 
الهيئة على  اإجنبببازات  باأبرز  اأكببرث 
وخططها  املا�سية  الأعبببوام  مببدار 

دعوتهم  اإىل  اإ�ببسببافببة  امل�ستقبلية، 
التي  الببفببعببالببيببات  يف  لببلببمبب�ببسبباركببة 

تنظمها.
م�ساركتها  خالل  الهيئة  ونظمت 
واللقاءات  الجتماعات  من  عببدداً 
النا�سرين  مببببن  جمبببمبببوعبببة  مببببع 
تناولت  البب�ببسببعببوديببني،  والبببكبببّتببباب 
للكتاب،  الدويل  ال�سارقة  معر�ش 
القرائي  الببب�بببسبببارقبببة  ومبببهبببرجبببان 
�سبل  تطوير  بحثت  كما  للطفل، 
البببتبببعببباون يف جمبببببال الببنبب�ببسببر مبا 
البلدين  بببببني  البببعبببالقبببات  يبببعبببزز 

ال�سقيقني.
للكتاب  البب�ببسببارقببة  هيئة  اأن  يببذكببر 

كانت قد بداأت عملها يف دي�سمرب 
2014، وهي تعمل على ت�سجيع 
ال�ستثمار يف ال�سناعات الإبداعية 
من�سة  وتببوفببري  ح�ستها،  وزيببببادة 
والفكري  املببعببريف  للتبادل  فكرية 
والثقايف بني ال�سعوب واحل�سارات 
اأهمية  على  والتاأكيد  والثقافات، 
الببكببتبباب واأثببببره يف ن�سر الببوعببي يف 
التقني  الببتببطببور  ظببل  يف  املجتمع 
وتنوع م�سادر املعرفة، وا�ستقطاب 
املعنيني بقطاع الثقافة بوجه عام 
والرتجمة  والببطببببباعببة  والببنبب�ببسببر 
والتوثيق بوجه خا�ش اإ�سافة اإىل 

ُكّتاب الأطفال.

»ال��ق��ي��ادة  كتابي  يف  ق���راءة 
لتحقيق ال�سعادة« و»الطاقات« 
�سعيدة  عمل  بيئة  خلق  اأن  اإىل   « ال�سعادة  لتحقيق  القيادة   « كتاب  يخل�ش 
يعتقد  كما  فح�سب  العليا  الإدارات  م�سوؤولية  ل  املوظفني  كل  م�سوؤولية 
الكثريون.. فيما يعرف كتاب » هل �سحنت كل طاقاتك ؟ » ملوؤلفه توم راث 

مبقومات �سحن الطاقة والو�سول اإىل ال�سعادة.
وجتري وكالة اأنباء الإمارات »وام« قراءة يف الكتابني �سمن مبادراتها ل�سهر 
القراءة والتي تت�سمن ا�ستعرا�سا لأبرز واأهم املوؤلفات التي ت�سمها املكتبة 

الإماراتية والعاملية.
اأنه عندما  ال�سعادة  القيادة لتحقيق  كتابه  اآبيلو يف  يوؤكد جريجم  بداية.. 
اأو  متكاملة  غببري  العمل  ومنظومة  تعاونية  غببري  املوؤ�س�سة  ثقافة  تببكببون 
يف  نفعا  جتببدي  لن  وحدها  العليا  والقيادة  املديرين  جهود  فبباإن  متفاعلة 

حتقيق ال�سعادة م�سريا اإىل اأن حتقيق ال�سعادة م�سوؤولية م�سرتكة.
ويوؤكد اأنه من اخلطاأ ا�ستثناء فئة اأو م�ستوى وظيفيا اأو اإدارة اأو ق�سما من 

منظومة حتقيق ال�سعادة يف اأي موؤ�س�سة.
وي�سيف اأن الو�سول اإىل ن�سبة �سعادة مرتفعة ل ميكن اأن يتاأتى اإل بتعاون 
بوتقتها  يف  اجلميع  ين�سهر  حيث  جماعية  ومبب�ببسبباركببة  وتببكببامببل  وتببفبباعببل 

لتح�سني م�ستوى الأداء والرتقاء بالنظام بكليته.
وبهذا  العمالء..  لببدى  قيمتها  وزيببادة  املنتجات  تطوير  اأهمية  اإىل  وينوه 
م�ستوى  عن  م�سوؤول  اإن�سان  كل  ويعترب  مديرا  موظف  كل  يكون  املفهوم 

اأدائه وعن بقاء وم�ستقبل املوؤ�س�سة التي يعمل فيها.
بداية  اأن  موؤكدا  العمل..  فببرق  حتفيز  وممار�سات  اأدوات  الكتاب  ويعر�ش 
اأي موؤ�س�سة يبداأ باإرتكان املوظفني يف  اأي جهود لتحقيق ال�سعادة يف  ف�سل 
املوؤ�س�سة  يف  ال�سعادة  حتقيق  بجهود  معنيني  غري  باأنهم  الدنيا  امل�ستويات 

وتر�سيخ قاعدة م�سوؤولية القيادة العليا وحدها يف حتقيق ال�سعادة.
» هل �سحنت كل طاقاتك ؟  تببوم راث يف كتابه  .. يعر�ش  �سياق مت�سل  يف 
اإىل  اأن ت�سل بالإن�سان  التي ميكن  اأو م�سببات للم�ساعر  » ثالثة مقومات 
اأعلى م�ستويات الطاقة والإيجابية اأو تنحدر بها اإىل اأدنى م�ستوياتها وهي 
تبني ال�سلوكيات التي تفيد الآخرين وت�سيف قيمة حلياتهم اإ�سافة للقدرة 
بال�سحة  على  القدرة  فهو  الثالث  امل�سبب  اأمببا  اإيجابية  حلظات  خلق  على 

