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الربتقال �سالح جديد ملحاربة ال�سرطان

اأن تغذية املرء بكميات  اأمريكيون عن  اأجراها باحثون  ك�سفت درا�سٌة 
كبرية من فيتامني �سي ، ميكن اأن تلعب دوراً يف مواجهة ال�سرطان.

و�سملت الدرا�سة التي جرت على يد باحثني يف جامعة اآيوا الأمريكية 
اأحد ع�سر من امل�سابني ب�سرطان الدماغ، مت حقنهم يف الوريد بكميات 

من هذا الفيتامني ثالث مرات اأ�سبوعياً ملدة �سهرين.
ومن �ساأن هذا الأ�سلوب منح الإن�سان كميات من فيتامني �سي تزيد 
تناول  عببر  ج�سده  عليها  يح�سل  الببتببي  تلك  على  مبببرة،  األبببف  بببواقببع 

املاأكولت الغنية بهذه املادة.
الفيتامني  هببذا  اأن  يف  يتمثل  بال�سرطان  للم�سابني  البب�ببسببار  فالنباأ 
املوجود يف مواد غذائية مثل الرتقال واللفت والفلفل يكافح الأورام 
الببببدم، وهبببو مببا يجعل  بببنبب�ببسبباٍط مبببجببرد دخببولببه جمبببرى  ال�سرطانية 
اخلاليا التي تتاألف منها هذه الأورام، اأقل قدرة على مقاومة اأ�ساليب 

العالج الإ�سعاعي والكيمياوي.
بجانب ذلك، مل ُتخّلف هذه اجلرعة الهائلة من فيتامني �سي �سوى 
اأعرا�ٍض جانبية معتدلة، تتعلق بزيادة مرات ق�ساء احلاجة واملعاناة 
من جفاف يف الفم.  وبح�سب �سحيفة َديلي َميل الريطانية، يعكف 
العلماء منذ اأكرث من اأربعة عقود على درا�سة اإمكانية ال�ستفادة من 

هذا الفيتامني كعالٍج ملر�سى ال�سرطان.
ولكن الدرا�سات التي �سبقت تلك التي نحن ب�سددها حالياً، مل تكن 
تناول  اأن  اإىل  الأبببحبباث  هببذه  بع�ض  اأ�ببسببارت  فقد  مب�سرة.  نتائج  ذات 
فيتامني �سي قد يزيد خماطر الإ�سابة بال�سرطان عر اإ�سهامه بدوٍر 

يف عملية بيولوجية من �ساأنها اإتالف احلم�ض النووي »دي اإن اآيه«.

يقدم عر�ض زواج مزيف ليح�سل على طبق حلوى 
من  جمبباين  طبق  على  للح�سول  ذكية  حيلة  اإىل  اأمريكي  �ساب  جلبباأ 
احللوى بعد تناول وجبة طعام برفقة �سديقته، حيث تقدم بعر�ض 
النادلون  �سدقه  اأن  بعد  ُمببراده  على  وح�سل  املطعم،  يف  وهمي  زواج 
والإدارة. بعد يوم �سيء، قرر كل من كاتي دميوتروفيت�ض )19 عاماً( 
وجبة  على  يح�سال  اأن  عاماً(   17( ناغل  األيك�ض  املف�سل  و�سديقها 
طعام يف اأحد املطاعم يوم ال�سبت املا�سي، وعندما حان موعد التحلية، 

قرر األيك�ض اأن يخدع طاقم املطعم.
اأنه على و�سك تقدمي  واأخرها  املطعم،  نادلة يف  اإىل  األيك�ض  وتوجه 
اأكمل وجه، عندما تقدم  عر�ض زواج، واأدى بعد ذلك التمثيلية على 
بخامت خطبة ل�سديقته على طاولة املطعم، وطلب من النادلة توثيق 

هذه اللحظات والتقاط ال�سور، بح�سب موقع اإليت ديلي.
وجنحت هذه اخلطة، و�سدق كل من كان يف املطعم اأن األيك�ض تقدم 
اأن  ذلببك  مببن  والأهبببم  لهما،  و�سفقوا  كبباتببي،  مببن  فعلي  زواج  بعر�ض 

ال�سابني ح�سال على وجبة حلوى جمانية.
وبعد جناح هذه اخلدعة، يخطط األيك�ض وكيلي لتكرارها يف مطاعم 
اأخرى، لكن يتوجب عليهم جتنب ن�سر املزيد من ال�سور على تويرت، 
خوفاً من افت�ساح اأمرهما.  ويبدو اأنهما قد حتول اإىل م�سدر اإلهام 

للعديد من ال�سبان الذين يرغبون بتناول وجبات حلوى جمانية. 

توقف �سفرات مروحة كهربائية بل�سانها
حققت امراأة اأ�سرتالية رقماً قيا�سياً يف اإيقاف �سفرات مروحتني خالل 
دقيقة واحدة با�ستخدام ل�سانها اأثناء عر�ض على اإحدى قنوات التلفزة 
بعدما  القيا�سية  لالأرقام  �سجل غيني�ض  اإلي�ض  زوي  الإيطالية.  دخلت 
ريكورد" الرتفيهي،  دي  �سو  "لو  برنامج  مده�ساً خالل  قدمت عر�ساً 
خالل  بل�سانها  كهربائيتني  مروحتني  �سفرات  ببباإيببقبباف  قامت  بعدما 
دقيقة واحدة.  ومتكنت األي�ض من حتطيم رقمها القيا�سي ال�سابق عر 
بينما  لإيقافها،  فقط  مببرة   16 املروحتني  �سفرات  بني  ل�سانها  اإقحام 
املرة  مببرة يف   20 املروحتني  �سفرات  داخببل  ل�سانها  اإدخببال  تطلب منها 
ال�سابقة.  وكانت اإلي�ض قد حققت اأرقاماً قيا�سية اأخرى يف املا�سي، حيث 
متكنت يف اأحد عرو�سها ال�سابقة من فتح اأكر عدد من م�سائد الفئران 
ت�سني هولتغرين  زوجها  ويعتر  ل�سانها.   با�ستخدام  واحببدة  دقيقة  يف 
�ساحب اأف�سل رقم قيا�سي يف اإطفاء اأكر عدد من نريان امل�ساعل بل�سانه 
خالل دقيقة واحدة، بالإ�سافة اإىل ابتالع اأكر عدد من اخلناجر حتت 
املاء، ورفع اأثقل وزن با�ستخدام جفن عينه، وفق ما ورد يف موقع "يو بي 

اآي" الإلكرتوين.  
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ب�سبب الديانة... تزوجا اأربع مرات
الزواج بني اتباع الديانات املختلفة من اأكرث الأمور ح�سا�سية يف بالد مثل 
الهند، لكن بع�ض الأزواج ا�ستطاعوا ك�سر هذه القيود و�سق طريقهما مع 
اأوقببات �سعبة حتى  واأنكيتا زوجان هنديا واجها  البع�ض. فايز  بع�سهما 
م�سلم  �ساب  ففايز  عائلتها،  ملعار�سة  نظرا  معا،  بالعي�ض  حلمها  يحققا 

فيما تنتمي اأنكيتا اإىل الديانة الهندو�سية.
اإذ  اأربع مرات ب�سور خمتلفة،  اأجري  اأن حفل الزفاف  واملثري يف الق�سة 
تزوجا يف معبد هندو�سي وحمكمة وعلى ال�ساطئ، وعقدا الزواج كذلك 
تاميز عن مدونة  نقلت �سحيفة خليج  الكتاب، وفق ما  يف م�سجد كتب 

اأنكيتا.
الإ�سالم  اأن  كانت  اأ�سرتي  لدى  املخاوف  اأكببر  اأحببد  "اإن  العرو�ض  وقالت 
ي�سمح للرجل بالزواج باأربع ن�ساء، لكن ما حدث اأن العناية الإلهية اأنهت 

هذه القلق فقد تزوجنا اأربع مرات.
وقالت اإن زوجها اأنفق عامني يف حماولة اإقناع والدهما بالزفاف، وبعد 

ا�ستنفاد الفر�ض، وكمالذ اأخري، قرر الزوجان حتديد موعد العرو�ض.
ولن  اأوا�سمها  دينها  تغري  يدعها  لن  اأنكيتا:  والببد  يقنع  العري�ض  وراح 
اأكل غري النبات، كما لن يرغهما على اتباع ثقافته، واأكد  يجرها على 
اأنه لن يتزوج بامراأة اأخرى. لكن ردة فعل الأب كان �سادمة، فلم يتجاوب 
مع اأمر حفل الزفاف فاأكد معار�سته لذلك و�سيقاطع ابنته يف حال قررت 

العي�ض مع زوجها.
الزفاف،  حببفببل  عببقببد  عري�سها  مببع  وقببببررت  لببواقببعببهببا  ت�ستلم  مل  الببفببتبباة 
وت�سيف: لقد مر عامان على ذلك الزواج الزوج الرائع. اأ�سبحت حياتنا 

�سعيدة بف�سل احتادنا .

بيع دوالر بـ3.3 
مليون دوالر 

عام  من  الف�سة  من  اأمريكي  دولر  بيع 
دولر  مببلببيببون   3.3 مببببببلببغ   1804
يف واحببببد مبببن �ببسببلبب�ببسببلببة مببببببزادات حققت 
مليون   100 جتببببباوز  قببيببا�ببسببيببا  مبببببلببغببا 
�ببسببهببرية جلمع  خببا�ببسببة  ملببجببمببوعببة  دولر 
العمالت املعدنية. وبيع الدولر الف�سي 
نوعه يف  دولرات من  ثمانية  اأحببد  وهببو 
املببببزاد يبببوم اجلببمببعببة يف بببالببتببيببمببور. وكان 
200 عملة  اأكببببرث مببن  البببببدولر �ببسببمببن 
املببزاد. وحققت �سل�سلة  معدنية بيعت يف 
2015 مبيعات  بببداأت يف  التي  املبببزادات 
بلغ جممل حجمها 107 ماليني دولر 
ح�سبما قالت �ستاك�ض بورز جالريز التي 

اأجرت املزادات مع �سوذبي. 
وميلك هذه املجموعة ماك بوجو مطور 
الببعببقببارات يف دال�بببض وابببنببه بببرنببت الذي 
يبببقبببوم بببجببمببع البببعبببمبببالت املببعببدنببيببة منذ 

ال�سبعينات.
وا�بببببسبببببرتى كبببيبببفبببني لبببيبببببببتبببون وهببببببو من 
كاليفورنيا وجون األبانيز من نيوجريزي 
وذلك  م�سرتك  ب�سكل  الف�سي  البببدولر 
يف  الرجلني  با�سم  متحدث  قال  ح�سبما 

ر�سالة بالريد اللكرتوين.

طفل متوحد 
ومبدع بالر�سم

م�ساب  لبببببببنبببان  يف  طبببفبببل  جببمببيببل 
اللوحات  ر�سم  يف  يبدع  بالتوحد، 
ع�سر  يبلغ  ما  ير�سم  وكان  الفنية، 
بلغت  وعبببنبببدمبببا  يبببومبببيبببا،  لببببوحببببات 

لوحاته املئة اأقيم لها معر�ض.
وا�بببببسبببببطبببببراببببببات طببببيببببف البببتبببوحبببد 
هبببببي عبببببببببببارة عبببببن جمبببمبببوعبببة من 
يف منو  املبببعبببقبببدة  ال�ببببسببببطببببرابببببات 
امل�سطلح  هبببذا  ويببتببنبباول  البببدمببباغ، 
مر�ض  قبيل  مببن  حبببالت  ال�سامل 
التفكك  وا�بببسبببطبببراببببات  البببتبببوحبببد 
ومتالزمة  الببطببفببولببة  مببرحببلببة  يف 
ملنظمة  وفبببقبببا  وذلببببببك  اأ�ببببسببببرغببببر، 

ال�سحة العاملية.
ويف هذه ال�سطرابات يواجه الفرد 
املجتمع  مع  التفاعل  يف  �سعوبات 
والتوا�سل معه، وحمدودية وتكرار 
الهتمامات والأن�سطة التي لديه.

باملقابل قد يرع بع�ض الأ�سخا�ض 
امل�سابني بال�سطراب يف املو�سيقى 
ملركز  وفقا  والفنون،  والريا�سيات 
امللك  التوحد يف م�ست�سفى  اأبحاث 

في�سل التخ�س�سي يف ال�سعودية.
ويببحببتببفببي الببعببامل الببيببوم الأحببببد 2 
اأبريل ني�سان اجلاري باليوم العاملي 
و�سعار  التوحد،  مبر�ض  للتوعية 
ال�ستقاللية  "نحو  البببعبببام  هببببذا 
وفقا  امل�سري"،  وتببقببريببر  الببذاتببيببة 

ملوقع الأمم املتحدة الإلكرتوين.

ينتقم من طليقته 
على طريقته اخلا�سة

انببتببقببم رجبببل �ببسببعببودي مببن زوجته 
ا�ست�سدار  يف  موؤخرا  جنحت  التي 
وذلك  منه،  باخللع  ق�سائي  حكم 
بطريقة غريبة متثلت يف حتميلها 
خمببالببفببات مبببروريبببة ببببحبببوايل 75 
با�ستخدامه  �ببسببعببودي،  ريبببال  األبببف 
واتهمت  با�سمها.  م�سجلة  �سيارة 
املببطببلببقببة الببب�بببسبببعبببوديبببة، وهبببببي من 
ال�سابق  �سكان مدينة جدة، زوجها 
بعد ح�سولها على  بالنتقام منها 
موؤكدة  باخللع منه،  حكم ق�سائي 
عر  منها  بالنتقام  يكتِف  مل  اأنببه 
قام  بببل  فقط،  املببروريببة  املخالفات 
�سحيفة  وقالت  �سيارتها.  باإتالف 
املرور  اإدارة  اإن  ال�سعودية،  عكاظ 
فتحت حتقيقاً  جببدة،  يف حمافظة 
تببلببقببيببهببا بالغ  ببببعبببد  املببببو�ببببسببببوع،  يف 
طالبت  التي  املطلقة،  من  التهام 
�سور  مبراجعة  املخت�سة  اجلهات 
لإ�سقاطها  املخالفات،  وفيديوهات 

عنها، وحتويلها ملرتكبها.
و�ببسبببببق ملببببرور جببببدة، اأن اأ�ببسببقببط يف 
مرورية  خمبببالبببفبببات  �ببسببابببق  وقببببت 
عن  ريبببال  األبببف   300 اإىل  و�سلت 
زوجها  ارتكاب  ثبت  بعدما  �سيدة، 
منها،  انتقاماً  للمخالفات  املخلوع 

باعتباره م�ستخدم املركبة.

اال�ستيقاظ! عند  العينني  النتفاخ  اأ�سباب   4

ثمان  بعد  منتفختان  عيناك  �أن  يوما  الحظتي  ه��ل 

باأنك مل  متاأكدة  �أي�ضا  �لنوم، وكنت  �ضاعات عميقة من 

تبكي �أثناء نومك!

�إن �نتفاخ �لعينني غالبا ب�ضبب �حتبا�س �ل�ضو�ئل وهو �أمر 

�ضائع، ومعظم �لوقت غري �ضار، ومع ذلك، ميكن �أن يكون 

ولكن  �ضريع،  حلل  ويحتاج  عميق  �لعينني  �نتفاخ  �ضبب 

�خلرب �ل�ضار هو �أننا ن�ضتطيع مالحظة م�ضاكل �أج�ضامنا 

وهنا  �لب�ضيطة  �لتغري�ت  عرب 

�أ���ض��ب��اب   4 ���ض��ن��ع��رف��ك ع��ل��ى 

عند  �لعينني  الإنتفاخ 

�ال�ضتيقاظ :

ال�سوديوم  .1
امللح يف  الكثري من  اأخبار طبية، وجببود  كما ذكر من قبل 
بحاجة  نحن  الببتببوازن  ولتحقيق  الببتببورم،  ي�سبب  اجل�سم 
امللح،  تناول  من  واحلببد  املياه  من  كافية  كمية  �سرب  اإىل 
فاإن  كبباٍف  ال�سوديوم دون ماء  الكثري من  فبباإذا كان لدينا 
اجلفاف،  ملنع  بال�سوائل  منه  الزائد  بنقل  تقوم  اأج�سامنا 
امللح  ومببعببظببم  الببعببيببون،  انببتببفبباخ  �سي�سبب  بالطبع  والببببذي 
اأو  املعلبات  عببر  يكون  عليه  نح�سل  الببذي  ال�سوديوم  اأو 
الأطعمة ال�سريعة، لذا عليك التقليل من الأطعمة الغري 

�سحية و�سرب املاء بكرثة.
الروتني نق�ض   .2

نق�ض  فاإن  الطب بجامعة هارفارد،  كلية  ذكرته  ملا  ووفقا 
اأن ي�سببه �سوء التغذية  – الذي ميكن  الروتني يف الدم 
والكلى واأمرا�ض الكبد – ي�سبب تورم يف ج�سمنا، وظيفة 
تاأكد  لذلك  الببزائببدة.  ال�سوائل  مببن  التخل�ض  هببو  البببزلل 
من اأن تاأكل حمية �سحية لينتج ج�سمك كل الزلل الذي 

حتتاجه.
الكلى وظائف  يف  �سوء   .3

النببتببفبباخ حبببول الببعببيببنببني وخببا�ببسببة يف البب�ببسببببباح، قببد يكون 
عالمة على اأمرا�ض الكلى، فوفقا لالأخبار الطبية اليوم، 
فاإن الكلى قد ل ت�ستطيع التخل�ض من ال�سوديوم يف الدم. 
كما ذكر اأعاله، ي�سبب الكثري من ال�سوديوم وذمة. الكلى 
ميكن اأي�سا ال�سماح الزلل ترك اجل�سم، ال�سوائل الزائدة، 
الغثيان،  ت�سمل  املزمنة  الكلى  اأمببرا�ببض  اأعببرا�ببض  اأن  كما 
والكاحلني،  الببقببدمببني  وتبببورم  والببقببيء  بالتعب  والبب�ببسببعببور 

واآلم يف  اجلببلببد،  ال�سهية، واجلببفبباف واحلببكببة يف  وانببعببدام 
مع  منها  اأي  لديك  اإذا ظهر  لببذا  التبول.  يف  واأمل  الظهر 

انتفاخ العينني فعليك الذهاب للطبيب.
الكربوهيدرات من  الكثري  تناول   .4

نظام  اتباع  اأن  لل�سحة  الوطني  للمعهد  درا�سة  واأظهرت 
من  املزيد  اإفبببراز  اإىل  يببوؤدي  الكربوهيدرات  عببايل  غذائي 
الأنبب�ببسببولببني واحببتبببببا�ببض البب�ببسببوديببوم، وبببالببطبببببع كببلببمببا زاد 
حاويل  لذا  لدينا،  املاء  احتبا�ض  �سي�سبب  فاإنه  ال�سوديوم 
امل�سنعة والكربوهيدرات  الغذائية  املواد  البقاء بعيدة عن 

لتقللي من النتفاخ.

كيف تتخل�ضي من �نتفاخ �لعينني
ال�ساي:  .1

فال�ساي  البب�ببسبباي  نبببوع  عببلببى  لببن نختلف  هبببذه احلببالببة  ويف 
انتفاخ  الغر�ض يف تهدئة  الأخ�سر والأحمر يوؤديان نف�ض 
اجلفون حيث اأن الكافيني ي�ساعد على اإعاقة الدم الزائد 
من الإندفاع يف الأوعية الدموية للعينني لذلك يقلل من 
انتفاخها يف حني اأن ال�ساي الأخ�سر يحتوي على م�سادات 
الأك�سدة التي ت�ساعد على تقليل التهيج. ميكنك ا�ستخدام 
 5 اإىل   3 ال�ساي وو�سعهما على جفنيك من  كي�سني من 
ويف  املرغوبة  النتائج  يعطي  حتى  ال�سرتخاء  مع  دقائق 
ال�سيف من الأف�سل اأن ت�سِع الكي�سني يف الثالجة قبل اأن 

ت�سعيهما على عينيك من اأجل زيادة يف اإنعا�ض عينيك
اخليار:  .2

ا على  لي�ض اخليار طعم لذيذ فح�سب بل اإنه يحتوي اأي�سً

مواد قاب�سة مما يقلل من اندفاع الدم يف اجلفون. ا�ستلِق 
على  ميتديرتني  اخليار  من  قطعتني  و�سِع  ظهرك  على 
جفونك وهي مغلقة وا�سرتٍخ من 5 اإىل 10 دقائق و�سوف 

حت�سلني على نتائج مر�سية
البطاط�ض:  .3

البديل  الطب  و�سفات  بني  البطاط�ض  ا�ستخدام  ينت�سر 
اللتهابات فهي  وبع�ض  ال�سداع  اأوروبببا وخا�سة عالج  يف 
حتتوي على مواد م�سادة لاللتهاب مما يعني انها مفيدة 
طريق  عن  البطاط�ض  ا�ستخدام  وميكنك   . للعينني  جدا 
�سلقها �سلًقا جيًدا ثم تقوم ب�سرها جيًدا وو�سعها يف قطعة 
قما�ض خفيفة نظيفة بحيث تقوم بها عمل كمادات جلفون 

العينني ملدة 15 دقيقة
البارد: املياه   .4

الباكر  ال�سباح  يف  البادرة  املياه  كمادات  اإ�ستخدام  ميكنك 
10 دقائق حيث ل يوجد وقت لعمل كمادات اخليار  ملدة 
اأو البطاط�ض كما اأنها �ستعطي لعينيك الإنتعا�ض والتاألق 

املطلوب
ن�سائح يجب تذكرها:

ا�سطرابات  ببببدون  جيد  ب�سكل  الببنببوم  عليِك  يجب   .1
واحلببر�ببض عببلببى الببوقببت الببكببايف مببن الببنببوم بحيث ل يقل 

عن 6 �ساعات يومًيا
و�سيًفا  �ستاًء  املياه  من  الكثري  �سرب  على  احلر�ض   .2

وخا�سة يف ال�سيف تعوي�ض الرتطيب الالزم للج�سم
على  يببحببتببوي  البببذي  الببطببعببام  تببنبباول  عببلببى  احلببر�ببض   .3

الكثري من اخل�سر والفاكهة

تاأخري احلمل ي�ساعد على 
اإجناب اأطفال اأذكى واأطول

الأطببببفببببال  اأن  اأملبببببببباين  ببببريبببطببباين  ببببحبببث  وجبببببد 
من  متاأخرة  مرحلة  يف  اأمببهببات  تنجبهن  الذين 
ولياقة  وطببوًل  تعليماً  اأكببرث  يكونون  اخل�سوبة 
�سغريات  وهن  اأمهاتهن  تنجبهن  مبن  مقارنة 
الذهنية  ال�سورة  النتائج  هذه  وتغرّي  ال�سن.  يف 
املببراأة يف ُعمر مبكر  ال�سائعة التي حتّبذ اإجنبباب 
�سحة  تكون  اأن  ل�سمان  احلمل  تاأخري  وتفادي 

املولود اأف�سل.
وبببحبب�ببسببب مببا تببو�ببسببل اإلببيببه الببببباحببثببون يف معهد 
رو�ستوك  يف  ال�سكانية  للدرا�سات  بالنك  ماك�ض 
باأملانيا تبني اأن اإجناب الأم يف عمر الب 40 اأو ما 
بعده ي�ساعد على اأن يكون الأطفال اأكرث طوًل، 
واأن يحققوا نتائج اأف�سل يف تعليمهم، واأن تكون 

لياقتهم البدنية اأف�سل.

للو�سول اإىل هذه النتائج قام الباحثون بتحليل 
عامي  بببني  ولبببدوا  �سخ�ض  مليون   1.5 بببيببانببات 
ربط  على  التحليل  واعتمد  و1991،   1960
الإجنببباب،  عند  الأم  ُعببمببر  هببي:  معينة،  عنا�سر 
البدنية،  لببيبباقببتببهببم  ومببببببدى  الأببببببنببببباء،  وطببببببول 
ونببتببائببجببهببم البببدرا�بببسبببيبببة يف املبببدر�بببسبببة، ثبببم مدى 

قدرتهم على اللتحاق باجلامعة.
ديفيلومبنت  اأنببد  "بوبيولي�سن  لببدوريببة  ووفببقبباً 
فريق  قببام  الببدرا�ببسببة،  نتائج  ن�سرت  ريفيو" التي 
الذين  الأ�سقاء  بع�ض  ظببروف  مبقارنة  البحث 
اأن  وتبببببني  الأم،  لنف�ض  عببامبباً   20 بببفببارق  ولبببدوا 
اأو ما بعدها   40 الب  الطفل الذي ولدته الأم يف 
�سقيقه  ولياقة من  تعليماً  واأف�سل  قامة،  اأطول 

الذي ولد قبله بب 20 عاماً.
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�ش�ؤون حملية

فعالية عطلة نهاية االأ�سبوع تت�سمن جمموعة من االأن�سطة العائلية يف واحة العني

بالتعاون مع منظمة �ل�ضحة �لعاملية

كلية الطب والعلوم ال�سحية بجامعة االإمارات جتري درا�سة عن �سحة البالغني وال�سيخوخة يف دولة االإمارات

�ضمن فعاليات برنامج �لتعاون �الإمار�تي �لربيطاين

مركز وزارة "الثقافة" بعجمان يحت�سن حفال للمو�سيقى الكال�سيكية

•• العني – الفجر

 تعود فعالية "عطلة نهاية الأ�سبوع يف الواحة" التي 
تنظمها هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة اإىل مدينة 
لتقدمي   2017 لببعببام  الأخببببرية  ن�سختها  يف  الببعببني 
العائلية  والأن�سطة  الفعاليات  من  مميزة  جمموعة 

يف واحة العني. 
ويف هذا ال�سياق، تقام فعاليات "عطلة نهاية الأ�سبوع 

يف الواحة" على مدار يومي اجلمعة وال�سبت 7 و8 
لببالأطببفببال من  ، وتببقببدم ور�بببض عمل متنوعة  اأبببريببل 
اليدوية،  والأعببمببال  الر�سم  وت�سمل  الأعببمببار،  جميع 
جيت  "وي�ست  وحديقة  الغربية  البالزا  و�ستحت�سن 
كار" العديد من اأك�ساك ال�سوق التقليدية بني ال�ساعة 
4:00 من بعد الظهر ولغاية 10:00 م�ساًء، حيث 
�سيتمكن الببزوار من الإطببالع على منتجات متنوعة 

ت�سمل اأعمال يدوية اإماراتية م�ستوحاة من الواحة.

وتقدم فعالية عطلة نهاية الأ�سبوع يف الواحة جلميع 
نفو�ض  يف  احلنني  روح  تبث  فعاليات  العائلة  اأفبببراد 

الزوار.
وت�سعينيات  ثمانينات  من  اأفببالم  عرو�ض  ويت�سمن 
القرن املا�سي  وعرو�ض اأداء فنية، ت�سمل "العيالة" 
وبرنامج ال�سرد الق�س�سي لقراءة الق�س�ض امل�ستوحاة 
من احلياة داخل الواحة، اإىل جانب تواجد �ساحنات 

الطعام.

الرتاثية  الفعاليات  بببرنببامببج  اأن  بببالببذكببر  واجلببديببر 
لل�سياحة  اأبببوظبببببي  هيئة  تنظمه  البببذي  والببعببائببلببيببة 
املختلفة  الأن�سطة  مببن  الببعببديببد  يت�سمن  والثقافة 
التي تتيح اأمام اجلمهور فر�سة التعرف على تاريخ 
الإمارة وقد مت تنظيمه دعماً حلملة "حماية تراثنا 
"اليون�سكو".  اأطببلببقببتببهببا  الببتببي  الإبداع"  وتبب�ببسببجببيببع 
الرتاثية يف  املواقع  اأبببرز  اإىل جمموعة من  و�سيعود 

مدينة احلدائق. 

•• العني - الفجر

جامعة  يف  العامة  ال�سحة  معهد  يف  باحثون  يتعاون 
اإجراء  اأجببل  العاملية من  الإمببارات مع منظمة ال�سحة 
بالإمارات،  البالغني  و�سحة  ال�سيخوخة  حببول  درا�سة 
بب  املببدى تعرف  وذلببك كجزء من درا�ببسببة عاملية طويلة 
)SAGE( والببغببر�ببض مببن هببذه الببدرا�ببسببة هببو قيا�ض 
ال�سحة البدنية والعقلية لدى كبار ال�سن الإماراتيني 
ورفاهيتهم  �سحتهم  يف  ت�سهم  التي  العوامل  وحتديد 
يف مرحلة ال�سيخوخة.  حيث يوجد هناك نق�ض كبري 
يف البيانات واملعلومات املطلوبة حول �سحة كبار ال�سن 
والعوامل واملخاطر املرتبطة ب�سن ال�سيخوخة يف دولة 
الدقيق  التخطيط  اأمببام  عائقاً  ي�سكل  مما   ، المبببارات 
وال�سليم للخدمات ال�سحية والجتماعية لهذه الفئة 
حالياً  الببنببا�ببض  ويعي�ض  البب�ببسببكببان.  مببن  املهمة  العمرية 
بببلببدان الببعببامل، مبببا يف ذلك  اأطببببول يف معظم  �ببسببنببوات 
ال�سكاين  التغيري  هببذا  ويعرف  الإمببببارات.  دولببة  �سكان 
وكما  الإن�سانية  املجتمعات  �سيخوخة  بظاهرة  علمياً 

هو معروف، توؤدي ال�سيخوخة اإىل انخفا�ض تدريجي 
الإ�سابة  خطر  وتزايد  والعقلية  البدنية  الببقببدرات  يف 

واملر�ض. وت�سمل هذه احلببالت فقدان  العجز  بحالت 
ال�سمع، اإعتام عد�سة العني، ه�سا�سة العظام، وال�سكري، 

والكتئاب، واخلرف. 
وكثرياً ما يحتاج كبار ال�سن اإىل م�ساعدة اإ�سافية من 

اخلدمات ال�سحية والجتماعية.
اختيار  �سيتم  حيث  الببعببني،  مبدينة  الببدرا�ببسببة  و�ستبداأ 
للم�ساركة يف  بها  والت�سال  الأ�سر  عينة ع�سوائية من 
جامعة  من  العلمي  البحث  فريق  و�سيقوم  الببدرا�ببسببة. 
الإمارات بزيارة العائالت املختارة للم�ساركة يف الدرا�سة 
بالعني. و�سوف تتطلب الدرا�سة حواىل �ساعتني فقط 
فريق  �سيقوم  حيث  الببدرا�ببسببة،  يف  امل�ساركني  مببنببزل  يف 
البحث بطرح عدد من الأ�سئلة حول �سحة امل�ساركني، 
الدم  و�سغط  ووزن  طببول  بتقييم  الباحثون  و�سيقوم 
وقوة القب�سة و�سرعة امل�سي وقيا�ض م�ستوى اجللوكوز 
بيانات  الببدرا�ببسببة  هببذه  يف  امل�ساركة  و�ستوفر  البببدم.   يف 
كاأ�سا�ض  ت�ستخدم  اأن  اإىل  الباحثون  منها  ياأمل  مهمة 
ورفاهية  �سحة  لتح�سني  اخلببدمببات  وتببوفببري  لإجبببراء 
الإمبببارات  جامعة  تلتزم  حيث   ، الإمببببارات  دولببة  �سكان 
والفائدة  بالنفع  تعود  التي  العلمية  البحوث  ببباإجببراء 

على املجتمع الإماراتي. 

•• عجمان - الفجر

 و�سط ح�سور جماهريي اأغلبه من الأجانب املقيمني 
وتنمية  الثقافة  وزارة  مركز  نظم  الببدولببة  اأر�ببض  على 
اأحيته  الكال�سيكية  للمو�سيقى  حفاًل  بعجمان  املعرفة 
فرقة مركز دبي للمو�سيقى بقيادة املو�سيقية الإماراتية 
تال بدري ، وقدمت الفرقة عدة مقطوعات مو�سيقية 
الببفببرقببة مو�سيقيني  وت�سم  احلبب�ببسببور،  اأبببهببرت  عبباملببيببة، 
من الإماراتيني والريطانيني وعدة جن�سيات اأخرى، 
التعاون  برنامج  فعاليات  �سمن  احلفل  تنظيم  وياأتي 
الثقايف  املجل�ض  مع  بالتعاون  الريطاين،  الإمبباراتببي 

الريطاين بالإمارات .
واأو�سح يا�سر القرقاوي مدير اإدارة الفعاليات الثقافية 
مركز  ا�ست�سافة  اأن  املببعببرفببة  وتنمية  الثقافة  بببببوزارة 
حلفالت  لهذه  بعجمان  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة 
املببو�ببسببيببقببى الببكببال�ببسببيببكببيببة يببوؤكببد عببلببى اهببتببمببام الببببوزارة 
على  للتعرف  اجلمهور  وم�ساعدة  الفنون  هببذه  بن�سر 
هذه  اإقامة  اأن  موؤكدا  العاملية،  واإبداعاتها  جمالياتها 

النوعية من الأم�سيات التي تقدم املو�سيقى الكال�سيكية 
للجمهور  فر�سة  ُتعد  العاملية،  الأعمال  لأبببرز  الراقية 
الراقية، موؤكدا  الفنون  النوعية من  بهذه  لال�ستمتاع 
اأن عزف املو�سيقى الكال�سيكية لأف�سل موؤلفي العامل 
مثل �سوبان وبيتهوفن، وديبو�سي، وغريهم من خالل 
اأوركبب�ببسببرتا ت�سمن عبببددا مببن الببعببازفببني مببن الإمبببارات 
وبببريببطببانببيببا ومبببن عبببدة بببلببدان اأخببببرى يببوؤكببد عببلببى دور 
املو�سيقى والثقافة يف اإثراء الروح، والتالحم املجتمعي 
كما  وال�ستمتاع  التعلم  مببن  جببو  خلق  يف  واملبب�ببسبباعببدة   ،
مهم  ج�سرا  تكوين  يف  والببفببنببون  املو�سيقى  دور  يظهر 
الثقافة والفنون من  الدول وال�سعوب. حيث تعد  بني 
اأهم املجالت التي ميكنها ان تلعب دورا بارزا من اأجل 

ال�سالم والتفاهم والوئام يف العامل. 
واأ�ساف اأن م�ساركة الوزارة يف فعاليات برنامج التعاون 
ميتد  الذي  الريطاين   الإماراتي  والإبداعي  الثقايف 
2017 ياأتي جت�سيدا لعمق العالقات  على مدى عام 
عر  متتد  والتي  ال�سديقني  وال�سعبني  البلدين  بني 
وتنمية  الثقافة  وزارة  اأن  مو�سحا  ال�سنني،  ع�سرات 

املعرفة وبتوجيهات من معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان تعتمد روؤية وا�سحة بالنفتاح الثقايف واملعريف 
بني  ثقافية  ج�سور  واإقامة  العامل،  ثقافات  كافة  على 
ال�سعوب والأمم تقوم على قاعدة را�سخة هي الحرتام 
وال�سالم  الت�سامح  قيم  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  املتبادل، 
ويندرج  املحافل،  كافة  الإمببارات يف  اإليهما  تدعو  التي 
التي  املو�سيقية  احلببفببالت  هبببذه  ملببثببل  البببببوزارة  تنظيم 
يقدمها فنانوا العامل وي�ستمتع بها اجلمهور مبختلف 
توجهاته �سمن هذا التوجه، موؤكدا اأن الوزارة تتعاون 
ببب�ببسببكببل كببامببل لإجنببببباح بببرنببامببج الببتببعبباون الببثببقببايف بني 

الإمارات واململكة املتحدة. 
التي  بببدري  تال  الإماراتية  بالفنانة  القرقاوي  واأ�ساد 
ودورها  بدبي  املو�سيقية  الفنون  مركز  وتدير  اأ�س�ست 
يتعلق  فيما  املجتمعية  بالثقافة  الرتبببقببباء  يف  البببببارز 
يف  م�ساركتها  مثمنا   ، الببراقببيببة  الكال�سيكية  بالفنون 
بببرنببامببج الببتببعبباون بببني الإمببببارات واململكة املببتببحببدة من 
وكان  بدبي  كببان  الأول  كبريين  حفلني  تقدمي  خببالل 
البببثببباين اأمببب�بببض بببعببجببمببان، مبب�ببسببيببدا ببببوجبببود عببببدد كبري 

الفنون  مركز  ببباأوركبب�ببسببرتا  الإمبباراتببيببني  الفنانني  مببن 
املببو�ببسببيببقببيببة. وعبببن الأهبببببداف الببتببي تببقببف خببلببف تنظيم 
يا�سر  اأو�ببسببح  الريطاين  الإمبباراتببي  التعاون  برنامج 
اإىل الحتفاء بالعالقة  اأن الرنامج يهدف  القرقاوي 
الببطببويببلببة ببببني البببببلببديببن البب�ببسببديببقببني والبببعبببمبببل على 
املعا�سرة،  املتطلبات  لببتببواكببب  وتببطببويببرهببا  تر�سيخها 
الببرامببج الرتاثية  املببجببال لتقدمي  اإفبب�ببسبباح  مببن خببالل 
والثقافية والقيم والتقاليد الرا�سخة يف كال البلدين،  
املعا�سر يف كافة املجالت مع  الإبببداع  اإىل دعم  اإ�سافة 
لتقدمي  البلدين  مببن  املبدعني  اإمبببام  الفر�سة  اتبباحببة 
الأفكار اخلالقة واملبتكرة اإ�سافة اإىل حر�ض الرنامج 
والعلوم  الفنون  ال�سابة يف جمببالت  املواهب  دعم  على 
والآداب، مبا ي�ساعد على توطيد العالقات بني البلدين 
وا�ستك�ساف الفر�ض املتاحة ور�سم اآفاق جديدة للتعاون 
باأهمية  البلدين  اإميبببان  واقبببع  مببن  وذلبببك  امل�ستقبلي، 
فيما  والإن�ساين ومد ج�سور جديدة  الثقايف  التوا�سل 
الت�سال  وزيبببادة  امل�سافات  تقريب  يف  ت�ساهم  بينهما 

املبا�سر بني الثقافتني .

