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حارب الإكتئاب بهذه الطرق!

ُيعترب �الكتئاب حالة �شحّية نف�شّية �شائعة، ت�ؤثر على �أكرث من ثلث 
."only my health" شكان �لعامل، بح�شب م�قع�

وهذه �أبرز �لطرق �لتي ي�شتطيع �لنا�س من خاللها ُماربة �الكتئاب 
دون ��شتخد�م �الأدوية، ومنها:

�الكتئاب،  تخفيف  على  ت�شاعد  �لي�غا  �أن  �لدر��شات  �لي�غا:�أثبتت 
عندما يتم ��شتخد�م �لي�غا �أو تطبيقها عالجًيا، ميكن �أن ت�شاعد هذه 
�ملمار�شة فى �لتقليل من �أعر��س �الكتئاب. تناواللطعامال�شحي: ال 
�الكتئاب،  حتديد  يف  ي�شاعد  �أن  ميكن  �شحري  غ��ذ�ئ��ي  نظام  ي�جد 
�لدهنية  و�الأحما�س  �لف�ليك  حم�س  �أن  �لدر��شات  بع�س  ووج��دت 
�أوميغا 3 قد ت�شاعد يف تخفيف �أعر��س �الكتئاب. ممار�شة�لريا�شة: 
�ل��ف����ئ��د ط���ي��ل��ة �الأمد  ت�����ؤدي للعديد م��ن  مم��ار���ش��ة �ل��ت��م��اري��ن ق��د 
ي��ع��ان���ن م��ن �الك��ت��ئ��اب، وه��ن��اك ج���دول ممار�شة  �ل��ذي��ن  لالأ�شخا�س 

منتظم ومتنا�شق ُي�شاعد �لدماغ على �شّخ �الأفكار �الإيجابية.

التنزه على ال�ساطئ يخفف اأمل الأ�سنان
قال باحث�ن من بريطانيا �إن قيام مر�شى �الأ�شنان بنزهة �فرت��شية 

على �شاطئ �لبحر ميكن �أن ي�شتت �شع�رهم باالأمل �أثناء �لعالج. 
جامعة  م��ن  ديك�شرت�  تانيا  ك��اري��ن  �إ���ش��ر�ف  حت��ت  �لباحث�ن  و�أو���ش��ح 
بليم�ث �لربيطانية يف در��شتهم يف جملة "�نفايرمننت �ند بيهيفيار" 
لدى  �لع�شبي  �ل�شغط  تخف�س  �الفرت��شية  �لرحلة  ه��ذه  مثل  �أن 
�ملر�شى وتقلل �إح�شا�شهم باالأمل. ��شتند �لباحث�ن يف در��شتهم ب�شكل 
�أ�شا�شي ملر�قبة مر�شى �أثناء خ�ش�عهم لعالج �الأ�شنان و ��شتخد�مهم 
باأنهم  �نطباع  على  �حل�ش�ل  ب���شطتها  ي�شتطيع�ن  خا�شة  نظارة 
�لقيام  �أن  �لباحثني  لدى  �ملعروف  ومن  بحر.  �شاطئ  على  يتنزه�ن 
بج�الت يف ع��مل �فرت��شية ميكن �أن يخف�س �ل�شغ�ط �لنف�شية بل 
�أمر��س �الإدم��ان، وهناك جم��االت غري مدودة  وي�شاهم يف م��د�و�ة 
ال�شتخد�م هذ� �لتج�ل �الفرت��شي يف �شرف �نتباه �ملر�شى عن �الأمل. 
وتعتمد �لفكرة �الأ�شا�شية لهذه �ل��شيلة على ربط �ملر�شى ب��قع �آخر 

وخف�س تخ�فاتهم و�شك��هم بهذ� �لت�شتيت.
ويعتقد باحث� جامعة بليم�ث �أنه من �ل�شروري �أن يك�ن هذ� �لعامل 
ي�شتطيع  حتى  �ل�شاطئية  و�مل��ي��اه  �لطبيعة  م��ن  قريبا  �الف��رت����ش��ي 
على  �أ�شا�شي  ب�شكل  در��شتهم  �لباحث�ن  بنى  و�ل�شك�ى.  �الأمل  خف�س 
70 م��ن م��ر���ش��ى �الأ���ش��ن��ان ب�شكل دق��ي��ق مت ت���زي��ع��ه��م على  م��ر�ق��ب��ة 
ثالث جمم�عات. �شمح �لباحث�ن ملر�شى �ملجم�عة �الأوىل بالتج�ل 

با�شتخد�م نظارة فيدي� على �شاحل وميب�ري جن�ب بليم�ث.
يتج�ل�ن  �لتي  �الأماكن  باأنف�شهم  يحددو�  �أن  �ملر�شى  باإمكان  وك��ان 
�أما �ملجم�عة �الأوىل فكانت ت�شتك�شف ب�شكل م�شابه  فيها �فرت��شياً. 
يخ�شع��  �أن  �لثالثة  �ملجم�عة  مر�شى  على  وك��ان  ُعمر�نياً.  و�شطنا 

للعالج بدون و�قع �فرت��شي.
مل ي�شتمر �لعالج �لذي ت�شمن ح�ش�� �أو خلعاً الإحدى �الأ�شنان �أكرث 

من 30 دقيقة. ومت �لعالج حتت تاأثري �لتخدير �مل��شعي.

اإنتاج فاكهة باأ�سكال غري تقليدية
طريقة  بتط�ير  �ل��زر�ع��ي��ة  ب��االأع��م��ال  خمت�شة  �شينية  �شركة  قامت 
مبتكرة الإنتاج فاكهة باأ�شكال غري تقليدية با�شتخد�م ق��لب خمتلفة 

�الأ�شكال. 
الإنتاج  �لق��لب  تقنية  ك�" �ل�شينية  م�لد  "فروت  �شركة  وت�شتخدم 
�شممت  حيث  غريبة،  باأ�شكال  �أن����ع��ه��ا  بجميع  و�خل�����ش��ار  �لفاكهة 
على  وق��لب  �جلمجمة،  قالب  مثل  �لغريبة  �لق��لب  من  جمم�عة 

�شكل جن�م ومكعبات وقل�ب. 
�الإنرتنت:  على  �لر�شمي  م�قعها  على  �ل�شركة  با�شم  ن��اط��ق  وق���ال 
با�شتخد�م  عالية  ن�عية  ذ�ت  وخ�شار  فاكهة  باإنتاج  �شركتنا  تخت�س 
�لق��لب �لتي حت�ل �لفاكهة و�خل�شار �إىل �أ�شكال غريبة وطريفة، مل 

ي�شبق الأحد و�أن ر�آها من قبل.
وتعمل هذه �لتقنية عرب و�شع �لق��لب �ملختلفة ف�ق جذوع �لنباتات، 
ويذكر  �ملطل�ب.  بال�شكل  وت�شبح  د�خلها  �لثمار  تنم�  حتى  وت��رتك 
ميكن  كلمات  على  حتت�ي  �أ�شكال  على  م�شممة  �لق��لب  بع�س  ب��اأن 
�أن تظهر على �لثمار.  وتق�ل �ل�شركة باأن �الأ�شكال �لغريبة للفاكهة 
ميكن �أن ت�شيف قيمة �إ�شافية لها، وجتذب �ملزيد من �نتباه �لزبائن 

لها، بح�شب �شحيفة ديلي مريور �لربيطانية. 
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معلومة �ستده�سكم عن البي�ض!
يف  �لتربيد  وق�شم  �ل��ث��الج��ات  يف  ي��شع  ال  �لبي�س  �أن  الح��ظ��ت  بالتاأكيد 
�ملتاجر �لكبرية، حتى يف ف�شل �ل�شيف. ي�شتغرب �لبع�س هذ� �الأمر، �إذ يرى 
�أن حفظ �لطعام يف درجة حر�رة �لغرفة من �شاأنه �أن ي�شبب من� �لبكترييا، 
ومن ثم �الإ�شر�ر ب�شحة �الإن�شان، لكن هذ� لي�س بال�شبط ما يحدث مع 
�لبي�س. مبا �أن �لبي�س ال ُيغ�َشل قبل بيعه يف معظم �الأحيان، فاإن �لرب�ز 
و�لري�س و�الأو�شاخ �الأخرى �مل�ج�دة يف �حلظرية تك�ن ملت�شقة بالبي�س، 
والأن �لبكترييا تتكّ�ن على ق�شرة �لبي�س، فاإن هذه �الأو�شاخ تك�ن مبثابة 

حماية لها من دخ�ل �لبكترييا �إىل �لزالل.
�إذ ترى  �أملانيا جتّنب غ�شل �لبي�س،  لذ� تتعّمد بع�س �لدول �ملتقدمة مثل 
�ن غ�شله ي�شر بالطبقة �ل��قية �لطبيعية �مل�ج�دة ح�له، و�أن تلك �لق�شرة 

�خلارجية حت�ل دون و�ش�ل �لبكترييا �إىل د�خل �لبي�شة.
عند  جيد�ً  �ليدين  غ�شل  ب��شت" ب�شرورة  "هافنغت�ن  م�قع  ين�شح  فيما 
�لبكترييا  تنتقل  ال  حتى  �لطعام،  �إع���د�د  يف  ��شتخد�مه  �أو  �لبي�س  طهي 
�مل�ج�دة على غالف �لبي�س عرب �الأيدي. �أما �الأطباق �لتي يدخل �لبي�س 
نعها، فيجب �الإ�شر�ع يف تناولها و�شرورة ِحفظها باردًة د�ئماً؛  �لنيء يف �شُ
�حلماية  طبقة  يفقد  �لبي�س  غ�شيل  بعد  فيها.  �لبكترييا  تتكاثر  ال  حتى 
يظل طازجاً  ب���اردة، حتى  ح���ر�رة  درج��ة  وقتها حفظه يف  وي�شتدعي  ه��ذه، 
لدرجة حر�رة �أط�ل، لذ� ي�شرتط و�شع �لبي�س يف ثالجات �ملحال �لتجارية 
و�ل�شاب�ن  ب��امل��اء  فيها  �لبي�س  ُيغ�شل  و�ل��ت��ي  �أم��ريك��ا،  مثل  �ل���دول  ببع�س 
عدمي �لر�ئحة قبل بيعه. وعم�ما، عند حفظ �لبي�س يف �لثالجة، ُيف�شل 
ب��داًل من باب  �ل��رف �الأو���ش��ط بالثالجة  �أن يخزن يف علبته �الأ�شلية ف���ق 

�لثالجة، وذلك لتجّنب �لتغرّي�ت يف درجات �حلر�رة و�لتل�ث.
�أجز�ء  �أك���رث  يعد  ال  �ل��ب��اب  ف���اإن  لربيطانية،  ميل  دي��ل��ي  �شحيفة  بح�شب 
يف  للتقلبات  عر�شة  �الأك���رث  �مل��ك��ان  فه�  �لعك�س  على  ب��ل  ب���رودة،  �لثالجة 

درجات �حلر�رة ب�شبب �لفتح �مل�شتمر للثالجة.

مقربة حتطم  بقرة    400
بقرة،   400 م���ن  م��ك���ن  ق��ط��ي��ع  ح��ط��م 
مقربة مبنطقة جل��ش�شرت يف بريطانيا، 
من  ا  بع�شً فيه  خلفت  �ل���ذي  �ل���ق��ت  يف 

�لقب�ر �لتالفة ور�ءها.
�شقت طريقها  �حل��ي����ن��ات  ه��ذه  وك��ان��ت 
بعد �شع�رها باالنزعاج يف حقل جماور، 
فقامت بتحطيم �ل�شياج، وفًقا ل�شحيفة 

ميل” �لربيطانية. “ديلي 
�مل��ز�رع مالك �الأب��ق��ار، ��شتعد�ده  و�أب��دى 
ت�����ش��ب��ب��ت به  �أي ����ش���رر  ت��ك��ل��ف��ة  ل��ت��غ��ط��ي��ة 
�ل�شياج  ت��ع��زي��ز  ق����رر  ح���ني  يف  �الأب����ق����ار، 
�لذي يحيط باحلقل خ�ًفا من خروجها 

و�لت�شبب بال�شرر مرة �أخرى.
ويف ردود �لفعل، �شعر �لزوجان بيت و�ش� 
ت�رل بالرعب، عندما ر�أو� �لدمار �لذي 
حل باملكان، �أثناء زيارة مقابر عائالتهم 

يف �ملقربة بالي�م �لتايل.
وق��ال��ت ت����رل و����ش��ف��ة �مل��ك��ان وج���دت كل 
�لبقر،  وروث  ب��ال��ط��ني  م��غ��ط��اة  �ل��ط��رق 
م�شيفة �أنه من �ل���شح �أن بع�س �لقب�ر 
قد مت ك�شرها م�ؤخًر� الأنها كانت على ما 

ير�م م�شبًقا.

الطموحات امل�ستمرة.. 
جزء من بناء ال�سخ�سية �ص 23

لهذا ال�سبب ل جتفف 
مالب�سك داخل املنزل

جتفيف  �إىل  �ل���ب���ع�������س  ي����ل����ج����اأ 
م��الب�����ش��ه��م ع���ل���ى م��ن��ا���ش��ر د�خ����ل 
م���درك���ني خلط�رة  غ���ري  �مل���ن���زل، 
هذه �لعادة، و�لتي ميكن �أن ت�ؤدي 
فعل  وردود  خطرية  �أم��ر����س  �إىل 

حت�ش�شية للقاطنني يف �ملنزل.
جتفيف  �إن  �خل���������رب�ء  وي�����ق������ل 
�مل��الب�����س د�خ����ل �مل���ن���زل مي��ك��ن �أن 
قاتلة،  رب�����  ه��ج��م��ات  �إىل  ي������ؤدي 
ب��ي��ئ��ة رط��ب��ة مثالية  ت��خ��ل��ق  ف��ه��ي 
و�ل������ذي يطلق  �ل���ع���ف���ن،  ل��ت��ك��اث��ر 
�جلر�ثيم �ل�شارة بعد ذلك، وهذه 
�مل���ي���ك���روب���ات ب���دوره���ا ت������ؤدي �إىل 
حت�ش�شية  فعل  وردود  رب���  ن���ب��ات 
ديلي  �شحيفة  بح�شب  خ��ط��رية، 

ميل �لربيطانية.
�الأط���ف���ال  �أن  �خل������رب�ء  وي��ع��ت��ق��د 
�لذين  و�مل���ر����ش���ى  �ل�����ش��ن،  وك���ب���ار 
�ملناعة  يف  ���ش��ع��ف  م����ن  ي���ع���ان����ن 
يخ�شع�ن  �ل��ذي��ن  �ملر�شى  -مثل 
ل��ل��ع��الج �ل���ك���ي���م���اوي- ع��ل��ى وجه 
تعر�شاً  �الأك�����رث  ه���م  �خل�����ش������س 
باأن  ين�شح�ن  ل��ذل��ك،  ل��ل��خ��ط��ر. 
�ملنزل  �ملالب�س خارج  يتم جتفيف 
�ملجففات،  و��شتخد�م  �أم��ك��ن،  �إذ� 
ملنع  د�ئ����م  ب�شكل  �مل��ن��زل  وت��ه���ي��ة 

ت�شكل �لعفن.
وت������ق�������ل ف���ي���ن���ا ك���ي���ن���ي م����دي����رة 
�لرب�  جمعية  يف  �ل�شحة  تعزيز 
�لرطبة  �ل��ب��ي��ئ��ات  �الأي���رل���ن���دي���ة 
ت�����ش��ج��ع ع��ل��ى من���� �ل��ع��ف��ن �ل���ذي 
ميكن �أن يطلق �جلر�ثيم �مل�شببة 
للح�شا�شية عند �لبع�س، وبالن�شبة 
ل��الأ���ش��خ��ا���س �ل��ذي��ن ي��ع��ان���ن من 
ي����ؤدي ذل��ك �إىل  �أن  �ل��رب���، ميكن 
وتزد�د  متكررة،  بن�بات  �إ�شابتهم 

�أعر��س �ملر�س �ش�ء�.
ي��ت��م جتفيف  ب���اأن  وت������ش��ي كيني 
خارج  �لطلق  �ل��ه����ء  يف  �مل��الب�����س 
�ملنزل، �أو �إذ� �أمكن يف غرفة جيدة 
�ملعي�شة،  عن غرف  بعد�ً  �لته�ية، 
كما حتذر من �أن �لعفن ميكن �أن 
�لبيئات �لرطبة  ينم� ب�شه�لة يف 
وميكن  و�حل���م���ام���ات،  ك��امل��ط��اب��خ 
عن  �مل�شكلة،  ه��ذه  م��ن  �لتخل�س 
�مل�شتمرة  �ل��غ��رف  ت��ه���ي��ة  ط��ري��ق 
كما  �ل�شفط،  م���ر�وح  و����ش��ت��خ��د�م 
�لتحكم  �أج��ه��زة  ت�شاعد  �أن  ميكن 
�له��ء  تنقية  و�أج��ه��زة  بالرط�بة 

على حل �مل�شكلة.

يعاين �لكثري من �ل�صائمني من �ل�صد�ع �أثناء 
�صاعات �ل�صيام، خا�صة عندما يتو�جدون يف 
�ل�صم�س  يتعر�صون حلر�رة  �أو عندما  �لدو�م، 
لفرت�ت  للقيادة  ��صطرو�  �إذ�  �أو  �لقا�صية، 
�أو  للمنزل،  للعودة  �أو  للعمل  للذهاب  طويلة 
حتى �إذ� ��صطرو� للذهاب للت�صوق ل�صر�ء بع�س 
�ل�صروريات. كما ي�صاب �ل�صائم بال�صد�ع �أي�صًا 
وبالطبع  �ملتقطع.  �لنوم  �أو  �لنوم  قلة  ب�صبب 
لي�س بيد �ل�صائم �صيء، حيث �إنه ال ي�صتطيع 
�أن يبتلع �أقر��صًا م�صكنة كما هو معتاد. �إال �أن 
هناك بع�س �الأ�صياء �لطبيعية �لتي ميكن �أن 
ت�صبح مفيدة وقد تق�صي على �ل�صد�ع �أثناء 
موقع  ن�صره  تقرير  وبح�صب  �ل�صيام.  فرت�ت 
بولد�صكاي �ملعني بال�صوؤون �ل�صحية، فاإن من 
هي  �ل�صد�ع  على  تق�صي  �لتي  �لطرق  �أف�صل 
 8 وهناك  لدقائق.  ولو  �ال�صرتخاء  حماولة 

طرق فعالة لال�صرتخاء ومنها:

م�شدر �لت�تر عن  �بتعد   1-
عندما يك�ن �ل�شد�ع �شببه �الأ�شا�شي ه� �لت�تر من �شيء 
�إذ� كان  ما، يجب �لبعد لفرتة عن م�شدر �لت�تر. فمثاًل 
�أو يتحدث ب�ش�ت عال،  هناك �شخ�س ما بجانبك ي�شرخ 
فبداًل من �أن تبادله �حلديث بال�شر�خ �أو �ل�ش�ت �لعايل، 
�ل��غ��رف��ة ول���� لفرتة  �ت���رك  �أو  �مل��ك��ان،  �ن�شحب م��ن  ف��ق��ط 

وجيزة، و�شت�شعر بفرق كبري.
الأحالمك �لعنان  و�ترك  عينيك  -2�غم�س 

تقتل  �لتي  �لطرق  �أف�شل  �ليقظة من  �الأح��الم خالل  �إن 
�لت�تر، �لذي ينتج عنه �ل�شد�ع. فبح�شب �خل��رب�ء، فاإنه 
لديك  ك��ان��ت  �إذ�  �ل�����ش��د�ع  ع��ل��ى  �ل��ق�����ش��اء  ميكنك  بالفعل 
�أثناء �ليقظة. ف��اإذ� كنت ت�شعر باأن  م�هبة روؤي��ة �الأح��الم 
ر�أ�شك على و�شك �النفجار جماز�ً من �ل�شد�ع، فما عليك 
�إال �أن تغم�س عينيك وترتك �لعنان الأحالمك ول� لب�شعة 
دقائق، فهذه �لطريقة لها مفع�ل �ل�شحر يف �لق�شاء على 

�لت�تر.
�أو  �لل�حي  �جل��ه��از  �أو  �لكمبي�تر  �شا�شة  ع��ن  �بتعد   3-

�ملحم�ل
�إن عينيك هي �أول ما يتاأثر بالت�تر �لذي ي�شبب �ل�شد�ع. 
�أن جتهد عينيك  ف��اإذ� كنت تعاين من �ل�شد�ع، ال حتاول 
�أو  �لل�حي  �أو �جلهاز  �شا�شات �حلا�ش�ب  �إىل  بالنظر  �أكرث 
�ل�شد�ع  يزيد  �أن  �شاأنه  من  ذل��ك  الأن  �ملحم�ل،  �لتليف�ن 
�أن متابعة فيلم وعمل در�مي على �لتلفزي�ن  لديك. كما 

لي�س بالفكرة �جليدة �أي�شاً. يجب �أن تبعد عينيك عن كل 
هذه �الأجهزة ول� لفرتة وجيزة.

�ال�شتحمام  4-
�ملاء  يف كثري من �الأحيان، يك�ن �لعالج يف �ل�ق�ف حتت 
�أو حتى �ال�شرتخاء يف �ملاء �لد�فئ  �جلاري و �ال�شتحمام، 

لبع�س �ل�قت. فهذ� �شيك�ن مفيد�ً جد�ً.
بالرو�ئح �لعالج   5-

يف كثري من حاالت �ل�شد�ع، يكمن �حلل يف �إ�شعال بع�س 
�ل�شم�ع ذ�ت �لر�ئحة �لطيبة �أو �إ�شعال �لف��حة بعد و�شع 
زيت ذي ر�ئحة جميلة.. وميكن و�شع من�شفة مبللة على 
بالرو�ئح  و�ال�شتمتاع  �لدقائق  لبع�س  وت�شتلقي  �أعينك، 

�ملنبعثة.
�لتدليك  6-

�الأح��ي��ان ي�شبح تدليك منطقة �جلبهة من  يف كثري من 
على  ذل��ك  يق�شي  ق��د  حيث  لل�شد�ع،  �لفعالة  �لعالجات 
و�بد�أ  ظهرك  على  �ال�شتلقاء  فيمكنك  بالفعل.  �ل�شد�ع 
بفارق  و�شت�شعر  �ل�قت،  لبع�س  و�جلبهة  �لر�أ�س  بتدليك 

ف�ري.
�لتنف�س مترين   7-

�ل��ت��ي ق��د تق�شي  �الأ���ش��ي��اء  �أف�����ش��ل  �لتنف�س بعمق ه��� م��ن 
عينيك،  و�إغ��الق  �جلل��س،  فقط  فيمكنك  �ل�شد�ع.  على 
و�بد�أ بالتنف�س بعمق وببطء �إىل �أن ت�شعر �أن �له��ء ميالأ 
معدتك، ثم �أخرج �له��ء ببطء �شديد.. وهكذ�. �أفعل ذلك 

ك��ب��ري�ً، فهذ� �لتمرين ال  مل��دة 10 م���ر�ت، و���ش��رتى ف��رق��اً 
يق�شي على �ل�شد�ع فقط، بل مينعه �أي�شاً.

�لع�شالت الإرخاء  مترين   8-
ثم  �ل��ي�����ش��ار،  �إىل  ث��م  �ليمني  �إىل  رقبتك  بلف  �ب���د�أ  فقط 
�أكتافك لالأمام ثم  بطريقة د�ئرية. بعدها �بد�أ بتحريك 
للخلف. قم باأد�ء كل مترين 10 مر�ت، فهذ� من �شاأنه �أن 
يرخي �لع�شالت ومن ثم ي�شع حد�ً لل�شد�ع �لذي ت�شعر 

به.

ما هي خماطر �لتدخني بعد �الإفطار ؟؟
حذر خرب�ء من خماطر �لتدخني بعد �الإفطار مبا�شرة يف 

رم�شان، ملا قد ي�شببه من م�شاكل �شحية خطرية.
�ل�شيام،  من  ط�يلة  �شاعات  بعد  �لتدخني  خماطر  وم��ن 
حتفيز �ل�شع�ر بالعط�س وجفاف �حللق و�ل�شع�ر بالتعب 

�مل�شتمر.
كما ي�ؤدي �إىل ��شطر�بات يف �لن�م، وزيادة �إفر�ز �الأحما�س 
بارجتاع  �الإ���ش��اب��ة  ن�شبة  زي���ادة  يف  يت�شبب  ق��د  م��ا  باملعدة، 

�ملريء.
مبا�شرة  �لطعام  تناول  �لتدخني عقب  يت�شبب  �أن  وميكن 
عند �الإفطار يف �لتهاب �ملعدة �لذي قد يتط�ر �إىل قرحة.

�ال�شطر�ب  �أي�شا  �لتدخني  ُيحدثها  �لتي  �الأعر��س  ومن 
قلبية  ب��اأزم��ات  �الإ�شابة  خطر  وتفاقم  �لقلب،  �شربات  يف 

و�شكتات دماغية.

كيف تتغلب على تقلب 
املزاج يف رم�سان

�ل�شيام  ف��رتة  خ��الل  يعاين كثريون 
و�لت�تر، وميكن  �مل��ز�ج  تقلب يف  من 
�لتغلب على هذه �حلاالت من خالل 

�الإكثار من تناول بع�س �الأطعمة:
و�لت�تر  �الإج���ه���اد  �ل��ب��اب���جن  ي��ع��ال��ج 

وفّعال �شد �لقلق.
�لتمر  يف  "ب"  �لفيتامني  ويحافظ 
ويقي  �لع�شبي  �جلهاز  �شالمة  على 

ت�تر �الأع�شاب.
�مل���ز فيعمل على  �لب�تا�شي�م يف  �أم��ا 

خف�س �لت�تر و�الإجهاد.

�ل��ف��ا���ش���ل��ي��ا �حل���م���ر�ء غنية  وت���ع���د 
بالربوتني و�لب�تا�شي�م، وت�شاعد يف 

تخفيف �ال�شطر�بات �لنف�شية.
�لف�ليك  بحام�س  غنية  �ل�شبانخ 

�لذي يعزز �ل�شع�ر بال�شعادة.
�لي�ريدين  على  �ل�شمندر  ويحت�ي 
حتارب  �لتي  و�ملغني�شي�م  و�ل��ف���الت 

�الكتئاب.
و�أخري� �لبطاطا �حلل�ة �لتي حتت�ي 
على فيتامني "ب 6" �لذي ي�شاهم يف 

حت�شني �ل�شحة �لعقلية.

كيف تتغلب على ال�سداع اأثناء �ساعات ال�سيام؟
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�ش�ؤون حملية

اللجنة العلمية للموؤمتر العاملي الرابع 
للجيوفيزياء الهند�سية ت�ستلم 192 بحثًا علميًا

•• العني – الفجر 

�لهند�شية  للجي�فيزياء  �لعاملي  �مل�ؤمتر  �لتي حققها  �لدولية  �ل�شمعة  بعد 
�لعني،  مدينة  وبلدية  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  جامعة  حتت�شنه  و�ل��ذي 
�أف�شل خم�شة م�ؤمتر�ت  و�ل��ذي مت ت�شنيفه من قبل �خل��رب�ء ك��حد من 
تخ�ش�شية يف �لثالثني �شنة �الأخرية، �شينعقد �مل�ؤمتر �لر�بع خالل �لفرتة 
9 – 12 �أكت�بر 2017 يف جامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وقد ��شتلمت 
تخ�ش�شي  م���ر   11 على  م�زعة  بحثا   192 للم�ؤمتر  �لعلمية  �للجنة 

للم�ؤمتر. 
و�أو�شح �الأ�شتاذ �لدكت�ر �أحمد مر�د عميد كلية �لعل�م ونائب رئي�س �للجنة 
�مل�ؤمتر  من  �ل���دورة  ه��ذه  ب��اأن  للم�ؤمتر  �لتنظيمية  �للجنة  ورئي�س  �لعليا 
ما  وه��ذ�  �ملتقدمة،  �الأور�ق  ع��دد  حيث  من  �لنظري  منقطع  �قبااًل  �شهدت 
ي�ؤكد مكانة �مل�ؤمتر �لعلمية �لتي �كت�شبها طيلة �لفرتة �ملا�شية، حيث ز�دت 
عدد �الأور�ق �لعلمية �ملتقدمة للم�شاركة يف هذ� �مل�ؤمتر �لعلمي يف ن�شخته 

�لر�بعة من 105 يف عام 2015 �إىل 192 بحثا علميا يف عام 2017. 
و�أ�شار رئي�س �للجنة �لتنظيمية للم�ؤمتر باأن هناك تز�يد م�شتمر� يف عدد 
�لدول �مل�شاركة يف �لبح�ث �لعلمية �ملقدمة من 24 دولة يف �شنة 2011 

�إىل عدد 40 دولة للعام 2017. 
كما �أن �مل�ؤمتر �شي�شم خالل فرتة �نعقاده جل�شات ح��ر علمية متخ�ش�شة 
ح�ل دور �ملر�أة يف جماالت عل�م �الأر�س، ودور �ل�شركات �حلك�مية و�خلا�شة 

يف تط�ير طرق و��شاليب �مل�شح �جلي�فيزيائي و�لبيئي.
وياأتي هذ� �لنجاح �لعاملي للم�ؤمتر �لعاملي �لر�بع للجي�فيزياء �لهند�شية 
و�لذي �شيعقد يف �حلرم �جلامعي يف رحاب مدينة �لعني، م�شتند� �إىل �لدعم 
�لكبري من �مل�ؤ�ش�شات و�جلهات �العتبارية يف �لدولة ذ�ت �ل�شلة، وذلك بعد 
�أجندة  يف  و�إدر�ج���ه  ظبي  �أب���  الإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  قبل  من  �عتماده 
�ال�شرت�تيجي  �لت�جه  �شمن  وي��اأت��ي  �لقادمة،  ل��الأع����م  �الإم���ارة  فعاليات 
جلامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف تعزيز�ً جه�د �جلامعة كمن�شة بحثية 

وعلمية دولية تعمل على �نتاج ونقل �ملعارف و�ملهار�ت خلدمة �ملجتمع.

هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة توزع 
اإفطار يف قلعة اجلاهلي بالعني 200 وجبة 

•• العني-الفجر

متا�شياً مع مبادرة "عام �خلري" �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"، وتز�مناً مع ي�م ز�يد للعمل 
�إفطار يف  200 وجبة  و�لثقافة  لل�شياحة  �أب�ظبي  هيئة  وزعت  �الإن�شاين، 

قلعة �جلاهلي يف مدينة �لعني.
وتاأتي هذه �ملبادرة �خلريية، يف �شياق �لفعاليات �لرم�شانية �لتي تقام يف 
خمتلف مناطق دولة �الإمار�ت، �لتي تهدف �إىل �إعالء روح �لعطاء يف �شهر 
و�شهدت  �ملجتمع.  يف  و�لت�شامح  �لتعاي�س  مبادئ  وتعزيز  �ملبارك،  رم�شان 
�ملبادرة م�شاركة جمتمعية كبرية يف قلعة �جلاهلي لت�زيع وجبات �الإفطار 

على �ل�شائمني من قبل فريق هيئة �أب�ظبي لل�شياحة و�لثقافة. 
�أ�شا�شية  ركائز  ث��الث  على  �خلري" تق�م  "عام  مبادرة  �أّن  بالذكر  �جلدير 
�لتط�عي، وخدمة  و�لعمل  للم�ؤ�ش�شات،  �ملجتمعية  �مل�ش�ؤولية  للعطاء هي، 
ه�ية  يف  �لر��شخة  �ل�شيافة  ك��رم  قيم  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  وت�شت�حي  �ل���ط��ن.  
جمتمع دولة �الإم��ار�ت، و�شري�ً على نهج �ل��لد �مل�ؤ�ش�س �ملغف�ر له �ل�شيخ 

ز�يد بن �شلطان �آل نهيان "طيب �هلل ثر�ه".

يف تقليد �صنوي

مبادرات القيادة يف اإ�سعاد املواطنني �سمن جمل�ض رم�ساين ا�ست�سافه بالع العامري

جمع 34 �ألف وحدة دم �لعام �ملا�صي

بنك الدم يف اأبوظبي يحتفل باليوم العاملي للمتربعني بالدم

•• العني - الفجر

��شت�شاف جمل�س بالع بن �ل��دودة بن عطي �لعامري 
�ل��ع��ام��ري ع�ش�  ب��ن ح��م  �ل�����ش��ي��خ م�شلم  �ل��رم�����ش��اين 
�مل��ج��ل�����س �ال���ش��ت�����ش��اري الإم������ارة �ب���ظ��ب��ي و���ش��ال��ح بن 
ط���ر����ش����م �ل���ع���ام���ري وجم���م����ع���ة ك���ب���رية م���ن �الأه����ل 
يف  �لعامة  �ل�شخ�شيات  وبع�س  و�الأ�شدقاء  و�جل��ري�ن 
نفحات  ظل  يف  �ملحبة  �أو����ش��ر  لرت�شيخ  �شن�ي  تقليد 

وروحانيات �شهر رم�شان �ملبارك.
و�مل�شتمرة  �ل���ر�ئ���دة  �مل���ب���ادر�ت  �إىل  �حل�����ش���ر  وت��ط��رق 
ل��ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة �ل���ت���ي ي��ت��م �إط���الق���ه���ا ب���ني فرتة 
�لتي تركز على ت�فري متطلبات و�حتياجات  و�أخ��رى 
رئي�س  �ل�شم�  �شاحب  مبادر�ت  و�أهمها  �ل�طن،  �أبناء 
من  �ملختلفة  �خل��دم��ات  لت�فري  �هلل،  حفظه  �ل��دول��ة، 
و�مل�شاكن  �مل�شت�شفيات و�لطرق و�جل�ش�ر  �إن�شاء  خالل 

يف خمتلف �ملناطق
�ملتتالية  �مل���ب���ادر�ت  �أن  ح��م  ب��ن  م�شلم  �ل�����ش��ي��خ  وق����ال 
تالحم  م��دى  ت���ؤك��د  �ل��دول��ة،  رئي�س  �ل�شم�  ل�شاحب 
�ل��ق��ي��ادة و�ل�����ش��ع��ب، وجت�����ش��د وب��ع��م��ق، م���دى �حلر�س 
و�الهتمام �لكبري �لذي ت�ليه �لقيادة �لر�شيدة، وعلى 
ر�أ�شها �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة، حفظه �هلل، لالرتقاء مب�شت�ى معي�شة 
�مل��طن، وتهيئة �لظروف �مل��تية له للعطاء و�الإنتاج 

و�الإ�شهام باإيجابية يف م�شرية �لتنمية.

�أن �إجن����از�ت ك��ث��رية حتققت يف  و�أو���ش��ح ب��ن ح��م علي 
وت���ع���اىل ونتيجة  ���ش��ب��ح��ان��ه  ب��ف�����ش��ل م���ن �هلل  �ل���دول���ة 
تاأتي  �ل��ت��ي  �ل��دول��ة  رئ��ي�����س  �ل�شم�  م���ب���ادر�ت ���ش��اح��ب 
�م���ت���د�د�ً مل�����ش��رية �ل��ت��ط���ي��ر و�ل��ت��ح��دي��ث �ل��ت��ي تنفذها 
على  و�لعمل  �ل���ط��ن  �أب��ن��اء  الإ�شعاد  �لر�شيدة  �لقيادة 

ت�فري متطلباتهم .
ومن جانبه قال بالع بن �لدودة �إىل �أن مبادر�ت قيادتنا 
كثري  حياة  يف  ن�عية  نقلة  �أحدثت  �مل�شتمرة  �لر�شيدة 
�ال�شتقر�ر  تكري�س  يف  جميعها  تركزت  �مل��طنني  من 
�الآالف  ع�شر�ت  بناء  �لرخاء، من  �إىل حياة  و�النتقال 
من �ملنازل و�مل�شاكن �ملختلفة �الأحجام و�الأ�شكال ت�زع 
��شتثناء  دون  �الإم���ار�ت  جميع  يف  �مل��طنة  �الأ�شر  على 
و�شط  وعياد�ت  وم�شت�شفيات  و�شدود  كهرباء  مطات 
رئي�شة  ط��رق  و�لقريبة  �لبعيدة  �ملناطق  ويف  �جل��ب��ال 
وف��رع��ي��ة وج�����ش���ر و�أن���ف���اق ل��ك��ل م��دي��ن��ة وغ��ريه��ا من 
كلفة  عن  �لنظر  بغ�س  تنفذ  �لتي  �مل��طنني  مطالب 

ذلك و�جلهد �ملبذول لتنفيذ هذه �ملطالب.
و��شار �شالح بن طر�ش�م �لعامري �إن مبادر�ت �شاحب 
�ل�شم� رئي�س �لدولة، حفظه �هلل، وفرت �آالف �مل�شاكن 
�مل�شت�شفيات  ج��ان��ب  �إىل  �ل���ط��ن  الأب��ن��اء  �ل��ن��م���ذج��ي��ة 
و�ل��ط��رق و�جل�ش�ر و�مل��د�ر���س وغ��ريه��ا م��ن �خلدمات 
�ملقدمة  م�شت�ى �خلدمات  ط���رت من  �لتي  و�مل��ر�ف��ق 
بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شم�  ت�جيهات �شاحب  �أن  .و�أك��د 
” و��شحة  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 

و�شريحة وهي �لعمل من �أجل �مل��طن فامل��طن �أوال 
�مل�شتقبلية،  خططه  جميع  ويف  فكره  يف  وثالثا  وثانيا 
ف�جه �حلك�مة ورئي�شها �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ ممد 
بن ر��شد �آل مكت�م نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل������زر�ء ح��اك��م دب���ي ” رع���اه �هلل ” ب��ذل��ك ف��ل��م تهد�أ 
�حلك�مة ومل تاأل جهد� يف تنفيذ �لت�جيهات وحتقيق 

�ال�شتقر�ر و�لرخاء للم��طنني.
ومن جانبه قال عبد�هلل بن �شامل بن ن�شره �لعامري 
�أن مبادر�ت �شاحب �ل�شم� رئي�س �لدولة، حفظه �هلل، 
وهي  �ملقدمة  �خل��دم��ات  م�شت�ى  تط�ير  يف  �أ�شهمت 
�الأمة  �أر�شى ق��عده فقيد  �لذي  للنهج  �متد�د�ً  متثل 

�ل�شيخ ز�يد .
ومظ�ظ�ن  بدولتنا  م��ظ���ظ���ن  نحن   " م�شيفاً 
بخليفة قائد �ل�طن �لذي ي�شعى �إىل زرع �لب�شمة على 

وجه �ل�شغري و�لكبري".
على  �أنعم  �هلل  �أن  �لعامري  ه�ميل  بن  �شامل  و�و�شح 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�شعبها ب�شاحب �ل�شم� 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة ” حفظه 
�هلل ” ليك�ن حاكما عدال ونحن نرى ما �شنعه ل�طننا 

خالل �ل�شن��ت �ملا�شية .
و�أكد �أن �شعب �الإمار�ت يحمل �ل�الء لقيادته �حلكيمة 
�ل��ع��زي��ز ح���ام���اًل ر���ش��ائ��ل �ل�شكر  ل��ل���ط��ن  و�الن���ت���م���اء 
ومبادر�ته  �ل��ك��رمي  ل��ع��ط��ائ��ه  ي�شتحق  مل��ن  و�ل��ت��ق��دي��ر 

�ل�شامية ومكرماته �لنبيلة.