النف�سية واجل�سدية.
وعاين راث 10 اآلف �سخ�ش لر�سد مدى جتاوبهم مع املقومات الثالثة 

ور�سد معاناة يتكبدها غالبية الأفراد على مدار اليوم.
جعل  على  قبببادرة  فهي  ال�سعادة  ل  القيمة  عببن  البحث  اأهمية  اإىل  وي�سري 

احلياة معنى ميكن الن�سال من اأجله .
لفتا اإىل اأن الذين يفنون اأعمارهم بحثا عن ال�سعادة قلما ينعموم مبذاقها 
يفقدون  فبباإنببهببم  وبببالببتببايل  يببقببدمببونببهببا  قيمة  ميببلببكببون  ل  بب�ساطة  لأنببهببم 

الإح�سا�ش بالإيجابية وال�سعادة.
على  الفرد  لتفاعالت  الكبري  للتاأثري  النتباه  اأهمية  على  الكتاب  وي�سدد 

كافة امل�ستويات.
اأو  والبب�ببسببعببادة  بالإيجابية  حياتك  مببلء  على  قبببادرة  تفاعالتك  اإن  ويببقببول 
طبيعة  الوقت  مببرور  مع  لت�سكل  التفاعالت  تلك  ترتاكم  حيث  بال�سلبية 

�سخ�سيتك.
وي�سيف البت�سامة الرقيقة اأو التعامل بلطف مع الأ�سخا�ش املحيطني بك 
يكون له تاأثري على املدى البعيد على �سخ�سيتك وم�ساعرك.. م�سريا اإىل 

اأهمية تكرار التفاعالت الإيجابية.
اإيجابية  الذين يتعمدون م�ساركة ع�سر تفاعالت  الأ�سخا�ش  ويقول ينعم 
طوال اليوم بحياة اأف�سل ممن يقت�سر يومه على تفاعل واحد مهما زادت 

قوته وعمقه.
ويعر�ش راث الدور الكبري لالبت�سامة - واإن كانت م�سطنعة - يف اجتياز 
وهي  العنيفة  املواقف  مع  للتعامل  قاعدة  يعر�ش  حيث  ال�سعبة  املواقف 
ا�سطناع ابت�سامة ب�سيطة حيث توؤدي اإىل مراوغة اجل�سم والعقل وتدفعهما 

نحو تبني حالة من ال�سرتخاء والرتوي جتنبا لتفاقم الأمور.
؟  طاقاتك  كل  �سحنت  وهببل  ال�سعادة  لتحقيق  القيادة  كتابي  اأن  اإىل  ي�سار 
اآل  را�سد  بن  اأعدتهما موؤ�س�سة حممد  التي  الكتب  قائمة  يندرجان �سمن 

مكتوم �سمن مبادرة » كتاب يف دقائق ».
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�سيدين بواتييه: درو�س �سعبة كثرية تعلمتها يف حياتي
- ل يندم على اأي اأمر ق�م به حتى لو ك�ن �صيئً�

تلقى  حببني  �سديد  بفخر  بواتييه  �سيدين  �سعر 
هيلز،  بيفريل  احلياة( يف  )الإجنبباز مدى  جائزة 
كاليفورنيا، فاأعلن اأمام احل�سور باأنه عا�ش حياة 
�ببسبباحلبباً. جنح  يببكببون رجببباًل  اأن  مده�سة وحبببباول 
اأربعني  منذ  زوجببتببه  راأي  بح�سب  حمبباولتببه،  يف 
�سنة جببوانببا وابببنببَتببيببه �ببسببيببدين واأنببيببكببا. لببكببن جنح 
نف�سه  اأو�سكار يف طرح  بجائزة  الفائز  املمثل  هذا 
ك�سخ�سية فا�سلة على ال�سا�سة بعد رحلة طويلة 
)حتى  واخليانة:  والعن�سرية  الفقر  من  و�ساقة 
اأقرب النا�ش اإيل يربطونني ب�سخ�سيات اأج�ّسدها 
األ تعي�ش بناتي يف هذا  على ال�سا�سة. لكن يجب 

الوهم(.

منوذج ومع�ن�ة
اتخذه  الببذي  ال�ساق  امل�سار  مّر  بواتييه على  جنح 
يف حتويل نف�سه اإىل النموذج املثايل الذي يعك�سه 
يف الأفبببببالم. بببببداأت حببيبباة هبببذا الببنببجببم يف ظروف 
اأوانببببه وكان  مببن  �سهرين  ُولبببد قبل  درامبباتببيببكببيببة. 