مطر ومبخوت وافتح يا �سم�سم ي�ساركون يف احتفاالت 
مرور عام  على افتتاح مركز امل�سرف التخ�س�سي لالأطفال

•• اأبوظبي - الفجر

اإ�سماعيل مببطببر  وجنم  الببقببدم الإمبباراتببيببة الكابنت  اأ�ببسببطببورة كببرة  �ببسببارك   
وال�سخ�سيات  �سم�سم  يببا  افببتببح  واأبببطببال  مبخوت  علي  الإمبببببارات  منتخب 
الكرتونية �سامل وح�سة يف احتفالت مركز امل�سرف التخ�س�سي لالأطفال، 
مرور  مبنا�سبة  "�سحة"،  ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي  �سركة  من�ساآت  اأحد 

عام على افتتاح املركز.
وعببرفببانبباً من  بابا خليفة" تببقببديببراً  "�سكراً  �سعار  الحببتببفببال حتببت  وجببباءت 
املببراجببعببني واأهببالببيببهببم ل�ساحب ال�سمو  املببركببز والأطبببفبببال  الببقببائببمببني عببلببى 
ال�سيخ خليفة بن �سلطان اآل نهيان، رئي�ض الدولة، حفظه اهلل، على دعمه 

الالحمدود للقطاع ال�سحي عامة ولقطاع �سحة الأطفال خا�سة.
معهم.  ال�سور  والتقاط  لالأطفال  م�سابقة  ببباإجببراء  ومبخوت  مطر  وقببام 
باأداء  اأبطال م�سل�سل افتح يا �سم�سم الذين قاموا  كما �سارك يف الحتفال 

م�سرحية لالأطفال والتقاط ال�سور معهم. 
لالأطفال  والهدايا  وامل�سابقات  الفعاليات  من  العديد  الحتفال  وت�سمن 
وتوج الحتفال بالظهور الأول ل�سخ�سيات �سامل وح�سة الكرتونية اخلا�سة 

مبراكز الأطفال التخ�س�سية. 
وتعليقاً قالت الدكتورة �سمة املزروعي، مديرة املراكز ال�سحية يف اأبوظبي 
اأ�سطورة  مب�ساركة  جداً  �سعيدون  نحن  اخلارجية،  العالجية  اخلدمات  يف 
معنا  مبخوت  علي  المببببارات  منتخب  وجنببم  مطر   ا�سماعيل  الببقببدم  كببرة 
وهو  بال�سحة  الريا�سة  ارتببببباط  يعك�ض  معنا  فببوجببوده  املنا�سبة،  هببذه  يف 
ال�سيء الذي قد يغفل عنه بعد ال�سباب. واأود ن اأتقدم بال�سكر اإىل كل من 
امل�سرف  احتفالت مركز  مل�ساركتهم معنا يف  ونادي اجلزيرة  الوحدة  نادي 
خمتلف  بببني  اجلببهببود  تظافر  يعك�ض  الببذي  ال�سيء  لالأطفال  التخ�س�سي 
قلوب  على  وال�سرور  البهجة  اإدخبببال  بهدف  احلبيبة  اإمبباراتببنببا  يف  اجلهات 

الأطفال وت�سجيعهم على احلفاظ على �سحتهم.
واأ�بببسببباف الببدكببتببور البب�ببسببادق املببر�ببسببي، مببديببر مببركببز املبب�ببسببرف التخ�س�سي 
"تاأتي هذه الحتفالت مبنا�سبة مرور عام على افتتاح  لالأطفال،  قائاًل  
مركز امل�سرف التخ�س�سي لالأطفال الذي لقى اإقباًل كبرياً من املجتمع، 
ن�سعى  ونحن  لالأطفال،  تخ�س�سية  اأهمية وجود مراكز  يعك�ض مدى  مما 
ملراجعينا  املببقببدمببة  اخلببدمببات  لتو�سعة  املببركببز  افببتببتبباح  منذ  م�ستمر  ب�سكل 

وتقدميها باأعلى معايري اجلودة وال�سالمة."
مار�ض  يف  افتتاحه  مت  الببذي  لببالأطببفببال  التخ�س�سي  امل�سرف  مركز  ويعد 
املفرق  وم�ست�سفى  الطبية  خليفة  ال�سيخ  مدينة  مع  بالتعاون   2016
وم�ست�سفى زايد الع�سكري الأول من نوعه �سمن املراكز ال�سحية التابعة 
لبب�ببسببركببة "�سحة" يف اأبببوظبببببي حببيببث يببوفببر املببركببز جمببمببوعببة وا�ببسببعببة من 
اخلرة  ذوي  مببن  ا�ست�ساريني  اأيبببدي  على  التخ�س�سية  الأطببفببال  خببدمببات 
العالية والكفاءة، الأمر الذي يعزز قطاع طب الأطفال على م�ستوى اإمارة 

اأبوظبي.
ويقدم املركز جمموعة وا�سعة من خدمات الأطفال التخ�س�سية ت�سمل على 
�سبيل املثال ل احل�سر: طب الأطفال والأمرا�ض املعدية وال�سكري والغدد 
والأذن  والأنبببف  القلب  واأمببرا�ببض  والعيون  الكلى  اأمببرا�ببض  وعببالج  ال�سماء 
واحلنجرة والتبول الالاإرادي واجلراحات ال�سغرى ومتالزمة داون وطب 

الأ�سنان والتغذية واجللدية واأمرا�ض املفا�سل وعالج �سعوبات النطق.
بالإ�سافة يقدم املركز، املجهز باأحدث املعدات الطبية والأجهزة الت�سخي�سية 
والعالجية واملخرية، جمموعة وا�سعة من خدمات طب الأ�سرة واخلدمات 
امل�ساندة ت�سمل الطب العام وعيادة �سحة الطفل وعيادة �سحة املراأة وعيادة 
واملختر  والتطعيم  التغذية  وعببيببادة  ال�سحي  وامل�سح  املزمنة  الأمببرا�ببض 

وال�سيدلية والأ�سعة ال�سينية وفوق ال�سوتية.
ومتا�سياً مع توجهها نحو توفري اأجود اخلدمات ب�سهولة وي�سر، خ�س�ست 
حلجز   80050 الببرقببم  "�سحة"  ال�سحية  لببلببخببدمببات  اأبببوظبببببي  �ببسببركببة 
املواعيد وللرد على ال�ستف�سارات لكافة من�ساآتها من امل�ست�سفيات واملراكز 

�سحية والعيادات التابعة لها.



�ببسببرح الببدكببتببور رامبببي اأحببمببد -ا�ببسببتبب�ببسبباري الببتببغببذيببة- باأن 
مبجرد  للميكروبات  عر�سة  ت�سبح  الأطعمة  من  العديد 
اإنها ل تقاوم التغريات اجلوية، فال ينطبق  فتحها حيث 
"تاريخ انتهاء ال�سالحية" على العديد من املواد الغذائية، 
فبمجرد فتحها تقل هذه املدة املدونة عليها كثرياً ب�سبب 
اأن املواد احلافظة الداخلة يف تكوينها تتفاعل مع الهواء 
مدون  الأطعمة  بع�ض  جند  ما  كثرياً  لذلك  وت�ستهلك، 
عليها تاريخ �سالحية 10 اأيام ومبجرد فتحها تظل ملدة 

يومني فقط.
ويف نف�ض الوقت و�سح "اأحمد" اأن الطعام ال�سلب يختلف 

املواد  اإن  حيث  ال�سالحية  مببدة  يف  ال�سائل  ذلببك  عن 
الغذائية ال�سلبة حتتمل التخزين مدة اأطول مثل 

احللويات وغريها.
كما اأ�ساف، اأن البع�ض قد يلجاأ لتخزين الطعام 
ذلك  لكن مقابل  التعفن،  ملنعه من  الفريزر  يف 

يقلل هذا من املحتوى الغذائي للطعام، كما 
اأنبببه حببذر مببن تببنبباول اأي اأطببعببمببة بعد 

املدون  ال�سالحية  تبباريببخ  انتهاء 

عليها.
هذه   "  realsimple " مببوقببع  قببدم  تقريبي  وب�سكل 
الغذائية  املبببواد  بع�ض  �سالحية  انتهاء  لتاريخ  الالئحة 

قبل وبعد فتحها:
- ال�سكر البني والع�سل: ل عمر له، يخزن يف علبة جافة 

عازلة للرطوبة يف مكان جاف.
- امل�سروبات الغازية املحفوظة يف علب بال�ستيكية: اإن مل 
تفتح فتبقى 3 اأ�سهر حتى بعد تاريخ �سالحيتها املكتوب 

عليها، اأما اإن فتحت فال تف�سد لكن طعمها يتغري فقط.
- ال�سوكولتة: ت�سلح عاماً كاماًل بعد الإنتاج.

املعلب: ي�سلح  النب   -
دون  عببببببببامببببببببني 
و�سهراً  الببفببتببح، 
فتحة  مت  اإذا 
وحببببفببببظببببه يف 
الثالجة.- 

- القهوة ال�سريعة: ت�سلح لعاملني دون الفتح، واإن فتحت 
ت�سلح �سهراً واحداً.

- املعكرونة اجلافة: 12 �سهراً.
 24 اإىل   18 تبقى من  تفتح  اإن مل  املجمدة:  - اخل�سار 

�سهراً، اأما اإن فتحت ف�ستبقى �سهراً واحداً.
- الع�سري املعلب )خا�سة التفاح والتوت(: دون فتح يبقى 
ف�سيبقى  فتح  اإن  اأما  الإنتاج،  تاريخ  من  �ساحلاً  اأ�سهر   8

من 7-10 اأيام.
- املببار�ببسببمببيببلببو: دون فببتببح 10 اأ�ببسببهببر، اأمبببا بببعببد الببفببتببح 3 

اأ�سهر.
الفتح  بعد  اأمببا  لها،  دون فتح ل عمر حمببدد  املايونيز:   -
فببيببدوم مببن 2 – 3 اأ�ببسببهببر مببن بببعببد تبباريببخ الإنبببتببباج وقد 
عموماً  �ساحلاً  املنتج  يبقى  لكن  الطعم،  اأو  اللون  يتغري 

لال�ستهالك.
اأما  الفتح،  دون  عامني  اإىل  عام  من  ال�سوداين:  الفول   -
بعد الفتح فيظل من اأ�سبوع اإىل اأ�سبوعني يف علبة عازلة 

للهواء.
مفتوحاً  اأمببا  الفتح،  دون  كاماًل  عاماً  يبقى  الكات�سب:   -
يتغري  قببد  بببعببدهببا  مببن  مببن  "اأي�ساً  اأ�ببسببهببر   6-4 فببيببظببل 
يبقى  لكن  الطعم،  اأو  اللون 
عموماً  �بببسببباحلببباً  املبببنبببتبببج 

لال�ستهالك".
�سهراً   18 املببخببلببالت:   -
اأمببا بعد الفتح  دون فتح 
فببتببخببتببلببف الببببتببببواريببببخ، 
ويببببببجببببببب البببتبببخبببلببب�بببض 
هالمية  باتت  اإن  منها 
قوامها  فقدت  اأو  زلقة 

ال�سلب.
- �سل�سة ال�سلطة املعلبة: 
دون فتح تبقى 12 �سهراً 
مبببن تببباريبببخ الإنببببتبببباج، اأما 
بعد الفتح فتبقى 9 اأ�سهر 

يف الثالجة

�شحة وتغذية
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كثريً� �ليدين  بغ�ضل  �الهتمام   1-
اأحد  اإ�ببسببابببة  مبببجببرد  كبببببرية،  ب�سرعة  اجلببراثببيببم  تنت�سر 
الأ�سخا�ض يف العمل اأو املنزل اأو املدر�سة بالعدوى؛ تنت�سر 
اجلراثيم خالل اأربع �ساعات فقط على الأ�سطح املختلفة 

التي يت�ساركها اجلميع.
اإليك العدوى  وبكل تاأكيد، �ست�سل 

هنا  الأ�ببسببطببح؛  تببلببك  بلم�ض 
غ�سل  اأهببببمببببيببببة  تبببكبببمبببن 

البببيبببديبببن كببببثببببرياً يف 
خمتلفة  فبببببببرتات 

من اليوم.
يببببببجببببببب غببب�بببسبببل 
الببببببببببيببببببببببديببببببببببن 
ببببببببطبببببببريبببببببقبببببببٍة 

�ببسببحببيببحببة عر 
باملاء  فببركببهببمببا 

ملدة  والببب�بببسببباببببون 
يف  ثبببببانبببببيبببببة   20
اجتاهات خمتلفة، 

وحتبببببت الأظببببافببببر. 
ي�سرتط  ول 

درجبببببببببببببببببببببببة 
حببببببببببببببببرارة 
مبببعبببيبببنبببة 
لبببببلبببببمببببباء، 

جميع  يف 
الأحبببببببببببوال، 

يقة  لطر فا
الببب�بببسبببحبببيبببحبببة 

اليدين  لببغبب�ببسببل 
العدوى  تقيك خطر 

املنتقلة عر اجللد.

ق�ضٍط  على  �حل�ضول   2-
كاٍف من �لنوم

جهاز  اأن  الببببباحببثببون  اكببتبب�ببسببف 
املببببنبببباعببببة يبببطبببلبببق جمببببمببببوعببببة من 

يف  اجل�سم  ت�ساعد  "ال�سيتوكينات"،  بب  امل�سماة  الروتينات 
واللتهابات.  الببعببدوى  ومكافحة  الإرهببباق  مببن  التخل�ض 
ويف حالة عدم ح�سولك على القدر الكايف من النوم؛ تقل 
ن�سبة هذه الروتينات التي يطلقها جهاز املناعة، وتزداد 

فر�ض الإ�سابة بالعدوى.
ويرتاوح املعّدل الكايف للنوم من 7-9 �ساعات متوا�سلة 
لياًل؛ ومن يح�سلون على اأقل من �سبع �ساعات نوم 
يومياً؛ اأكرث عر�سة لالإ�سابة بالعدوى ثالث 
اأمببا الأطفال، فتحتاج  مببرات عن غريهم. 
اأجبب�ببسببامببهببم لببراحببة اأكببببرث؛ وتببزيببد عدد 
�ساعات النوم لت�سل يف بع�ض الأحيان 

اإىل 14 �ساعة تبعاً ل�سن الطفل.
واأخرياً، لن يفيد اجل�سم احل�سول 
عببلببى قببببدٍر كبببباٍف مبببن البببنبببوم؛ دون 
نببوم ثابتة  الإبببقبباء على مببواعببيببد 

يومياً.

ن�ضبة  على  �حل��ف��اظ   3-
يف  )د(  ف��ي��ت��ام��ني 

�جل�ضم
تببببببدهبببببب�ببببببسببببببنببببببا 
الأبحاث دائماً 
بببببكببببل جبببديبببد 
عببببببن اأهبببمبببيبببة 
"د"  فيتامني 
اجل�سم؛  يف 
فببببمببببوؤخببببراً 
انببببتبببب�ببببسببببرت 
اأببببببببببحببببببببباث 
تربط  عببببّدة 
نق�ض  بببببببببني 
"د"،  فبببيبببتبببامبببني 
وارتببببببببببفبببببببببباع مببببعببببدل 
بالأنفلونزا  الإ�بببسببباببببة 
اأثببببببنبببببباء فببب�بببسبببل الببب�بببسبببتببباء. 
الببتببالببيببة خال�سة  والببنببقبباط 
معظم الدرا�سات التي اأجريت 

بهذا اخل�سو�ض:
• ل توجد يف اأج�سام الأ�سخا�ض الأكرث عر�سة لالإ�سابة 

بعدوى الأنفلونزا ن�سب كافية من فيتامني "د".
ف�سل  خببالل  اأكببر  ب�سورة  الأنفلونزا  عببدوى  تنت�سر   •
البب�ببسببتبباء؛ لببعببدم و�بببسبببول اأ�ببسببعببة البب�ببسببمبب�ببض بببالببقببدر الكايف 

للج�سم، وهي م�سدر رئي�سي لفيتامني "د".
"د"  فيتامني  من  يومياً  كبباٍف  معدل  على  احل�سول   •

ي�ساعد على التخل�ض �سريعاً من فريو�ض الأنفلونزا.
عن  "د"  فيتامني  تببنبباول  اأّن  الباحثني  بع�ض  يببرى   •

طريق العقاقري ي�ساعد اجل�سم على مقاومة العدوى.
من  جببرعببات  اأيبببة  تببنبباول  عببدم  على  اأكبببدوا  هبببذا،  • ومببع 

املكمالت الغذائية دون ا�ست�سارة الطبيب.

و�الأنفلونز� للربد  �ملقاومة  باالأطعمة  �لت�ضلح   4-
املحتوية  واملبب�ببسببروبببات  الأطعمة  مببن  كبرية  قائمة  توجد 

عببلببى الببفببيببتببامببيببنببات واملبببعبببادن ومبب�ببسببادات الأكبب�ببسببدة التي 
ت�ساعد اجل�سم على مقاومة عدوى الأنفلونزا، واملحافظة 
والفواكه  والببثببوم،  "الأ�سماك،  منها  املناعي،  اجلهاز  على 
احلم�سية، وزهرة اليان�سون، وال�سمر، وال�ساي، واحلليب، 
واخل�سروات  واملبب�ببسببروم،  الأحبببمبببر،  والببفببلببفببل  والبببزببببادي، 
احللوة،  والبببببطبباطببا  واجلببببزر،  الأزرق،  والببتببوت  الببورقببيببة، 

وال�سوكول الداكنة، وال�سوفان، وبذور عّباد ال�سم�ض".

وقاية! خرُي  �لريا�ضة   5-
تعّزز  فالريا�سة  عالج"؛  قنطار  من  خري  وقاية  "درهم 

من قدرة اجلهاز املناعي على مقاومة العدوى.
 واإذا كان ثمن الوقاية من العدوى 20 دقيقة م�سي؛ فهذا 

ل ميثل �سيئاً اأمام ثمن الإ�سابة بها.
امل�سي  ريا�سة  ميار�سن  الالتي  الن�ساء  اإ�سابة  معدل  كان 
بعدوى الأنفلونزا اأقل بن�سبة %50 عن غريهن ممن ل 

ميار�سن الريا�سة، 
وفقاً لدرا�سة ن�سرتها املجلة الطبية الأمريكية، واأكدت اأّن 
امل�سي ي�ساعد يف اإنتاج عدد اأكر من خاليا الدم البي�ساء 

التي حتارب العدوى.

�الأنفلونز� م�ضل   6-
عببلببى الببرغببم مببن عبببدم فببعببالببيببة لببقبباح الأنببفببلببونببزا بن�سبة 
ال�ستاء.  ف�سل  دخول  مع  للغاية  مهم  اأنه  اإل  %100؛ 
فقد اأثبت فاعليته يف تقليل خطر الإ�سابة بالعدوى اإىل 
حالة  يف  كثرياً  الأعببرا�ببض  حببدة  تقليل  وكذلك   ،50%

تناول امل�سل.
يببتببنبباول البببببالببغببون الببلببقبباح كببامبباًل مبببرة واحبببببدة؛ اأمببببا عن 
العمر، ويق�ّسم  الثانية من  اأن يتجاوزوا  الأطفال، فيجب 
عدم  ببب�ببسببرط  �ببسببهببر،  بينهما  يف�سل  ن�سفني  عببلببى  املبب�ببسببل 

اإ�سابة الطفل بالعدوى اأثناء تناول امل�سل.

متى يجب عليك التخل�ض من هذه االأطعمة ؟ 

يتو�جد يف كل �لف�ضول وينت�ضر �كرث يف �ل�ضتاء

ن�سائح لتخّطى مو�سم  االأنفلونزا باأقّل اخل�سائر

غر. ومبرور �لوقت،  �غ�ضل يديك قبل �الأكل وبعده، �ضمعنا هذه �ملقولة كثريً� يف �ل�ضّ
�كت�ضفنا �أن لغ�ضل �ليدين فو�ئد عّدة، على ر�أ�ضها �لوقاية من �الإ�ضابة بنزالت �لربد 

و�الأنفلونز�.يتو�جد فريو�س �الأنفلونز� يف كل ف�ضول �ل�ضنة، وينت�ضر ب�ضورة 
بني  ما  �لفرتة  يف  �ل�ضتاء،  �إىل  �خلريف  من  �لف�ضول  تغري  عند  �أكرب 

�ضهري نوفمرب/ت�ضرين �لثاين و�أبريل/ني�ضان.
فكيف تقي عائلتك عدوى �لربد و�الأنفلونز� مع بد�ية ف�ضل 

�ل�ضتاء لتخّطيه باأقل �خل�ضائر؟
من  ب�ضيطة  جمموعة  يف  بالتف�ضيل  �ضنعرفه  م��ا  ه��ذ� 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/15م   املودعة حتت رقم:  263298 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سببم:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
احل�سانة؛  دور  ت�سغيل  وال�سيافة؛  الفنادق  جمببال  يف  التدريب  ت�سهيالت  ت�سغيل  الببتببدريببب؛  خببدمببات  التعليم؛  خببدمببات 
ال�سحية؛  والنوادي  )اجلمنازيوم(  الريا�سية  التدريبات  �سالت  توفري  والثقافية؛  الريا�سية  الأن�سطة  الرتفيه؛  خدمات 
ت�سغيل مالعب اجلولف؛ توفري ت�سهيالت التن�ض؛ توفري ت�سهيالت برك ال�سباحة؛ ترتيب واإدارة املوؤمترات والجتماعات 
ت�سغيل  واملحا�سرات؛  الر�سمية  والجتماعات  التجارية  املعار�ض  وخدمات  العمل  وور�سات  التدريبية  واجلل�سات  واملعار�ض 
حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ض؛ ن�سر الكتب؛ توفري ت�سهيالت ال�سينما؛ توفري الت�سهيالت الريا�سية؛ توفري 
ت�سهيالت زقاق البولنغ؛ توفري ت�سهيالت ال�ستجمام؛ تقدمي ت�سهيالت خا�سة بركوب اخليل و�سباق اخليل وتدريب اخليل، 
وتنظيم املناف�سات الريا�سية ومباريات الفرو�سية؛ خدمات �ستوديوهات الت�سجيل ال�سوتي؛ خدمات �ستوديوهات الأفالم؛ 
تاأجري  والتليفزيون والفيديو والراديو؛  الت�سجيل لالأفالم  �ستوديوهات  الت�سجيل؛ خدمات  �ستوديوهات  توفري ت�سهيالت 
الفن  معار�ض  تنظيم  الفنية؛  الأعمال  عر�ض  الفنية؛  الأعمال  عر�ض  �سالت  الفنية؛  املعار�ض  الت�سجيل؛  �ستوديوهات 
والأعمال الفنية؛ اإجراء الندوات وور�ض العمل فيما يتعلق بالفن؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �سبكة حا�سوب عامة.
 الواقبعة بالفئة:    41 

كتبت عبارة ْ"DUBAI LIGHTHOUSE" بالأحرف الالتينية. و�سف العالمة:  
ال�سببرتاطات:  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/15م   املودعة حتت رقم:  263299 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�سببم:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الفندقية؛ خدمات  املنتجعات  الفنادق؛ خدمات  املوؤقتة؛ خدمات  الإقامة  الطعام وال�سراب؛  خدمات توفري 
الإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الإقامة الفندقية والإقامات الأخرى؛ خدمات 
واللقاءات  واملببوؤمتببرات  التجارية  واملعار�ض  الأعمال  ملعار�ض  الفندقية  القاعات  توفري  الفندقية؛  املطاعم 
واملحا�سرات والجتماعات؛ توفري ت�سهيالت )الإقامة( لإجراء املوؤمترات والجتماعات واملعار�ض واملعار�ض 
)توفري  ال�سيافة  اأجنحة  )الإقامة(؛  ال�سيافة  خدمات  الجتماعات؛  قاعات  تاأجري  والعطالت؛  التجارية 
بالإقامة؛  يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  ؛  الكحولية(  )غببري  وامل�سروبات  والأطعمة  الإقببامببة 
ما  بكافة  املتعلقة  وال�ست�سارات  املعلومات  خدمات  وال�سراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛ 
تقدم؛ وجميع اخلدمات املذكورة اأعاله يتم تقدميها اأي�سا مبا�سرة من قاعدة بيانات حا�سوبية اأو عر �سبكة 

الت�سالت العاملية.
 الواقبعة بالفئة:    43 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة ْ"DUBAI LIGHTHOUSE" بالأحرف الالتينية.
ال�سببرتاطات:  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/15م   املودعة حتت رقم:  263287 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سببم:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات الإعالن؛ خدمات وكالت الإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ 
اإدارة الأعمال وال�ست�سارات التنظيمية؛ اإدارة اأعمال املطاعم والفنادق واحلدائق ذات الطابع اخلا�ض وحدائق 
اأو ال�سناعية؛ خدمات  اإدارة اأعمال )الغري(؛ امل�ساعدة يف الإدارة التجارية  اإدارة م�ساريع الأعمال؛  املالهي؛ 
الت�سويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفري ت�سهيالت املكاتب، خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع 
الإمداد  خدمات  وي�سر؛  ب�سهولة  الب�سائع  هذه  و�سراء  معاينة  من  الزبائن  يتمكن  حتى  الآخرين  ل�سالح 
امل�ساحات  تاأجري  اأو دعائية؛  لغايات جتارية  التجارية  والأ�سواق  املعار�ض  تنظيم  ال�سناعية؛  الإدارة  للغري؛ 
ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل الإعالم؛  اأبحاث  الإعببالم؛ خدمات  تاأجري وقت لالإعالن يف و�سائل  الإعالنية؛ 
برامج  خدمات  العلنية؛  ببباملببزادات  الأمببالك  بيع  الأعببمببال(؛  اإدارة  يف  م�ساعدة  )باعتبارها  التعهيد  خدمات 
الولء؛ خدمات برامج الولء واحلوافز واملكافاآت؛ توفري اأك�ساك الطعام وامل�سروبات والمتيازات والتذكارات 
ذلك  بكافة هذه اخلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  والرتفيهية؛  الريا�سية  للفعاليات  �ستاد  يف 

توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �سبكة حا�سوب عاملية. 
 الواقبعة بالفئة:    35 

الجنليزية. باللغة  و�سف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة ْ"LIGHTHOUSE HARBOUR" مكتوبة 
ال�سببرتاطات:  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/15م   املودعة حتت رقم:  263290 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�سببم:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
التجارية  العقارات  وتاأجري  اإدارة  وال�سكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
واملكاتب  والفيالت  لل�سقق  بالن�سبة  واإدارتها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�ستئجار  تاأجري  خدمات  وال�سكنية؛  والتجزئة 
وال�سبا واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�سناعية وحدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ض 
العقارية؛  الو�ساطة  الإيجار؛ خدمات  �سقق وفيالت  اإدارة  للم�ستاأجرين؛  الإدارة  الت�سوق؛ خدمات  الت�سوق وقرى  ومراكز 
اإدارة الأ�سول؛  خدمات حت�سيل الإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ ا�ستثمار روؤو�ض الأمببوال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات 
اإدارة ال�سناديق؛ خدمات ال�سناديق العقارية؛ خدمات التاأمني؛ اخلدمات امل�سرفية؛ خدمات  خدمات ال�ستثمار؛ خدمات 
ال�ستثمار  العقارية؛ خدمات  املحافظ  اإدارة  العقارات وخدمات  اإدارة  العقارات؛ خدمات  تقييم  العقاري؛ خدمات  التمويل 
الأرا�سي؛  ا�ستمالك  الأرا�سي؛ خدمات  العقاري؛ خدمات تطوير  التاأمني  العقارية؛ خدمات  الو�ساطة  العقاري؛ خدمات 
تثمني واختيار وا�ستمالك العقارات لأغرا�ض التطوير وال�ستثمار؛ ا�ستمالك الأرا�سي لتاأجريها؛ اإ�سدار بطاقات ال�سراء 
ذات القيمة؛ توفري البطاقات م�سبقة الدفع والق�سائم ذات القيمة؛ اإ�سدار وا�سرتداد الق�سائم ذات القيمة؛ اإ�سدار وا�سرتداد 
الق�سائم والكوبونات ذات القيمة؛ ق�سائم الهدايا؛ ق�سائم الهدايا م�سبقة الدفع؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �سبكة حا�سوب عامة.
 الواقبعة بالفئة:    36 

تتكون العالمة من عبارة ْ"LIGHTHOUSE HARBOUR" مكتوبة باللغة الجنليزية. و�سف العالمة:  
ال�سببرتاطات:  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/15م   املودعة حتت رقم:  263291 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سببم:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اإن�ساء املباين؛ اإدارة املرافق مبا يف ذلك خدمات الإن�ساء وال�سيانة والتنظيف والإ�سالح فيما يتعلق بالعقارات 
اأو املباين التجارية اأو ال�سكنية اأو ال�سناعية؛ خدمات التخل�ض من النفايات؛ خدمات اإزالة النفايات؛ خدمات 
اإن�ساء  املوقع؛  يف  الإن�ساءات  م�ساريع  اإدارة  بالإن�ساء؛  املت�سلة  الأرا�ببسببي  تطوير  خدمات  العقارات؛  �سيانة 
اإن�ساء  على  الإ�سراف  املباين؛  وتعزيز  وترميم  وجتديد  تنظيف  وال�سكنية؛  وال�سناعية  التجارية  العقارات 
املباين؛ هدم املباين؛ الإ�سالح؛ خدمات الرتكيب؛ تركيب واإ�سالح اأجهزة تكييف الهواء؛ تنظيف واإ�سالح 
اإحكام �سد املباين؛ تنظيف املباين من الداخل واخلببارج؛ الإن�ساء؛  الغاليات؛ البناء بالطوب؛ عزل املباين؛ 
معدات الإن�ساء؛ معلومات الإن�ساء؛ معاجلة املباين ملنع الرطوبة؛ تركيب واإ�سالح امل�ساعد؛ اإن�ساء و�سيانة 
تنظيف  الإن�ساء؛  معدات  تاأجري  املوا�سري؛  �سباكة  اجل�ض(؛  طبقة  )و�سع  التج�سي�ض  الأنابيب؛  خطوط 
املعلومات  توفري  امليناء؛  اإن�ساء  املركبات؛  خدمة  حمطات  اخلدمة؛  حمطات  احل�سرات؛  مكافحة  النوافذ؛ 

ب�ساأن اخلدمات املذكورة اأعاله مبا يف ذلك توفري املعلومات ب�ساأن هذه اخلدمات عر �سبكة حا�سوب عاملية.
 الواقبعة بالفئة:    37 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة ْ"LIGHTHOUSE HARBOUR" مكتوبة باللغة 
الجنليزية.

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

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/15م   املودعة حتت رقم:  263292 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سببم:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
دور  ت�سغيل  وال�سيافة؛  الفنادق  جمببال  يف  التدريب  ت�سهيالت  ت�سغيل  الببتببدريببب؛  خببدمببات  والتهذيب؛  التعليم  خببدمببات 
الريا�سية )اجلمنازيوم( والنوادي  التدريبات  الريا�سية والثقافية؛ توفري �سالت  الأن�سطة  احل�سانة؛ خدمات الرتفيه؛ 
ال�سحية؛ ت�سغيل األعاب احلدائق ذات الطابع اخلا�ض؛ ت�سغيل مالعب اجلولف؛ توفري ت�سهيالت التن�ض؛ توفري ت�سهيالت 
التجارية  واملعار�ض  العمل  وور�ببض  التدريبية  والبببدورات  واملعار�ض  والجتماعات  املببوؤمتببرات  واإدارة  ترتيب  ال�سباحة؛  برك 
والجتماعات الر�سمية واملحا�سرات؛ ت�سغيل حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ض؛ ن�سر الكتب؛ توفري ت�سهيالت 
ت�سهيالت  تقدمي  ال�ستجمام؛  ت�سهيالت  توفري  البولنغ؛  زقاق  ت�سهيالت  توفري  الريا�سية؛  الت�سهيالت  توفري  ال�سينما؛ 
خا�سة بركوب اخليل و�سباق اخليل؛ تدريب اخليل، تنظيم املناف�سات الريا�سية ومباريات الفرو�سية؛ خدمات �ستوديوهات 
الت�سجيل ال�سوتي؛ خدمات �ستوديوهات الأفالم؛ توفري ت�سهيالت �ستوديوهات الت�سجيل؛ خدمات �ستوديوهات الت�سجيل 
يف  الأطببفببال  مالعب  توفري  الت�سلية؛  مناطق  توفري  لالأطفال؛  لعب  مناطق  والببراديببو؛  والفيديو  والتليفزيون  لالأفالم 
حمطات اخلدمة؛ تاأجري �ستوديوهات الت�سجيل؛ حدائق احليوانات؛ حدائق احليوانات الأليفة؛ حدائق احليوان؛ حدائق 
ومعار�ض  احليوانات  بحدائق  املتعلقة  والتعليم  املعلومات  خدمات  احليوانات؛  عرو�ض  احليوانات؛  معار�ض  ال�سفاري؛ 
املتعلقة بهذه اخلدمات عر  املعلومات  املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري  احليوانات؛  توفري 

�سبكة حا�سوب عاملية. 
 الواقبعة بالفئة:    41 

تتكون العالمة من عبارة ْ"LIGHTHOUSE HARBOUR" مكتوبة باللغة الجنليزية. و�سف العالمة:  
ال�سببرتاطات:  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/15م   املودعة حتت رقم:  263294 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سببم:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الطعام وال�سراب )غري الكحويل(؛ الإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات 
الإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الفنادق؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفري القاعات الفندقية 
ملعار�ض الأعمال واملعار�ض التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�سرات والجتماعات؛ توفري ت�سهيالت )الإقامة( لإجراء 
املوؤمترات والجتماعات واملعار�ض واملعار�ض التجارية والعطالت؛ تاأجري قاعات الجتماعات؛ خدمات ال�سيافة )الإقامة(؛ 
يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  ؛  الكحويل(  )غببري  ال�سراب  اأو  الطعام  اأو  الإقببامببة  )توفري  ال�سيافة  اأجنحة 
بالإقامة؛ املطاعم؛ الكافيهات؛ خدمات التموين بالطعام وال�سراب؛ مطاعم طلب الطعام لتناوله خارجا؛ املقاهي؛ التموين 
بالطعام وال�سراب؛ حمالت الع�سري؛ توفري منافذ بيع الأطعمة وامل�سروبات املتنقلة؛ خدمات التزويد بالطعام وال�سراب؛ 
خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�سروبات من خالل �ساحنة متنقلة؛ مرافق ملواقف املق�سورات املتنقلة 
ملواقف  موؤقتة  مببرافببق  توفري  املببقببطببورات؛  مببواقببف  يف  تقدم  التي  وامل�سروبات  بالأطعمة  التزويد  خببدمببات  )الببكببرفببانببات(؛ 
املقطورات؛ دور ح�سانة الأطفال؛ مناطق ا�سرتاحة داخل حمطات اخلدمة؛ خدمات التموين املتحرك؛ خدمات املعلومات 
بيانات  قاعدة  من  مبا�سرة  اأي�سا  تقدميها  يتم  اأعبباله  املببذكببورة  اخلببدمببات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  املتعلقة  وال�ست�سارات 

حا�سوبية اأو عر �سبكة الت�سالت العاملية.
 الواقبعة بالفئة:    43 

تتكون العالمة من عبارة ْ"LIGHTHOUSE HARBOUR" مكتوبة باللغة الجنليزية. و�سف العالمة:  
ال�سببرتاطات:  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/29م   املودعة حتت رقم:  264084 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سببم:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات الإعالن؛ خدمات وكالت الإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ 
اإدارة الأعمال وال�ست�سارات التنظيمية؛ اإدارة اأعمال املطاعم والفنادق واحلدائق ذات الطابع اخلا�ض وحدائق 
اأو ال�سناعية؛ خدمات  اإدارة اأعمال )الغري(؛ امل�ساعدة يف الإدارة التجارية  اإدارة م�ساريع الأعمال؛  املالهي؛ 
الت�سويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفري ت�سهيالت املكاتب، خدمات التجزئة، خدمات التجزئة 
املبا�سرة، خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الآخرين حتى يتمكن الزبائن من معاينة و�سراء هذه 
التجارية  والأ�سواق  املعار�ض  تنظيم  ال�سناعية؛  الإدارة  للغري؛  الإمببداد  خدمات  وي�سر؛  ب�سهولة  الب�سائع 
الإعببالم؛ خدمات  و�سائل  لالإعالن يف  وقت  تاأجري  الإعالنية؛  امل�ساحات  تاأجري  دعائية؛  اأو  لغايات جتارية 
بيع  الأعمال(؛  اإدارة  )باعتبارها م�ساعدة يف  التعهيد  الإعببالم؛ خدمات  بو�سائل  يتعلق  فيما  ال�سوق  اأبحاث 
الأمالك باملزادات العلنية؛ خدمات برامج الولء؛ خدمات برامج الولء واحلوافز واملكافاآت؛ توفري اأك�ساك 
الطعام وامل�سروبات والمتيازات والتذكارات يف �ستاد للفعاليات الريا�سية والرتفيهية؛ توفري املعلومات فيما 

يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �سبكة حا�سوب عاملية.
 الواقبعة بالفئة:    35 