يف  ت�شع  �مل�شتمرة  �مل��ب��ادر�ت  �أن  �ملجل�س  رو�د  و�ج��م��ع 
�أول���ي��ات��ه��ا �أب��ن��اء ه��ذ� �ل���ط��ن ، وه��� ����ش��ت��م��ر�ر للنهج 
�ل���ذي �نتهجه �ل��ب��اين �مل���ؤ���ش�����س �مل��غ��ف���ر ل��ه ب����اإذن �هلل 
تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه 
، وه� �لنهج �لذي ما ز�لت �لقيادة �لر�شيدة ترتجمه 
هذ�  �إن�شان  حياة  ت�شتهدف  �لتي  �ملت��لية  ب��امل��ب��ادر�ت 
�ل�طن. و�أ�شارو� �إىل �أن �ملبادر�ت �ملتتالية ت��شح مدى 
�ل�شم�  �شاحب  ر�أ�شها  وعلى  �لر�شيدة  �لقيادة  �إهتمام 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
، وحر�شها على  �مل��طنني  تفا�شيل حياة  بكافة   ، �هلل 
�الأ�شرة  ��شتقر�ر  يف  ت�شهم  �لتي  �لع��مل  كافة  ت�فري 
�مل��طنة ، كما تربز معه �أي�شاً مدى معاي�شة �شي�خنا 
�ل��ك��ر�م ل����ق��ع �مل����ط��ن��ني وج��ه���ده��م �مل��ب��ذول��ة الإيجاد 

حل�ل للعقبات كافة �لتي ت��جههم .
�ملت���شلة يف  و�مل��ب��ادر�ت  و�لرعاية  �لدعم  �أن ذلك  كما 
كل ن��حي �حلياة ال جتده يف �أي دولة �أخرى، ما يجعل 
دولة �الإمار�ت متميزة بقيادتها �لر�شيدة و�شعبها �لذي 

يبادل تلك �لقيادة بال�فاء و�لتقدير.
للقيادة  و�لتقدير  �ل�شكر  كلمات  ب��اأن  �حل�ش�ر  و�تفق 
�لر�شيدة ال ت�يف حجم �الأعمال و�ملبادر�ت �لتي تنت�شر 
�مل��طنني وت�فري �حلياة  �ل�طن لرخاء  �أنحاء  يف كل 
�لكرمية لهم حيث مل تبخل عليهم ي�ما بجهد ومال 
�أ�شعد  �إىل  ح���ل��ت��ه��م  ب�شببها  وم�����ش��روع��ات  وق�����ر�ر�ت 

�شعب.

•• اأبوظبي – الفجر

ن��ظ��م ب��ن��ك �ل���دم - �أب���ظ��ب��ي �ل��ت��اب��ع ملدينة 
من�شاآت  �إح�����دى  �ل��ط��ب��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
�ل�شحية  ل���ل���خ���دم���ات  �أب�����ظ����ب����ي  ����ش���رك���ة 
للمتربعني  �لعاملي  �لي�م  "�شحة" �حتفال 
ب���دم���ك، تربع  )ت����ربع  �شعار   ب���ال���دم حت���ت 
من  ع��دد  بح�ش�ر  با�شتمر�ر(،  ت��ربع  �الآن، 
بالدم  �لتربع  ��شتفادو� من  �لذين  �ملر�شى 
�إىل �ملتربعني �لد�ئمني و�ل�شركات  �إ�شافة 
ب��ال��دم. وخالل  �ل��د�ع��م��ة حلمالت �ل��ت��ربع 
ف���ن���دق ق�شر  �أق����ي����م يف  �ل������ذي  �الح���ت���ف���ال 
تكرمي  �أب�ظبي، مت  �لعا�شمة  �الإم���ار�ت يف 
نظمت  �شركة  و15  ب��ال��دم  م��ت��ربع��اً   39
�إ�شهامهم  لقاء  مل�ظفيها،  �لتربع  حمالت 
�الإيجابي يف �شمان �إمد�د�ت �آمنة من �لدم 

يف �لبالد. 
للمتربعني  �لعاملي  بالي�م  �لعامل  يحتفل 
ي�ني� من  �شهر  �لر�بع ع�شر من  بالدم يف 
كل عام و�لذي مت �إقر�ره يف �ملجل�س �لثامن 
�لعاملية يف عام  �ل�شحة  و�خلم�شني ملنظمة 
�لط�عي  �لتربع  باأهمية  �عرت�فاً   2005
منح��  �لذين  للمتربعني  وتقدير�ً  بالدم 
دم��ه��م ط����ع���اً ب����دون م��ق��اب��ل الإن���ق���اذ حياة 
�الآخرين، ولتعزيز �ل�عي باحلاجة للتربع 
بالدم بانتظام ل�شمان ج�دة و�أمان وت��فر 

�لدم ومنتجاته للمر�شى �ملحتاجني �إليه.
�ل���دك���ت����ر ع����ارف �ل�����ش��ح��ي �ملدير  و�أع������رب 
خليفة  �ل�شيخ  ملدينة  ب��االإن��اب��ة  �لتنفيذي 
للمتط�عني  و�متنانه  �شكره  عن  �لطبية، 

�أن بنك �ل��دم لن  �ملتربعني ب��ال��دم، م���ؤك��د�ً 
الإنقاذ  جهد  ب��اأي  �لقيام  على  ق���ادر�ً  يك�ن 
حياة �لنا�س دون عطاء �ملتط�عني �ل�شخي 

من وقتهم وجهدهم.
عملية  �إن  ق��ائ��اًل:  �ل�شحي  �لدكت�ر  وت��اب��ع 
نقل �لدم هي تقنية فريدة من ن�عها يتم 
�ل��دم وفح�شه وتخزينه  من خاللها جمع 
�شمن معايري عاملية �شارمة ي�شرف عليها 
�حللقة  لكن  ومتمر�س،  متخ�ش�س  فريق 
"�ملتربع"،  ه��ي  �لعملية  ه���ذه  يف  �الأق������ى 
فكل ما �شبق ذكره يعتمد كل �العتماد على 

�شخاء من يق�م�ن بالتربع.
�أجرى بنك �لدم �لعام �ملا�شي 447 حملة 
تربع بالدم بالتعاون مع �شركائه من �شركات 
�لقطاعني �حلك�مي و�خلا�س، و�جلامعات 
و�ملد�ر�س و�جلمعيات و�مل�ؤ�ش�شات، لت�شجيع 
�مل���ظ��ف��ني و�ل���ط���الب ع��ل��ى �ل��ت��ربع بالدم، 

بينما �أجرى خالل �لن�شف �الأول من هذ� 
�إم���ارة  ب��ال��دم يف  ت���ربع  214 حملة  �ل��ع��ام 
�لزعابي  �إمي��ان  �لدكت�رة  وقالت  �أب�ظبي. 
�لطبية  ل��ل�����ش���ؤون  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ن��ائ��ب 
و�لتحاليل  �الأم���ر�����س  علم  ق�شم  ورئ��ي�����س 
�مل��خ��ربي��ة، و�حل��ا���ش��ل��ة ع��ل��ى زم��ال��ة �لكلية 
�مللكية لالأطباء و�جلر�حني بكند�: "�إن كل 
وحدة دم متربع بها كفيلة باإنقاذ ما ي�شل 
"ي�شاعد  و�أ�شافت:  �أ�شخا�س".  ثالثة  �إىل 
ماليني  �إن��ق��اذ  على  وم�شتقاته  �ل���دم  نقل 
�ملر�شى  ي�����ش��اع��د  ك��م��ا  ع�����ام.  ك���ل  �الأرو�ح 
دة  ُمهِدّ َمَر�شية  حاالت  من  يعان�ن  �لذين 
مع  �أط����ل  ل��ف��رت�ت  �لعي�س  على  حلياتهم 
حت�شني ن�عية حياتهم، ويدعم �الإجر�ء�ت 
�لطبية و�جلر�حية �ملعقدة. كما �أّن له دور�ً 
جمال  يف  �الأم��ه��ات  �أرو�ح  �إن��ق��اذ  يف  �أ�شا�شياً 
�لك��رث  و�أثناء  و�الأط��ف��ال  �الأمهات  رعاية 

و�الأزمات.
ما  ع��ادًة  قائلة:  �لزعابي  �لدكت�رة  وتابعت 
�أ�شهر  �ل��دم خ��الل  �ُشّحاً يف خم��زون  نعاين 
�ملتربعني،  كثري من  ل�شفر  نظر�ً  �ل�شيف، 
ُيعترب  �ل��ذي  رم�شان،  �شهر  �شيام  وب�شبب 
مر�كز  بها  مت��ّر  �لتي  �ل�شه�ر  �أ�شعب  م��ن 
�ل��دم حيث تقل ن�شبة  �ل��دم جلمع تربعات 
علينا  يت�جب  %30، مما  �لتربع مبعدل 
�ل���ي����م �لعاملي  ت��ك��ث��ي��ف �حل���م���الت و�إح���ي���اء 
على  �ل�ش�ء  وت�شليط  ب��ال��دم،  للمتربعني 

�أهمية �لتربع.
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ���ش��رح��ت �ل���دك���ت����رة نعيمة 
�أومزيان، �ملدير �لطبي لبنك �لدم �أب�ظبي 
�أن 60 % من �ملتربعني تقل �أعمارهم عن 
�ل�شن��ت  يف  لالإناث  يكن  ومل  عاماً،   40
�ل�شابقة دور كبري يف �لتربع حيث مل تكن 
هذه  �أن  �إال   4% ت��ت��ج��اوز  تربعهن  ن�شبة 

 ،"12% �إىل  لت�شل  حالياً  ز�دت  �لن�شبة 
و�أ�شافت �أنه يف حاالت �لط��رئ �أو �حلاجة 
�لدم  ب��ن��ك  ف�����اإن  م�����ددة  دم  ف�����ش��ي��ل��ة  �إىل 
�لد�ئمني  متربعيه  مع  مبا�شرة  يت���شل 
�ل��ذي��ن ي����ظ��ب���ن ع��ل��ى �ل��ت��ربع ب��ال��دم كل 
م��ن  �إجمايل   45% وي�شكل�ن  �شه�ر   3

�ملتربعني �ملتط�عني.
وم����ن �جل���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن ب��ن��ك �ل�����دم – 
بهدف   1978 ع����ام  يف  �أن�������ش���ئ  �أب����ظ���ب���ي 
�ملتربعني وحفظها وت�زيعها  جتميع دماء 
للم�شايف لال�شتخد�م عند �حلاجة ويعتمد 
�لبنك على �لتربع �لتط�عي كاحرت�ز �أويل 
لتاأمني �شالمة �لدم حيث �أثبتت �لدر��شات 
باأنه �أقل خط�رة يف نقل �الأمر��س �ملعدية 
ب��االأن����ع �الأخ��رى من �لتربع مثل  مقارنة 
ت���ربع �الأق�������ارب. وي�����ش��ت��ق��ب��ل ب��ن��ك �ل����دم ما 
يقارب39  �ألف متربع �شن�ياً، وجمع �لعام 
�ألفاً   13 منها  دم،  وح��دة  �ألفاً   �ملا�س34 
و189 وحدة دم جمعت يف بنك �لدم بينما 
جمعت حمالت بنك �لدم من خالل حافلة 
�لتربع �ملتنقلة 18 �ألفاً و574 وحدة دم. 
وبلغ جمم�ع �ل�حد�ت �ملتربعة من خالل 

ف�شادة �لدم 2304 وحدة.
خ���الل �ل�����ش��ه��ر �ل��ف�����ش��ي��ل ي��ف��ت��ح ب��ن��ك �لدم 
�أب���ظ��ب��ي �أب�����ب���ه ل��ل��م��ت��ربع��ني م���ن �الأح���د 
�ل�شابعة �شباحاً  �ل�شاعة  �إىل �خلمي�س من 
�ل�شاعة  وم��ن  ظ��ه��ر�ً  �لثالثة  �ل�شاعة  �إىل 
فجر�ً.  �لثانية  �ل�شاعة  �إىل  م�شاًء  �لثامنة 
وي�م �ل�شبت من �ل�شاعة �لثامنة م�شاًء �إىل 

�لثانية فجر�ً.

مبنا�صبة يوم ز�يد للعمل �الإن�صاين

�سكرا امارات اخلري... فعالية اأطلقها اأ�سحاب الهمم وا�ست�سافها فندق �سيتي �سيزنز 
•• العني - الفجر

فندق  نظم  �الإن�شاين  للعمل  ز�ي��د  ي���م  مبنا�شبة 
�شيتي �شيزنز �لعني حفل �فطار جماعي الأ�شحاب 
�لهمم بعن��ن )�شكر� �مار�ت �خلري من �أ�شحاب 

�لهمم( ح�شر �حلفل.
وم��ن جانبه ق��ال ن���ادر �مل��رق��ب م��دي��ر ع��ام فندق 
�شيتي �شيزنز �لعني �إن �هتمامنا باأ�شحاب �لهمم 
�ل�شيخ  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغف�ر  لنهج  ��شتمر�ر�ً  ياأتي 
نهيان، رحمه �هلل، يف رعاية  �آل  �شلطان  ز�ي��د بن 
وتنفيذ�  �ل��ه��م��م،  ذوي  م���ن  �مل����ط��ن��ني  وت��اأه��ي��ل 
لت�جيهات �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
و�نطالقا  �هلل،  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
من حر�س �شم�ه �مل�شتمر على ت�فري كافة �أوجه 
دورن��ا يف خدمة  مل���شلة  و�إميانا منا  �لدعم لهم 
�ملجتمع وت�فري كل �شبل �لر�حة للم��طنني من 
حياة  يف  �لعي�س  م��ن  متكنهم  و�ل��ت��ي  �لفئة  ه��ذه 

�آمنة وم�شتقرة �جتماعياً و�قت�شادياً.
�إطار  �مل��رق��ب �ن تنظيم ه��ذ� �حل��ف��ل يف  و�أ���ش��اف 
�إخ��ننا  ب��ج��ان��ب  ن��ك���ن  ل��ك��ي  �مل��ب��ذول��ة  �جل���ه����د 
و�أبنائنا من تلك �لفئات، م�ؤكد�ً �أنه من �ل�شرورة 
�الهتمام بهم وتلبية جميع �حتياجاتهم و�لعمل 
على دجمهم يف �ملجتمع الن �لكثريين من منهم 
يتمتع�ن مب��هب وقدر�ت هائلة، كما �أن �الهتمام 

بهذه �لفئه معيار �أ�شا�شي حل�شارة �ل�شع�ب.
�لي�م  ن�شيد  ق��ي��ادت��ن��ا  دع���م  وب��ف�����ش��ل  �إن��ن��ا   وق���ال 
�لت�جهات  ت����ك��ب  و  حتققت  �ل��ت��ي  ب���االإجن���از�ت 

و  �الإدم����اج،  مفاهيم  تعزيز  يف  �حلديثة  �لعاملية 
�ل��ت��ي مكنتهم من  و�ل���ق���در�ت  �مل���ه���ار�ت  ت��ط���ي��ر 
�مل��ن��اف�����ش��ة، و�حل�������ش����ل ع��ل��ى ف���ر����س ج���ي���دة من 
�ل�ظائف يف �ش�ق �لعمل �ملفت�ح و�ثبات �لكفاءة، 
"فندق �شيتي �شيزنز �لعني" نركز ب�شفة  �إننا يف 
�ملتعلقة  و�لفعاليات  �الأن�شطة  رعاية  على  خا�شة 
ونتطلع  �لهمم،  ��شحاب  مثل  �خلا�شة  بالفئات 
قيم  وتكري�س  �ل��ف��ئ��ات،  تلك  يف  �لبهجة  الإدخ���ال 
مزيد  على  وت�شجيعهم  لديهم  و�النتماء  �ل���الء 

من �لتف�ق.
جهد�  ت��األ���  ال  �ل��ت��ي  �ل��ر���ش��ي��دة  حك�متنا  ����ش��ك��ر 
يف ت���ف��ري �ل��رع��اي��ة و�حل��ي��اة �ل��ك��رمي��ة لنا خالل 
مدود  �لال  عطاوؤها  وي�شتمر  �ملا�شية،  �الأع����م 

نائب  �ل�شم�  و�ل���دي �شاحب  م��ن  �مل��ب��ادرة  ب��ه��ذه 
رئي�س �لدولة، رئي�س جمل�س �ل�زر�ء حاكم دبي، 
�لن��حي،  جميع  من  لدعمنا  �شم�ه  ي�شعى  حيث 
منتلك  حقا  الأن��ن��ا  �ل��ه��م��م،  ب��اأ���ش��ح��اب  وت�شميتنا 
يف  م�هبتي  يتبنى  م��ن  ���ش��اأج��د  وحتما  �مل����ه��ب، 

�الإن�شاد ي�ما ما.
ت�جد  ال  و�أن�����ه  ل��ل��ج��م��ي��ع،  ي��ت�����ش��ع  �مل��ج��ت��م��ع  و�أن 
ب��ي��ئ��ة م��ع��ي��ق��ة، ف���امل���ع���اق �ل����ي�����م ����ش���اح���ب همة، 
ال  وع��ط��اوؤه  �ملجتمعي،  �لن�شيج  م��ن  مهم  وج���زء 
�أ�شحاب  ب��اأن��ن��ا  نفتخر  ل��ذ�  ���ش����ه،  عمن  يختلف 
 �ل��ه��م��م يف �ل���دول���ة �ل���ت���ي ح�����ازت �ل���رق���م و�ح����د.
ويف ختام �حلفل مت تكرمي ��شحاب �لهمم وكذلك 

�لفرق �لتط�عية بالعني. 

اليافعون وال�سباب يعيدون �سياغة الفنون التقليدية من 
خالل معمل فن "غوتاي" يف معر�ض م�سارات اإبداعية

•• اأبوظبي - الفجر

ت�شكيل، ت��جد"،  �إبد�عية: تفاعل،   �شمن فعاليات معر�س"م�شار�ت 
�ملعر�س �لثاين ملقتنيات متحف ج�جنهامي �أب�ظبي �لفنية، ��شت�شافت 
مب�شاركة  غ�تاي"  فن  "معمل  بعن��ن  عمل  ور�شة  �ل�شعديات  منارة 

يافعني و�شباب من �أعمار 13 �شنة وما ف�ق. 
و��شتك�شفت �ل�ر�شة فنيات ملجم�عة غ�تاي �لفنية، و�لتي تدمج بني 

�الأد�ء و�لرمي و�لبيئات �لتفاعلية.
ممار�شات  ال�شتك�شاف  للم�شاركني  �لفر�شة  �لعمل  ور���ش��ة  وق��دم��ت 
�لتجريبية  و�لعمليات  و�ل��ه��زيل،  و�الأد�ئ���ي  �لت�شاركي  �لفني  �الإن��ت��اج 
قام  �لتي  �لطريقة  على  و�لتعرف  �لتقليدية،  غري  �مل����د  و��شتخد�م 
بها فنان� جمم�عة غ�تاي بتعريف �لر�شم ك�شكل من �الأ�شكال �لفنية 
�الإب��د�ع وتعمل مبثابة و�شيلة ال�شتك�شاف طبيعة  �لتي ت�شجل عملية 

�مل��د �ملتن�عة مبا يف ذلك �حلرب و�لطني و�لطالء و�لغر�ء.
وتاأ�ش�شت جمم�عة غ�تاي �لفنية �ملنظمة �ليابانية �الأكرث تاأثري�ً بعد 

�حلرب �لعاملية �لثانية. 
و�أ�ش�شها �لفنان و�لناقد و�ملدر�س ي��شيهار� جريو )ولد عام 1905 يف 
�آ�شيا، �ليابان( وكانت �ملجم�عة تعمل  1972 يف  �أو�شاكا، وت�يف عام  
على ��شتك�شاف مناذج فنية جديدة جتمع بني �الأد�ء و�لر�شم و�لبيئات 

�لتفاعلية.
ويقام هذ� �لربنامج �جلماهريي �لعام بالتز�من مع معر�س م�شار�ت 
تنظمه  �لذي  �أب�ظبي  ج�جنهامي  ملقتنيات  �لثاين  �ملعر�س  �إبد�عية، 
��شتك�شاف  �أب�ظبي لل�شياحة و�لثقافة، ليقدم للجمه�ر فر�شة  هيئة 
عمل  ور���س  من  �لربنامج  ويتك�ن  �ملعر�س،  و�أف��ك��ار  �لفنية  �جل��نب 
وجل�شات ح��رية و�أم�شيات فنية وثقافية ودور�ت تدريبية. وي�شتهدف 
�ل��ربن��ام��ج �ج���ت���ذ�ب ط��ي��ف و����ش��ع م��ن �جل��م��ه���ر م��ن ج��م��ي��ع �لفئات 
�لعمرية، وترتبط كل ور�شة يف �لربنامج بعمل فني معني من �ملعر�س، 
مبا يتيح للم�شاركني �لتفاعل مع �مل���شيع و�الأفكار �خلا�شة بالعمل 

�لفني ب�شكل �أعمق. 



ت�شري در��شة جديدة ُن�شرت يف جملة �الأكادميية 
�إىل  و�ملر�هقني  �الأوالد  نف�س  لعلم  �الأمريكية 
�أن تعّر�س �لطفل لكاآبة �الأم �ملزمنة يف مرحلة 
تعاطفه  تر�جع  خطر  يزيد  حياته  من  مبكرة 

مع �آالم �الآخرين.
تتّبع باحث�ن �أوالد�ً من عمر �أ�شهر حتى بل�غهم 
�حلادية ع�شرة بهدف تقييم رد فعلهم �لع�شبي 
�ملتعاطف مع من �الآخرين، علماً باأن �أمهاتهم 

يعانني �لكاآبة منذ ر�أو� هم �لن�ر.
ولد�ً   27 جم��م���ع��ه  م��ا  �ل��در����ش��ة  �شملت 

�لكاآبة،  يعانني  الأمهات 
ف���������������ش�������اًل 

ز�ر  �ل�شبط.  جمم�عة  �شكل��  �آخرين   45 عن 
�لت�شعة  �شن  يف  منازلهم  يف  �الأوالد  �لباحث�ن 
ب��غ��ي��ة تفح�س �أمن���اط  �أ���ش��ه��ر و�ل�����ش��ت ���ش��ن����ت 

�الأم  ت��ف��اع��ل 

تخطيط  جلل�شة  �الأوالد  �أُخ�شع  ث��م  و�لطفل، 
مغناطي�شي للدماغ يف �شن �حلادية ع�شرة بهدف 

تقييم رد فعلهم �لع�شبي جتاه �آالم �الآخرين.
ب����ارزة  ب��اح��ث��ة  �ل���ربوف�������ش����رة روث ف��ي��ل��دم��ان، 
�الأع�شاب  ع��ل��م  وم���دي���رة خم��ت��رب  �ل��در����ش��ة  يف 
�الج��ت��م��اع��ي �ل��ت��ن��م���ي وع���ي���ادة �إي���رف���اي���ن ب. 
هاري�س للت���شل يف مر�حل �لطف�لة �الأوىل يف 
جامعة بار-�إيالن، ت�شري يف هذ� �ملجال: )ُذهلنا 
ذ�تها  بحد  ترتبط  �الأم  كاآبة  �أن  �كت�شفنا  حني 
بعملية معاجلة �أمل �لغري �لع�شبية �لتفا�شلية 

لدى �الأوالد يف �شن �حلادية ع�شرة(.
تتابع م��شحة: )الحظنا �أن رد �لفعل �لعاطفي 
�لكاآبة  م��ري�����ش��ات  �أوالد  ح��ال��ة  يف  �الأمل  جت���اه 
يت�قف باكر�ً )مقارنة باأوالد جمم�عة �ل�شبط( 
�الجتماعية-  باملعاجلة  �ملرتبطة  �ملنطقة  يف 
�ملعرفية. نتيجة لذلك، يبدو �أن �أوالد �الأمهات 
�مل��ك��ت��ئ��ب��ات ي���ح���دون م���ن ع��م��ل��ي��ة م��ع��اجل��ة �أمل 
�مل�شاعر �لفكري، رمبا  �لغري �ملرتبطة بتنظيم 
ب�شبب �شع�بة �شبط حالة �لتيقظ �لعالية 

�لناجمة عن روؤية م�شقة �الآخرين(.
�أن �أمناط  ُتظهر هذه �الكت�شافات �أي�شاً 
دور�ً  ت����ؤدي  و�لطفل  �الأم  ب��ني  �لتفاعل 
بالغ �الأهمية يف هذ� �ملجال. عندما جاء 
�لتفاعل بني �الأم و�لطفل �أكرث تناغماً 
تفاهماً(  �أك����رث  و�ل����ل���د  �الأم  �أن  )�أي 
�أعرب  تطفاًل،  �أقل  �الأم  كانت  وعندما 
�ل���ل��د ع��ن م��ق��در�ت معاجلة �أق����ى يف 

هذه �ملنطقة �ملحددة من �لدماغ.
ع مالحظة  تق�ل فيلدمان: )من �مل�شجِّ
يف  و�ل������ل�����د  �الأم  ب����ني  �ل���ت���ف���اع���ل  دور 
�كت�شافاتنا. �ت�شح لنا مر�ر�ً �أن �الأمهات 
تناغماً  �أقل  �ملكتئبات يعربن عن تفاعل 
و�أك��رث تطفاًل مع �أوالده���ن. وق��د يعلل 

ه��ذ� �ل����ق��ع بع�س �أوج���ه �الخ��ت��الف ب��ني �أوالد 
ون��ظ��ر�ئ��ه��م يف جمم�عة  �مل��ك��ت��ئ��ب��ات  �الأم���ه���ات 

�ل�شغط يف �لدر��شة(.
ت�شيف �لباحثة: )مع هذه �الكت�شافات، ن�شّلط 
�لعالج  عمليات  ت�شتطيع  مدخل  على  �ل�ش�ء 
على  جه�دها  لرتّكز  عليه  �العتماد  �مل�شتقبلية 
�ل�لد  �الأم يف من����  ك���اآب���ة  ت���اأث���ري�ت  م���ن  �حل���د 

�لنف�شي-�الجتماعي(.

��صرت�تيجيات فاعلة
)�ل�ش�ؤ�ل �ل�شريري �لرئي�س �لذي ين�شاأ هنا: ما 

�ال�شرت�تيجيات �الأكرث فاعلية لتح�شني �أمناط 
�لتفاعل بني �الأم وبني �ل�لد يف حالة مري�شات 

�لكاآبة و�أطفالهن؟ عالوة على ذلك،
�أن  على  �الأم��ه��ات  تلك  م�شاعدة  ��شتطعنا  �إذ�   
يكن �أكرث تناغماً و�أقل تطفاًل، فهل ُتعترب هذه 
�خلط�ة كافية لتعزيز مرونة �أوالده��ن؟(، وفق 

فيلدمان.
ي��در���س �ل��ف��ري��ق ر�ه��ن��اً �ل��ر�ب��ط ب��ني ك��اآب��ة �الأم 
و�ل��ت��ف��اع��ل بينها وب���ني �ل���ل��د م��ن ج��ه��ة، وبني 
وتعاطفهم  �الأوالد،  ل��دى  �الإج��ه��اد  ه��رم���ن��ات 
�ل�����ش��ل���ك��ي، وه��رم���ن��ات��ه��م �ل��ت��ي ت�����ؤدي دور�ً يف 

جتاه  �ل��ع�����ش��ب��ي  فعلهم  ورد  �ل���رو�ب���ط،  ت�����ش��ّك��ل 
�الإ�شار�ت �النتمائية من جهة �أخرى.

�إ�شرت�تيجيات  لدر��شة  �أي�شاً  فيلدمان  تخطط 
��ل ت��رّك��ز ع��ل��ى �أمن����اط �ل��ت��ف��اع��ل ب��ني �الأم  ت��دخُّ
يف  �لنجاح،  �إذ� القت  ت�شاهم،  �أن  �آملة  و�لطفل، 
�لفكرية  �لكاآبة  مري�شات  �أوالد  �شحة  حت�شني 

وقدرتهم على �لتكّيف �الجتماعي.
ل يرّكز على  تق�ل: )�أال تبدو فكرة تط�ير تدخُّ
يف  وي�شاهم  و�ل���ل��د  �الأم  بني  �ملتناغم  �لتفاعل 
�حلد من �الأمر��س �لنف�شية �لتي يعانيها �أوالد 

�الأمهات �ملكتئبات مثرية لالهتمام وو�عدة؟(.

دعوة من نوع �آخر
يف  رغ��ب��ة  م�����ش��روع، جتتاحنا  �أي  �إط���الق  قبل 
من  )خ���رٍب  �شكل  �أح��ي��ان��اً  ويتخذ  �لتغيري، 

عامل �آخر(.
نلّبي  �أو  �حلياة،  ر�شالتنا يف  نكت�شف   رمبا 

دع�ة معينة، 
�أو نخترب ربحاً �أو خ�شارة، �أو ن��جه كارثة، 
�حل�����دث  ب�شل�شلة  ب�شاطة  ب��ك��ل  ن��ت��اأث��ر  �أو 

�ملتالحقة.
ت���اأت���ي �أزم�����ة م��ن��ت�����ش��ف �حل���ي���اة ل��رت���ّش��خ هذه 

�لظاهرة. عاجاًل �أو �آجاًل، 
لكن  �لتغيري  ح�ش�ل  م��ن  مفر  ال 
�شن�شعر  �شهلة.  �ملهّمة  تك�ن  لن 
فجاأًة باأننا ال جند مكانتنا يف 
�لهرب  ون��رغ��ب يف  �حل��ي��اة 
�مللل  ب�شبب  و�شعنا  م��ن 
و�ل�شغ�ط  و�ل��روت��ني 
و�شط  �ل����ي�����م����ي����ة. 
������������ش����������ط����������ر�ب 
�ل��������������ت����������������زن 
يزعزع  �ل���ذي 
م��������ظ��������اه��������ر 
�حل�������������ي�������������اة 
�مل�������األ��������ف�������ة، 
م�����ن  ب�������������د  ال 
قبل  �ل���ت���ف���ك���ري  ب������دء 

�النطالق يف رحلة �حلياة �حلقيقية.

خوف من �النطالق
م���ع زي�����ادة �الن����زع����اج، ي��رت��ف��ع �ح��ت��م��ال �لهرب 
�لتح�الت  �إىل  �الإ���ش��غ��اء  �أي رف�س  �ل���ذ�ت،  م��ن 
�إنه  ه��دف.  �أنها بال  د�خلنا بحجة  �حلا�شلة يف 
يرغب  وال  خميف  �لتغيري  الأن  طبيعي  و���ش��ع 
كثريون يف زعزعة حياتهم، فنحن نحب �ملظاهر 
ر�شمناها،  �ل��ت��ي  ب��امل�����ش��ار�ت  ونتم�شك  �مل��األ���ف��ة 
ومف�فاً  مكلفاً  يك�ن  �لتغيري  �أن  عن  ف�شاًل 

باملخاطر.

للف�شل.  م��ع��ّر���ش��ة  م���ب���ادرة  �أي  ���ش��ت��ك���ن  ه��ك��ذ� 
�أو  �ل�����ش��ري��ك  �أو  �ل��ع��م��ل  ن����رتك  �أن  ي�����ش��ت��ح��ي��ل 
لذ�  �لندم.  �أو  ب��االأمل  �ل�شع�ر  دون  جذورنا من 
�ملنعطف  �ق���رت�ب  عند  �لتغيري  مبقاومة  ن��ب��د�أ 
�أو  �لنهائية  بالنتيجة  �إال  نفكر  ف��ال  �حل��ا���ش��م، 

نعدل عن فكرة �لتغيري منذ �لبد�ية.
�شرعان ما يبد�أ �ل�شر�ع بني �حلاجة �إىل تغيري 
�حلياة و�لنزعة �إىل عدم تغيري �أي �أمر. �شنميل 
نف�شنا  و�إق��ن��اع  فينا  �ل��رغ��ب��ات  قمع  �إىل  حينها 
بعدم حتقيق �شيء. لكن �شنبد�أ يف �ل�قت نف�شه 

بالت�شاوؤل عن �ل�شياع �لذي ي�شيبنا.

جتديد �حلركة
يتطّلب �لتغيري �حلقيقي حتركاً ملم��شاً. بدل 
�لرتكيز على �خل�شارة �ملحتملة، من �الأف�شل �أن 
نتطّلع �إىل )�لع��مل �جلاذبة(، �أي تغرّي و�شعنا 
�ل�شعادة  وحت��ق��ي��ق  �الأف�����ش��ل  ن��ح���  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي 

�ملن�ش�دة.
يف �لبد�ية، يجب �أن نتخيل تلك �حلياة �ملختلفة 
�إىل  �لق�ية  رغبتنا  تدفعنا  �أن  �إىل  بها  ونحلم 
�أواًل  نتاأكد  �أن  لكن يجب  ت��ردد.  �الن��ط��الق بال 
من ق�ة رغبتنا يف �إحد�ث ذلك �لتغيري الأن ق�ة 
�الإر�دة ُت�شّهل �ملهمة وت�شمح لنا بتقّبل ميطنا 

وخدمة م�شاحلنا �ل�شخ�شية وم�شالح �الآخرين 
يف �آن.

من خالل ت��شيح تلك �لرغبة، �شندرك وج�د 
و�الطمئنان  �لطم�حات  لتحقيق  فاعلة  ركائز 

ب�شاأن �مل�شتقبل.
باإيجاد  �أحياناً  �حلقيقي  �لتحدي  يتعلق  لكن   
ق���در�تنا  و����ش��ت��ك�����ش��������������اف  �حلقيق����ية  ه���ي��ت��ن��ا 
�ل��شع  بتح�شني  ن��ب��د�أ  �أن  يجب  ل��ذ�  �لكامنة. 
�ل��ق��ائ��م يف �ل��زم��ن �حل��ا���ش��ر مت��ه��ي��د�ً الإح����د�ث 
�ملنا�شب  �ل�����ق����ت  و�خ���ت���ي���ار  ج����ذري����ة  ت����غ����ري�ت 

لالنطالقة �لكربى!

مــنــ�عــــات
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�لتغيري �حلقيقي يتطلب حتركًا ملمو�صًا. بدل �لرتكيز على �خل�صارة �ملحتملة

الطموحات امل�ستمرة.. جزء من بناء ال�سخ�سية
نطمح جميعًا �إىل �إيجاد عمل جديد �أو تغيري �ملنزل �أو �لذهاب يف عطلة... هل هذه �لرغبات هي جمّرد وهم لتحّمل ظروف �حلياة �ل�صعبة �أم �أنها تعك�س 
�الإن�صان بطبيعته  ملمو�صة؟ يحمل  �إجناز�ت  مع  ما مل يرت�فق  �لوهم  ما قيمة  لكن  كلمات.  �لكامنة جمّرد  �لطموحات  �أن تبقى  طموحًا حقيقيًا؟ميكن 
طموحات م�صتمرة الأنه ال يتاأقلم مع و�صعه وتتجّدد رغباته يف �إطالق م�صاريع جديدة. ي�صّكل هذ� �لتجدد جزءً� من بناء �ل�صخ�صية، حتى لو مل يدفعنا 
دومًا �إىل �إحد�ث تغري�ت كربى.تبّدلت طبيعة تلك �لرغبات على مّر �لع�صور. منذ عام 1968، �نت�صرت قناعة عن �صرورة تغيري �لذ�ت لتغيري �لعامل، 
ثم بد�أت �الأزمة �ملالية �أخريً� وجعلت �لتغيري �صرورة حقيقية وح�صل تغرّي يف مفهوم �لتغرّي نف�صه. بعدما كانت �لقيم �ل�صائعة تتخذ طابعًا فرديًا، بد�أت 

تتجه �ليوم نحو م�صاعدة �لغري من خالل زيادة �اللتز�مات �لتي ت�صمح بتح�صني و�صع �لعامل عمومًا.