يزن اأقل من كيلوغرام ون�سف الكيلوغرام ومل 
يتوقع الأطباء اأن يعي�ش. كان والده مزارع 

طماطم وراح ي�ستعد لدفنه لكن اأ�سّرت 
والدته على اأنه �سينجو. وفعاًل اأم�سى 

�سيدين اأول ع�سر �سنوات من حياته 
الباهاما�ش  يف  )كبببات(  جببزيببرة  على 

والكهرباء  املببيبباه  اإىل  افببتببقببر  حببيببث 
مقتنعاً  كببان  ولكنه  العن�سرية.  وعببانببى 

باأنه �سيق�سد الوليات املتحدة يوماً 
يريد  مببببا  يببفببعببل  كببببي 

فعله.
اإىل  وانتقل  والعنفوان  الكرامة  والديه  عن  ورث 
)ظلماً  وواجبببه  ع�سرة  اخلام�سة  عمر  يف  ميامي 
فلوريدا  اعترب  حياته.  يف  الأوىل  للمرة  مريعاً( 
اإىل نيويورك  انتقل  مكاناً معادياً لالإن�سانية، ثم 
اإعالناً  و�ساهد  املباين  اأحببد  �سطح  على  نببام  حيث 
وقيل له  عنيفاً  يطلب ممثلني لكنه واجه رف�ساً 
اإنه لن ي�سبح ممثاًل يوماً ب�سبب لكنته الكاريبية 

و�سعف مهاراته يف القراءة.
لكن مل توقفه تلك التجربة: )ح�سلُت على عمل 
13دولراً  �سعره  راديببو  وا�سرتيُت  اأطباق  كغا�سل 
من  تخّل�سُت  اأن  اإىل  اأ�سمعه  ما  كل  اأكبببّرر  ورحببت 
لكنتي. يف غ�سون ذلك، كان نادل م�سّن يف املطعم 
اأحت�سن  كي  ليلة  كل  ي�ساعدين  فيه  اأعمل  الببذي 
يف القراءة. بعد �ستة اأ�سهر، عدُت اإىل امل�سرح ومّت 
قبويل. اأ�سبحُت ممثاًل لأنني اأردُت اأن اأثبت وجهة 
نظر معّينة(. حقق هدفه بطريقة لمعة على مر 

50 م�سريته التمثيلية التي دامت اأكرث  مببببن 
عاماً.

ثمن ال�صهرة
ي�سارك  ببباأل  �سيدين  تعّهد  هوليوود،  نادته  حني 
يكن  لكنه مل  والبببده.  ا�سم  ي�سّرف  ل  فيلم  اأي  يف 
ميّثل عائلته فح�سب يف اأدواره الإيجابية بل كان 
اأول  فاأ�سبح  عرقه،  اأبناء  جلميع  مثالياً  منوذجاً 
رجل اأ�سود ياأخذ اأدوار البطولة: )كانت امل�سوؤولية 

هائلة وقد قبلُتها!(.
لكن ترافقت �سهرته مع �سغوط عاطفية اأخرى. 
عام  يف  هببباردي  جوانيتا  املده�سة  العار�سة  تببزوج 
1950 الذي �سهد اأي�ساً �سدور اأول عمل له بدور 
 No Way Out الببدرامببي  الفيلم  طبيب يف 
)ل خمرج(. ثم ملع جنمه يف اأدوار متالحقة ولكنه 
اأخريات. كتب يف مذكراته  وقع حتت �سحر ن�ساء 
This Life )هذه احلياة(  التي حملت عنوان 
يف  عارمة  فو�سى  اأعي�ش  )كنت   :1980 عببام  يف 
عببام 1957 وتبب�ببسببارع اإيببقبباع حببيبباتببي(. خببوفبباً من 
جوانيتا  تتمكن  مل  الفقر،  اإىل  والببعببودة  الرف�ش 
من فهم ال�سطراب الذي كان ميّر به، لذا �سعر 

املمثل بخوف دائم.
اأجنببببب الببببزوجببببان اأرببببببع بببنببات و�ببسببعببر �سيدين 
بالذنب من فكرة تركهّن: )كان والدي �سارماً 
يف راأيبببه حببول البببزواج والببطببالق، لببذا اعتربُت 
النببفبب�ببسببال و�ببسببمببة عبببار ودلبببيببباًل عببلببى ف�سلي 
لحقاً  �سخ�سيتي(.  يف  و�سعفاً 
�بببسبببوءاً حني  الببو�ببسببع  زاد 
اأحد  بببطببولببة  �بببسبببارك 
دياهان  مببع  الأفببببالم 
تبدو  )كانت  كبببارول: 
جبببذاببببة وواثببببقببببة من 

نف�سها(.
حببببببببباول مبببقببباومبببة 
اإغبببببببببرائبببببببببهبببببببببا يف 
لكنه  البببببببدايبببة 
وا�ست�سلم  عببباد 
وبعد  مل�ساعره. 
دور  اأّديبببببببببببا  اأن 
البببببببببببطبببببولبببببة يف 
رومان�سي  فيلم 
عبببببام  يف  اآخبببببببببببر 
قررا   ،1961

اأراد  لببلببزواج.  وخططا  زوَجيهما  عببن  النف�سال 
من  ينتقل  ل  كببي  اأ�سهر  �ستة  ينتظر  اأن  �سيدين 
القرار  هببذا  ديبباهببان  رف�ست  لكن  اآخبببر  اإىل  زواج 
وبداأت عالقتهما تنهار يف تلك املرحلة. ثم بداأت 
اأقفال  وغببرّي  �سيدين  ف�ستمها  اآخببر  رجبباًل  تواعد 
مانهاتن.  يف  معاً  �ستجمعهما  كانت  التي  ال�سقة 
واأرغمها على توقيع �سيك للتعوي�ش عن تكاليف 
مريعاً  انف�سالهما  كبببان  والببديببكببور.  املبب�ببسببرتيببات 
اليوم  �سديقني  واأ�سبحا  وت�ساحلا  عببادا  لكنهما 
�سهولة  تببزداد  ديبباهببان،  تقول  كما  امل�ساحمة،  لأن 

مع التقدم يف ال�سن.