الطلب.  منوذج  يف  مبني  هو  كما  لتينية  و�سف العالمة:  كتبت عبارة "MANARAT JUMEIRA" باأحرف 
ال�سببرتاطات:  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/29م   املودعة حتت رقم:  264085 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سببم:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
ال�سكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  وحمالت  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  املمتلكات  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
التي  العقارات  وا�ستئجار  تاأجري  خدمات  ال�سكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  وحمالت  التجارية  العقارات  وتاأجري  اإدارة 
املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا  يتم تقدميها واإدارتها بالن�سبة لل�سقق والفيالت واملكاتب ومنتجعات 
خدمات  الت�سوق؛  وقرى  الت�سوق  ومراكز  اخلا�ض  الطابع  ذات  واحلدائق  املالهي  وحدائق  ال�سناعية  واملمتلكات  والفنادق 
الإدارة للم�ستاأجرين؛ اإدارة �سقق وفيالت الإيجار؛ خدمات الو�ساطة للعقارات؛ خدمات حت�سيل الإيجارات؛ خدمات تثمني 
العقارات؛ ا�ستثمار روؤو�ض الأموال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات اإدارة الأ�سول؛ خدمات ال�ستثمار؛ خدمات اإدارة ال�سناديق؛ 
العقارات؛  تقييم  العقاري؛ خدمات  التمويل  امل�سرفية؛ خدمات  التاأمني؛ اخلدمات  العقارية؛ خدمات  ال�سناديق  خدمات 
خدمات اإدارة العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�ستثمار العقاري؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات 
لأغرا�ض  العقارات  وا�ستمالك  واختيار  تثمني  الأرا�سي؛  ا�ستمالك  خدمات  الأرا�سي؛  تطوير  خدمات  العقاري؛  التاأمني 
التطوير وال�ستثمار؛ ا�ستمالك الأرا�سي لتاأجريها؛ اإ�سدار بطاقات ال�سراء ذات القيمة؛ توفري البطاقات م�سبقة الدفع 
اإ�سدار وا�سرتداد الق�سائم والكوبونات ذات القيمة؛ ق�سائم  اإ�سدار وا�سرتداد الق�سائم ذات القيمة؛  والق�سائم ذات القيمة؛ 
املعلومات  توفري  ذلك  يف  مبا  اخلدمات  هذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  الدفع؛  م�سبقة  الهدايا  ق�سائم  الهدايا؛ 

املتعلقة بهذه اخلدمات عر �سبكة حا�سوب عامة.
 الواقبعة بالفئة:    36 

كتبت عبارة "MANARAT JUMEIRA" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.  و�سف العالمة:  
ال�سببرتاطات:  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/29م   املودعة حتت رقم:  264086 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سبم:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اإن�ساء املباين؛ اإدارة املرافق مبا يف ذلك خدمات الإن�ساء وال�سيانة والتنظيف والإ�سالح فيما يتعلق بالعقارات 
اأو املباين التجارية اأو ال�سكنية اأو ال�سناعية؛ خدمات التخل�ض من النفايات؛ خدمات اإزالة النفايات؛ خدمات 
اإن�ساء  املوقع؛  يف  الإن�ساءات  م�ساريع  اإدارة  بالإن�ساء؛  املت�سلة  الأرا�ببسببي  تطوير  خدمات  العقارات؛  �سيانة 
اإن�ساء  على  الإ�سراف  املباين؛  وتعزيز  وترميم  وجتديد  تنظيف  وال�سكنية؛  وال�سناعية  التجارية  العقارات 
املباين؛ هدم املباين؛ الإ�سالح؛ خدمات الرتكيب؛ تركيب واإ�سالح اأجهزة تكييف الهواء؛ تنظيف واإ�سالح 
اإحكام �سد املباين؛ تنظيف املباين من الداخل واخلببارج؛ الإن�ساء؛  الغاليات؛ البناء بالطوب؛ عزل املباين؛ 
معدات الإن�ساء؛ معلومات الإن�ساء؛ معاجلة املباين ملنع الرطوبة؛ تركيب واإ�سالح امل�ساعد؛ اإن�ساء و�سيانة 
تنظيف  الإن�ساء؛  معدات  تاأجري  املوا�سري؛  �سباكة  اجل�ض(؛  طبقة  )و�سع  التج�سي�ض  الأنابيب؛  خطوط 
النوافذ؛ مكافحة احل�سرات؛ حمطات اخلدمة؛ حمطات خدمة املركبات؛ توفري املعلومات ب�ساأن اخلدمات 

املذكورة اأعاله مبا يف ذلك توفري املعلومات ب�ساأن هذه اخلدمات عر �سبكة حا�سوب عاملية.
 الواقبعة بالفئة:    37 

يف  مبني  هببو  كما  لتينية  "MANARAT JUMEIRA" ببباأحببرف  عبببببارة  و�سف العالمة:  كتبت 
منوذج الطلب. 
ال�سببرتاطات:  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/29م   املودعة حتت رقم:  264087 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سبم:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات التعليم؛ خدمات التدريب؛ ت�سغيل ت�سهيالت التدريب يف جمال الفنادق وال�سيافة؛ ت�سغيل دور احل�سانة؛ خدمات 
ت�سغيل  ال�سحية؛  والنوادي  )اجلمنازيوم(  الريا�سية  التدريبات  �سالت  توفري  والثقافية؛  الريا�سية  الأن�سطة  الرتفيه؛ 
مالعب اجلولف؛ توفري ت�سهيالت التن�ض؛ توفري ت�سهيالت برك ال�سباحة؛ ترتيب واإدارة املوؤمترات والجتماعات واملعار�ض 
واجلل�سات التدريبية وور�ض العمل وخدمات املعار�ض التجارية والجتماعات الر�سمية واملحا�سرات؛ ت�سغيل حدائق املالهي 
ت�سهيالت  توفري  الريا�سية؛  الت�سهيالت  توفري  ال�سينما؛  ت�سهيالت  توفري  الكتب؛  ن�سر  اخلا�ض؛  الطابع  ذات  واحلدائق 
زقاق البولنغ؛ توفري ت�سهيالت ال�ستجمام؛ تقدمي ت�سهيالت خا�سة بركوب اخليل و�سباق اخليل؛ تدريب اخليل، تنظيم 
توفري  الأفببالم؛  �ستوديوهات  ال�سوتي؛ خدمات  الت�سجيل  �ستوديوهات  الفرو�سية؛ خدمات  ومباريات  الريا�سية  املناف�سات 
لعب  مناطق  والراديو؛  والفيديو  والتليفزيون  لالأفالم  الت�سجيل  �ستوديوهات  خدمات  الت�سجيل؛  �ستوديوهات  ت�سهيالت 
توفري  الت�سجيل؛  �ستوديوهات  تاأجري  اخلدمة؛  حمطات  يف  الأطفال  مالعب  توفري  الت�سلية؛  مناطق  توفري  لالأطفال؛ 

املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �سبكة حا�سوب عاملية.
 الواقبعة بالفئة:    41 

كتبت عبارة "MANARAT JUMEIRA" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.  و�سف العالمة:  
ال�سببرتاطات:  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / 
�سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 238700   بتاريخ:  16 / 8 / 2015
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�سببم :    كابيتال فينت�سرز بي يف تي ، األ تي دي
 ،  110085 – ، دلهي  ، روهيني   7 – – ناهاربيور �سيكتور  ، فيلج  ، �سارجا ماركيت كومبليك�ض  وعنوانه:  7 

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

وامل�ستح�سرات  الدقيق  الإ�سطناعي،  والببنب  وال�ساغو  والتابيوكا  والأرز  وال�سكر  والببكبباكبباو  وال�ساي  الببنب 
الأ�سود،  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�سل�سات )التوابل(، البهارات، الثلج..
الواقبعة بالفئة   : رقم ) 30 (

و�سف العالمة:   " Parliament  "  بحروف  لتينية ب�سكل مميز   .
ال�سببرتاطات:

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذلببك  على  اعببرتا�ببض  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /
 �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 225967   بتاريخ:  28 / 1 / 2015
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�سببم :    اأيوفوريك اأنوفي�سنز بي يف تي ، األ تي دي
وعنوانه:  11 / 33 ، كولثارا، بي ، اأو ، كاليكيت – 673655 ، كريال ، الهند..

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املالب�ض ، لب�ض القدم ، اأغطية الرا�ض.

الواقبعة بالفئة   : رقم ) 25 (
و�سف العالمة:   "  WALKAROO "      بحروف لتينية  ب�سكل مميز.

ال�سببرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف 
وزارة القت�ساد والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 

يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /
 �سبي�ساليزد خلدمات العالمات التجارية

 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 209794 بتاريخ:  13 / 4 / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�سببم :    ت�سالاليل كينهي حممد جنيب..   
وعنوانه:  �ض. ب : 95824  ، دبي ، الإمارت العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات التزويد بالطعام وال�سراب ، ترتيب الإقامة املوؤقتة.

الواقبعة بالفئة   : رقم ) 43 (
و�سف العالمة: "  بارنز  Barns " بحروف عربية و  لتينية  ب�سكل مميز و بينهما ر�سم مميز على خلفية 

م�ستطيل مظلل.  
ال�سببرتاطات:

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذلببك  على  اعببرتا�ببض  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /
 �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 224852    بتاريخ:  11 / 1 / 2015
   تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�سببم :    مالبار  جولد بريفيد ليمتد.  
وعنوانه:  منر 2299 /41 .الطابق الثالث ، مالبار جيت ، رام موهان  رود ، كاليكوت – 004 673 ، كريال 

، الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املعادن النفي�سة وكل خليط منها والب�سائع امل�سنوعة من تلك املعادن اأو املطلية بها غري امل�سنفة يف فئات 
اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�ض الوقت والزمن الدقيقة. 

الواقبعة بالفئة   : رقم )  14  (
و�سف العالمة:   "  ARTISTRY BRANDED JEWELLERY SHOW   "  بحروف 

لتينية ب�سكل مميز. 
ال�سببرتاطات:

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذلببك  على  اعببرتا�ببض  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986 العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02652/2017/ �سكني  

اىل املدعى عليه : ميدال ام ايه لودري�ض  
مبا اأن املدعي : �ض �ض لوتاه العقارية - �ض ذ م م    

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/02652/2017/�سكني  ايجارات امام املركز بطلب 
الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليها مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة 
من 2016/6/24 وحتى 2017/1/28 

مطالبة مالية - الزام املدعي عليها ب�سداد قيمة الفاتورة النهائية للكهرباء 
واملاء وامل�سددة من املدعية مببلغ 4.295 درهم 

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد  املوافق 
بالدائرة  الوىل(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�ساعة   2017/4/9
 ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  ف�ض  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية 
وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف 

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

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01593/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/00635/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : لت�سي �ستار ل�سيانة املباين وخدمات التنظيف - 
�ض ذ م م -جمهول حمل القامة   

للعقارات الوطنية  ابببوظبببببي  �سركة   : التنفيذ  طببالببب  تببقببدم   حيث 
)�ض م خ( فرع دبي

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:
املتمثل يف  بببدل اليجار  يببوؤدي للمدعية  بببان  املدعي عليه  الببزام   -1

قيمة ال�سيك مببلغ 14000 درهم 
2- الزمته بامل�ساريف. 

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

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

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02069/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : �سيد حممد جماهد �سيد من�سور علي �ض م �سيد من�سور علي 
ودار الدنيا للعقارات - �ض ذ م م 

مبا اأن املدعي : �سيف �سويدان ح�سريم الكتبي   
 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/02069/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - مطالبة املدعي عليه اول )ال�سركة( واملدعي عليه ثاين )مدير ال�سركة 
واملخول بالتوقيع على ال�سيكات( بقيمة �سيك رقم 114 م�سحوب على بنك الإمببارات دبي 
بنك  على  م�سحوب   77 رقببم  �سيك   + درهببم   866666 بقيمة   2012/3/30 بتاريخ  الوطني 
الإمببارات دبي الوطني بتاريخ 2011/11/12 بقيمة 866666 درهم ، فرت�سد بذمة املدعي 

عليهما مبلغ /1733332/ درهم
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه الول )ال�سركة( واملدعي عليه الثاين )حمرر ال�سيكات( 

بالتكافل والت�سامن فيما بينهما ، بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد املوافق 2017/4/9 
ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الثالثة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر 
مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة 
ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من 

دفاع وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02519/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : زوم لقطع غيار ال�سيارات - �ض ذ م م 

مبا اأن املدعي : �سركة ابوظبي الوطنية للعقارات - �ض م خ - فرع دبي   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/02519/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد ما ا�ستجد من ايجار حتى الخالء الفعلي 
اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/6/12 وحتى 
درهم   22500 مبلغ  بذمته  فرت�سد  الفعلي  الخببالء  حتى  ايجار  من  ي�ستجد  ومببا   2017/2/6

وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الخالء بطريق الل�سق يف 2017/2/13 
ايجارية للفرتة من 2016/12/6  املدعي عليه مبلغ كقيمة  انه تر�سد بذمة  مطالبة مالية - 

وحتى 2017/2/6 و رغم اخطاره ل�سقا يف 2017/2/13 ميتنع عن ال�سداد. 
الزام بت�سليم م�ستندات - انه يطلب اخالء امل�ستاأجر من املاجور ، وتوجد مديونيات على املاجور 
،  ويرغب يف الزام املدعي عليه بها او ابراء ذمة املدعي منها  قيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه 

لتطهري املاجور وليتمكن من اعادة املاجور.  
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد املوافق 2017/4/9  
مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  الثالثة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امببام  3.00م  ال�ساعة 
امل�سافة اىل ثالثة  مببدة  بتق�سري  اأمببر  وقببد   ، الببدعببوى  لنظر  الإيببجبباريببة  املنازعات  مركز ف�ض 
ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع 

وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02065/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : كيه ان للت�سميم الداخلي - �ض ذ م م  

مبا اأن املدعي : بوتن�سال للعقارات    
اأقببام �سدكم الدعوى 02/02065/2017/�ببسببكببنببي  ايببجببارات امببام املركز بطلب  قد 

الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - امل�ستاأجر ليزال ي�سغل العني

للفرتة من  للماأجور  الأجببببرة  �ببسببداد  عببن  املببدعببى عليه ميتنع  ان   - عببقببار  اخبببالء 
عن  وميتنع  درهببم   42879 مبلغ  بذمته  فرت�سد    2017/4/2 وحتى   2016/7/3

�سداده رغم اخطاره بال�سداد او الإخالء يف 2017/1/29
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من  

2016/7/3 وحتى 2017/4/2 و رغم اخطاره يف 2017/1/29  ميتنع عن ال�سداد.
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

الحد  يببوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اإعبببادة  الق�سائية  اللجنة  وقببررت 
الرابعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امبببام  3.00م  ال�ساعة   2017/4/9 املببوافببق 
بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى 
فاأنت مكلف  الن�سر.  تاريخ  ايببام من  امل�سافة اىل ثالثة  مببدة  اأمببر بتق�سري  وقببد   ،

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

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

فقدان جواز �سفرت
فببقببد املبببدعبببو/ �ببسببامل عمر 
اليمن    ، يببب�بببسبببلبببم  �بببسبببعبببيبببد 
رقم  �سفره  جببواز  اجلن�سية 
)03097991( - يرجى 
ت�سليمه  عليه  يببعببرث  ممببن 
بال�سفارة اليمنية  او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
/جي�سمني  املبببدعبببو  فببقببد 
ببببببيبببببغبببببم عبببببببببببدالبببببرا�بببببسبببببد 
اجلن�سية  ببببنبببغبببالديببب�بببض 
رقبببببم  �بببببسبببببفبببببره  جبببببببببببواز   -
)7982974( من يجده 
بتليفون  التبب�ببسببال  عببلببيببه 
رقم 056/1050956 

فقدان جواز �سفرت
فببببقببببد املبببببدعبببببو /زكبببببببببارى 
اجلن�سية  امريكا   ، حب�ض 
رقبببببم  �بببببسبببببفبببببره  جبببببببببببواز   -
 )4 8 3 1 6 8 9 5 7 (
مببببببببببببن يببببببببببجببببببببببده عببببلببببيببببه 
بببتببلببيببفببون رقم  التببب�بببسبببال 

 056/9165659

فقدان جواز �سفرت
فبببببببببقبببببببببد املبببببببببببببببدعبببببببببببببببو/ مبببببهبببببا 
 جببببمببببعببببة حمبببببمبببببد اببببببوعبببببيبببببده

 MAHA JUMA MOHAMMEDEIDA
جواز  اجلن�سية  فل�سطينية   -
�سفرها رقم )96464( �سادر 
يجده  مببببن   - فببلبب�ببسببطببني  مببببن 
بال�سفارة  التببب�بببسبببال  عبببلبببيبببه   

الفل�سطينية لدى الدولة.   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01583/2017 / جتاري
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01087/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : بني يا�ض لتجارة اللكرتونيات - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ :  رم�سان م�سم�ض للعقارات    

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:
من  خالية  للمدعية  وت�سليمها  املببوؤجببرة  العني  باخالء  الوىل  �سدها  املنفذ  الببزام   -1

�سواغلها كاأثر من اأثار احلكم بالخالء 
الببفببرتة من  ببببدل اليببجببار عببن  تببببوؤدي للمدعية  ببببان  املببنببفببذ �ببسببدهببا الوىل  الببببزام   -2
كاأجرة  وقببدره 140.000 درهم  بواقع مبلغ  الفعلي  الخببالء  تاريخ  2016/12/1 وحتى 
للفواتري  واملببيبباه  الكهرباء  هيئة  مببن  ذمببة  ببببراءة  للمدعية  ت�سلم  ان  والببزامببهببا  �سنوية 

امل�ستحقة على املاجور حتى تاريخ الخالء الفعلي 
بواقع مبلغ 1000  ر�سوم اخلدمات  للمدعية  تببوؤدي  بان  الوىل  املنفذ �سدها  الببزام   -3

درهم �سهريا اعتبارا من 2016/12/1 وحتى تاريخ الخالء الفعلي. 
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

تاريخ  مببن  يببوم  ع�سر  خم�سة  خببالل  احلكم  هببذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
�سكينه   / املببببدعببببو  فبببقبببد 
اجلن�سية  املغرب   فر�سي، 
رقبببببم  �بببببسبببببفبببببره  جبببببببببببواز   -
يجده  من   )287496(
بتليفون  التبب�ببسببال  عببلببيببه 
رقم 050/4427445 

فقدان جواز �سفرت
فببقببد املببدعببو /حمببمببد عارف 
بالكافالبيل  بالكافالبيل 
عبببببببببببد البببببنبببببا�بببببسبببببر، البببهبببنبببد  
اجلن�سية - جببواز �سفره رقم 
)JO786086( من يجده 
رقم  بتليفون  الت�سال  عليه 

 050/7265314
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املال والأعمال

عمومية م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي تقر
 توزيع اأرباح نقدية بن�سبة 39.8 % 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأقرت اجلمعية العمومية مل�سرف اأبوظبي الإ�سالمي توزيع اأرباح نقدية عن العام 
 39.8% ميثل  مببا  اأي  بامل�سرف،  امل�ساهمني  على   24.52% بن�سبة   2016
اإمبباراتببي عن  درهببم  780 مليون  يعادل  ومببا   2016 لعام  ال�سافية  الأربببباح  من 
عقد  الببذي  الجتماع  خببالل  اأي�ساً،  العمومية  اجلمعية  واعتمدت    .2016 عببام 
احل�سابات  مدققي  وتقرير  الإدارة  جمل�ض  تقرير   ،2017 اأبريل   2 الأحببد  يببوم 
ال�سيد  األببقبباه  الببذي  الدارة  جمل�ض  رئي�ض  تقرير  يف  ورد  وقببد  املالية.  والبيانات 
عوي�سة  جوعان  �سعادة  عن  نيابة  الدارة،  جمل�ض  رئي�ض  نائب  بوهارون،  خمي�ض 
م�سرف  اإن  الإ�ببسببالمببي:  اأبببوظبببببي  م�سرف  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اخليلي،  �سهيل 
على  انطوت  التي  القت�سادية  البيئة  رغم  جيدة  نتائج  حقق  الإ�سالمي  اأبوظبي 
الكثري من التحديات يف العام 2016. وبف�سل ال�ستثمارات ال�سرتاتيجية التي 
قمنا بها يف جمالت �ستدعم النمو امل�ستقبلي للم�سرف، مبا يف ذلك اإثراء جتربة 
 42 ا�ستقطاب  اأبوظبي الإ�سالمي من  العمالء وتطوير قدراتنا الرقمية، متّكن 
األفاً،   920 اإجمايل عدد عمالئنا  العام، ليتجاوز بذلك  األف عميل جديد خالل 
الأمر الذي �ساهم بدوره، يف حتقيق منو قوي يف الإيرادات.  و خالل الكلمة، اأفاد 
ال�سيد خمي�ض بوهارون عن فخره با�ستمرار م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي بتطبيق 
 2016 العام  خببالل  ا�ستطاع  حيث  الوطنية،  الببكببوادر  وتاأهيل  التوطني  �سيا�سة 
الببدولببة حيث و�ببسببل عدد  املبب�ببسببارف يف  بببني  الأعببلببى  تببوطببني تعتر  ن�سبة  حتقيق 
املواطنني العاملني يف امل�سرف اىل 850 موظف يعملون يف خمتلف الدرجات ويف 
“لقد متّكن امل�سرف بف�سل اتباع منهجية  اأق�سام  وتابع يف التقرير قائاًل:  كافة 
�سارمة ومدرو�سة تراعي اأرقى املعايري الأخالقية يف العمل امل�سريف، من مواجهة 
التحديات والتقلبات التي �سهدتها البيئة القت�سادية العامة خالل العام املا�سي، 
بكفاءة واقتدار وكذلك امل�سي قدماً يف دفع عجلة منوه امل�ستدام. عالوة على ذلك، 
حافظ امل�سرف على مكانته كاأحد اأكرث امل�سارف �سيولة يف دولة الإمببارات.  وعن 
العربية  الإمببارات  الواعدة يف دولة  التوقعات القت�سادية  2017 قال: رغم  عام 
تغيريات طارئة  لأي  �سنظل م�ستعّدين  اأننا  اإل  النفط  اأ�سعار  انتعا�ض  املتحدة مع 
يف بيئة عمل ال�سوق، كما ل نزال نتوقع منواً متوا�سعاً يف م�ستوى متويل العمالء 
وزيادًة يف خم�س�سات قطاع اخلدمات امل�سرفية لالأفراد. وحقق م�سرف اأبوظبي 
 4.9% بن�سبة   2016 املالية  ال�سنة  يف  الإيبببرادات  �سايف  يف  ارتفاعاً  الإ�سالمي 
اإىل   3.3% بن�سة  الأ�ببسببول  اإجببمببايل  ارتببفببع  كما  درهبببم،  مليار  اإىل5.39  لت�سل 
122.3 مليار درهم. و�سّجل اأبوظبي الإ�سالمي ارتفاعاً يف �سايف الأرباح يف العام 
2016، بن�سبة %1 عن العام املا�سي، لي�سل اإىل 1.95 مليار درهم. كما حر�ض 
م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي خالل عام 2016 على ال�ستثمار بقوة يف جمالٍت من 
�ساأنها تعزيز النمو امل�ستقبلي مبا يف ذلك اإثراء جتارب العمالء والرتقاء بالقدرات 
الرقمية، وذلك يف اإطار م�ساعيه لأن يغدو امل�سرف الرقمي املف�سل لدى العمالء.  
ويتمتع امل�سرف اليوم باأو�سع قاعدة من عمالء اخلدمات امل�سرفية عر الإنرتنت 
اإىل  القنوات امل�سرفية الرقمية  الإمببارات. وارتفع عدد  والهاتف اجلببوال يف دولة 
اأكرث من ال�سعف خالل الأ�سهر الب 12 املا�سية، يف حني ازدادت املعامالت امل�سرفية 
عر الهواتف الذكية بن�سبة %73 على اأ�سا�ض �سنوي.  ويتم اليوم اإجراء 99% 
الآيل،  ال�سراف  اأجببهببزة  فيها  مبا  الرقمية  القنوات  عر  النقدية  املعامالت  من 
ي�ستخدم  فيما  اجلبببوال،  الهاتف  تطبيقات  عر  املعامالت  اإجببمببايل  من  و25% 
اإجمايل العمالء الن�سطني تطبيقات الهاتف اجلببوال.  وفاز م�سرف  %48 من 
اأبوظبي الإ�سالمي بعدد من اجلوائز و�سهادات التقدير يف العام 2016، ومنها، 
جائزة ال�سيخ خليفة لالمتياز- الفئة الذهبية للمرة الثالثة، وجائزة اأف�سل بنك 
يف دولة الإمببارات يف جمال خدمة العمالء لل�سنة ال�ساد�سة على التوايل، وجائزة 
تطوير املوارد الب�سرية من معهد المارات للدرا�سات امل�سرفية تقديراً جلهوده يف 

تطوير وت�سجيع املواهب، ل�سيما املواهب الوطنية.

اجلديد  امل�سريف  الكيان  يف  حرة  �سهم  مليار   7.4 
لـ» اأبوظبي الوطني« و11.2 % ملكية االأجانب

•• اأبوظبي -وام: 

 7.4 الوطني  ابوظبي  امل�سريف اجلديد لبنك  الكيان  الأ�سهم احلرة يف  بلغ عدد 
 10.9 البالغ  املببال  را�ببض  اإجمايل  %64.61 من  ن�سبته  ما  ت�سكل  درهببم  مليار 
مليار �سهم تقريبا وذلك بعد تد�سني عملية الإندماج مع بنك اخلليج الأول اأم�ض 
الأول. وبح�سب الح�سائيات الر�سمية ال�سادرة عن �سوق اأبوظبي لالوراق املالية 
فقد و�سلت ن�سبة ملكية الأجانب يف الكيان امل�سريف اجلديد املنوي اطالق ا�سم 
من  �سهم  مليار   1.218 ت�ساوي   11.2% نحو  “عليه  الول  ابوظبي  “بنك 
اأخببر �سعر  12.7 مليار درهببم وفقا  ال�سوقية  ،وت�سل قيمتها  املببال  راأ�ببض  اإجمايل 
اغالق لل�سهم بتاريخ ام�ض 3 ابريل . ومبوجب النظام الأ�سا�سي للبنك فقد مت 
حتديد ن�سبة %25 كحد اأعلى من راأ�ض املال لتملك الأجانب ،ومن املنتظر ارتفاع 
ملكية هذه ال�سريحة من امل�ستثمرين خالل الأيام القادمة خا�سة بعدما قررت 
بع�ض املوؤ�س�سات الأجنبية زيادة ا�ستثماراتها يف الكيان امل�سريف اجلديد الذي يعد 
واحدا من كرى البنوك يف املنطقة . وكانت موؤ�س�سة فوت�سي املالية العاملية التي 
 410 ا�ستثمار  قببررت  املالية  لببالأوراق  ابوظبي  �سوق  لها يف  تدير موؤ�سرا خا�سة 
ماليني درهم يف الكيان امل�سريف اجلديد وذلك بح�سب ما �سرح به را�سد البلو�سي 
الرئي�ض التنفيذي ل�سوق ابوظبي . على �سعيد مت�سل اأعلن بنك اأبوظبي الوطني 
الناجت عن الإندماج الذي دخل حيز التنفيذ اأم�ض اأنه لن تكون هناك تغيريات يف 
العمليات الت�سغيلية املقدمة للعمالء الذين ميكنهم موا�سلة ا�ستخدام القنوات 

امل�سرفية ذاتها كاملعتاد لإ�ستكمال معامالتهم امل�سرفية.

»نا�سداك دبي« ترحب باعرتاف االحتاد 
االأوروبي بنظام التقا�ض اخلا�ض بها 

•• دبي -وام:

التقا�ض  بنظام  العبببرتاف  الأوروببببي  الحتبباد  بقرار  دبببي  نا�سداك  بور�سة  رحبت 
على  العامليني  وامل�ستثمرين  البنوك  ت�سجيع  �ساأنه  من  الببذي  الأمببر  بها  اخلا�ض 
امل�ساركة بدور اأكر يف �سوق نا�سداك دبي لعقود الأ�سهم امل�ستقبلية �سريعة النمو. 
 »ESMA« ويت�سمن القرار ال�سادر عن هيئة الأوراق املالية والأ�سواق الأوروبية
بلد  يف   CCP مركزيا«  مقابال  “طرفا  دبببي  نا�سداك  ببور�سة  العببرتاف  اأي�سا 
ثالث مبوجب لوائح الحتاد الأوروبببي مما يتيح للبنوك العاملة يف دول الحتاد 
الأوروبي اإمكانية التقدم للح�سول على ع�سوية التقا�ض يف البور�سة. واأكد حامد 
علي الرئي�ض التنفيذي لنا�سداك دبي يف ت�سريح �سحايف له ام�ض اأن هذا العرتاف 
من هيئة الأوراق املالية والأ�سواق الأوروبية يعزز عالقات البور�سة مع املتعاملني 
يف دول الحتاد الأوروبي.  وقال نحن جنري حاليا مناق�سات مع عدد من البنوك 
الأوروبية الراغبة يف احل�سول على ع�سوية التقا�ض العامة »GCM« يف �سوقنا 
اخلا�سة بعقود الأ�سهم امل�ستقبلية اإذ اأن ان�سمام اأع�ساء تقا�ض خارجيني �سي�سهل 
دفعة  الببذي يعطي  الأمببر  العامل  اأنحاء  امل�ستثمرين من جميع  قبل  الببتببداول من 

جديدة لل�سوق التي يهيمن عليها حاليا امل�ستثمرون الإقليميون  . 

بالتز�من مع ��ضت�ضافة �ملنطقة للعديد من �لفعاليات �لبارزة

»�سروق«: املرحلة الثانية من تطوير »قلب ال�سارقة« ت�سري �سمن اجلدول الزمني
�لتطوير ي�ضمل �لبنية �لتحتية و�لبيوت �لرت�ثية و�إ�ضافة خدمات ومر�فق

رئي�س هيئة �ال�ضتثمار يف م�ضر ل� »و�م«: 

م�سر تفتح ذراعيها اأمام االإ�ستثمارات االإماراتية واخلليجية 

كهرباء ال�سارقة ت�ستعر�ض حتديات قطاع الطاقة اأمام موؤمتر بجوهان�سربج
•• ال�شارقة -وام: 

املهند�ض  الببدكببتببور  �ببسببعببادة  ا�ببسببتببعببر�ببض 
ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�ض  الليم  را�سد 
العاملي  املوؤمتر  اأمببام  كلمته  يف  ال�سارقة 
يف  عقد  الببذي  الطاقة  لإنتاج  الع�سرين 
اأفريقيا  بببجببنببوب  جببوهببانبب�ببسببرغ  مببديببنببة 
تواجه  التي  والتحديات  الفر�ض  اأهببم 
قببطبباع الببطبباقببة مبببن خبببالل الببتببو�ببسببع يف 

�سوق التجزئة يف االإمارات 
يوا�سل ت�سجيل منو يف القيمة 
باأكرث من 2 مليار دوالر �سنويا

•• اأبوظبي -وام:

برنزويك  �سركة  اأجرتها  درا�ببسببة  اأظببهببرت 
ريليتد  جببلببف  مبببن  بببتببكببلببيببف   ، اإنببب�بببسبببايبببت 
يوا�سل  الإمبببببارات  الببتببجببزئببة يف  �ببسببوق  اأن 
تبب�ببسببجببيببل منبببو يف الببقببيببمببة بببباأكبببرث مبببن 2 
متو�سط  بببلببغ  فيما  �ببسببنببويبباً،  دولر  مببلببيببار 
 23،960 حببوايل  ال�ستهالكي  الإنببفبباق 
 ،2015 عام  الواحد خالل  للفرد  دولر 
وهو املعدل الأعلى على م�ستوى املنطقة . 
كما اظهرت اأن مراكز الت�سّوق يف اأبوظبي 
منط  يف  املببحببوريببة  مكانتها  على  حتافظ 
عرو�ض  اإزاء  الرتياح  اإىل  اإ�سافة  احلياة 
حوايل  واأبببببدى   . العا�سمة  يف  الببتببجببزئببة 
يف  املبب�ببسبباركببني  امل�ستهلكني  مببن   %  97
الدرا�سة، والبالغ عددهم 1000 مت�سوٍق 
وجهات  جببودة  اإزاء  ر�ساهم  اأبببوظبببببي،  يف 
التجزئة القائمة يف اأبوظبي وقال 70% 
منهم اأنهم يزورون مركز الت�سوق مرًة يف 
الببذي يعك�ض  الأ�سبوع على الأقببل، الأمببر 
الدور املحوري الذي تلعبه هذه املراكز يف 

احلياة اليومية ل�سكان الإمارة.

املوارد  وحفظ  النظيفة  الطاقة  جمببال 
وا�ستدامتها.

التي  املبببببببببببادرات  مبببن  عببببدد  وا�ببببسببببار اىل 
ال�سارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  اأطلقتها 
واأبرزها  املبب�ببسببتببدامببة  التنمية  لتحقيق 
مبادرة �ساعة الرت�سيد التي تهدف للفت 
الراأي  وقببادة  وال�سيا�سيني  القادة  انتباه 
اأهمية تر�سيد  اإىل  وكافة فئات املجتمع 
اأوقات  خالل  خا�سة  الطاقة  ا�ستهالك 

وا�ستقرار  ثبببببات  على  للحفاظ  البببذروة 
اخلدمات  ا�ببسببتببمببرار  و�ببسببمببان  ال�سبكات 

وفق اأف�سل املعايري العاملية.
وت�سمنت ورقة العمل التي قدمها الليم 
خالل املوؤمتر عددا من احللول الذكية 
يف جمال اإدارة الطاقة والتي تبنتها هيئة 
كببهببرببباء ومببيبباه البب�ببسببارقببة والببتببي �سملت 
الذكية  وال�سبكات  الببعببدادات  منظومة 
امل�ستقبلية  الهيئة  وا�سرتاتيجية  وروؤية 

•• ال�شارقة-الفجر:

اأعلنت هيئة ال�سارقة لال�ستثمار والتطوير 
�سروق اأن اأعمال املرحلة الثانية من م�سروع 
واأبرز  اأكبببر  اأحبببد  البب�ببسببارقببة،  “قلب  تطوير 
املنطقة،  يف  وال�سياحية  الرتاثية  امل�ساريع 
لها،  املقرر  الزمني  للجدول  طبقاً  مت�سي 
وذلك بالتزامن مع ا�ست�سافة املنطقة لأهم 
بينايل  مثل  ال�سارقة  اإمببارة  فعاليات  واأبببرز 
10 مار�ض  بببداأ فعالياته يف  الببذي  ال�سارقة 
و”اأيام  املببقبببببل،  يببونببيببو   12 حببتببى  وي�ستمر 
التي �ستنظم يف الفرتة  ال�سارقة الرتاثية”، 
املقبل، وغريها من  اأبببريببل   22 اإىل   4 من 

الفعاليات الهامة.
تطوير  م�سروع  من  الثانية  املرحلة  وتاأتي 
قببلببب البب�ببسببارقببة كببجببزء مببن خببمبب�ببض مراحل 
 ،2025 الببعببام  بببحببلببول  تكتمل  تببطببويببريببة 
اإىل  وتببهببدف  تنفيذها،  على  �ببسببروق  ت�سرف 
اإحياء املنطقة الرتاثية يف ال�سارقة والرتقاء 
تراثية  لِوجَهة  وحتويلها  التحتية  ببنيتها 
وثقافية و�سياحية ناب�سة باحلياة بناء على 

الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
�سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�ض 
الأعلى حاكم ال�سارقة، وذلك بالتن�سيق مع 
اجلهات املعنية مثل معهد ال�سارقة للرتاث، 
ال�سارقة  ال�سارقة، وموؤ�س�سة  واإدارة متاحف 

للفنون. 
واأجنزت �سروق حتى الآن العديد من اأعمال 
بح�سب  الثانية  للمرحلة  املببقببررة  التطوير 
اخلببطببة الببزمببنببيببة املببو�ببسببوعببة، مبببا يف ذلك 
خدمات  واإ�ببسببافببة  التحتية،  البنية  تطوير 
ومقاهي،  مطاعم  ت�سمل  جديدة،  ومرافق 
الأطفال،  للعب  ومببنبباطببق  عببامببة،  ومببرافببق 

ومواقف للمركبات.
الببثببانببيببة، واأعمال  املببرحببلببة  اأعبببمبببال  و�ببسببمببن 
بداأت  والتي  املنطقة،  يف  والبحث  التنقيب 
قامت  مبب�ببسببتببمببرة،  تببببببزال  ول  اأعببببببببوام  مبببنبببذ 
معهد  مببع  والتن�سيق  بببالببتببعبباون  “�سروق” 
ال�سارقة للرتاث واجلهات املخت�سة، بالك�سف 
لبيوت  الأ�سلية  الأ�سا�سات  من  العديد  عن 
ال�سارقة”  “قلب  منطقة  يف  قائمة  كببانببت 
على  “�سروق”  حر�ست  حيث  عببقببود،  قبل 

الحببتببفبباظ بببر�ببسببوم هبببذه البببببيببوت، وترميم 
على  والإبقاء  القائمة،  البيوت  بناء  واإعببادة 
اأ�سماء ُماَلكها، حفاظاً على مكونات املنطقة 
تاريخ  مكانة  تعزيز  يف  لروؤيتها  وتر�سيخاً 

ال�سارقة وتراثه وقيمته.
املناطق  ل�ببسببتببغبباللببهببا  )�ببببسببببروق(  وتبببهبببدف 
ا�ست�سافة  الثانية يف  املرحلة  املنجزة �سمن 
العديد من الأن�سطة والفعاليات على مدار 
الببعببام لببتببعببريببف اجلببمببهببور بببتبباريببخ املنطقة 

وتراثها.
و�ببسببمببت املببرحببلببة الببثببانببيببة كبببذلبببك، تطوير 
ت�سم  التي  الطبيعية”  “البيئات  منطقة 
وبحرية،  وبببدويببة،  وزراعببيببة،  جبلية،  بيئات 
املببخببتببلببفببة لدولة  تببعببكبب�ببض مببظبباهببر احلبببيببباة 
الإمبببببببببببارات، وتبب�ببسببفببي عبببلبببى مببنببطببقببة قلب 
البب�ببسببارقببة طببابببعبباً روائبببيببباً، ينقل الببببزوار بني 

الع�سور والأجواء املختلفة.
قلب  اإدارة  مبببديبببر  املبببطبببوع،  يببو�ببسببف  وقبببببال 
ال�سارقة : ت�سري اأعمال التطوير يف املرحلة 
الثانية من م�سروع )قلب ال�سارقة( الرتاثي 
وبدعم  املخطط،  الزمني  اجلببدول  بح�سب 
غري حمدود من قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو 

املجل�ض الأعلى حاكم ال�سارقة.
قلب  يف  التطوير  اأعمال  تتوا�سل  واأ�ساف: 
ال�ساعة، ونحن واثقون  ال�سارقة على مدار 
باأن م�سروعاً بهذا احلجم والوزن �سيكون له 

كبري الأثر يف تعزيز مكانة ال�سارقة
ودولببببة الإمبببببارات عببلببى اخلببارطببة الرتاثية 
املهرجانات  ودعببببم  الببعبباملببيببة،  والبب�ببسببيبباحببيببة 
بالرتاث  املببتبب�ببسببلببة  الببوطببنببيببة  والببفببعببالببيببات 

الثقايف لدولة الإمارات العربية املتحدة.
ويببحببظببى )قببلببب البب�ببسببارقببة( الببببذي يخ�سع 
 15 للتطوير وفببقبباً خلببطببة زمببنببيببة مببدتببهببا 
َيِعك�ض  حيث  بالغة،  تاريخية  باأهمية  عاماً، 
وموروثها  ال�سارقة  مدينة  اأ�سالة  امل�سروع 

وحا�سرها  وال�سيا�سي  والجتماعي  الثقايف 
املزدهر. وت�سم منطقة قلب ال�سارقة وهي 
ملواقع  التمهيدية  القائمة  �سمن  املُببدَرجببة 
منظمة  عليها  ت�سرف  التي  العاملي  الببرتاث 
والثقافة  والببعببلببوم  للرتبية  املتحدة  الأمم 
اليون�سكو، العديد عوامل اجلذب ال�سياحي 

اإذ  العامل،  الببزوار من حول  ت�ستقطب  التي 
ال�سيا�سية  احلببيبباة  جببببذور  املببنببطببقببة  تعك�ض 
والقببتبب�ببسبباديببة والجببتببمبباعببيببة يف الإمبببببارة 
لكل  عنه  غنى  ل  م�سدراَ  وتعد  وطبيعتها، 
والإمارات  ال�سارقة  بتاريخ  مهتم  اأو  دار�ببض 

ومنطقة اخلليج قاطبة.

