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احلل ال�سحري للتخل�ص من رائحة الفم 
تعد رائحة الفم الكريهة من امل�شكالت، التي تواجه كثرياً من الرجال 
تكون  فاأحيانا  ذل��ك  اأ�شباب  وتتعدد  الأع��م��ار.  خمتلف  م��ن  الن�شاء  و 
هذه الرائحة عند ال�شتيقاظ من النوم فقط، وذلك ب�شبب ت�شاعف 
البكترييا يف الفم لياًل لعدم تدفق القدر الكايف من اللعاب لغ�شلها، 
الأطعمة  ت��ن��اول  ب�شبب  ال��ي��وم  اأخ���رى ط��وال  ت�شتمر يف ح��الت  بينما 

النفاذة، مثل الثوم اأو الب�شل، اأو مل�شاكل �شحية قد تتعلق باملعدة.
وللتخل�ص من رائحة الفم الكريهة غري املرغوب فيها، هناك عالج 
اأو  م��ن��زيل طبيعي يعد الأف�����ش��ل على الإط����الق، وه��و ���ش��ودا اخل��ب��ز 
بيكربونات ال�شوديوم فهي جتدد النف�ص وت�شمن انتعا�شه، ح�شب ما 
جاء يف موقع "بولد �شكاي" املعني بال�شحة. وتعمل �شودا اخلبز على 
توازن حام�شية الفم والق�شاء على البكترييا امل�شببة لظهور رائحة 
طريقتان  هناك  منها،  الق�شوى  ال�شتفادة  ول�شمان  الكريهة.  الفم 

ل�شتخدام �شودا اخلبز يف تنظيف الأ�شنان:
فر�شاة  على  اخلبز  �شودا  م�شحوق  من  قليلة  كمية  و�شع  يتم   1-
من  بوا�شطتها،  الأ�شنان  و  الل�شان  فرك  ويتم  بك  اخلا�شة  الأ�شنان 

ثم غ�شل الفم جيداً با�شتعمال املاء.
املاء  اإذابة ن�شف ملعقة من �شودا اخلبز يف ن�شف كوب من  -2 يتم 

وا�شتعمالها كم�شم�شة لتطهري الفم.

نتائج عك�سية للعالقة بني امللح و�سغط الدم 
امللح  اإزال��ة  اأن  اإىل  تو�شل باحثون يف درا�شة �شدرت نتائجها موؤخًرا، 
من الأطعمة لي�ص لها اأي تاأثري يف تقليل �شغط الدم لدى امل�شابني 
لن  الطعام  يف  امللح  ان��ع��دام  اأو  تقليل  واأن  امل��رت��ف��ع،  ال�شغط  مبر�ص 
يفيد املر�شى. ون�شح خرباء املوؤ�ش�شة الوطنية للخدمات ال�شحية يف 
بريطانيا، بتناول 6 غرامات من امللح يومًيا على الأقل، اأي ما يعادل 
جامعة  اأجرتها  التي  الدرا�شة  واأ�شارت  ال�شوديوم.  من  غرام   2.4
الأفراد  اأن  اإىل  الربيطانية،  ميل  ديلي  �شحيفة  ون�شرتها  بو�شطن 
الواقع  يف  كانوا  غريهم  من  امللح  من  اأق��ل  كميات  ي�شتهلكون  الذين 
الرتباط  تغيري  باجتاه  دف��ع  ما  ال��دم،  ارت��ف��اع يف �شغط  يعانون من 
اخلرباء  اأن  الباحثون،  وراأى  ال���دم.  �شغط  وارت��ف��اع  امللح  ب��ني  ال��ع��ام 
اإزالة امللح من الطعام يتجاهلون حقيقة  اأو  الذين ين�شحون بتقليل 
الدم  �شغط  وخف�ص  بتثبيت  ت�شمح  هرمونات  على  يحتوي  امللح  اأن 
اأمرا�ص  من  يعانون  الذين  النا�ص  من  العديد  اأن  حني  يف  املرتفع، 
القلب والذين يقللون من ا�شتخدام امللح واملواد امل�شنعة يف نظامهم 
الغذائي مل يتخل�شوا من ارتفاع �شغط الدم. وخل�شت الدرا�شة اإىل 
اأن من يعانون من ارتفاع �شغط الدم بعد تناول كميات من الأغذية 
املاحلة تتكون لديهم ح�شا�شية جتاه امللح، وعلى العك�ص من ذلك فاإن 
اأن ي�شاعد على التوازن  البوتا�شيوم املوجود يف املوز والبطاطا ميكن 