احلب اأخريًا
الأول يف  ال�سف  اأ�سبح �سيدين واحببداً من جنوم 
عام 1967 ثم قابل بعد فرتة ق�سرية املراأة التي 
العار�سة  اإنها  الأببببد:  اإىل  حياته  جمببرى  �ستغرّي 
 The جوانا �سيمكو�ش التي �ساركته بطولة فيلم
Lost Man )الرجل ال�سائع( يف عام 1969. 
حياتي  يف  الأوىل  للمرة  )اأدركببببُت  بواتييه:  قببال 
اأنني وجدُت امراأة قادرة على تهدئة ال�سطرابات 
املتاأججة يف داخلي بدل اإ�سعالها(. تزوجا واأجنبا 
مل  لكن  عاماً(   42( و�سيدين  عاماً(   44( اأنيكا 
تتاأقلم بناته الأربببع من زواجببه الأول مع عائلته 
يف  �سديد  بغ�سب  �سعرن  اإذ  ب�سهولة،  اجلببديببدة 

البداية. لكن جتمعهن اليوم عالقة �سليمة.
نا�سطون  انتقد  اآخببر حببني  �سيدين حتببديبباً  واجببه 
�سود �سورته امل�ساملة يف اأواخر ال�ستينيات: )ترّكز 
اإىل الغ�سب  اأقبببل مببيبباًل  اجلبببدل حببول مببا جعلني 
جزر  ق�سدُت  لببذا  مببوؤملبباً.  الو�سع  كببان  والت�سادم. 
اأنني  اأعبببرف  كنت  لل�سيد.  وذهبببببُت  الببببباهببامببا�ببش 

و�سلُت اإىل مفرتق طرق يف حياتي املهنية(.
�سرعان ما اختار م�ساراً جديداً وبداأ ينتج الأفالم 
ويببخببرجببهببا. لببكببن يف فببببرتة الببتبب�ببسببعببيببنببيببات، �سئم 
�سارك  الأفببالم وتقاعد بعدما  �سيدين من قطاع 
برو�ش ويلي�ش فيلم The Jackal )ابن اآوى(. 
والببدهببا لرتك  دوافبببع  عببن  �سيدين  ابنته  حتدثت 
القرار  هببذا  اتخذ  اأنببه  اأظببّن  )ل  قائلة:  هوليوود 
فجاأًة بل كان نتاج تفكري مطّول. مل تكن هوليوود 
تنتج اأفالماً مثرية لالهتمام بقدر ما كانت تفعل 
يف املببا�ببسببي(. مببن جببهببتببه، مل يببكببن بببواتببيببيببه يقبل 
بالتنازل عن معايريه ومعايري املخرجني الذين 

عمل معهم.

كت�ب�ن وع�ئلة
كتب  لببذا  العمل.  يوقف  اأن  �سيدين  يرف�ش  لكن 
واأ�سبح  املبيعات  اأعلى  حققا  كتابني  يف  مذكراته 
 10 �سفري جبببزر الببببباهببامببا�ببش يف الببيببابببان طبببوال 
�سنوات. لكنه رّكز ب�سكل اأ�سا�سي على عائلته التي 
ت�سمل اليوم اأحفاده واأولدهم. يحب اأن ي�ساركهم 
وداعماً  وحببكببيببمبباً  )لببطببيببفبباً  معهم  ويبببببدو  الببلببعببب 

و�سخياً(، بح�سب ابنته.
يتم�سك �سيدين باحلقيقة منذ ت�سعة عقود تقريباً 
ويعي�ش وفق معايريه الأخالقية اخلا�سة ويحب 
م�ساركة حكمته مع الآخرين. اإنه )معلم عظيم(، 

والكّتاب  املمثلني  مع  دومبباً  ويتكلم  ابنته،  بح�سب 
كان  اإذا  �سفينتك!  قائد  )كن  �سعاره  واملخرجني. 
هدفك الوحيد يف احلياة اأن حت�ّسن نف�سك، فاأنت 

على الطريق ال�سحيح(.
يحاول �سيدين بواتييه دوماً حت�سني نف�سه و�سعر 
الذي  البب�ببسبباق  املبب�ببسببار  لأنبببه مل يتجنب  بببالبب�ببسببرور 
قطعه. يف عمر التا�سعة والثمانني، حتّدث املمثل 
تعّلمها يف احلياة، فقال:  التي  الدرو�ش  اأهببم  عن 
ت�سرفاتي  واأتبببذّكبببر  م�سينة  بببطببرائببق  )تبب�ببسببّرفببُت 
اأنببببدم عببلببيببهببا. فببهببمببُت يف مرحلة  كببافببة، لببكببنببي ل 
متقدمة جداً من حياتي اأنني ما كنت لأغري ولو 
حياتي  لأن  ال�سابقة  خياراتي  مببن  واحبببداً  خببيبباراً 

حينها كانت لتقودين اإىل مكان اآخر(.