املوارد  يف جمال الطاقة واحلفاظ على 
وا�ستخدامها بالأ�سلوب الأمثل.

املوؤمتر  هببذا  يف  امل�ساركة  اأن  اإىل  واأ�ببسببار 
وا�سرتاتيجية  روؤيببة  مع  ان�سجاما  تاأتي 
ال�بببسبببتبببفبببادة من  اإىل  البببرامبببيبببة  الببهببيببئببة 
تبادل التجارب واخلرات العاملية حيث 
ي�سارك يف املوؤمتر عدد كبري من خراء 
امل�ستوى  على  الببقببرار  و�سانعي  الطاقة 

العاملي .

•• دبي -وام:

اأكد الرئي�ض التنفيذي للهيئة العامة لال�ستثمار واملناطق 
دولة  يف  امل�ستثمرين  �سجعت  ببببالده  اإن  م�سر  يف  احلبببرة 
الإمارات وباقي دول جمل�ض التعاون اخلليجي على الدخول 
يف مبب�ببسبباريببع ا�ببسببرتاتببيببجببيببة مبب�ببسببرتكببة مببعببهببا خبب�ببسببو�ببسببا يف 
قطاعات ال�سناعة وال�سياحة والعقار والزراعة ل �سيما بعد 
اأن مت تذليل العقبات التي كانت توؤخر تنفيذها واأ�سبحت 

الإجراءات القانونية والإدارية اأكرث ي�سرا و�سهولة .
الإمارات  اأنببببباء  وكالة  مع  مقابلة  يف  خ�سري  حممد  وقببال 
ال�ستثمارات  اأمببام  ذراعيها  تفتح  م�سر  اإن  “ ام�ض  وام   “
و�سناعية  جتارية  �سراكات  لتاأ�سي�ض  والعربية  اخلليجية 
اإىل  ولفت   . امل�ساركة  الأطببراف  على  بالنفع  تعود  وزراعية 
ال�سركات  تاأ�سي�ض  “موؤ�سر  يف  الببدول  بني  م�سر  مركز  اأن 
وبدء الأعمال 2017” ال�سادر عن البنك الدويل موؤخرا 
قفز من 73 يف العام املا�سي اإىل 39 وهو يعد دليال دوليا 
على حت�سن املناخ الإ�ستثماري يف م�سر رغم ما متر به من 
راأ�ض  على  حاليا  امل�سري  امل�سوؤول  وي�سارك   . حاليا  اأزمببات 
وفد ر�سمي يف “ملتقى ال�ستثمار ال�سنوي 2017” الذي 
بداأ فعالياته يف دبي اأم�ض حيث التقى على هام�سه عددا من 
ال�سركات الإماراتية الكرى العاملة يف خمتلف القطاعات 

ذات  املجالت  يف  املتاحة  ال�ستثمارية  الفر�ض  اأهم  لعر�ض 
الهتمام وكذلك عر�ض بيئة ومناخ الأعمال يف م�سر وما 
لجتذاب  القت�سادي  ال�ساأن  يف  اإ�ببسببالحببات  مببن  بببه  قامت 
يف  خ�سري  واأكبببد   . املبا�سر  الأجببنبببببي  ال�ستثمار  مببن  مزيد 
مقابلته مع “ وام “ اأن جذور العالقات الأخوية امل�سرية 
الأحداث  واخترتها  التاريخ  عمق  يف  �ساربة  الإمبباراتببيببة 
ل  ال�سعبني  بببني  الو�سائج  عببرى  اأن  اأثبتت  التي  واملببواقببف 
اأن حجم ال�ستثمارات الإماراتية  اإىل  اأبدا . واأ�سار  تنف�سم 
تتبواأ  حيث  دولر  مليارات  �ستة  نحو  حاليا  يبلغ  بببالده  يف 

املركز الأول يف قائمة الدول العربية امل�ستثمرة يف م�سر .
�سينتهي خالل  امل�سري  النواب  اأن جمل�ض  واأو�سح خ�سري 
اأيام من و�سع �سيغة نهائية لقانون ال�ستثمار اجلديد بعد 
اإجراء عدد من التعديالت عليه يخدم امل�سالح الإقت�سادية 
مل�سر ويوؤمن جناح م�ساريع امل�ستثمرين ودميومتها ويلبي 
اأنه �سيتم  . واأعلن  اأف�سل  اإحببراز نتائج مالية  مطالبهم يف 
املميكنة يف هيئة ال�ستثمار  افتتاح منظومة من اخلدمات 
خالل ال�سهر احلايل بالتن�سيق مع وزارة الت�سالت امل�سرية 
للتي�سري على امل�ستثمرين لتاأ�سي�ض �سركاتهم كمرحلة اأوىل 
خالل  املميكنة  والرتخي�ض  التخ�سي�ض  مرحلة  يعقبها 
الببقببانببون اجلببديببد يعطي  بببباأن  . ونبببوه خ�سري  فببرتة قليلة 
هيئة  مببوافببقببة  على  حل�سوله  يببومببا   60 مببدة  للم�ستثمر 

ال�ستثمار للقيام مب�سروعه واإذا مل ترد الهيئة خالل هذه 
الفرتة �سي�سبح امل�سروع موافقا عليه بقوة القانون . وذكر 
اأن القانون اجلديد ين�ض على متكني امل�ستثمر من تاأ�سي�ض 
�سركته خالل 24 �ساعة من تقدمي طلبه كما يحر�ض يف 
اإجببراءات التخارج من خالل �سن  الوقت ذاتببه على تي�سري 
للم�ستثمرين  وتي�سريا  �سمانا  وذلبببك  لببالإفببال�ببض  قببانببون 
الدولية  للمعايري  وفقا  لالإ�ستثمار  مناخ  اأف�سل  وتهيئة 
املعتمدة . واأفاد باأن اأولويات م�سر الإ�ستثمارية حاليا ترتكز 
على ال�سناعات التي ت�ساهم يف اإحالل ال�سادرات بالواردات 
لذلك ين�ض القانون اجلديد على عدد من احلوافز لهذه 
وتوزيع  اإنتاج  بينها  التي من  احلببرة  املناطق  ال�سناعات يف 
اإىل  لها  املغذية  وال�سناعات  ال�سيارات  و�سناعة  الكهرباء 

جانب �سناعة الأدوية وامل�ستح�سرات الطبية .
ال�ستثمار  ملتقى  يف  مبب�ببسبباركببتببه  خبببالل  خبب�ببسببري  واجببتببمببع 
العاملة  الإمبباراتببيببة  مبادلة  مبجموعة   2017 ال�سنوي 
التحتية  البنية  قطاعات  اأهمها  القطاعات  مببن  كثري  يف 
والت�سالت وتكنولوجيا املعلومات والتعدين وال�ستك�ساف 
الفهيم  جمموعة  ممثلي  قابل  كما   . العقاري  والتطوير 
العاملة يف جمال التطوير العقاري والإن�ساءات وال�سيافة 
يف  م�سر  يف  بال�ستثمار  تهتم  وهببي  والبببببرتول  وال�سياحة 
بالعا�سمة  الببعببقبباري  والتطوير  ال�سيارات  �سناعة  جمببال 

الإدارية اجلديدة . والتقى خ�سري اأي�سا ممثلي جمموعة 
يف  تعمل  �سركة   20 نحو  متتلك  الببتببي  الإمبباراتببيببة  لببوتبباه 
كببثببري مببن املبببجبببالت اأهببمببهببا قببطبباع الإنببب�بببسببباءات والتطوير 
العقاري والطاقة وال�سيافة واخلدمات املالية والت�سالت 
وال�سناعة.  والتعليم  والبب�ببسببحببة  املببعببلببومببات  وتكنولوجيا 
املبببا�بببسبببه كابيتال  كبببذلبببك مبببع ممببثببلببي جمببمببوعببة  واجبببتبببمبببع 
الإماراتية التي تعد من كريات ال�سركات التي لها تطلعات 
لال�ستثمار يف م�سر فى عدة جمالت خ�سو�سا يف قطاعات 
ال�سحة والتعليم والتجزئة حيث تعمل املجموعة يف جمال 

اإدارة الأ�سول وال�ستحواذ .
وناق�ض خ�سري مع ممثلي دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
وموؤ�س�سة تنمية ال�ستثمار بدبي ب التابعة لها ب تنفيذ مذكرة 
واملناطق  لال�ستثمار  العامة  الهيئة  مببع  املوقعة  التفاهم 
والطالع  والتدريب  اخلببرات  تبادل  تت�سمن  التي  احلببرة 
على اأحدث الإ�سالحات والنظم املتبعة يف البلدين لتهيئة 
ال�ستثمارات  مببن  مببزيببد  وجبببذب  ال�ببسببتببثببمببار  ومببنبباخ  بيئة 
الأجنبية املبا�سرة وعر�ض اأهم الفر�ض ال�ستثمارية املتاحة 
بالبلدين  الأعببمببال  جمتمعات  على  تعميمها  ميكن  الببتببي 
كما اجتمع خ�سري مع ممثل جمموعة الإمببارات الوطنية 
زيادة  اإىل  تتطلع  الببتببي  النقل  قببطبباع  يف  م�سر  يف  العاملة 

ا�ستثماراتها يف ذات املجال .
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املال والأعمال

موؤمتر االقت�ساد الرقمي ينطلق يف دبي مايو 
القادم حتت �سعار جتارة اإلكرتونية بال قيود

••ابوظبي -وام:

حتت رعاية الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
الوزراء، وزير الداخلية ينطلق يومي 1 و2 مايو املقبل موؤمتر القت�ساد 
جتارة  �سعار  حتببت  واملببوؤمتببرات  للمعار�ض  البببدويل  دبببي  مركز  يف  الرقمي 
اإلكرتونية بال قيود وينظمه جمل�ض الوحدة القت�سادية العربية بجامعة 
الدول العربية. جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي عقد ام�ض يف مقر 
لالإعالن  ابوظبي  يف  ال�سرتاتيجية  والبحوث  للدرا�سات  المببارات  مركز 
عن اطالق “موؤمتر ومعر�ض القت�ساد الرقمي” بح�سور معايل ال�سفري 
العربية  القت�سادية  الوحدة  ملجل�ض  العام  الأمببني  الربيع،  حممد  حممد 
و�سعادة الدكتور املهند�ض علي حممد اخلوري النائب الأول لرئي�ض جمل�ض 
لتنظيم  العليا  اللجنة  ورئي�ض  الإلكرتونية  للتجارة  العربي  الحتاد  اإدارة 
وجببوزيببف ريبببديل مببديببر عببام تببريابببني البب�ببسببرق الأو�بببسبببط، املنظم الر�سمي 
للموؤمتر واملعر�ض. وي�ست�سيف املوؤمتر نخبة من اخلراء واملتحدثني من 
الدول العربية واملنظمات الدولية وذلك بهدف تبادل اخلرات والطالع 
الإلكرتونية،  التجارة  جمال  يف  العاملية  والتجارب  املمار�سات  اأف�سل  على 
والتي �سيتم ا�ستعرا�سها على مدار يومني يف املوؤمتر الذي يعد اأكر حدث 
للتجارة الإلكرتونية يف املنطقة. كما ي�ست�سيف املوؤمتر 150 خبرياً دولياً 
متخ�س�ساً ممن لديهم خرات يف اأف�سل املمار�سات بالتجارة الإلكرتونية 
القيا�سية  الدولية  املعايري  و�سع  يف  ي�سهم  مبببا  امل�ستقبلية،  والجتبباهببات 
القوانني اخلا�سة  املمار�سات، وما ي�سمل من تو�سيات حول  اأف�سل  وتبني 
اأ�سواق  ودعم  تعزيز  بهدف  املوؤمتر  وياأتي  الإلكرتونية.  مبحاربة اجلرائم 
التجارة الإلكرتونية بالعامل العربي على نحو ي�سهم وي�سّرع يف اأن يواكب 
فيما  خا�سة  فيه  العاملية  واملتغريات  املعا�سر  القت�ساد  العربي  القت�ساد 
يخ�ض القت�ساد الرقمي، وما يفر�سه الواقع من �سرورة مواكبة التطورات 
الدولية وم�ستهدفات تنمية حجم التجارة الإلكرتونية بني الدول العربية 
مبا يخدم اأهداف التنمية لدى القطاع العام واخلا�ض والأفراد. وقال معايل 
ال�سفري حممد حممد الربيع اإن من �سمن اأهداف املجل�ض دعم القت�ساد 
القانونية  والأطببر  الت�سريعات  من  جمموعة  تقدمي  يف  والإ�سهام  الرقمي 
الإلكرتونية  الببتببجببارة  حلول  ومتكني  املبتكرة  التطبيقات  تطوير  لدعم 
الدولية  املعايري  مع  تتما�سى  والتي  العربية  الببدول  بني  واملوثوقة  الآمنة 
واأف�سل املمار�سات. واأ�ساف الربيع انه انطالقاً من هذا الواقع وامل�سوؤولية، 
ارتاأى جمل�ض الوحدة القت�سادية العربية اإطالق مبادرته الرائدة لتاأ�سي�ض 
الحتاد العربي للتجارة اللكرتونية ت�سجيعا للدول العربية لتلحق بهذا 
العربية  املنطقة  لدول  الإقليمية  التنمية  لعملية  وحتفيزاً  العاملي  الركب 
حت�سل  ولكي  ومنظمة  متكاملة  بجهود  العامل  هذا  على  وتنفتح  لتنطلق 
ي�سكل  ل  التي  التجارة  تلك  حجم  يف  عببادل  ن�سيب  من  ت�ستحقه  ما  على 
ال�سوق  حجم  %1من  �سوى  تواجدها  رغببم  اللكرتونية  اأ�سواقنا  حجم 
الإلكرتوين العاملي، رغم وجود جتارب عربية ناجحة وي�سار اإليها بالبنان، 
خا�سة اإذا ما اأخذنا بعني العتبار اأن العرب ميثلون %5 من ن�سبة �سكان 
املعمورة، مبا يعني اأن لدينا فر�سا عالية مل�ساعفة معدلت تنمية جتارتنا 
اللكرتونية لتتحرك ب�سرعة اأكر بخم�سة اأ�سعاف قدرتها احلالية وهو ما 

يعني خلق فر�ض وا�سعة وكبرية جدا للتنمية يف هذا املجال الواعد.

اقت�سادية راأ�ض اخليمة ت�سارك يف 
معر�ض دبي الدويل لالإجنازات

•• راأ�س اخليمة -وام:

التنمية  دائببرة  عام  النقبي مدير  ال�سايب  عبدالرحمن  الدكتور  �سعادة  اأكببد 
الدويل  دبببي  معر�ض  يف  الببدائببرة  م�ساركة  اأن  اخليمة  بببراأ�ببض  القت�سادية 
املتميز،  لببالأداء احلكومي  دبي  برنامج  الببذي ينظمه  لببالإجنببازات احلكومية 
ابتكارية وتطبيقات ذكية تخدم  الدائرة من مبادرات  به  ملا تقوم  هو تتويج 
باأعمالهم  القيام  على  املوظفني  وت�ساعد  �سعادته  وحتقق  الأعمال  جمتمع 
بكفاءة وفاعلية اأكر وتوفر ملتخذي القرار معلومات مهمة ت�ساعدهم على 
اتخاذ القرارات ال�سليمة. واأ�سار اىل ان م�ساركة الدائرة هذا العام تعد الأوىل 
امل�ستقبل،  با�ست�سراف  مرتبطة  وذكببيببا  ابتكاريا  م�سروعا   13 بعر�ض  لها 
الذكية،  والطائرة  الذكي،  واملفت�ض  الذكية،  ال�سيارة  درب، ومنوذج  كم�سروع 
عر�ض  جانب  اإىل  وغريها،  الإلببكببرتوين،  الدليل  وم�سروع  ال�سعادة،  و�ساعة 
النتظار  وتذاكر  املواعيد  حجز  خدمة  منها  وذكيا  اإلكرتونيا  تطبيقا   15
اقت�سادية،  واأخبببرى  قانونية  ا�ست�سارة  وطلب  الببذكببي،  الهاتف  تطبيق  عر 
املجتمع،  �سرائح  ملختلف  خدمات  وهي  وغريها،  الفورية،  الدرد�سة  وخدمة 
وتاأتي ترجمًة لروؤية احلكومة يف جعل اخلدمات املقدمة للمتعاملني مبتكرة 
وذكية، مبا يحقق التميز املوؤ�س�سي ويوفر الوقت واجلهد للطرفني.  وت�سارك 
الدائرة حتت مظلة حكومة راأ�ض اخليمة جنباً اإىل جنب مع موؤ�س�سات حملية 
وبرنامج �سقر  العامة  النيابة  ودائببرة  راأ�ببض اخليمة  كدائرة حماكم  اأخببرى 
م�ساركتها  مع  بالتزامن  تعاون  اتفاقيتي  الدائرة  وتوقع  احلكومي،  للتميز 
التدريب،  و  الأ�سرية  كامريدج لال�ست�سارات  كلٍّ من مركز  املعر�ض مع  يف 

وم�سروع حا�سنة وم�سرعة الأعمال يف راأ�ض اخليمة.

اإك�سبو 2020 دبي يك�سف النقاب عن ت�سميم 
اآخر من�ساأة كربى لديه يف �ساحة الو�سل بدبي

•• دبي-وام:

يف  لديه  كببرى  من�ساأة  اآخببر  ت�سميم  ام�ض عن  دبببي   2020 اإك�سبو  ك�سف 
البالغة  الببدويل  احلببدث  ملوقع  الرئي�ض  املركز  لتكون  بدبي  الو�سل  �ساحة 
م�ساحة مفتوحة جتمع  الو�سل  و�ساحة  كيلومرت مربع.   4.38 م�ساحته 
بني جمال الت�سميم وروعته واأحدث التقنيات البتكارية تظللها قبة توفر 
جتربة غامرة و�سا�سة عر�ض �سخمة بنطاق 360 درجة و�سترتك النطباع 
اأنحاء  البببزوار من خمتلف  لببدى ماليني  دبببي   2020 اإك�سبو  الأكببر عن 
اإن�ساء  مواقع  بجانب  الو�سل  �ساحة  يف  الإن�ساء  اأعمال  و�ست�ستمر  العامل. 
الزمني  باجلدول  تلتزم  اأن  على  املوقع  املو�سوعات يف  اأجنحة  اأخببرى مثل 

املقرر ل�ستكمال جميع اأعمال الإن�ساءات الكرى يف نهاية عام 2019.
اأثناء  رئي�سا  مكانا  مرتا   150 قطرها  يبلغ  التي  الو�سل  �ساحة  و�ستكون 
تتوا�سل  لكي  امل�سارب  خمتلف  من  النا�ض  يجمع  وبعده  اإك�سبو  فعاليات 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  يقام  اإك�سبو  اأول  اإليه  يطمح  ما  وهببو  العقول 
واأفريقيا وجنوب اآ�سيا. كما �ستكون �ساحة الو�سل همزة الو�سل بني مناطق 
وكذلك  وال�ستدامة  والتنقل  الفر�ض  وهببي  للحدث  الثالثة  املو�سوعات 
املمرات الرئي�سة الأخرى مثل املمر الذي ي�سل مرتو دبي بجناح الإمارات 

العربية املتحدة عر �سبعة مداخل وخمارج.

اأحمد بن �سعيد: »دانز« ت�ستخدم اأكرب جهاز حماكاة لربج املراقبة اجلوية فى العامل
•• دبي-وام:

املالحة  خلدمات  دبببي  موؤ�س�سة  ت�سارك 
اجلوية “دانز” يف معر�ض دبي الدويل 
لالإجنازات احلكومية الذي انطلق ام�ض 
الأول حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�ض  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  حممد 
البببدولبببة رئببيبب�ببض جمببلبب�ببض البببببوزراء حاكم 
دبي “رعاه اهلل” يف مركز دبي التجاري 

العاملي.
وقبببببال �ببسببمببو البب�ببسببيببخ اأحبببمبببد ببببن �سعيد 
للطريان  دببببي  هيئة  رئببيبب�ببض  مببكببتببوم  اآل 
البببرئبببيببب�بببض الأعبببببلبببببى ملبببجبببمبببوعبببة طببببريان 
الإمببارات ورئي�ض موؤ�س�سة دبي خلدمات 
دببببي  مبببوؤ�بببسببب�بببسبببة  ان  املببببالحببببة اجلببببويببببة 
�ست�ستعر�ض  اجلببويببة  املببالحببة  خلببدمببات 
اإجنببازاتببهببا يف املببعببر�ببض مببن خببالل اأكر 

جببهبباز حمببباكببباة لبببرج املببراقبببببة اجلوية 
 TOSIM Tower« البببعبببامل  فبببى 
ر�سم  فببى  امل�ستخدم   «  Simulator
مبب�ببسببتببقبببببل قبببطببباع البببطبببريان مبببن خالل 
تببقببنببيببات حمبباكبباة البببواقبببع ببببروؤيبببة 360 
اي�سا فى  ا�ستخدامه  يتم  والببذي  درجببة 

تدريب مراقبي املالحة اجلوية.
من  قببامببت  املوؤ�س�سة  ان  �سموه  واأ�ببسبباف 
املببالحببة اجلوية  خببالل تقدمي خببدمببات 
اكرث  و�سول  بت�سهيل  دبببي  مطارات  فى 
من 84 مليون م�سافر اىل 240 وجهه 
ب�سالمة  البببعبببامل  حببببول  مببتببعببددة  �ببسببفببر 
مببتببو�ببسببط احلركة  ببببلبببغ  حبببيبببث  واأمببببببببان 
خالل  “الو�سول”  لببرحببالت  اجلببويببة 
حببركببة و39   35 اىل  البببببذروة  �ببسبباعببات 
مدار  على  “الإقالع”  لببرحببالت  حركة 

. العام 2016 

اهلل  عبد  �سعادة حممد  قببال  مببن جانبه 
للطريان  دبببي  لهيئة  العام  املدير  اأهلي 
دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�ض  املببدين 
خلدمات املالحة اجلوية دانز يف ت�سريح 
لوكالة انباء المارات “وام” ان م�ساركة 
الدائم  املوؤ�س�سة  �سعي  �سمن  تاأتي  دانببز 
ومبببببببادرات احلكومة  تببوجببهببات  ملببواكبببببة 
املوؤ�س�سات  بببببببباأداء  لبببالرتبببقببباء  البببرامبببيبببة 
خطى  وفببق  امل�ستقبل  و�سناعة  ملببواكبببببة 
ثابتة ت�ستند على بناء الإن�سان بالدرجة 

الوىل والبتكار والتميز.
دبي  مببوؤ�ببسبب�ببسببة  اأن  �بببسبببعبببادتبببه  وا�ببببسبببباف 
خلبببدمبببات املبببالحبببة اجلبببويبببة تببلببعببب دورا 
الطريان  دعببم قطاع  حموريا يف جمببال 
اإجمايل  %28 من  الذي ي�ساهم بنحو 
وي�ساهم  دبببببي  لإمبببببببارة  املببحببلببي  البببنببباجت 
األف   250 تببوفببري  فببى  فببعببالببة  ببب�ببسببورة 

تبببقبببدمي خدمات  خبببببالل  مببببن  وظبببيبببفبببة 
اآمبببنبببة وفبببعبببالبببة يف دبي  مبببالحبببة جبببويبببة 
اىل  م�سريا  للدولة  ال�سمالية  واملناطق 
ا�ستطاعت حتقيق معدلت منو  دانز  ان 
حلركة  ال�ستيعابية  الببطبباقببة  يف  عالية 
املتو�سط  �ببسببهببد  املببالحببة اجلببويببة حببيببث 
اجواء  فى  حركة   1530 ادارة  اليومي 
2016 وذلك ملواكبة  امارة دبي يف عام 
النمو يف قطاع الطريان الذي بلغ 3% 
قال  جانبه  من   .  2015 بعام  مقارنة 
الرئي�ض  نببائببب  اأهببلببي  ابببراهببيببم حبب�ببسببني 
ت�ستعر�ض  املوؤ�س�سة  اأن  لبدانز  التنفيذي 
يف  �ساهمت  مبتكرة  م�ساريع  عببدة  اي�سا 
تطوير اأداء املوؤ�س�سة نحو حتقيق روؤيتها 
م�سروع  مثل  خدماتها  جببودة  وحت�سني 
 Approach« اإجبببببببببراءات  تببطبببببيببق 
Peak Offload APO » الفريد 

من نوعه والذي عمل على تقلي�ض مدة 
تبباأخببر رحبببالت الببقببادمببني خبببالل اأوقبببات 
فى   40% اإىل  تبب�ببسببل  بببنبب�ببسبببببة  الببببببذروة 
مطار دبي الدوىل اإىل جانب ا�ستعرا�ض 
اأجهزة الرادار التي يتم ا�ستخدامها على 

مدرج املطار ويف الأجواء.
ان موؤ�س�سة دبي خلدمات املالحة  يذكر 
الوحيد  املبببببزود  تببعببد  “دانز”  اجلبببويبببة 
خلببدمببات املببالحببة اجلببويببة البببذي يقوم 
ببببببببباإدارة املبببجبببال اجلبببببوي لببكببل مبببن دبي 
املوؤ�س�سة  ال�سمالية.. كما تقدم  واملناطق 
�سلطات  اإىل  اجلببويببة  املببالحببة  خببدمببات 
�سركات الطريان  املطارات والعديد من 
املرموقة مبا يف ذلك مطار دبي الدويل 
ا�ستخداما  الأكبببببرث  املبببطبببار  يببعببد  الببببذي 
امل�سافرين  اأعببببداد  حببيببث  مببن  الببعببامل  يف 

الدوليني.

�سيدات اعمال عجمان يوقع اتفاقية تعاون مع مركز تدريب وتنمية ريادة االأعمال

خدماته  وتببنببوع  عجمان  اعببمببال  �سيدات 
حتى  الأعبببمبببال  لبب�ببسببيببدات  يقدمها  الببتببي 
اأ�سبح لهن ب�سمة وا�سحة يف القت�ساد، 

كما وجهت ال�سكر للمجل�ض على دوره يف 
تنظيم ور�ض العمل والدورات التدريبية 
الرتبببقببباء مب�ساريع  �ببسبباأنببهببا  مبببن  والبببتبببي 

واأكدت الدكتورة اآمنة خليفة ان جمل�ض 
�سمن  ي�ستهدف  عجمان  اعمال  �سيدات 
تعاونه مع  خطته ال�سرتاتيجية تعزيز 
واخلا�سة  احلكومية  اجلببهببات  خمتلف 
ايبببجببباد خبببدمبببات تتواكب  يبب�ببسببب يف  مببببا 
اإمارة  يف  العببمببال  �سيدات  تطلعات  مببع 
الفعاليات  من  العديد  وتنظيم  عجمان 
وتوفري  لببهببن،  والببتببدريبببببيببة  الت�سويقية 
مبب�ببسبباريببع نببوعببيببة مبببن خببببالل البببببدورات 
وور�بببببض الببعببمببل بببالببتببعبباون مبببع اجلهات 

املعنية.
اعمال  �ببسببيببدات  جمل�ض  ان  اإىل  م�سرية 
عدد  تنفيذ  اإىل  �سنويا  يببهببدف  عجمان 
من الدورات التدريبية ل�سيدات العمال 
يف  �ببسببواء  املجل�ض  ومنت�سبات  وعبب�ببسببوات 
عمل  كيفية  اأو  املبب�ببسبباريببع  تنفيذ  كيفية 
للمنتج  الت�سويق  اأو  اجلبببدوى  درا�ببسببات 
الببذي يعزز جنبباح افببكببار امل�ساريع  المببر 

وريادتها.
التنفيذي  الرئي�ض  اأ�ببسببادت  جانبه  مببن 
تبببدريبببب وتببنببمببيببة ريبببببادة العمال  ملببركببز 
هببويببدا خببالببد حمببجببوب ، ببببدور جمل�ض 

•• عجمان ـ الفجر 

اأعبببمبببال عجمان  وقببببع جمببلبب�ببض �ببسببيببدات 
عجمان  و�سناعة  جتبببارة  لغرفة  التابع 
اتبببفببباقبببيبببة تببببعبببباون مببببع مببببركببببز تبببدريبببب 
التعاون  بهدف  الأعببمببال  ريبببادة  وتنمية 
والفنية  التدريبية  الببرامببج  تنظيم  يف 
والتخ�س�سية املعنية بامل�ساريع ال�سغرية 

واملتو�سطة.
وقع التفاقية من جانب جمل�ض �سيدات 
اعمال عجمان الدكتورة اآمنة خليفة اآل 
مركز  جانب  ومببن  املجل�ض،  رئي�ض  علي 
ومقره  العببمببال  ريبببادة  وتنمية  تببدريببب 
الرئي�ض  دبببببي، هببويببدا خببالببد حمببجببوب 
غرفة  مبقر  وذلببك  للمركز،  التنفيذي 

جتارة و�سناعة عجمان.
التعاون  تعزيز  على  التفاقية  ون�ست 
وتبببنبببفبببيبببذ عبببببدد مببببن الببببببببببدورات وور�بببببض 
وامل�ساريع  العبببمبببال  لبب�ببسبباحبببببات  الببعببمببل 
اعمال عجمان  �سيدات  ع�سوات جمل�ض 
و�ساحبات رخ�سة بدايات مبا ي�ساهم يف 

تطوير اعمالهن.

مبا  خراتهن  وزيبببادة  العببمببال  �سيدات 
اإ�ببسببتببدامببة مبب�ببسبباريببع �سيدات  يببزيببد مببن 

العمال وال�سر املنتجة.

ي�ضارك فيه 500 عار�س من 20 دولة 

معر�ض ال�سرق االأو�سط لل�ساعات واملجوهرات ينطلق يف اك�سبو ال�سارقة 
•• ال�شارقة-الفجر:

برعاية كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
القا�سمي،  حممد  بببن  �سلطان  الدكتور 
ال�سارقة،  حبباكببم  الأعببلببى  املجل�ض  ع�سو 
و�سناعة  جتببببببارة  غبببرفبببة  مببببن  وبببببدعببببم 
اك�سبو  مركز  يف  ام�ض  انطلق  ال�سارقة، 
ال�سارقة الدورة 42 من معر�ض ال�سرق 
والذي  واملجوهرات،  لل�ساعات  الأو�سط 
ميتد خالل الفرتة من 4 اإىل 8 اأبريل. 
وياأتي املعر�ض مب�ساركة اأكرث من 500 
املجوهرات  م�سممي  اأف�سل  من  �سركة 
اأ�سهر  واأ�ببسببحبباب  الذهبية  واملبب�ببسببغببولت 
والأملا�ض  الببذهببب  يف  العاملية  الببعببالمببات 

واملجوهرات والأحجار الكرمية واللوؤلوؤ 
وغريها،  الثمينة  والببقببطببع  والبب�ببسبباعببات 
ومن بينهم الراعي البالتيني للمعر�ض 
)�بببببسبببببامل الببب�بببسبببعبببيبببببببي لبببلبببمبببجبببوهبببرات(، 
املعر�ض  اأيببام  اآخر  ال�سحب يف  و�سيجري 
 ،BMW نببوع  فبباخببرة مببن  �سيارة  على 
يببومببيببة على  �ببسببحببوبببات  اإىل  بببالإ�ببسببافببة 

جوائز قيمة. 
ال42  بن�سخته  املببعببر�ببض  يف  يبب�ببسببارك  و 
اإيطاليا  منها  دولبببة    20 مببن  عار�سون 
واململكة املتحدة وليتوانيا، بالإ�سافة اإىل 
تركيا والهند وال�سني واليابان وماليزيا 
و�سنغافورة  كبببوجن  وهببببوجن  وببباكبب�ببسببتببان 
وتببايببلببنببد، كببمببا يبب�ببسببارك  عببار�ببسببون من 

الرازيل والوليات املتحدة الأمريكية. 
فيه  في�سارك  العربي  ال�سعيد  على  اأمببا 
عببار�ببسببون مببن كببل مببن لبببببنببان والأردن 
وال�سعودية واليمن والبحرين بالإ�سافة 

اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة.
وقال �سعادة �سيف حممد املدفع الرئي�ض 
رئي�ض  ال�سارقة  اإك�سبو  ملركز  التنفيذي 
واملوؤمترات  للمعار�ض  العربي  الحتببباد 
الأعوام  خببالل  املعر�ض  احتل  الدولية: 
املا�سية مكانة بارزة كاأحد اأهم الفعاليات 
القطع  �سناعة  جمبببال   يف  املتخ�س�سة 
الثمينة واملجوهرات يف املنطقة، كما اأنه 
يتميز بكونه املعر�ض الوحيد يف املنطقة 
�ببسببنببويبباً، م�سكاًل  يببنببعببقببد مببرتببني  الببببذي 

ما  اآخبببر  لببعببر�ببض  مثالية  من�سة  بببذلببك 
اإليه هذا ال�سناعة الراقية من  تو�سلت 

ابتكارات وت�ساميم فريدة.
وبببحبب�ببسببب مبببا اأظبببهبببر تببقببريببر �بببسبببادر عن 
 TechSci( للبحوث  تيك�ساي  �سركة 
ي�سجل  اأن  املتوقع  من   )Research
واملجوهرات  الببكببرميببة  الأحبببجبببار  �ببسببوق 
معدل منو �سنوي مركب يزيد عن 7% 
خببالل البفبرتة املمتدة مبن عببام 2014 
ال�سلع  �سوق  وحقق   ،2019 عببام  حتى 
العربية  الإمببببببببارات  دولببببة  يف  البببفببباخبببرة 
3.18 مببلببيببار دولر  مببن  املببتببحببدة منبببواً 
اأمريكي يف عام 2004 اإىل 8.98 مليار 

دولر اأمريكي خالل العقد احلايل.

•• اأبوظبي -وام:

ارتفعت وترية التح�سن يف اأ�سواق املال الإماراتية يف جل�سة 
ام�ض الأثنني بدعم من زيادة �سهية التداول لدى املوؤ�س�سات 
والأفببراد على حد �سواء، خا�سة يف �سوق دبي املايل الذي 
حاجز  م�ستوى  فببوق  اىل  بال�سعود  جمببددا  موؤ�سره  جنح 

نف�سي مهم بح�سب معطيات التحليل الفني .
املالية  لببببالأوراق  اأبببوظبببببي  �ببسببوق  الإيببجببابببيببة يف  وتوا�سلت 
العقار  اأ�سهم  بع�ض  بقيادة  التوايل  على  الثانية  للجل�سة 

بالإ�سافة ل�سهم ات�سالت املرتفع مل�ستوى 17.95 درهم 
درهما   18 حاجز  لك�سر  ممهدة  باأنها  و�سفت  خطوة  يف 

�سعودا مرة اأخرى .
وبلغت مكا�سب القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�سركات املتداولة 
نحو 6 مليارات درهم وذلك وفقا لالأرقام الر�سمية التي 

�سدرت عقب اإنتهاء التعامالت .
املايل  دبي  ل�سوق  العام  املوؤ�سر  ك�سب  فقد  التفا�سيل  ويف 
،يف  نقطة   3539 م�ستوى  اىل  �ساعدا  تقريبا   1.4%
املالية  لبببالأوراق  اأبوظبي  ل�سوق  العام  املوؤ�سر  اأرتفع  حني 

مع  مببقببارنببة   0.38% ن�سبته  بنمو  نقطة   4466 اىل 
املتوقع  كببان من  ال�سوق  يف  و�سطاء  وقببال   . ال�سابق  اليوم 
عودة التح�سن اإىل اأ�سعار الأ�سهم بعدما تراجع عدد كبري 
منها اىل م�ستويات مغرية يف الأيام الخرية ما �سجع على 
ال�سراء ، معربني عن اعتقادهم با�ستمرار حت�سن الأ�سعار 
املالية  مع قرب بدء مو�سم اف�ساح ال�سركات عن بياناتها 

عن الربع الأول من العام اجلاري.
وكان �سهم اعمار الذي يو�سف بال�سهم الذهبي ارتفع اىل 
7.35 درهم وتبعه يف نف�ض الإجتاه غالبية اأ�سهم القطاع 

البببذي متكن من  الببعببقبباريببة  الإحتبببباد  �سهم  ومنها  الببعببقببار 
درهم و�سعد   1.02 الإ�سمية مغلقا عند  ا�ستعادة قيمته 
�سهم اعمار مولز اىل 2.59 درهم وارابتك اىل 0.937 
درهم، ويف �سوق العا�سمة ارتفع �سهم الدار مل�ستوى 2.29 

درهم .
ويف ظبببل حتبب�ببسببن �ببسببهببيببة الببببتببببداول فببقببد جتبببببباوزت قيمة 
600 مليون درهم وعدد  ال�سوقني  ال�سفقات املرمة يف 
مببن خالل  نببفببذت  �سهم  473 مليون  املببتببداولببة  الأ�ببسببهببم 

5406 �سفقات .