ا، جنًبا اإىل جنب مع املغني�شيوم والكال�شيوم. اأي�شً

قيا�ص ال�سغط يف املنزل غري دقيق
رغم اعتماد الأطباء املتزايد على اأجهزة قيا�ص �شغط الدم يف املنزل 
للتعامل مع مر�شى �شغط الدم املرتفع خل�شت درا�شة �شغرية اإىل اأن 

الكثري من هذه الأجهزة غري دقيق مبا يكفي.
ويقول الباحثون اإن اأجهزة قيا�ص �شغط الدم يف املنزل مل تكن دقيقة 
يف نحو 70 باملئة من احلالت التي در�شوها اإذ كان الفارق بني نتائجها 
واملعدل ال�شحيح يف نطاق 5 ملليمرتات زئبقية فيما و�شل الفارق يف 

زئبقية. ملليمرتات   10 اإىل  احلالت  من  باملئة   30
وقالت جنيفر رينجروز كبرية الباحثني يف الدرا�شة وهي من جامعة 
األربتا بكندا اإن ارتفاع �شغط الدم "هو ال�شبب الأول للوفاة والعجز 
لرويرتز هيلث  الإلكرتوين  بالربيد  ر�شالة  واأ�شافت يف  العامل".  يف 
الأجهزة  نتائج  على  اعتمادهم  الأطباء  يعزز  باأن  تو�شي  "الإر�شادات 
الأوتوماتيكية واملنزلية لقيا�ص �شغط الدم لت�شخي�ص ومتابعة �شغط 

الدم املرتفع. نحتاج اإىل التاأكد من اأن هذه النتائج املنزلية دقيقة".
املنزل  الدم يف  اأجهزة قيا�ص �شغط  دقة  ودر�شت رينجروز وزمالوؤها 
لدى 85 مري�شا واختربت الفروق بني قيا�ص املعدل من اأعلى الذراع 
كل  مراقبان  واخترب  لالأجهزة.  املختلفة  والأن���واع  بالر�شغ  مقارنة 
الدم  ل�شغط  قيا�شات  ت�شعة  اإج��م��ايل  وجمعا  واح��د  وق��ت  يف  مري�ص 
بالتبديل بني اجلهاز الذي ي�شتخدم يف املنزل واجلهاز التقليدي الذي 

ُي�شتخدم يف عيادة الطبيب.
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ال�سيف  �سرعات  ال�سفاف" اأحدث  "البنطلون 
منوذجاً  باملالب�ص،  اخلا�شة   Top Shop التجارية  العالمة  عر�شت 
يف  وال��الف��ت   .2017 ل�شيف  خم�ش�شة  الن�شائية  للبنطلونات  ج��دي��داً 
يوريثان  ال��ب��ويل  م���ادة  م��ن  م�شنوع  البنطال  اأن  اجل��دي��د  الت�شميم  ه��ذا 

البال�شتيكية.
وعلى موقعها الإلكرتوين كتبت ال�شركة اأن البنطلون ال�شفاف جاء تطبيقاً 
اجلديد  منتجها  اأن  م��وؤك��دة  ال�شندوق،  خ��ارج  بالتفكري  اخل��ا���ص  ملبدئها 

�شيكون حديث النا�ص على الإنرتنت. 
امل��ادة التي �شنع منها البنطلون ل تتاأثر  اأن  اإىل   Top Shop واأ�شارت 
كعازل  ال��ن��وم،  وم��رات��ب  ال�شيارات  �شناعة  جم��ال  يف  وت�شتخدم  ب��احل��رارة، 
حلماية الأج�����ش��ام م��ن العوامل اجل��وي��ة وال��ت��اآك��ل. بح�شب م��ا ذك��ره موقع 

عربي". بو�شت  "هافينغتون 
دون  جاء  ال��ذي  ال�شفاف،  البنطلون  يرتدين  عار�شات  ال�شور  يف  وظهرت 
بجيوب   ،straight م�شتقيمة  القدم  ق�شة  فكانت  ت�شميمه،  يف  مبالغة 

اأمامية وخلفية �شفافة اأي�شاً، وبطول ي�شل اإىل كاحل القدم.
الحتفالت  حل�شور  مالئم  زي  ال�شفاف  البنطلون  اأن  ال�شركة  وذك���رت 
اإ�شرتلينياً، اأي ما يعادل 70  واحلفالت التنكرية، ويبلغ ثمنه 55 جنيهاً 

دولراً.
وجاءت تعليقات اجلمهور على الت�شميم ناقدة يف اأغلبها، اإذ علَّقت العديد 
م��ن ال��ف��ت��ي��ات ع��ل��ى �شكل ال��ب��ن��ط��ل��ون ال�����ش��ف��اف، وك��ي��ف مي��ك��ن ارات������داوؤه يف 

املنا�شبات.
ج���دًل حول   Top Shop فيها  تثري  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  ه��ذه  تكن  ومل 

ت�شميماتها الغريبة عن املعهود.
لبنطلون جينز بفتحة  ال�شركة ت�شميماً  املا�شي، عر�شت  اآذار  ففي مار�ص 

عند الركبتني مغطاة بالبال�شتيك.