بعد الطالق .. اأجنلينا جويل
 ت�سعى لتبّني اأطفال جدد

ذكبببببرت و�بببسبببائبببل اإعببببالم 
النجمة  اأّن  عببباملبببيبببة 
ال�سهرية اأجنلينا جويل 
اأطفال  لببتبببببّنببي  تبب�ببسببعببى 
جببببببببدد، غبببببري اأببببنبببائبببهبببا 
من  انتهائها  بعد  الب6، 
من  طالقها  اإجببببراءات 

النجم براد بيت.
اأّن  الببتببقبباريببر  يف  وورد 
الفرتة  النجمة، خالل 
نف�سها  ت�ساعد  املقبلة، 
عببلببى جتبببباوز مبببا حدث 
مببببع ببببيبببت، وذلببببببك من 
على  الببببرتكببببيببببز  اأجببببببببل 
ال�سخ�سية  حبببيببباتبببهبببا 
باأبنائها،  والهبببتبببمبببام 
تبّنيها  اإىل  اإ�ببببسببببافببببة 
اأطببببفببببال جبببببدد وزيببببببادة 

عدد اأفراد عائلتها.
وتنوي النجمة، البالغة 
عاماً،   41 الببعببمببر  مببن 
القيام برحلة اإىل بلدان 
لتختار  الثالث  الببعببامل 
املزيد من الأبناء. علماً 
اأّنها تريد ح�سول ذلك 
لأّنها  وذلببببك  �ببسببريببعبباً، 
اأطفالها  اأّن  تبببتبببوقبببع 
�ببببببسببببببيببببببكببببببربون ببببلبببمبببح 
و�سيذهبون  الببببب�ببسببر 
قريباً،  اجلببامببعببة  اإىل 
ال�سعور  تببخبب�ببسببى  وهبببي 

الذي  الأمببر  بالوحدة، 
تببببتببببحببببا�ببببسبببباه بببببببزيببببببادة 
العائلة  اأفبببببببببراد  عبببببدد 
يف مبببنبببزلبببهبببا، الببببببذي ل 
تببريببده خببالببيبباً مببن روح 

الأطفال.
اأجنلينا  اأّن  اإىل  يبب�ببسببار 
كبببببانبببببت قببببببد تبببببببببّنببببت 3 
كمبوديا  مبببن  اأطببببفببببال 
وفيتنام،  واإثببببيببببوبببببيببببا 
 ،15 وهببببم مبببادوكببب�بببش، 
13 وزهببببرة،  وببباكبب�ببش، 
من  واأجنبببببببببببببت   ،12
 10 �سيلوه  ابنتها  بيت 
»فيفان«  والتواأم  اأعببوام 
 8 البالغان  و«كونك�ش« 
اأّن جويل  اأعببوام.ُيببذكببر 
ت�سوير  حببالببيبباً  تببدر�ببش 
عببببببببدد مببببببن الأفبببببببببببالم، 
وهي: فيلم »اجلا�سو�ش 
وفيلم  اأحبببببببب«،  البببببذي 
البببببب�ببببببسببببببرية البببببذاتبببببيبببببة 
العظيمة  »كبببباتببببريببببنببببا 
و«عرو�ش  وبببومتببكببني« 
فببببببرانببببببكبببببب�ببببببسببببببتببببببايببببببن«، 
تخطط  وكبببمبببخبببرجبببة 
لبببببتببببب�بببببسبببببويبببببر روايببببببببببببة 
باريكو  األببببيبببب�ببببسببببانببببدرو 
»بدون دم«، فيما ظهرت 
موؤخراً يف اإعالن لعطر 

فرن�سي.

هل يعود بن اأفليك اإىل زوجته 
ال�سابقة جنيفر لوبيز؟

ذكببببببببببببرت و�ببببببسببببببائببببببل اإعببببببببببالم 
العاملي  املمثل  اأّن  اأمببريببكببيببة، 
ال�سابقة  وزوجته  اأفليك،  بن 
جنيفر  البب�ببسببهببرية  الببنببجببمببة 
لوبيز ارتبطا جمببدداً. وجاء 
يف التقارير، اأّن اجتماَع عمل 
البببثبببنبببائبببّي، لبحث  ببببني  ُعبببقبببد 
فيلم  يف  لبببوببببيبببز  مببب�بببسببباركبببة 
 Live By« اأفليك اجلديد
Night«، وُنقل عن م�سدر 
احمّرت  لببوبببيببز  اإّن  قببببوُلببببه: 
التحية  قبببببلببة  ببببعبببد  خبببجببباًل 
الثنائّي  وبببببدا  اأفبببلبببيبببك،  مبببن 

من�سجماً وكاأّنه مل ينف�سل.
كما ورد اأي�ساً، اأّن هذا اللقاء 
اأفليك  ببببببني  اأزمبببببببببة  �بببسبببّببببب 
ما  غببارنببر،  جنيفر  وزوجببتببه 
اأوراق  تببقببدميببهببا  اإىل  اأدى 
�سياق  ر�ببسببمببّيبباً.ويف  الببطببالق 
مببتبب�ببسببل، �بببسبببارع الببعببديببد من 
املببواقببع الأمببريببكببيببة اإىل نفي 
هذا اخلرب جملة وتف�سياًل، 
اأحببببببببٌد من  يبببعبببّلبببق  فبببيبببمبببا مل 
املو�سوع.ي�سار  على  الثنائي 
اإىل اّن جنيفر لوبيز جمعتها 
ق�سرية  عببببالقببببة  مببببببوؤخببببببراً 
فيما  دريببك،  العاملي  بالنجم 
ببببببن اأفببببلببببيببببك، وبببببعببببد مبببببرور 
عببامببني عببلببى انببفبب�ببسببالببِه عن 
زوجببببتببببه، تبببقبببّدمبببت الأخبببببرية 
بببباأوراق  املحكمة  اإىل  ر�سمياً 