اأ�سهم االإمارات تربح 6 مليارات درهم بقيادة »العقارات«
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املال والأعمال

فندق �سانت ريجي�ض اأبوظبي ي�سارك يف معر�ض �سوق ال�سفر العربي  2017 بدبي

دعيف�ض ع�سو جمل�ض اإدارة الغرفة و�سعادة 
خالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة 
عبببددا مببن الجببتببمبباعببات والببلببقبباءات الهامة 
مببع روؤ�بببسببباء البببوفبببود املبب�ببسبباركببة حببيببث التقى 
التنفيذي  املببديببر  �ببسبباملببة  البب�ببسببيببدة هبببببة  مببع 
اأفريقيا  جببنببوب  لبب�ببسببرق  املبب�ببسببرتكببة  لببلبب�ببسببوق 
ت�سم  دولية  جتارة  منظمة  وهي  الكومي�سا 
19 دولة وتهدف اإىل حتقيق  يف ع�سويتها 
التعاون والتنمية يف كافة جمالت الن�ساط 
ال�سناعة  جمببالت  يف  وخا�سة  القت�سادي 
ال�سلكية  والتببب�بببسبببالت  والببنببقببل  والببطبباقببة 
العالقات  تنمية  على  والعمل  والال�سلكية، 
التجارية وال�ستثمارية بني الدول يف اإطار 
التنمية القت�سادية للقارة الأفريقية، حيث 
وتعزيز  تطوير  �سبل  معها  �سعادته  بحث 
الببتببعبباون املبب�ببسببرتك ببببني الببطببرفببني ملبببا فيه 
جديدة  اآفبباق  وفتح  امل�سرتكة،  م�سلحتهما 
اأمام رجال الأعمال الإماراتيني لال�ستثمار 
جذب  وكذلك  الكومي�سا  دول  جمموعة  يف 
رجال الأعمال وامل�ستثمرين من هذه الدول 

لال�ستثمار يف الإمارة.
الببطببرفببني عببلببى م�ساركة  بببني  ومت التببفبباق 
الغرفة يف فعاليات ملتقى ت�سجيع ال�ستثمار 
�ستعقده  الببببذي  اأفببريببقببيببا  يف  القببتبب�ببسببادي 
امل�سرية  ال�سيخ  �سرم  مدينة  يف  الكومي�سا 
خالل الفرتة من 7 اإىل 9 دي�سمر القادم.

الهاجري:  بببطببي  ببببن  �ببسببعببادة خببالببد  وقببببال 
يببعببكبب�ببض هبببذا الببلببقبباء حببر�ببسببنببا عببلببى حتقيق 
اأطر  تعزيز  يف  املتمثلة  امل�سرتكة  الأهبببداف 

•• دبي-الفجر:

ال�سارقة  و�ببسببنبباعببة  غببرفببة جتببببارة  �ببسبباركببت 
بفعالية كبرية يف ملتقى ال�ستثمار ال�سنوي 
برعاية  ال�سابعة  ن�سخته  يف  انطلق  البببذي 
كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
اهلل”،  “رعاه  دببببي  حبباكببم  البببببوزراء  جمل�ض 
اجلاري  اأبببريببل  مببن  الببرابببع  حببتببى  وي�ستمر 
الببعبباملببي مب�ساركة  الببتببجبباري  يف مببركببز دببببي 
140 دولببة يف  اأكببرث من  وفببود ر�سمية من 
الببعببامل. وتببقببام دورة هببذا الببعببام حتببت �سعار 
املناف�سة  نحو  طريق  البببدويل،  “ال�ستثمار 
والتنمية”، حيث يناق�ض امللتقى اآفاق تطوير 
ال�ستثمارات الدولية مع تركيز خا�ض على 
يف  املبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارات  اأهمية 
من  الغرفة  وعر�ست  البببدول.   اقت�ساديات 
الدوائر  جناح  يف  بها  خا�ض  معر�ض  خالل 
احلببكببومببيببة والببهببيببئببات واملببنبباطببق احلببببرة يف 
البب�ببسببارقببة بببالببتببعبباون والببتببنبب�ببسببيببق مبببع هيئة 
اأهم  �سروق  والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة 
التي تقدمها لعمالئها وجمتمع  اخلدمات 
الأعمال يف ال�سارقة �سمن جهودها الرامية 
وجذب  القت�سادية  املن�ساآت  دور  تعزيز  اإىل 
ُي�سهم  مبا  لالإمارة  الأجنبية  ال�ستثمارات 
وداعمة  هببامببة  جببديببدة  م�ساريع  اإطبببالق  يف 
ال�سارقة  مببكببانببة  مببن  ت�ستفيد  لببالقببتبب�ببسبباد، 
وواعببدة ومميزة،  ا�ستثمارية جاذبة  كوجهة 

وكمحور جتاري رئي�سي يف املنطقة.

فر�ضة مثالية لاللتقاء مع
 �ملوؤ�ض�ضات �القليمية و�لدولية

واأكد �سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير 
عبببام غببرفببة جتببببارة و�ببسببنبباعببة البب�ببسببارقببة اأن 
فر�سة  ميثل  امللتقى  فعاليات  يف  امل�ساركة 
الإقليمية  املوؤ�س�سات  مع  لاللتقاء  مثالية 
امل�ساركة،  الببتببجبباريببة  والبببغبببرف  والبببدولبببيبببة 
وال�ستفادة  معها  التعاون  عالقات  وتعزيز 
والقطاع  الأعبببمبببال  دعبببم جمببتببمببع  مببنببهببا يف 

اخلا�ض يف اإمارة ال�سارقة .
واأ�ساف �سعادته: تاأتي امل�ساركة �سمن خطة 
عمل الغرفة لعام 2017 والتي تركز على 
اأهمية تواجد الغرفة يف املحافل والن�ساطات 
عالقات  بناء  اأجل  من  والقليمية  الدولية 
وتوقيع  جديدة  جهات  مع  و�سراكة  تعاون 
مذكرات تعاون وتفاهم مع موؤ�س�سات دولية 
واخلببرات معها،  املعلومات  وتبادل  عريقة، 
واأي�سا للرتويج للبيئة ال�ستثمارية املتميزة 
يف الإمارة والفر�ض الكبرية التي تزخر بها 
تقدمها  التي  الغرفة  بخدمات  والتعريف 
اإىل بحث  بببالإ�ببسببافببة  الأعبببمبببال،  قببطبباع  اىل 
اأوجه التعاون يف جمال التدريب والتطوير 
لرفع كفاءة املوظفني والعاملني يف الغرفة 

والقطاع اخلا�ض باإمارة ال�سارقة .

�لكومي�ضا وفتح �آفاق جديدة �أمام 
رجال �الأعمال �الإمار�تيني

العوي�ض  �ببسببلببطببان  عبببببببداهلل  �ببسببعببادة  وعببقببد 
�بببسبببعبببادة عبداهلل  يبببرافبببقبببه  البببغبببرفبببة  رئببيبب�ببض 

التعاون لتو�سيع نطاق امل�ساريع ال�ستثمارية 
وا�ستغالل املوارد املتاحة يف حتقيق التنمية 
تببو�ببسببيببع قاعدة  القبببتببب�بببسببباديبببة مبببن خببببالل 
دول  جتمع  لت�سمل  وتطويرها  ال�ستثمار 
وتقدم  واعببدة  اأ�سواقا  التي متثل  الكومي�سا 
الإماراتيني  الأعببمببال  لرجال  كبرية  فر�سا 
يف ظل توفر العديد من املقومات والعنا�سر 
التزام  واأكبببد  فببيببهببا.   الببكبببببرية  ال�ستثمارية 
واخلدمات  الإمكانات  كافة  بتوفري  الغرفة 
لببو�ببسببع خببطببة عببمببل �ببسببامببلببة لببلببتببوا�ببسببل بني 
فبببعبببالبببيبببات البببقبببطببباع اخلببببا�ببببض املبببحبببلبببي مع 
املزيد  لتحقيق  الكومي�سا  دول  يف  نظرائها 
مببن الببنببمببو وال�ببسببتببثببمببارات املبب�ببسببرتكببة على 

املديني املتو�سط والبعيد.
امللتقي  يف  مبب�ببسبباركببتببنببا  اأن  بببطببي  ببببن  وقببببال 
ال�ستثماري املزمع عقده يف م�سر �سيعطينا 
الببفببر�ببسببة لببلببقبباء مبببببا�ببسببرة مبببع مبببع وزراء 
اأفببريببقببيببا لبحث  قببببارة  �ببسببرق وجبببنبببوب  دول 
ال�سراكة  املبب�ببسببرتك وتببعببزيببز  الببتببعبباون  اآفبببباق 
القت�سادية وال�ستثمارية والتعاون الفعال 
والزراعة  والتبب�ببسببالت  الببنببقببل  يف جمبببالت 

وال�سناعة والبناء بيننا..
اأنبببببه �ببسببيبب�ببسببكببل بببيببئببة مببثببالببيببة لرجال   كببمببا 
للتعرف  ال�سارقة  يف  وامل�ستثمرين  الأعمال 
املتاحة  والبببفبببر�بببض  ال�ببسببتببثببمببار  بببيببئببة  عببلببى 
والإمكانات واملوارد الكبرية التي يتمتع بها 
موقع  مببن  متثله  ملببا  الكومي�سا  دول  جتمع 
القوى  لتوظيف  هامة  وبوابة  اإ�سرتاتيجي 
الب�سرية واملوارد الطبيعية ال�سخمة املتاحة 

يف هذه الدول مما �سيكون له اأثر اإيجابي يف 
تعزيز مكانة ال�سارقة والإمببارات ب�سكل عام 
الأعمال  جمببال  يف  وعبباملببي  اإقليمي  كمركز 

وال�ستثمار.

لقاء مع �لوفد �لرتكي
والتقى وفد الغرفة برئا�سة �سعادة عبداهلل 
�ببسببلببطببان الببعببويبب�ببض اأيبب�ببسببا مبببع  �ببسببعببادة علي 
املبب�ببسببارك يف  الببرتكببي  الببوفببد  رئي�ض  يوكلني 
امللتقى وبحث اجلانبان طرق زيادة احلركة 
وتركيا،  ال�سارقة  بببني  املتنامية  التجارية 
الأحداث  يف  امل�ساركة  م�ساعفة  اإىل  اإ�سافة 
القت�سادية واملعار�ض التي تقام يف البلدين. 
بني  العالقات  تطوير  اجلانبان  بحث  كما 
�سهدت  والتي  البلدين  يف  الأعمال  قطاعي 
املا�سية، حيث  الفرتة  خببالل  مببطببرداً  منببواً 
وتطوير  ا�ستحداث  على  اجلانبان  �سيعمل 
مبببببادرات وبببرامببج عمل جببديببدة يف املرحلة 
الأعببمببال يف  رجببال  لتطلعات  تلبية  القادمة 

البلدين.
ويبببوا�بببسبببل وفببببد البببغبببرفبببة عببقببد املبببزيبببد من 
الوفود  خمتلف  مع  والجتماعات  اللقاءات 
يف  لأهببدافببهببا  حتقيقا  امللتقى  يف  املبب�ببسبباركببة 
جببببذب املبببزيبببد مبببن ال�ببسببتببثببمببارات وروؤو�بببببض 
ال�سارقة  مكانة  وتعزيز  لببالإمببارة،  الأمبببوال 
لل�سركات  مببفبب�ببسببلببة  ا�ببسببتببثببمبباريببة  كببوجببهببة 
والدولية،  الإقليمية  الأعببمببال  وقببطبباعببات 
الببفببعببالببة يف تنمية  الإيببجببابببيببة  واملبب�ببسبباهببمببة 

القت�ساد الوطني للدولة ككل.

�سعر خامات »اأوبك« ي�سل يوم 
اجلمعة املا�سي اىل 50.43 دوالرا للربميل

•• فيينا-وام:

 13 الب  اأن �سعر �سلة خاماتها  اأوبك  اأعلنت منظمة الدول امل�سدرة للنفط 
و�سل يوم اجلمعة املا�سي اىل 50.43 دولر للرميل مقارن ب�سعر اليوم 
الذي قبله الذي و�سل 50.20 دولر للرميل. وت�سم �سلة خامات اأوبك 
التالية : خام مربان  الأنببواع  الإنتاج  �سيا�سة  التي تعد مرجعا يف م�ستوى 
والب�سرة  الثقيل  والإيببببراين  اجلببزائببري  �سحارى  مزيج  وخببام  الإمبباراتببي 
اخلفيف العراقي وخام الت�سدير الكويتي وخام ال�سدر الليبي وخام بوين 
اخلفيف  العربي  واخلبببام  القطري  البحري  واخلبببام  النيجريي  اخلفيف 
وربيع اخلفيف  الأنغويل  الفنزويلي مرياي وجريا�سول  ال�سعودي واخلام 

الغابوين واأورينت الكوادوري.

العقد  ت�سوية  �سعر  للربميل  دوالرا   52.24
االآجل خلام عمان يف بور�سة دبي للطاقة 

•• دبي -وام:

ارتفع �سعر ت�سوية العقد الآجل خلام عمان ب ت�سليم يونيو ب لدى تداوله يف 
بور�سة دبي للطاقة ام�ض 0.41 دولر اأمريكي للرميل الواحد مقارنة 
ب�سعر ت�سويته ال�سابق ليبلغ 52.24 دولر عند ال�ساعة 12:30 بالتوقيت 
املحلي 08:30 بتوقيت غرينت�ض. وتهدف بور�سة دبي للطاقة ب وهي اأول 
بور�سة دولية يف منطقة ال�سرق الأو�سط لعقود الطاقة الآجلة وال�سلع ب اإىل 
اإنتاج النفط واملتداولني والعمالء املهتمني بالأ�سواق التي  تزويد �سركات 

تقع �سرق ال�سوي�ض باأ�سعار تت�سم بال�سفافية للنفط اخلام.
املتخ�س�سة  البور�سات  اإحببدى   2007 عام  افتتاحها  البور�سة منذ  وتعد 
على م�ستوى العامل واأ�سبح عقدها الرئي�ض وهو العقد الآجل خلام عمان 
ت�سهد منوا  التي  ال�سوق  اإىل  املتجه  للنفط اخلام  الأكببرث موثوقية  املعيار 
الآ�سيوية  املنطقة  اقت�سادات  تعك�ض  التي  والأداة  ال�سوي�ض  �سرق  �سريعا 
ب�سورة متفردة واأكر عقد من نوعه يف العامل من حيث الت�سليم الفعلي 
وثالث معيار �سعري للنفط اخلام يف العامل واملعيار الوحيد للنفط اخلام 
الذي يتم ت�سديره من عمان ودبي.  وت�ستخدم بور�سة دبي للطاقة يف كافة 
انطالقا  اإليها  الو�سول  ميكن  التي  الإلكرتونية  الأنظمة  اأرقببى  اأعمالها 
واأوروبا  اآ�سيا  يف  الرئي�سة  املالية  املببراكببز  منها  منطقة   20 من  اأكببرث  من 
ب وهو  العاملي  املببايل  والببوليببات املتحدة.  وتقع البور�سة داخببل مركز دبببي 
اإن�ساوؤها لتعزيز اخلدمات املالية يف دولة الإمارات  منطقة مالية حرة مت 
كما  املالية  للخدمات  دبي  �سلطة  قوانني  اإىل  وتخ�سع  ب   املتحدة  العربية 
تتم مقا�سة و�سمان جميع التداولت من خالل جمموعة تابعة لبور�سة 
بني  م�سرتك  م�سروع  للطاقة  دبببي  بور�سة  اأن  يذكر  التجارية.  �سيكاغو 
�سيكاغو  بور�سة  وجمموعة  العماين  ال�ستثمار  و�سندوق  القاب�سة  دبببي 
التجارية كما متتلك موؤ�س�سات مالية عاملية و�سركات متخ�س�سة يف تداول 
�ستانلي  �ساك�ض وجي بي مورغان ومورغان  الطاقة منها غولدمان  عقود 

و�سل وفيتول وكونكورد اإنرجي اأ�سهما فيها.

 870 مليون درهم قيمة 
ت�سرفات العقارات يف دبي ام�ض

•• دبي -وام:

بيع  واإجبببراءات  وفيالت  و�سقق  اأرا�ببض  العقارات من  ت�سرفات  قيمة  بلغت 
منها  درهببم  مليون   870 ام�ض  دبببي  بالتملك يف  منتهية  اإجبببارة  و  ورهببن 
 232 ونببحببو  وفببيببالت  و�سقق  اأرا�ببببض  بيع  مببعببامببالت  درهبببم  مليون   638
مليون درهم عمليات رهن عقارية. واأفاد التقرير اليومي للت�سرفات الذي 
ي�سدر عن دائرة الأرا�سي والأمالك بدبي باأن الدائرة �سجلت ام�ض 245 
مبايعة منها 58 لأرا�ض بقيمة 387 مليون درهم و 187 مبايعة ل�سقق 
وفيالت بقيمة 251 مليون درهم . وتقدمت اليفرة 2 على باقي مناطق 
دبي من حيث عدد املبايعات بت�سجيلها 33 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم 
فمنطقة حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد بت�سجيلها ثماين مبايعات قيمتها 
اأهم مبايعات الأرا�سي من حيث القيمة مبايعة  49 مليون درهم . وكان 
مببلغ 222 مليون درهم يف منطقة اأم هرير الثانية تلتها مبايعة بقيمة 
12 مليون درهم يف منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد .. بينما كان اأهم 
مبايعات ال�سقق والفيالت مبايعة بقيمة خم�سة ماليني درهم يف منطقة 
اخلليج التجاري تلتها مبايعة مببلغ اأربعة ماليني درهم يف منطقة نخلة 
جمريا . وت�سدرت اخلريان الأوىل املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق 
والفيالت م�سجلة 34 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم تلتها منطقة اليفرة 

2 بت�سجيلها 17 مبايعة مببلغ 10 ماليني درهم .
232 مليون درهببم منها  ام�ض ت�سجيل رهببون بقيمة  الدائرة  كما �سهدت 
47 رهنا ل�سقق وفيالت بقيمة  165 مليون درهم و  17 لأرا�ببض مببلغ 
67 مليون درهم كان اأهمها يف منطقة الورقاء الأوىل بقيمة 85 مليون 

درهم واأخرى يف منطقة معي�سم الأول بقيمة 28 مليون درهم .

ندوة يف غرفة اأبوظبي تناق�ض اأهمية 
تطبيق العقد املوحد للمقاوالت

•• ابوظبي -وام:

اأهببمببيببة تطبيق الببعببقببد املوحد  اأبببوظبببببي  نبباقبب�ببسببت غببرفببة جتببببارة و�ببسببنبباعببة 
للمقاولني خالل ندوة نظمتها ام�ض. ح�سر الندوة �سعادة الدكتور مبارك 
اأبوظبي  اإدارة غرفة جتارة و�سناعة  العامري ع�سو جمل�ض  حمد مرزوق 
املقاولني  جمعية  عن  وممثلون  الغرفة  يف  العقاري  القطاع  جلنة  رئي�ض 
يف الدولة وكريات �سركات املقاولت العاملة يف الدولة ومب�ساركة روؤ�ساء 
100 �ببسببركببة عببامببلببة يف قببطبباع املبببقببباولت والتطوير  اأكبببرث مببن  ومببديببري 
العقاري وخراء وم�ست�سارين قانونيني من القطاعني العام واخلا�ض يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة. واأكد �سعادة الدكتور مبارك حمد مرزوق 
الندوة  هببذه  تنظيم  اأن  الببنببدوة،  اأعمال  بداية  يف  األقاها  كلمة  يف  العامري 
دور  لتفعيل  توليه  الببذي  الهتمام  ومببدى  اأبوظبي  غرفة  حر�ض  يعك�ض 
واأن�سطة  عامة  ب�سفة  القت�سادية  الأن�سطة  تطوير  يف  اخلا�ض  القطاع 
قطاع الإن�ساءات والقطاع العقاري ب�سورة خا�سة. كما اكد اأن جلنة القطاع 
تواجه  الببتببي  واملببعببوقببات  الببتببحببديببات  درا�ببسببة  على  تعمل  بالغرفة  الببعببقبباري 
املنا�سبة  احللول  واقببرتاح  العقاري  التطوير  و�سركات  الإن�ساءات  �سركات 

لهذه امل�ساكل.

•• ابوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  ريجي�ض  �ببسببانببت  فببنببدق  يبب�ببسببارك 
العربي   ال�سفر  يف معر�ض وموؤمتر �سوق 
2017 البببذي يببقببام يف الببفببرتة مببن 24 
-27 ابريل 2017 مبركز دبي الدويل 
للموؤمترات واملعار�ض وذلك �سمن جناح 
الفندق   عببمببل  فببريببق  ويلتقي   . ابببوظبببببي 
مع �سركاء ال�سياحة وال�سفر يف عدد من 
وال�سيوية   الأوروبببيببة  اخلليجية  البببدول 

.   واأكبببببد البب�ببسببيببد اإمبببيبببل نببيببلبب�ببسببون مدير 
ريجي�ض  �سانت  فببنببدق  يف  املبيعات  اإدارة 
ابببوظبببببي عببلببى اهببمببيببة املبب�ببسبباركببة يف هذا 
التي  الفريدة  باملزايا  للتعريف  املعر�ض 
يقدمها الفندق للزائر اخلليجي عموما 
والأوروبببي على وجه اخل�سو�ض . واأ�سار 
اإمببكببانببيببة عقد �ببسببراكببات جببديببدة مع  اىل 
اخلليجية  والبب�ببسببيبباحببة  البب�ببسببفببر  وكبببببالت 
ال�سياح  مبببن  املبببزيبببد  والأوروبببببيببببة جلببلببب 
  . الببعببام  لببهببذا  وال�سيف  الببربببيببع  ملو�سمي 

انببه �سيتم يف  املعر�ض طببرح املزيد  وذكببر 
ف�سل  مبنا�سبة  ال�سياحية  العرو�ض  من 
اىل  م�سريا   ، العطالت  ومو�سم  الربيع 
�ببسببعببي البببفبببنبببدق ل�ببسببتببقببطبباب اكببببر عدد 
الرفاهية  عبببن  الببببباحببثببني  البب�ببسببيبباح  مبببن 
واخل�سو�سية.  وتوقع مزيداأ من ال�سغال 
للموؤمترات  نبببظبببرا  احلبببببايل  املبببو�بببسبببم  يف 
ت�سهدها  الببتببي  والببفببعببالببيببات  واملبببعبببار�بببض 
مع  بالتعاون  واأ�ببسبباد   ، ابوظبي  العا�سمة 

هيئة ابوظبي لل�سياحة والثقافة .

 

�سنوات  5 خالل  اخليمة  راأ�ض  يف  العقاري  القطاع  منو  % ن�سبة   45

الببقببطبباع الببعببقبباري بببني عببامببي 2014-
حيث   ،14.7% زيبببادة  بن�سبة   2015
ارتفع العدد من 9،844 يف عام 2014 
فقد   ،2015 عبببام  يف   11،294 اإىل 
باجلزء  والبببببنبباء  الت�سييد  قببطبباع  �ساهم 
 16.9% بن�سبة  البببزيبببادة  مببن  الأكببببر 

ومبقدار 1،142 من�ساأة.
ولببعببب الببقببطبباع الببعببقبباري دوراً كبببببرياً يف 
منو اأعداد املن�ساآت يف اإمارة راأ�ض اخليمة، 
%33.4 من  بببب  الببقببطبباع  �ببسبباهببم  حببيببث 
اإجببمببايل اأعببببداد املببنبب�ببسبباآت اجلببديببدة لعام 
2015، اإذ �ساهم قطاع الت�سييد والبناء 
باجلزء الأكر من هذه الزيادة وبن�سبة 

من�ساآت  ن�سبة  بلغت  حني  يف   ،26.3%
الببعببقببار وخبببدمبببات الإيببببجببببار والأعبببمبببال 
اجلديدة  املن�ساآت  اإجببمببايل  من   7.1%
يبببدل على  الببببذي  الأمببببر   ،2015 لببعببام 
زيادة الهتمام بالقطاع العقاري كمجال 
ا�ستثماري م�سجع يحقق عوائد جمزية 

مبخاطر متدنية.
ال�سميلي  اأحببمببد را�ببسببد  الببدكببتببور  واأفبببباد 
اخلدمات  لقطاع  الببعببام  املببديببر  م�ساعد 
راأ�ض  بغرفة  الأعمال  التجارية وتطوير 
اخليمة اأن الدور الذي تلعبه غرفة جتارة 
و�سناعة راأ�ض اخليمة يعد حمرك فعال 
جلذب وتنظيم وم�ساعدة امل�ستثمرين يف 

القطاع العقاري، حيث توفر لهم الغرفة 
التجارية  اخلدمات  من  متكاملة  �سبكة 
اإىل  بالإ�سافة  والقانونية  والقت�سادية 
البيانات الإح�سائية والتي متثل قاعدة 
اإجراء  على  امل�ستثمرين  ت�ساعد  بيانات 
العقارية  للم�ساريع  اجلبببدوى  درا�ببسببات 

املختلفة.
واأ�ببببسبببباف البب�ببسببمببيببلببي بببببباأن اإمبببببببارة راأ�ببببض 
بالقطاعات  تبببزخبببر  لتبببببببزال  اخلبببيبببمبببة 
يتم  والببببتببببي مل  واملبببببزدهبببببرة  البببنببباجبببحبببة 
على  فيها  الكامنة  الإمكانات  ا�ستغالل 
البببوجبببه الأكبببمبببل بببعببد ومببببا تبببببزال متتاز 
ببببقبببدرة ا�ببسببتببيببعببابببيببة عببالببيببة، وذلببببك من 

•• راأ�س اخليمة- الفجر

اإمارة  يف  الببعببقبباري  الببقببطبباع  حجم  ازداد 
راأ�بببببض اخلببيببمببة مبببا ببببني عببامببي 2011 
ناجت  اإجببببمببببايل  ازداد  حببيببث  و2015، 
عام  درهببم  مليون   3،401 من  القطاع 
يف  درهبببم  مليون   4،947 اإىل   2011
بلغت  اإجمالية  منو  بن�سبة   2015 عام 
راأ�ض  غببرفببة  اأعلنته  مببا  بح�سب   45%
القطاع  اأ�سدرتها عن  درا�سة  اخليمة يف 

العقاري يف الإمارة.
وبببلببغ مببعببدل الببنببمببو البب�ببسببنببوي لإجمايل 
للفرتة  �سنوياً   15% العقاري  القطاع 
، يف حببني بلغ   2015-2011 بببني  مببا 
والبناء  الببتبب�ببسببيببيببد  لببقببطبباع  املبببعبببدل  هبببذا 
%18.3 �سنوياً، ومعدل منو العقارات 
وخببدمببات الإيببجببار والأعببمببال 14.5% 
الببببفببببرتة، واحتل  نببفبب�ببض  خببببالل  �ببسببنببويبباً 
الثالثة بعد كل  القطاع العقاري املرتبة 
من القطاع ال�سناعي والقطاع ال�سياحي 
من حيث م�ساهمته يف اإجمايل التكوين 
اإمببارة راأ�ببض اخليمة للعام  الراأ�سمايل يف 
م�ساهمة  نبب�ببسبببببة  بببلببغببت  حببيببث   ،2015
باإجمايل  العام  لهذا   13.3% القطاع 
اأ�سل  1،209 مببلببيببون درهببببم  مببن  بببلببغ 
اإجمايل  متببثببل  درهببببم  مببلببيببون   9،081
التكوين الراأ�سمايل لالإمارة للعام نف�سه. 
ال�سادرة  الإح�سائية  البيانات  واأ�ببسببارت 
للدرا�سات  اخلببيببمببة  راأ�ببببببض  مبببركبببز  عبببن 
من�ساآت  عببببدد  ارتبببفببباع  اإىل  والإحببب�بببسببباء 

خبببالل تببوافببر الببعببوائببد املببجببزيببة ون�سب 
الدعم  اإىل  بالإ�سافة  املتدنية،  املخاطر 
ال�سيا�سية  القيادة  قبل  من  الالحمدود 
لأي مبادرة ا�ستثمارية حقيقية حيث اأن 
والحتادية  املحلية  احلكومية  اجلهات 
خمبببولبببة بببتببذلببيببل كبببافبببة الببعببقبببببات اأمببببام 
العملية  مراحل  جميع  ويف  امل�ستثمرين 

ال�ستثمارية.
وقالت رجاء حممد بن جمعة الطنيجي 
رئي�ض ق�سم الدرا�سات والتعاون التجاري 
التي  التطورات  اأن  راأ�ببض اخليمة  بغرفة 
طببببراأت عببلببى اقببتبب�ببسبباد راأ�ببببض اخلببيببمببة يف 
اإىل  البب�ببسببنببوات اخلببمبب�ببض الأخببببرية ت�سري 
اإ�سهامه  ومدى  العقاري  القطاع  اأهمية 
يف منو اقت�ساد الإمببارة ب�سكل عام، فقد 
العقاري  القطاع  م�ساهمة  ن�سبة  ازدادت 
بببني عامي  الإجببمببايل  املحلي  الببنبباجت  يف 
اإىل   14.9% مببن  و2015   2011
نقطة   2.5 بببلببغببت  وببببزيبببادة   17.4%
بيان  اإىل  الدرا�سة  هذه  وتهدف  مئوية، 
اأهبببم مببزايببا الببقببطبباع الببعببقبباري يف اإمبببارة 
راأ�ض اخليمة من خالل عر�ض جمالت 
التطور يف هذا القطاع ومدى م�ساهمته 
كمحرك اأ�سا�سي يف النمو القت�سادي يف 
الإمببارة، مع قراءة لت�سل�سل اأدائه خالل 
ال�سنوات القليلة املا�سية والتعريف باأهم 
املوارد الوطنية واأهم الت�سهيالت املتاحة 
لبببببيببان جدوى  لببال�ببسببتببثببمببار يف الإمببببببارة 
وجدوى  العقاري  القطاع  يف  ال�ستثمار 

اإقامة امل�ساريع العقارية املختلفة. 

بالتعاون و�لتن�ضيق مع هيئة �ل�ضارقة لال�ضتثمار و�لتطوير »�ضروق«

غرفة ال�سارقة ت�سارك بفعالية يف ملتقى اال�ستثمار ال�سنوي2017
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العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 587
البيع  يف  ترغب  اجلن�سية  كندية    - نومردار  حنني  ذاكره  ال�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
باك�ستاين   - خان  جهانغري  كا�سف  ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 
مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  ال�سباغ(  لتجارة  حنني  )ذاكرة  امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية 
رخ�سة رقم )725939( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.  تعديالت اخرى :- مت 

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

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 589
اجلن�سية  اإماراتي    - علي  ال  �سطاف  علي  احمد  ال�سيد/ حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اهلل  �سهاده  ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
عبداللطيف - بنغالدي�سي اجلن�سية يف )املزرك�ض للخياطة والتطريز( والتي تاأ�س�ست باإمارة 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )524347(  -  تغيريات اخرى : - تغيري ال�سكل القانوين من 
الرخ�سة لخرى.  وعمالبن�ض  تنازل �ساحب   - بوكيل خدمات   موؤ�س�سة فردية اىل فردية 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 591
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد �سريف بنغي�سريي كوين احمد باريكاد ، هندي  
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف بقالة الزبداين ، 
مبوجب رخ�سة رقم : 114491 وذلك اىل ال�سيد/ عبدالرحمن حممد ح�سني احلمادي 
ال�سكل  وتغيري  لخر  الرخ�سة  مالك  تنازل   : اخرى  تعديالت   - اجلن�سية   اإماراتي   -

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 586

ليكن معلوما للجميع بان مبارك فرج مبارك فرج النعيمي - اإماراتي اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ عيد عبداهلل خمي�ض 
والتطريز(  للخياطة  الوردي  )اخلط  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  اإماراتي   - الظاهري  بدر 

تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )606510(
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 585
باك�ستاين    - خان  عبدالر�سيد  ا�سحاق  غالم  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الرخ�سة  يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  املتحركة(  الهواتف  لتجارة  النجاح  )طريق  امل�سماة  التجارية 
�ساه  �سيد عبا�ض حيدر  ال�سيد/  ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )743888( وذلك اىل 

جرديزي �سيد يون�ض علي �ساه جرديزي - باك�ستاين اجلن�سية 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  

على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 590
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ فيليك�ض فران�سي�ض بن فران�سي�ض ، هندي  اجلن�سية 
للمقاولت  الريان  جنوم  يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
الفنية ، مبوجب رخ�سة رقم : 724112 وذلك اىل ال�سيد/ جانابان فراني�سي�ض جانابان ، 

هندي اجلن�سية - تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�سة لخر وتغيري وكيل خدمات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
اعالن للح�سور امام مدير ادارة الدعوى مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية 

 يف الدعوى رقم 2017/396 مدين جزئي - ن�سرا
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

اىل املدعى عليها : اك�س�ض ال�سرق الو�سط - ذ م م 
اقام املدعي :موؤ�س�سة خدمات الطالء 

عنونه :دبي - القوز ال�سناعية 3 
الدعوى رقم )396-2017( جتاري جزئي عجمان. 