كاآبة الأم املزمنة توؤثر على عواطف اأطفالها مع الخرين
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�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2017/208 عقاري كلي                                                
�ىل �ملحك�م عليه/1- �حمد م�مار  جمه�ل مل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�ملنعقدة بتاريخ 2017/5/17 يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله ل�شالح/ م�شرف �الإمار�ت �ال�شالمي �س 
م ع -  بحكمت بف�شخ �تفاقية �الجارة �ملنتهية بالتمليك ومالحقها �مل�ؤرخة 2007/7/14 و�لز�مه 
بت�شليم �لعقار مل �الجارة للمدعي خايل من �ل�ش��غل و�حليازة وخماطبة د�ئرة �الر��شي 
و�الأمالك ملح� �لقيد �لذي فح��ه )خ�ش�ع �لعقار لرتتيبات �الجارة �ملنتهية بالتمليك ل�شالح 
�ملدعي عليه و�ل��رد ب�شجالت �مللكية �خلا�شة بالعقار( وحترير �لعقار من �ي حق�ق حتد من 
مقابل  درهم  �لف  ومبلغ  و�مل�شروفات  بالر�ش�م  �لزمته  كما  فيه  �الول  �ملدعي  �مل�شرف  ملكية 
�تعاب �ملحاماة ورف�س ما عد� ذلك.   حكما مبثابة �حل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ ممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

�إعالن  بالن�سر
 رقم 2017/3751   

�ملنذرة : �يرث ديفل�برز - �س ذ م م -
EARTH DEVELOPERS LLC  ب�كالة �ملحامي/ عبد�هلل خمي�س �لناخي ،

�شد �ملنذر �ليها : �ي �يه ي� ��س �يه للتجارة �لعامة - �س ذ م م
  IAUSA GENERAL TRADING L.L.C

�مل��ش�ع / مطالبة باخالء �مل�شتاأجر للعني �ملاأج�ر ، و�شد�د �لقيمة �اليجارية 
وقدره   مبلغ  بذمتكم  �مل��رت���ش��دة  �الي��ج��اري��ة  �لقيمة  ب�شد�د  ن�شر�  �ليها  �مل��ن��ذر  تنذر  �مل��ن��ذرة  �ن  حيث   -
قيمة  من  ي�شتجد  وما   2017/3/14 تاريخ  وحتى   2016/4/15 تاريخ  من  �لفرتة  عن  درهم   82.000.00
�يجارية �خرى حتى تاريخ �الخالء �لفعلي للعني �مل�ؤجرة ب��قع �جرة �شن�ية مبلغ وقدره 90.000.00 
 ) AA1/F-53( درهم النكم تخلفتم عن دفع �لقيمة �اليجارية �مل�شتحقة للعني �مل�ؤجرة �ملكتب رقم 
- بناية �لعبا�س 1 - منطقة �ملنخ�ل - دبي - وذلك طبقا لقان�ن �اليجار�ت بامارة دبي وذلك خالل 30 
ي�م من تاريخ �عالنكم ن�شر� بهذ� �النذ�ر و�ال �شت�شطر �ملنذرة التخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقان�نية بحقكم 

مع حتميلكم �يه م�شاريف �و ر�ش�م �و �تعاب ماماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

�إعالن  بالن�سر
 رقم 2017/3750   

�ملنذرة : �يرث ديفل�برز - �س ذ م م -
EARTH DEVELOPERS LLC  ب�كالة �ملحامي/ عبد�هلل خمي�س �لناخي ،

�شد �ملنذر �ليها : جا�شم ممدالن�شاء �لبنية �لتحتية لتقنية �ملعل�مات - �س ذ م م 
JASIM MOHAMED IT INFRASTRUCTURE LLC

�مل��ش�ع / مطالبة باخالء �مل�شتاأجر للعني �ملاأج�ر ، و�شد�د �لقيمة �اليجارية 
بذمتكم مبلغ وقدره   �ملرت�شدة  �اليجارية  �لقيمة  ب�شد�د  ن�شر�  �ليها  �ملنذر  تنذر  �ملنذرة  �ن  - حيث 
39.580.00 درهم عن �لفرتة من تاريخ 2016/11/15 وحتى تاريخ 2017/3/31 وما ي�شتجد من قيمة 
�يجارية �خرى حتى تاريخ �الخالء �لفعلي للعني �مل�ؤجرة ب��قع �جرة �شن�ية مبلغ وقدره 95.000.00 
  ) AA1/F-24( درهم النكم تخلفتم عن دفع �لقيمة �اليجارية �مل�شتحقة للعني �مل�ؤجرة  �ملكتب رقم 
- بناية �لعبا�س 1 - منطقة �ملنخ�ل - دبي - وذلك طبقا لقان�ن �اليجار�ت بامارة دبي وذلك خالل 
30 ي�م من تاريخ �عالنكم ن�شر� بهذ� �النذ�ر و�ال �شت�شطر �ملنذرة التخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقان�نية 

بحقكم مع حتميلكم �يه م�شاريف �و ر�ش�م �و �تعاب ماماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/3669   

�ملنذر : �ل�ش�يب للعقار�ت ذ م م   
 -2 �لن�شائية   �ل�شخ�شية  للعناية  يا�شان  فايلني  مركز   -1  : �ليه  �ملنذر 

فايلني يا�شان - )جمه�ل مل �القامة (
�لغري  �مل��ت��اأخ��ر�ت  لقيمة  �ل�شد�د  ع��دم  ح��ال  ويف  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر  
��شتحقاق من رج�ع  بدون  �الإيجار ل�ج�د فرتة  مدف�عة بح�شب عقد 
�ل�شيكات بتاريخ  2017/4/4 م ومبهلة مدتها )30( ي�ما من تاريخ ن�شر 
هذ� �العالن وذلك ح�شب �الجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�س �ملنازغات 

�اليجارية - ننذركم باالخالء وت�شليمنا �ملاأج�ر. 
�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/3761   

�ملنذرة : �شنتميرت كي�ب للعقار�ت 
�ملنذر �ليهم  : 1-  مم�د �شحاتة للخدمات �لفنية -  �س ذ م م  2- �ل�شياد ملقاوالت �لبناء - 

�س ذ م م ، 3- عبدربة عبد�لعليم مم�د �لدويك  - جمه�ل مل �القامة 
تاريخ  من  �اليجارية  �لقيمة  لدفع  �ليهم  للمنذر  �لعديل  �الن���ذ�ر  ه��ذ�  تر�شل  �مل��ن��ذرة  ف��ان 
�اليجار  عقد  ح�شب  عليهم  �مل��رتت��ب��ة  �ل��غ��ر�م��ات  �ىل  ب��اال���ش��اف��ة  ت��اري��خ��ه  حتى   2017/5/2
وباال�شافة �ىل �لر�ش�م و�مل�شاريف وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخه ، و�إال �ش�ف تتخذ �ملنذرة 
جتاة �ملنذر �ليهم كافة �الجر�ء�ت �لقان�نية �ملنا�شبة الخالء �لعني �مل�ؤجرة مع حتميلهم كافة 
�لر�ش�م و�مل�شاريف وكافة �لغر�مات �ملرتتبة عليهم ح�شب عقد �اليجار و�لفائدة �لقان�نية 

ومطالبتهما بالتع�ي�س �ملنا�شب عما فتها من ك�شب وما حلقها من خ�شارة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/3851   

�ملنذر : تيم�ر �مر �هلل عبد�حلميد عبد�لكرمي �ل علي - �إمار�تي �جلن�شية 
ب�كالة �ملحامي / �حمد ح�شن �ملازمي 

 �ملنذر �ليهما : 1- فاينان�شال �ش�فت وير ديفيل�مبنت �ن�شتيتي�ت منطقة حرة - ذ م م
2- ممد �شامي �شاكر - �مريكي �جلن�شية 

 1.545.000 قيمته  �لبالغ  �ل�شيك  قيمة  �شد�د  ب�ج�ب  �ليهما  �ملخطر  �ملنذر  ينذر 
�آ�شفني  ، و�ال �ش�ف ن�شطر  �يام من تاريخه  درهم للمخطر وذلك خالل خم�شة 
متفظني   ، ونفقتكم   م�ش�ؤوليتكم  وعلى  بحقكم  �لقان�نية  �الج���ر�ء�ت  التخاذ 

بكافة حق�ق �ملخطرة من �ي ن�ع كانت. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/3760   

�ملنذرة : �شنتميرت كي�ب للعقار�ت 
�ملنذر �ليهم  : 1- ��شر�ر �حمد للخدمات �لفنية - �س ذ م م 

2- ��شر�ر �حمد مقب�ل �حمد - جمه�ل مل �القامة 
تاريخ  من  �اليجارية  �لقيمة  لدفع  �ليهم  للمنذر  �لعديل  �الن���ذ�ر  ه��ذ�  تر�شل  �مل��ن��ذرة  ف��ان 
�اليجار  عقد  ح�شب  عليهم  �ملرتتبة  �ل��غ��ر�م��ات  �ىل  باال�شافة  تاريخه  حتى   2017/5/15
وباال�شافة �ىل �لر�ش�م و�مل�شاريف وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخه ، و�إال �ش�ف تتخذ �ملنذرة 
جتاة �ملنذر �ليهم كافة �الجر�ء�ت �لقان�نية �ملنا�شبة الخالء �لعني �مل�ؤجرة مع حتميلهم كافة 
�لر�ش�م و�مل�شاريف وكافة �لغر�مات �ملرتتبة عليهم ح�شب عقد �اليجار و�لفائدة �لقان�نية 

ومطالبتهم بالتع�ي�س �ملنا�شب عما فتها من ك�شب وما حلقها من خ�شارة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

 �عـــــــالن       
تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خ�رفكان  : �ل�شيد/ 
عبد�هلل خلفان �شعيد �لكعبي ، �جلن�شية : �الإم��ار�ت - وطلب �لت�شديق على مرر 
يت�شمن )تنازل( يف �ال�شم �لتجاري كافترييا �شاي �لفريج - فرع 1 و�ل�شادرة من 
بتاريخ  �ل�شادر  �ل�شارقة رخ�شة مهنية رقم 745472  �لتنمية �القت�شادية يف   د�ئرة 
ي��شف  �ل�شيد/ طارق  �ىل  بخ�رفكان.  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  2016/7/10 من 
، وتغيري �ال�شم �لتجاري �ىل  ، �جلن�شية : �الإم��ار�ت  عبد�هلل عبد�لرحيم �حلمادي 
كافترييا �ل�شاي �ملمتاز - فرع 5 - ليكن معل�ما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة 
خ�رفكان �شيق�م بالت�شديق على ت�قيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذك�ر بعد �نق�شاء 

��شب�عني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف �لنقبي
�لكاتب �لعدل خورفكان

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

�لكاتب �لعدل- خورفكان

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
  يف �لدعوى  رقم   2017/39 نز�ع تعيني خربة عقاري 

�ملقامة من �لتنازع /ر��شددروي�س �حمد �شيف �لكتبي 
�شد �ملتنازع �شده / �ميد ممد مهدي ط��ف لنكرودي 

نعلن نحن �خلبرية �حل�شابية / �ليازية خليفة �ملري ، �أنه مت تعيننا من مكمة 
�لدع�ى  يف  �ملحكمة  بحكم  �ل��ردة  �حل�شابية  �خلربة  مهمة  لتنفيذ  �مل�قرة  دبي 
�ملذك�رة �عاله - كما نعلن �ملتنازع �شده حل�ش�ر �جتماع �خلربة �ملقرر له جل�شة 
مبقر  وذلك   - ظهر�   2.00 �ل�شاعة  متام  يف    2017/6/21 �مل��فق  �الربعاء   ي�م 
�لكائن بدبي - ديره ب�ر �شعيد بناية و�شل بزن�س �شنرت�ل - دبي مكتب  مكتبنا 

رقم 702 - هاتف : 2997711 4 971 فاك�س 2997739 4 971 
�خلبرية �حل�سابية 
�ليازية خليفة �ملري 

�إعالن بالن�سر لجتماع �خلربة

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
 �إعالن بالن�سر 

�إمارة دبي - د�ئرة حماكم دبي 
حمكمة  �لحو�ل �ل�سخ�سية 

�عالن تغيري ��سم
�إمار�تي �جلن�شية   ، ب�دهام  ��شماعيل عتيق بالل  �ل�شيد/ ماجد  تقدم 
�ىل مكمة دبي �ل�شرعية بطلب تغيري ��شمه من ماجد ��شماعيل عتيق 
بالل ب�دهام �ىل مايد ��شماعيل عتيق بالل خمي�س ب�دهام -   وعلى 
من لديه �عرت��س �ن يتقدم به �يل �ملحكمة �ملذك�رة خالل �شهر من 

تاريخ ن�شر هذ� �العالن
رئي�س ق�سم خدمات �لحو�ل �ل�سخ�سية

حماكم دبي

    د�ئرة حماكم دبي
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

 مذكرة �عالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  �لدعوى 2017/210  تظلم جتاري 

مل  جمه�ل  ذ.م.م  �لبناء  م����د  لتجارة  �الوح��د  1-�لنجم   / �شده  �ملتظلم  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملتظلم / �شينجارو باالين فل� وميثله:ي�شلم �شالح �حمد �ل�شعدي 
�ل�شادر يف  �ل��ق��ر�ر  تظلم من  وم��ش�عه  �ع��اله  �مل��ذك���ر  �لتظلم  عليكم  �أق��ام  قد 
�لدع�ى رقم 739/2015  �مر على عري�شة جتاري و�لر�ش�م و�مل�شاريف.  وحددت 
 : بالقاعة  ���س   08.30 �ل�شاعة     2017/7/12 �مل����ف��ق  �الرب��ع��اء   ي���م  جل�شة  لها 
�أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي  Ch1.B.6  لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل، 

ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

          �عالن حكم بالن�سر         
يف  �لدعوى رقم 2013/5466  ت ج     

�ملرف�عة من �ملدعي : �شركة د�ر �لتم�يل - �س م ع  
�ىل �ملدعي عليه : �بر�هيم ممد �بر�هيم ممد �حل��ي 

�بر�هيم  ممد  �بر�هيم   / عليه  �ملدعي  بالز�م   - �عتباريا  ح�ش�ريا  �ملحكمة  حكمت 
وت�شعمائة  �لفا  ثالث�ن  )فقط  درهم   30.933.77 مبلغ  للمدعية  ي�شدد  بان  �حل��ي 
وثالثة وثالث�ن درهما و�شبعة و�شبع�ن فل�شا( وف��ئده �لقان�نية �لب�شيطة ب��قع %4 
�شن�يا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د ومبا ال يجاوز ��شل �ملبلغ �ملق�شي 
به و�لزمت �ملدعي عليه مب�شاريف �لدع�ى ومبلغ مائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.   حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما �عتبار� 
من �لي�م �لتايل لالعالن ، وب��ت هذ� �مليعاد دون طعن منكم على �حلكم �مل�شار �ليه 

و�شتتخذ بحقكم �اليجر�ء�ت �لقان�نية لتنفيذه �شدكم
مكتب �د�رة �لدعوى       

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة   
وز�رة  �لعدل  

 حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية 

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
�عالن حكم بالن�سر

 يف  �لدعوى رقم 2017/353 جتاري كلي 
�ىل �ملحك�م عليه/1- ماثي� ك�تى بار�ير ك�ناتيل جمه�ل مل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة 
بنك  ل�شالح/  �ع��اله  �ملذك�رة  �لدع�ى  يف   2017/4/20 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
�ب�ظبي �لتجاري حكمت �ملحكمة مبثابة ح�ش�ري - بالز�م �ملدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك 
�ملدعي مبلغ ملي�ن و�شتمائة وثالثة وت�شع�ن �لفا  ومائة وع�شرة در�هم و�شبعة وخم�ش�ن 
فل�شا و�لف��ئد �لقان�نية ب��قع 9% �شن�يا من تاريخ قيد �لنز�ع �حلا�شل يف 2016/12/14 
وحتى �ل�شد�د �لتام و�لزمت �ملدعي عليه �مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ ممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2016/783 عقاري كلي                                                

�ىل �ملحك�م عليه/1- �ش�ي�ن بارك  جمه�ل مل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/5/21 يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله ل�شالح/ 
م�شرف �الإم��ار�ت �ال�شالمي �س م ع بف�شخ �تفاقية �الجارة �ملنتهية بالتملك " 
ل�شالح �ملدعي  عليها" وبالز�م �ملدعي عليها بت�شليم �ل�حدة م��ش�ع �لتد�عي 
مقابل  دره��م  �ل��ف  ومبلغ  بامل�شاريف  و�لزمتها  �ل�ش��غل  من  خالية  للمدعي 
�تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما 
�عتبار� من �لي�م �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ 

ممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2017/1 عقاري جزئي                                              

�الإمار�ت  �ملدعي / م�شرف  �أن  �القامة مبا  �ظهر جمه�ل مل  �شيخ ممد  �ملدعي عليه/1-  �ىل 
�ال�شالمي - �س  م ع وميثله : ممد عبد�مللك م�شطفى �هلي  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
 �ملنعقدة بتاريخ  2017/4/11  يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله ل�شالح/ م�شرف �الإمار�ت �ال�شالمي �س م ع 
بف�شخ �لعقد م��ش�ع �لدع�ى )�الجارة �ملنتهية بالتمليك( وم� �لقيد �لذي فح��ه )حق منفعة 
�شهادة  و�ل�����ردة يف  �لتد�عي  وح��دة  �لد�ئرة عن  لدى  �مل���دع  للعقار  كم�شتاأجر  عليه  �ملدعي  ل�شالح 
ملكية �لعقار �ل�شادرة عن د�ئرة �الر��شي و�المالك وبالز�م �ملدعي عليه بت�شليم �ل�حدة �لعقارية 
و�مل�شروفات  بالر�ش�م  �لزمته  كما  �ل�ش��غل  م��ن  خالية  ل��ه  �حل��ي��ازة  ورد  للمدعي  �لتد�عي  م��ل 
ومبلغ وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�س ما عد� ذلك. حكما مبثابة �حل�ش�ري قابال 
�شاحب  با�شم  �شدر  �الع��الن  هذ�  لن�شر  �لتايل  �لي�م  من  �عتبار�  ي�ما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف 

�ل�شم� �ل�شيخ ممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2017/3 عقاري كلي                                                
�ىل �ملحك�م عليه/1- فر�نك� مارك� ب��شي  جمه�ل مل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/5/21  يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله ل�شالح/ م�شرف �الإمار�ت 
 ، ومالحقها  �لدع�ى  م��ش�ع  بالتملك  �ملنتهية  �الج��ارة  �تفاقية  بف�شخ  ح  م  �س  �ال�شالمي 
وم� �لقيد �لذي فح��ه ح�ش�ع �لعقار �مل��ش�ع لرتتيبات �الجارة �ملنتهية بالتملك ل�شالح 
�ملدعي عليه و�ل��رد ب�شهادة �مللكية ، وبالز�م �ملدعي عليه بت�شليم �ل�حدة  م��ش�ع �لتد�عي 
�ملحاماة  �تعاب  �لف درهم مقابل  بامل�شاريف ومبلغ  و�لزمته   ، �ل�ش��غل  للمدعي خالية من 
خالل  لال�شتئناف  قابال  �حل�ش�ري  مبثابة  حكما  �لطلبات.   من  ذلك  من  ز�د  ما  ورف�شت 
ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ 

ممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
       �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2017/991   جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1- حيدو �وفر�شيز للتجارة �لعامة - �س ذ م م 2- �بر�هيم ��شماعيل 
لال�شتثمار  �لعربي  �مل�شرف  �ملدعي/  �ن  �القامة مبا  ب�شندي  جمه�يل مل  ممد 
و�لتجارة �خلارجية - �مل�شرف - وميثله : عبد�هلل خمي�س غريب �لناخي �آل علي -  قد 
�أقام عليك �لدع�ى وم��ش�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل بان 
ي�ؤدو� للم�شرف �ملدعي مبلغ  وقدره )2.341.308.07 درهم حتى تاريخ 2016/10/31 
و�لف��ئد ب��قع 12% من هذ� �لتاريخ حتى تاريخ رفع �لدع�ى ، ومن تاريخ رفع �لدع�ى 
وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة ي�م �الربعاء  �مل��فق  2017/7/5  �ل�شاعة 9.30 
�أو من ميثلك قان�نيا وعليك  Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر  �س بالقاعة 
�أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2017/4926   عمايل جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-وكالة �ر جي بي لالعالن - �س ذ م م  جمه�ل مل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / ي�شريه كمال ر�غب �شعيد  قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ش�عها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )68370 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )3000 
 )MB173419810AE �ل�شك�ى)  ورق��م  و�مل�شاريف  و�لر�ش�م  دره��م( 
�س   8.30 �ل�شاعة     2017/7/13 �مل����ف��ق  �خلمي�س   ي���م  جل�شة  لها  وح���ددت 
بالقاعة Ch1.A.5  لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

على �الأقل .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
 مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        

 يف  �لدعوى 2017/4705  عمايل  جزئي 
ذ م م  جمه�ل  �ىل �ملدعي عليه / 1- بي تي �ل �ش�الر منطقة ح��رة - 
مل �القامة مبا �ن �ملدعي / رين�شى �ليز�بيث جاك�ب   قد �أقام عليك 
 49294( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  وم��ش�عها  �ل��دع���ى 
درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2500 درهم( و�لر�ش�م و�مل�شاريف .  وحددت 
لها جل�شة ي�م �الحد �مل��فق 2017/7/16   �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة : 
لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك   Ch1.A.5
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/1683  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�لك�كب �لف�شي ل��شاطة �لتاأمني - �س ذ م م 2-ر�مي�شان ك�يامرب�ت 
�شيخه   : ع وميثله  م  �س   - �لتاأمني  د�ر  �ملدعي/  �ن  �القامة مبا  م�لييل  جمه�يل مل 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدع�ى وم��ش�عها  �أق��ام عليك  �ملحرزي   قد  �شيف علي  ممد 
عليهم  مببلغ وقدره )100.000 درهم( و�لر�ش�م و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة %12 
من تاريخ  رفع �لدع�ى وحتى �ل�شد�د �لتام و �شم�ل �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة و�لز�م 
�ملدعي عليهما بان ي�ؤديا للمدعية بالت�شامن تع�ي�شا قدره )10.000 درهم(   وحددت لها 
Ch1.C.12 لذ�  جل�شة ي�م �لثالثاء  �مل��فق  2017/6/13  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  �أو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/1956  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-عبد�هلل ممد عثمان  جمه�ل مل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ م�شرف �لهالل - �س م ع   قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ش�عها 
و�لر�ش�م  �ملدعي عليه مببلغ وقدره )18946.11 درهم(  بالز�م  �ملطالبة 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة  و �شم�ل �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  
وحددت لها جل�شة ي�م �لثالثاء  �مل��فق  2017/7/4  �ل�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نيا 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر 

   يف  �لدعوى 2017/232  مدين كلي 
ع��ق��ار  جمه�ل مل   - م  م  ذ  ���س   - للعقار�ت  1-�شركة عقار  �مل��دع��ي عليه /  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ �شركة عمان للتاأمني - �س م ع   قد �أق��ام عليك �لدع�ى 
بالت�شامن مبلغ  بان يدفعا للمدعية  �ملدعي عليهما  بالز�م  �ملطالبة  وم��ش�عها 
�لف و�شبعمائة وثالثة وثمان�ن )577.783(   وق��دره  خم�شمائة و�شبعة و�شبع�ن 
�لتام ت�شمني  �ل�شد�د  تاريخ �ال�شتحقاق وحتى  ، و�لفائدة ب��قع 12% من  درهما 
�ملدعي عليهما �لر�ش�م و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة ي�م 
�الربعاء  �مل��فق  2017/7/12  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
مذكرة �عالن بالن�سر

يف  �لدعوى 2017/318  ��ستئناف مدين 
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1-بر�تيكك�مار تاك�ربهاى باتيل تاك�ربهاري به�البه  
جمه�ل مل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�شركة �ل�شقر �ل�طنية للتاأمني - 
�شركة م�شاهمة عامة وميثله : �شعد ممد عبد�هلل �حلمادي -  قد ��شتاأنف 
�ل�شادر بالدع�ى رقم   2016/1876 مدين جزئي بتاريخ  �لقر�ر/ �حلكم 
�ل�شاعة  �مل����ف��ق 2017/7/3   �الث��ن��ني   ي���م  2017/3/9 وح��ددت لها جل�شه 
10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم �و من 

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري ماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2016/1980  جتاري  جزئي 
جمه�ل  �����س.ذ.م.م  �ملعدنية  �مل��ي��اه  لتجارة  �لعجارمه  ع��ل��ي��ه/1-ر����ش��ي  �ملحك�م  �ىل 
  2016/12/18 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �القامة  مل 
يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله ل�شالح/�ش�بر بر�ي�س لتاجري �ل�شيار�ت �س.ذ.م.م بالز�م 
�ملدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ )ت�شعني �لف ومائة وخم�شة وثالثني فل�شا( 
و�لفائدة �لقان�نية ب��قع 9% من تاريخ �ال�شتحقاق �حلا�شل يف:2015/3/23 وحتى 
متام �ل�شد�د و�لزمتها بامل�شروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما 
�لتايل  �لي�م  �عتبار� من  ي�ما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  مبثابة �حل�ش�ري 
لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ ممد بن ر��شد بن �شعيد �آل 

مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2016/1666  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- �شركة �نرتنا�شي�نال تريدجن ه�لدينج �ملحدودة  جمه�ل 
مل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �إم ئي دي تريدجن ك�مباين ليمتد - وميثلها �ل�شيد/ 
�أق���ام عليك  ق��د  ب�ج�شيم    �شعيد  ممد  خ��ال��د   : ت���ر�ك وميثله  ج���زي��ف  مي�شال 
�لدع�ى وم��ش�عها �ملطالبة ب�شحة وتثبيت �مر �حلجز �لتحفظي �ل�شادر بالرقم 
2016/392 جتاري بتاريخ 2016/10/5 و�لز�م �ملدعي عليهما بالر�ش�م و�مل�شاريف 
ومقابل �ت��ع��اب �مل��ح��ام��اة.   وح���ددت لها جل�شة ي���م �الرب��ع��اء  �مل����ف��ق  2017/7/5 
�أو من ميثلك  Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/1863  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-كاند�ال �نريجي �ند كيميكالز  م د م �س  جمه�ل مل �القامة مبا 
�د�رة �ملجتمع - م�ؤ�ش�شة فردية ممثلة مبديرها / وق��ار ح�شن �خرت  �ملدعي/ �حت��اد  �ن 
�لز�م  وم��ش�عها  �لدع�ى  عليك  �أق��ام  قد   - �هلل  خري  �شبلي  ج��شلني   : وميثله  ح�شن 
�ملدعي عليها �شد�د مبلغ وقدره )106828.76 درهم ( مع غر�مة تاأخري ي�مية بن�شبة %12 
مع �لفائدة �لقان�نية بحكم م�شم�ل بالنفاذ �ملعجل بغري كفالة و�حلكم ب�شحة وتثبيت 
�حلجز �لتحفظي على �ملبلغ �مل�دع ل�شالح �ملدعي عليه يف ملف �لتنفيذ رقم 55/2016 
بيع عقار مره�ن وفاء ملبلغ  106828.76 دره��م   وحددت لها جل�شة ي�م �الحد  �مل��فق  
2017/7/2  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو من 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/1088  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شيد لطفي ح�شن 2- �أمينة فاتيمة خان 3-�شيد خليل ح�شن �شيد 
�بر�هيم علي  جمه�يل مل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �شيتي بنك �ن �يه وميثله : نا�شر 
مال �هلل ممد غامن قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ش�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم 
بالت�شامن و�لت�شامم و�لتكافل مببلغ وقدره )1927312.95 درهم( و�لر�ش�م و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ  �ال�شتحقاق  وحتى �ل�شد�د �لتام و �شم�ل �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة  وح��ددت لها جل�شة ي�م �الربعاء  �مل��فق  2017/7/5  �ل�شاعة 
9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1816   تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- جنمة مرة للتجارة - �س ذ م م   جمه�ل مل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ تري�شيتا مانياج� ر�ف��ادوال   قد �أقام 
عليك �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )20092( وق���دره  ب��ه 
�ملحكمة. وعليه فان  باال�شافة �ىل مبلغ 1606  درهم ر�ش�م خلزينة 
�ملحكمة �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1726  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- ه��شنار� لالن�شاء�ت - ذ م م فرع دب��ي   جمه�ل 
مل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ ظفر �قبال ممد �قبال   قد 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذك�رة  �لتنفيذية  �لدع�ى  عليك  �أق��ام 
�ملنفذ به وقدره )8761( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�ش�م  دره��م   900 مبلغ  �ىل  باال�شافة 
�ملحكمة �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1469   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- ر�م�س زين �لعابدين نادري  جمه�ل مل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/نا�شر علي ح�شني علي وميثله : �شالح ح�شن 
�عاله  �مل��ذك���رة  �لتنفيذية  �لدع�ى  عليك  �أق��ام  قد  مبا�شري   ممد 
�ىل طالب  دره��م  وق��دره )2327300(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
�الجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1506   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- ب�شام �حمد مروه  جمه�ل مل �القامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/�ي تي �شي �و - �س م ح وميثله : عبا�س م�شتت 
�عاله  �ملذك�رة  �لتنفيذية  �لدع�ى  عليك  �أق��ام  قد  �ملالكي   فندي 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )481198( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1642   تنفيذ جتاري  
�ل�شيد  جمه�ل مل �القامة مبا  �ملنفذ �شده/1- لطفي بن �جليالين  �ىل 
�بر�هيم  ��شماعيل  : علي  ، وميثله  �بر�هيم  �لتنفيذ/�شمري من�ش�ر  �ن طالب 
�جل��رم��ن  قد �أق��ام عليك �ل��دع���ى �لتنفيذية �مل��ذك���رة �ع��اله و�ل��ز�م��ك بدفع 
�و خزينة �ملحكمة  �لتنفيذ  �ملنفذ به وق��دره )347080( درهم �ىل طالب  �ملبلغ 
2-وب�شحة �حلجز �لتحفظي رقم 2015/128 حجز حتفظي جتاري يف حدود ما 
ق�شت به �ملحكمة وما مت �حلجز عليه.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت 
ي�ما من   15 خ��الل  �ملذك�ر  بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/3003  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�نك�ن ملقاوالت �لبنى �لتحتيه �س.ذ.م.م جمه�ل مل �القامة 
وم��ش�عها  �لدع�ى  عليك  �أق��ام  قد  عبد�لت��ب   علي  /مق�ش�د  �ملدعي  �ن  مبا 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )14217 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�ش�م و�مل�شاريف رقم �ل�شك�ى:MB170637347AE  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�شة ي�م �الحد �مل��فق 2017/7/9 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
�أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر 
، علما بان  �أيام على �الأقل  مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�لدع�ى قد جددت من �ل�شطب  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/4070  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-رويال خلدمات تنظيف �ملباين �س.ذ.م.م جمه�ل مل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /جالل مياه عبد�لغف�ر  قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ش�عها �ملطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )12432 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )1000 درهم( 
و�لر�ش�م و�مل�شاريف رقم �ل�شك�ى:MB171929312ae/2017  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�شة ي�م �الحد �مل��فق 2017/7/2 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
�أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل   .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/3794  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م جمه�ل مل  �مل��دع��ي عليه / 1-زه���رة �حل��ي��اة خل��دم��ات �حلر��شة  �ىل 
�أق����ام عليك  �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /�شتيفني ���ش���ك���وج��ي��ك���و �وب��ي��دي��ج��ب���  ق��د 
�ل���دع����ى وم������ش���ع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )9539 دره���م( 
�ل�شك�ى  و�مل�����ش��اري��ف يف  و�ل��ر���ش���م  دره����م(  وق����دره )1800  ع����ده مببلغ  وت��ذك��رة 
رقم:AE171988259MB  وحددت لها جل�شة ي�م �الحد �مل��فق 2017/7/9 
�أو من ميثلك  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

       �إعادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/3184  عمايل جزئي

فردية جمه�ل مل  م�ؤ�ش�شة  و�لتطريز  للخياطة  1-�لهدير   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أق��ام عليك �لدع�ى  �القامة مبا �ن �ملدعي /ممد �خرت ح�شن �شر�ج �حلق  قد 
ع�ده  وتذكرة  دره��م(   16629( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  وم��ش�عها 
  mb171700655ae:مببلغ )1500 درهم( و�لر�ش�م و�مل�شاريف رقم �ل�شك�ى
�س   8.30 �ل�������ش���اع���ة   2017/7/9 �مل�������ف�����ق  �الح������د  ي������م  ج��ل�����ش��ة  ل���ه���ا  وح��������ددت 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  �أو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2017/1575  عمايل  جزئي 

�القامة  ����س.ذ.م.م جمه�ل مل  �لعام  �ل��ربي  للنقل  عليه/1-�ال�شد  �ملحك�م  �ىل 
�لدع�ى  يف    2017/5/17 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ب��ان ت�ؤدي  بالز�م �ملدعي عليها  �ع��اله ل�شالح/ممد خ��ان الده��ا ط��ارق  �مل��ذك���رة 
للمدعي مبلغ )23813 درهم( وبتذكرة �لع�دة ل�طنه عينا �و نقد� ما مل يلتحق 
بخدمة �شاحب عمل �خر عند تنفيذ هذ� �حلكم وباملنا�شب من �لر�ش�م و�مل�شروفات 
ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شم� 

�ل�شيخ ممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
�عالن حكم بالن�سر

        يف  �لدعوى رقم 2016/7653  عمايل  جزئي 
�ىل �ملحك�م عليه/1-�شنادي لتجميل �ل�شاحات جمه�ل مل �القامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/4/9  يف �لدع�ى �ملذك�رة 
بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  ج�بيناتان  فيلياماتار�  ك�مار  ل�شالح/مان�ج  �ع��اله 
ت�ؤدي للمدعي مبلغ )119995 درهم( وتذكرة ع�دة �ىل وطنه عينا �و ما يقابلها 
عليها  �ملدعي  و�لزمت  �خ��ر  �شاحب عمل  بخدمة  �لتحق  قد  يكن  ما مل  نقد� 
ي�ما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�ش�ري  مبثابة  حكما  �مل�شاريف. 
�عتبار� من �لي�م �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ 

ممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/660   تنفيذ جتاري  
م  م  ذ  ���س   - و�مل�شاكن  �مل��ب��اين  تنظيف  �لغيث خل��دم��ات  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
2-بر�جيث �شانكار ك�تاكات  جمه�يل مل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/

م�ؤ�ش�شة كلني وورلد لتنظيف �ملباين وميثلها خالد عبد�لكرمي �ملا�س وميثله 
�لتنفيذية  �لدع�ى  عليك  �أق��ام  قد   - �للنجاوي  �حمد  علي  �حمد  ممد   :
 )32745( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  بالت�شامن  و�لز�مكم  �عاله  �ملذك�رة 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
 مذكرة �عالن �ملدعى عليه بالن�سر

  �ىل �ملدعي عليه/ �ر �ي �م لالعمال - �س ذ م م      

ل�شالح  �مل��ذك���رة  �ل��دع��اوى  يف   2017/7/2 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��اأن   نعلنكم 
�ملدعني بالز�م �ملدعي عليها بان ت�ؤدي :  

و�لزمتها بتذكرة ع�دتهم �ىل م�طنهم �و مبا يقابلها نقد� ما مل يكن - عند تنفيذ �حلكم - ملتحقا 
بخدمة رب عمل �آخر و�لزمت �لطرفني باملنا�شب من �مل�شاريف و�عفت �ملدعني من ن�شيبهم منها 
قابال  �حل�ش�ري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ع��د�  ما  ورف�شت   ، �تعاب  يف  باملقا�شة  و�م��رت 

لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�شر  هذ� �العالن. 
ق�سم �لق�سايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

رقم �لق�شية
 3539/2017/13 
3538/2017/13

م
1
2

��شم �ملدعي
 بالل مدبار �كا�س مدبار 

ممد عبد�حلليم ممد حافظ �لرحمن 

�ملبلغ �ملحك�م له   
8294 درهم + تذكرة �لع�دة 
8266 درهم + تذكرة �لع�دة

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
�عالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2017/258 جتاري كلي                              
�ىل �ملدعي عليه /1 - بريفيا �نرتنا�شي�نال للتجارة �لعامة - �س ذ م م 2- ر�جيني�س 
�شانكري ماث�ر 3-ك�لديب �شانكري 4- بي��س �شانكري ماث�ر جمه�يل مل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / �شيتي بنك �ن �يه  قد �قام �لدع�ى �ملذك�رة �عاله وعليه نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/4/20 �حلكم �لتمهيدي �لتايل 
�خلبري  بندب   : �مل��ش�ع  يف  �لف�شل  وقبل  �حل�ش�ري   مبثابة  �ملحكمة  حكمت   :
تك�ن مهمته  �ل��دع���ى  ه��ذه  ب��اجل��دول خبري� يف  �ل��دور  �ملخت�س �شاحب  �مل�شريف 
�ملهمة  �مل��ن��ت��دب  �خل��ب��ري  با�شر  ق��د  و  �جلل�شة  بتلك  �ل�����ش��ادر  �حل��ك��م  وف��ق منط�ق 
�مل��فق  �ملحكمة جل�شة ي�م �الثنني   �ل��دع���ى.  وح��ددت لها  و�ودع تقريره مبلف 

 .Ch2.E.21 2017/7/10  �ل�شاعة 30 : 9 �شباحا يف �لقاعة
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

�عالن حكم بالن�سر
 يف  �لدعوى رقم 2016/653 عقاري  كلي 

�ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة  م��ل  جمه�ل  مطهر  عبد�لرحيم  ت�فيق  ممد  ع��ل��ي��ه/1-   �ملحك�م  �ىل 
�ل�طنية  �ل�شركة  ل�شالح/  �ع��اله  �مل��ذك���رة  �ل��دع���ى  يف   2017/5/15 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
�مل��ش�فة  �الج��ارة  �تفاقية   - عليه  و�ملدعي  �الوىل  �ملدعية  بني  �مل��ربم  �لتعاقد  ف�شخ   ) م  م  ذ   ( �لعقارية 
    -RW.034- DIAMANTE �ل��ع��ق��اري��ة  �ل����ح���دة  ع��ن   2015/5/18 �مل����ؤرخ���ة  وم��الح��ق��ه��ا   -  ب��ال��ذم��ة 
م�شروع و�ي �ل�شفا 2 رقم �الر�س  997 دبي �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، و�لز�م �ملدعي عليه بت�شليم �ل�حدة 
�لعقارية خالية من �ل�ش��غل ورد حيازتها للمدعية و�خل�شم �ملتدخل �ن�شماميا للمدعية و�لزم �ملدعي 
عليه بان ي�ؤدي  للمدعية و�خل�شم �ملتدخل �ن�شماميا للمدعية تع�ي�شا قدره  ثالث�ن �لف درهم وفائدة 
�مل�شاريف  عليه  �ملدعي  و�لزمت  هذ� �حلكم قطعيا  تاريخ �شريورة  �شن�يا من   %9 ب��قع  �ملبلغ  هذ�  على 
ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما 
�عتبار� من �لي�م �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ ممد بن ر��شد بن �شعيد 

�آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
�عالن حكم بالن�سر

 يف  �لدعوى رقم 2016/682 عقاري  كلي 
�ىل �ملحك�م عليه/1- ممد ت�فيق عبد�لرحيم مطهر جمه�ل مل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/5/15 يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله ل�شالح/  �ل�شركة �ل�طنية 
�لعقارية - ذ م م �وال - بف�شخ �لتعاقد �ملربم بني �ملدعية و�ملدعي عليه - �تفاقية �الجارة �مل��ش�فة 
 5 �ل�شفا  و�دي  RW024 مبنطقة  �لعقارية  �ل�حدة  �مل�ؤرخة 2015/5/18 عن  - ومالحقها  بالذمة 
رقم �الر�س 989 دبي �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  - ثانيا : بالز�م �ملدعي عليه بت�شليم �ل�حدة �لعقارية 
خالية من �ل�ش��غل ورد حيازتها للمدعية و�خل�شم �ملتدخل �ن�شماميا للمدعية و�لز�م �ملدعي عليه 
بان ي�ؤدي للمدعية و�خل�شم �ملتدخل �ن�شماميا للمدعية تع�ي�شيا قدره )30.000 درهما( ثالث�ن 
�ملبلغ ب��قع 9% �شن�يا من تاريخ �شريورة هذ� �حلكم قطعيا و�لزمت  �لف درهم وفائدة على هذ� 
قابال  �حل�ش�ري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.    �تعاب  مقابل  دره��م  �ل��ف  ومبلغ  �مل�شاريف  عليه  �ملدعي 
�شاحب  با�شم  �شدر  �الع��الن  هذ�  لن�شر  �لتايل  �لي�م  من  �عتبار�  ي�ما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف 

�ل�شم� �ل�شيخ ممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

مذكرة �عالن بالن�سر
يف  �لدعوى 2017/746  ��ستئناف عمايل    

م   م  ذ  �س   - للخدمات  �نرتنا�شي�نال  1-هيما�شك�  �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
جمه�ل مل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /ممد ��شماعيل زين �لعابدين   
عمايل   2016/8809 رق��م   بالدع�ى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد 
�مل��فق  �الح�����د   ي����م  ج��ل�����ش��ه  ل��ه��ا  وح�����ددت  ب��ت��اري��خ 2017/4/16  ج��زئ��ي 
2017/7/23   �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قان�نيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�ش�ركم  يقت�شي 

ماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/1692  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-بر��شاد  �ش��شانثا �شينيفري�نتا ماهادي  جمه�ل مل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ م�شرف �لهالل - �س م ع   قد �أقام عليك �لدع�ى 
 231.325.37( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  وم��ش�عها 
�مل��ح��ام��اة  وح���ددت لها جل�شة ي�م  �ت��ع��اب  دره���م( و�ل��ر���ش���م و�مل�شاريف و 
 Ch1.C.14 الربعاء  �مل��فق  2017/6/21   �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة�
لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 
�أيام على �الأقل  من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/751  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-م�شنع �لقرن لالأنظمة �مليكانيكية - �س ذ م م 2-�أماليا للعط�ر�ت 
�إي��دمل��ان باكينج �نديا بر�يفت  �مل��دع��ي/ �شركة  - م م ح  جمه�ل مل �الق��ام��ة مبا �ن 
ليمتد وميثله : فت�ح ي��شف ممد ح�شني �لن�شار  قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ش�عها 
�ملدعي عليهما مببلغ وقدره )1.549.238 درهم( )ملي�ن وخم�شمائة  بالز�م  �ملطالبة 
وت�شعة و�ربع�ن �لف ومائتان وثمانية وثالث�ن درهما باال�شافة �ىل �لفائدة �لقان�نية 
من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام مع �لر�ش�م و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت 
 Ch1.C.15 لها جل�شة ي�م �الحد  �مل��فق  2017/7/9   �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/4175  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م جمه�ل مل  �ل�شباحة  / 1-م���ن��ارك الح�������س  �مل��دع��ي عليه  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /الل خان عبد�ل�شك�ر  قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ش�عها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )15945 درهم( وتذكرة ع�ده مببلغ )600 
درهم( و�لر�ش�م و�مل�شاريف رقم �ل�شك�ى:mb171147534ae  وحددت 
لها جل�شة ي�م �الحد �مل��فق 2017/7/2 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  �أو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/2807  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�لدولية لالجهزة �اللكرتونية ���س.ذ.م.م جمه�ل مل 
عليك  �أق��ام  قد  ممد   �بر�هيم  عبد�لغني  /�بر�هيم  �ملدعي  �ن  مبا  �الق��ام��ة 
درهم(   17665( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  وم��ش�عها  �ل��دع���ى 
�ل�شك�ى:MB168941879AE  وحددت لها  و�لر�ش�م و�مل�شاريف رقم 
 ch1.A.1:بالقاعة �س   8.30 �ل�شاعة   2017/7/2 �مل��فق  �الحد  ي�م  جل�شة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/3720  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-حافظ �شاين لتجميل �ل�شاحات �خلارجية و�لد�خلية �س.ذ.م.م 
جمه�ل م��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ممد �ي��از ممد ���ش��ادق  ق��د �أق���ام عليك 
�لدع�ى وم��ش�عها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )9626 درهم( وتذكرة ع�ده 
  MB170974953AE:مببلغ )2000 درهم( و�لر�ش�م و�مل�شاريف رقم �ل�شك�ى
 ch1.A.2:وحددت لها جل�شة ي�م �الحد �مل��فق 2017/7/9 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ش�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ� 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك 

فاأن �حلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/3977  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ل�شاوي للمقاوالت جمه�ل مل �القامة مبا �ن �ملدعي /
ممد �شفيق �شر�ج دين  قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ش�عها �ملطالبة مب�شتحقات 
و�لر�ش�م  دره���م(   2000( مببلغ  ع����دة  وت��ذك��رة  دره���م(   10200( وق��دره��ا  عمالية 
ي�م  جل�شة  لها  وح��ددت    MB172781218AE:ل�شك�ى� رق��م  و�مل�شاريف 
مكلف  فاأنت  ل��ذ�  �لقا�شي  مبكتب  �س   8.30 �ل�شاعة   2017/7/4 �مل��فق  �لثالثاء 
باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/3785  عمايل جزئي

جمه�ل  ������س.ذ.م.م  �لكهروميكانيكية  ل��الع��م��ال  1-�دم��ي��ك���   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أق��ام عليك  قد  ني�شاد   لك�شان  ر�م  ك�مار  /ب��ر�دي��ب  �ملدعي  �ن  �الق��ام��ة مبا  مل 
درهم(   10661( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم������ش���ع��ه��ا  �ل���دع����ى 
�ل�شك�ى  وب��ال��ر���ش���م و�مل�����ش��اري��ف يف  ع����دة مببلغ  وق���دره )800 دره���م(  وت��ذك��رة 
�مل��فق  �ل��ث��الث��اء  ي����م  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    AE171066209MB:رقم
من  �أو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  لذ�  �لقا�شي  مبكتب  �س   8.30 �ل�شاعة   2017/7/4
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/2197  عمايل جزئي

�������س.ذ.م.م جمه�ل  �مل��ب��اين  تنظيف  1-روب��ريت�����س خل��دم��ات   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
م���ل �الق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي /ج���اوي���د �ق���ب���ال م��م��د ب��خ�����س  ق���د �أق�����ام عليك 
�ل���دع����ى وم������ش���ع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )9757 دره���م( 
رقم  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش���م  دره����م(   2000( م��ب��ل��غ  يقابلها  م��ا  �و  ع�����دة  وت���ذك���رة 
�مل��فق  �الرب��ع��اء  ي���م  جل�شة  لها  وح��ددت    MB169120817AE:ل�شك�ى�
2017/6/21 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف �لدعوى رقم 2016/119 بيع عقار مرهون
�ىل �ملنفذ �شده/1- وينجي لي�  جمه�ل مل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/

بنك ر��س �خليمة �ل�طني �س.م.ع وميثله:علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن.
قررت مكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2017/6/8 �عالنكم ل�شد�د قيمة �ملطالبة 
وقدرها )9506811( درهم خالل �شهر من تاريخ �لتبليغ يف ملف �لتنفيذ �عاله 
و�ال بيع �لعقار مل �لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�س �ملادة 295 من قان�ن 
�الجر�ء�ت �ملدنية )ن�ع �لعقار:�شقة �شكنية - �ملنطقة:�خلليج �لتجاري: - رقم 
�الر���س:11 - ��شم �ملبنى:وي�شت هايت�س 4 - رقم �لعقار:308 وذلك للعلم مبا 

جاء فيه ونفاذ مفع�له قان�نا
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
        يف �لدعوى رقم 2017/18 بيع عقار مرهون

�ىل �ملنفذ �شده/1- بهز�د علي مق�ش�دي  جمه�ل مل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/
بنك ر��س �خليمة �ل�طني �س.م.ع وميثله:علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن.