ال�سلل الرّعا�ص يبداأ يف 
الأمعاء وينتقل للدماغ

مر�ص  اأن  ج����دي����دة  درا�����ش����ة  اق����رتح����ت 
يف  ي��ب��داأ  ال��رّع��ا���ص  ال�شلل  اأو  باركن�شون 
ومنها  الدقيقة،  الأم��ع��اء  داخ��ل  التطور 
ال��ع�����ش��ب��ي وينتقل  ع��ل��ى اجل���ه���از  ي���وؤّث���ر 
وميتد  املبهم.  الع�شب  عرب  الدماغ  اإىل 
البطن،  اإىل  ال��دم��اغ  من  املبهم  الع�شب 
وي�����ش��ب��ط ع��م��ل جم��م��وع��ة م��ن عمليات 
اجل�شم التي تتم دون وعي، مثل اله�شم 

ومعدل �شربات القلب. 
كارولين�شكا  معهد  يف  الدرا�شة  اأُج��ري��ت 
جملة  يف  وُن�����ش��رت  بال�شويد،  ل��الأب��ح��اث 
ن���ي���وروجل���ي. واع���ت���م���دت اأب��ح��اث��ه��ا على 
�شخ�شاً   9430 ب����ي����ان����ات  م����ق����ارن����ة 
املعدة،  ق��رح��ة  ب�شبب  لعمليات  خ�شعوا 
من  اختيارهم  مت  �شخ�شاً  و377200 
ب��ال�����ش��وي��د بينهم  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ش��ج��الت 
4829 م�شاباً مبر�ص ال�شلل الرّعا�ص.

عمليات  اأن  الأب����ح����اث  ن��ت��ائ��ج  ووج�����دت 
جزء  ا�شتئ�شال  تطّلبت  ال��ت��ي  ال��ق��رح��ة 
من الع�شب املبهم قد زادت من احتمال 

الإ�شابة مبر�ص ال�شلل الرّعا�ص.

الذكاء ال�سطناعي.. هل ي�ستطيع 
اأن يقّدم الكثري لعلم الأحياء والطب �ص 23

قارئ القراآن ميوت 
على الهواء 

ن�������ش���ر ع���ل���ى موقع  اأظ����ه����ر م���ق���ط���ع 
تويف  اإندوني�شي  ق��ارئ  عن  يوتيوب، 
م��ب��ا���ش��رة ع��ل��ى ال���ه���واء، وذل���ك اأثناء 
ت����الوت����ه ل����ل����ق����راآن ال����ك����رمي خ���الل 
العا�شمة  يف  و���ش��ع��ب��ي  ر���ش��م��ي  ح��ف��ل 
اأظهر  التفا�شيل،  الإندوني�شية. ويف 
وهو  الإندوني�شي  ال��ق��ارئ  الفيديو 
ي��ت��ل��و اآي����ات م��ن ���ش��ورة امل��ل��ك، وبعد 
حلظات عديدة اأ�شابت القارئ وعكة 
الكامريات  ووثقت  مفاجئة،  �شحية 
الطاقم  وت���دخ���ل  ال���وع���ك���ة.  حل��ظ��ة 
وقامو  مل��ع��اجل��ت��ه،  ���ش��ري��ع��ا  ال��ط��ب��ي 
باإنزاله عن املن�شة الرئي�شية، ونقله 
فورا اإىل امل�شفى، لكن ذلك مل ي�شاعد 

القارئ الذي تويف على الفور.

اأزمة حم�ص يف 
بريطانيا

تعاين عدد من املتاجر الربيطانية 
يف اأنحاء متفرقة، من اأزمة حم�ص 
ع���ب���وات م��ن��ه ب�شبب  ���ش��ح��ب  ب��ع��د 
امل��ن��ت��ج، نتيجة  م�����ش��ك��الت يف ط��ع��م 
ل�شكاوى عديدة وردت من عمالء.