املو�سوع : املطالبة مببلغ وقدره  320719 درهم. 
يوم  البتدائية  الدعوى مبحكمة عجمان الحتادية  ادارة  امام مدير  انت مكلف باحل�سور 
الربعاء  املوافق 2017/4/12 �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرت جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله بو�سفك 

املدعي عليه حرر بتاريخ : 2016/3/30
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : �ملكتب للثقافة و�العالم - �س ذ م م  
العنوان: مكتب ملك خا�ض - ندال�سبا - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. 
هذا  مبوجب   1100535  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقببم    675103  : الرخ�سة  رقببم 
التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قببد  ببباأنببه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 
بتاريخ  دبببي  قببرار حماكم  اأعبباله، وذلببك مبوجب  املببذكببورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها 
2017/2/14  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/2/14 وعلى من 
للتدقيق  �جل��ريودي  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعببرتا�ببض  اأي  لديه 
و�ملحا�ضبة  العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز -  
هاتف  2389721-04 فاك�ض : 2389722-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : �ضتار هل بروبرتيز - ذ م م   
العنوان : مكتب 704 ملك ن�ساما للتطوير - برج خليفة - ال�سكل القانوين : ذات 
م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 758259  رقم القيد بال�سجل التجاري : 1228060 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة 
بتاريخ 2017/2/14  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي  بتاريخ 2017/2/14 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �جلريودي للتدقيق 
و�ملحا�ضبة  العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز -  
هاتف  2389721-04 فاك�ض : 2389722-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : مق�ضود �ضريف للتجارة �لعامة - ذ م م  
العنوان : حمل رقم 7 ملك نا�سر را�سد لوتاه ديره - نايف -  ال�سكل القانوين : 
ذات م�سوؤولية حمببدودة. رقم الرخ�سة : 629621  رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1049017 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري 
اأعبباله، وذلك مبوجب قرار  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�سجل  يف 
بتاريخ   دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق    2016/11/29 بتاريخ  دبي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2016/11/29
ون  ذي  6ملك  رقببم  مكتب  الببعببنببوان:  قانونيون  حما�ضبون  وم�ضاركوه  �لكتبي 
  04-3215356 فاك�ض:   04-3215355 هبباتببف     - الوىل  دبببي-الببقببوز  للعقارات-بر 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي/�جلريودي للتدقيق و�ملحا�ضبة  
العنز -  هاتف   ديببرة - هببور  ال�سعايل -  العنوان : مكتب رقببم 204 - ملك عبداهلل 
2389721-04 فاك�ض : 2389722-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �ملكتب للثقافة و�العالم 
- �س ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/2/14 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/2/14  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي/�جلريودي للتدقيق و�ملحا�ضبة
العنز -   ديببرة - هببور  ال�سعايل -  العنوان : مكتب رقببم 204 - ملك عبداهلل 
هاتف  2389721-04 فاك�ض : 2389722-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �ضتار هل 
بتاريخ 2017/2/14  دبببي  قببرار حماكم  م   وذلببك مبوجب  بروبرتيز - ذ م 
لديه  بتاريخ  2017/2/14  وعلى من  دبببي  العدل حماكم  كاتب  لببدى  واملببوثببق 
اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي/�لكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون
هاتف     - الوىل  دبي-القوز  للعقارات-بر  ون  ذي  6ملك  رقم  العنوان: مكتب   
التنمية  دائببببرة  تعلن  هبببذا  مبببوجببب   -  04-3215356 فبباكبب�ببض:    04-3215355
مق�ضود  لت�سفية  اأعبباله  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية 
بتاريخ  دبببي  حماكم  قببرار  مبوجب  وذلببك  م   م  ذ   - �لعامة  للتجارة  �ضريف 
  2016/11/29 بتاريخ   دبببي  حماكم  العدل  كاتب  لببدى  واملببوثببق    2016/11/29
مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى 
امل�ستندات  كببافببة  معه  م�سطحباً  اأعبببباله،  املببذكببور  الببعببنببوان  على  بببدبببي  الببكببائببن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/36  نزاع تعيني خربة جتاري                      
اىل املتنازع �سده/1-�سركة ل برميري ملقاولت البناء - ذ م م  2-حممد متيم - ب�سفته 
ال�سخ�سية وب�سفته مدير /�سركة لبرميري ملقاولت البناء - ذ م م    جمهويل حمل 
القامة مبا ان املتنازع/�ض �ض لوتاه للمقاولت - �ض ذ م م وميثله :عبداهلل خمي�ض 
اقام عليك الدعوى املطالبة بندب خبري متخ�س�ض  اآل علي - قد  الناخي  غريب 
مع الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�سايف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم 
فانت مكلف  لذا  امل�سلح   8.30 �ض مبكتب  ال�ساعة  املوافق 2017/4/19   الربعاء  
باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.  
رئي�ض الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

اعـــــــــالن تغيري ا�سم
الكربي/ مبارك  بن  نا�سر  بنت  املواطنة/جمعه  تقدمت 

بطلب   )784198918308390( رقم  هوية  حتمل  الإماراتية 
تطلب  التوثيقات   ق�سم   - البتدائية  الظفرة  حمكمة  اىل 

تغيري ا�سمها من  )جمعه( اىل )�ساره(  
باملحكمة  املذكور  الق�سم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�ض  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر العالن.
 حممد عبداهلل احمدو     
قا�سي حمكمة الظفرة البتدائية 

امارة ابوظبي
دائرة الق�ساء 

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
احلو�سني    احمد  �سالح  ا�سماعيل  �سالح  وليد  املواطن/  تقدم 
بتغيري  التوثيقات  ق�سم  البتدائية-  اأبوظبي  بطلب اىل حمكمة 
ا�سمه من )وليد( اىل)حمد(   فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل 

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

 حممد �سامل املن�سوري  

قا�سي توثيقات 

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

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
يف الدعوى رقم 2017/106 جتاري كلي

املدعية : دار التمويل  - �ض م ع 
املدعي عليهم : ذا لينك - �ض م ح - 2(  �سيد مرت�سى �سيد ح�سني �سفوي  3( �سيد حممد 
�سيد عبدالر�سول عراق علوي  4( �سيد حممد مهدي �سفوي 5( حممد علي احمد فوده 
6( �سيد عبدالر�سول �سيد حممد علوي  -  بالإ�سارة اىل اعالن اخلبري ال�سادر عن حمكمة 
دبي الإبتدائية ب�ساأن خبريا م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اأعاله ، يرجى العلم باأنه تقرر 
عقد جل�سة خرة م�سرتكة مع اطراف الدعوى يوم الثنني  املوافق 2017/4/10  يف متام 
�ستي  خلف  الطاقة(  )وزارة  الإحتبباد  ببناية  الكائن  اخلببرة  مبقر  �سباحا   11.00 ال�ساعة 
�سنرت ديرة - دبي - الطابق التا�سع مكتب رقم 902 - لذا يرجى ح�سور كل طرف اأو من 

ميثله قانونا وذلك لالإطالع على ا�سول امل�ستندات الثبوتية التي بحوزته
عبد�هلل فايز �ل�ضام�ضي 
�خلبري �ملنتدب

اعالن بالن�سر
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية/ مكتب اإدارة الدعوى
اعالن امل�ستاأنف �سدها للح�سور اأمام مدير ادارة الدعوى -ن�سرا 

الدعوى ال�ستئنافية رقم )695( ل�سنة )2016( م جتاري جزئي عجمان 
 �سادر بتاريخ : 2016/10/17 م ، يف الق�سية رقم )1129( ل�سنة )2016( م جتاري عجمان.
بببور )مدير  امل�ستاأنف �سده / حممد جببواد تو�سلي   - ايببران  �ببسببادرات  : بنك  امل�ستاأنف 

تو�سلي بور للتجارة( - العنوان : ن�سرا - 
ال�ستئنافية  الحتبباديببة  عجمان  حمكمة  يف  الدعوى  مدير  امببام  باحل�سور  مكلف  انببت 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  9.30 �ض  ال�ساعة   2017/4/18 املوافق  الثالثاء  يوم 
وتقدمي كافة امل�ستندات خالل ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالم العالن ومن �سمنها مذكرة 
ح�سورك  عببدم  حببال  ويف   ، امل�ستاأنف  من  املرفوعة  ال�ستئنافقة  الببدعببوى  على  جوابية 
�سخ�سيا  او بوا�سطة وكيلك املعتمد فان ال�ستئناف �سي�سمع يف غيبتك  - حرر العالن 

يف  2017/3/29
 مكتب ادارة الدعوى ال�ستئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
   يف  الدعوى 2016/37  ا�ستئناف جتاري    

اخلبري املنتدب : يو�سف طاهر اخلاجة 
امل�ستاأنف  : بنك الحتاد الوطني �ض م ع )�سركة م�ساهمة عامة( 

امل�ستاأنف �سده : ع�سام عبدالقادر عبدالكرمي الزرعوين 
مت ندبنا خبري م�سرفيا يف الدعوى املذكورة املرفوعة من املدعي بنك الحتاد الوطني 
الزرعوين - وعليه ندعوكم  )�سركة م�ساهمة عامة( �سد ع�سام عبدالقادر عبد الكرمي 
حل�سور اجتماع اخلرة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان 
املو�سح ادناه وذلك يوم الثالثاء  املوافق 2017/4/11 م يف متام ال�ساعة 00 : 10 �سباحا ، 
ويرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع   

 17B1 : دبي - مركز حمر عني ، بوابة رقم : 4 ،  الطابق الول مكتب رقم
هاتف : 2681400-04  فاك�ض : 04-2681300

اخلاجة حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون اداريون       

 اجتماع خربة 
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

 يف الدعوى رقم 2017/79 جتاري كلي 
املدعى عليهما  1( �سركة حريز ام ئي للتجارة - ذ م م - 2( رائد حريز 

اك�سيكيتف  دامبباك  - ملك  رقببم 1703  - مكتب  الكرامه   - بردبي   - دبببي  اإمبببارة   : )العنوان 
هايت�ض - تيكوم ، هاتف رقم : 4534843-04 - فاك�ض رقم : 4534823-04 - هاتف متحرك : 

2242480-050 ، 8775905 -050 - �ض ب : 122908  
يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلرة املقرر مبكتب اخلبري امل�سريف  املدون ادناه وذلك يف متام 
ال�ساعة احلادية ع�سره  من �سباح يوم  الثنني  املوافق 2017/4/10  وذلك لبيان دفوعكم يف 

الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك ابوظبي الوطني - �ض م ع  
  ،112 رقببم  مكتب  الأول  الببدور   - امل�سيئة  ال�سم�ض  بناية   - احل�سابات  لتدقيق  املعرفة  بيت 
هاتف رقم 042830100 - فاك�ض رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 

- مقابل الطاير لل�سيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  

اعالن اجتماع خربة

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
�سعيد علي عبداهلل بن عبود النقبي ، اجلن�سية : الإمارات -  وطلب الت�سديق على 
كافترييا  التجاري  ال�سم  يف   %100 البالغة  ح�سته  يف  )تببنببازل(   يت�سمن  حمببرر 
القت�سادية  التنمية  دائببرة  من  واملرخ�ض   ، كافترييا  الرخ�سة  ن�ساط   ، جنببران 
يف  خورفكان رخ�سة مهنية رقم : 513633  ال�سادر بتاريخ 2002/4/29 يف دائرة 
التنمية القت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ نثار كوجن عبداهلل حاجي نيليولتيل 
، اجلن�سية : الهند - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
انق�ساء  بعد  املببذكببور  املببحببرر  يف  البب�ببسبباأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
يت�سمن  حمببرر  على  الت�سديق  وطلب  الهند   : اجلن�سية   ، خببان  علي  ماجد  عائ�سة 
لل�سيدات  الأمبببريات  �سالون  التجاري  ال�سم  يف   %100 البالغة  ح�ستها  يف  )تببنببازل( 
 ، احلناء  نق�ض   ، للن�ساء  ال�سعر  وت�سفيف  ق�ض   ، ن�سائي  �سالون  الرخ�سة  ن�ساط   ،
 718699 رقم  رخ�سة مهنية  القت�سادية يف  خورفكان  التنمية  دائببرة  واملرخ�ض من 
ال�سيد/  اىل  بخورفكان.  القت�سادية  التنمية  دائببرة  يف   2013/7/29 بتاريخ  ال�سادر 
ماجد علي بن غالم حممد ، اجلن�سية : الهند -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
منى عبداهلل �سعيد عبود النقبي ، اجلن�سية : الإمارات - وطلب الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل(  يف ح�ستها البالغة 100% يف ال�سم التجاري ركن البنف�سج للعبايات 
التنمية  دائببرة  من  واملرخ�ض   ، وال�سيل  العبايات  خياطة  الرخ�سة  ن�ساط   ، وال�سيل 
 2011/5/18 بتاريخ  ال�سادر   613139 رقببم  مهنية  رخ�سة  خورفكان  يف   القت�سادية 
حممد  عبدالرحمن  عمر  ال�سيد/  اىل  بخورفكان.  القت�سادية  التنمية  دائبببرة  يف 
العدل يف  الكاتب  الإمببارات -  ليكن معلوما للجميع بان   : عبدالرحمن - اجلن�سية 
مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
 اعــــــــــالن بالن�سر          

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ عادل �سامل م�سبح �سامل احلب�سي ، الإمارات 
التجارية  الرخ�سة  يف  ح�سته  كل  وهببي   %51 عن  التنازل  يف  يرغب  اجلن�سية 
رقم 563418 والتي حتمل ال�سم بيت احليوانات ذ م م اىل ال�سيد/ عي�سى علي 

حممد يو�سف البلو�سي ، اإماراتي اجلن�سية     
الببقببانببون الحتبببادي رقببم )4( ل�سنة  املبببادة )14(  فقرة )5(  مببن  وعمال بن�ض 
2013م  يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم واإنه �سوف 
يتم امل�سادقة على الجببراء امل�سار الهي بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن 
فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور 

بالعالن لتباع الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية
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العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 587
البيع  يف  ترغب  اجلن�سية  كندية    - نومردار  حنني  ذاكره  ال�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
باك�ستاين   - خان  جهانغري  كا�سف  ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 
مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  ال�سباغ(  لتجارة  حنني  )ذاكرة  امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية 
رخ�سة رقم )725939( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.  تعديالت اخرى :- مت 

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

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 589
اجلن�سية  اإماراتي    - علي  ال  �سطاف  علي  احمد  ال�سيد/ حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اهلل  �سهاده  ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
عبداللطيف - بنغالدي�سي اجلن�سية يف )املزرك�ض للخياطة والتطريز( والتي تاأ�س�ست باإمارة 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )524347(  -  تغيريات اخرى : - تغيري ال�سكل القانوين من 
الرخ�سة لخرى.  وعمالبن�ض  تنازل �ساحب   - بوكيل خدمات   موؤ�س�سة فردية اىل فردية 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 591
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد �سريف بنغي�سريي كوين احمد باريكاد ، هندي  
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف بقالة الزبداين ، 
مبوجب رخ�سة رقم : 114491 وذلك اىل ال�سيد/ عبدالرحمن حممد ح�سني احلمادي 
ال�سكل  وتغيري  لخر  الرخ�سة  مالك  تنازل   : اخرى  تعديالت   - اجلن�سية   اإماراتي   -

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 586

ليكن معلوما للجميع بان مبارك فرج مبارك فرج النعيمي - اإماراتي اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ عيد عبداهلل خمي�ض 
والتطريز(  للخياطة  الوردي  )اخلط  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  اإماراتي   - الظاهري  بدر 

تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )606510(
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 585
باك�ستاين    - خان  عبدالر�سيد  ا�سحاق  غالم  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الرخ�سة  يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  املتحركة(  الهواتف  لتجارة  النجاح  )طريق  امل�سماة  التجارية 
�ساه  �سيد عبا�ض حيدر  ال�سيد/  ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )743888( وذلك اىل 

جرديزي �سيد يون�ض علي �ساه جرديزي - باك�ستاين اجلن�سية 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  

على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 590
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ فيليك�ض فران�سي�ض بن فران�سي�ض ، هندي  اجلن�سية 
للمقاولت  الريان  جنوم  يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
الفنية ، مبوجب رخ�سة رقم : 724112 وذلك اىل ال�سيد/ جانابان فراني�سي�ض جانابان ، 

هندي اجلن�سية - تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�سة لخر وتغيري وكيل خدمات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
اعالن للح�سور امام مدير ادارة الدعوى مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية 

 يف الدعوى رقم 2017/396 مدين جزئي - ن�سرا
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

اىل املدعى عليها : اك�س�ض ال�سرق الو�سط - ذ م م 
اقام املدعي :موؤ�س�سة خدمات الطالء 

عنونه :دبي - القوز ال�سناعية 3 
الدعوى رقم )396-2017( جتاري جزئي عجمان. 

املو�سوع : املطالبة مببلغ وقدره  320719 درهم. 
يوم  البتدائية  الدعوى مبحكمة عجمان الحتادية  ادارة  امام مدير  انت مكلف باحل�سور 
الربعاء  املوافق 2017/4/12 �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرت جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله بو�سفك 

املدعي عليه حرر بتاريخ : 2016/3/30
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : �ملكتب للثقافة و�العالم - �س ذ م م  
العنوان: مكتب ملك خا�ض - ندال�سبا - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. 
هذا  مبوجب   1100535  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقببم    675103  : الرخ�سة  رقببم 
التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قببد  ببباأنببه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 
بتاريخ  دبببي  قببرار حماكم  اأعبباله، وذلببك مبوجب  املببذكببورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها 
2017/2/14  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/2/14 وعلى من 
للتدقيق  �جل��ريودي  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعببرتا�ببض  اأي  لديه 
و�ملحا�ضبة  العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز -  
هاتف  2389721-04 فاك�ض : 2389722-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : �ضتار هل بروبرتيز - ذ م م   
العنوان : مكتب 704 ملك ن�ساما للتطوير - برج خليفة - ال�سكل القانوين : ذات 
م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 758259  رقم القيد بال�سجل التجاري : 1228060 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة 
بتاريخ 2017/2/14  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي  بتاريخ 2017/2/14 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �جلريودي للتدقيق 
و�ملحا�ضبة  العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز -  
هاتف  2389721-04 فاك�ض : 2389722-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : مق�ضود �ضريف للتجارة �لعامة - ذ م م  
العنوان : حمل رقم 7 ملك نا�سر را�سد لوتاه ديره - نايف -  ال�سكل القانوين : 
ذات م�سوؤولية حمببدودة. رقم الرخ�سة : 629621  رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1049017 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري 
اأعبباله، وذلك مبوجب قرار  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�سجل  يف 
بتاريخ   دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق    2016/11/29 بتاريخ  دبي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2016/11/29
ون  ذي  6ملك  رقببم  مكتب  الببعببنببوان:  قانونيون  حما�ضبون  وم�ضاركوه  �لكتبي 
  04-3215356 فاك�ض:   04-3215355 هبباتببف     - الوىل  دبببي-الببقببوز  للعقارات-بر 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي/�جلريودي للتدقيق و�ملحا�ضبة  
العنز -  هاتف   ديببرة - هببور  ال�سعايل -  العنوان : مكتب رقببم 204 - ملك عبداهلل 
2389721-04 فاك�ض : 2389722-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �ملكتب للثقافة و�العالم 
- �س ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/2/14 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/2/14  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي/�جلريودي للتدقيق و�ملحا�ضبة
العنز -   ديببرة - هببور  ال�سعايل -  العنوان : مكتب رقببم 204 - ملك عبداهلل 
هاتف  2389721-04 فاك�ض : 2389722-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �ضتار هل 
بتاريخ 2017/2/14  دبببي  قببرار حماكم  م   وذلببك مبوجب  بروبرتيز - ذ م 
لديه  بتاريخ  2017/2/14  وعلى من  دبببي  العدل حماكم  كاتب  لببدى  واملببوثببق 
اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي/�لكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون
هاتف     - الوىل  دبي-القوز  للعقارات-بر  ون  ذي  6ملك  رقم  العنوان: مكتب   
التنمية  دائببببرة  تعلن  هبببذا  مبببوجببب   -  04-3215356 فبباكبب�ببض:    04-3215355
مق�ضود  لت�سفية  اأعبباله  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية 
بتاريخ  دبببي  حماكم  قببرار  مبوجب  وذلببك  م   م  ذ   - �لعامة  للتجارة  �ضريف 
  2016/11/29 بتاريخ   دبببي  حماكم  العدل  كاتب  لببدى  واملببوثببق    2016/11/29
مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى 
امل�ستندات  كببافببة  معه  م�سطحباً  اأعبببباله،  املببذكببور  الببعببنببوان  على  بببدبببي  الببكببائببن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/36  نزاع تعيني خربة جتاري                      
اىل املتنازع �سده/1-�سركة ل برميري ملقاولت البناء - ذ م م  2-حممد متيم - ب�سفته 
ال�سخ�سية وب�سفته مدير /�سركة لبرميري ملقاولت البناء - ذ م م    جمهويل حمل 
القامة مبا ان املتنازع/�ض �ض لوتاه للمقاولت - �ض ذ م م وميثله :عبداهلل خمي�ض 
اقام عليك الدعوى املطالبة بندب خبري متخ�س�ض  اآل علي - قد  الناخي  غريب 
مع الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�سايف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم 
فانت مكلف  لذا  امل�سلح   8.30 �ض مبكتب  ال�ساعة  املوافق 2017/4/19   الربعاء  
باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.  
رئي�ض الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

اعـــــــــالن تغيري ا�سم
الكربي/ مبارك  بن  نا�سر  بنت  املواطنة/جمعه  تقدمت 
بطلب   )784198918308390( رقم  هوية  حتمل  الإماراتية 
تطلب  التوثيقات   ق�سم   - البتدائية  الظفرة  حمكمة  اىل 

تغيري ا�سمها من  )جمعه( اىل )�ساره(  
باملحكمة  املذكور  الق�سم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�ض  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر العالن.
 حممد عبداهلل احمدو     
قا�سي حمكمة الظفرة البتدائية 

امارة ابوظبي
دائرة الق�ساء 

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
احلو�سني    احمد  �سالح  ا�سماعيل  �سالح  وليد  املواطن/  تقدم 
بتغيري  التوثيقات  ق�سم  البتدائية-  اأبوظبي  بطلب اىل حمكمة 
ا�سمه من )وليد( اىل)حمد(   فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل 

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

 حممد �سامل املن�سوري  

قا�سي توثيقات 

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

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
يف الدعوى رقم 2017/106 جتاري كلي

املدعية : دار التمويل  - �ض م ع 
املدعي عليهم : ذا لينك - �ض م ح - 2(  �سيد مرت�سى �سيد ح�سني �سفوي  3( �سيد حممد 
�سيد عبدالر�سول عراق علوي  4( �سيد حممد مهدي �سفوي 5( حممد علي احمد فوده 
6( �سيد عبدالر�سول �سيد حممد علوي  -  بالإ�سارة اىل اعالن اخلبري ال�سادر عن حمكمة 
دبي الإبتدائية ب�ساأن خبريا م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اأعاله ، يرجى العلم باأنه تقرر 
عقد جل�سة خرة م�سرتكة مع اطراف الدعوى يوم الثنني  املوافق 2017/4/10  يف متام 
�ستي  خلف  الطاقة(  )وزارة  الإحتبباد  ببناية  الكائن  اخلببرة  مبقر  �سباحا   11.00 ال�ساعة 
�سنرت ديرة - دبي - الطابق التا�سع مكتب رقم 902 - لذا يرجى ح�سور كل طرف اأو من 

ميثله قانونا وذلك لالإطالع على ا�سول امل�ستندات الثبوتية التي بحوزته
عبد�هلل فايز �ل�ضام�ضي 
�خلبري �ملنتدب

اعالن بالن�سر
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية/ مكتب اإدارة الدعوى
اعالن امل�ستاأنف �سدها للح�سور اأمام مدير ادارة الدعوى -ن�سرا 

الدعوى ال�ستئنافية رقم )695( ل�سنة )2016( م جتاري جزئي عجمان 
 �سادر بتاريخ : 2016/10/17 م ، يف الق�سية رقم )1129( ل�سنة )2016( م جتاري عجمان.

بببور )مدير  امل�ستاأنف �سده / حممد جببواد تو�سلي   - ايببران  �ببسببادرات  : بنك  امل�ستاأنف 
تو�سلي بور للتجارة( - العنوان : ن�سرا - 

ال�ستئنافية  الحتبباديببة  عجمان  حمكمة  يف  الدعوى  مدير  امببام  باحل�سور  مكلف  انببت 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  9.30 �ض  ال�ساعة   2017/4/18 املوافق  الثالثاء  يوم 
وتقدمي كافة امل�ستندات خالل ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالم العالن ومن �سمنها مذكرة 
ح�سورك  عببدم  حببال  ويف   ، امل�ستاأنف  من  املرفوعة  ال�ستئنافقة  الببدعببوى  على  جوابية 
�سخ�سيا  او بوا�سطة وكيلك املعتمد فان ال�ستئناف �سي�سمع يف غيبتك  - حرر العالن 

يف  2017/3/29
 مكتب ادارة الدعوى ال�ستئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
   يف  الدعوى 2016/37  ا�ستئناف جتاري    

اخلبري املنتدب : يو�سف طاهر اخلاجة 
امل�ستاأنف  : بنك الحتاد الوطني �ض م ع )�سركة م�ساهمة عامة( 

امل�ستاأنف �سده : ع�سام عبدالقادر عبدالكرمي الزرعوين 
مت ندبنا خبري م�سرفيا يف الدعوى املذكورة املرفوعة من املدعي بنك الحتاد الوطني 
الزرعوين - وعليه ندعوكم  )�سركة م�ساهمة عامة( �سد ع�سام عبدالقادر عبد الكرمي 
حل�سور اجتماع اخلرة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان 
املو�سح ادناه وذلك يوم الثالثاء  املوافق 2017/4/11 م يف متام ال�ساعة 00 : 10 �سباحا ، 
ويرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع   

 17B1 : دبي - مركز حمر عني ، بوابة رقم : 4 ،  الطابق الول مكتب رقم
هاتف : 2681400-04  فاك�ض : 04-2681300

اخلاجة حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون اداريون       

 اجتماع خربة 
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

 يف الدعوى رقم 2017/79 جتاري كلي 
املدعى عليهما  1( �سركة حريز ام ئي للتجارة - ذ م م - 2( رائد حريز 

اك�سيكيتف  دامبباك  - ملك  رقببم 1703  - مكتب  الكرامه   - بردبي   - دبببي  اإمبببارة   : )العنوان 
هايت�ض - تيكوم ، هاتف رقم : 4534843-04 - فاك�ض رقم : 4534823-04 - هاتف متحرك : 

2242480-050 ، 8775905 -050 - �ض ب : 122908  
يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلرة املقرر مبكتب اخلبري امل�سريف  املدون ادناه وذلك يف متام 
ال�ساعة احلادية ع�سره  من �سباح يوم  الثنني  املوافق 2017/4/10  وذلك لبيان دفوعكم يف 

الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك ابوظبي الوطني - �ض م ع  
  ،112 رقببم  مكتب  الأول  الببدور   - امل�سيئة  ال�سم�ض  بناية   - احل�سابات  لتدقيق  املعرفة  بيت 
هاتف رقم 042830100 - فاك�ض رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 

- مقابل الطاير لل�سيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  

اعالن اجتماع خربة

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
�سعيد علي عبداهلل بن عبود النقبي ، اجلن�سية : الإمارات -  وطلب الت�سديق على 
كافترييا  التجاري  ال�سم  يف   %100 البالغة  ح�سته  يف  )تببنببازل(   يت�سمن  حمببرر 
القت�سادية  التنمية  دائببرة  من  واملرخ�ض   ، كافترييا  الرخ�سة  ن�ساط   ، جنببران 
يف  خورفكان رخ�سة مهنية رقم : 513633  ال�سادر بتاريخ 2002/4/29 يف دائرة 
التنمية القت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ نثار كوجن عبداهلل حاجي نيليولتيل 
، اجلن�سية : الهند - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
انق�ساء  بعد  املببذكببور  املببحببرر  يف  البب�ببسبباأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
يت�سمن  حمببرر  على  الت�سديق  وطلب  الهند   : اجلن�سية   ، خببان  علي  ماجد  عائ�سة 
لل�سيدات  الأمبببريات  �سالون  التجاري  ال�سم  يف   %100 البالغة  ح�ستها  يف  )تببنببازل( 
 ، احلناء  نق�ض   ، للن�ساء  ال�سعر  وت�سفيف  ق�ض   ، ن�سائي  �سالون  الرخ�سة  ن�ساط   ،
 718699 رقم  رخ�سة مهنية  القت�سادية يف  خورفكان  التنمية  دائببرة  واملرخ�ض من 
ال�سيد/  اىل  بخورفكان.  القت�سادية  التنمية  دائببرة  يف   2013/7/29 بتاريخ  ال�سادر 
ماجد علي بن غالم حممد ، اجلن�سية : الهند -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
منى عبداهلل �سعيد عبود النقبي ، اجلن�سية : الإمارات - وطلب الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل(  يف ح�ستها البالغة 100% يف ال�سم التجاري ركن البنف�سج للعبايات 
التنمية  دائببرة  من  واملرخ�ض   ، وال�سيل  العبايات  خياطة  الرخ�سة  ن�ساط   ، وال�سيل 
 2011/5/18 بتاريخ  ال�سادر   613139 رقببم  مهنية  رخ�سة  خورفكان  يف   القت�سادية 
حممد  عبدالرحمن  عمر  ال�سيد/  اىل  بخورفكان.  القت�سادية  التنمية  دائبببرة  يف 
العدل يف  الكاتب  الإمببارات -  ليكن معلوما للجميع بان   : عبدالرحمن - اجلن�سية 
مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
 اعــــــــــالن بالن�سر          

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ عادل �سامل م�سبح �سامل احلب�سي ، الإمارات 
التجارية  الرخ�سة  يف  ح�سته  كل  وهببي   %51 عن  التنازل  يف  يرغب  اجلن�سية 
رقم 563418 والتي حتمل ال�سم بيت احليوانات ذ م م اىل ال�سيد/ عي�سى علي 

حممد يو�سف البلو�سي ، اإماراتي اجلن�سية     
الببقببانببون الحتبببادي رقببم )4( ل�سنة  املبببادة )14(  فقرة )5(  مببن  وعمال بن�ض 
2013م  يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم واإنه �سوف 
يتم امل�سادقة على الجببراء امل�سار الهي بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن 
فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور 

بالعالن لتباع الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية
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العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1589  عمايل جزئي
اىل املبببدعبببي عببلببيببه / 1-ببببلبببد مببباك لببلببخببدمببات الببفببنببيببة �بببببببض.ذ.م.م جمهول 
حمببل القببامببة مبببا ان املببدعببي /�سجاد ح�سني غببالم فببريببد  قببد اأقبببام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )10754 درهم( 
ال�سكوى:  رقم   . وامل�ساريف  والر�سوم  درهببم(   2000( مببلغ  عببودة  وتذكرة 
mb169220168ae/2017  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب   2017/4/17
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/748  عمايل جزئي

ذ.م.م جمببهببول حمل  بببارتببرز منطقة حببرة  1-بببببرامي  املببدعببي عليه /  اىل 
الببدعببوى ومو�سوعها  عليك  اأقببام  قد  ري�سى   /راج  املدعي  ان  القببامببة مبا 
عودة مببلغ  وتذكرة  درهم(   65588( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات 
.   وحددت لها جل�سة  )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
 ch1.A.5:بالقاعة �ض   8.30 ال�ساعة   2017/4/19 املوافق  الربعاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1270  عمايل جزئي
�ض.ذ.م.م  املطاطية  املنتجات  ل�سناعة  لنببد  1-جببريببن   / عليه  املببدعببي  اىل 
جمببهببول حمببل القببامببة مبببا ان املببدعببي /حمببمببد ر�ببسببوان �ببسببرور  قببد اأقام 
 7419( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
درهببببم( وتببذكببرة عبببودة مببلغ )2000 درهببببم( والببر�ببسببوم واملبب�ببسبباريببف. رقم 
الثنني  يببوم  جل�سة  لها  وحبببددت   MB168069839AE البب�ببسببكببوى: 
لذا فاأنت مكلف   ch1.A.1:املوافق 2017/5/1 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1331  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�سرارة ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ح�سام �سحاده غ�سبان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
فائدة  بال�سافة اىل  درهم(  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )66461 
9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف. رقم 
الثنني  يببوم  جل�سة  لها  وحبببددت   MB168517708AE البب�ببسببكببوى: 
لذا فاأنت مكلف   ch1.A.2:املوافق 2017/5/1 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1637  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جنمة قندهار لنقل املواد بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة 
�ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /زينب خان �ساه حامد خان  
وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأقببام  قد 
وامل�ساريف.  والر�سوم  درهببم(   2000( عببودة مببلغ  وتذكرة  درهببم(   15891(
رقم ال�سكوى: MB167120663AE وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
مكلف  فبباأنببت  لببذا  القا�سي  مبكتب  �ببض   8.30 ال�ساعة   2017/4/17 املببوافببق 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1289  عمايل جزئي
ان  القامة مبا  املالب�ض جمهول حمل  وكي  لغ�سيل  1-املغربي   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /�سيخ عني الدين قمر الدين  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   1500( مببلغ  عببودة  وتذكرة  درهببم(   8479.5( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وحبببددت   .  MB168931923AE:ال�سكوى رقببم  وامل�ساريف  والببر�ببسببوم 
جل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2017/4/18 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/969  عمايل جزئي
�ببض.ذ.م.م جمهول  الثقيلة واخلفيفة  بال�ساحنات  للنقل  1-بافن   / املدعي عليه  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /رفيع اهلل خليل الرحمن خليل الرحمن  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )38659 درهم( وتذكرة عودة 
 MB168962565AE:مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
مبكتب  �ببض   8.30 ال�ساعة   2017/4/17 املببوافببق  الثببنببني   يببوم  جل�سة  لها  وحبببددت   .
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
اأيام على الأقببل، ويف حالة  من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1307  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �بببض.ذ.م.م  لالت�سالت  المبببارات  1-تليكوماك�ض   / عليه  املدعي  اىل 
اأقبببام عليك الدعوى  قببد  ال�سيد عبببببداهلل علي   املببدعببي /عبداحلي  القببامببة مبببا ان 
عودة  وتذكرة  درهببم(   27500( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
 mb167603327ae:مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
�ض   8.30 البب�ببسبباعببة   2017/4/10 املبببوافبببق  الثبببنبببني   يببببوم  جببلبب�ببسببة  لببهببا  وحبببببددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لببذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/750  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سي ان ا�ض ارابيا للخدمات الفنية �ببض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /�سماد الدين حممد  قد اأقام عليك الدعوى 
وتذكرة  درهببم(   24573( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
يوم  لها جل�سة  وحببددت   . وامل�ساريف  والر�سوم  درهببم(   2000( عببودة مببلغ 
الثنني  املوافق 2017/5/1 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/181  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سدهما/1- جية ايه دي 24 انف�ستمنت ليمتد 2- �سريو�ض للتطوير �ض.م.ح  

جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ال جالين�سكايا
نببعببلببنببكببم ببباحلببكببم الببب�بببسبببادر يف البببدعبببوى رقبببببببببببم:2014/981 عبببقببباري كببلببي يببببوم الحد 

بتاريخ:2015/10/28   باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:
1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )3996104.60( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو 

خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1328  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- ماجدة حممد امني نقي زوجة عبداهلل اخلياط  
ال�سالمي  المبببارات  م�سرف   / امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
�ض.م.ع وميثله:احمد ح�سن رم�سان اآل علي  قد ا�ستاأنف / احلكم ال�سادر 

بالدعوى رقم 2016/208 جتاري جزئي بتاريخ:2016/8/25     
 10.00 ال�ساعة   2017/4/19 املببوافببق  الربببعبباء   يببوم  جل�سه  لها  وحبببددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رقببم  بالقاعة  �سباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2016/116 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �سدهما/1- علي نادر �سيد نادر �سيد 2- جل نيجار بخاري جمهويل 
الو�سط  ال�سرق  �سي  بي  ا�ببض  ات�ض  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 

املحدودة وميثله:احمد ح�سن رم�سان اآل علي.
قبببررت حمكمة دبببي البببتببدائببيببة ببببتببباريبببخ:2017/3/26 اعببالنببكببم لبب�ببسببداد قيمة 
ملف  يف  التبليغ  تبباريببخ  مببن  �سهر  خببالل  درهببم   )7448773( وقببدرهببا  املطالبة 
املادة  لن�ض  املزايدة وفقا  الرهن بطريق  العقار حمل  بيع  واإل  اعاله  التنفيذ 
295 من قانون الجراءات املدنية )نوع العقار:ار�ض - املنطقة:معي�سم الول - 

رقم الر�ض:695 - م�ساحة العقار:7.465.09 قدم مربع (
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
          يف الدعوى رقم 2016/103  بيع عقار مرهون   

مو�سوع الق�سية:طلب اأذن بيع مال مرهون عبارة عن الفيال ال�سكنية الكائنة يف دبي معي�سم 
الوىل عقارات جمريا قولف ، فيال 29 ، لمي تري فايل ، على الر�ض رقم:940 ، رقم البلدية 
كافة حقوقه وطلباته  با�ستالم  التنفيذ  الت�سريح لطالب   - م  م  امل�ساحة )950.80(   ،  )685-1(

يف الالئحة.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدودة

املطلوب اعالنه:املنفذ �سدهما:1- راميوند هوجن هوجن 2- اميا هوجن هوجن
جمهول حمل القامة

مو�سوع العالن:
الأول  املنطقة:معي�سم   - اأر�ببض  عن  عبارة  وهي  اخلا�سة  اموالكم  على  بانه مت احلجز  نعلنكم 
- رقم الر�ببض:940 - امل�ساحة:950.80 مرت مربع ، وفاء للمبلغ املطالب به )10.575.058.45( 

درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/1568  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليهما/1-دميرتيو�ض فوليوت�ض - ب�سفته �سريك يف �سركة اأبواب هولدينجز ليمتيد 
2- جريا�سيمو�ض �سريياتو�ض - ب�سفته �سريك يف �سركة اأبواب هولدينجز ليمتيد جمهويل حمل 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2017/1/4  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم  القامة 
للمدعي  بالن�سبة  الدعوى  اول:برف�ض   - �ببض.ذ.م.م  الداخلي  للت�سميم  ل�سالح/�سكت�سز  اعبباله 
عليهما الثاين والثالث - ثانيا:بتعيني اخلبري الهند�سي �ساحب الدور باجلدول حمكما للف�سل 
يف النزاع بني املدعية واملدعي عليه الول ب�سخ�سه وفقا للقانون وما هو من�سو�ض عليه يف العقد 
اأ�سهر من تاريخ جل�سة  بببتبباريببخ:2014/12/19 على ان ينتهي التحكيم خالل �ستة  املرم بينهما 
الف  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  والزمت  مبعرفته  اتعابه  وحتدد  الوىل  التحكيم 
يوما  ثالثني  خببالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  درهببم 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/620 تنفيذ جتاري

حمل  جمهول  �سنقور   مو�سى  احمد  جا�سم  فهد  �ببسببده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سرياج �سو�سيلن�ساندرا فاجنارا   قد اأقام 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعبباله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم 
به وقدره )97349( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/660  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- اي ام دي للياقه البدنيه �ض.ذ.م.م وميثلها 1/عي�سى حممد عبد اهلل حممد 
الدح 2/احمد حممد عبداهلل الدح املطرو�سي 2- احمد حممد عبداهلل الدح املطرو�سي  جمهويل 
�سبيح  عبداهلل  ذ.م.م وميثله:حمدان  المببارات  تكنوجيم  �سركة  املدعي/  ان  القامة مبا  حمل 
والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  الببزام  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقببام  قد  الكعبي  �سيف 
بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )300.561( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد 
الدعوى وحتى ال�سداد التام ومبلغ )20.000( درهم كتعوي�ض مع الزامهما بالر�سوم وامل�سروفات 
ومقابل اتعاب املحاماة . وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2017/4/11  ال�ساعة 8.30 �ض 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
اأيببام على الأقببل ، علما بانه مت  لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/8913  عمايل جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-الرهيب خلدمات تنظيف املباين جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2017/3/7 يف الدعوى املذكورة اعاله 
مبلغ  للمدعي  تببوؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  ا�سماعيل   ا�سماعيل  ل�سالح/عرفان 
درهببم( وتذكرة عودة  الف و�سبعمائة وت�سعة وثمانون  درهببم( )احد ع�سر   11.789(
ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بالعمل لدى �ساحب عمل اخر 
والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما عدا 
يوما  ثالثني  خببالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذلببك 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1235  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فالكنز خلدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�سارون ميندوزا كالو�سا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  عببودة  وتذكرة  درهببم(   4178( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
)2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب   2017/4/17
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1251  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كول بال�ض للخدمات الفنية جمهول حمل القامة 
مبببا ان املببدعببي /�ببسببامببح حمببمببد نبيل عبببببد املبببوىل احببمببد  قببد اأقببببام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )25333 درهم( 
ال�سكوى:  رقببم  وامل�ساريف.  والر�سوم  درهببم(   2000( مببلغ  عببودة  وتذكرة 
املوافق  الثبببنبببني  يبببوم  جببلبب�ببسببة  لببهببا  وحبببببددت   MB168164173AE
مكلف  فبباأنببت  لبببذا   ch1.A.1:بالقاعة �ببض   8.30 البب�ببسبباعببة   2017/5/1
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/888  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد طيب �ساهد للتجارة العامه �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ثناء ريا�ض مريزا حممد ريا�ض  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )21500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB166864538AE/2017 . وحددت 
لها جل�سة يوم الثنني  املوافق 2017/5/1 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8537  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اليجينت هاندز للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /حممد ار�سد فايز  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  عبببودة  وتببذكببرة  درهببببم(   8355( وقببدرهببا  عمالية  مب�ستحقات  املببطببالبببببة 
 mb166642326ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهببم(   3000(
�ض   8.30 البب�ببسبباعببة   2017/4/10 املبببوافبببق  الثبببنبببني   يبببوم  جل�سة  لببهببا  وحببببددت   .
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1206  عمايل جزئي

ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  العامة  لل�سيانة  1-ال�سدرة   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /�سجاد جم�سيد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  درهببم(   2000( عببودة مببلغ  وتذكرة  درهببم(   24521( وقدرها  عمالية 
وحددت   .  MB168433101AE/2017:ال�سكوى رقببم  واملبب�ببسبباريببف 
لها جل�سة يوم الثنني  املوافق 2017/4/17 ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب القا�سي 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/726  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �بببض.ذ.م.م  احلرا�سة  خلدمات  املدينة  1-�ببسببروق   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حممد دل�ساد خان �ساحب داد خان  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )13100 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB167439478AE:ال�سكوى رقببم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهببم(   2000(
ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب  املببوافببق 2017/4/17  الثببنببني   يببوم  . وحببددت لها جل�سة 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1255  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �بببض.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  الراقية  1-املتقدمة   / عليه  املدعي  اىل 
اأقببام عليك الدعوى  القامة مبا ان املدعي /عببالء حممود عبد احلميد علي  قد 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )25322 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB168582497AE:ال�سكوى رقببم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهببم(   2000(
ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب  املببوافببق 2017/4/17  الثببنببني   يببوم  . وحببددت لها جل�سة 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/254  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-بال انرتنا�سيونال للمواد الغذائية - �ض ذ م م  2-هارجيت �سينغ 
اي  �سي  اي  �سي  اي  بنك  املببدعببي/  ان  القببامببة مبببا  �سينغ  جمهول حمببل  �سا�ساراندار 
اأقام عليك  املحدودة وميثله : خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - قد 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم  مببلغ وقدره )14.720.000 درهم( 
تاريخ  ال�ستحقاق     القانونية 12% من  املحاماة والفائدة  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
وحتى ال�سداد التام وتثبيت احلجز التحفظي التجاري بالرقم 2016/317 -   وحددت 
 Ch2.E.21 لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/4/6   ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/536  جتاري جزئي              

وال�سريك/  املدير  وميثلها   - م  م  ذ  �ض   - لالن�ساءات  1-وايبببدوول   / عليه  املدعي  اىل 
احمد ال�سعيد عبدالغفار احللوجي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة النمر 
لتجارة احلديد - ذ م م وميلثه : ح�سن علي مطر الريامي - قد اأقام عليك الدعوى 
والر�سوم  درهببم(   459.210( وقببدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة  12% من ال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام و �سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/4/12  
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/291  مدين  جزئي              
اىل املببدعببي عليه / 1-حمببمببود فبببوزي احببمببد �سقر جمببهببول حمببل القببامببة مبببا ان 
املدعي/ حممد وجدي عبداللطيف علي ال�سحري وميثله : حممد را�سد علي را�سد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ  احلو�سني   قد 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   144.250( وقدره 
بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة .  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/4/10  ال�ساعة 8.30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.10 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/82  مدين  جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-حممد حممد دين ع�سقاق  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ عماد بن عبداهلل بن مو�سى قليفي كعبي وميثله : �سليمان احمد ر�سيد 
املنهايل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة برد ب�ساعه بقيمة 200000 
درهم او قيمتها والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة 
 Ch2.D.17 يوم الربعاء  املوافق  2017/4/19  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/596  جتاري جزئي              

و�سريك ليه  ب�سفته مدير   - بابا  طببه  الببديببن  1-خببلببدون �سالح   / عليه  املببدعببي  اىل 
ال�سيكات  ب�سفتها م�سدرة   - م  م  ذ  �ض   - كون�سبت  بي  2-ايببه  م  م  ذ  �ض   - كون�سبت  بي 
اإ�سماعيل   : �سلمان وميثله  �سفيق  املببدعببي/ عفيف  ان  القببامببة مبا  -  جمهويل حمل 
ح�سن علي حممد اجلعبي -   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهما بالت�سامن والتكافل ب�سداد مببلغ وقدره )200.000 درهم( للمدعي والر�سوم 
وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة القانونية 9% من تاريخ 2015/2/25وحتى تاريخ 
ال�سداد التام والفعلي.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/4/6  ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/583  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-الريامي لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م  جمهول حمل 
اأقببام عليك  املنتجات اخل�سبية   قد  القامة مبا ان املدعي/ �سفيق لتجارة 
 54139( وقببدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
املطالبة  تاريخ  من   %9 القانونية  والفائدة  وامل�ساريف   والر�سوم  درهببم( 
املوافق   الربببعبباء    لها جل�سة يوم  التام.  وحببددت  ال�سداد  القانونية وحتى 
مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة     2017/4/12
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/811  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�سيد ندمي احمد  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�سيد حممد ح�سن �سيد نواب ح�سن وميثله : را�سد عبداهلل علي بن عرب -   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره )73.000 درهم( )ثالثة و�سبعون الف درهم(  والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/4/6 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

)علما باأنه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/733  جتاري جزئي
حمل  جمببهببول  البلو�سي   احببمببد  بببالل  �سامبيه  1-خببالببد   / عليه  املببدعببي  اىل 
اأقام  م   قد  م  ذ  - �ض  الدولية لالأجهزة اللكرتونية  املدعي/  ان  القامة مبا 
املدعي عليه  مبلغ وقببدره )4500  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة والببزام املدعي عليه  درهببم(  والفائدة 
بالر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  2017/4/11  
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/367  جتاري كلي               

كانديل   اأدافبباتببو  عبببببداهلل  2-عببلببي  توريكانديل مو�سى   -1 / املببدعببي عليه  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ يو�سف نيالبو نتومال وميثله : نا�سر 
مال اهلل حممد غامن - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ببطالن 
عزل املدعي من اإدارة ال�سركة املدعي عليها الوىل وتعيني املدعي عليه الرابع 
مديرا لها ، والزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
و�ببسببمببول احلببكببم بببالببنببفبباذ املببعببجببل بببال كببفببالببة. وحببببددت لببهببا جل�سة يبببوم الحد  
املوافق  2017/4/9   ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف 
او  مببذكببرات  مببن  لديك  مببا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مببن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدعوى 2017/4 تظلم عقاري                

اىل املتظلم �سده / 1- �سركة تنميات للتطوير وال�ستثمار العقاري - ذ  م م 
اأن التظلم /حممد تقي حممد هادي ها�سم نيا  جمهول حمل القامة مبا 
وميثله : �سمري حليم كنعان - قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه 
تظلم من القرار ال�سادر يف احلجز التحفظي رقم 2016/43 عقاري والر�سوم 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/4/9  ال�ساعة 11.00 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.6 سباحا بالقاعة رقم�
اأو م�ستندات للمحكمة قبل  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اجلل�سة بثالثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة 

ح�سوري   
            رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/201  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1-فينتان جوزيف اأوروكي  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك 
ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود وميثله : اأحمد ح�سن رم�سان اآل علي - مبوجب احلكم 
ال�سادر يف التنفيذ املاثل وعلي القرار ال�سادر من �سعادة قا�سي التنفيذ نفيدكم علما باما يلي :- 
1-باأن مت احلجز على العقارات العائدة لكم وفاء للمبلغ املرت�سد بذمتكم وقدره 4303359.28 
درهم وما  ي�ستجد من م�ساريف بناء على احلكم املنفذ به وهي كما يلي : - رقم الر�ض 357 

- منطقة جممع دبي لال�ستثمار الول - ا�سم املبنى : 120 
2- �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم وامل�ساريف خالل �سهر من تاريخ ن�سر هذا العالن وال �سوف 
يتم بيع العقارات املحجوزة عن طريق املزايدة العلنية وفقا لن�ض املادة 295 من قانون الجراءات 

املدنية وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.  
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/189  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �سده/1-�سركة ميمون للو�ساطة العقارية - ذ م م جمهول حمل القامة مبا ان 
قرقا�ض  علي  �سمرية عبداهلل   : دادونببد وميثله  رفيع  التنفيذ/عبد احلميد حممد  طالب 
بتاريخ   الحبببد   يببوم  كلي  عببقبباري   2016/379 رقببم  الببدعببوى  البب�ببسببادر يف  باحلكم  نعلنكم   -
 )684947( وقببدره  مبلغ  ب�سداد  بالزامكم   -1 وذلببك  تنفيذيا  �سندا  باعتباره    2016/8/15
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام ال�سداد وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة 
املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن  2-ف�سخ اتفاقية البيع وال�سراء املرمة 
بني الطرفني عن الوحدة العقارية رقم 711 مب�سروع �سامبيون تاور 4 الكائنة مبدينة دبي 
الريا�سية.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/137  ا�ستئناف مدين    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-حممد عو�ض العمري  جمهول حمل القامة مبا 
لل�سناعات  عمريت  �سركة  مالك   - الزعبي  حممد  /اأحمد  امل�ستاأنف  ان 
ا�ستاأنف   احلكم  العبدويل قد  م ح وميثله : ح�سن عبداهلل حممد  م   -
جل�سه  لها  وحببددت  جزئي  مدين   2016/1721  : رقم  بالدعوى  ال�سادر 
بالقاعة رقم  ال�ساعة 10.00 �سباحا   املوافق 2017/4/17   يوم الثنني  
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/433  ا�ستئناف عقاري    

القامة  حمببل  جمهول  عببرب  جراغعلي  1-ح�سن  �ببسببده/  امل�ستاأنف  اىل 
مبا ان امل�ستاأنف /�سركة فالكن �ستي اوف وندورز - ذ م م وميثله : هاين 
بالدعوى  البب�ببسببادر  احلببكببم  ا�ستاأنف  قببد  اجل�سمي  عبببببداهلل  مو�سى  رجببب 
جل�سه  لها  وحبببددت   2016/7/28 بتاريخ  كلي  عببقبباري   2015/537  : رقببم 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة    2017/5/10 املوافق  الربعاء  يوم 
ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
 يف الدعوى رقم 2016/15 تنفيذ احكام املركز املايل     

اىل املنفذ �سده/1- عثمان نزير  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
عبداهلل  حمد  عبداهلل   : وميثله  التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك 
التنفيذية  الببدعببوى  عليك  اأقببام  قد   - ال�سام�سي  العمران  عمران 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )40266.21( 
املحكمة  املحكمة  .وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  درهببم اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/599   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- جنيب بالل نوبي �سعيد  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/امنه علي عمر وميثله : اإبراهيم علي كرم 
حممد خوري -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )563660( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/2008   

املخطر : املنذر : رمال الإمارات للمقاولت - �ض ذ م م 
 املخطر اليه : املنذر اليه : م�سنع ما�سة عزان للحلي وامل�سوغات الذهبية -  �ض ذ م 
)جمهول العنوان( - فان املنذرة تنذر املنذر اليه مبوجب هذا النذار العديل بعدم 
رغبتها يف جتديد عقد اليجار الذي �سينتهي بتاريخ 2017/5/4 مع �سرورة �سداد 
فواتري الكهرباء واملياه و�سداد كافة البدلت والتاأخرات والر�سوم امل�ستحقة وذلك 
خالل 30 يوم من تاريخ تبلغكم وا�ستالمكم لهذا النذار ويف حال المتناع �ستقوم 
الخرى  املنذرة  حقوق  كافة  حفظ  مع  القانونية  الجببراءات  كافة  باتخاذ  املنذرة 

وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف والتعاب.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/2006   

املنذر : ح�سن احمد عبداهلل حممد اخلوري 
املنذر اليه : �سركة م�سراين التجارية - �ض ذ م م 

جمهولة العالن 
فان املنذر ومبوجب هذا النذار ينذر املنذر اليها ب�سداد مبلغ )9000000( 
درهم )ت�سعة مليون درهم( للمنذر وذلك يف غ�سون املدة القانونوية املقررة 
املنذر لتخاذ  تاريخ العببالن وال �سوف ي�سطر  النببذار من  مبوجب هببذا 
املطالبة  تاريخ  ومن   %12 بواقع  القانونية  والفوائد  القانونية  الجببراءات 

والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

اعالن بالن�سر
   رقم 2017/1944   

املنذر : جليو�ض �سيزار  اي�ستبيان فرينانديز 
املنذر اليه : نوروينا �سانتو�ض �سارمينتو 

درهم   )60.000( وقبببببدره  مبببببلببغ  ببببببباأداء  الببيببه  املبببنبببذر/املبببنبببذر  يببنببذر 
)�ستون الف درهم( خالل مدة اق�ساها يومان من  تاريخ الن�سر،  
التي  القانونية  الجببببراءات  كافة  اتببخبباذ  اىل  املببنببذر  وال�سي�سطر 
حتفظ له حقه مبا فيها اقامة الدعاوي الق�سائية وا�ست�سدار اأمر 
التقا�سي  وم�ساريف  الر�سوم  بكافة  اليه  املنذر  حتميل  مع  الداء 

والفائدة القانونية  واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

اعالن جمموعة اإعالن بالن�سر       
                      اىل املنفذ �سدها : جبل احلكمة للخدمات الفنية - �ض ذ م م   مبا 
ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�سحة بالك�سف ادناه- وذلك للزامك ب�سداد 
املبالغ املو�سحة به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �ستتخذ 

الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�سم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
1075 درهم

1075 درهم

12490 درهم

12495 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
ح�سن نذير نذير

احمد 
�ساجوال ح�سني 

غالم حيدر 

 2017/903
تنفيذ عمايل

 2017/902
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم   2016/46  انابات جتارية      
اأماليا لتجارة العطور - �ض م م  - جمهول  اىل املنفذ �سده/1- 
ماركت  هاير  اللولو  التنفيذ/  طالب  ان  مبببا   - القببامببة  حمببل 
نعلنكم    - احمد احلمادي  اأبوبكر  : عبداللطيف حممد  وميثله 
هاير  اللولو  مبقرها  �سدها  املنفذ  امببوال  على  احلجز  مت  بانه 
ماركت بالق�سي�ض وهي عبارة عن عطور يف حدود املبلغ املنفذ به 
وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. وذلك بناء على طلب 

املحكمة املنيبة. 
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/253 جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه/1- حممد يعقوب حممد حمي�سن  جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/2/16  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
التمويل  )دار  للمدعية  يببوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   - خ  م  �ض  ال�سالمي  التمويل  دار 
وخم�سون  وواحببد  وثمامنائة  الف  و�سبعون  )خم�سة  درهببم   75851.16 مبلغ  ال�سالمي( 
يف  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بببواقببع   والفائدة  فل�ض(  ع�سر  و�ستة  درهببم 
2016/8/21 م وحتى ال�سداد التام ف�سال عن الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست طلب النفاذ.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/2343 جتاري جزئي

حمل  جمهول  م   م  ذ   - الغذائية  املبببواد  لتجارة  تب�سم  عبدالعزيز  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2017/3/15 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة 
املوؤجرة ذ م م - بالزام املدعي  املذكورة اعاله ل�سالح/الفي�سان لنقل الركاب باحلافالت 
املدعية )الفي�سان لنقل  تببوؤدي اىل  بان  م(  م  ذ  الغذائية  املببواد  تب�سم لتجارة  عليها )عبد 
الركاب باحلافالت املوؤجرة ذ م م( مبلغ وقدره 3500 ثالثة الف وخم�سمائة درهم للمدعية 
باحلالة  دبببي  خ�سو�سي   17090 رقببم  هاي�ض  تويوتا  املركبة  املدعية  بت�سليم  وبالزامها 
املو�سوفة بها باتفاقية تاأجري ال�سيارة املوؤرخة 2016/5/27 والزمتها الر�سوم وامل�ساريف 
التايل  اليوم  اعتبارا من  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/8767 عمايل جزئي                                                

ح  جمببهببول حمل  م  م   - للتجارة  انببرتنببا�ببسببونببال  اإيفنت�ض  عببلببيببه/1-  املببحببكببوم  اىل 
يف   2017/3/16 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بببان  نعلنكم  القببامببة 
عليها  املدعي  بالزام  املببداح  احمد  عببادل  ل�سالح/حممود  اعبباله  املذكورة  الدعوى 
بان توؤدي للمدعي مبلغ 53234 درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا 
ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب 
من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/329  ا�ستئناف تظلم جتاري   
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-�سركة احمد �سريف للتجارة العامة - ذ م م 2-حممد 
ر�سا عبدالرحمن �سريف 3-حممد كامل ال�سيد ابراهيم الها�سمي  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /البنك العربي املتحد - �ض م ع وميثله : 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  الببقببرار/  ا�ستاأنف  قد  اخلظر  ربيع  عبيد  مببوزة 
رقم : 2016/461 تظلم جتاري بتاريخ 2016/11/24 وحددت لها جل�سه 
رقم  بالقاعة  م�ساءا    17.30 ال�ساعة    2017/5/10 املببوافببق  الربببعبباء  يببوم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
اعالن حكم بالن�سر

 يف  الدعوى رقم 2016/190 احوال نف�ض غري م�سلمني 
اأنابيلي  اىل املدعي عليه/1- اأدولفو يو فريجارا  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / 
بينو�ض فريجارا وميثله : ديانا حممد حمادة  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ 2017/3/12 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ اأنابيلي بينو�ض فريجارا ب حكمت 
بينو�ض  اأنابيلي  املدعية  بتطليق  احلكمني  قببرار  بانفاذ   -: احل�سوري  مبثابة   : املحكمة 
فريجارا على زوجها املدعي عليه ادولفو يوفرياجارا بطلقة بائنة لل�سرر وعلى املدعية 
اح�ساء عدتها ال�سرعية وفق حالها عقب �سريورة هذا الق�ساء باتا والزمت املدعي عليه 
يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  وامل�سروفات.   بالر�سوم 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/486   تنفيذ جتاري  
م ح 2-حممد مهدي مو�سى   م   - الأو�ببسببط  ال�سرق  تبباك  املنفذ �سدهم/1- كم  اىل 
�ساحلي ا�سل )ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير كم تاك ال�سرق الو�سط م م ح( 
3-�سركة بالكيم العاملية للتجارة - �ض ذ م م 4-ح�سني مو�سى �ساحلي ا�سل )ب�سفته 
ال�سخ�سية وب�سفته مدير بالكيم العاملية �ض ذ م م(  جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/بنك �سادرات ايران وميثله : احمد علي مفتاح �سالح الزعابي  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهببم   )906264.25(
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/178   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- يا�سني املتبويل 2-�سو فايب ميدل اي�ست )فايب ال�سرق 
الو�سط( 3-ر�ساد ريا�سي  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

طالل غندور - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1836535( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
عليهم  واملدعي  املدعيني  بني  املرمة  امل�ساهمة  اتفاقية  2-ف�سخ  املحكمة. 
التنفيذية  الجببراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املوؤرخة يف 2013/4/1  وعليه 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/695  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- برلني للحرا�سة المنية  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ نظام عبدالغفور عبد الغفور   قد اأقام عليك 
املنفذ  املبببببلببغ  بببدفببع  والبببزامبببك  اعببباله  املبببذكبببورة  التنفيذية  الببدعببوى 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طببالببب  اىل  درهبببم   )19650( وقبببدره  بببه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  درهببم   1497 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الجببراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
)ق�سم التنفيذ)

اإخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم 1895 ل�سنة 2016 جتاري 
اىل املحكوم عليه : اجلعيدي للتجارة ملالكها احمد بن �سعيد بن �سامل اجلعيدي 

ا�سدرت  قد  البتدائية  الحتبباديببة  ال�سارقة  حمكمة  بببان  لديكم  لديكم  معلوما  ليكن 
بحقكم حكما بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )251530( درهم 

ل�سالح املحكوم له / ماجد حممد الفطيم  -  وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب 
لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله ، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 
امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفك  حببال  ويف   - للن�سر   التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15

والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك. 
رئي�ض اإدارة مكتب التنفيذ
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1933 

املنذر : دار الهند�سنة للمقاولت 
املنذ اليه : دي ال جي لتنظيف املباين واخلدمات الفنية )جمهول حمل القامة( 

ير�سل املنذر هذا النذار اىل املنذر اليه لنذاره ب�سداد امل�ستحقات اليجارية الغري مدفوعة 
واملبالغ جراء الفرتة التي تلت انتهاء العقد املرت�سدة بذمة املنذر اليه يف خالل 30 يوم 
تاريخ  ولغاية   ،2016/4/1 يف   العقد  نهاية  تاريخ  من  درهببم   26000 مببلغ  كالتايل  وهببي 
2017/4/1 ،  ا�سافة ي�ستحق من بدل ايجار وحتى تاريخ التخلية الفعلي املرتتب بذمتكم ، 
نتيجة  ا�سغالكم ال�سرة الإجراءات S.1 العائدة للمنذر واملوؤجرة من قبله ل�ساحلكم وال 
املذكورة مع  ال�سقة  القانونية يف مواجهتكم لخالء  الجببراءات  اآ�سفني لتخاذ  �سن�سطر 

حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الر�سوم وامل�ساريف.  
  الكاتب العدل

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/636  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-عمار عمر حممد احمد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأقام عليك الدعوى  انبايان وميثله : بدر حممد علي القرق قد  انبايان  موهاندا�ض 
 95.000( وقببدره  مبلغ  مبلغ  �سده  امل�ستدعي  ببباأداء  اأمببر  ا�ست�سدار  طلب  ومو�سوعها 
درهم( واملحرر عنه من املنذر اليه ال�سيك رقم )000127( والفائدة التجارية من تاريخ 
الرتداد 2016/1/16 وحتى ال�سداد التام ، والزام امل�ستدعي �سده بالر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/4/19   ال�ساعة 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  8.30 �ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/865  جتاري جزئي

الدين م�سطفى حجازية جمهول حمل القامة  املدعي عليه / 1-حمببي  اىل 
مبا ان املدعي/ البنك العربي املتحد - �ض م ع وميثله : موزة عبيد ربيع اخلظر 
-  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام امل�ستدعي �سده بان يوؤدي 
القانونية بواقع  بالفائدة  الزامه  للم�ستدعي مبلغ وقدره 135.600 درهم مع 
وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  متببام  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %12
واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/4/10  ال�ساعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لببذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مببذكببرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/1969  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-رويال اند�سرتيز �ض م ح - ذ م م 2-�سركة رويال بيرتو انريجي �ض م ح 
ب�سفته كفيال 3-�سوراب جويال دهارم جويال 4-اوتكا�ض جويال دار  ام بال جويال  جمهويل 
امل�سرف   - اخلارجية  والتجارة  لال�ستثمار  العربي  امل�سرف  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقببام  قد   - علي  اآل  الناخي  غريب  خمي�ض  عبداهلل   : -وميثله 
املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )9.779.823 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/4/10  ال�ساعة 9.30 �ض 
بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2015/960   تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �سده/1- طارق زهري مو�سى �سيف اهلل  جمهول حمل 
للرجال  فبببوغ  ان  جتميل  التنفيذ/مركز  طببالببب  ان  مبببا  القببامببة 
مببوزة عبيد   : لل�سيد/ جالل وميثله  - موؤ�س�سة فردية - مملوكة 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله  ربيع اخلظر -  قد 
والبببزامبببك بببدفببع املبببببلببغ املببرت�ببسببد وقببببدره 2459 درهبببم اىل طالب 

التنفيذ او خزينة املحكمة.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/461   تنفيذ جتاري  

املنفذ �ببسببده/1- جببوزف نعمه اهلل عببون  جمهول حمل القامة  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/البنك العربي املتحد - �ض م ع وميثله : موزة 
عبيد ربيع اخلظر  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )229704.36( درهم اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات  املحكمة  .وعليه فان  املحكمة   او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/966  تنفيذ عمايل 
الغذائية  بببالببوجبببببات  تببزويببد  لتعهدات  بببوت  مببا�ببسببال  �ببسببده/1-  املنفذ  اىل 
اجلاهزة - �ض ذ م م   جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ناري�ض 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقببام   قد  بهات   بيالب  �ساندرا  كومار 
درهببم اىل طالب  وقبببدره )40530(  بببه  املنفذ  املبلغ  والببزامببكببم بدفع  اعبباله 
التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )3010( درهم ر�سوم خلزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1078  تنفيذ عمايل 
الغذائية  بببالببوجبببببات  تببزويببد  لتعهدات  بببوت  مببا�ببسببال  �ببسببده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/هيم  اجلبباهببزة - �ض ذ م م   جمهول حمل القببامببة مبا ان طالب 
املذكورة اعاله والزامك  التنفيذية  الدعوى  اأقببام  عليك  �سونار  قد  بيادر 
او خزينة  التنفيذ  به وقببدره )18000( درهببم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1460( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجببراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1469  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هايتك وال�ض اند وندو كوارينج�ض �ض.ذ.م.م جمهول 
ان املدعي /امبباين جابر ح�سن م�سطفى احلببنبباوي  قد  حمل القامة مبا 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الببدعببوى  عليك  اأقبببام 
وامل�ساريف.  والر�سوم  درهببم(   2000( عببودة مببلغ  وتذكرة  درهببم(   60752(
رقم ال�سكوى: MB167961317AE/2016 وحددت لها جل�سة يوم 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة 8.30 �ض  ال�ساعة  املوافق 2017/4/13  اخلمي�ض 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1194  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مركز نور البادية خلدمات ال�سحة املنزلية �ض.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /ويلفردو جر فيتريبو ديلو�ض ريو�ض  
وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأقببام  قد 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهببم(   3000( مببلغ  عببودة  وتذكرة  درهببم(   24466(
واتعاب املحاماة. رقم ال�سكوى: mb167438929ae  وحددت لها جل�سة 
 ch1.A.1:بالقاعة 8.30 �ض  ال�ساعة  املوافق 2017/4/13  يوم اخلمي�ض 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/127  تظلم جتاري
منار   -3 الطرابي�سي  عببادل  2- حممد  �بببض.م.ح  بببوي  1-نببيببو   / �سده  املتظلم  اىل 
التجاري  دبببي  بنك   / املتظلم  ان  القببامببة مبا  الطرابي�سي جمهويل حمل  عببادل 
�ض.م.ع وميثله:عبا�ض م�ستت فندي املالكي  قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله 
ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف احلجز التحفظي رقم 113/2017 جتاري 
والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/4/9   ال�ساعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لببذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة  �ض   08.30
قبل اجلل�سة  للمحكمة  او م�ستندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 
يف الطعن 2017/28 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
البببطببباعبببن/1- خمببببدوم احببمببد طببفببيببل احببمببد - �ببسبباحببب �ببسببركببة فرياركو 

د�سرتيبو�سن �ض.م.م وميثله:ح�سن عبداهلل حممد العبدويل 
ب�سركة  �سريك  ب�سفته  ح�سني  علي  احببمببد  �ببسببدهببم:1-  املببطببعببون  ببباعببالن 
جمهول  �ببض.ذ.م.م  الآيل  احلا�سب  اجهزة  لتجارة  انرتنا�سيونال  فلوران�ض 
اأعاله  املببذكببور  الببطببعببن  اأقببببام عليكم  الببطبباعببن  بببباأن  نعلنكم  القببامببة  حمببل 
�سحيفة  على  للرد  وذلببك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�سور  عليكم  ويتوجب 

الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

     حمكمة   التمييز
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/441  ا�ستئناف عمايل    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- مطعم ومقهى اأم�سيات �سامية �ض.ذ.م.م  جمهول 
قد  �سليمان   حمببمببود  حممد  حممد   / امل�ستاأنف  ان  مبببا  القببامببة  حمببل 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/5841 عمايل جزئي 

بتاريخ:2017/3/8     
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/4/16 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  مببن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رقببم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/440  ا�ستئناف عمايل    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- مطعم ومقهى اأم�سيات �سامية �ض.ذ.م.م  جمهول 
ابببو�ببسببوم  قد  ابببراهببيببم  احببمببد  ال�سيد  امل�ستاأنف /  ان  القببامببة مبببا  حمببل 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/5842 عمايل جزئي 

بتاريخ:2017/3/8     
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/4/16 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  مببن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رقببم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/2962  جتاري جزئي
تببري - جمهول حمل  تببوب  اىل اخل�سم املدخل / 1-اخلببرز ميدو�ض ليمتد / 
الدعوى  عببلببيببك  اأقببببام  قببد  ذ.م.م  كببري  �ببسببركببة روف  املبببدعبببي/  ان  القبببامبببة مبببا 
درهم   )123.964( وقبببدره  مببلغ  عليها  املببدعببي  بببالببزام  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . وحددت لها جل�سة يوم 
 Ch 1.C.13 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض  املببوافببق  2017/4/13   اخلمي�ض   
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/71  مدين جزئي

مبا  القامة  حمل  جمهول  عمران   عبداحلليم  �سامر   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي/ عارف حممد ال�سادق قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بت�سليم مركبه والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة 
 Ch 1.B.10 يوم اخلمي�ض   املوافق  2017/4/20   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/325  مدين جزئي

القامة  حمل  جمهول  احمد  �سيان  عبدالكرمي   -1  / عليه  املدعي  اىل 
قد  داد  نبى  وميثلها/احمد  ال�سيارات  لتاجري  جرنا�ض  املدعي/  ان  مبا 
درهم   )4320( وقببدره  مببلغ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقببام 
والفائدة والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض   املوافق  
2017/4/13   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
حالة  ويف  الأقببل  على  اأيببام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/484  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- ايفان بو�سر ليكوف 2- مارينا �سانالوفا جمهويل حمل القامة مبا ان 
املدعي/فادمي فيدوروف عن نف�سه وب�سفته مدير �سركة �سفن �سكاي ديفيلومبنت جروب 
ومو�سوعها  الببدعببوى  عليك  اأقببام  قد  عبدالرحيم  عبداهلل  احمد  يو�سف   : وميثله  م.م.ح 
او  دولر  والت�سامم مببلغ وقدره )3.660.000(  بالت�سامن  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة 
مايعادله بالدرهم الماراتي مببلغ وقدره )13.273.722( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ 
ال�ساعة 9.30 �ض  املوافق 2017/4/10  املعجل بال كفالة.  وحببددت لها جل�سة يوم الثنني 
بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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خالل �لفرتة بني 19 و29 �أبريل �ملقبل

م�ساهري التلفزيون وامل�سرح يلتقون اأطفال ال�سارقة القرائي

معر�ض تون�ض الدويل للكتاب يحتفي بجائزة ال�سيخ زايد للكتاب

من خالل تنظيمها عرو�ضًا �ضينمائية وور�ضة للت�ضوير

)فن( تبث الفرح بني االأطفال يف خميم الزعرتي لالجئني باالأردن

•• ال�شارقة-الفجر:

القرائي  البب�ببسببارقببة  مببهببرجببان  ي�ست�سيف 
للطفل الذي تنظمه هيئة ال�سارقة للكتاب، 
وتببقببام فببعببالببيبباتببه خبببالل الببفببرتة بببني 19 
و29 اأبريل املقبل يف مركز اإك�سبو ال�سارقة 
البببعبببرب الذين  الببفببنببانببني  جمببمببوعببة مبببن 
الأعمال  تقدمي  يف  وا�سحة  ب�سمة  تركوا 
لالأطفال،  املميزة  والإذاعببيببة  التلفزيونية 
الأ�سلية  بلدانهم  خببارج  �سهرتهم  وامتدت 

لت�سل خمتلف اأنحاء الوطن العربي. 
وحتبببل الببفببنببانببة املبب�ببسببريببة املببعببروفببة حنان 
الببتببا�ببسببعببة من  البببببدورة  تببببرك، �سيفة عببلببى 
الكاتبة   : كببل مببن  اإىل  اإ�ببسببافببة  املببهببرجببان، 
والفنان  الكويت،  دولببة  البدر من  عواطف 
والإعالمي غازي ح�سني من قطر، والفنان 
والإعالمي والكاتب يف اأدب الأطفال اأحمد 

اأمني من جمهورية م�سر العربية. 
وقالت اإميان اأحمد، املن�سق العام لفعاليات 
يفتح  للطفل:  القرائي  ال�سارقة  مهرجان 
اأبوابه  للطفل  القرائي  ال�سارقة  مهرجان 
التلفزيونية  الأعببمببال  اأنبببواع  اأمببام خمتلف 
وا�سعة  �ببسببهببرة  حببقببقببت  البببتبببي  والإذاعبببببيبببببة 
يف ذاكببببببرة اأطببببفببببال الأمبببب�ببببض والببببيببببوم، من 
اأجبببل اإحببيبباء هببذه الببذاكببرة والببتببوا�ببسببل مع 
الببفببنببانببني البببذيبببن قبببدمبببوا هبببذه الأعبببمبببال، 
قرب  عليهم عن  للتعرف  الفر�سة  لإتاحة 

وال�ستفادة من جتاربهم وخراتهم . 
تبببببرك بتقدمي  البببفبببنبببانبببة حبببنبببان  ومتببببيببببزت 
تناق�ض  التي  الفنية  الأعببمببال  من  العديد 
ق�سايا الطفل مثل ظاهرة ت�سرد الأطفال 
وفيلم  البب�ببسببوارع  اأولد  م�سل�سل  خببالل  مببن 
ذوي  م�سكالت  بع�ض  تببنبباولببت  كببمببا  تببيببتببو، 
الحتياجات اخلا�سة عر م�سل�سل »�سارة«، 

وكذلك م�سكلة الت�سرب من التعليم وحمو 
الأمببيببة مببن خبببالل  عملها الببدرامببي نونة 
حنان  بببادرت   ،2005 عام  ويف  ال�سعنونة. 
لالإنتاج  نببونببة  �ببسببتببوديببو  اإنبب�ببسبباء  اإىل  تبببرك 

الفنية  الأعببمببال  اإنببتبباج  الببذي يتوىل  الفني 
والإعبببالمبببيبببة لببالأطببفببال والبب�ببسببببباب، ومن 
و�ستوديو  »نببونببة«،  جملة  م�ساريعه:  اأببببرز 
الر�سوم املتحركة، وبرنامج الور�ض الفنية 

لالأطفال.
غازي  القطري  والإعببالمببي  الفنان  وببببرز 
الفنية  الأعبببمبببال  مبببن  الببعببديببد  حبب�ببسببني يف 
الإذاعببببيببببة والببتببلببفببزيببونببيببة وغبببريهبببا، كان 

يا  »افتح  ال�سهري  الأطببفببال  برنامج  اأهمها 
�سم�سمم«، كما حاز جمموعة من اجلوائز 
يف  الفنية.  م�سريته  خببالل  املتميز  لإدائبببه 
حببني عببمببل الببفببنببان املبب�ببسببري اأحببمببد اأمني 

لالأطفال،  »با�سم«  جملة  لتحرير  رئي�ساً 
الإعالم  جببائببزة  على  احلبب�ببسببول  لببه  و�سبق 
العربي عن م�سل�سله ب�سنت وديا�سطي ول 

يزال يوا�سل م�سواره الناجح اإىل اليوم.
رائدة  فتعد  البببببدر،  عببواطببف  الكاتبة  اأمبببا 
البببكبببويبببت ودول  الببطببفببل يف دولبببببة  مبب�ببسببرح 
املهنية  �سريتها  وحتفل  الببتببعبباون،  جمل�ض 
اأبرزها  من  املميزة،  الأعمال  من  بالعديد 
فازت  التي  ال�سحري«  »الب�ساط  م�سرحية 

بجائزة مهرجان »الفاحت« يف ليبيا.
وتبببباأتببببي ا�ببسببتبب�ببسببافببة لببلببفببنببانببني مببببن قبل 
مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل يف اإطار 
الفنية يف  الطفل  ثقافة  حر�سه على دعم 
اإطار ما يقدمه الفنانون العرب من اأعمال 
اإبداعية حازت على اإعجاب ال�سغار والكبار 
واإتاحة  العربية،  والببدول  املدن  يف خمتلف 

فر�سة لقاء جنوم الفن العربي.