�ملطالبة  قيمة  ل�شد�د  �عالنكم  ب��ت��اري��خ:2017/6/11  �البتد�ئية  دب��ي  مكمة  ق��ررت 
وقدرها )483.532( درهم خالل �شهر من تاريخ �لتبليغ يف ملف �لتنفيذ �عاله و�ال بيع 
�لعقار مل �لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�س �ملادة 295 من قان�ن �الجر�ء�ت �ملدنية 
�ملبنى:2  - رقم  �الر���س:103  - رقم  �ملنطقة:مر�شى دبي:   - �شكنية  �لعقار:�شقة  )ن�ع 
م�شاحة   - �ل��ط��اب��ق:21  رق��م   - بالكلي  �يالند  �ملبنى:بارك  ��شم   - رق���م:2105  عقار   -

�لعقار:709 قدم مربع وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفع�له قان�نا
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

�عالن حم�سر حجز بالن�سر 
                   يف �لدعوى رقم 2017/184  حجز حتفظي جتاري   

�م��ل و�شيار�ت ومركبات ومنق�الت وم�ج�د�ت  �لتحفظي على  بت�قيع �حلجز  �لق�شية:�ملطالبة  م��ش�ع 
و��شهم و�شند�ت و�ور�ق مالية و�لرخ�شة �لتجارية للم�شتدعي �شدهما يف حدود مبلغ )295.469.75( درهم 

)مائتان وخم�شة وت�شع�ن �لف و�ربعمائة وت�شعة و�شت�ن درهم وخم�شة و�شبع�ن فل�شا(.
طالب �الإعالن:طالب �لتنفيذ:�ل�شركة �لعربية للتغليف

�لت�زيع  خل��دم��ات  �لبحار  ع��رب   -2 ب��شان  كريتي  بانريجي  �شاند�ن  �شدهما:1-  �عالنه:�ملنفذ  �ملطل�ب 
�ملحدودة جمه�ل مل �القامة

م��ش�ع �العالن:
قد �قام عليكم �لدع�ى وم��ش�عها من �ملدعي وبتاريخ:2017/4/18 �شدر قر�ر بت�قيع �حلجز �لتحفظي 
على �الر�شدة و�حل�شابات و�ملركبات �لعائدة للمدعي عليهما وكذلك على مقر وم�ج�د�ت و�ال�شهم �لعائدة 

للمدعي عليها �الوىل ، يف حدود �ملبلغ �ملطالب به وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفع�له قان�نا.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
مذكرة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2016/789  ��ستئناف جتاري    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- �ن�س ذيب حمد�ن جمه�ل مل �القامة مبا �ن 
�مل�شتاأنف / �ل�شيخ �شلمان بن في�شل �شلمان جا�شم �ل ثاين وميثله:عبد�هلل 
ي��شف �حمد �ن�هي �آل نا�شر  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدع�ى 

رقم 2015/1425 جتاري كلي بتاريخ:2016/5/26     
 10.00 �ل�شاعة   2017/7/18 �مل����ف��ق  �ل��ث��الث��اء   ي���م  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري ماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

مذكرة �إعادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2016/789  ��ستئناف جتاري    

�القامة  م��ل  جمه�ل  �بر�هيم  ه��الل  خليفة   -1 ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
ثاين  �ل  ج��ا���ش��م  �شلمان  في�شل  ب��ن  �شلمان  �ل�شيخ   / �مل�����ش��ت��اأن��ف  �ن  مب��ا 
وميثله:عبد�هلل ي��شف �حمد �ن�هي �آل نا�شر  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 

�ل�شادر بالدع�ى رقم 2015/1425 جتاري كلي بتاريخ:2016/5/26     
 10.00 �ل�شاعة   2017/7/18 �مل����ف��ق  �ل��ث��الث��اء   ي���م  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري ماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

مذكرة �إعادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2016/1957  ��ستئناف جتاري    

�جلن�شية  ك�يتية  بهمن  ممد  بهمن  �حمد  بهمن  ثريا   )7(-1 �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
وميثلهم �ل��شي ع��س �لعبد علي �لعامري ب�شفته �ل��شي على �لرتكة رقم:428/2005 
تركات م�شلمني 2- )8( منال بهمن �حمد بهمن ممد بهمن ك�يتية �جلن�شية وميثلهم 
�ل��شي ع��س �لعبد علي �لعامري ب�شفته �ل��شي على �لرتكة رقم:428/2005 تركات 
�ملل�ك وميثلهم  م�ؤ�ش�شة مالت   / �مل�شتاأنف  �ن  �القامة مبا  م�شلمني جمه�يل مل 
رق������م:428/2005  �ل��رتك��ة  �ل������ش��ي على  ب�شفته  �ل��ع��ام��ري  �لعبد علي  ع������س  �ل������ش��ي 
كلي  جت��اري   2011/163 رق��م  بالدع�ى  �ل�شادر  �حلكم  ��شتاأنف/  قد  م�شلمني   تركات 
ب��ت��اري��خ:2016/12/28  . وح��ددت لها جل�شه ي�م �الربعاء  �مل��فق 2017/7/12 �ل�شاعة 
ميثلكم  من  �و  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00

قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري ماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

  يف �لدعوى رقم 2017/1836 تنفيذ جتاري
������س.م.د.م  جمه�ل  �ن��رتن��ا���ش��ي���ن��ال  ب����وت  ���ش��ده/1- وورك  �ملنفذ  �ىل 
�ند ك�م�ديتيز هاو�س  �لتنفيذ/ف�غ ميتلز  مل �القامة مبا �ن طالب 
عليك  �أق��ام  قد  �لع��شي  علي  م.د.م.����س وميثله:عبد�هلل ممد حاجي 
�لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة    خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )2947372(
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  يف �لدعوى رقم 2017/577 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ ���ش��ده/1- ب��ريي��ل ب��اب��ي ب���اول م�ليايل ب��اب��ي  جم��ه���ل مل 
�أقام  قد  نامبيار  ج�بال  ك�مار  �لتنفيذ/�أ�ش�ك  طالب  �ن  مبا  �الق��ام��ة 
�ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذك�رة  �لتنفيذية  �لدع�ى  عليكم 
به وقدره )41024( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  يف �لدعوى رقم 2017/1778 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �شده/1- هاين لطفي ع��د عبد�ل�هاب  جمه�ل مل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/مم�د زكريا ممد ��شماعيل �ل�شجينى قد �أقام 
عليك �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�و خزينة �ملحكمة   وعليه  �لتنفيذ  وق��دره )189585( دره��م �ىل طالب 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2016/961 تنفيذ �سرعي  
�ىل �ملنفذ �شده/1-  �شامل بن ممد بن �شعيد �ملعمري  جمه�ل مل �القامة 
�لدع�ى  عليك  �أق���ام  ق��د  �مل��غ��ريي   حم�د  علي  �لتنفيذ/جهينه  طالب  �ن  مب��ا 
�لتنفيذية �ملذك�رة �عاله لتنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدع�ى رقم:2015/1155 
�ح��ل  ��شتئناف  رق����م:2016/408  باال�شتئناف  و�مل��ع��دل  م�شلمني  نف�س  ح����ل 
ب�شد�د  مبنط�قه  ورد  ملا  وفقا  �شده  �ملنفذ  بالز�م  �لقا�شي  وم��ريث  �شخ�شية 
تاريخ  من  و�مل�شاريف  للر�ش�م  �شامال  دره��م   )96920( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
�ال�شتحقاق .وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
       �عالن �أمر �أد�ء بالن�سر

   يف  �لدعوى 2016/182  �أمر �أد�ء
�لعبدي جمه�ل مل  �ملدعي عليه / 1- عبد�هلل عبيد علي عبيد  �ىل 

�القامة مبا �ن �ملدعي/ممد ممدوح ممد ��شماعيل .
�البتد�ئية  دب����ي  م��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  �أد�ء  �أم�����ر  ����ش��ت�����ش��د�ر  ط��ل��ب   
درهم   )50000( مبلغ  ب�����ش��د�د  عليه  �مل��دع��ي  �إل����ز�م  ب���ت���اري���خ:2016/9/6 

للمدعي و�لر�ش�م و�مل�شاريف . 
ولكم �حلق يف �لتظلم من �الأم��ر خالل 15 ي�م من �لي�م �لتايل لن�شر 

هذ� �العالن.
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
مذكرة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/308  ��ستئناف مدين    
�مل�شتاأنف �شده/ 1- عبد�لعزيز عي�شى خليل جمه�ل مل �القامة  �ىل 
وميثله:عبد�هلل  �ل��ك����ري  ط����ر  خليفة  �حمد  م��رمي   / �مل�شتاأنف  �ن  مبا 
ي��شف �حمد �ن�هي �آل نا�شر  قد ��شتاأنف / �حلكم �ل�شادر بالدع�ى رقم 

2016/1852 مدين جزئي     
 10.00 �ل�شاعة   2017/7/20 �مل����ف��ق  �خلمي�س   ي���م  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري ماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/1343  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �شبيل علي عبد�هلل  جمه�ل مل �القامة مبا �ن �ملدعي/ مانيلني 
عليك  �أق��ام  قد  نا�شر   �آل  �ن�هي  �حمد  ي��شف  وميثله:عبد�هلل  فاجن��س  في�شرب��س 
�ملدعية  �ىل  ي�ؤديا  بان  بالت�شامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدع�ى وم��ش�عها 
�ملادية و�الدبية  دره��م( كتع�ي�س عن �ال�شر�ر  وق��دره )100.000  تع�ي�شا مدنيا مبلغ 
و�تعاب  و�مل�شاريف  �لر�ش�م  و�ل���ز�م  ج��اء  ملا  وفقا  عنها  �ل�شرر  جلرب  �لفائت  و�لك�شب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�شة ي�م  �الثنني �مل��فق  2017/7/17   �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
�أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما  Ch 2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/1486  مدين جزئي

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1- �شكيف ن���ر حبيب ن���ر  جمه�ل م��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي/ ��شماعيل ح�شن علي ممد �جلعبي - ب�شفته �شاحب مكتب ��شماعيل 
ممد  علي  ح�شن  وميثله:��شماعيل  �لقان�نية  و�ال�شت�شار�ت  للمحاماة  ح�شن 
�جلعبي  قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ش�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
وقدره )6000 درهم( و�لر�ش�م و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة 
 Ch 2.D.18 ي�م  �خلمي�س �مل��فق  2017/6/22   �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/335  عقاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�جنيل �شركي�س نيزيليان جمه�ل مل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/  فخر �لدين للعقار�ت وميثله:�حمد ح�شن ممد عبد�هلل �ملازمي  قد �أقام عليك 
�لدع�ى وم��ش�عها �إلز�م �ملدعى عليهم بالت�شامن بان ي�ؤدو� للجهة �ملدعية مبلغ 
�المتناع عن  تاريخ  ب��قع 12% من  �لقان�نية  و�لفائدة  دره��م(  وق��دره )733.960 
�ل�شد�د �حلا�شل يف:2012/2/28 وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة ي�م �الحد 
�مل��فق 2017/7/16   �ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة : Ch 1.B.8  لذ� فاأنت مكلف 
باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

       �إعادة �إعالن بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2017/1626  جتاري جزئي

�لت�زيع  خل��دم��ات  �لبحار  ع��رب   -2 ب��شان  كريتي  بانريجي  1-���ش��ان��د�ن   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ملحدودة جمه�يل مل �القامة مبا �ن �ملدعي/�ل�شركة �لعربية للتغليف ذ.م.م وميثله:�شعيد 
جمعه �شعيد �ل�ش�يدي قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ش�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بان 
ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره )295.469.75( درهم و�لفائدة �لقان�نية 12% �شن�يا من تاريخ 
�ال�شتحقاق حتى متام �ل�شد�د و�شم ملف �حلجز �لتحفظي رق��م:184/2017 جتاري و�حلكم 
ب�شحته وتثبيته و�لر�ش�م و�مل�شروفات �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة ي�م �الربعاء �مل��فق 
من  �أو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch 1.C.13 بالقاعة  �س   08.30 �ل�شاعة   2017/8/2
للمحكمة قبل �جلل�شة  �و م�شتند�ت  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قان�نيا وعليك  ميثلك 

بثالثة �أيام على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري  .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
       �إعادة �إعالن بالن�سر

   فـي  �لدعوى 2017/1632  جتاري جزئي
باالن  �شيخ�ن   -2 ������س.ذ.م.م  و�الع����الن  ل��ل��دع��اي��ة  �شيجنت�شر  1-ج����ل���دن   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
وميثلها  ����س.ذ.م.م  بالبخار  للتنظيف  �ملدعي/د��شتيك  �ن  مبا  �القامة  مل  جمه�يل  �شاليل 
�أقام عليك �لدع�ى  �مل�شلم قد  �ملدير و�ل�شريك/ممد علي وميثله:ممد حمد م�شع�د علي 
وم��ش�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لت�شامم فيما بينهم باد�ء مبلغ وقدره 
)125.009( درهم و�لر�ش�م و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقان�نية 12% �شن�يا من تاريخ 
جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شم�ل  �ل�شد�د  متام  وحتى  �ال�شتحقاق 
ي�م �خلمي�س �مل��فق 2017/6/22 �ل�شاعة 09.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري  .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

       �إعادة �إعالن بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2017/1823  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�لتميمي للت�شميم �لد�خلي ���س.ذ.م.م جمه�ل مل �القامة مبا �ن 
للتجارة وميثله:��شماعيل ح�شن علي ممد  �ملدعي/�شركة �حمد ي��شف وح�شن عبد�هلل 
وقدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  وم��ش�عها  �لدع�ى  عليك  �أق��ام  قد  �جلعبي 
)24047.40( درهم و�لر�ش�م و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ال�شتحقاق 
�لتام. وحددت لها جل�شة ي�م �خلمي�س �مل��فق 2017/6/22  يف:2015/6/14 وحتى �ل�شد�د 
ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ش�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch 1.C.13 بالقاعة  ���س   09.30 �ل�شاعة 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�أيام على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري  .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/1965  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-جمعة دين باز ممد )�شابقا( - علي �ريا )حاليا( 
جمه�ل مل �القامة مبا �ن �ملدعي/ ممد جاويد حاجي �لهي بخ�س 
���ش��ري��ك. وحددت  �خ���ر�ج  دع����ى  �ل��دع���ى وم��ش�عها  �أق���ام عليك  ق��د 
بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة   2017/7/2 �مل����ف��ق  �الح��د  ي���م   جل�شة  لها 
Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/1469  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-ي�رو ��شيا ال�شت�شار�ت �الد�رية وميثلها/بر�بهاكار�ن 
ري�شيكي�شان جمه�ل مل �القامة مبا �ن �ملدعي/ ��شان�ر �كاب�ر قا�شي قد 
�أقام عليك �لدع�ى وم��ش�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
)3600( درهم و�لر�ش�م و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة ي�م  �الحد �مل��فق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة   2017/7/2
باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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املال والأعمال
تعد �الأكرث تطور� من حيث �حلجم و�لتكنولوجيا �مل�صتخدمة

زاخر مارين و اجلودة للخدمات البحرية البرتولية تن�سئان 3 من�سات برتولية بحرية بتكلفة 350 مليون دولر

جنح كوجهة عائلية متميزة يف �صهر رم�صان

جمل�ض مركز دبي التجاري العاملي ي�ست�سيف 20 األًفا يف 20 يوًما

تت�صمن در��صة جدوى لل�صوق و�لبحث يف نوعية �لعقار�ت �ملنا�صبة

اتفاقية بني مدينة ال�سارقة لالإعالم "�سم�ض" وكالتونز العقارية

•• اأبوظبي- الفجر:

�لبحرية  للخدمات  �جل���دة  �شركة  �أعلنت 
�لبرتولية " QMS" بالتعاون مع �شركة 
ز�خر مارين �لدولية " ZMI" ومقرها 
�أب�ظبي يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
عن ��شتالم �أول من�شة برتولية بحرية مت 
بناوؤها يف ح��س �شناعة �ل�شفن �لبحرية 
عدد  باإ�شر�ف  وذل��ك  �ل�شني  يف جمه�رية 
ز�خر  �شركة  و�لفنيني من  �ملهند�شني  من 

مارين .
وقال علي ح�شان �لعلي نائب رئي�س جمل�س 
�إد�رة �شركة ز�خر مارين �نرتنا�ش�نال بهذه 
�ملنا�شبة:" لقد قمنا بت�شميم وبناء �أحدث 
م�شروع  �شمن  ب��ح��ري��ة  ب��رتول��ي��ة  من�شة 
تنفيذها  ج��رى  بحرية  من�شات   3 ي�شم 
��شتثمارية  ب��ت��ك��ل��ف��ة  وذل�����ك  �ل�������ش���ني،  يف 

 " �أم���ري���ك���ي  دوالر  م��ل��ي���ن   350 ب��ل��غ��ت 
وتعد هذه  �م��ار�ت��ي،  دره��م  مليار   "1.2
�ملن�شات �الأك��رب و�الأك��رث تط�ر� من حيث 
�حلجم و�لتكن�ل�جيا �مل�شتخدمة، وجرى 
مثل  �ملهام  من  بالعديد  للقيام  ت�شميمها 
وتتمتع   ، و�ل�شيانة  و�ل��رتك��ي��ب  �الحل��ف��ر 
وتعمل  و�ل�شالمة،  �الأم��ن  معايري  باأعلى 
و�مل��قع   ، �مل��ن��اخ��ي��ة  �ل��ظ��روف  خمتلف  يف 

�لبحرية ".
برتولية  من�شة  �أول  �إن  �لعلي:"  و�أ�شاف 
�أب�ظبي  �ىل  و���ش��ل��ت  ع��م��الق��ة  ب��ح��ري��ة 
�الأ����ش���ب����ع �مل��ا���ش��ي، م���ع �ل��ع��ل��م �أن����ه جرى 
�ملناطق  خمتلف  يف  تعمل  ل��ك��ي  تنفيذها 
�حلارة و�لباردة يف �ل�شرق �الأو�شط و�أوروبا، 
و حتتمل خمتلف �لظروف �ملناخية، وتعد 
و�الأد�ء  �ل��ت�����ش��م��ي��م  ح��ي��ث  م���ن  �الأف�������ش���ل 
يف  �مل���ج���دة  �لبحرية  باملن�شات  م��ق��ارن��ة 

�لعامل".
�ل��ي��ع��ق���ب �ملدير  �ل�����ش��ي��د م�����ش��دق  وذك�����ر 
�نرتنا�ش�نال  م��اري��ن  ز�خ��ر  ل�شركة  �ل��ع��ام 
م�ؤخر�  ��شتالمها  ج��رى  �لتي  �ملن�شة  �أن 
وجلبها �ىل �أب�ظبي قد ��شتغرق ت�شميمها 
وبناوؤها 3 �أع��م، وتعترب �الأحدث ت�شميما 
عملت  من�شات   3 �شمن  وه��ي  وجت��ه��ي��ز�، 
بينما   ، وب��ن��اوؤه��ا  ت�شميمها  على  �ل�شركة 
�ىل منطقة  ثانية  من�شة  �ر�شال  �شيجري 
بحر �ل�شمال قبالة �ل�ش��حل �لربيطانية 
�أعمال تتعلق مب�لد�ت  �له�لندية لتنفيذ 
�ل��ك��ه��رب��اء �ل��ع��ام��ل��ة ب��ط��اق��ة �ل��ري��اح و�لتي 
�شيجري تركيبها د�خل �ملياه ، �إ�شافة �ىل 

�أعمال حق�ل �لنفط و�لغاز �لبحرية .

وك�������������ش������ف �ل������ي������ع������ق�������ب ع��������ن �خل����ط����ط 
من  تعتزم  �ل��ت��ي  لل�شركة  �ال�شرت�تيجية 
خاللها ت�شميم وبناء 5 من�شات برتولية 
بحرية يف �ل�شني، ويت�قع ��شتالمها قبل 
ت�شميمها  مت  وق��د   ،2018 �ل��ع��ام  نهاية 
وب���ن���اوؤه���ا ب��ط��رق م��ب��ت��ك��رة ل��ت��ت��ن��ا���ش��ب مع 
�ل��ظ��روف �ل��ب��ح��ري��ة و�جل��غ��ر�ف��ي��ة ملنطقة 
�خلليج �لعربي حيث �شتعمل هذه �ملن�شات 
����ش�����ح���ل م��ن��ط��ق��ة �خلليج  �م����ت����د�د  ع��ل��ى 
�لعربية  �الم��������ار�ت  دول�����ة  م���ن  �ل��ع��رب��ي��ة 

�ملتحدة وحتى دولة �لك�يت.
ومن جهته، قال كابنت رون مغاوير رئي�س 
باأن  �ل�شركة  يف  �لبرتولية  �ملن�شات  ق�شم 
�أب�ظبي  يف  ��شتالمها  ج��رى  �لتي  �ملن�شة 

�خلليج  و�الأه���م يف منطقة  �الأك���رب  تعترب 
�لعمل  �مل��ن�����ش��ة  ه���ذه  وت�شتطيع  �ل��ع��رب��ي، 
بح�شن  وتتمتع  �ل�شمال،  وبحر  �أوروب���ا  يف 
�لت�شميم و�الأد�ء �لدقيق مقارنة باملن�شات 
�أكرث  �أد�ء  وت�شتطيع   ، �مل���ج���دة  �لبحرية 
من مهمة د�خل حق�ل �لنفط �الأمر �لذي 

ي�شاعد على تخفي�س كلفة �الإنتاج.
�نرتنا�ش�نال  مارين  ز�خ��ر  �شركة  وت�شم 
للخدمات  �جل�������دة  و����ش���رك���ة   Z.M.I
�لبحرية و�لبرتولية Q.M.S �أكرث من 
2000 م�ظف ومهندد�س وخبري وعامل 
و�لتدريب  �لتاأهيل  و  ب��اخل��ربة  يتمتع�ن 
�أع���ل���ى معايري  �ل�����ش��رك��ة  ، وت��ت��ب��ع  �ل���ع���ايل 

�الأمن و�ل�شالمة .

•• دبي-الفجر

�لعاملي  �لتجاري  دبي  مركز  يف  "�ملجل�س"  ��شت�شاف 
خالل �ل� 20 ي�م �الأوىل من �شهر رم�شان، �أكرث من 
و�لعائالت  و�مل��طنني  �ملقيمني  من  �شيف  �أل��ف   20
�ملبارك،  رم�شان  �شهر  خ��الل  لدبي  و�ل��ز�ئ��رة  �ملقيمة 
�ل���ذي���ن �ج��ت��ذب��ت��ه��م ���ش��ه��رة �مل���رك���ز �ل��ك��ب��رية يف جمال 
�ل�شيافة، فقِدم�� لال�شتمتاع بعبق �ل�شيافة �الإمار�تية 
�الأ�شيلة يف دبي، وتناول �ملاأك�الت �الإمار�تية و�لعاملية 
�ل�شهية، و�مل�شروبات �لرم�شانية �للذيذة �لتي ي�شتهر 
باإعد�دها طهاته �حلا�شلني على �أرفع �جل��ئز �لعاملية 
عائلية  ك�جهة  جن��اح��ه  ي���ؤك��د  م��ا  وه���  �ل�شيافة،  يف 
متميزة يف �جتذ�ب �الأ�شر و�الأفر�د �لر�غبني يف ق�شاء 
�ملمتعة، و�ال�شتمتاع بالطق��س  �لرم�شانية  �الأم�شيات 
�لرم�شانية �جلذ�بة يف ج� من �الألفة و�ملرح و�لرتفيه 

�أثناء تناول �الإفطار و�ل�شح�ر ط��ل �ل�شهر �لكرمي.
يّت�شع �ملجل�س هذ� �لعام لنح� 1،300 �شخ�س، وُيقام 
�أحدث قاعات مركز   ،6 للمرة �لثانية يف قاعة زعبيل 
دبي �لتجاري �لعاملي، ويتميز بجمال وثر�ء ديك�ر�ته، 
ومي��ك��ن ���ش��ي���ف��ه م��ن �ال���ش��ت��م��ت��اع ب��ال�����ش��ه��ر يف �أج������ء 
رم�شانية ر�قية مع �لعائلة و�الأ�شدقاء �شمن جل�شات 
و���ش��ال���ن��ات و����ش��ع��ة وم��ري��ح��ة، ك��م��ا ي��ت���ف��ر باملجل�س 
جمال�س خا�شة للمنا�شبات �الأكرث خ�ش��شية جمّهزة 
وثرية  مقاعد  م��ن  و�ل��رتف��ي��ه  �ل��ر�ح��ة  و���ش��ائ��ل  بكافة 

ف���اخ���رة، وخ���دم���ات خ��ا���ش��ة م��ت��م��ي��زة ي��ق���م بتقدميها 
ما  خلدمتهم،  �ملخ�ش�س  �ل�شيافة  طاقم  �أف���ر�د  �أح��د 
�ملاأك�الت  �أطيب  من  رو�ده  طلبات  كافة  تلبية  يجعل 
وباأعلى  �شرعة،  باأق�شى  يتم  �لرم�شانية  و�مل�شروبات 

م�شت�ى من تقدمي خدمات �ل�شيافة �لعاملية. 
جمال�س خا�شة

ي�شم �ملجل�س �شال�ًنا و��شًعا مفت�ًحا ي�شم نح� 270 

�أريكة مق�شمة �إىل 90 جل�شة ب��قع 3 �أر�ئك للجل�شة 
�ل��حدة �لتي تت�شع لثمانية �أفر�د، وهذ� باالإ�شافة �إىل 
�شخ�س،   300 ال�شت�شافة  تكفي  �إف��ط��ار  م��ائ��دة   60
خم�ش�شة  ا  �شخ�شً  12 منها  كل  ي�شع  جمل�ًشا   13 و 
كما  �لر�عية،  و�ل�شركات  و�مل�ؤ�ش�شات  للدو�ئر  بالكامل 
ي�شم �ملجل�س 5 جمال�س خا�شة كبرية )جازيب�( ملزيد 
من �خل�ش��شية للعائالت و�ملجم�عات �لكبرية يت�شع 

ا. كل منها ل� 24 �شخ�شً
�ملاأك�الت �لط�يلة  ُي�شارك يف حت�شري وجتهيز قائمة 
�أمهر  150 ط��اٍه من  �لتجاري نح�  �ملركز  يف جمل�س 
�ل��ط��ه��اة �حل��ائ��زي��ن ع��ل��ى ج����ئ��ز ع��امل��ي��ة يف �ل�شيافة، 
�لتي  �مل��اأك���الت  و�أل��ّذ  �أ�شهى  تقدمي  ي�مًيا يف  ُيبدع�ن 
ت�شمل جمم�عة و��شعة من ماأك�الت �ملطبخ �الإمار�تي 
�لتقليدي و�ملعا�شر، و�ملاأك�الت �لعاملية، ويعد �ملجل�س 
�مل�قع �ملثايل الإقامة ماآدب �الإفطار و�ل�شح�ر لل�شركات 
بعناية  �لطعام  قائمة  ت�شميم  روعي  وقد  و�لعائالت، 
�أن����ع �لطعام �لتي  لت�شمل مزيًجا فريًد� من خمتلف 

تر�شي جميع �الأذو�ق. 
�ل�شيافة �الإمار�تية

�إقامة هذ� �ملجل�س �شن�ًيا، متيًحا  يحر�س �ملركز على 
�ملقيمني يف دبي  �الأ�شر و�الأ�شدقاء من  �أم��ام  �لفر�شة 
�لت���شل  لتعزيز  �جل��ن�����ش��ي��ات  خمتلف  م��ن  وزو�ره�����ا 
بينهم، وتذوق روعة مذ�ق ونكهة �ل�شيافة �الإمار�تية 
�الأ���ش��ي��ل��ة مل��رك��ز دب���ي �ل��ت��ج��اري �ل��ع��امل��ي، �ل��ت��ي ��شتهر 
للتجمعات  ط���ي��ل��ة  ����ش���ن�����ت  م����دى  ع��ل��ى  ب��ت��ق��دمي��ه��ا 

�ل�شغرية و�لكبرية.
�ملغرب ح��يل  وقت  ي�مياً  �الإفطار  وجبة  تقدمي  يتم 
�ل�شاعة �ل�شابعة م�شاًء، �أما �ل�شح�ر فيبد�أ من �ل�شاعة 
حتى  وميتد  ي�مًيا،  �شباحاً   2 �ل�شاعة  �إىل  م�شاًء   9
�الأ�شب�ع،  ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة  خ���الل  ���ش��ب��اح��اً   3 �ل�����ش��اع��ة 

وي�شرتط �حلجز �مل�شبق يف جميع �الأوقات.

•• ال�شارقة-الفجر:

�لتي  "�شم�س"،  ل���الإع���الم  �ل�����ش��ارق��ة  م��دي��ن��ة  وق��ع��ت 
�لذكية،  �حلرة  للمدن  وجديد�ً  فريد�ً  من�ذجاً  تعترب 
�ال�شت�شار�ت  جم��ال  يف  �ل��ر�ئ��دة  �لعقارية،  وك��الت���ن��ز 
�مل�شرتك يف خمتلف  �لعمل  �أجل  �تفاقا من  �لعقارية، 
�ل�شارقة لالإعالم،  �أر�س مدينة  �لعقارية على  �الأم�ر 
�لعقارية بتنفيذ در��شة جدوى  �ل�شركة  تت�شمن قيام 
لل�ش�ق، و�لبحث يف �ملنتجات �لعقارية �ملنا�شبة ل��شم�س 
�ل�شارقة  مدينة  �أر����س  على  �شتعمل  �لتي  و�ل�شركات 
لالإعالم، باالإ�شافة �إىل تقدمي مقرتحات مبنية على 
تلك �لدر��شات تتعلق بن�عية �لعقار�ت �لتي تطرحها 

�شم�س ويتقبلها �ل�ش�ق. 
وقال �لدكت�ر خالد عمر �ملدفع، رئي�س مدينة �ل�شارقة 
لالإعالم، نرحب ب�شر�كتنا �ال�شرت�تيجية مع كالت�نز 
�لعقارية �لتي متتلك خرب�ت عريقة يف عامل �ال�شتثمار 
�لعقاري، و�لذي �شيتجلى يف �لكثري من �لتفا�شيل بناء 

على �التفاقية �لتي وقعنا معهم.
لالإعالم  �ل�شارقة  مدينة  �إن  �ملدفع،  �لدكت�ر  و�أ�شاف 
�ل�شم�  �شاحب  م��ن  مر�ش�م  �إث��ر  ج��اءت  �لتي  �شم�س، 
ع�ش�  �لقا�شمي،  ممد  ب��ن  �شلطان  �لدكت�ر  �ل�شيخ 
�لعام  �ل�شارقة، يف فرب�ير من   �ملجل�س �الأعلى، حاكم 
�حلايل، ت�شكل قيمة م�شافة لر�شيد �ل�شارقة و�لكبري 
يف عامل �الإعالم و�ملعرفة و�لفكر و�لثقافة و�ال�شتثمار 

�أي�شاً، فهي مركز عاملي لالبتكار، وتتجاوز فكرة منطقة 
�أعمق و�أ�شمل و�أك��رث دمي�مة، مبعنى  �إىل ما ه�  حرة 
�حتياجات  خمتلف  فيها  يت��فر  متكاملة  مدينة  �أنها 
وعائالتهم  و�ال�شتثمار  �الإع����الم  ع��امل  يف  �مل�شتغلني 
ورفاهيتهم، مبا ي�شهم يف جذب �ملزيد من �ال�شتثمار�ت، 
ويحقق �ملزيد من �لفر�دة و�لتميز و�البد�ع و�البتكار، 
�إم��ارة �ل�شارقة باأن هناك حاجة لتاأ�شي�س  وقد وجدت 
مدينة ت�شتقطب �مل��هب ورو�د �الأعمال، خ�ش��شاً �أن 
باع ط�يلة وخربة كبرية يف عامل �ال�شتثمار  لل�شارقة 

و�الإعالم و�لثقافة و�ملعرفة.
تنمية  �إىل  �شم�س  خ��الل  م��ن  �ل�شارقة  ت�شعى  وت��اب��ع: 
و�حت�شان �مل��هب و�لق�ى �لب�شرية �لعاملة يف �ملجال 
�الإع��الم��ي و�الإب��د�ع��ي، و�ل��ري��ادة �الإقليمية يف جمال 
�لتعليم و�لتدريب �الإعالمي و�الإبد�عي، ودعم وتط�ير 
وت�فري  �جل���دة،  و�الإبد�عي عايل  �الإعالمي  �ملحت�ى 
�إيجاد  ط��ري��ق  ع��ن  و�الإب�����د�ع،  ل��الإع��الم  مالئمة  بيئة 
وخدمات  حتتية  بنية  ذ�ت  وم�شتد�مة  جاذبة  مدينة 
�ل�شركات  معق�لة، ومتكني  وبتكاليف  عاملي  مب�شت�ى 
و�مل���ؤ���ش�����ش��ات �ل�����ش��غ��رية و�مل��ت������ش��ط��ة و�ل��ري��ادي��ني من 
�النخر�ط يف �لقطاعات �الإعالمية �الإبد�عية، وتعزيز 
�شمعة �الإمارة يف �ملجاالت �الإبد�عية و�الإعالمية، من 
ما  وه���  وعاملياً،  �إقليمياً  �ملحلي  �ملحت�ى  �إب��ر�ز  خ��الل 
ودور كالت�نز  للتحقق من خالل جه�د  قاباًل  جنده 
�لعقارية وما مت �التفاق عليه معها بهذ� �ل�شاأن، لتك�ن 

�الإعالم  عامل  يف  �مل�شتغلني  كل  ت�شتهدف  �لتي  �شم�س 
جاذبة  بيئة  �ل��ع��امل،  ب��ل��د�ن  خمتلف  م��ن  و�ال�شتثمار 
يف  حت����اًل  �شتحدث  فهي  مبتكرة،  ب��خ��دم��ات  ومم��ي��زة 
عليه،  �ملتعارف  �لقدمي  ب�شكلها  �ملناطق �حلرة  مفه�م 
�شتقدم  �ل��ت��ي  �ل��ذك��ي��ة  �حل���رة  للمدن  من���ذج��اً  لتمثل 
�أيام  �ل�����ش��اع��ة، وط������ل  م���د�ر  ع��ل��ى  خ��دم��ات متكاملة، 
�الأ�شب�ع، من خالل �أنظمة ذكية، يف جميع تعامالتها 
من  �ملتعاملني  على  للت�شهيل  و�خل��ارج��ي��ة،  �لد�خلية 
�الأفر�د و�مل�ؤ�ش�شات، كما تعتمد على مفاهيم جديدة يف 

�لعمل، من حيث �ل�شرعة، و�الأد�ء، و�لتعامل.
�ل�شرق  ك��الت���ن��ز  ل�شركة  �لتنفيذي  �ل�����ش��ري��ك  وق���ال 
�الأو�شط، �شتيف م�رغان، لدينا خرب�ت عريقة وفريق 
ن�شط و�شجل حافل باالإجناز�ت و�لنجاحات و�لتميز يف 
مل�شاريع  �لعقارية  �ال�شت�شار�ت  خدمات  تقدمي  جمال 
�شخمة وم��ت��ع��ددة �ال���ش��ت��خ��د�م��ات، ون��ح��ن ���ش��ع��د�ء يف 
�لتي  ل��الإع��الم  �ل�شارقة  مدينة  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  �لعمل 
و�ال�شتثمار،  �الإع����الم  ع��امل  يف  ف��ري��دة  مدينة  تعترب 

وي�شرنا �أن نك�ن �شركاء لهم. 