بلغ املمثل الأمريكي )الأ�صطوري( �صيدين بواتييه 90 ع�مً� يف �صهر فرباير 
اجل�ري. يتحّدث يف م� يلي عن درو�س �صعبة كثرية تعّلمه� يف حي�ته، موؤكدًا 
اأنه ل يندم على اأي اأمر ق�م به حتى لو ك�ن �صيئً�، ويتن�ول الظروف التي 

رافقت �صهرته، ويك�صف عن الفت�ة التي غرّيت جمرى حي�ته.
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حلول ب�سيطة لعالج بحة ال�سوت
حيث  ال�ستاء،  ف�سل  يف  خا�سة  ال�سوت،  بحة  م�سكلة  من  البع�ش  يعاين   
تتاأثر الأحبال ال�سوتية من التقلبات اجلوية والربودة، ف�ساًل عن التهاب 

الأغ�سية املخاطية.
اأملانية الأ�سخا�ش الذين يعانون من بحة ال�سوت بتدفئة  ون�سحت جملة 
ب�سوت منخف�ش  التحدث  دافئة، مع  اأو زجاجات  �سال،  با�ستخدام  الرقبة 
اأن  اإىل  اأومبب�ببسبباو(  )اأبببوتببيببكببن  جملة  ولفتت  املببخبباطببيببة.  الأغبب�ببسببيببة  حلماية 
ال�سوائل  من  الكثري  و�سرب  اللعاب،  اإفبببراز  لتحفيز  البونبون  ا�ستحالب 

لرتطيب الأغ�سية املخاطية ي�ساعد على التخل�ش من بحة ال�سوت.

»اليو�سفي« لفاكهة   �سحية  فوائد   5
 فاكهة اليو�سفي اأحد اأنواع الفاكهة اّللذيذة التي تعود على اجل�سم بالعديد 
الفواكه  مببن  وهببي  وفيتامينات جمة  مببعببادن  الببفببوائببد، وحتببتببوي على  مببن 

املف�سلة خالل ال�ستاء.
وفى هذا ال�سياق، ك�سف املوقع الطبي الأمريكي )Health Line(عن 

الآتي: وت�ستمل  لليو�سفي،  مذهلة  فوائد   5

بال�سرطان: الإ�سابة  خطر  تقلل   1-
ك�سفت الأبحاث والدرا�سات العلمية اأن فاكهة اليو�سفي ميكن اأن تقلل من 
الربتقال  يف  املببوجببودة  الكاروتينات  اأن  اإذ  الكبد،  ب�سرطان  الإ�سابة  خطر 
الإ�سابة   خطر  مببن  يحد  البببذى  )اأ(  فيتامني  ارتببفبباع  ت�سبب  واليو�سفي 

ب�سرطان الكبد.

:)C( بفيتامني  غنى   2-
يحتوى اليو�سفي على م�ستوى عال من فيتامني C الذى يوفر عددا من 
الفوائد ال�سحية، منها حماربة اجلذور احلرة من خالل خ�سائ�سه امل�سادة 
لالأك�سدة التي ميكن اأن توؤدى اإىل الإ�سابة بالأمرا�ش املعدية وال�سرطان.

الكولي�سرتول: يقلل   3-
اإنتاج  متببنببع  الببتببي   )synephrine( تبب�ببسببمببى  مببببادة  الببيببو�ببسببفببي  يببنببتببج 
فيه  املببوجببودة  لالأك�سدة  امل�سادة  املبببواد  اأن  كما  اجل�سم،  يف  الكولي�سرتول 

ت�ساعد على خف�ش الكولي�سرتول ال�سيء وتعزيز الكولي�سرتول اجليد.

الدم: �سغط  من  يقلل   4-
يحتوى  لأنببه  الببدم  �سغط  م�ستويات  انخفا�ش  يف  اأي�سا  اليو�سفي  ي�ساعد 
على املواد املغذية واملعادن مثل البوتا�سيوم التي تعمل على تخفي�ش �سغط 

الدم.

الوزن: خف�ش  على  ي�ساعد   5-
يعد اليو�سفي م�سدر كبري لالألياف التي ت�ساعد على امتالء املعدة لفرتة 
الطعام،  من  املزيد  تناول  يف  احلاجة  اأو  الرغبة  من  وتقلل  اأطببول  زمنية 

وبالتايل ي�ساعد يف فقدان الوزن.

كم هي �صرعة النظ�م ال�صم�صي ؟
الف�ساء  يف  يجري  الأر�بببش  هببذه  اليه  تنتمي  الببذي  ال�سم�سي  النظام 

ب�سرعة 400 كيلو مرت يف الثانية الواحدة 
متى ظهر اأول قط على وجه الب�صيطة ؟

يقدر العلماء ان اأول قط ظهر على وجه الر�ش قبل 40 مليون عام 
يف الع�سر ال�سخري الدنى. 

م�ذا تعرف عن قوة ن�صيج العنكبوت ؟
اإن اخليط الذي ين�سجه العنكبوت اأقوي بكثري من �سلك م�سنوع من 

الفولذ له �سمك خيط العنكبوت نف�سه .