•• اأبوظبي-الفجر: 

زايد  ال�سيخ  بجائزة  للكتاب  الببدويل  تون�ض  معر�ض  احتفى 
ودورها  اجلببائببزة  تببنبباولببت  ثقافية  نبببدوة  خببالل  مببن  للكتاب 
الثقايف، حتدث فيها �سعيد حمدان الطنيجي، مدير جائزة 
والثقافة،  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  يف  للكتاب  زايببد  ال�سيخ 
بيت احلكمة،  التون�سي  املجمع  رئي�ض  ال�سريف،  املجيد  وعبد 
والدكتور �سكري املبخوت، مدير عام معر�ض تون�ض الدويل 
�سا�سي  التون�سي  والإعببالمببي  الكاتب  الببنببدوة  واأدار  للكتاب 

جبيل.
زايد  ال�سيخ  جببائببزة  مدير  الطنيجي،  حببمببدان  �سعيد   وقال 
منذ  �سنوياً  ُتببقببدم  التي  اجلببائببزة  اإّن  الببنببدوة  خببالل  للكتاب، 
والنا�سرين  املفكرين  مببن  للمبدعني  مُتببنببح    2007 عببام 
والرتجمة  التاأليف  جمببالت  يف  م�ساهماتهم  عن  وال�سباب 
احلياة  اإثبببراء  يف  وا�سح  اأثببر  لها  التي  الإن�سانية،  العلوم  يف 
علمية  معايري  وفق  وذلببك  والجتماعية  والأدبية  الثقافية 
ومببو�ببسببوعببيببة، وهبببي الببيببوم تببعببد واحببببدة مببن اأبببببرز اجلوائز 
الأدبية بف�سل حر�ض امل�سرفني على تنظيمها على تطويرها 
باإذن  له  املغفور  املوؤ�س�ض  الأب  با�سم  واإثرائها فهي مرتبطة 

اهلل، ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، »طيب اهلل ثراه« .
الإمببببارات  روؤيببببة  مببن  تنبع  اجلببائببزة  اأن  الطنيجي  واأ�بببسببباف 
ارتباطنا باجلذور  لتوؤكد على مدى  تاأ�س�ست  التي  الثقافية 
من  املببزيببد  اأك�سبها  مببا  وهببو  الببوطببنببيببة،  بالهوية  والتم�سك 

النجاحات يف القطاعات كافة.
�سعيد  اأو�ببسببح  التون�سيني  والببكببتبباب  املثقفني  مببع  لقائه  ويف 
اأكرث اجلوائز تنوعاً  اأّن اجلائزة تعد من  حمدان الطنيجي 
و�سموًل لقطاعات الثقافة كافة، اإذ ت�سدر عن روؤية وا�سحة 
املعرفة  جمببالت  يف  واملفكرين  املبدعني  ت�سجيع  على  تقوم 

الأكرث  ال�سخ�سيات  وتكرمي  الإن�سانية  والثقافة  والفنون 
والعاملية،  العربية  الثقافة  حركة  يف  وتاأثرياً  واإبداعاً  عطاء 
والحتفاء باملبدعني واملفكرين من ال�سباب، وحث املوهوبني 
الن�سر  ت�سجيع  يف  للم�ساهمة  وذلببك  الفكري.  العطاء  على 
الببعببربببي وحبببث الببنببا�ببسببريببن عببلببى تببقببدمي كبببل مبببا يبب�ببسبباهببم يف 
هو  مبببا  العربية،  الثقافة  ويببرفببد  العربي  بالعقل  الرتببقبباء 

جديد ومميز ومواكب لق�سايا الع�سر. 
وكببذلببك الرتبببقببباء بببالإنببتبباج الإببببداعبببي يف جمبببالت التقنية 
الوطن  يف  والتعليم  الثقافة  تطوير  يف  منها  وال�ببسببتببفببادة 
العربي، بالإ�سافة اإىل تن�سيط حركة الرتجمة اجلادة ودعم 
الأعمال املميزة التي ت�سهم يف رفع م�ستوى العلوم والفنون 

والثقافة يف املنطقة العربية. 
الببكببتبباب املخت�سني على  الببطببفببل وحتببفببيببز  ببببباأدب  والهببتببمببام 
تطوير طرق املجالت الإبداعية التي ت�سهم يف تنمية عقل 
الطفل العربي واإنارة وعيه من اأجل خلق جيل واع بق�سايا 
البب�ببسببريف، رئي�ض  الببدكببتببور عبداملجيد  اأثببنببى  الببعبب�ببسببر.بببدوره، 
املببجببمببع الببتببونبب�ببسببي بببيببت احلببكببمببة، عببلببى الببببدور البببذي توؤديه 
اجلائزة يف الت�سجيع على الإبداع والبحث والدرا�سة، م�سرياً 
اإىل اأن موؤ�س�سة بيت احلكمة، التي فازت �سابقاً بهذه اجلائزة 
اأبرز  للجائزة، ومتثل  واملعنوية  املادية  القيمة  ا�ستفادت من 

جائزة ح�سلت عليها يف تاريخها.
وعر الروائي التون�سي �سكري املبخوت، مدير عام معر�ض 
الثقافية  بالتجربة  اإعببجببابببه  عببن  لببلببكببتبباب،  الببببدويل  تببونبب�ببض 
للكتاب  زايد  ال�سيخ  والتي متثل جائزة  املتطورة  الإماراتية 
العامل  تفاجئ  الإمببارات  اأن  املهمة، م�سيفاً  اإحببدى حلقاتها 
اأنها  على  الدليل  تقيم  التي  املعترة  واإ�سافاتها  باإجنازاتها 
على  اأ�سا�ساً  مبنية  املعامل  وا�سحة  ا�سرتاتيجية  وفق  تعمل 

الفعل الثقايف اجلاد والفكر امل�ستنري.
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•• ال�شارقة-الفجر:

املببتببخبب�ببسبب�ببسببة يف تعزيز  املببوؤ�ببسبب�ببسببة  نببظببمببت فبببن، 

والنا�سئة،  لببالأطببفببال  الإعبببالمبببي  الببفببن  ودعببببم 
من  عببدداً  لها،  ال�سارقة مقراً  تتخذ من  والتي 
يف  الرتفيهية  والأن�سطة  ال�سينمائية  العرو�ض 

بالأردن،  ال�سوريني  لالجئني  الزعرتي  خميم 
وذلبببك خبببالل البببزيبببارة اخلببا�ببسببة، الببتببي قبببام بها 
اإن�سانية  مبببببادرة  يف  املخيم،  اإىل  املوؤ�س�سة  وفببد 
ا�ستهدفت توظيف الفن والإبببداع يف بث الفرح 
اأو�ساط الأطفال واليافعني  واإ�ساعة التفاوؤل يف 
القاطنني باملخيم ما ي�سهم يف تخفيف معاناتهم 

ويعزز لديهم الأمل بغٍد اأف�سل.

وقبببامبببت فبببن، املببوؤ�ببسبب�ببسببة املبب�ببسببرفببة عببلببى تنظيم 
للطفل،  الببدويل  ال�سينمائي  ال�سارقة  مهرجان 
خببببببالل الببببببزيببببببارة بببتببنببظببيببم خبببمببب�بببسبببة عبببرو�بببض 
وعر�سني  لبببالأولد،  عر�سني  بواقع  �سينمائية، 
لل�سيدات  خببا�ببض  وعبببر�بببض  لببلببفببتببيببات،  اآخبببريبببن 
طفل   800 ح�سر  حببيببث  الأم،  يبببوم  مبنا�سبة 
مت  الببتببي  ال�سينمائية  الأفبببببالم  امبببببراأة  و200 
اإطببار هذه الفعالية، وكان من بني  تقدميها يف 
الفائز   ، �سينغ  الفيلم  ال�سينمائية  الببعببرو�ببض 
فيلم  كاأف�سل   2017 لعام  الأو�ببسببكببار  بجائزة 

روائي ق�سري.
القا�سمي،  ال�سيخة جواهر بنت عبداهلل  وقالت 
ال�سارقة  مهرجان  ومببديببر  فببن  موؤ�س�سة  مدير 
يببعببد الرتفيه  لببلببطببفببل:  البببببدويل  البب�ببسببيببنببمببائببي 
اأمببببراً �ببسببروريبباً لببالأطببفببال الببالجببئببني يف خميم 
واإدخبببال  عنهم،  التخفيف  اأجبببل  مببن  الببزعببرتي 
البب�ببسببعببادة على  ور�بببسبببم  نببفببو�ببسببهببم،  اإىل  البببفبببرح 
اأردنا من خالل هذه الفعاليات  وجوههم، وقد 
فر�سة  واأمهاتهم  واليافعني  لل�سغار  نتيح  اأن 
املتميزة  ال�سينمائية  الأفببالم  م�ساهدة عدد من 
على  والطببالع  خيالهم،  تنمية  لهم  تتيح  التي 
العديد من الأمور الإيجابية يف احلياة، ونتمنى 
الفن يف جعل  خببالل  مببن  اأ�سهمنا  قببد  نكون  اأن 

حياتهم اأف�سل . 
وقبببدمبببت مببببرمي املبببعبببال وعببائبب�ببسببة حمبببمبببد، من 
ال�سينمائية،  الببعببرو�ببض  خبببالل    ، فببن  موؤ�س�سة 
احلا�سرين،  الأطببفببال  اإىل  الببهببدايببا  مببن  عبببدداً 
حببيببث جببباء تببوزيببع الببهببدايببا بببحبب�ببسببور �سفريتي 

الرنامج العاملي للغذاء، 
املمثلة الأردنية اأمل دبا�ض، واملغنية ندى �سرارة، 
املواهب  برنامج  من  الثالثة  بالن�سخة  الفائزة 
التلفزيوين »ذا فوي�ض«، والتي اأطربت امل�ساركني 
مبوهبتها الغنائية خالل اأوقات ال�سرتاحة بني 

العرو�ض.
الزعرتي،  خميم  اإىل  الببزيببارة  برنامج  و�سمل 
الببببذي يببعببد خببامبب�ببض اأكببببر خمببيببم لببالجببئببني يف 
العامل وفقاً لالإح�ساءات ال�سادرة عن املفو�سية 
الالجئني،  لبب�ببسببوؤون  املببتببحببدة  لبببالأمم  ال�سامية 
تببنببظببيببم ور�بببسبببة عببمببل لببعبب�ببسببرة اأطبببفبببال تببببرتاوح 
اأعببمببارهببم بببني 12-16 عببامبباً، ومببن املببقببرر اأن 
اأبببدعببهببا الأطفال  الببتببي  يببتببم عببر�ببض الأعبببمبببال 
خالل الور�سة يف الدورة القادمة من مهرجان 
ال�سارقة ال�سينمائي الدويل للطفل، التي �ستقام 

يف اأكتوبر املقبل. 
لرنامج  كامريا   11 فن  موؤ�س�سة  قدمت  كما 
الغذاء العاملي لال�ستخدام يف ور�ض العمل التي 

تقدمي  عببن  ف�ساًل  باملخيم،  م�ستقباًل  �ستقام 
�سهادات لالأطفال امل�ساركني بها. 

اإىل تن�سئة واإعببداد جيل واعد  وتهدف املوؤ�س�سة 
من الفنانني وال�سينمائيني املبدعني، والرتويج 
لالأعمال الفنية والأفالم اجلديدة التي ينتجها 
الأطفال والنا�سئة يف دولة الإمارات وعر�سها يف 
يف  الدولية  واملوؤمترات  ال�سينمائية  املهرجانات 

لتحقيق  كذلك  وت�سعى  الببعببامل.  اأنببحبباء  جميع 
هدفها الأ�سمى والذي يتمثل يف دعم وت�سجيع 
املواهب من خالل هذه املهرجانات واملوؤمترات 
وور�ض العمل على ال�سعيدين املحلي والدويل، 
اإ�سافة اإىل ت�سكيل �سبكة من ال�سباب املوهوبني 
التجارب  تبببببادل  ميكنهم  الببذيببن  والبببواعبببديبببن 

واخلرات على نطاق عاملي.



من  �لبحريي  ر�ن���د�  �ل�ضابة  �لفنانة  �نتهت 
�نو�س(،  )كابنت  �لكوميدي  �مل�ضل�ضل  ت�ضوير 
وت�ضتعد خلو�س مو�ضم رم�ضان �ملقبل يف �أكرث من 
�أعمالها �جلديدة،  عمل در�مي. حول كو�لي�س 

وق�ضايا فنية كان مع �لبحريي هذ� �حلو�ر:

ظهوره يف در�ما رم�ضان �ملقبل �أمر ور�د ب�ضكل كبري

حممد �سعد اقرتب من االنتهاء
 من ت�سوير دوره يف فيلم )الكنز(

اأعببلببن الببنببجببم املبب�ببسببري حمببمببد �ببسببعببد، اأنبببه اقبببرتب من 
فببيببلببم )الببكببنببز( الذي  تبب�ببسببويببر دوره يف  النببتببهبباء مببن 

ي�سارك يف بطولته اإىل جانب كوكبة كبرية من جنوم 
ال�سينما والدراما امل�سرية.

واأعرب �سعد يف ت�سريح عن �سعادته البالغة بامل�ساركة 
النجاح، والتي  الذي يحمل كل عنا�سر  العمل  يف هذا 
تكمن يف موؤلف العمل وخمرجه. وقببال: )هذا العمل 
وعن  قبببببل،  مببن  قببدمببتببه  عببمببا  متببامبباً  خمتلفاً  �سيكون 
الفني(،  التي قدمتها طوال م�سواري  الأعمال  نوعية 
م�سيفاً اأن الفيلم حتٍد كبري بالن�سبة اإليه، وي�سعى اإىل 
خروج اجلزء اخلا�ض به ب�سكل مميز وخمتلف ب�سكل 

كبري.
رم�سان، خالل  الفنان حممد  مع  عببدم ظهوره  وعببن 
اأحداث الفيلم، اأو�سح �سعد )اإن العمل مق�ّسم لأجزاء 
عببدة، لكل فنان اجلببزء اخلببا�ببض بببه. لببذلببك، مل اأظهر 

متاماً مع حممد رم�سان خالل اأحداث العمل(.
من  ومتمكن  موهوب  ممثل  رم�سان  )حممد  وتابع: 
نقف  اأن  اأمتنى  وكنت  و�ساحب موهبة كبرية،  اأدواتببه 
اأمام بع�سنا خالل اأحداث العمل، ولكن طبيعة العمل 
التي كانت �سبباً فى اجنذابي للعمل مل ت�سمح بذلك(.
واأن  له  املتوقع  النجاح  الفيلم  يحقق  اأن  �سعد  ومتنى 
يحقق هو كل جناح داخل اجلزء اخلا�ض به، معتراً اأن 

هذا �سي�سب يف م�سلحة الفيلم بالنهاية.
وعن ابتعاده عن الدراما طوال ال�سنوات املا�سية، راأى 

ما يبحث عن مو�سوع  دائماً  اأنه  �سعد 
جببديببد وخمببتببلببف وممببيببز حببتببى يظهر 
ب�سمة  ب�سكل جديد ويرتك  جلمهوره 

اإىل  جبببيبببدة يف عبببقبببول مببعببجبببببيببه، لفبببتببباً 
املببا�ببسببيببة عرو�ساً  الببفببرتة  خبببالل  تلقى  اأنبببه 

اأمببره حتى الآن  درامببيببة عببدة، ولكنه مل يح�سم 
بخ�سو�سها، مكتفياً باحلديث فى هذا الأمر بالقول 

ب�سكل  وراد  اأمبببر  املقبل  رمبب�ببسببان  درامبببا  ظببهببوره يف  اإن 
اإنبببه يقوم  كبببببري.وعببن عببودتببه اإىل خ�سبة املبب�ببسببرح، قببال 
بالفعل حالياً بالتح�سري لعر�ض م�سرحي كبري ي�سم 
نخبة كبرية من جنوم م�سر. وتابع اأن ما �سجعه على 
العودة اإىل خ�سبة امل�سرح مرة اأخرى جتربته ال�سابقة 
فى برنامج )و�ض ال�سعد( الذي اعتر اأنه اأهم التجارب 
اأن  خبباللببه  مببن  وا�ستطاع  الفني،  مبب�ببسببواره  فببى  الفنية 

يو�سل ر�سالة كبرية اإىل اجلمهور.
واأ�ساف اأنه خالل الفرتة املقبلة، �سيعلن ب�سكل ر�سمي 
عبببن كبببل تببفببا�ببسببيببل هبببذا الببعببر�ببض املبب�ببسببرحببي ال�سخم، 
الأ�سياء  لكل  بالتح�سري  حالياً  يقوم  اأنببه  عببن  كا�سفاً 
التي �ست�ساعد على خروج امل�سرحية ب�سكل جيد وتعيد 

امل�سرح امل�سري اإىل جمده املعهود.

فــن عــربـــي
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راندا البحريي: ابتعدت فرتة الأنني اأدقق يف االأدوار ب�سكل اأكرب
اأنو�ض(. )كابنت  عن  • اأخرينا 

زيد،  اأبببو  حممود  اأحببمببد  تاأليف  مببن  كوميدي  م�سل�سل   -
اإخراج معتز التوين، اأ�سارك يف بطولته مع كل من بيومي 

النجوم.  من  وجمموعة  اإدوارد  �سري،  عبري  فببوؤاد، 
ال�سعبية من خالل  داخل احلببارة  اأحداثه  تدور 

الذي  الببكببرة،  م�سجعي  كبري  اأنببو�ببض  كابنت 
مل�ساكل ومواقف كوميدية. من  يتعر�ض 

املتوقع عر�سه خالل الفرتة املقبلة.

• ما الذي حم�سك للم�ساركة 
فيه؟

عن  ببببحبببثبببت  لببببطبببباملببببا   -
كوميدي،  عمل  تقدمي 
بببببببببعببببببببد غببببببببببيبببببببببباب عببببن 

الكوميديا فرتة طويلة، 
ال�سيناريو  قببراأت  وعندما 

وافقت عليه 

فببوراً، ل �سيما مع وجود خمرج متميز مثل معتز التوين 
اأج�سدها  التي  ال�سخ�سية  عن  ف�سال  جيد.  عمل  وفريق 
اأهلها،  مببع  تعي�ض  �سعبية  حببارة  مببن  فتاة  حببول  وتتمحور 
عليها  تتغلب  اجتماعية  م�ساكل  وتواجه 

يف النهاية.
�سُيحقق  املبب�ببسببلبب�ببسببل  اأن  اأعببتببقببد   
الببببببنببببببجبببببباح فبببببببببببور عبببببر�بببببسبببببه، 
و�سي�ساهدين اجلمهور ب�سكل 

خمتلف.

�سيعر�ض  اأنه  يزعجك  • األ 
خارج رم�سان رغم اأنه يتاألف 

من 30 حلقة؟
- لي�ض �سرطا اأن يكون امل�سل�سل 
املببعببرو�ببض خببببارج رمبب�ببسببان 60 

حلقة اأو اأكرث، 
ل بببد مببن اأن يببكببون ثببمببة تببنببوع يف 
الأعمال التي ُتعر�ض خالل العام، ثم 
ل تتحمل الأحداث اأكرث من 30 حلقة، 
�ستوؤثر على  واأي حماولة لزيادة احللقات 

م�ستوى العمل واإيقاعه.

الآن؟ اأدوارك  تختارين  • كيف 
التي  املختلفة  الأدوار  اأخببتببار   -
مثلها،  قدمت  اأن  ي�سبق  مل 
الفني  ر�سيدي  يف  وتبقى 
ذاكببببببرة  ويف  ذلببببببك  ببببعبببد 
ابتعدت  لببذا  اجلببمببهببور، 
فببببرتة لأنبببنبببي اأدقببببببق يف 

الأدوار ب�سكل اأكر.

الأدوار  مبببببببببببا   •
تف�سلني  البببببتبببببي 

تقدميها؟
اأديت  اإذ  حببوا(،  )جببراب  م�سل�سل  كما يف  املركبة  الأدوار   -
دور فتاة تتحول جن�سياً ب�سبب م�ساكل نف�سية، ويف )كابنت 
اأنو�ض(. كذلك اأمتنى تقدمي اأدوار ال�سر، واأي �سخ�سية ل 
يتوقع اجلمهور اأن اأقدمها، فقد مللت دور البنت الطيبة 

وامل�ساملة.

الدم(؟ )�سل�سال  م�سل�سل  عن  • ماذا 
البببراببببع والأخببببببري مببنببه يف مار�ض،  بببببداأ عببر�ببض اجلببببزء   -
واأعتره اأحد اأحب الأعمال واأقربها اإيل، اإذ حققت جناحاً 
وريا�ض  كامل  عبلة  الكبريين  اأمببام  ووقفت  خالله،  من 

اخلويل، اأمتنى التعاون معهما جمدداً.

املقبل؟ رم�سان  ملو�سم  جديدك  • ما 
اأكبببرث مببن عمل درامبببي، لكن مببا زالبببت يف مرحلة  - لبببديَّ 
الكتابة والتح�سري من بينها: )�سرايا حمدين( مع �سامح 
�سيف  فريدة  ثببروت،  حممد  اأبو�سريع،  م�سطفى  ح�سني، 
الن�سر، تاأليف جوزيف فوزي واإخببراج �سيف يو�سف، وهو 
م�سل�سلني  عن  ف�سال  اأي�ساً،  كوميدي  اجتماعي  م�سل�سل 
ل  لببذا  الآن،  لغاية  عليهما  ر�سمياً  اأوقبببع  مل  لكن  اآخببريببن 

اأ�ستطيع الإف�ساح عنهما.

املقبلة؟ خطتك  يف  املطلقة  البطولة  • هل 
اأعرف معنى كلمة بطولة، هل تعني ت�سدر  اإطالقا، ل   -
)اأوقات  يف  والأفي�ض  الترت  ا�سمي  ت�سدر  فقد  الأفي�ض؟ 
فراغ(، ويف اأعمال كثرية بع�سها جيد والآخر غري را�سية 
ل اأداء دور متميز يف عمل جيد، حتى لو مل اأكن  عنه، اأف�سّ
بطلته، على اأن اأت�سدر عمال �سيئاً يبقى عالمة �سوداء يف 

م�سواري الفني.
يف  تاأتي  مرحلة  حمورية  �سخ�سية  جت�سيد  اأو  البطولة   
وقتها واأنتظرها بالفعل، لكن عليَّ ال�ستعداد لها بالتدقيق 

يف خياراتي، وتقدمي اأعمال جيدة حتى اأ�ستحقها.

دويل؟ مهرجان  يف  حوا(  )جراب  م�ساركة  عن  • ماذا 
- �ساركت يف هذا امل�سل�سل الذي ينتمي اإىل 
حلقتني  يف  املت�سلة  املنف�سلة  الأعببمببال 

حققتا جناحاً،
اإىل  وفيق  �سارة  املخرجة  دفع  ما   
يف  للم�ساركة  مونتاجهما  اإعبببادة 
اأحببببد املببهببرجببانببات الببفببنببيببة التي 

تهتم بق�سايا املراأة،
 ولكن ب�سبب خالفات مع املنتج 
الفكرة،  توقفت  �ساهني  ممببدوح 
مهرجان  يف  امل�ساركة  اأمتنى  كنت 

ال�سخ�سية  جت�سيد  يف  يل  جديد  جنبباح  دليل  لأنببه  دويل، 
بعد ردة الفعل اجليدة حولها.

الرامج؟ تقدمي  عن  • ماذا 
- ل اأرى نف�سي يف هذا املجال، ول اأ�سلح لتقدمي الرامج، 
�سبق  فقد  خمتلف،  ب�سكل  التجربة  خو�ض  اأف�سل  لكن 
واأمتنى  لالأطفال،  برنامج  وهو  �سو(،  )ماما  قدمت  اأن 

الفكرة  اأجد بعد  اإمنا مل  اآخر لالأطفال،  تقدمي برنامج 
املنا�سبة واملختلفة عن الرامج املعرو�سة حالياً.

لالأطفال؟ اأعمال  كتابة  يف  اأزمة  ثمة  • هل 
اأعمال  كتابة  عببن  ابببتببعببدوا  الببُكببتبباب  معظم  بالطبع،   -

لالأطفال، واجتهوا اإىل كتابة اأعمال درامية �سواء 
طويلة اأو عادية، حيث ال�سهرة والأجر الأعلى،

م�سل�سالت  ت�سويق  �سعوبة  اإىل  بالإ�سافة   
املنتجني يخ�سون من  الأطفال، ما جعل 

اأقدم  اأن  اأمتببنببى  اإيل  بالن�سبة  اإنتاجها، 
عمال لببالأطببفببال �ببسببواء كببان درامبببا اأو 

�سينما.
تقول:  ببباملبب�ببسببرح  يتعلق  مببا  يف 
امل�سرح  يف  جتبببارب  يل  )كببانببت 

الببببقببببومببببي ومبببب�ببببسببببرح البببقبببطببباع 
اخلا�ض، ولكن يحتاج امل�سرح اإىل 
�سعيف  اأجببر  مع  وتفرغ  جمهود 
اإىل  عمل  اأي  يف  امل�ساركة  وعببدم 

علي  �سعب  اأمبببر  وهببو  جانبه، 
عمال  اأجببببد  وعببنببدمببا  الآن، 

م�سرحياً جيدا يف الفرتة 
املبببقبببببببلبببة قببببد اأ�ببببسببببارك 

فيه(.
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ن�سائح مهمة لزوجة املدخن 
ت�ساعد على تخل�سه من االإدمان

را�سد  النف�ض،  علم  يف  الروفي�سور  الببزوجببيببة  الببعببالقببات  ا�ست�ساري  قببّدم   
ترك  على  مل�ساعدته  زوجببهببا،  مببع  املببدخببن  زوجببة  لتعامل  خببطببوات  ال�سهل، 
التدخني اأهمها: تنبيهه اإىل املحافظة على ال�سالة يف وقتها، والعمل على 
مواعيد  وحتديد  البيت،  خببارج  التدخني  على  وحثه  معها،  توا�سله  زيببادة 

حمددة ملمار�سة هذه العادة امل�سرة اإىل اأن يتخل�ض منها.
اتباعها لرتك  املدخن  التي يجب على  اأهم اخلطوات  اأن  اإىل  ال�سهل  ونبه 
اليومي  روتببيببنببه  وتغيري  زوجببتببه،  مببع  توا�سله  زيبببادة  يف  تتمثل  الببتببدخببني 
وممار�سة الريا�سة، اإ�سافة اإىل توا�سله مع غري املدخنني وتناول الفاكهة 

يومياً.
التدخني هو  للكثريين يف عجزهم عن ترك  ال�سبب احلقيقي  اأن  واأو�سح 

عدم رغبتهم يف فقدان متعتهم.

اأطباء ي�ستغلون »عامل النمو« فى 
حماية �سبكية العني لدى مر�سى ال�سكر
 تو�سل علماء فى "معهد �سيبنز لبحوث العيون" فى ولية ما�سات�سو�ست�ض 
يحمى  قد  النمو،  عامل  فى  زيببادة  والعني  الأذن  امتالك  اإىل  الأمريكية، 

�سبكية العني من اأمرا�ض العيون بني مر�سى ال�سكر.
اأمرا�ض  ال�سريرية مع  التجارب  النماذج احليوانية فى  العلماء  فقد وجد 
العيون بني املر�سى منهم بال�سكر اأو اعتالل ال�سبكية ال�سكرى، اأن الأ�سرار 
التى حلقت بالأوعية الدموية فى �سبكية العني ظهرت فى املراحل املبكرة 
الأكرث  الأمببرا�ببض  مببن  ال�سكرى  العني  �سبكية  اعببتببالل  ويعد  املببر�ببض.  مببن 
وك�سف  البالغني،  بببني  للعمى  الأول  وامل�سبب  ال�سكر  مر�سى  بببني  �سيوعا 
فى  بالفعل  ي�ساعد  قد  النمو  عوامل  ن�سبة  فى  تزايد  عن  النقاب  العلماء 

عالج اعتاللت �سبكية العني.
وقببالببت الببدكببتببور مببببارا لببوريببنببزى اأ�ببسببتبباذ طببب الببعببيببون بببجببامببعببة هارفارد 
الأمريكية، اإنه عند حدوث ارتفاع ملحوظ فى عامل النمو، لوحظ حدوث 
تراجع ملمو�ض فى تدهور الأوعية الدموية فى �سبكية العني بني فئران 
ا�ستغالل  فيعد  النتيجة،  هذه  على  وبناء  الذكر،  ال�سكر  مر�سى  التجارب 
اجلديدة  الفعالية  العالجية  ال�سرتاتيجيات  مقدمة  فببى  النمو  عببامببل 

ل�سبكية العني بني مر�سى ال�سكر.
اأ�سرار  اإزالببة  ا�ستخدام عوامل النمو فى  اإىل  ولهذه الدرا�سة، جلاأ العلماء 
يعانون  الذين  التجارب  فئران  لببدى  العني  �سبكية  فى  الدموية  الأوعببيببة 
من مر�ض ال�سكر، وبالتاىل حفظ �سبكية العني من التلف، حيث ل يوجد 
حاليا اأى عالج لعتالل ال�سبكية ال�سكرى، على الرغم من ال�سيطرة على 

م�ستويات ال�سكر فى الدم.

باالعر�ب؟  نق�ضد  • ماذ� 
اعطاء الكلمة حقها من الرفع والن�سب واجلر 

�أ�ضلها؟  وما  ب�ضت؟  بكلمة  نق�ضد  • ماذ� 
فار�سي وتعني غطاء الظهر 

 • ما معنى كلمة ع�ضامي؟ 
الذي يبني نف�سه بنف�سه 

�لليل؟  وبنات  �لفكر  بنات  هن  • من 
بنات الفكر الآراء وبنات الليل الأحالم 

�الأخطل؟  كلمة  معنى  • ما 
الأخطل هو طويل الأذنني.

حتمل  بب  القنفذ  ي�سبه  اأمريكي  جنوب  حيوان  وهو  بب  الأرماديللو  حيوان  اأنثى  اأن  احليوان  علماء  • لحظ 
وتلد دائما 4 اأجنة من اجلن�ض نف�سه ، اأي اأنهم يكونون جميعا اإما ذكورا واإما اإناثا. 

ال�سم�سية  املجموعة  كواكب  ت�سكل  التي   - التبانة(  )درب  جمرة  اأن  اإىل  الفلك  علماء  تقديرات  ت�سري   •
جزءا منها - وجمرة )اندرو ميدا( العمالقة �ستت�سادمان بعد نحو ملياري �سنة 

راأ�سها.  يف  يوجد  الروبيان  �سمكة  • قلب 
�سرعة  اأ�سعاف   3 يوازي  ما  اأي  الثانية  يف  مرتاً   1065 حوايل  تبلغ  الناري  للعيار  الق�سوى  • ال�سرعة 

ال�سوت تقريباً. 
من  �سامة  كيماوية  مادة   200 من  اأكرث  على  يحتوي  ال�سجائر  دخان  اأن  عن  خمريه  بحوث  • ك�سفت 

بينها 43 مادة على الأقل ت�سبب ال�سرطان. 
خالل  الدميقراطية  الكنغو  جمهورية  يف  القدم  لكرة  ملعبا  رعدية  �ساعقة  �سربت  �سنوات،  ب�سع  • قبل 
اأي لعب  اأن تلك ال�ساعقة قتلت جميع لعبي احد الفريقني يف حني مل ي�سب  ، الغريب  اإحببدى املباريات 

من لعبي الفريق املناف�ض ب�سوء. 

�سياد ال�سمك

ميثة حممد العي�شائي
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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م�شاعل مرزوق الحبابي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

فاطمة عبداهلل النظريي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

مرمي ف�زي جمال الدين 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

�لكرز يخف�س �ضغط �لدم 

تعاطي  ي�سبه  الكرز  ع�سري  �سرب  ببباأن  حديثة،  علمية  درا�سة  عنها  ك�سفت 
اأدوية خف�ض �سغط الدم املرتفع.

�سخ�سا   15 من  اأكببرث  �سملت  التي  الدرا�سة  خببالل  من  الباحثون  ووجببد 
يعانون ارتفاع �سغط الدم، اأن الذين �سربوا 60 ملليمرت من الكرز املخفف 
باملاء انخف�ض لديهم �سغط الدم بن�سبة %7 يف غ�سون 3 �ساعات فقط، 
 ،38% بن�سبة  الدماغية  ال�سكتة  حببدوث  خطر  خلف�ض  كافيا  هببذا  وكببان 

واأمرا�ض القلب بن�سبة 23%.
الدم  �سغط  ارتفاع  اإن  "نورثمريا" الإجنليزية  جامعة  يف  العلماء  وقببال 
يوؤثر على نحو 5 ماليني �سخ�ض يف اإجنلرتا، واإذا ترك دون عالج يزيد من 
وال�سكتة  الكلى  واأمرا�ض  القلب  وق�سور  القلبية  بالنوبات  الإ�سابة  خطر 

الدماغية واخلرف.
لأنه  الببدم  �سغط  على  قوى  تاأثري  لديه  الكرز  اأن ع�سري  العلماء  ويعتقد 
غنى بالأحما�ض الفينولية وهو نوع من بني م�سادات الأك�سدة التي حتدث 

ب�سكل طبيعي.

امل�ساب به ي�سعر بطعم معدنى فى  ال�سخ�ض  التذوق قد يجعل  خلل حا�سة 
فمه، الأمر الذى يجعل رائحة الفم كريهة وقد يت�سبب فى فقدان ال�سهية 

وكذلك الكتئاب.
وتقول الدرا�سات اإنه من اأ�سباب ال�سعور بهذا الأمر جفاف الفم والتنف�ض عن 
ال�سكر،  ومر�ض  الأنفية  اجليوب  وم�ساكل  واحلمل  والتدخني،  الفم  طريق 
والتهابات اجلهاز التنف�سى العلوى واخلرف، والآثار اجلانبية لبع�ض الأدوية 
و�سوء �سحة الفم. قد قدم موقع Top 10 Remedies بع�ض الن�سائح 

للتخل�ض من هذه امل�سكلة ومنها:
-1 خل التفاح: خل التفاح غنى باملغذيات التى توازن درجة احلمو�سة فى 
اللعاب  اإفبببراز  يحفز  اأنببه  كما  معدنى،  الطعم  من  ال�سخ�ض  ويخل�ض  الفم، 
والذى بدوره غ�سل الفم من هذا الطعم. فين�سح الأطباء باإ�سافة ملعقتني 

من اخلل اىل كوب من املاء و�سربه مرتني يوميا.

-2 املاء املالح: عندما يتعلق الأمر باحلفاظ على نظافة الفم فاإن الغرغرة 
الفم،  فى  البكترييا  منو  يقيد  ال�سوديوم  فكلوريد  مهم.  اأمببر  املالح  باملاء 
ف�سال عن قدرته فى حتييد الأحما�ض، وهذا بدوره ي�ساعد على التخل�ض 

من الطعم املعدنى.
فى  مب�ساكل  متعلقا  التذوق  حا�سة  خلل  يكون  قد  الأخ�سر:  ال�ساى   3-
اجلببهبباز الببهبب�ببسببمببى، فببتببقببول البببدرا�بببسبببات اإن البب�ببسبباى الأخبب�ببسببر يبب�ببسبباعببد على 
يحتوى  لأنببه  اللتهابات،  على  وال�سيطرة  البكتريية  اللتهابات  مكافحة 
فى  ت�ساعد  التى  لها  لالأك�سدة  وم�سادة  لاللتهابات  م�سادة  خ�سائ�ض  على 
مكافحة الطعم املعدنى فى الفم. فين�سح الأطباء بتناول كوبني من ال�ساى 

الأخ�سر يوميا.
الطعم  مببن  التخل�ض  فببى  مهماً  دوراً  تلعب  اأي�ساً  القرفة  القرفة:   4-

املعدنى فى الفم، لأن بها مواد م�سادة لالأك�سدة.

ال�ساى االأخ�سر والقرفة اأف�سل م�سروبات للتخل�ض من الطعم املعدنى فى الفم

جمموعة من طيور �لفالمينكو �لوردية يف �ملياه مبحمية ر�أ�س �خلور للحياة �لربية على م�ضارف دبي. )� ف ب(

قام العم م�سعود من نومه قبل طلوع ال�سم�ض ف�سلى الفجر واأكل لقيمات ب�سيطة و�سرب كوب ال�ساي ال�سود ثم 
خطا اوىل خطواته نحو باب كوخه ال�سغري وهو يقول: ب�سم اهلل.. توكلنا على اهلل الرزاق مق�سم الرزاق.

 وم�سى يرتل بع�ض ايات الذكر احلكيم حتى و�سل اإىل مكانه املعتاد الذي يحبه على ال�ساطئ وجل�ض ليلقي 
ب�سنارته الب�سيطة اإىل املاء وينتظر فرج اهلل حتى مرت دقائق ودقائق وبداأت ال�سنارة تهتز واح�ض بثقلها وقال: 
ي�ستطيع �سحبها وو�سعها يف عربة خ�سبية  ان  �سمكة كبرية، اح�ض بذلك، ومرت دقائق قبل  انها  �ساء اهلل  ما 

�سغرية يجرها وراءه يحمل فيها ا�سماكه.
 وهكذا تكرر الو�سع معه كل ب�سع دقائق تهتز ال�سنارة لتخره بوجود �سمكة لي�سحبها ويجدها كبرية وكاأنها 

تغازله بحب وتر�سل له قبالتها مع تلك ال�سماك .
وعبباد يف  اغرا�سه  قام وحمد اهلل وجمع  يكفيه،  الوفري ورزق  وامتالأت عربته باخلري  ان مر وقت كاف  وبعد 
طريقه اإىل ال�سوق، فباع ما معه وك�سب كثريا وا�سرتى طلبات بيته واولده وعاد ما�سيا لبيته يرتل ايات من 
القراآن الكرمي حمدا و�سكرا هلل ، فوجد يف طريقه جاره الغني عبد اهلل وهو يقف ويف يده مبلغ كبري ك�سبه يف 

ذلك اليوم لأنه �ساحب مركب.
 فاأخذ يراقبه وهو يدفع للعمال اجورهم ثم يدفع للميكانيكي الذي ي�سلح له املركب ويدفع �سرائب احلكومة 
ويدفع.... اآه انه دفع كثريا.. ما هذا! مل يتبق معه غري مبلغ ب�سيط .. رمبا ميلك احلاج م�سعود يف يده الن 
اكرث منه بقليل.. �سبحانك يا رزاق يا موزع الرزاق لو كان عندي مركب كهذه لنفدت نقودي على كل هوؤلء ومل 
يبق معي ما اأردته ان يكون يل حقا.. اإن كل حي يف هذه الدنيا ياأخذ ن�سيبه واحلمد اهلل.. و�سم �سنارته ل�سدره 

وكاأنه يتمنى من اهلل ان يبقيها له فهي مركبه الذي يعتمد عليه يف رزقه ورزق عياله.