بنك دبي الإ�سالمي يطلق خدمة 
الهند ال�سريع" اإىل  "التحويل 

•• دبي-الفجر: 

�لعربية  �الإم���ار�ت  �إ�شالمي يف دول��ة  �أك��رب بنك  �الإ�شالمي،  يقدم بنك دبي 
�ملتحدة، ملتعامليه �لي�م حل �لتح�يل �لف�ري لالأم��ل �إىل �لهند. وت�شمن 
حت�يل  �الإ���ش��الم��ي  دب��ي  بنك  م��ن  �ل�شريع" �جل��دي��دة  "�لتح�يل  خ��دم��ة 
�الأم��ل الأي ح�شاب يف بنك ICICI يف �لهند يف غ�ش�ن 60 ثانية، والأي 

ح�شاب يف �أي بنك �آخر يف �لهند خالل �شاعة و�حدة فقط.
ومت تط�ير هذه �خلدمة بهدف ت�شهيل �إجر�ء �لتح�يالت �لدولية، و�ش�ف 

�الإ�شالمي  دبي  بنك  ملتعاملي  ت�شمح 
�أي  �إىل  باإر�شال �الأم��ل ب�شكل ف�ري 

ح�شابات م�شرفية �خرى يف �لهند. 
ب�شال�شتها وت�فرها  وتتميز �خلدمة 
يف نقاط �الت�شال �لرئي�شية، مبا فيها 
فروع بنك دبي �الإ�شالمي، و�لب��بات 
و�له��تف  �الإن��رتن��ت  على  �مل�شرفية 
�الأخرى  �ملز�يا  ت�شمل  كما  �ملتحركة. 
�الإعفاء من ر�ش�م �خلدمة حتى �شهر 
�أ�شعار  ت��ق��دمي  م��ع   ،2017 �أك��ت���ب��ر 
و�إ�شافة  ل��ل��ع��م��الت.  مم��ي��زة  ���ش��رف 
ل���ذل���ك، ف���اإن���ه ف�����ر ت��ل��ق��ي �الأم��������ل 
ميكن   ،ICICI ب���ن���ك  ق���ب���ل  م����ن 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني حت���ي��ل �الأم��������ل منه 
�لهند  يف  �آخ��ر  بنك  �أي  �إىل  مبا�شرة 

خالل �شاعة و�حدة فقط.
�مل�شرفية  �خلدمات  رئي�س  ماله�تر�،  �شاجناي  ق��ال  �خل�ش��س،  ه��ذ�  ويف 
�لهن�د  �لكثري من عمالئنا هم من  "�إن  �الإ�شالمي:  لالأفر�د يف بنك دبي 
تب�شيط  يف  هذه  �ل�شريع  �لتح�يل  خدمة  ت�شهم  �ش�ف  لذ�  �ملقيمني،  غري 

عملية حت�يل �الأم��ل �إىل �ل�طن بالن�شبة لهم. 
�إد�رة  م��ن  �ملتعاملني  �شيتمّكن  و�لفعالة  �ل�شريعة  �خل��دم��ة  ه��ذه  وب���ج���د 
على  �أم����ل��ه��م  و���ش���ل  و�شمان  بكفاءة  �ل��ط��ارئ��ة  �أو  �ملنتظمة  حت�يالتهم 
حت�يل  �ملتعاملني  باإمكان  �أن  �ملنتج  لهذ�  �جل��ذ�ب��ة  �ل�شمات  وم��ن  �ل��ف���ر. 
�شاعة و�ح��دة فقط، مما مينح  �لهند خالل  �آخ��ر يف  �أي بنك  �إىل  �أم��لهم 
متعاملينا و�ش�اًل و��شع �لنطاق �إىل جميع �أنحاء �لهند. ونحن على ثقة باأن 
خدمة دبي �الإ�شالمي للتح�يل �ل�شريع �شت�فر مزيًد� من �لر�حة و�الأمان 

لالأفر�د ملعرفتهم ب�ج�د خدمة م�ث�قة ميكن �العتماد عليها.
خدماتنا  بجعل  ملتزم�ن  �الإ�شالمي  دب��ي  بنك  يف  نحن  ماله�تر�:  وتابع 
�أكرث مالءمة وم�ث�قية من خالل جمم�عة متن�عة من نقاط �الت�شال، 

لتلبية �حتياجات �ملتعاملني يف دولة �الإمار�ت �أو يف وطنهم �الأم. 
و�إن تقدمي حل�ل مبتكرة من خالل �شر�كاتنا �ال�شرت�تيجية، مثل �شر�كتنا 

مع بنك ICICI، ه� بال �شك عامل �أ�شا�شي لتحقيق هذ� �لهدف.
�ملالية يف عام  �لتدفقات  �الأول من  �مل�شتفيد  �لهند كانت  �أن  بالذكر  جدير 
�رتفاعاً كبرًي� خالل �ملنا�شبات �خلا�شة  �لتح�يالت  �شهدت  حيث   ،2016
وبعد قيام �حلك�مة �لهندية باإلغاء تد�ول بع�س �الأور�ق �لنقدية �لقدمية 
�لثالثة �شمن  �ملرتبة  �الإم���ار�ت يف  ج��اءت  �ل��دويل،  للبنك  ووفقاً  للروبية. 
ت�شري  حيث  �ل��ع��امل،  يف  �خلارجية  �ملالية  �لتح�يالت  �أ���ش����ق  �أك��رب  قائمة 
درهم  مليار   77 لنح�  �لنقدية  �لتح�يالت  قيمة  و�ش�ل  �إىل  �لتقدير�ت 
�إمار�تي يف عام 2016.  وكانت �أبرز �لدول �مل�شتفيدة من هذه �لتح�يالت 
�ملالية هي �لهند وباك�شتان و�لفلبني وبنغالدي�س، م�شّجلة زيادة بن�شبة 12% 
عن �لعام 2015.  ومن �ملت�ّقع �أن ت�شّجل هذه �الأرقام مزيد�ً من �لنم� يف 

�لفرتة �لتي ت�شبق �نطالق فعاليات معر�س �إك�شب� �لدويل 2020.

24 �سندوقا ا�ستثماريا حمليا 
تدير اأ�سول بـ 2.4 مليار درهم 

•• اأبوظبي-وام:

بلغ عدد �ل�شناديق �ملحلية �ال�شتثمارية �مل�شجلة لدى هيئة �الور�ق �ملالية 
و�ل�شلع بنهاية عام 2016 نح� 24 �شندوقا باإجمايل ��ش�ل جتاوز 2.4 
مليار وذلك بح�شب �حدث �الإح�شاء�ت �ل�شادرة عن �لهيئة . وتتبع غالبية 
��شتثمار  �و م�ؤ�ش�شات مالية �خرى وتعمل  �ملحلية  �ل�شناديق للبن�ك  هذه 
�الخرى  �خلليجية  �ال���ش����ق  وبع�س  �ملحلية  �ملالية  �ال���ش����ق  يف  ��ش�لها 
تاأ�شي�س  ت�شجيع  على  تاأ�شي�شها  منذ  و�ل�شلع  �ملالية  �الور�ق  هيئة  وتعمل   .
وترويج �ملزيد من �شناديق �ال�شتثمارية يف دولة �الإمار�ت وذلك لكي ت�شبح 
�لدولة ب��بة ل�شناديق �ال�شتثمار باملنطقة ولت�شهيل تطبيق �التفاقيات مع 
دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، ومع �لدول �ملتقدمة �شناعيا ولزيادة ن�شبة 
�أحجام  وزي��ادة  عليها  �إيجاباً  ينعك�س  مبا  �الأ���ش����ق  يف  �مل�ؤ�ش�شي  �ال�شتثمار 
�ال�شتثمار�ت و�ل�شي�لة فيها. وكانت �لهيئة عملت على ��شد�ر نظام جديد 
ل�شناديق �ال�شتثمار خالل �لعام 2016 وذلك يف �طار �شعيها لتط�ير عمل 
�لقطاع �ال�شتثماري وقد جرى ت�شمني �لنظام �جلديد ��ش�س �شناديق "ي� 
�شي �ي تي ��س" بالكامل فيما يتعلق بال�شناديق �ملفت�حة و�لغاء متطلب 
م�شاهمة مدير �ال�شتثمار يف ر�أ�س مال �ل�شندوق �شمن متطلبات ترخي�س 

�مل�ؤ�ش�س فيما جرى حذف م�شمى �جلمعية �لعم�مية لل�شندوق.

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/3367  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-و�يت كل�فر ملقاوالت �لبناء �س.ذ.م.م جمه�ل مل �القامة 
�أق��ام عليك �لدع�ى وم��ش�عها  مبا �ن �ملدعي /ز�ه��د �م��ر�ن ممد والي��ت  قد 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )15925 درهم( وتذكرة ع�ده مببلغ )2000 
�ل�شك�ى:MB171672360AE  وحددت  رقم  و�مل�شاريف  و�لر�ش�م  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�شة ي�م �الحد �مل��فق 2017/6/18 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  �أو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/3665  عمايل جزئي

�المنية  و�مل���ر�ق���ب���ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  مل���رك���ز  �ح���م���د  / 1-زوه����ي����ب  ع��ل��ي��ه  �مل���دع���ي  �ىل 
��������س.ذ.م.م جم��ه���ل م���ل �الق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي /م���دث���ر ب�����ش��ري ب�����ش��ري �حمد  
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  �مل��ط��ال��ب��ة مب�شتحقات  وم������ش���ع��ه��ا  �ل���دع����ى  ع��ل��ي��ك  �أق����ام  ق��د 
)12700 دره���م( وت��ذك��رة ع����دة مببلغ )2000 دره���م( و�ل��ر���ش���م و�مل�����ش��اري��ف رقم 
�مل��فق  �لثالثاء  ي�م  جل�شة  لها  وح��ددت    MB170333270AE:ل�شك�ى�
�أو من  �لقا�شي لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر  �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب   2017/6/20
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل ، جلل�شة 2017/6/20 و�مرت بتق�شري �ملدة  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/1584  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-مي �ش�ب منطقة حرة ذ.م.م جمه�ل مل �القامة مبا 
)���س.ذ.م.م( وميثله:ح�شني علي  �ملبا�شر  للبيع  �ل�شركة �خلليجية  �ملدعي/  �ن 
عبد�لرحمن ل�تاه قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ش�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليها مببلغ وقدره )466.029.95( درهم و�لر�ش�م و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
مع �شم�ل �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة .وحددت لها جل�شة ي�م  �خلمي�س 
�مل��فق 2017/6/22 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ش�ر 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/1842  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة �لنخبة ملقاوالت �لبناء ذ.م.م جمه�ل مل �القامة مبا �ن 
���س.ذ.م.م وميثله:روكز  �ل�شناعية  و�يف  - فرع من  برودكت�س  ك�نكرت  �ملدعي/فينيك�س 
ج�رج حبيقة قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ش�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان ت�ؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره )60912( درهم وت�شمني �ملدعي عليها �لر�ش�م و�مل�شاريف و�تعاب 
بالنفاذ  �حلكم  و�شم�ل  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة 
�ملعجل بال كفالة .وحددت لها جل�شة ي�م  �لثالثاء �مل��فق 2017/7/4 �ل�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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املال والأعمال
اأدنوك للتوزيع تطرح الن�سخة املحّدثة من تطبيقها اخلا�ض بالهواتف املحمولة

مبنا�صبة �إ�صد�ر �لتقرير �القت�صادي �ل�صنوي لعام 2017

رئي�ض اقت�سادية راأ�ض اخليمة يوؤكد حتقيق المارة ملعدلت منو مت�ساعدة يف اأكرث من �سعيد

•• اأبوظبي-الفجر: 

طرحت �شركة �أدن�ك للت�زيع م�ؤخر�ً �لن�شخة �ملحّدثة 
�ملحم�لة،  باله��تف  �خل��ا���س  �مل��ج��اين  تطبيقها  م��ن 
خدمات  من  تقدمه  ما  لكافة  �مل���ح��دة  �ملن�شة  ليك�ن 
�ملحدث  �لتطبيق  ويتميز  وم�رديها.  لعمالئها  ذكية 
ب�شم�ليته و�شه�لة ��شتخد�مه خا�شة يف ظل ما ي�فره 
�أحدث  من فر�س للم�شاركة و�لتفاعل و�الطالع على 

�ملز�يا و�ملعل�مات �ملتعلقة بال�شركة ومر�فقها.
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل��ر����ش��دي،  م��ب��ارك  �شعيد  وق���ال 
فخ�رون  نحن  للت�زيع":  "�أدن�ك  ل�شركة  ب��االإن��اب��ة 
و���ش��ه��ل �ال�شتخد�م  �مل��ح��دث  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  ه���ذ�  ب��ت��ق��دمي 
خا�شة مع ما يقدمه من باقة متن�عة من �خلدمات 
بت�فري  �ل��ت��ز�م��ن��ا  ي���ؤك��د  و�ل����ذي  مل�شتخدميه  �مل��ف��ي��دة 
�أف�شل معايري  �أحدث �لتقنيات خلدمة عمالئها وفق 
و�أدخلنا  �ال�شتخد�م  �شه�لة  على  ركزنا  لقد  �جل���دة. 
�لذكية  �أدن����ك  خدمة  لعمالء  �حل�شابات  �إد�رة  ميزة 

وعمالء رّحال. 
�إد�رة  م��ي��زة  �جل��دي��د  ت�شميمه  يف  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  وي���ف��ر 
�أدن�ك �لذكية  �حل�شاب على �النرتنت لعمالء خدمة 
)خا�شية  �لبي�مرتية  �لب�شمة  ذل��ك  يف  مب��ا  ورّح���ال، 
و�إ�شافة  �الإ����ش���ب���ع(،  ب�����ش��م��ة  ع���رب  �ل���دخ����ل  ت�شجيل 
�شفحة  �لتطبيق  وي��ق��دم  �لتحكم.  ول���ح��ة  �لر�شيد، 
رئي�شية جديدة، وميز�ت جديدة الإد�رة ح�شابات �أدن�ك 
وخيار�ت  �مل���رور  كلمة  تعيني  و�إع���ادة  ورّح���ال،  �لذكية 

�لب�شمة �لبي�مرتية. 
وت�شمل ميز�ت �إد�رة ح�شاب رّحال خا�شية ربط �حل�شاب 
�جلديد،  �لتطبيق  على  للم�شتخدم  �ل�شخ�شي  بامللف 
خ�شائ�س  و�إد�رة  �حل�����ش��اب  �إد�رة  خ��ي��ار�ت  ج��ان��ب  �إىل 
�لتطبيق عمالء  ك��م��ا مي��ك��ن  �ل��ذك��ي��ة.  رّح����ال  ب��ط��اق��ة 
�الإنرتنت،  ع��رب  و�ل��دف��ع  �لر�شيد  �إ���ش��اف��ة  م��ن  رّح���ال 

و��شتعر��س ك�شف ح�شاب تاريخ �لدفع.
�ملحدث  �لتطبيق  فيتيح  �أدن����ك،  مفظة  عمالء  �أم��ا 
لهم �إمكانية متابعة �مللف �ل�شخ�شي و�آخر حتديثاته، 
وخيار�ت �إعادة تعيني رمز IVR، و�حل�ش�ل على ملحة 
ح�ل  تفا�شيل  ي�فر  كما  �ملحفظة.  ح�شاب  عن  عامة 
�شاحب �حل�شاب و�مل�شتفيد منه و�لر�شيد �ملت�فر فيه، 
�إ�شافة �إىل خيار�ت �إعادة �شحن �حل�شاب و�لتعرف على 
�ملبالغ �ملدف�عة م�شبقاً، وتفعيل �أدو�ت �لدفع �ملرتبطة 

باحل�شاب �أو �إيقافها عن �لعمل.
كما ت�شمح ل�حة �لتحكم مل�شتخدمي �لتطبيق �ملحدث 
ح�شابات  ع��رب  �مل�شتفيدين  م�شرتيات  تتبع  خا�شية 
مفظة �أدن�ك �ش��ء من �ملنتجات �لبرتولية �أو غريها، 
مع خيار�ت �لدفع �ملتاحة و�ملرتبطة باملحفظة. كما مت 
خدمة  لعمالء  ح�شاب  ك�شف  ��شت�شد�ر  ميزة  ت�شمني 

�أدن�ك �لذكية. 
�لعربية  �ل��ل��غ��ت��ني  ي���دع���م  �ل������ذي  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  وي�����ف����ر 
�لتحديثات  �آخر  للت�زيع  �أدن�ك  لعمالء  و�الجنليزية 
�أدن�ك  �شبكة  مر�فق  ملختلف  �خل��ر�ئ��ط  عرب  و�مل����ق��ع 
للت�زيع مبا يف ذلك مطات �خلدمة، ومر�كز �لفح�س 

بيع  وم��ر�ك��ز  �أوت������ش��ريف،  وم��ر�ك��ز  للمركبات،  �لفني 
بطاقات رّحال. كما ميكن �لتطبيق ب�ش�رته �جلديدة 
و�الإ�شعار�ت  �الأخ��ب��ار  �آخ��ر  على  �لتعرف  من  �لعمالء 
�ل�شادرة عن �ل�شركة، ف�شاًل عن خ�شائ�س �خلر�ئط 
ومر�فقها  �ل�شركة  خدمات  جلميع  �لذكية  و�لفالتر 
�ملحركات،  زي��ت  تبديل  م����ق��ع  ذل��ك  �خلدمية مب��ا يف 

وغ�شيل �ل�شيار�ت ومنافذ �ل�جبات �ل�شريعة.
�أي�شاً  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  خ���الل  م��ن  للم�شتخدمني  ومي��ك��ن 

طريق  ع��ن  �مل��ع��ل���م��ات  وط��ل��ب  جتربتهم  ع��ن  �لتعبري 
�الت�شال بخدمة �لعمالء يف �أدن�ك �لت�زيع من خالل 

�لرو�بط �ملت�فرة د�خل �لتطبيق.
وتدع� �أدن�ك للت�زيع عمالءها �إىل حتميل �لتطبيق 
�مل���ح���دث و�ال����ش���ت���ف���ادة م���ن �خل���دم���ات �ل��ت��ي ي�فرها 
�لتطبيق، ومتابعة �آخر �لتط�ر�ت �خلا�شة مبنتجاتها 
وو�شائل  �الإل��ك��رتوين  �ل�شركة  م�قع  عرب  وخدماتها 

�لت���شل �الجتماعي. 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

�خليمة  ر�أ�����س  يف  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ����رة  �أ����ش���درت 
�ل��ت��ق��ري��ر �الق��ت�����ش��ادي �ل�����ش��ن���ي ل���الإم���ارة ل��ع��ام 2017 
و�لذي غطى �لتط�ر�ت �القت�شادية �لرئي�شية يف �الإمارة 

حتى �لعام 2016. 
�لقا�شمي  كايد  ب��ن  ممد  �ل�شيخ  �أك��د  �ملنا�شبة،  وب��ه��ذه 
�الإم��ارة متكنت من حتقيق معدالت من� مت�شاعدة  ب��اأن 
 2016 �لعام  �ملا�شية مبا فيها  �لفرتة  وم�شتقرة خالل 
بف�شل �خل�شائ�س �لهيكلية �لتي يتمتع بها و�أهمها �لتن�ع 
، و�لذي ينظر �ليه كخيار ��شرت�تيجي لتحقيق �لتنمية 
�لقيادة  �هتمام  ك��ان  هنا  وم��ن  �مل�شتد�مة.  �القت�شادية 
�شع�د  �ل�شيخ  �ل�شم�  ب�شاحب  ممثلة  ل��الإم��ارة  �لر�شيدة 
�لقا�شمي ع�ش� �ملجل�س �الأعلى لالحتاد حاكم  بن �شقر 
�إمارة ر�أ�س �خليمة حفظه �هلل ورعاه بتط�ير �لقطاعات 
تعزيز  �أج��ل  م��ن  �أن����ع��ه��ا  بكافة  �القت�شادية  و�الأن�شطة 
�حلادة  �لتقلبات  عن  بعيد�  و��شتد�متها  �لتنمية  فر�س 

�لتي تنتج عن تركيز �لنم� يف قطاع مدد ومعني.
�ملدير  �لنقبي  �ل�����ش��اي��ب  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  �ل��دك��ت���ر  و���ش��رح 
�لتقرير  �إ���ش��د�ر  ب��اأن  �القت�شادية  �لتنمية  ل��د�ئ��رة  �لعام 
�لد�ئرة لتحقيق  �إطار �شعي  �ل�شن�ي جاء يف  �القت�شادي 
قن��ت  ت��ع��زي��ز  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �أه���د�ف���ه���ا 
�لت���شل وحتقيق ر�شا �ملتعاملني، ف�شاًل عن ن�شر وت�ثيق 
�ملعل�مات �القت�شادية �لد�عمة ملختلف �ملهتمني و�ملتابعني 
�ملتعاملني  خمتلف  ومتيكن  �ملحلي،  �القت�شادي  بال�شاأن 
�لتي  �القت�شادية  �لتط�ر�ت  خمتلف  ومتابعة  ر�شد  من 
�ل�عي  ت��ع��زي��ز   يف  و�مل�����ش��اع��دة  �الإم�����ارة،  �قت�شاد  �شهدها 

و�الملام مب�شار  و�أبعاد �لتنمية �القت�شادية.
و�أ�شار �لنقبي �إىل �أن ح�شيلة �لنتائج �لرئي�شية �لتي ك�شف 
�قت�شاد  ومتانة  ق�ة  ت�ؤكد   2016 للعام  �لتقرير   عنها 
�خلارجية،  �ل�شدمات  مع  �لتكيف  على  وقدرته  �الإم���ارة 
حيث ��شتطاع �حلفاظ على درجة عالية من �ال�شتقر�ر يف 
معدالت  مققاً  �القت�شادية،  و�لقطاعات  �الأن�شطة  �أد�ء 
من�  �يجابية يف �أغلبها.  و�أردف قائاًل: لقد تر�فقت هذه 
�الإجن��از�ت مع �شعي �لد�ئرة �إىل �لتعاون مع كل �جلهات 
ملمار�شة  ع��امل��ي  ك��م��رك��ز  �الإم�����ارة  م��ك��ان��ة  لرت�شيخ  �ملعنية 
�مل�شافة  �لقيمة  ذ�ت  �القت�شادية  و�الأن�����ش��ط��ة  �الأع��م��ال 

�لعالية.
�لناجت �ملحلي �الإجمايل:

�لقيمة  ب���اأن   2017 ل��ع��ام  �ل��ت��ق��ري��ر �الق��ت�����ش��ادي  ����ش��ار 
بح�شب   ،  2016 ل���ع���ام  �مل���ح���ل���ي  ل���ل���ن���اجت  �الإج���م���ال���ي���ة 
�لتقدير�ت �الأولية،  ت�شري �إىل �نه و�شل �إىل نح� 35.1 
�جلارية  ب��االأ���ش��ع��ار   3.1% ق��دره��ا  ب��زي��ادة  دره���م  مليار 
و�أكد   .2015 �ل��ع��ام  ع��ن  �ل��ث��اب��ت��ة  ب��االأ���ش��ع��ار  و3.5% 
مافظة  �شياق  يف  ت��اأت��ي  �ل��ت��ط���ر�ت  ه��ذه  ب���اأن  �لتقرير 
�قت�شاد �المارة على حتقيق معدالت من� �يجابية خالل 
�ل�شن��ت �ملا�شية ، وعلى ��شتقر�ر زخمه �مل�شتد�م، بالرغم 
من �لتد�عيات �لتي فر�شتها �لتط�ر�ت �جلي��شيا�شية يف 
وهي  للنفط،  �لعاملية  �الأ�شعار  ت��دين  و��شتمر�ر   ، �لعامل 
تعك�س  خ�شائ�س  من  �ملحلي  �لناجت  به  يتمتع  ما  تر�شخ 
تن�عه و�نفتاحه على �أكرث من قطاع باملقارنة مع �لعديد 

من �قت�شاد�ت دول �ملنطقة.
على  باال�شتح��ذ  �لتح�يلية  �ل�شناعات  قطاع  و��شتمر 
نح� %31 من �لناجت �ملحلي، و�إذ� ما �أخذ بنظر �العتبار 
فان  و�ال�شتخر�جي،  �لتح�يلي  ب�شقيه  �ل�شناعي  �لقطاع 
هذه �لن�شبة ترتفع �إىل نح� %36 من �لناجت �ملحلي. �أما 
�لقطاعات �الأخرى �الأكرث م�شاهمة فكانت على �لرتتيب 

قطاعي �لت�شييد و�لعقار�ت ومن ثم قطاع �لتجارة.
�لتكوين �لر�أ�صمايل �لثابت: 

بلغت قيمة �لتك�ين �لر�أ�شمايل �لثابت، بح�شب �لتقدير�ت 
�الأولية ملركز �الإح�شاء، ح��يل 9.4 مليار درهم يف �لعام 
 .2015 �لعام  عن   3.5% بن�شبة  مرتفعة  2016م، 
 2016- �لعام  خ��الل  �لر�أ�شمايل  �لتك�ين  حافظ  وق��د 
وخالل فرتة �ل�شن��ت �خلم�س �ل�شابقة - على ما ن�شبته 
من قيمة �لناجت �ملحلي �الإجمايل،    27% �إىل    25%
�الإنتاجية لال�شتثمار�ت  �لكفاءة  ��شتقر�ر  وه� ما يعك�س 
�الآالت  تتمثل يف  �لتي  �الإم���ارة  �الأ���ش���ل �حلقيقية يف  يف 
�لتك�ين  �إج��م��ايل  قيمة  ت�شكل  �ل��ت��ي  و�مل��ب��اين  و�مل��ع��د�ت 
�لر�أ�شمايل �الإجمايل، وفقا ملنهجيات �حل�شابات �لق�مية 

�لر�شمية �ملعتمدة عاملياً. 
�لت�صخم:

��شتقر�ر،  م��ن  �الإم������ارة  �ق��ت�����ش��اد  ب��ه  يتمتع  م��ا  �ط����ار  يف 
ح��اف��ظ��ت م���ع���دالت �ل��ت�����ش��خ��م ع��ل��ى ����ش��ت��ق��ر�ره��ا خالل 
�لفرتة  خ��الل   2.3% نح�   وبلغت  �ملا�شية،  �ل�شن��ت 
2010 �إىل 2015 بل �إن هذ� �ملعدل قد تر�جع بن�شبة 
وكان    .2016 ع���ام  يف   0.4% ح�����يل  بلغت  طفيفة 
الفت  ب�شكل  تر�جعت  �لتي  �ل�شلعية  �ملجم�عات  بني  من 
�لنقل  وخ��دم��ات  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل�����د  خ��الل �ل��ع��ام 2016 
�لتعليمية  �أ�شعار �خلدمات  �رتفاع كبري على  فيما حدث 
�ليها  �مل�شار  �لت�شخم  و�ملطاعم و�لفنادق. وتقع معدالت 
 2010 �أو خالل �لفرتة   ،  2016 �أعاله �ش��ء يف �لعام 
2015- ، �شمن �ملعدالت �العتيادية، بل وميكن �لق�ل 
�ملقايي�س  للت�شخم" بح�شب معظم  �لطبيعية  "�ملعدالت 
و�لدر��شات �القت�شادية، وهي ت�شكل حافز�ً مهماً من �أجل 

ممار�شة �الأعمال دون �ثقال كاهل �مل�شتهلك.
�لتجارة عرب �حلدود

عرب  )�لتجارة  ل��الإم��ارة  �خلارجية  �لتجارة  حجم  �رتفع 
�حلدود( يف �لعام �إىل ح��يل 10.1 مليار درهم يف �لعام 
�لعام  ع��ن  تقريبا   12% ق��دره��ا  من���  بن�شبة   2016
�ل�شابقة،   �ل�شنة  خالل  �مل�شتمر  �لنم�  معزز�    ،2015
يف  �ملحقق  �لنم�  ويعترب   .9% ح����يل  فيه  بلغ  و�ل���ذي 
�أع��ل��ى بكثري م��ن �ملعدالت  �ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة ل��الإم��ارة 
�ملحققة يف �ملنطقة خالل �لعام 2016.  وت�شكل �لتجارة 
�لناجت �ملحلي وهي من  %28 من  �خلارجية ما ن�شبته 
�أعلى �لن�شب  يف �ملنطقة �ذ� مت ��شتثناء �لتجارة يف �لنفط 

و�لغاز. 
ومنت �ل�شادر�ت �ل�شلعية �الجمالية  بن�شبة %9 يف ذ�ت 
من  �ل��ك��ربى  �لن�شبة  على  �ملجل�س  دول  وت�شتح�ذ  �ل��ع��ام 
عمان  �شلطنة  ر�أ�شها  وعلى  لالإمارة،  �ل�طنية  �ل�شادر�ت 
�أما    .23% بن�شبة  �ل��ك���ي��ت  دول���ة  ث��م   ،24% بن�شبة 
�ل�شلع �ملعاد ت�شديرها فيذهب ما ن�شبته %45 منها �إىل 
�شلطنة عمان وبلغاريا بن�شبة %33. �ما �مل�شت�رد�ت فاإن 
ما ن�شبته %28 منها �آتي من �ملناطق �حلرة ، و18% 

�أفريقيا. جن�ب  من  من �ليابان، و11% 
�الأد�ء �ملايل حلكومة ر�أ�س �خليمة:

�نعك�س �ال�شتقر�ر �القت�شادي، و�ل�شيا�شة �ملالية �ملن�شبطة 
�الئتماين لالإمارة حيث ثبتت  �لت�شنيف  للحك�مة على 
وكالة فيت�س �لت�شنيف �الئتماين �ل�شيادي ط�يل �الأجل 
بالعملة �ملحلية و�الأجنبية الإمارة ر�أ�س �خليمة عند درجة 
و�لت�شنيف  م�شتقرة  م�شتقبلية  ن��ظ��رة  منحه  م��ع   »A«
�الئتماين �ل�شيادي ق�شري �الأجل بالعملة �الأجنبية عند 
هذه  عك�شت  »AA+«حيث  عند  �ل��دع��م  و�شقف   ،»F1«
�لت�شنيفات �ملميز�ت �لتي تتمتع بها �الإمارة مع �نخفا�س 

مدي�نيتها.

بيئة �الأعمال وتط�ر �أعد�د �لرخ�س �لتجارية
بلغ عدد �لرخ�س �القت�شادية �ل�شارية �ل�شادرة عن د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية يف �لعام 2016 ح��يل 16.6 �ألف 
رخ�شة، وت�شكل �لرخ�س �ملهنية غالبية �لرخ�س �ل�شارية 
يف �الإمارة بنح� %48 ثم تاأتي بعدها �لرخ�س �لتجارية 
بن�شبة %46.  وبلغ عدد �لرخ�س �جلديدة �ل�شادرة يف 
�لعام 2016 ح��يل 2198 رخ�شة مقارنة مع 2157 
�لعام  يف  رخ�شة   1773 وم��ع  �ل�شابق  �ل��ع��ام  يف  رخ�شة 

.2014
تعمل ��شرت�تيجية حك�مة  ر�أ�س �خليمة على دعم قطاع 
�إز�لة  عرب  للنم�  له  �ل��الزم��ة  �لفر�س  وت�فري  �الأع��م��ال 

�ملع�قات �أمامه. 
�لتناف�شية  �مل��ي��ز�ت  تقييم  ح��ال��ي��ا  ي��ت��م  �ل�����ش��ي��اق  ه���ذ�  ويف 
و�لعمل على حت�شينها وتط�يرها مبا ينعك�س  على م�شرية 
خالل  م��ن  وذل��ك  و����ش��ت��ق��ر�ر�  من����  �القت�شادي  �لتنمية 
تناف�شية  ودع��م  �الأع��م��ال  ب��دء  �شه�لة  م���ؤ���ش��ر�ت  مقارنة 
�الأعمال. فقد ح�شلت �الإمارة على �ملرتبة 45 يف م�ؤ�شر 
ب��دء �لن�شاط  87 يف م���ؤ���ش��ر�ت  ك��ك��ل،  و�ملرتبة  �الأع��م��ال 
�لتجاري، وفقاً لتقرير �لبنك �لدويل �ل�شادر م�ؤخر� عن 
�الإم��ارة.  وهي ت�شعى �إىل بذل مزيد من �جلهد و�لعمل 
بالتعاون مع كافة �جلهات �حلك�مية �ملعنية عرب ت�شكيل 
�مل���ر�ك���ز. وق���د مت و�شع  ف���رق ع��م��ل لتح�شني ه���ذه  ع���دة 
خطط حت�شينية تق�م على تقلي�س �الإجر�ء�ت و�لتكاليف 

�ملتعلقة مبمار�شة �لن�شاط �القت�شادي.
�ل��رخ�����س �ل�������ش���ادرة م���ن ه��ي��ئ��ة �مل��ن��اط��ق �حل�����رة وهيئة 

�ال�شتثمار:
ب��ل��غ ع���دد �ل��رخ�����س �ل�����ش��ادرة ع��ن هيئة �مل��ن��اط��ق �حلرة 
وهيئة �ال�شتثمار نح� 13.1 �لف رخ�شة بنهاية 2016  
مبعدل من� قدره %5.7 عن �ل�شنة �ل�شابقة )مت م�ؤخر� 
دجمهما يف هيئة و�حدة هي هيئة �ملناطق �القت�شادية(. 
وتعترب �ملناطق �حلرة من �أهم �لع��مل �لتي �شاهمت يف 
خالل  �شكلت  �ذ  �الم��ارة  يف  �القت�شادية  �لتنمية  حتقيق 
�ل�شن��ت �خلم�س �ملا�شية مبا ن�شبته %15  �إىل 16% 
من قيمة �لناجت �ملحلي �الإج��م��ايل ل��الإم��ارة ، وق��د بلغت 
حتديد� يف �لعام 2016 ح�شب تقدير�ت مركز �الإح�شاء 

ما ن�شبته 16%.
�لتطور�ت يف بع�س �لقطاعات �لرئي�صية:

�أواًل : قطاع �ل�شناعات �لتح�يلية
بلغت �لقيمة �مل�شافة لقطاع �ل�شناعات �لتح�يلية يف عام 
�لتقدير�ت  بح�شب  دره��م   مليار   10.7 نح�   2016
%4.4.  وه� �أعلى من  �الأولية، بنم� �شن�ي و�شل �إىل 
�ملعدل �لعام �ملحقق للناجت �ملحلي يف نف�س �لعام.  وي�شاهم 
�لقطاع بنح�  %31 من �لناجت �ملحلي، وهي ن�شبة بقيت 
�ملا�شية.   �لفرتة  خ��الل  �مل�شت�ى  ه��ذ�  عند  تقريباً  ثابتة 
كما حقق �لتك�ين �لر�أ�شمايل �لثابت يف �لقطاع من�� ناهز 
مليار درهم م�شكال   3.9 نح�  �إىل  لي�شل  �لعام  %4 يف 
ما ن�شبته ح��يل %43 من �لقيمة �الإجمالية للتك�ين 
لل�شن��ت  �مل�شت�ى  نف�س  تقريبا  وهي  �لثابت  �لر�أ�شمايل 

�ل�شابقة �ملا�شية �لتي تر�وحت بني 41 �إىل 44%.
�ل�شناعية  �لرخ�س  �أع���د�د  ملح�ظ  ب�شكل  �رتفعت  وق��د 
يعك�س  مم��ا   ، �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  ع��ن  �ل�����ش��ادرة 
يف  �ل�شناعية  �ل�شركات  تاأ�شي�س  نح�  �مل��ت��ز�ي��د  �الق��ب��ال 
�ل�شارية  �ل�شناعية  لرخ�س  ع��دد  �رت��ف��ع  فقد  �الإم����ارة. 
�إىل نح�    2012 �ل��ع��ام  413 رخ�����ش��ة يف  ح������يل   م��ن 
ناهز مت��شطة ح��يل  �شن�ي  766 رخ�شة مبعدل من� 

.16%
تت�شدر �إم�����ارة  ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ق��ائ��م��ة �الإن���ت���اج �مل��ح��ل��ي يف 

ترت�وح  بح�شة  �ل��دول��ة،  م�شت�ى  على  �الإ�شمنت  �شناعة 
بني 40 �إىل %45 من �إنتاج �لكلنكر، و%34 من �إنتاج 
�الإ�شمنت �لب�رتالندي، من خالل �شتة م�شانع عمالقة 
بر�أ�س مال يتجاوز 3 مليار�ت درهم.  وقد كانت �الإمارة يف  
مقدمة �القت�شاد�ت �لتي ��شتثمرت يف �شناعة �الإ�شمنت، 
�لعاملية منذ  الأح��دث �لطرق  وعملت على تط�رها طبقاً 

بد�ية �شبعينات �لقرن �ملا�شي.
�لدو�ء  �شناعة  من   27% نح�  على  �الإم���ارة  وت�شيطر 
�لدو�ئية  �لدولة من خالل �شركة �خلليج لل�شناعات  يف 
جلفار �لتي مت تاأ�شي�شها يف �لعام 1980، لتعترب بذلك 
�ل�شركة �الأوىل يف �ل�شناعات �لدو�ئية على م�شت�ى دول 

جمل�س �لتعاون.
لل�شري�ميك،  متط�رة  �شناعة  ب���ج���د  �الإم����ارة  وتتميز 
حيث مت تاأ�شي�س �شركة �شري�ميك ر�أ�س �خليمة يف مار�س 
�ل�شركة  ، وت�شدر   1991 ع��ام  �الإن��ت��اج  وب���د�أت   1989
160 دول���ة ح�ل  �أك���رث م��ن  �إىل  �إن��ت��اج��ه��ا  م��ن   85%
�لعامل. وتدير �شري�ميك ر�أ�س �خليمة 15 م�شنعاً، ب��قع 
من بنجالد�س  كل  يف  وم�شنع  �الإمار�ت  يف  م�شانع   10
و�ل�ش�د�ن و�ل�شني و�لهند و�إير�ن، وبلغ عدد م�ظفيها يف 

�لدولة 8500 م�ظف و15 �ألف م�ظف ح�ل �لعامل.
ثانيا �لقطاع �ل�شياحي:

يف  �ل�شياحة  لقطاع  �لتقديرية  �مل�شافة  �لقيمة  بلغت 
بلغ ح��يل  بنم�  1.5 مليار درهم  �لعام 2016 ح��يل 
�لعام �ل�شابق. و�شكل �لقطاع ما ن�شبته 4.2%  %5 عن 
�لن�شبة  نف�س  �لعام، وهي  �لناجت خالل هذ�  �إجمايل  من 

تقريبا للفرتة �ملا�شية.
للقطاع  �ملقدر  �لثابت  �لر�أ�شمايل  �لتك�ين  �إجمايل  وبلغ 
�إىل  435 ملي�ن دره��م بن�شبة من� �شن�ي ت�شل  ح����يل 
�ل�شابق. و��شتقرت م�شاهمة  �لعام  مع  باملقارنة   6.5%
�لقيمة  م���ن   4.5% ن���ح����   ع���ن���د   �ل�����ش��ي��اح��ي  �ل��ق��ط��اع 

�الإجمالية للتك�ين �لر�شمايل يف �الإمارة.
�لنم�  لقيادة  �لقطاع  لهذ�  كبرية  �أهمية  �الإم��ارة  وت���يل 
�القت�شادي وبالتايل فهي تعمل على ت�جيه ق�شم متز�يد 
�ل�شياق كان  �لقطاع. ويف هذ�  ��شتثمار�تها نح� هذ�  من 
�لر�أ�شمايل  �لتك�ين  �شهدها  �لتي  �لكبرية  �لقفزة  الفتا 
كما   .34% نح�  بلغ  و�ل��ذي   2015 للقطاع يف �لعام 
 6.5% 2016 نح�  �ل��ع��ام   ك��ان يف  �أن معدل �لنم� له 
�أي �شعف ما �شهده �قت�شاد �الإم��ارة من من� يف �إجمايل 
هذ�  يف   3.2% نح�  �لبالغ  �لثابت  �لر�أ�شمايل  �لتك�ين 

�لعام.
فاق  فقد  �ل�شياحة  �ل�شادرة عن هيئة  �لتقارير  وبح�شب 
عن  ليزيد  �مل�شتهدفة  �لن�شب  �الإم����ارة  يف  �ل�شياح  ع��دد 
820  �لف �شائح بن�شبة بلغت %11 مقارنة مع %7 يف 
�لعام 2015، هي تعد �أعلى من �ملت��شط �لعاملي �ملحقق 
ما  �إىل  �لرقم  ه��ذ�  ي�شل  �ن  ويت�قع  �ل�شياح،  ع��دد  لنم� 
و�شتجعل  �لقادمة.  �ل�شن��ت  خ��الل  ملي�ن   3 عن  يرب� 
رئي�شياً  عن�شر�ً  �لقطاع  من  وغريها  �لتط�ر�ت  هذه  كل 
�لتنمية  لبقية �لقطاعات يف قيادة  ومكماًل ود�عماً هاماً 

�القت�شادية �مل�شتد�مة لالإمارة.
و�رتفعت ن�شبة �إ�شغال فنادق ر�أ�س �خليمة �إىل 71.1% 
خالل 2016، بنم� %9.8، مقارنة مع 2015، وه� 
�ملرتبة  يف  �خليمة  ر�أ����س  يف  �لفندقي  �ل��ق��ط��اع  ي�شع  م��ا 
�لثالثة �إقليمياً من حيث ن�شب �الإ�شغال خالل هذ� �لعام. 
ويقدر معدل �لعائد من �لغرف �لفندقية يف ر�أ�س �خليمة 
ح��يل 620 درهماً للغرفة �ل��حدة، يف �ملت��شط، لتاأتي 

ر�أ�س �خليمة يف �ملركز �لثاين على هذ� �ل�شعيد �لدولة.
ثالثا: �لقطاع �لعقاري:

اأ�سعار 16  انخفا�ض  اأبوظبي" :  "اإح�ساء 
جمموعة من مواد البناء خالل مايو املا�سي 

•• اأبوظبي-وام: 

ماي�  �شهر  خالل  تغري�  �أب�ظبي  يف  �لبناء  م����د  �أ�شعار  مت��شطات  �شهدت 
بح�شب  وذل����ك   2016 وم���اي����   2017 �أب���ري���ل  ب�����ش��ه��ر  م��ق��ارن��ة  �مل��ا���ش��ي 
عن  �ل�����ش��ادر  �أب���ظ��ب��ي  يف  �لبناء  م����د  باأ�شعار  �خلا�شة  �ل�شهري  �لتقرير 
�أ�شعار  مت��شط  كل من  �رتفاع  �ىل  �ملركز  و�أ�شار  �أب�ظبي.  �الإح�شاء  مركز 
 ،5.5% "�الأ�شباغ" بن�شبة  %7.8، وجمم�عة  بن�شبة  �لزجاج  جمم�عة 
وجمم�عة �مل��د �لعازلة بن�شبة %3.0 خالل �شهر ماي� 2017 مقارنة 
ب�شهر �أبريل 2017 . فيما �نخف�شت مت��شطات �أ�شعار جمم�عة �حلجر 
%3.1، وجمم�عة  %5.4، و �الأ�شقف �مل�شتعارة بن�شبة  �لطبيعي بن�شبة 
ب�شهر  2017 مقارنة  �شهر ماي�  %2.0 خالل  بن�شبة  لل�شقة   - �أ�شالك 
�أ���ش��ع��ار جمم�عة  �رت��ف��ع مت��شط  �آخ���ر، فقد  وم��ن جانب   .2017 �أب��ري��ل 
 ،9.4% "كابالت �لكهرباء" بن�شبة  %23.1، وجمم�عة  �لديزل بن�شبة 
مقارنة   2017 ماي�  �شهر  خالل   8.7% "�لطاب�ق" بن�شبة  وجمم�عة 

ب�شهر ماي� 2016.
 ،10.6% بن�شبة  �حلديد  جمم�عة  �أ�شعار  مت��شطات  �نخف�شت  بينما 
و�خل�شب و�حلجر �لطبيعي بن�شب %9.5 و %9.1 على �لت��يل خالل 

�شهر ماي� 2017 مقارنة ب�شهر ماي� من �لعام �ل�شابق.