خالل  ين�سط  اأنه  فمعلوم  الفاأر،  هو  اأ�سهر  �ستة  وي�ستيقظ  اأ�سهر  �ستة  ينام  الذي  احليوان  اأن  تعلم  •  هل 
الأر�ببش حيث يرقد فيه  اإىل خمبئه حتت  يبباأوي  ال�ستاء فاإنه  ال�سيف لياًل نهاراً. وعند جميء ف�سل  ف�سل 

حتى انق�ساء ف�سل ال�ستاء. 
�سرعته  تبلغ  حيث  ال�سقر  هو  املخلوقات  واأ�سرع  الفهد  هو  الأر�ش  على  احليوانات  اأ�سرع  اأن  تعلم  • هل 

اأثناء انق�سا�سه على فري�سته من اجلو حوايل 360 كلم يف ال�ساعة. 
 21 اإىل  واأن منها من ي�سل طولها  الأفاعي،  نوع خمتلف من   2000 اأكرث من  العامل  اأن يف  تعلم  • هل 
مرتاً وت�سمى هذه الأفعى )الأناكندة( وهي تعي�ش يف اأمريكا اجلنوبية، وهناك حية هي الأقببوى يف العامل 
اأمتار، وهي تعي�ش يف اأمريكا الو�سطى واجلنوبية،   5 اأن طولها ل يتجاوز  اأفعى )البوا املفرت�سة( مع  وهي 
وكذلك هناك اأفعى الكوبرا اخلطرية واحلية ذات الأجرا�ش املا�سية الظهر التي تعترب اأثقل الأفاعي ال�سامة 
اأقل  يف  نف�سه  يببوؤذي  اأن  بدون  حاد  �سكني  حافة  طول  على  يزحف  اأن  ي�ستطيع  احللزون  اأن  تعلم  هل   •
�سيء. يف احلقيقة احللزون هو خملوق عجيب بطرق عدة. فهو ل ي�سيع، فلديه فطرة تر�سده بالعودة اإىل 
خمبئه مهما جتول بعيداً، ومع اأن احللزون قد يزن اأقل من 15 غ، فهو ي�ستطيع اأن يجر خلفه وزناً قد ي�سل 
450 غ. واحللزون الذي يعي�ش يف ال�سدفة له ج�سم يتالءم مع لفة ال�سدفة، وله ع�سالت  اإىل اأكرث من 
اإ�سافية عندما يكون  قوية متكنه من جر ج�سمه بكامله داخل ال�سدفة عندما يحيق به اخلطر. وكوقاية 

اجل�سم يف ال�سدفة، هناك قر�ش قرين عند الطرف يغلق الفتحة باإحكام. 

املت�سول 

ن�ر حممد يا�رس
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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عن�د احمد العريفي 
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.

رحمة �رسيف احمد 
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.

عفراء حممد العيدرو�س 
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.

فوائد مذهلة للم�صم�س 
يعد امل�سم�ش اأحد 
اأكرث الفواكه التي 
العديد  يبببعببب�بببسبببق 
الأ�سخا�ش  مبببن 
بف�سل  تببنبباولببهببا، 
طبببعبببمبببه البببلبببذيبببذ 
وفبببببببببببببائبببببببببببببدتبببببببببببببه 
البببببببعبببببببظبببببببيبببببببمبببببببة، 
امل�سم�ش  يحتوى 
الببعببديببد من  على 

الفوائد ال�سحية، والتي يتجاهلها العديد من الأ�سخا�ش، منها:
ي�ساهم  بالفيتامينات والألياف،  البوتا�سيوم وغناه  امل�سم�ش على  - احتواء 
يف احلفاظ على �سالمة القلب من الأمرا�ش، التخل�ش من ارتفاع �سغط 
الدم، احلفاظ على م�ستوى الكول�سرتول يف الدم ب�سكل طبيعى، والوقاية 

من اجللطات وال�سكتات الدماغّية.
- احتواء امل�سم�ش على احلديد والنحا�ش ي�ساهم ب�سكل كبري يف التخل�ش 

من النيميا وفقر الدم.
- امل�سم�ش من الفواكه الغنية بالألياف والفيتامينات ي�ساعد يف الوقاية من 

الإم�ساك املزمن، وت�سهيل عملية اله�سم.
يعترب امل�سم�ش من الأطعمة الغنية مب�سادات الأك�سدة، الأمر الذي ي�ساهم 
يف دعم وتقوية اجلهاز املناعى، وقتل الفريو�سات والطفيليات التي ت�سيب 

ج�سم الإن�سان، واحلد من انت�سارها.

يف درا�سة اإح�سائية وا�سعة اأجريت يف جامعة كاليفورنيا اجلنوبية، 
حدوث  منع  يف  فائدته  ثبتت  الببذي  الوقائي  الأ�سربين  اأن  تبني 
النوبات القلبية، وتخفي�ش الوفيات من ال�سرطان، ل ي�ستخدمه 

�سوى 60 % من املوؤهبني لال�ستفادة منه يف الوليات املتحدة.
يف درا�سة اإح�سائية وا�سعة اأجريت يف جامعة كاليفورنيا اجلنوبية، 
حدوث  منع  يف  فائدته  ثبتت  الببذي  الوقائي  الأ�سربين  اأن  تبني 
النوبات القلبية، وتخفي�ش الوفيات من ال�سرطان، ل ي�ستخدمه 