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/03282/2017 / جتاري    
�ل�سادر يف �لدعوى رقم 02/03513/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : �آرو للتكن�ل�جيا - �س  ذ م م   جمه�ل مل �القامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ: رم�شان م�شم�س للعقار�ت    

�ل�شادر ل�شاحله يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله و�لقا�شي باالتي:
�الخالء  حتى  �يجارية  قيمة  من  ي�شتجد  ما   2017/2/19 من  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م   -1

�لفعلي ب��قع 100.000 درهم كاجرة �شن�ية 
2- �لز�م �ملدعي عليها باخالء �لعني �مل�ؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من �ش��غلها 

3- �لز�م �ملدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية متاأخر�ت بدل �اليجار مبلغ وقدره 8.333 درهم 
للفرتة من 2017/2/20 حتى 2017/2/19 مع ما ي�شتجد من قيمة �يجارية حتى �الخالء 
�لفعلي ب��قع 100.000 درهم كاجرة �شن�ية و�لز�م �ملدعي عليها بان ت�شلم للمدعية بر�ءة 
�الخالء ت��اري��خ  حتى  �مل��اأج���ر  على  �مل�شتحقة  للف��تري  و�لكهرباء  �مل��ي��اه  هيئة  م��ن   ذم��ة 

3- �لز�م �ملدعي عليه بر�ش�م وم�شاريف �لدع�ى. 
لذلك نعلمكم �نكم مكلف�ن بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر ي�م من تاريخ �لن�شر 
ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �ش�ف يتم �تخاذ �الجر�ء�ت �لقان�نية 

�ملنا�شب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/03010/2017 / جتاري    
�ل�سادر يف �لدعوى رقم 02/00946/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : مركز بين�س مارك لالعمال -  جمه�ل مل �القامة   
�لتاأمني  �لتنفيذ: �شركة دبي �ل�طنية للتاأمني و�عادة  حيث تقدم طالب 

)�شركة م�شاهمة عامة( 
�ل�شادر ل�شاحله يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله و�لقا�شي باالتي:

1- باخالء �لعقار 201-202-203-204 وت�شليمه خاليا من �ل�ش��غل 
2016/9/5 وحتى  �عتبار� من  �الج��رة  عليها مبتاأخر�ت  �ملدعي  �ل��ز�م   -2

�الخالء �لفعلي ب��قع 1956283 درهم كاأدرة �شن�ية
3- �لز�م �ملدعي عليه بر�ش�م وم�شاريف �لدع�ى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلف�ن بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر ي�م من 
تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �ش�ف يتم 

�تخاذ �الجر�ء�ت �لقان�نية �ملنا�شب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/03238/2017 / جتاري    
�ل�سادر يف �لدعوى رقم 02/01159/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : مطعم ومقهي ل�ي�س - جمه�ل مل �القامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ : جمم�عة �عمار م�لز - �س م ع    

 �ل�شادر ل�شاحله يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله و�لقا�شي باالتي:
1- وما ي�شتجد حتى �الخالء �لفعلي 

2- �خالء �لعقار لعدم �شد�د �الجرة 
3- ب�شد�د مبلغ 1.746.142 �الجرة و�خلدمات و�لغر�مات وما ي�شتجد 

4- �لز�م �ملدعي عليه بر�ش�م وم�شاريف �لدع�ى. 
لذلك نعلمكم �نكم مكلف�ن بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر ي�م من 
تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �ش�ف يتم 

�تخاذ �الجر�ء�ت �لقان�نية �ملنا�شب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
     �عالن ح�سور �ملدعي عليه بالن�سر 
يف �لدعوى 02/04665/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : �ش�هان الل �ش��مي 
 مبا �أن �ملدعي : �يك��شريف لتقنية �ملعل�مات   

�ملركز  �م��ام  �يجار�ت  �لدع�ى 02/04665/2017 /جت��اري  �أق��ام �شدكم  قد 
بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه برد مبلغ 98450 درهم عن قيم 3 �شيكات 
�اليجار باال�شافة �ىل �لباقي من �ل�شيك �لر�بع �ملدف�ع نقد� و�شامل تاأمني 

�ل�شكن �ي�شا 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�ش�م وم�شاريف �لدع�ى 

وقررت �للجنة �لق�شائية �عالنكم بالن�شر للح�ش�ر بجل�شة ي�م �لثالثاء 
�لق�شائية  �للجنة  �م��ام  �لظهر   1.00ب��ع��د  �ل�شاعة    2017/6/20 �مل����ف��ق 
)�للجنة �لثالثة( بالد�ئرة �الإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات 
�الإيجارية لنظر �لدع�ى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام 
من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نا وتقدمي ما 

لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 94082 

 با�شم  باي�مارين فارما�شي�تيكال �نك. 

�ملتحدة  �ل���الي��ات   ،  94949   ، كاليف�رنيا    ، ن�فات�   ، در�ي���ف  ديجيتال   105 وع��ن����ن��ه  

�الأمريكية .

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  89054  (                    بتاريخ  :    2008/6/2

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/5/3  وحتى تاريخ :     2027/5/3

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 21685 

 با�شم  �كرب بر�ذرز ليمتد 

وعن��نه  �س ب 1726 رقم 334 تي بي. جاياها ماو�تا ، ك�ل�مب� 10 ، �شريالنكا 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    18942(                    بتاريخ  :    1998/12/20

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/5/18  وحتى تاريخ :     2027/5/18

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050
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املال والأعمال
�سندوق الوطن يطلق مبادرة "م�ستقبلنا" لتاأ�سي�ض �سركات اإماراتية عاملية

حجز اأكرث من 450 ا�سم جتاري اإلكرتونيا بدائرة التنمية القت�سادية يف عجمان 

الدار العقارية توا�سل تطوير م�ساريعها يف جزيرة الرمي 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ملجتمعية  �مل��ب��ادرة  �ل�طن،  �شندوق  �أعلن 
�الإمار�تيني،  �الأعمال  رجال  من  ملجم�عة 
�لهادفة لدعم �لتنمية �مل�شتد�مة وجت�شيد 
�ال�شتعد�د  يف  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل���ق���ي���ادة  روؤي������ة 
�إطالق  ع��ن  �ل��ي���م  �لنفط  بعد  م��ا  ملرحلة 
�ملبادر�ت  �أول  لتك�ن  "م�شتقبلنا"  مبادرة 
�لهادفة  لدعم بناء �قت�شاد معريف م�شتد�م 

لالأجيال �لقادمة. 
�ل��ف��ري��دة من  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �أهمية  وتكمن 
ت��ط���ي��ر تقنيات  �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى  ن���ع��ه��ا يف 
م��ب��ت��ك��رة وغ����ري م�����ش��ب���ق��ة ت�����ش��ه��م يف دفع 
�قت�شاد معريف م�شتد�م، وذلك  بناء  جه�د 
�ملبتكرة  و�لغري  �الأف��ك��ار  تبني  م��ن خ��الل 
و�قعية،  م�شاريع  �إىل  وحت�يلها  م�شب�قة، 
من ثم م�شاعدتها لل��ش�ل �إىل م�شت�يات 
جذب  يف  �لعاملية  �لتناف�شية  من  متقدمة 
�مل��ب��ادرة على  �ال���ش��ت��ث��م��ار�ت.  كما �شرتكز 
غر�ر  على  عاملية  �إم��ار�ت��ي��ة  �شركات  �إي��ج��اد 
�شركة ج�جل، �شركة تي�شال، وغريها من 

�ل�شركات. 
وجت�����ش��د �مل���ب���ادرة �مل��ب��ت��ك��رة روؤي�����ة �شاحب 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  ممد  �ل�شيخ  �ل�شم� 
�ل��ق��ائ��د �الأعلى  ن��ائ��ب  �أب���ظ��ب��ي  ويل ع��ه��د 
ما  مل��رح��ل��ة  ب��اال���ش��ت��ع��د�د  �مل�شلحة  ل��ل��ق����ت 
مر�حل  على  تنفيذها  و�شيتم  �لنفط،  بعد 
ت�ؤدي  بدقة  مدرو�شة  وتدريجية  متكاملة 
�مل���ط���اف الإي����ج����اد ج��ي��ل جديد  ن��ه��اي��ة  يف 
�لتناف�شية  ذ�ت  �الإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شركات  م��ن 
�مل�شتقبل  �قت�شاد  بناء  تدعم  �لتي  �لعاملية 

�مل�شت�يات،  جميع  على  �لنم�   و��شتد�مة 
ذ�ت  �حل���ي����ي���ة  �ل���ق���ط���اع���ات  ويف خم��ت��ل��ف 

�الأهمية �ال�شرت�تيجية.
�ل�طن:"  ���ش��ن��دوق  �إد�رة  جم��ل�����س  وق����ال 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  روؤي�����ة  �مل���ب���ادرة  جت�����ش��د 
حك�متها  وت����ج���ه���ات  �الإم���������ار�ت  ل���دول���ة 
وت�فري  �مل�����ش��ت��د�م��ة،  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�إيجاد  يف  ت�شهم  فهي  للمجتمع،  �ل��رخ��اء 
�ل��ب��ي��ئ��ة �مل��ث��ال��ي��ة �ل��ت��ي مي��ك��ن م��ن خاللها 
�أفكارهم  حت����ي���ل  �ل����ط���ن���ي���ة  ل���ل���ك���ف���اء�ت 
مل�������ش���اري���ع  حت��ق��ق ع�����ئ���د �إي���ج���اب���ي���ة على 
�مل��ج��ت��م��ع، وت��دع��م ت��ن���ي��ع م�����ش��ادر �لدخل 
�ل��ق���م��ي وب��ن��اء �ق��ت�����ش��اد م��ع��ريف، ونتطلع 
�شركات  الإي����ج����اد  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ن��ا  خ����الل  م���ن 
لتنمية  ن�شعى  كما  ك��ربى،  عاملية  �إمار�تية 
�لبحثية،  و�مل����ه����ار�ت  �مل��ع��رف��ي��ة  �ل����ق����در�ت 
وت��ع��زي��ز  م��ك��ان��ة دول����ة �الإم������ار�ت كمن�شة 
�لعامل.    يف  �لنا�شئة  �مل�شاريع  الأب��رز  عاملية 
وق���ال ممد ت��اج �ل��دي��ن �ل��ق��ا���ش��ي، مدير 
"م�شتقبلنا"  مبادرة  �ل�طن:  عام �شندوق 
عاملية  ���ش��رك��ات  لتاأ�شي�س  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  رك��ي��زة 
وغري  مبتكرة  نا�شئة  وم�شاريع  �أفكار  من 
�لتي  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ح��ل���اًل  ت�شكل  م�شب�قة 
�ملبادرة  ه��ذه  �مل�شتقبل،  يف  �ملجتمع  ت��جه 
�ل�شركات  تاأ�شي�س  مر�حل  جميع  �شتغطي 
�الأفكار  ت�ليد  من مرحلة  ب��دء�ً  وتط�رها 
مرور�ً مبرحلة حت�يل �الأفكار �إىل م�شاريع 
قائمة على �أر�س �ل��قع و�ش�اًل �إىل تعزيز 
�مل�شت�ى  على  و�ملتميزة  �لريادية  مكانتها 
�أ���ش�����س متينة  و�إر���ش��اء  و�الإق��ل��ي��م��ي،  �ملحلي 
وزيادة  ت��شعها  من���ه��ا  ����ش��ت��د�م��ة  ت�شمن 

تناف�شيتها على �مل�شت�ى �لعاملي.  
من  ج���دي���د  جل��ي��ل  رئ��ي�����ش��ي��ة  م���ر�ح���ل   3

�ل�شركات �لعاملية
حتفيز  "م�شتقبلنا"  م��ب��ادرة  وت�����ش��ت��ه��دف 
�الأفكار  لت�ليد  �لتطبيقية  قطاع �البحاث 
، و�مل�����ش��اه��م��ة يف زي����ادة ب�����ر�ء�ت �الخ����رت�ع 
فيها قطاع  �حل��ي���ي��ة، مب��ا  �ل��ق��ط��اع��ات  يف 
�ملياه، وقطاع  و�لف�شاء، وقطاع  و�لطري�ن 
�خلا�س،  �لقطاع  م��ع  بال�شر�كة  �جلين�م 
و���ش��م��ن �إط������ار ل��ل��ت��م���ي��ل �مل�������ش���رتك، كما 
ت�شتهدف �مل�شاهمة يف ت�ش�يق �الخرت�عات، 
ن��ا���ش��ئ��ة، ون�����ش��ر ثقافة  ����ش���رك���ات  و�إن�������ش���اء 
�لقطاع  ب��ني  �ل�����ش��ر�ك��ة  وتفعيل  �الأب���ح���اث 
و�شيق�م  �الأكادميية.  و�مل�ؤ�ش�شات  �خلا�س 
�جلاري   2017 �ل��ع��ام  بنهاية  �ل�شندوق 
بت�فري مت�يل بقيمة 4 ماليني دوالر لكل 

قطاع على مدى 3 �شن��ت. 

�الأفكار  �إ�شتقطاب  على  �مل��ب��ادرة  و�شرتكز 
ت���ن���ف���ي���ذ حمالت  خ�������الل  م�����ن  وج����ذب����ه����ا 
�ملجتمع  �أف���ر�د  جميع  ت�شتهدف  �إعالمية 
م��ت��ع��ددة، مب��ا فيها ت��شيات  و���ش��ائ��ل  ع��رب 
و�مل�شابقات،  مماثلني،  �شركاء  من  مقدمة 
وم��ن ث��م �شيتم �خ��ت��ي��ار �ل��ف��ك��رة ب��ن��اء على 
�الجتماعي  وت��اأث��ريه��ا  و�إب��ت��ك��اره��ا  ق���ت��ه��ا 
ومهارة �لفريق يف تنفيذها من ثم �شيعمل 
�ل�شندوق على تبنيها وتط�يرها، وتقدمي 

�الإر�شاد و�لت�جيه لها.
باحت�شان  �ل���ق���ي���ام  �مل�����ب�����ادرة  وت��ت�����ش��م��ن 
�شندوق  �شيعمل  حيث  �ملتميزة،  �مل�شاريع 
�ل�شركاء  م��ن  ع��دد  م��ع  بالتعاون  �ل���ط��ن  
بر�مج  ت���ق���دمي  ع���ل���ى  �ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ني 
و�مل�شاريع،  �الف��ك��ار  ه��ذه  لت�ش�يق  مبتكرة 
باإطالق  �ل�شندوق  �شيق�م  �أوىل  وكمرحلة 
�ملهار�ت من خالل  بر�مج ت�شهم يف تعزيز 
�أول��ه��ا يف  �إط��الق  �شيتم   ، �إبتكار  مر�كز   3
�البتكار  مر�كز  و�شتغطي    .2018 �لعام 
�شت�فر  ك��م��ا  �ل����دول����ة،  �إم��������ار�ت  خم��ت��ل��ف 
لهذه  و�إد�ري  م��ايل  ودع��م  م�شاحات  عمل 
�مل�شاريع، كما �شيتم تدريب �لقائمني على 
و�لتخطيط  �الأع��م��ال  ري��ادة  �مل�شاريع  ه��ذه 
و�ل��ت�����ش���ي��ق و�ل��ت�����ش��م��ي��م وم�����ش��اع��دت��ه��م يف 
طرح منتجاتهم.   كما ت�شتمل �ملبادرة على 
�ل�شندوق  �شيق�م  حيث  �الأع��م��ال،  ت�شريع 
كما  للم�شاريع،  �لالزمة  �خل��رب�ت  بت�فري 
�شيعمل على ترويجها بالتعاون مع �شندوق 
�لق�شر" �لتي  "رو�د  مبادرة  خليفة �شمن 
ت�����ش��ت��ه��دف ع��ر���س �أب�����رز �مل�����ش��اري��ع خالل 
فعالية خا�شة تقام خالل �شهر �أكت�بر من 

�لعام �جلاري. 
ب�����ش��ق��ل مهار�ت  �ل�����ش��ن��دوق  ���ش��ي��ق���م  ك��م��ا 
للتغلب  �مل�������ش���اري���ع  ه����ذه  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ني 
ع��ل��ى �ل��ت��ح��دي��ات �الأ���ش��ا���ش��ي��ة، وذل����ك عرب 
لتجاوزها  خطط  و�شع  يت�شمن  برنامج 
وحت���ي��ل��ه��ا ل��ف��ر���س ت���دع���م من����ه���ا. كما 
�لفر�س  ت��روي��ج  ع��ل��ى  �ل�����ش��ن��دوق  �شيعمل 
�لفر�شة  �إت��اح��ة  خ��الل  م��ن  �ال�شتثمارية 
على  �أفكارهم  لعر�س  �الأع��م��ال  رو�د  �أم��ام 
وم�جهني  وم�����ش��ت��ث��م��ري��ن  �أع���م���ال  رج�����ال 
و�أخ�شائيني للح�ش�ل على �آر�ئهم ودعمهم 

�ملادي لت�شريع من� م�شاريعهم. 
20 م�����ش��روع �ب��ت��ك��اري ن��ا���ش��ئ حتى  دع���م 

2020
�شيق�م �شندوق �ل�طن من خالل �ملبادرة 
�لتي  �ملنا�شبة  �لبيئة  ت�فري  على  بالعمل 
حتفز �البتكار  وت�شهم يف �إطالق �لطاقات 
ذ�ت  م�شاريع  الإي��ج��اد  �لكامنة  �الإب��د�ع��ي��ة 
�مل��ج��ت��م��ع وم�شرية  �إي��ج��اب��ي ع��ل��ى  م�����ردود 
ت��ق��دم �ل��دول��ة ومن���ه��ا و�زده���اره���ا، وذلك 
�بتكاري  م�������ش���روع   20 دع����م  خ����الل  م���ن 
ن��ا���ش��ئ يف �ل��ق��ط��اع��ات �حل��ي���ي��ة ح��ت��ى عام 
�لتي  �البتكار  مر�كز  خالل  من   2020
فر�س  لتعزيز  وذل���ك  �ل�����ش��ن��دوق،  �شتتبع 
�لناجت  يف  �مل��ع��رف��ة  �قت�شاد  م�شاهمة  من��� 
"م�شتقبلنا"  مبادرة  و�شرتكز  �الإج��م��ايل.  
م�شب�قة  �لغري  و�لتقنيات  �مل�شاريع  على 
�لتعليم،  يف عدة قطاعات، مبا فيها قطاع 
�ل�شحة،  وقطاع  و�لطاقة،  �لبيئة  وقطاع 
�إىل  باالإ�شافة  و�مل���شالت،  �لنقل  وقطاع 

قطاع �لف�شاء، وقطاع �لتكن�ل�جيا. 

•• عجمان ـ الفجر 

يف  �لتجاري"  �الإ���ش��م  "حجز  خ��دم��ة  �شهدت 
�القت�شادية يف عجمان حجز  �لتنمية  د�ئ��رة 
�أكرث من 450 �إ�شم جتاري �إلكرتونياً، منذ 
�إط��الق��ه��ا يف مطلع �ل��رب��ع �ل��ث��اين م��ن �لعام 
�الإلكرتونية  �خل��دم��ة  ح��ي��ث مت��ث��ل  �جل����اري 
�ملبتكرة دفعة ق�ية باجتاه ت�شهيل �الإجر�ء�ت 
�بتد�ع قن��ت جديدة  �مل�شتثمرين، عرب  على 
�أف�شل  لتقدمي  �لتطلعات  ت��دع��م  وع�شرية 
�القت�شاد  متطلبات  مع  �ملت��ئمة  �خلدمات 
�ملعريف، لت�فري بنية حتتية وت�شريعية د�عمة 

لالأعمال و�ال�شتثمار يف �إمارة عجمان.
�إد�رة  م��دي��ر  �ل�شمري،  �شلطان  �شع�د  وق���ال 
د�ئرة  يف  �لتجارية  و�لرت�خي�س  �لت�شجيل 
�لتنمية �القت�شادية يف �إمارة عجمان : ترتجم 
�إلكرتونياً  �ل��ت��ج��اري  �ال����ش���م  ح��ج��ز  خ��دم��ة 
�مل�شتمر  �ل��ت��ح�����ش��ني  ع��ج��ل��ة  ب��دف��ع  �ل��ت��ز�م��ن��ا 
�مل��ق��دم��ة ملجتمع �ال���ش��ت��ث��م��ار مبا  ل��ل��خ��دم��ات 
ي��كب م�شرية �لتح�ل �الإلكرتوين و�لذكي، 
يف خط�ة لتعزيز �جلذب �القت�شادي. ومتثل 

مل�شاعينا  حقيقياً  جت�شيد�ً  �ملبتكرة  �خلدمة 
ل��ت��ق��دمي جت��رب��ة ف��ري��دة ومتميزة  �ل���دوؤوب���ة 
من �شاأنها �إ�شعاد �ملتعاملني، من خالل زيادة 

حجم �ملعامالت �ملنجزة وتقليل زمن �الإجناز 
�إىل ما بني 7 و10 دقائق.

�أك������رث من  ح���ج���ز  �إّن  �ل�������ش���م���ري:  و�أ������ش�����اف 

�إل��ك��رتون��ي��اً خ��الل فرتة  جت��اري  ��شم   450
�لعالية  �لثقة  يعك�س  ن�شبياً  ق�شرية  زمنية 
خدماتنا  ملحفظة  متعامل�نا  ي�ليها  �ل��ت��ي 

�الإل��ك��رتون��ي��ة، و�ل��ت��ي �أث��ب��ت��ت ب��اأن��ه��ا م�شاهم 
�أن�شطة  مم��ار���ش��ة  �شه�لة  تعزيز  يف  رئي�شي 
تناف�شي،  �ق��ت�����ش��اد  �إىل  و����ش����اًل  �الأع����م����ال، 
وتكمن  �لتنمية.  ال�شتد�مة  ومزدهر  متن�ع 
�أهمية �خلدمة يف ك�نها �أد�ة م�رية لتقليل 
و�أنها  �شّيما  �مل��ع��ام��الت،  �إجن���از  يف  �الأخ��ط��اء 
�لتجاري  �ال�شم  عن  �لبحث  للمتعامل  تتيح 
�ملنا�شب دون �أي تعار�س �أو ت�شابه مع �أي ��شم 
ذ�ت��ه، مع  �لتجاري  �لن�شاط  فئة  �أخ��ر �شمن 
�ملتعلقة  و�الأح��ك��ام  �ل�شروط  تطبيق  �شمان 

باالأ�شماء �لتجارية.
�الإلكرتونية  �خل��دم��ة  ب����اأّن  �ل��ذك��ر  وي��ج��در 
حجز  �إمكانية  تتيح  �لتجاري  �ال�شم  ل�حجز 
�ال�شم �لتجاري ملدة �شهرين عرب 3 خط��ت 
دقائق.   10 م��ن  �أك���رث  ت�شتغرق  ال  رئي�شية 
�خ��ت��ي��ار خدمة  �خل���ط�����ت يف  �أوىل  وت��ت��م��ث��ل 
�لبيانات،  و�إدخ������ال  �ل��ت��ج��اري  �ال���ش��م  ح��ج��ز 
�لبحث للتحقق من  �إج���ر�ء عملية  ث��ّم  وم��ن 
باإمتام  �لعملية  �ال�شم لتختتم  عدم مطابقة 
عن  و�إر�شاله  �لتجاري  �ال�شم  وحجز  �لدفع 

طريق �لربيد �اللكرتوين.

•• اأبوظبي-وام:

، �م�س، �لتز�مها بتط�ير  �أكدت �شركة �لد�ر �لعقارية 
ت�فرها  �لتي  �لر�حة  و�شائل  على  و�لرتكيز  �مل�شاريع 
���ش��م��ن �مل��خ��ط��ط �ل��رئ��ي�����س يف ج���زي���رة �ل�����رمي، وذلك 
�أك���رث �ل���ج��ه��ات ج��اذب��ي��ة يف دولة  لت�شبح و�ح���دة م��ن 

�الإمار�ت .
�ملائية  �لقناة  �لعقارية  �ل���د�ر  د�شنت  �الط���ار  ه��ذ�  ويف 
2.4 كيل�مرت، و�ل��ت��ي متر  ب��ط���ل  �ل���رمي  يف ج��زي��رة 
مبحاذ�ة 35 قطعة �أر�س مما ي�شمح بت�فري جمم�عة 
من �ملر�فق �لتي ت�شفي بعد�ً �آخر �إىل جمالية �جلزيرة 
للجل��س  و�أماكن  و�ملنتزهات،  �ملائية،  �ل��جهات  منها 
للمقيمني  �الجتماعي  و�لتفاعل  �لريا�شة،  وممار�شة 
�ل�شاطئ  �أن ي�شبح  �ملت�قع  و�ل��زو�ر يف �جلزيرة. ومن 
بالقرب من ر�أ�س �لقناة م�طناً للعديد من �لفعاليات 
فعاليات  حققته  �ل��ذي  �لنجاح  بعد  وذل��ك  �ملجتمعية، 
"�لرمي" خالل عطلة نهاية �الأ�شب�ع، و�لتي ��شتقطبت 
من  مبجم�عة  لال�شتمتاع  ز�ئ���ر   5000 م��ن  �أك���رث 
�ملقدمة  �ملاأك�الت  �أ�شهى  وتذوق  �لرتفيهية،  �الأن�شطة 
�ملتنقلة  �لطعام  و�شاحنات  �لع�ش�ية،  �مل��اأك���الت  م��ن 
�لفن�ن  من  خمتلفة  فنية  عرو�شاً  م�شاهدتهم  �أثناء 
ف�شاًل  و�لكبار،  لل�شغار  �لريا�شية  و�الأن�شطة  �حلية، 

عن �الأ�ش��ق �ملتن�عة.
"رمي �شنرت�ل بارك"، جتربة �حلد�ئق  وتعزز حديقة 
ف�ر  للعا�شمة  رئ��ي�����ش��اً  م��ع��ل��م��اً  لت�شبح   ، �أب���ظ��ب��ي  يف 
جامعاً  �حلديقة  و�شت�شم   ،2018 �لعام  يف  �كتمالها 
�ملائية،  �ملر�فق  من  و�لعديد  م�شلي   2000 ل�  يت�شع 

و�ملطاعم، ومال �لتجزئة، وحديقة للتزلج، ومالعب 
ريا�شية، ومناطق عديدة خم�ش�شة لالألعاب، و�أن�شطة 
مائية تفاعلية. ومت تط�ير �حلديقة لتقدم جمم�عة 
على  تطل  �لتي  و�مل��ر�ف��ق  �ملميزة  �مل��ع��امل  م��ن  متن�عة 
�ل��جهة �لبحرية �لطبيعية، مبا يف ذلك متنزه مل�شافة 
�لتعليمية  ، ف�شاًل عن ت�فري �لفر�س  4 كيل�مرت�ت 
و�أن��ع  �لطبيعية  �ملحميات  ح���ل  للزو�ر  و�لرتفيهية 

�لنباتات يف �ملنطقة .
�الإنتهاء  مت  حيث  �الإن�شائية  �الأع��م��ال  حالياً  وجت��ري 
من �أعمال �لطرق، ف�شاًل عن �قرت�ب �كتمال �ملنطقة 
�الإن�شائية  �الأعمال  تبد�أ  �أن  �ملت�قع  .. ومن  �ل�شاحلية 

و�لبنية �لتحتية يف �شهر ي�لي� من �لعام �جلاري.
وحقق م�شروع "ذ� بردجز" جناحاً كبري�ً بعد بيع جميع 
بالتز�م  مدف�عاً  �إط��الق��ه��ا،  مت  �لتي  �مل�شروع  وح���د�ت 

�شركة �لد�ر يف تن�يع قاعدة عمالئها وفتح �ملجال �أمام 
�ل�شباب لدخ�ل  و�مل��الك  �مل�شتثمرين  جيل جديد من 
ترت�وح  �شكنية  وح��د�ت  ت�فري  ومع  �لعقاري.  �لقطاع 
بني ��شتدي�هات و�شقق م�ؤلفة من غرفة وحتى ثالث 
غرف، تر�فقها جمم�عة من و�شائل �لر�حة و�ملر�فق 
�مل��ح��ي��ط��ة مب��ن��اظ��ر ط��ب��ي��ع��ي��ة، ���ش��ي�����ش��ب��ح م�����ش��روع "ذ� 
2020 من�ذجاً  �أو�ئ��ل �لعام  بردجز" ف�ر �كتماله يف 
لتط�ير عقار�ت �لدخل �ملت��شط .. كما ي�شهد م�شروع 
�أول م�شروع خم�ش�س الأ�شحاب  �لذي يعترب  "مري�" 
�لدخل �ملت��شط تقدماً ملح�ظاً، حيث �كتملت �أعمال 

�لبناء يف 16 طابقاً من �أ�شل 26 طابقاً للمبنى.
"فيد�  مل�شروع  �الإن�شائية  �الأعمال  تبد�أ  �أن  �ملقرر  ومن 
للفنادق و�ملنتجعات" خالل �لعام �جلاري، على �أن يتم 
�النتهاء منها يف �لعام 2020 .. و�شتق�م فيد� بت�شغيل 

غرفة وجناح فندقي باالإ�شافة �إىل 192 �شقة   262
فندقية، ف�شاًل عن �مل�شروع �لذي تق�م �لد�ر �لعقارية 
329 ���ش��ق��ة م���زع��ة ع��ل��ى برجني  ب��ت��ط���ي��ره وي�����ش��م 
�لعقارية  �ل��د�ر  ت�شم  وبذلك  �ملر�شى،  على  باإطالالت 
�ل�شكن  �شكنية �شمن مفظة وحد�ت  5000 وحدة 

�مل�ؤجرة لديها.
ول�شمان ��شتمتاع �ملقيمني و�لزو�ر بتجارب فريدة من 
ن�عها، ت�فر �شم�س ب�تيك �لعديد من مال �لتجزئة 
ل��ت�����ش��م��ل م��ط��ع��م ناندوز،  �ل����رمي  �ل��ع��امل��ي��ة يف ج���زي���رة 
�ش�بر  �ىل  ب��االإ���ش��اف��ة  روك��ت�����س،  وج����ين  و�شتاربك�س، 
 .. �أك�شن زون  �ألعاب �الأطفال  ماركت وي��رتوز، ومركز 
ب�تيك  �شم�س  يف  �لطبي  برجيل  مركز  �فتتاح  و�شيتم 

خالل �شهر �أغ�شط�س �لعام �جلاري.
وقال �شعادة ممد خليفة �ملبارك، �لرئي�س �لتنفيذي 
يف �شركة �لد�ر �لعقارية : ي�شهد �ملخطط �لرئي�س يف 
باأ�شل�ب �حلياة  جزيرة �لرمي تط�ر�ً �شريعاً، مدع�ماً 
�ملجتمعات  على  تركز  �لتي  �لر�حة  وو�شائل  �لع�شرية 
وفيد�  ب������ارك،  ���ش��ن��رت�ل  �مل���ائ���ي���ة، ورمي  �ل��ق��ن��اة  م��ث��ل 
للمنتجعات و�لفنادق، وم�شاحات للفعاليات �ملجتمعية، 
�مل�شاريع �ل�شكنية مري� وذ� بردجز للدخل  ف�شاًل عن 
ت���شل  �إىل جاذبيتها للمالك،  . وباالإ�شافة  �ملت��شط 
ج���زي���رة �ل����رمي يف ج���ذب �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن، ح��ي��ث ت�شهد 
%60 من قطع �الأر��شي �شمن خمططنا  �أكرث من 
�ل��رمي حاليا مر�حل خمتلفة من  �لرئي�س يف جزيرة 
كبرية  فر�شاً  وت�فر  �الإن�شائية،  و�الأع��م��ال  �لت�شميم 
لتط�ير �مل�شاريع �مل�شتقبلية من قبل �لد�ر وكذلك من 

�ل�شركات �لتط�يرية �الأخرى.

املركز  "روف  فندق  لل�سيافة" تفتتح  اإعمار  "جمموعة 
التجاري" يف قلب حي الأعمال املركزي بدبي

•• دبي-وام:

ل�  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��ع�����ش��ري��ة  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��الم��ة   � للفنادق"  "روف  �ف��ت��ت��ح��ت 
تركز  �ل��ذي  �م�س  دب��ي  فنادقها يف  �أح���دث   � لل�شيافة"  �إع��م��ار  "جمم�عة 
�لذي  و�ملعار�س  و�مل�ؤمتر�ت  و�حل��فز  �الجتماعات  على قطاع  من خالله 
�لتجاري" �أحدث  �ملركز  "روف  وميثل  �الإم���ارة.  يف  مت�شارعا  من����  ي�شهد 
�لعقار�ت �لتي يتم ت�شغيلها �شمن مفظة روف للفنادق يف �أعقاب �فتتاح 
�لطبية  �ملدينة  �شنرت وروف  �شيتي  دبي وروف  و�شط مدينة  كل من روف 
�لعالمة  ه��ذه  �نطلقت  حيث  عالية  �إ�شغال  معدالت  جميعها  حتقق  وه��ي 
�لتجارية �لفندقية مليا من دبي بهدف تقدمي قيمة كبرية لل�شي�ف من 
رجال �الأعمال و�ل�شياح على حد �ش��ء.  ويجري �لعمل يف �ل�قت �حلايل 
�أخرى تتميز بدورها مب��قعها �ال�شرت�تيجية يف  �شتة فنادق  على تط�ير 
�ملدينة لتلبي �حتياجات �لزو�ر �ملت��فدين �إىل دبي من �أنحاء �لعامل كافة 
�ل�قت  يف  متتاز  ع�شرية  �شيافة  بتجربة  �لتمتع  �إىل  يتطلع�ن  و�ل��ذي��ن 
ذ�ته بالقيمة �لكبرية لريتفع بذلك عدد غرف "روف للفنادق" � �لتي يتم 
�إىل   � �لقاب�شة  ومر��س  �لعقارية  �إعمار  بني  م�شرتك  كم�شروع  تط�يرها 
�لفندق �جلديد على  2020. ويقع  3700 غرفة بحل�ل عام  �أكرث من 
�لفاعليات  ي�شهد كثري� من  �ل��ذي  �لعاملي  �لتجاري  دبي  مقربة من مركز 
�لبارزة على مد�ر �ل�شنة كما يبعد 10 دقائق فقط عن مطار دبي �لدويل 
بر  يف  �لتقليدي  �ش��ء  للمدينة  جتاريني  مركزين  �أه��م  تقاطع  على  ويقع 
�أ�شبحت خالل فرتة ق�شرية وجهة رئي�شة  �لتي  �ملناطق �جلديدة  �أو  دبي 
ل��الأع��م��ال يف �مل��دي��ن��ة. وي�����ش��م روف �مل��رك��ز �ل��ت��ج��اري 270 غ��رف��ة حتفل 
يقدرون  �لذين  �الأعمال  ورج��ال  �مل�شافرين  وتخاطب  �ملميزة  بالت�شاميم 
�لرئي�س  هارني�س  �أوليفييه  وق��ال  �لفندقية.  �الإق��ام��ة  يف  �لفعلية  �لقيمة 
�لتنفيذي ل�مجم�عة �إعمار لل�شيافة � ومقرها دبي � يف ت�شريح �شحايف له 
"روف للفنادق" ت�شاهم يف تلبية �لطلب �ل���شح يف �لقطاع على  �إن  �م�س 
ت�فر جتارب �شيافة ع�شرية ت�شمن قيمة فعلية للزو�ر من رجال �الأعمال 
فنادق  �لعمل على تط�ير  ت���شل  �ملجم�عة  �أن  و�أ���ش��اف  ���ش����ء.   على حد 
يف م��قع مركزية ي�شهل �لتنقل منها يف �أرجاء �ملدينة عرب �ملرتو وو�شائل 
�مل���شالت �لعامة �إ�شافة �إىل تزويد هذه �لفنادق باأحدث خدمات �الت�شال 
و�ملر�فق �لتي تغطي �حتياجات �ل�شي�ف ال �شيما خالل هذه �ملرحلة �لتي 
تت���شل فيها �ال�شتعد�د�ت ال�شت�شافة معر�س "�إك�شب� 2020 دبي" حيث 
تربز �حلاجة لتلبية �حتياجات �أعد�د متز�يدة من �لزو�ر �لذين يتطلع�ن 

�إىل جتربة �إقامة مميزة حتقق لهم قيمة عالية يف �ل�قت ذ�ته.

درهم  مليار   22 املالية" يوزع  لالأوراق  "اأبوظبي 
كاأرباح نقدية نيابة عن ال�سركات املدرجة

•• اأبوظبي-وام: 

�ملالية  ل����الأور�ق  �ب���ظ��ب��ي  ���ش���ق  ت���ىل  �ل��ت��ي  �لنقدية  �الأرب����اح  قيمة  بلغت 
ت�زيعها على �مل�شتثمرين �مل�شتحقني لها نيابة عن �ل�شركات �ملدرجة لديه 

نح� 22.1 مليار درهم خالل �لن�شف �الأول من عام 2016 .
�ملالية  ل���الأور�ق  �ب�ظبي  ل�ش�ق  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لبل��شي  ر��شد  وق��ال 
�لتح�يل  �آلية  تنفيذها من خالل  وزع��ت، جرى  �لتي  �لنقدية  �الأرب��اح  �ن 
�مل�شريف �ىل �حل�شابات �لبنكية للم�شاهمني �لذين قام�� بتحديث بياناتهم 
لدى �ل�ش�ق باالإ�شافة �إىل �آلية �إ�شد�ر �ل�شيكات �مل�شرفية للم�شتحقني لها 
�ل�شركات  تق�م  و�ل�شلع  �ملالية  �الأور�ق  هيئة  �إد�رة  جمل�س  ق��ر�ر  وح�شب   .
�ملدرجة، �لتي �أقرت ت�زيع �أرباح نقدية ، بتح�يل هذه �ملبالغ �ىل �حل�شاب 
�مل��ايل . وب��دوره يت�ىل �ل�ش�ق ت�زيع �الرب��اح �لنقدية �ىل  �مل�شريف لل�ش�ق 

�مل�شاهمني �مل�شتحقني خالل ثالثني ي�ما من تاريخ �الإقر�ر.
يف  �ملدرجة  �ل�شركات  �أعلنتها  �لتي  �لنقدية  �الرب��اح  �إجمايل  �أن  �ىل  ي�شار 
�ش�ق �أب�ظبي لالأور�ق �ملالية عن ت�زيعها على �مل�شاهمني عن �ل�شنة �ملالية 
لعدد  دره��م  مليار   22،177 نح�  بلغ   ،2016 دي�شمرب   31 يف  �ملنتهية 
�أكرث من 200 �ألف م�شتثمر حيث مت ت�زيع 16،400 مليار درهم عرب 
�لتح�يل �مل�شريف �ملبا�شر �إىل �حل�شابات �لبنكية للم�شاهمني، باالإ�شافة �ىل 

�شيكات م�شرفية.  �إ�شد�ر  �آلية  عرب  ت�زيعها  جرى  درهم  مليار   5،777
و�أهاب �لرئي�س �لتنفيذي ل�ش�ق �ب�ظبي لالأور�ق �ملالية بال�شركات �ملدرجة 
حث م�شتثمريها على حتديث بياناتهم لدى مقا�شة �ل�ش�ق وباالأخ�س ما 
من  �حل��د  يف  ي�شاهم  مما  بهم  �خلا�شة  �لبنكية  �حل�شابات  ببيانات  يتعلق 
�مل�شرفية وكذلك �شمان �شرعة  �ل�شيكات  �إ�شد�ر  �لتقليدية الآلية  �لتبعات 
ودقة حت�يل �الأرباح �لنقدية �مل�شتقبلية لهم مبا�شرة �إىل �حل�شابات �ملحدثة 
لدى �ل�ش�ق، علما �أن �ل�ش�ق وفر �آليات وقن��ت عديدة لتحديث �لبيانات 
�أو من  �ل�ش�ق  �ملخ�ش�س لذلك يف  �ت�شال  �لت���شل مع مركز  من �شمنها 

خالل �شركات �ل��شاطة �لعاملة بال�ش�ق.

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/03354/2017 / جتاري    
�ل�سادر يف �لدعوى رقم 02/03432/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : قمر �ل��حة لل�شفر و�ل�شياحة  �س �س ذ م م 
جمه�ل مل �القامة 

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : �شا�س للعقار�ت - �س ذ م م   
 �ل�شادر ل�شاحله يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله و�لقا�شي باالتي:

1- �خالء �ملنفذ �شده من �لعقاري �ملبي باالور�ق 
2- �ل���ز�م �ملنفذ �شده ب��ان ي����ؤدي مبلغ 83679 دره��م ب��د �الي��ج��ار ع��ن �مل��دة من 
2016/7/20 وحتى 2017/4/16 وما ي�شتجد منه �عتبار� من �لي�م �لتايل لهذ� 
حتى  �و  �لطرفني  باتفاق  �لفعلي  �الخ��الء  حتقق  تاريخ  وحتى  �الخ��ري  �لتاريخ 

�متام تنفيذ هذ� �حلكم باالخالء �يهما �قرب. 
3- �لز�م �ملدعي عليه بر�ش�م وم�شاريف �لدع�ى. 

من  ي���م  ع�شر  خم�شة  خ��الل  �حلكم  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلف�ن  �نكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �ش�ف يتم �تخاذ 

�الجر�ء�ت �لقان�نية �ملنا�شب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية
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 �إعالن باإيد�ع قيمة �يجارية  بالن�سر  
 يف �مر �لعر�س و�ليد�ع رقم 1082 ل�سنة 2017   

�ملعلن �ليه )�مل�ؤجر( / �لعثمان للعقار�ت - �س ذ م م 

حيث مت �يد�ع من �ل�شادة/ نزل �لفردو�س - �س ذ م م - �شيكات 

بقيمة 1.601.600 �لف درهم بخز�نة �ملركز لعر�س عليكم وفقا 

للقيمة �اليجارية �لفندق �ملقام على قطعة �الر�س رقم )119-

116( ديرة ، وذلك عن �لفرتة من 2017/6/1 وحتى 2018/5/31  

مببنى  �ملركز  ملقر  قان�نا  ميثلكم  من  �و  للح�ش�ر  فنخطركم 

د�ئرة �الر��شي و�المالك ال�شتالمه خالل ع�شرة �يام.  
مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية     

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
�إعالن ح�سور �ملدعى عليه بالن�سر 
يف �لدعوى 02/04559/2017 جتاري

�إىل �ملدعى عليه : على �شبيل عبد�هلل
�ملدعي : �شركة �الأحمدية الأعمال �لبال�شرت و�لبالط �س.ذ.م.م

 قد �أقام �شدكم �لدع�ى 02/04559/2017 جتاري �إيجار�ت �أمام �ملركز بطلب �إلز�مكم بالتايل :
مطالبة مالية – �إلز�م �ملدعى عليه بان ي�ؤدى للمدعيه �لتع�ي�س �جلابر عن كافه �ال�شر�ر 

�ملاديه و�ملعن�يه �لتى حلقت به جارء فعل �ملدعى عليه 
�لقيمه  م��ن  �وىل  كدفعه  دره���م   20000 مبلغ  ب��رد  عليه  �مل��دع��ي  – �إل���ز�م  مالية  مطالبة 
�اليجاريه مب�جب �شيك م�ؤرخ فى 2017/2/27 م�شح�ب على بنك ر��س �خليمه �ل�طنى.

�ل��ز�م �ملدعى عليه  برد مبلغ 5000 درهم م�شلم  نقد� . �ل��ز�م �ملدعى عليه برد �شيك رقم 
169 م�ؤرخ 2017/7/1 م�شح�ب على بنك ر��س �خليمه  �ل�طنى �و رد قيمتها 20000 درهم 
. �لز�م �ملدعى عليه برد �شيك رقم 170 م�ؤرخ 2017/7/1 م�شح�ب على بنك ر��س �خليمه  

�ل�طنى �و رد قيمتها 20000 درهم.
ف�شخ عقد �يجار �شارى- �لقيمه 60000 درهم 

ن�ع �لطلب مطالبه ماليه –�لز�م �ملدعى عليه بر�ش�م وم�شاريف �لدع�ى 
�مل��فق  �ل��رب��ع��اء   ي����م  بجل�شة  للح�ش�ر  بالن�شر  �إع��الن��ك��م  �لق�شائية  �للجنة  وق����ررت 
2017/6/21 �ل�شاعة 1:00م �أمام �للجنة �لق�شائية ) �للجنة �ل�شاد�شة( بالد�ئرة �الإبتد�ئية 
�أمر بتق�شيري مدة  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية لنظر �لدع�ى ، وقد 

�مل�شافة �إىل ثالثة �أيام من تاريخ �لن�شر .

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�مل�دعة حتت رقم:132647       بتاريخ:2017/4/30 م
با�ش��م:�شركة �ملزروعي و�شركاه ذ.م.م

وعن��نه:�ب�ظبي �شارع خليفة بن ز�يد تقاطع �شارع �ملرور 
برج �لك�رني�س �لطابق 5 مكتب ب 5 �شرق 5 قطعة �شي 26

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات/�ملنتجات:
�لربية  و�ل��غ��از  �لنفط  ومن�شات  ح��ق���ل  خ��دم��ات  بالتجزئة  �اليل  �حل��ا���ش��ب  وب��ر�م��ج  نظم  بيع 
و�لبحرية ت�شميم نظم وبر�مج �حلا�شب �اليل خدمات حفظ �ل�ثائق و�مل�شتند�ت ��شالح �جهزة 
بيع  ��شتري�د  �اليل  �حلا�شب  و�ج��ه��زة  معد�ت  جم��ال  يف  �ال�شت�شار�ت  و�شيانتها  �اليل  �حلا�شب 
�الدو�ت �لكهربائية ومتديد�تها بالتجزئة �ن�شاء وتا�شي�س و�شيانة �لبنية �لتحتية للحا�شب �اليل 
خدمات �شبكات تقنية �ملعل�مات جتارة معد�ت �لطاقة �لبديلة ول��زمها باجلملة تركيب و�شيانة 

معد�ت �لطاقة �لبديلة تركيب معد�ت و�جهزة �المن و�ملر�قبة و�شيانتها. 
�ل��قعة بالفئة: 42

ومتعددة  مميز  ب�شكل   MAP �الجنليزية  باللغة  ح��روف  هيئة  على  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 
�الل��ن �حلرف �الول �رج��ين و�لثاين �حمر برتقايل و�لثالث برتقايل بني و�ل�شكل على خلفية 

بي�شاء.
�ال�ش��رت�طات:. 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكت�باً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050
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-)باك�شتاين   مم�د  ممد  �جن�م  م�شع�د  �ل�شيد/  يعلن  
 )784197718432400( رقم  ه�ية  بطاقة  ويحمل  �جلن�شية( 
عبد  م�شاعد   / �ل�شيد  �إىل  منه  �ملمن�حة  �ل�كالة  �إلغاء  عن 
�هلل �مل�شاعد �ملنهايل– )�إمار�تي �جلن�شية(  �مل�ثقة حتت رقم 
�لعدل  �لكاتب  لدى   2016/05/17 بتاريخ    1604003458  :
بد�ئرة �لق�شاء –فرع وحدة بني يا�س حيث �إنني قررت �إلغائها 
وعدم قيام �ل�كيل با�شتعمال �ل�كالة نهائيا بعد تاريخ �الإلغاء 
2017/06/18 كما نحذر كل من يتعامل معه بال�كالة نهائيا 

حتى ال يقع �جلميع حتت �مل�ش�ؤولية �لقان�نية.

اإلغاء وكالة

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك:
خالد �سامل حممد النعيمي

MEIDAM house of Dermatology:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�مل�دعة بالرقم:262646       بتاريخ:2016/11/6 م
با�ش��م:خالد �سامل حممد النعيمي

وعن��نه:�المار�ت �لعربية �ملتحدة �لعني �س.ب: 16346 
هاتف: 0504499178 فاك�س: 037555002 �شندوق �لربيد: 16346 �لعني

�و  �لثقافية  لالغر��س  �ملعار�س  تنظيم  بالفئة:41  �ل��قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
�لتعليمية. 

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن ن�شف د�ئرة ر�شم على ي�شارها وجهان ويف �خر وجه ر�شمت 
ويف   )MEIDAM( كلمة  كتب  �لعالمة  ��شفل  ويف  �الحجام  �ملختلفة  �ل��دو�ئ��ر  من  جمم�عة 
م�شتقيم  خ��ط  وي�شارها  ميينها  على   )house of Dermatology( كلمة  كتبت  ��شفلها 

وجميع �لعالمة بالل�ن �البي�س و�ال�ش�د على خلفية عدمية �لل�ن
�ال�ش��رت�طات:. 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكت�باً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

  
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شارك�ه

بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2017/02/09 �مل�دعة حتت رقم  : 268014 
تاريخ �إيد�ع �الأول�ية: 2016/10/04

با�شم: ج�ن�ش��ن �أند ج�ن�ش��ن 
�ملتحدة  �ل���الي��ات   08933  ، جري�شي  ني�   ، ب��رن��زوي��ك  ني�   ، ب���الز�  ج�ن�ش�ن  �أن���د  ج�ن�ش�ن  و�ن   : وع��ن����ن��ه 

�الأمريكية.   
من  و�ل��ع��الج  لل�قاية  ب�شرية  �شيدالنية  م�شتح�شر�ت  �ملنتجات:   / �خل��دم��ات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
�لدم�ية  و�الأوعية  �لقلب  و�أمر��س  �الإلتهابية  و�الأمر��س  �لذ�تية  �ملناعة  و�أمر��س  �لفريو�شية  �الأمر��س 
و�أمر��س �جلهاز �لع�شبي �ملركزي و�الأمل و�الأمر��س �جللدية و�أمر��س �جلهاز �له�شمي و�الأمر��س �ملرتبطة 

بالعدوى و�الأمر��س �ال�شتقالبية )�الأي�شية( و�أمر��س �الأور�م و�أمر��س �لعي�ن و�أمر��س �جلهاز �لتنف�شي.
�ل��قعة بالفئة: 5

و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمة ESKANZA باللغة �الإجنليزية..
�ال�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكت�باً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
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EAT 107097

  
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شارك�ه

بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2017/02/08 �مل�دعة حتت رقم  : 267878 
تاريخ �إيد�ع �الأول�ية: 

با�شم: ج�ن�ش��ن �أند ج�ن�ش��ن 
�ل�اليات   08933  ، ني� جري�شي   ، برنزويك  ني�   ، ب��الز�  �أن��د ج�ن�ش�ن  و�ن ج�ن�ش�ن   : وعن��نه 

�ملتحدة �الأمريكية.   
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: منتجات للعناية وتنظيف �لب�شرة و�ل�شعر.

�ل��قعة بالفئة: 3
باللغة   VITA RICH SMOOTHIES ك��ل��م��ات  ع���ن  ع���ب���ارة  �ل��ع��الم��ة   : �ل��ع��الم��ة  و���ش��ف 

�الإجنليزية.
�ال�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكت�باً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
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EAT 107054

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شارك�ه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2017/02/07 �مل�دعة حتت رقم  : 267813 
تاريخ �إيد�ع �الأول�ية: 

با�شم: ج�ن�ش��ن �أند ج�ن�ش��ن 
�ملتحدة  �ل���الي��ات   08933  ، جري�شي  ني�   ، ب��رن��زوي��ك  ني�   ، ب���الز�  ج�ن�ش�ن  �أن���د  ج�ن�ش�ن  و�ن   : وع��ن����ن��ه 

�الأمريكية.   
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: بر�مج م�شاركة �لعمالء الأ�شحاب �ملهن �لطبية و�مل�شت�شفيات 

للم�شاعدة يف �لكفاءة �لت�شغيلية الإد�رة �لتكاليف وحت�شني نتائج �ملر�شى وحت�شني م�شاركة وخربة �ملر�شى. 
�ل��قعة بالفئة: 44

 Johnson & Johnson حتتها CareAdvantage و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمات
بخط وطريقة مميزة ثم MEDICAL DEVICES COMPANIES بخط �شغري وجميع 

�لكلمات باللغة �الإجنليزية.
�ال�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكت�باً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
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EAT 106406

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�مل�دعة بالرقم : 103395   
باإ�شم : ثري �م ك�مبني

وعن��نه : 3 �م �شنرت ، 2501 هد�ش�ن روود ، �شانت ب�ل ، ميني�ش�تا ، �ل�اليات 
�ملتحدة �الأمريكية.

و�مل�شجلة حتت �لرقم : 103395
بتاريخ : 2017/05/15

�صورة �لعالمة

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفع�ل ملدة ع�شر �شن��ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 
�حلماية يف: 2017/11/27 وحتى تاريخ: 2027/11/27.   
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EAT 105661

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك:
رويال بر�ند ك�رب�ري�شن �س ذ م م 

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:حل�ها

�مل�دعة بالرقم:264420       بتاريخ:2016/12/7 م
با�ش��م:منى �ب� �شليم

وعن��نه:�س.ب: 325483 ر��س �خليمة �المار�ت �لعربية �ملتحدة
�العمال  �د�رة  و�الع��الن  �لدعاية  بالفئة:35 خدمات  �ل��قعة  �أو �خلدمات  �ل�شلع  لتمييز  وذلك 

�لتجارية �د�رة �الن�شطة �لتجارية �العمال �ملكتبية. 
�ل�ردي  بالل�ن  مكت�بة  حل�ها  �لعربية  �لكلمة  من  �لتجارية  �لعالمة  �لعالمة:تتك�ن  و�شف 

)�لزهري( بطريقة مميزة وكما يظهر بال�شكل.
�ال�ش��رت�طات:. 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكت�باً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
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تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك:
فالدمري جريجوريف

M MONT ROYAL:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�مل�دعة بالرقم:203902       بتاريخ:2014/1/7 م
با�ش��م:فالدمري جريجوريف

وعن��نه:�س.ب:20140 - هاتف:046245645 - فاك�س:046245645
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة:3 م�شتح�شر�ت تبيي�س �القم�شة وم��د �خرى 
ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملالب�س م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي وك�شط ، �شاب�ن عط�ر وزي�ت 

عطرية ، م�شتح�شر�ت جتميل ، غ�ش�ل )ل��شن( لل�شعر ، منظفات �أ�شنان. 
�الجنليزية  باللغة   M MONT ROYAL و�شف �لعالمة:كلمة

�ال�ش��رت�طات:. 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكت�باً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية
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تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك:
اأفنان لال�ست�سارات واخلدمات االدارية

Mero.growing together:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�مل�دعة بالرقم:272369       بتاريخ:2017/4/30 م
با�ش��م:�ي للت�زيع

وعن��نه:مكتب رقم 904 ،ملك عبد�هلل باحلب ، بردبي ، برج خليفة ، دبي �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة:29 �للح�م و�ال�شماك وحل�م �لدو�جن و�ل�شيد 
خال�شات �للحم ، ف��كه وخ�شرو�ت مف�ظة وجمففة ومطه�ة ، هالم )جيل( ومربيات وف��كه 

مطب�خة بال�شكر ، �لبي�س و�حلليب ومنتجات �حلليب ، �لزي�ت و�لده�ن �ل�شاحلة لالأكل. 
�الحمر  بالل�ن  عربية  باأحرف  مريو  وحتتها  التينية  باأحرف   Mero �لعالمة:�لكلمة  و�شف 
growing together باحرف التينية بل�ن ��ش�د و�ىل  مكت�بة ب�شكل مميز وحتتها �لعبارة 

�جلانب �المين و�الي�شر من �ل�شكل ر�شم لدجاجة وبقرة وحتتهما خط منحني كما يف �ل�شكل
�ال�ش��رت�طات:. 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكت�باً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
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�لعدد 12050 بتاريخ 2017/6/19   
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2017/2480  عمايل  جزئي 
����س.ذ.م.م  �لب�شائع  وتفريغ  حتميل  خ��دم��ات  ب��ريل  ع��ل��ي��ه/1-دي��زرت  �ملحك�م  �ىل 
بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة  م��ل  جم��ه���ل 
ن�ر  ممد  مياه  كامل  ل�شالح/ممد  �ع��اله  �مل��ذك���رة  �لدع�ى  يف    2017/5/30
�ال�شالم بالز�م �ملدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ )5.612 درهم( وتذكرة ع�دة 
مل�طنه عينا �و مقابلها نقد� ما مل يكن قد �لتحق بالعمل لدى �شاحب عمل �خر 
و�لزمتها باملنا�شب من �مل�شروفات و�عفت �ملدعي من ن�شيبه منها ورف�شت ماعد� 
ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما 
�ل�شيخ  �ل�شم�  �شاحب  با�شم  �شدر  �الع��الن  ه��ذ�  لن�شر  �لتايل  �لي�م  من  �عتبار� 

ممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 93372 

 با�شم ي�رو للعط�ر  م م ح 

وعن��نه  �شندوق بريد 49138  �ل�شارقة � دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   2008/7/29   (                    بتاريخ  : 2008/7/29   

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف : 2017/4/22  وحتى تاريخ : 2027/4/22

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 21683 

 با�شم �كرب بر�ذرز ليمتد 

وعن��نه �س ب 1726 رقم 334 تي بي. جاياها ماو�تا ،

ك�ل�مب� 10 ، �شريالنكا

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    18943(                    بتاريخ  : 1998/12/20

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف : 2017/5/18  وحتى تاريخ : 2027/5/18

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 21681 

 با�شم  �كرب بر�ذرز ليمتد 

وعن��نه �س ب 1726 رقم 334 تي بي. جاياها ماو�تا ،

 ك�ل�مب� 10 ، �شريالنكا 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    18944(                    بتاريخ  : 1998/12/20

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف : 2017/5/18  وحتى تاريخ : 2027/5/18

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 91898 

 با�شم   �ل�شيد / عبد �لروؤوف رز�ق 

وعن��نه  دبي ، �س . ب :  54380  ،  هاتف : 0507691985  ، فاك�س 3977645 - 04 ، 

�المار�ت �لعربية �ملتحدة

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  94902  (                    بتاريخ  : 2009/5/19

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف : 2017/3/18  وحتى تاريخ : 2027/3/18

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 91493 

 با�شم  ي� ��س �م ه�لدينج �يه جي 

 وعن��نه  ب�رتالي�شرت��شي 103 ، 3074 م�ري بي برين ، �ش�ي�شر� 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  85805  (                    بتاريخ  :    2007/12/26

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/3/8  وحتى تاريخ :     2027/3/8

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 91494 

 با�شم  ي� ��س �م ه�لدينج �يه جي 

وعن��نه  ب�رتالي�شرت��شي 103 ، 3074 م�ري بي برين ، �ش�ي�شر�

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  156714  (                    بتاريخ  :    2011/10/16

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/3/8  وحتى تاريخ :     2027/3/8

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم  91499 

 با�شم  ي� ��س �م ه�لدينج �يه جي 

وعن��نه  ب�رتالي�شرت��شي 103 ، 3074 م�ري بي برين ، �ش�ي�شر�

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  100348  (                    بتاريخ  :    2010/3/9

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/3/8  وحتى تاريخ :     2027/3/8

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 91500 

 با�شم  ي� ��س �م ه�لدينج �يه جي 

 وعن��نه  ب�رتالي�شرت��شي 103 ، 3074 م�ري بي برين ، �ش�ي�شر� 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  86321  (                    بتاريخ  :    2008/1/27

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/3/8  وحتى تاريخ :     2027/3/8

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 91899 

 با�شم  �ل�شيد / عبد �لروؤوف رز�ق 

وعن��نه  دبي ، �س . ب :  54380  ،  هاتف : 0507691985  ، فاك�س 3977645 - 04 ، 

�المار�ت �لعربية �ملتحدة

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  94903  (                    بتاريخ  :    2009/5/19

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/3/18  وحتى تاريخ :     2027/3/18

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 62386 

 با�شم  ريل ج��س بي تي و�ي ليمتد 

وعن��نه  ليك�شيك�ن بارترنز ، ليفل 4 ، 

 88 فيليب �شرتيت ، �شيدين �ن ��س دبلي� 2000  � ��شرت�ليا . 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )                      (                    بتاريخ  :     2016/11/23

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2014/7/20    وحتى تاريخ :  2024/7/20

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 91490 

 با�شم ي� ��س �م ه�لدينج �يه جي 

 وعن��نه  ب�رتالي�شرت��شي 103 ، 3074 م�ري بي برين ، �ش�ي�شر� 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  95020   (                    بتاريخ  :    2009/5/24

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/3/8  وحتى تاريخ :     2027/3/8

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 91492 

 با�شم ي� ��س �م ه�لدينج �يه جي 

وعن��نه  ب�رتالي�شرت��شي 103 ، 3074 م�ري بي برين ، �ش�ي�شر� 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  85804  (                    بتاريخ  :    2007/12/26

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/3/8  وحتى تاريخ :     2027/3/8

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 91501 

 با�شم  ي� ��س �م ه�لدينج �يه جي 

وعن��نه  ب�رتالي�شرت��شي 103 ، 3074 م�ري بي برين ، �ش�ي�شر�

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  86322  (                    بتاريخ  :    2008/1/27

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/3/8  وحتى تاريخ :     2027/3/8

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 91502 

 با�شم  ي� ��س �م ه�لدينج �يه جي 

 وعن��نه  ب�رتالي�شرت��شي 103 ، 3074 م�ري بي برين ، �ش�ي�شر� 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  100349  (                    بتاريخ  :    2010/3/9

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/3/8  وحتى تاريخ :     2027/3/8

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 91038 

 با�شم   �أب�ل� تايرز ليميتد . 

 � ، هاريانا  ،  ج�رجاون   32 �شيكت�ر�   ، �يريا  �ن�شتتي��شنال   ،  7  ، �أب�ل� هاو�س  وعن��نه  

001  122 ، �لهند .

و�مل�شجلة حتت رقم  : )      (                    بتاريخ  :    2012/3/26

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/2/27  وحتى تاريخ :     2027/2/27

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 91825 

 با�شم   �ل�شيد / مرت�شى معيزبهاي �شيام��ال 

وعن��نه  46 �شار�ن �شانيت�نغ�شي روود ، ��س �و �آي 56 ،  بانك�ك � 10700 تايالند

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  100007   (                    بتاريخ  :    2010/2/17

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/3/14  وحتى تاريخ :     2027/3/14

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 93167 

 با�شم  هاريف نيك�ل�س �آند ك�مباين ليميتد.      

وعن��نه  125� 109 نايت�شربيدج لندن ��س دبلي� 1  �أك�س   7 �آر جيه  �ململكة �ملتحدة. 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  87600   (                    بتاريخ  :    2008/4/14

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/4/18  وحتى تاريخ :     2027/4/18

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 93168 

 با�شم  هاريف نيك�ل�س �آند ك�مباين ليميتد.      

وعن��نه  125� 109 نايت�شربيدج لندن ��س دبلي� 1  �أك�س   7 �آر جيه  �ململكة �ملتحدة. 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  95487   (                    بتاريخ  :    2009/6/23

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/4/18  وحتى تاريخ :     2027/4/18

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 93169 

 با�شم  هاريف نيك�ل�س �آند ك�مباين ليميتد.      

وعن��نه  125� 109 نايت�شربيدج لندن ��س دبلي� 1  �أك�س   7 �آر جيه  �ململكة �ملتحدة. 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  100010   (                    بتاريخ  :    2010/2/18

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/4/18  وحتى تاريخ :     2027/4/18

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 92156 

 با�شم  جيه جيه ه�الند ليميتد 

وعن��نه  �نرتنا�شي�نال تر�شت بيلدينغ ، ويكهامز كاي 1، روود تاون  ت�رت�ال ، �جلزر 

�لعذر�ء �لربيطانية. 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  86331   (                    بتاريخ  :    2008/1/27

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/3/22  وحتى تاريخ :     2027/3/22

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050



تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 92704 

 با�شم  �ل�شيدة / �ورال كييلي و�ل�شيد / ديرم�ت جيه روو�ن 

وعن��نه  17 بري�شك�ت بلي�س  لندن ��س دبلي� 4    6 بي ��س ، �جنلرت�

و�مل�شجلة حتت رقم  : ) 92402 (                    بتاريخ  :    2008/12/24

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/4/8    وحتى تاريخ :  2027/4/8

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم   92710 

 با�شم  �ل�شيدة / �ورال كييلي و�ل�شيد / ديرم�ت جيه روو�ن 

وعن��نه  17 بري�شك�ت بلي�س  لندن ��س دبلي� 4    6 بي ��س ، �جنلرت�

و�مل�شجلة حتت رقم  : ) 87238 (                    بتاريخ  :    2008/4/7

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/4/8    وحتى تاريخ :  2027/4/8

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 93174 

 با�شم  برميا ليميتد . 

وعن��نه  201 كيبيل رود  �شنغاف�رة 099419    

و�مل�شجلة حتت رقم  : )     (                    بتاريخ  :    2015/6/2

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/4/18  وحتى تاريخ :     2027/4/18

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 93176 

 با�شم  برميا ليميتد . 

وعن��نه  201 كيبيل رود  �شنغاف�رة 099419            

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  95488   (                    بتاريخ  :    2009/6/23

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/4/18  وحتى تاريخ :     2027/4/18

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 95227 

 با�شم  �آلن �آند �فري �ل �ل بي 

وعن��نه  ون بي�ش�ب�س �شك�ير، لندن،  ئي 1   6 �يه دي، �ململكة �ملتحدة. 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    91577   (                    بتاريخ  :    2008/10/19

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/5/28  وحتى تاريخ :     2027/5/28

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 95228 

 با�شم  �آلن �آند �فري �ل �ل بي 

وعن��نه  ون بي�ش�ب�س �شك�ير، لندن،  ئي 1   6 �يه دي، �ململكة �ملتحدة. 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    100019   (                    بتاريخ  :    2010/2/18

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/5/28  وحتى تاريخ :     2027/5/28

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 95229 

 با�شم   �آلن �آند �فري �ل �ل بي 

وعن��نه  ون بي�ش�ب�س �شك�ير، لندن،  ئي 1   6 �يه دي، �ململكة �ملتحدة. 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    100376   (                    بتاريخ  :    2010/3/9

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/5/28  وحتى تاريخ :     2027/5/28

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 95230 

 با�شم  �آلن �آند �فري �ل �ل بي 

وعن��نه  ون بي�ش�ب�س �شك�ير، لندن،  ئي 1   6 �يه دي، �ململكة �ملتحدة. 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    91580   (                    بتاريخ  :   2008/10/19

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/5/28  وحتى تاريخ :     2027/5/28

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 92713 

 با�شم  كينزو ��س. �يه.  

وعن��نه  1 ، رو دو ب�نت ني�ف 75001 باري�س ، فرن�شا 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   87597(                    بتاريخ  :    2008/4/14

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/4/8  وحتى تاريخ :     2027/4/8

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 92880 

 با�شم  ج�يرالين ��س. �يه. 

وعن��نه  68 �فيني� دي�س �شامب�س �إلي�شي�س 008 75  باري�س � فرن�شا. 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    100009(                    بتاريخ  :    2010/2/17

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/4/11  وحتى تاريخ :     2027/4/11

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم   95225 

 با�شم  �آلن �آند �فري �ل �ل بي 

وعن��نه  ون بي�ش�ب�س �شك�ير، لندن،  ئي 1   6 �يه دي، �ململكة �ملتحدة. 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    91579   (                    بتاريخ  :    2008/10/19

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/5/28  وحتى تاريخ :     2027/5/28

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 95226 

 با�شم  �آلن �آند �فري �ل �ل بي 

وعن��نه  ون بي�ش�ب�س �شك�ير، لندن،  ئي 1   6 �يه دي، �ململكة �ملتحدة.

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    91578   (                    بتاريخ  :    2008/10/19

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/5/28  وحتى تاريخ :     2027/5/28

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 94155 

با�شم  بريزيدنت �أند فيل�ز �أوف هارفارد ك�لج

وعن��نه  17 ك�ين�شي ��شرتيت ، كمربيدج ، ما�شا�ش��شيت�س 3805 – 02138، �ل�اليات 

�ملتحدة �الأمريكية

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  100363  (                    بتاريخ  :    2010/3/9

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2007/5/6  وحتى تاريخ :     2027/5/6

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 94156 

با�شم بريزيدنت �أند فيل�ز �أوف هارفارد ك�لج

وعن��نه  17 ك�ين�شي ��شرتيت ، كمربيدج ، ما�شا�ش��شيت�س 3805 – 02138، �ل�اليات 

�ملتحدة �الأمريكية

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  96921  (                    بتاريخ  :    2009/9/28

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2007/5/6  وحتى تاريخ :     2027/5/6

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 95556 

 با�شم  �ش�نا�شي �ليكرتونيك�س ليميتد . 

، 18 �ش�نغ �ون �شرتيت ، ه�نغ�م ، ك�ل�ون ، ه�نغ  وعن��نه  1606 بينين�ش�ال �شك�ير 

ك�نغ 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    100022   (                    بتاريخ  :    2010/2/18

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/6/3  وحتى تاريخ :     2027/6/3

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 97214 

 با�شم  فيف�تيك �نك. 

وعن��نه  6 �ف. ، رقم 192 ، ليني – ت�شينج رود ، ت�ش�جن � ه� دي�شرتيكت ، ني� تايبيه 

�شيتي ، تاي��ن ، جمه�رية �ل�شني .

و�مل�شجلة حتت رقم  : )95512(                    بتاريخ  :    2009/6/23

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/7/9    وحتى تاريخ :  2027/7/9

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 103029 

 با�شم   �مل�شتقلة للتبغ  م. م.ح. 

وعن��نه  خمزن رقم �إف زد �إ�س 1  بي بي 04،  �س.ب 261031  �ملنطقة �حلرة � جبل علي، 

دبي ، دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   97493 (                    بتاريخ  :    2009/10/27

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/11/21  وحتى تاريخ :     2027/11/21

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 103030 

 با�شم  �مل�شتقلة للتبغ  م. م.ح. 

وعن��نه  خمزن رقم �إف زد �إ�س 1  بي بي 04،  �س.ب 261031  �ملنطقة �حلرة � جبل علي، 

دبي ، دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   97494 (                    بتاريخ  :    2009/10/27

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/11/21  وحتى تاريخ :     2027/11/21

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 93172 

 با�شم  برميا ليميتد . 

وعن��نه  201 كيبيل رود  �شنغاف�رة    99419               

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   96919   (                    بتاريخ  :    2009/9/28

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/4/18  وحتى تاريخ :     2027/4/18

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �مل�دعة بالرقم 93173 

 با�شم  برميا ليميتد . 

وعن��نه  201 كيبيل رود  �شنغاف�رة 099419              

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  96330  (                    بتاريخ  :    2009/8/23

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شن��ت  مل��دة ع�شر  �ملفع�ل  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/4/18  وحتى تاريخ :     2027/4/18

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  19  يونيو 2017 �لعدد 12050
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عالج فوري
�شابقاً)بجلطات  �أ���ش��ب��َت  �أن���ك  �إىل  عم�ماً  �ل��ع��اب��رة  �الإق��ف��اري��ة  �لن�بة  ت�شري 
�الأ�شر�ر  بع�س  يرت�كم  وقد  �لدماغ(،  �إىل  �ل��دم  تدفق  �نقطاع  )�أي  �شامتة( 

�لدماغية نتيجًة لذلك.
�حتمال  تر�جع  �إىل  �لن�بات  من  �ل�شكل  ه��ذ�  �إىل  �شريعاً  �لتنبه  ي���ؤدي  لكن 

�لتعّر�س جللطة دماغية كربى و�أ�شر�ر �إ�شافية يف �ملرحلة �لالحقة.
�لذين  �الأ�شخا�س  �أن   2016 �أبريل  �لفرن�شيني يف  �لباحثني  ذكر فريق من 
24 �شاعة من ح�ش�ل  تلق�� �لرعاية من خرب�ء �جللطات �لدماغية خالل 
%4 من �حلاالت  �لعابرة قد يتعّر�ش�ن جللطة كربى يف  �الإقفارية  �لن�بة 
فقط خالل �الأ�شهر �لثالثة �لالحقة مقارنًة بن�شبة خطر عامة ترت�وح بني 
12 و%20. �أثبتت در��شات حديثة �أي�شاً �أن �الأ�شخا�س �لذين ح�شل�� على 
عالج �شريع من خرب�ء �جللطات يف �مل�شت�شفى �أو �لعيادة كان�� �أكرث مياًل �إىل 
و�أدوي��ة �شغط  �ل��دم  وم�شيالت  �الأ�شربين  بينها  منا�شبة، من  تلقي عالجات 
�أ�شر�ر  �ل�شدر  الأمل  �ل�شريع  �ل��ع��الج  يخفف  )مثلما  رو���ش��ت:  ت��شح  �ل���دم. 
�لن�بة �لقلبية، ترت�جع �الآثار على �لدماغ عند تلقي عالج للن�بة �الإقفارية 

�لعابرة(.
بقدر  �لدماغ  على عالجات حماية  �مل��ر�أة ال حت�شل  �أن  �لدر��شات  تثبت  لكن 
تتعلق  ال  �مل�شكلة  �أن   2013 ع��ام  �لباحث�ن  �أج��ر�ه��ا  در����ش��ة  ك�شفت  �ل��رج��ل. 
�أربع  باالختالف بني �جلن�شني. ال تطلب �ملر�أة �مل�شاعدة بقدر �لرجل خالل 
�أكرث  تذويب �جللطات  تك�ن عالجات  �أي حني  �الأع��ر����س،  بدء  �شاعات على 
�لعالج  �شاعات  �أرب��ع  خ��الل  �مل�شاعدة  يطلنب  �لل��تي  �لن�شاء  تتلقى  فاعلية. 

نف�شه مثل �لرجال.

�أهمية �ملادة �لبي�صاء
�ملادة  يف  معني  ل�شرر  تعّر�شت  �أن��ك  غالباً  �ل��ع��اب��رة  �الإق��ف��اري��ة  �لن�بة  تعني 
�لبي�شاء د�خل �لدماغ. يحت�ي هذ� �لن�شيج �ل��قع يف عمق �لدماغ على �ألياف 
ع�شبية حتمل �لنب�شات �إىل �أج�شام �خلاليا �لع�شبية يف �ملادة �لرمادية على 
�شطح �لدماغ. يف �الأ�شا�س، تك�ن �ملادة �لبي�شاء مبثابة نظام نقل للدماغ بينما 

ُتعترب �ملادة �لرمادية مركز�ً للمعاجلة.
ر�شد علماء �الأع�شاب تغرّي�ت يف �ملادة �لبي�شاء ت�شري �إىل وج�د �شرر جمه�ل 
ب�شبب �رتفاع �شغط �لدم �أو �ن�شد�د �ل�شر�يني. عند وج�د كتلة م�شب�هة من 
جلطات  �أو  عابرة  �إقفارية  بن�بات  �لنا�س  ي�شاب  )�ل�شامتة(،  �الإ�شابات  تلك 

دماغية.
تق�ل رو�شت: )ي�شتخف �جلميع بتد�عيات �ملر�س �ل�شامت(. ال تت�شرر �ملادة 
�لبي�شاء يف ِخْم�س �جللطات �لدماغية فح�شب، بل يقال �إن ذلك �ل�شرر ي�شبب 
%45 من حاالت �خلرف. ميكن �أن يبطئ ت�شرر �ملادة �لبي�شاء وقت �لتفاعل 
و�لتنظيم وحل  بالتخطيط  �لدماغية �خلا�شة  �ملناطق  �لرو�بط بني  ويعيق 

�مل�شاكل.

ما �لعمل؟
ال  �لبي�شاء:  �مل��ادة  ت�شرر  من  للحّد  يلزم  ما  بكل  �لقيام  رو�شت  تقرتح 

بّد من �لتحكم ب�شغط �لدم و�لك�ل�شرتول وغل�ك�ز �لدم. يك�ن 
منتظمة  ي�شمل مت��اري��ن  �أن  على  �أي�����ش��اً  مهماً  �حل��ي��اة  �أ���ش��ل���ب 

وحمية �شحية و�الإقالع عن �لتدخني.
من �ل�شروري �أن يتلقى �ملري�س �مل�شاعدة حني يتعّر�س 

ل���ن����ب���ة �إق����ف����اري����ة ع����اب����رة، ل���ك���ن من 
�الأف���������������ش�������ل ط����ب����ع����اً 

يتجّنبها  �أن 
بالكامل!.

�شائعة  م�شكلة  �الأخم�شية  �للفافة  �لتهاب 
يف �ل����ق����دم ت���رت���ب���ط ب��ط��ب��ق��ة ���ش��م��ي��ك��ة من 
ل  َي�شِ �لذي  �الأخم�شية(  )�للفافة  �لن�شيج 
تهدف  �ل��ق��دم.  و�أ���ش��اب��ع  �لكعب  ب��ني عظم 
�لقدم  ق��س  دع��م  �إىل  �الأخم�شية  �للفافة 
�أو �لرك�س  �أثناء �مل�شي  ومتت�ّس �ل�شدمات 
�إذ�  للقدم.  �آخ��ر  ��شتعمال  �أي  �أو  �لقفز  �أو 
�الأخم�شية  �للفافة  على  �ل�شغط  �أ�شبح 
ه���ائ���اًل، ق���د حت�����ش��ل مت���زق���ات ���ش��غ��رية يف 
حل�ش�ل  �الإ���ش��اب��ات  تلك  ومت��ّه��د  �لن�شيج 

�لتهاب و��شتد�د �الأمل.
يف بع�س �حلاالت، ال ُت�شفى تلك �لتمزقات 
�إىل  ي����ؤدي  م��ا  �ملنا�شب،  بال�شكل  �ل�شغرية 
�الأوعية  ومن����  ون�����دوب  تنك�شية  ت���غ���رّي�ت 
�لدم�ية ب�شكل غري طبيعي د�خل �لن�شيج.

عالج
ملعاجلة �اللتهاب بفاعلية، ال بد من تخفيف 
�الأخم�شية  �للفافة  على  �ل��ز�ئ��د  �ل�شغط 
�حلاالت،  معظم  يف  �لتمزقات.  ُت�شفى  كي 
�لب�شيطة  �ل��ت��م��زق��ات  ه��ذه  معاجلة  ميكن 
�ل��ف��ي��زي��ائ��ي وع����رب معد�ت  �ل���ع���الج  ع���رب 
خا�شة تدعم �لقدم بدرجة �إ�شافية. ميكن 
حقنة  �أي  �أو  بالك�رتيزون  �أي�شاً  �لتفكري 

�أخرى.