�سوى 60 % من املوؤهبني لال�ستفادة منه يف الوليات املتحدة.
التي كانت �ستح�سل لو  النتائج احلميدة  الباحثون عن  وت�ساءل 
ا�ستخدم هذا العقار من قبل كل من كان مهياأ جلني الفائدة منه، 
الأعمار  الروتيني من قبل ذوي  الأ�سربين  تناول  اأن  فتبني لهم 
 20 تدعو �سحتهم ل�ستعماله، ميكن خالل  والذين   ،79-51
11 حببالببة مببن مببر�ببش القلب مببن الببوقببوع يف كل  عببامببا اأن مينع 
 1000 كل  يف  الوقوع  من  �سرطان  حالت  و4  ن�سمة،   1000

ن�سمة، وتطويل متو�سط العمر )اإح�سائيا( 4 اأ�سهر.
ل�ستعمال  اجلانبية  امل�ساعفات  الببدرا�ببسببة  على  املطلعون  واأخبببذ 
النزف  وت�سبيب  للعقار،  التح�س�ش  مو�سوع  )خا�سة  الأ�سربين 
العتبار،  بعني  قليلة(  حببالت  يف  اله�سمية  القرحة  اأو  اله�سمي 

بحيث دخلت هذه الحتمالت يف التو�سل للنتائج ال�سابقة.
جتاوزوا  الذين  مر�ساهم  يو�سوا  اأن  الأطببببباء  الباحثون  ويحث 
امل�سابني  )اأمببثببال  القلب  ملر�ش  واملوؤهبني  العمر  من  اخلم�سني 
واملوؤهبني  والبب�ببسببكببري(،  الكول�سرتول  وارتببفبباع  ال�سغط  بببارتببفبباع 
وراثيا لبع�ش اأنواع ال�سرطان، باأخذ الأ�سربين الوقائي )حوايل 

احلياة. طوال  يوميا(  مغ   85
اأمببا ملبباذا ل يطبق اأكببرث من 60 % من املهيئني لال�ستفادة من 
الأ�سربين الوقائي هذه التو�سيات، فالأ�سباب ترتاوح بني اجلهل 
بفائدة الدواء اإىل التخوف غري املربر من م�ساعفاته اإىل النفور 

من ا�ستخدام الأدوية ب�سكل عام.

فوائد تناول الأ�سربين وقائيا

الع�ر�صة اأجنيال ليندف�ل خالل ح�صوره� احتف�ل معهد UCLA للبيئة وال�صتدامة للح�صول على كوكب 
�صحي يف م�صكن خ��س يف ك�ليفورني�.)اأ ف ب(

اعتاد احد املت�سولني اأن مير على حينا كل يوم ليت�سول من اجلال�سني على املقاهي او املحال اوحتى العابرين 
مما يجودون به وبالطبع كان مير على اأماكن اخرى لندري عنها �سيئا لكنني يف يوم ما ملحته يف احد الحياء 
املعروفه يت�سول بجانب امل�سجد هنا، ويف جل�سة على احد املقاهي بني ثالثة �سبان قال احدهم ان هذا الرجل 
يت�سول يف اليوم ما يقب�سه احدنا يف ن�سف �سهر وانا واثق انه مليونري فقال �سديقاه لكنه يف النهاية مت�سول، 
لكن احدهم ا�سرع وقال رمبا يت�سنع الت�سول ويف اخر الليل يذهب لي�سرف كل ذلك على هواه .. ملاذا ل نراقبه 
انده�ش اجلميع من هذه الفكرة املجنونة التي طراأت فجاأة، فقال احدهم نعم، مل ل .. رمبا عرفنا ما يفعله بكل 

ما يت�سوله طوال النهار واعتقد ان الن الوقت متاأخر وبعد ان مير من هنا علينا ان ن�سري وراءه .
وكان لهم ما ارادوه فقد �ساروا يراقبونه بدون ان يدري حتى تعبت ارجلهم من ال�سري فقد اخذ مي�سي قرابة 
ي�سكنها  خ�سبية  واكببواخ  ع�س�ش  وكلها  الفقراء  مببباأوى  معروفه  منطقة  اإىل  و�سل  حتى  ويزيد  �ساعة  الن�سف 
انا�ش قاحطون .. وعندما و�سل املت�سول فعل �سيئا غريبا وعجيبا .. فقد اخذ مير على تلك الكواخ اخل�سبية 
والع�س�ش ويخبط عليها اوينادي او ي�سفق بيده فتخرج امراأة لتمد يدها وتاأخذ بع�ش املال وت�سكره وتدعو له 
بطول العمر .. هكذا �سار احلال حتى نهاية ذلك احلي فلم مير بباب اإل ونادى على من فيه ليعطيهم مافيه 
الن�سيب والكل يدعوله وعندما انتهى من التوزيع دخل احد الكواخ اخل�سبية ليغيب داخلها رمبا 10 دقائق 
وملا هممنا بالن�سراف راأيناه يخرج علي دقات احد الطبول التي كان يقرعها �سبي �سغري مليح الوجه ..وخرج 
املولد  يف  الذكر  حلقات  ي�سبه  ما  اقاموا  ثم  املو�سحات  وبع�ش  جميل  �سعبي  غناء  يف  اندجموا  اي�سا  اجلميع 
..فان�سرفنا من هناك ونحن منده�سني من ذلك املت�سول وكلنا ت�ساوؤلت عما راأيناه لذا كررنا ما قمنا به لعدة 
اأو رجال م�سنون ومقعدون وينتهي  الفقراء ومعظمهم �سيدات  ايام وكلها مت�سابهة يت�سول ليعطي اهل حيه 

يومه ب�سهرة و�سط ذلك اجلمع الذي يعتربه ابا روحيا لهم .