ل��ك��ن ه���ذ� �ل���ع���الج ل��ي�����س ك��اف��ي��اً يف حاالت 
�أخ������رى، وق����د ي�����ش��ع��ب �إي���ج���اد ح���ل لالأمل 
�ملزمن و�شعف وظيفة �لقدم ب�شبب �لتهاب 
�للفافة �الأخم�شية. يف هذه �حلالة ت�شبح 
�ملت�شرر  �لن�شيج  لنزع  �ملفت�حة  �جل��ر�ح��ة 
خيار�ً ممكناً لكن تط�ل فرتة �لتعايف، ومن 

�ل�شائع �أن يتجدد �الأمل.
مقاربة  �إىل  �للج�ء  ميكن  �حل��ظ،  حل�شن 
بالتهاب  للم�شابني  �الأدن���ى  باحلد  غ��ازي��ة 
ي�شتفيدو�  مل  �ل��ذي��ن  �الأخم�شية  �للفافة 
جر�حة  ت�شتعمل  �أخ������رى.  ع���الج���ات  م���ن 
)ب�شع �للفافة بامل�جات ف�ق �ل�ش�تية عن 
�ل�شحي  )تينيك�س(  نظام  �جل��ل��د(  طريق 
�أن �الأطباء يف مركز  الإز�ل��ة �الأن�شجة علماً 
ميكن  تط�يره.  يف  �شارك��  كلينك(  )ماي� 
�إج����ر�ء ه��ذه �جل��ر�ح��ة يف ع��ي��ادة �لطبيب، 
�أي  �أو  �لكتفني  �أو  �ملرفقني  ت�شتهدف  وق��د 

مناطق �أخرى ت�شطرب فيها �الأوتار.
ت�������ش���ب���ق �جل�����ر�ح�����ة ف���ح��������س ع������دة مثل 
�ل��ت�����ش���ي��ر ب���امل����ج���ات ف�����ق �ل�����ش���ت��ي��ة �أو 
لتحديد  �ملغناطي�شي  ب��ال��رن��ني  �لت�ش�ير 
م���ق��ع �ل��ن�����ش��ي��ج �مل��ت�����ش��رر ون���ط���اق���ه. حني 
يفهم �لطبيب �لذي يك�ن قد تلقى تدريباً 
ما  حقيقة  �لتقنية  ه��ذه  ال�شتعمال  خا�شاً 
يح�شل، ميكنه �أن يخّدر �لب�شرة يف �ملنطقة 

�أن  �مل�شتهدفة وُيحِدث �شقاً �شغري�ً )يجب 
�ّس �شبيه  يك�ن و��شعاً مبا يكفي الإدخال جِمَ
باالإبرة فيه(. ثم يد�ّس �لطبيب �ملَِج�ّس يف 
�لفتحة بت�جيٍه من �ل�ش�ر بامل�جات ف�ق 
�ملتذبذب  �ملِ��َج�����ّس  ط���رف  ينتج  �ل�����ش���ت��ي��ة. 
ط��اق��ة ب��امل���ج��ات ف����ق �ل�����ش���ت��ي��ة لتفكيك 
مبا�شرًة.  �أم��ام��ه  �ل����ق��ع  �ملت�شرر  �لن�شيج 
ن��ظ��ام مد�ش��س  ي��غ��ذي  ن��ف�����ش��ه،  �ل���ق��ت  يف 
�لرطب  �أو  �ملتفكك  �لن�شيج  �جل��ه��از  د�خ��ل 
�ملت�شرر  �ل��ن�����ش��ي��ج  �إز�ل������ة  ب��ع��د  ��ه.  ومي��ت�����شّ
�ل�شق  ويغلق  �ملَِج�ّس  �لطبيب  ي�شحب  كله، 
�شاغطة.  و�شمادة  ال�شق  جلدي  ب�شريط 
دقائق  ب�شع  كلها  �جل��ر�ح��ة  ه��ذه  تتطلب 

وتبقى م�شاعفاتها �شئيلة.
�ملر�شى  ي��ري��ح  �أن  ي��ج��ب  �جل����ر�ح����ة،  ب��ع��د 
م��ن��ط��ق��ة �جل����ر�ح����ة ل��ب�����ش��ع��ة �أي��������ام، وقد 
حذ�ء  �أو  عكازين  ��شتعمال  �إىل  يحتاج�ن 
�لقدم. لكنهم  �ل�شغط عن  طبي لتخفيف 
ن�شاطاتهم  ��شتئناف  عم�ماً  ي�شتطيع�ن 
�لعادية خالل �أ�شب�ع �أو ع�شرة �أيام مع �أنهم 
معاودة  قبل  عدة  �أ�شهر  �إىل  يحتاج�ن  قد 
�للفافة  �لتهاب  لهم  �شّبب  �ل��ذي  �لن�شاط 
مع  ت��ز�م��ن��اً  �ل������ش��ع  يتح�ّشن  �الأخم�شية. 
���ش��ف��اء �ل��ن�����ش��ي��ج، وي�����ش��ت��ف��ي��د �ل��ب��ع�����س من 

�خل�ش�ع لعالج فيزيائي �إ�شايف.

تنا�شب �جلر�حة �مل�شابني بتمزق كامل يف 
�أن يتحدث  �للفافة �الأخم�شية، لكن يجب 
�الأ�شخا�س �لذين �أ�شيب�� بالتهاب يف هذه 
�الأويل  �لعالج  ي�شتفيدو� من  �ملنطقة ومل 
�إىل طبيبهم عن �خليار�ت �لعالجية كلها، 
ف�ق  بامل�جات  �للفافة  )ب�شع  ذلك  يف  مبا 

�ل�ش�تية(.

�أ�صباب �اللتهاب
�الأخم�شية،  �للفافة  �لتهاب  �أ�شباب  تتعدد 
�لتمارين  م��ن  معينة  �أن�����ع���اً  ت�شمل  وق��د 
�لهرولة.  م���ث���ل  �ل���ق���دم���ني  جُت����ِه����د  �ل���ت���ي 

�للفافة  �ل��ت��ه��اب  �إىل  �أي�����ش��اً  �ل�����زن  ي�����ؤدي 
�ل�زن  �أ���ش��ح��اب  م��ع  �شيما  ال  �الأخم�شية، 
�ل��ذي��ن يك�ن�ن قليلي �حل��رك��ة ثم  �ل��ز�ئ��د 
ي��ب��د�أون ب��رن��اجم��اً ري��ا���ش��ي��اً. ك��ذل��ك، يزيد 
�ل�شغط على �للفافة �الأخم�شية ثم تلتهب 
هذه �ملنطقة ب�شبب �نتعال �أحذية و��شعة �أو 
تخل�  �أو  عال  كعبها  �أو  رقيق  نعلها  �أحذية 
مرنة  بطانة  �أو  �ل��ق��دم  لق��س  دع��ام��ة  م��ن 
الم��ت�����ش��ا���س �ل�������ش���دم���ات. م���ع �ل��ت��ق��دم يف 
�الأخم�شية  و�للفافة  �الأوتار  �ل�شن، تخ�شر 
�أقل قدرة على  جزء�ً من مرونتها وت�شبح 

�مت�شا�س �ل�شدمات. 

ن طريقة ا�ستعمال  َح�سِّ
جهازك ال�سمعي

 
�لتي  �لر�حة  يجدو�  مل  �إذ�  �ل�شمعية  �أجهزتهم  عن  �لتخلي  �إىل  �لنا�س  مييل 

ت�قع�ها. �إنه قر�ر م�ؤ�شف الأن �إعادة �لتاأهيل ممكنة يف هذ� �ملجال!
ُي�شّخم �جلهاز �ل�شمعي �الأ�ش��ت لكننا ن�شمع �أي�شاً بدماغنا! من �ملعروف �أن 
�ل�شمعي  يك�ن �جلهاز  �الأ�ش��ت �جلديدة كي  �لتكّيف مع  �إىل  ي�شطر  �لدماغ 
فاعاًل. لكن بف�شل تقنيات �لت�ش�ير �جلديدة، ل�حظ �أن �لبع�س ينجح يف هذه 

�لعملية �أكرث من غريه، ومع ذلك ميكن تط�ير هذه )�ملرونة( �لدماغية!

مقاربة �صاملة
تعديل  �أو  �ل�شمع  م�شت�ى  تقييم  على  �لتاأهيل  �إع��ادة  ح�ش�س  تقت�شر  ال   •
�جلهاز  يرحهم  مل  �ل��ذي��ن  �الأ�شخا�س  �ل��ع��الج  ي�شتهدف  ب��ل  �ل�شمعي  �جل��ه��از 
�ملر�شحني  الختيار  �مللفات  �الخت�شا�شي�ن  يدر�س  �لتقدم.  يحرزو�  �أن  وميكن 
لتقييم  حاجاته.  لتحديد  �ل�شخ�س  ُي�شتدعى  ثم  �لتاأهيل  الإع���ادة  �ملنا�شبني 
م�شت�ى �النزعاج يف حياته �لي�مية، لن يك�ن تخطيط �ل�شمع كافياً، بل تربز 
�حلاجة �إىل فح��س ت�شتك�شف م�شدر �ل�ش�ت وم�شت�ى �لفهم و�شط �ل�شجة 
و�لقدرة على �لتمييز بني �ش�تني. ثم ميكن �أن يتدّخل معالج �لنطق �أو طبيب 

نف�شي �أو عاملة �جتماعية بح�شب كل حالة.
ويق�م خاللها  �شاعتني  ع�شر جل�شات من  على  �لتاأهيل عم�ماً  �إعادة  • متتد 
ت�شتطيع  �لتي  �ملعد�ت  �أي�شاً  �شمعه. رمبا يكت�شف  بتمارين لتح�شني  �ل�شخ�س 

ت�شهيل حياته ويتعلم طريقة �لتعامل مع ميطه.
يغادر  �شخ�س.  ك��ل  يحققها  �ل��ت��ي  �ملنافع  تقييم  م��ن  ب��د  ال  �لنهاية،  يف   •

كثريون �لعالج بعدما تزيد ثقتهم بنف�شهم وبقدر�تهم.

طـــــــــــــــب
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ت�صري �لنوبات �الإقفارية �لعابرة �إىل جلطة دماغية و�صيكة لكن ميكن تقلي�س �الأ�صر�ر �ملحتملة 
عند تلقي �لرعاية �لالزمة �صريعًا.

هل �ختربَت يومًا نوبة ق�صرية �صعرَت خاللها با�صطر�ب ج�صمك )ت�صو�س �لروؤية، تلعثم يف �لكالم، 
�صعف جهة و�حدة من �جل�صم مقارنًة باجلهة �الأخرى(؟ رمبا �أ�صبَت حينها بنوبة �إقفارية عابرة 
بح�صب �لدكتورة ناتاليا رو�صت، طبيبة �أع�صاب يف م�صت�صفى ما�صات�صو�صت�س �لعام �لتابع جلامعة 

هارفارد.
�أنها �أ�صيبت ب�صد�ع ن�صفي، ثم ت�صتاأنف حياتها  تقول رو�صت �إن �ملر�أة رمبا تفرت�س 
�لطبيعية بعد مرور �لنوبة. لكن تعك�س �لنوبة �الإقفارية �لعابرة م�صكلة �صحية 

جّدية وحتتاج �إىل عالج فوري.

هل ميكن معاجلة �لتهاب �للفافة �الأخم�صية �أحيانًا ِبطاقة �ملوجات فوق �ل�صوتية؟ كيف تعمل هذه �لتقنية؟ يبدو �أنه �أمر ممكن. وُي�صّمى �لعالج )جر�حة 
ب�صع �للفافة باملوجات فوق �ل�صوتية عن طريق �جللد(.

ي�صتعمل �لعالج )جر�حة ب�صع �للفافة باملوجات فوق �ل�صوتية عن طريق �جللد( تقنية �ملوجات فوق �ل�صوتية ملعاجلة �لتهاب �للفافة �الأخم�صية وم�صاكل 
�أخرى يف �لن�صيج �لناعم. يعطي �لعالج نتائج و�عدة مع �ملر�صى �لذين مل ي�صتفيدو� من �لعالجات �لنموذجية اللتهاب �للفافة �الأخم�صية �ملزمن.

حذ�ر �جللطة �لدماغّية �ل�صغرى!

النوبة الإقفارية العابرة م�سكلة �سحية جّدية  حتتاج اإىل عالج فوري

م�صكلة �صائعة ترتبط بطبقة �صميكة من �لن�صيج

التهــــاب )اللفــافـــة الأخم�سيــــة(... عـــــــــالج واعـــــــــــــد



اأ�سرار رائعة عن جون غودمان
يف وقت مبكر من حياته، كان �أف�شل �ملعروف للعب د�ن ك�نر يف �مل�شل�شل �لتلفزي�ين ABC روز�ن ، 

�لذي ح�شل على جائزة غ�لدن غل�ب الأف�شل ممثل يف 1993.
�أرق���ى �جلهات  ج��د�  لنا  “بني  ل��ه  ف��ري  فانيتي  م��ن جملة  ب�شحيفة  �ل��ن��اق��د  ج���ن هيلربن  دع��ا  وق��د 

�لفاعلة”.
ذهب غ�دمان �إىل Affton �ملدر�شة �لثان�ية، حيث لعب كرة �لقدم و�نخرط يف �مل�شرح.

ح�شل على منحة در��شية لكرة �لقدم جلامعة والية مي�ش�ري يف �شربينغفيلد، مي�ش�ري. وتعهد �شيغما 
فاي �ب�شيل�ن �الأخ�ة ولكن مل تن�شم حتى بعد عدة �شن��ت.

هاربر. وتي�س  ترينر  كاثلني  �مل�شتقبلية  ه�لي�د  جن�م  مع  هناك  ودر�س  �لدر�ما  برنامج  �كت�شف   .5
�ملهنية وغادر  �أن ت�شبح العبا  �ملهنية، قررت غ�دمان  �لقدم  �نتهت در��شته �جلامعية كرة  �إ�شابة  بعد 
والية مي�ش�ري ملدينة ني�ي�رك يف 1975. مع ر�شيده �شغرية من �أخيه، وجدت غ�دمان �شقة بالقرب 

من منطقة �مل�شرح وحاول دون جدوى لك�شب �ملال كما نادل و�لنادل.
ومع ذلك، وجد يف نهاية �ملطاف جناحا مت���شعا يف �ش�ت �ملبالغ، �عالنات جتارية، و�مل�شرحيات.

�إعالن  ذ�ل��ك!(( يف  �حتاج  �ل�شهري، )�شكر…كنت  �ل�شعار  )�لنطق  نف�شه  �ل��ذي �شفع  �ل�شخ�س  وك��ان 
.Mennen تلفزي�ين مبدع ملت�شط �جللد ب���شطة

يف 1985، ن�شاأت غ�دمان دور عنق �لرحم �لفنلندي يف نهر �لكبري.
لدوره، ح�شل على تر�شيح مكتب �لدر�ما الأف�شل ممثل يف فيلم م��شيقي متميز; �نه ظهرت �أي�شا على 

�الأ�شل ت�شجيل برودو�ي �مل�شب�ب.
خالل هذه �لفرتة ��شتمر يف �لعمل على �مل�شرح، بط�لة يف نهر �لكبري من 1985 �إىل 1987.

قبل �أن تهبط فر�شته كبرية يف �الأفالم يف 1986، مع دور ك�ميدي كبري يف ق�ش�س حقيقية، كان لديه 
حجر كرمي وجيزة كما �أوتي�س يف �أحالم �شعيدة.

�آدم����ز يف �الن��ت��ق��ام فيلم من  �ل��ق��دم لكلية  �ل��ف��ن��ي للمنتخب ك���رة  �مل��دي��ر  ل����دوره  �أي�����ش��ا  وه���� م��ع��روف 
�مله�و�شني.

يف 1997، و�أ�شاف غ�دمان ل�شان. ل�ي�س مم�شى �مل�شاهري.
فر�ن�شي�س  م��ن  �ل��رغ��م  على  ، ظهرت  فينك  ب��ارت���ن  �أفالمهم  يف  لتظهر  قدما  �مل�شي  على  �ن��ه  وق��ال 

ماكدورماند وج�ن ب�ليت� �أي�شا يف خم�س من �أفالمهم.
كان غ�دمان �الأدو�ر �شيفا على �لدر�ما �لتلفزي�نية �آرون �ش�ركني �جلناح �لغربي و�شت�دي� 60 على 

قطاع �لغروب.
 يف �ل�شابق وقال �نه ظهر يف �أربع حلقات، لعب رئي�س جمل�س �لن��ب ورئي�س �لتمثيل يف نهاية �ملطاف 

جلني �ألني �لكن.

فــن اأجــنبــي

يوؤدي يف Kong دور باحث مهوو�س مقتنع بنظرية �ملوؤ�مرة

جون غودمان: التزاماتي امل�ستمرة يف عامل 
الأفالم والتلفزيون وامل�سرح ا�ستنزفت قوتي

-ي�صتطيع تقدمي عر�س ممّيز حتى لو مل تكن �لكامري�ت ت�صّوره!

�إنه ممثل موهوب حني يوؤدي دور �لظريف �حلذق يف �أعمال 
�أو دور �لناجي �مل�صاب بجنون �الرتياب  �الأخوين كوين، 
Cloverfield Lane )طريق كلوفرفيلد  يف فيلم 10 
10(، �أو دور �لرجل �مل�صحك و�ل�صاحر و�لعميق من دون 
 The Artist لتفوه بكلمة يف �لفيلم �لكوميدي �ل�صامت�
عن  حديثًا  �لهاتف  عرب  غودمان  جون  تكّلم  )�لفنان(. 
�أحدث فيلم له و�أثبت جمددً� �أنه ي�صتطيع تقدمي عر�س 

ممّيز حتى لو مل تكن �لكامري�ت ت�صّوره.

Kong:Skull Island )ك�نغ:  يف فيلم 
ي��ج�����ش��د ج�����ن غ�دمان  �جل���م���اج���م(،  ج���زي���رة 
�إىل  م�شتك�شفني  يق�د  معت�ه  باحث  �شخ�شية 
�لهادئ  �مل��ح��ي��ط  ج��ن���ب  يف  جم��ه���ل��ة  منطقة 
حيث ي��جه�ن م�شاكل كثرية. من �ل���شح �أنه 
��شتمتع باأد�ء ذلك �لدور لكن تعّلقت �أهم ناحية 
من هذ� �مل�شروع باإعادة عر�س ق�شة �أ�شط�رية 

يف عامل �الأفالم.
ل��ط��امل��ا ����ش��ت��م��ت��ع غ�����دم����ان مب�����ش��اه��دة �أف����الم 
باأن  �شعر  ُيكّرمها.  �أن  و�أر�د   King Kong
)فيه حكاية م�شحكة ومثرية  �لفيلم �جلديد 
لالهتمام تدور �أحد�ثها يف نهاية حرب فيتنام( 

يعك�س �أول ق�شة طرحها فيلم Kong عام 
.1933

�ن��ت��ق��د غ���دم��ان �الأع���م���ال �ل��ردي��ئ��ة �لتي 
و�قتب�شها  �شخمة  ميز�نيات  على  �ّتكلت 

ج��������ن غ���ي���ل���ريم���ني وب�����ي�����رت ج���اك�������ش����ن 
فيلم  كل  �أن  معترب�ً  �ليابانية،  و�ملحاوالت 
)كان  خم��ت��ل��ف:  ل�شبب  ك��ارث��ي��اً  ك���ان  منها 

فيلم  ����ش���دور  ب��ع��د  ي��ت���ق��ف����  �أن  مي��ك��ن 
King Kong و�جلزء �لالحق

 Son of Kong

�إن��ه��ا �لن�شخ  �أ���ش��ه��ر.  ب��ف��ارق �شتة  )�ب���ن ك���ن��غ( 
�ل�حيدة �لتي �شاهدُتها و�أعتربها جيدة(.

ثم قال �شاحكاً: )يف طف�لتي، كنت �أحب تلك 
ب�شبب �حل��ي����ن��ات �خل��رق��اء ولقطات  �الأف���الم 
ربط �لفتيات. حتمل تلك �مل�شاهد قيمة معّينة 
و�كت�شفُت  ك��ربُت  ح��ني  لكن  �ل�شابعة.  عمر  يف 
فعاًل.  �لعامل  بهذ�  �نبهرُت  �لت�ش�ير،  طريقة 
�أ�شبه  �أ�شبحت  وناجحة.  جريئة  م�شاريع  �إنها 
ب��اأ���ش��ط���رة وط��ن��ي��ة م��ن��ذ �ل��ث��الث��ي��ن��ي��ات. ُيعترب 
�مل�شطلحات  م���ن  ج�����زء�ً   King Kong
و�لثقافة  �ل�������ش���ي���ن���م���ائ���ي���ة 
�شنتابع  ل�����ذ�  �ل����ع����ام����ة، 
ت�����������ش������ي�����ر �أج�������������ز�ء 
ج��دي��دة م��ن��ه. كانت 
)كينغ  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
�شبب  �أول  ك����ن���غ( 
دفعني للم�شاركة يف 

�لفيلم(.
�لثاين  �ل�شبب  تعّلق 
مب����غ����ادرة �ل����الي���ات 

�ملتحدة خالل ف�شل �ل�شتاء: )�شّ�رنا يف هاو�ي 
�ل�شرقي  �ل�شاحل  �مليالد ثم ق�شدنا  حتى عيد 
�أول  )ك��ان  فيتنام(  �إىل  ذهبنا  ثم  �أ�شرت�ليا،  يف 

ر هناك(. فيلم غربي ُي�ش�َّ

باحث مهوو�س
ب����د�ي����ة  يف   Kong ف���ي���ل���م  �أح������������د�ث  ت����ق����ع 
�ل��ع��م��ل ك��ف��ي��اًل بتذكري  �ل�����ش��ب��ع��ي��ن��ي��ات، وك�����ان 
)ق�شدُت  �مل��ه��ن��ي��ة:  م�شريته  ب��ب��د�ي��ة  غ���دم��ان 
فريق  �إىل  �الن�شمام  وحاولُت  حينها  جامعتي 
�أو  م�هبتي  �أو  عالماتي  تكن  مل  �ل��ق��دم.  ك��رة 
رغبتي كافية لتحقيق ذلك �لهدف، لكني �أردُت 
بكل ب�شاطة �أن �أنخرط يف فريق كرة �لقدم كي 
فيتنام  �أق�شد  وال  در��شية  منحة  على  �أح�شل 
�إىل  �أن��ه مل ين�شّم  �ل��در����ش��ة(. �شحيح  ب��د�ع��ي 
�لفريق، لكنه لعب �أمام �أ�شخا�س حتت �الأ�ش��ء 
عليه.  يقع  مل  �الختيار  الأن  باالمتنان  وي�شعر 
يقدم فيلمه �جلديد نظرة ك�ميدية قامتة عن 

تلك �حلقبة بح�شب ق�له.
م��ه���و���س مقتنع  ب��اح��ث  دور  غ����دم���ان  ي������ؤدي 
�شرق  جن�ب  �إىل  بعثة  ويق�د  �مل�ؤ�مرة  بنظرية 
�آ�شيا: )�إنه رجل و�ثق من معل�ماته، مبا ي�شبه 
�مل�ش�ؤولني عن �شيا�شة �الحت��ء يف بلدنا. قادنا 
�أف�شل و�أملع �مل�ش�ؤولني �إىل م�شتنقع فيتنام. مل 
ي�شمعنا �أحد و�أظّن �أن �ل��شع م�شابه مع هذ� 
يهتم  ي��ع��رف��ه وال  يتم�شك مب��ا  ه���  �ل��رج��ل. 
لكنه م�شطر  �ملحتملة  باالأ�شر�ر �جلانبية 

�إىل �إثبات �شحة �أفكاره(.

بوب ديالن
ي��ح��م��ل غ�����دم����ان ذك����ري����ات ج��م��ي��ل��ة عن 
�لدر�ما  فيلم  يف  دي���الن  ب����ب  م��ع  عمله 
 Masked and �ل����ك�����م����ي����دي����ة 
Anonymous )مقّنع وجمه�ل( 
و�إي���ث���ان  ج����ي���ل  وم����ع   2003 ع����ام  يف 
ك���ي��ن يف ���ش��ت��ة �أف�����الم، ب����دء�ً م��ن فيلم 
)�رتفاع   Raising Arizona
�إىل  1987 و���ش���اًل  ع���ام  �أري���زون���ا( يف 
 Inside Llewyn Davis فيلم 
)د�خل لي��ين ديفي�س( يف عام 2013.

�لتمثيل  قال غ�دمان متنهد�ً: )جعلني 
�إىل جانب ب�ب ديالن وتنفيذ �شيناري� 

�إىل  �ل��ن��ظ��ري  �مل�شت�ى  م��ن  �أن��ت��ق��ل  كتابته  م��ن 
�أك��ت��ف��ي بالعمل م��ع��ه الأن  �أر�����س �ل�����ق���ع. ك��ن��ت 
ماولة قر�ءة �أفكاره �أو تف�شريها مبا يتجاوز 
م��ا ُي��ظ��ِه��ره ل��ن��ا ق��د ت���ق��ع��ن��ا يف �مل�����ش��اك��ل. كنت 

مظ�ظاً مبا يكفي كي �أتعّمق يف معرفته(.

�الأخو�ن كوين
�شنة   30 منذ  ك�ين  و�الأخ�����ن  �أدرك غ�دمان 
�أ�شخا�س  �إننا  �إي��ث��ان  )ق��ال  ناجح:  تعاونهم  �أن 
ريفي�ن �شافرو� �إىل �ملدينة �لكبرية وجمعتهم 
مفرد�تنا  طّ�رنا  �أننا  �أظ��ن  �لنهاية.  يف  �حلياة 

�خلا�شة منذ �لبد�ية(.
)كانت �أول جتربة �أد�ء )بدور هارب جمن�ن من 
 )Raising Arizona فيلم  يف  �ل�شجن 
ممتازة الأننا جل�شنا بكل ب�شاطة وت�شّلينا ط��ل 
�لدور،  �أح�شل على  ل� مل  تقريباً. حتى  �شاعة 
لطاملا  لتبقى مم���ي���زة(.  �ل��ت��ج��رب��ة  ت��ل��ك  ك��ان��ت 
�ختاره �الأخ��ن ك�ين الأد�ء �شخ�شيات �شطحية 
�أو �شريرة لكنه ال يعرت�س على ذل��ك الأن��ه مل 

يجد خيار�ً �آخر كما يق�ل.
�لتز�ماته  �أن  ع���ام���اً(   64( غ����دم���ان  ي��ع��ت��رب 
�مل�شتمرة يف عامل �الأفالم و�لتلفزي�ن و�مل�شرح 
ب���اأن���ن���ي متعب  ����ش��ت��ن��زف��ت ق�����ت����ه: )�أع��������رتف 

فعاًل!(.

م�صرح
برودو�ي  يف  لت�ه عر�شاً  غ���دم��ان  ج���ن  �أن��ه��ى 
)�ل�شفحة   The Front Page مل�شرحية 
�الأوىل( مع ناثان الين و�أنهكته تلك �لتجربة: 
)حني عدُت �إىل �مل�شرح بعد �شن��ت من �لغياب، 

ِدئة يّف. �كت�شفُت ج��نب �شَ
قّيماً  در���ش��اً  تعّلمُت  �شريعاً.  �لعمل  �إي��ق��اع  ك��ان   

لكني �أعرتف باأنني منهك.
 �أ�شبُت بالتهاب رئ�ي ثالث مر�ت. مل �أ�شتطع 
�أن �أ�شتجمع �لطاقة �لكافية كي �أبد�أ مبمار�شة 
جزء�ً  لتمنع  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �جل�شدية  �لتمارين 

كبري�ً من تلك �مل�شاكل(.
لكنه كان يع�د دوماً �إىل ذلك �مل�شرح حيث قّدم 
نح� 120 عر�شاً نظر�ً �إىل �شد�قته �لقدمية 
م���ع الي����ن: )�أع�����رف ن���اث���ان م��ن��ذ ع���ام 1976 
و�أ�شتمتع بالعمل معه دوماً. �أنبهر مبا يقّدمه. 

�إنه �شخ�س متاألق ومده�س(.
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خرباء تغذية ين�سحون با�ستخدام 
الكرمية النباتية ملر�سى  ال�سكر

�مل�شبعة  �ل��ك��رمي��ة  ����ش��ت��ب��د�ل  باأهمية  �لفرن�شي�ن  �لتغذية  خ���رب�ء  ين�شح 
بالده�ن ببديلتها �لنباتية �لتى ال حتت�ى على �لالكت�ز �أو �لده�ن �مل�شبعة 
و�جل�ز  �لل�ز  مثل  �لزيتية  و�لبذور  �لفاكهة  من  ��شتخال�شها  يتم  و�لتى 

وحب�ب �ل�ش�يا و�الأرز، وفقا خلبرية �لتغذية �لفرن�شية ليديا دوب��.
�لغنى  �ل�شم�س  ع��ب��اد  زي��ت  �إ���ش��اف��ة  الأه��م��ي��ة  �لفرن�شية  �خل��ب��رية  و�أ����ش���ارت 
و�الأمعاء  �لقلب  مر�شى  �لنباتية  �لكرمية  هذه  لتنا�شب   ،6 – باالأوميجا 
ال  �إنها  حيث  �ل�شكر،  ملر�شى  بالن�شبة  ��شتخد�مها  ميكن  كما  �حل�شا�شة.. 
�مل�شبعة..  �لده�ن  من   1% ونح�  �لده�ن  من   3% على  �ش�ى  حتت�ى 
لذلك ميكن ��شتخد�مها مع مري�شى �لك�لي�شرتول كذلك ��شحاب �ل�شغط 

�ملرتفع ي�شتخدم�نها الن ن�شبة �مللح �لبحرى �مل�شاف �إليها �شعيفة.

لقاح النحل الغنى بفيتامني »ب« 
يعمل على تن�سط اجلهاز املناعى

" وفريقه  " �آفريل    �أظهرت �الأبحاث �لعلمية �لتى �أجر�ها �لدكت�ر �لفرن�شي 
�ملتخ�ش�س يف عالج �جلهاز �ملناعى فى جامعة "باري�س"، �أن لقاح �لنحل �لذي 
يتم تط�يره من �لزه�ر يحت�ى على ن�شبة مرتفعة من �لربوتينات ترت�وح ما 
بني 15 - 40 % وفقا لن�عية �لزه�ر، فه� غنى بفيتامني / ب / و �ل�شيليني�م 
، �لذي يق�ى �جلهاز �ملناعي كما �أنه يح�شن عمل �لغدد �لدرقية �إىل جانب �أنه 
�ل�ش�بر يحت�ى  �لغذ�ء  �أن هذ�   ، �البحاث  و�أو�شحت  �ل�شتاء.  �أمر��س  يقي من 
تن�شيط  تعمل على  لبنية  % و خمرية   20 �إىل  ت�شل  �الألياف  ن�شبة من  على 
�مليكروبات  مقاومة  يف  �أ�شا�شيا  دور�  تلعب  �لتي  �ملفيدة  �ملع�ية(  )�جل��رث���م��ة 
�أربعه  �إىل  ت��رت�وح ما بني ثالثة  مل��دة  بعد جتميده  �للقاح  ه��ذ�  �أخ��ذ  و�الأف�شل 
�أ�شابيع . و�أ�شار �لدكت�ر �لفرن�شي �أن كل �للقاحات لي�شت مت�شاوية فنجد لقاح 
�أما لقاح  �لبل�ط ه� م�شاد لالأك�شدة،  �أب� فروة/ من ف�شيلة  �لق�شطل/  �شجر 
�شجر �لزعرور فه� غنى بالربوتينات �لنباتية �أما �شجر �لق�شت��س فه� �أف�شل 

�شديق للجهاز �ملناعى الحت��ئه على �خلمرية �للبنية �لتى حتمى �الأمعاء.

النباتي للربوتني  غذائية  عنا�سر   6
من  �أف�شل �شحياً  �لنباتي  �لربوتني  تناول  �أن  �إىل  در��شة حديثة  ت��شلت 
باملقارنة  �ل���ف��اة  �إىل خف�س خطر  ي���ؤدي  �ل��ربوت��ني �حل��ي����ين، كما  تناول 
وَذَكَرْت  �حلي��ين.  �لربوتني  تناول  يف  �الإف��ر�ط  ي�شببها  �لتي  باالأمر��س 

�لدر��شة 6 عنا�شر غذ�ئية ُتعترب م�شدر�ً َجيَِّد�ً للربوتني �لنباتي وهي:
– �ل�ش�يا.  1

�لكاملة. – �حلب�ب   2
�لل�ز. وزبدة  �ل�ش�د�ين،  �لف�ل  وزبدة  – �ملك�شر�ت،   3

�خل�شر�ء. �الأور�ق  ذ�ت  – �خل�شرو�ت   4
– �لكين��.  5

�الأ�شمر. – �الأرز   6

؟ �الأزهر  جامعة  تاأ�ص�صت  • متى 
- يف �لقاهرة عام 970م

؟  �لهند  يف  �ملقد�س  �لنهر  ��صم  • ما 
-نهر �لغاجن

؟ �الألب  جبال  يف  قمة  �أعلى  • ما 
- م�ن بالن

؟ �لهنغاريني  يتكلمها  �لتي  �للغة  • ماهي 
- �ملجرية 

؟ تري�نيا  عا�صمتها  �لتي  �لبلدة  • ماهي 
 �ألبانيا 

؟ وليلة  ليلة  �ألف  ق�ص�س  ت�صم  ق�صة  • كم 
- 264ق�شة 

�لذهب. مباء  تكتب  كانت  و  �جلاهلي  �ل�شعر  يف  �لقدمية  �لق�شائد  �أو  �ملعلقات  هي  • �ملذهبات 
�لرنان. �الأ�شفر  ��شم  �لذهب  على  يطلق�ن  كان��  قدمياً  • �لعرب 
. ذهب  �إىل  �لرت�ب  يح�ل  باأنه  �لقدمي  �لتاريخ  يف  ��شتهر  • قارن 

. بالقري�ط  �ملا�س  و  باجلر�م  ي�زن  • �لذهب 
�لذهب. تر�ب  ه�  �لترب  �أن  و  �لزبرجد  ه�  ثان  �أ�شم  له  • �لزمرد 

�ل��حدة. �لثانية  يف  مرة   )32( ح��يل  جناحها  تهز  • �لذبابة 
وحدها. لها  �ملت��فر  �ملاء  لي�شبح  لها  �ملجاورة  �لنباتات  به  تقتل  �شماً  تفرز  �لنباتات  • بع�س 

مرت. كيل�  ن�شف  بعد  على  �الإن�شان  ر�ئحة  ي�شم  • �لفيل 
�ملر�س. ب�شبب  تنتحر  لكنها  و  مت�ت  ال  • �لن�ش�ر 

. �لذبابة  �لع�شف�ر  ه�  �لعامل  يف  ع�شف�ر  • �أ�شغر 
ثانية.  30 بلغ  �لعامل  يف  م�شرحية  وقت  • �أق�شر 

الفالح  احلامل
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فو�ئد �لقرنبيط 
�أع����ل����ن ب���اح���ث����ن ف����ى والي����ة 
�أن  ن��ي���ج��ر���ش��ى �الأم���ري���ك���ي���ة 
بع�س  و  �ل��ق��رن��ب��ي��ط،  ن���ب���ات 
�ل�شغرية  �خل�������ش���ار  �أن����������ع 
�حل��ج��م و�ل�����ش��ب��ي��ه��ة ب���ه مثل 
�أن  مي����ك����ن  "�لربوكلي" 
ت���خ���ف�������س خ���ط���ر �الإ�����ش����اب����ة 

بال�شرطان �ل�ر�ثي.
�لباحثني  ف���ري���ق  و�أو������ش�����ح 
�ل�"�شلف�ر�فني"  م�����ادة  �أن 
�مل�ج�دة فى هذه �خل�شر�و�ت 

ميكن �أن متنع من� �خلاليا �ل�شرطانية عند �لفئر�ن.
�ل�شرطانات  �أهمية منع مثل هذه �خل�شر�و�ت لنم�  وركزت �لدر��شة على 

�ل�ر�ثية و�لتى لها عالقة باخلريطة �جلينية لالإن�شان.
�أمر��س  من  �ل�قاية  يف  ق���ي  تاأثري  له  �لقرنبيط  �أن  �ملعروف  من  كذلك 
بع�س  وي�شري  �أ�شب�عياً،  مرتني  �لقرنبيط  بتناول  �الأطباء  ون�شح  �لقلب، 
ب�شكل  �حلماية  ي�فر  ي�مياً  منه  ب�شيط  ج��زء  ول���  تناول  �أن  �ىل  �خل��رب�ء 

كبري.
بن�شبة عالية يف  �ل�"�شلف�ر�فني" ترتكز  �ن مادة  �لفح��شات  �أظهرت  وقد 
�الأيام �لثالثة �الأوىل لرب�عم �لقرنبيط، وكذلك �للفت و�ل�شبانخ يحت�يان 

على مثل هذه �ملادة.

�لذين  %20 من  �أن  در��شة كندية حديثة  ذكرت 
�لعامل،  ح���ل  �ل��دم  �شغط  بارتفاع  ت�شخي�شهم  مت 
خ�شع��  جميعهم  الأن  �حل��ال��ة؛  ه��ذه  لديهم  لي�س 
�لذين  �الأطباء  ب�شكل خاطئ من قبل  للت�شخي�س 
ي�شتخدم�ن �أجهزة يدوية لقيا�س �شغط �لدم بدال 
من �أجهزة فح�س �رتفاع �شغط �لدم �الإلكرتونية 
�أدق  تك�ن  �لتي  �ل��ذب��ذب��ات  �أج��ه��زة  با�شم  �مل��ع��روف��ة 
�لطبي  �الجتماع  عامل  وقال  لال�شتخد�م.  و�أ�شهل 
مبركز �أبحاث م�شت�شفى جامعة م�نرتيال و�مل�شارك 
كات�ش�رو�شكي":  "جان��س  �لدر��شة  يف  �لرئي�شي 
متالزمة  ت�شمى  م��ا  �أي�����ش��ا  الح��ظ����  �لباحثني  �إن 

حدوث  �إىل  ت�شري  �لتي  للطبيب  �الأبي�س  �ملعطف 
�رتفاع �شغط �لدم ب�شبب �ملعطف �الأبي�س للطبيب 
�لطبيب و�لتفاعل معه.  �ملري�س يف عيادة  ووج���د 
و�أو�شح �أن قيا�س �شغط �لدم بالطريقة �ل�شحيحة 
يتطلب فرتة ترت�وح بني 12 و15 دقيقة لل�شماح 
للمري�س باال�شرتخاء قبل قيا�س �شغط �لدم، وه� 

�الأمر �لذي ال يحدث غالبا.
�الآلية  �الأجهزة  �أن  �إىل  �لكندية  �لدر��شة  وخل�شت 
ل��ل��ح�����ش���ل ع��ل��ى ق������ر�ءة �شحيحة  ه���ي �الأف�������ش���ل 
متالزمة  حت�شب  �أن  ميكن  الأن��ه��ا  �ل���دم؛  ل�شغط 

معطف �لطبيب.

درا�سة تك�سف معلومات خطرية عن الإ�سابة بـال�سغط

كان هناك فالحا فقري� يق�شي ي�مه يعمل وم�شاءه يحلم مل يكن ميلك يف هذه �لدنيا غري د�ره �ل�شغرية 
ودجاجة تبي�س جمع بي�شها يف �شلة �شغرية وو�شعها يف فر��شه حتى الي�شل �ليها �لفار .

�لغرفة  �مامه يف  �لتي تتحرك  تناول ع�شاءه جل�س على فر��شه ينظر للدجاجة  �أن  ويف �حد �الي��ام وبعد 
فقال: لقد جمعت لها �الن ع�شر بي�شات وعندما ي�شبحن 21 �شاجعلها ترقد عليه فيفق�س �لبي�س 21 
كتك�تا �تركها لتكرب ثم ت�شع بي�شا كثري� �تاجر يف ن�شفه و�جعلها ترقد على ن�شفه �الخر فيفق�س كتاكيت 
ي��ت����ل��د�.. ورمبا  وخ��روف��ا  و����ش��رتي عنزة  و�بيع منها  �لكثري  وي�شبح عندي  �ل��دج��اج  ويزيد  �ك��رث فتكرب 
��شرتيت بعد ذلك بقرة �شغرية لتلد يل ث�ر� ويك�ن �لدجاج قد ��شبح ع�شر�ت وع�شر�ت ويك�ن هناك عدة 
خر�ف وعنز�ت وقتها �ذهب �ىل �ل��يل و�خطب �بنته لت�شبح زوجة يل ثم تلد يل ولد� ي�شبح ه� ذر�عي 
�المين �ربيه كما ��شاء و�تعارك معه الجعله رجال وعندما تتدخل يف ذلك زوجتي ��شرخ عليها و��شربها 
و�رف�شها هكذ� بقدمي و�ق�ل لها �ذهبي يا �بنة �لتي�س، ثم رف�س برجله رف�شة ق�ية �طاح بها �شلة �لبي�س 
من �لفر��س فانك�شر كل �لبي�س وذهبت كل �حالمه، وهذه �ول كارثة، �ما �لكارثة �الخرى فان �ل��يل كان 
مير بج��ر بيت �لفالح و�شمع حلمه كله فدخل على �لفالح كالث�ر �لهائج و�م�شك به و�شربه �شربا مربحا 
ثم قال له: هذ� النك رف�شت �بنتي بقدمك والنك �شبهتني بالتي�س وثالثا النك جتر�أت وتزوجت من �بنتي 

لعنك �هلل.