عددا  اأن  �شين�شربي  متجر  وذك���ر 
م���ن ال���ع���م���الء ا���ش��ت��ك��وا م���ن تغري 
للحم�ص،  معرو�شة  ع��ب��وات  طعم 
�شحب  اإىل  املتجر  اإدارة  دف��ع  مم��ا 
املنتج  ج���ودة  م��ن  للتاأكد  ال��ع��ب��وات 
امل���������ورد. ون�������ش���ر عدد  وم����راج����ع����ة 
�شن�شربي  مل��ت��ج��ري  ال��ع��م��الء  م���ن 
مواقع  على  �شبن�شر  اأن��د  ومارك�ص 
التوا�شل الجتماعي ر�شائل تظهر 
خ��ي��ب��ة الأم�����ل ب�����ش��ب��ب ع����دم وجود 
اأ�شله  ي��ع��ود  ال���ذي  ال�شهري  املنتج 
الأو�����ش����ط.  ال�������ش���رق  م��ن��ط��ق��ة  اإىل 
مان�ش�شرت  يف  متاجر  و�شعت  كما 
و�شي�شويك لفتات تعتذر للعمالء 
ع��ن ع���دم ت��واف��ر احل��م�����ص ب�شبب 
م�شكلة يف الإنتاج ، بينما و�شع اأحد 
ال��ع��م��الء، ت��ع��ب��ريا ع���ن ح��زن��ه من 
بخطوات  ورق��ة  املنتج،  توافر  عدم 

اإعداد احلم�ص يف املنزل.

خممورة تت�سرف 
كحيوان بري

اع��رتف��ت ام�����راأة اأن��ه��ا ك��ان��ت ت�شرب 
اخل��م��ر مل���دة خم�ص ���ش��اع��ات ق��ب��ل اأن 
تخيف املارة ب�شلوكها الغريب ولكمها 
يف وج��ه��ه��ا م���ن ق��ب��ل ح���ار����ص اأم����ن. 
ب��ريب��ردي يف مقطع  ميكيال  ظهرت 
ف��ي��دي��و، ت��ب��دو وك��اأن��ه��ا ح��ي��وان بري 
اأ�شاب  م��ا  غريبة،  اأ���ش��واًت��ا  وت�شدر 
اآخرين،  و�شخرية  امل��ارة  بع�ص  رعب 
التي  ميكيال  اأن  م��رتو  موقع  وذك��ر 
ب���دوام جزئي،  اأزي����اء  ع��ار���ش��ة  تعمل 
اقرتبت من احلار�ص وحاولت �شربه 

لكنه لكمها على وجهها.

اأعرا�ص احلمو�سة الزائدة 
يف اجل�سم وكيف تتغلب عليها
اجل�سم،  يف  احلمو�سة  ن�سبة  الرتفاع  جتهلها  كنت  لرمبا  اأعرا�ض 
والتي تنتج اإما عن املواد الغذائية التي تتناولها يوميًا اأو ب�سبب 
�سغط احلياة والتوتر العاطفي. كما نقدم لك ن�سائح للتغلب على 

هذه امل�سكلة.
ن�سبة  ت��زاي��د  ومت��ن��ع  ت���وازن  ح��ال��ة  يف  اجل�سم  ال��ق��واع��د  تبقي 
احلمو�سة داخله اإىل حدود غري �سحية، الأن ازدياد احلمو�سة يف 
اجل�سم يعني م�ساكل يف نقل املواد الغذائية واأداء الهرمونات، ما 

يوؤثر على وظائف ج�سدية عديدة.
اأطعمة  تناول  هي  اجل�سم  يف  احلمو�سة  ازدياد  اأ�سباب  اأهم  اأحد 
تزيد من اإنتاج االأحما�ض، باالإ�سافة اإىل التوتر وتعاطي الكحول. 
يكتب موقع  ما  ازدياد احلمو�سة يف اجل�سم، بح�سب  اأعرا�ض  اأما 

فهي: �ستايل" االإلكرتوين،  "اإن 
االإرهاق

ج�شده  ي��ك��ون  عندما  والإره�����اق  بالك�شل  الإن�����ش��ان  ي�شعر 
م�شبعاً بالأحما�ص، وبالتايل ل ميكنه النوم ب�شكل �شحي. 
ال�شبب يف ذلك هو اأن اجل�شم، واأثناء فرتات الراحة، يقوم 
اأجل  م��ن  ال��ع��ظ��ام  يف  امل��وج��ود  الكال�شيوم  على  بالعتماد 
من  يزيد  م��ا  وه��ذا  اجل�شم،  يف  احلمو�شة  ن�شبة  معادلة 

ال�شطراب والقلق.
ال�سمنة

ع��ن��دم��ا ت����زداد ن�شبة احل��م��و���ش��ة يف اجل�����ش��م اإىل درج���ة ل 
اجل�شم  يقوم  معادلتها،  اأو  معها  التعامل  فيها  ي�شتطيع 
)لدى  الدهنية  الأن�شجة  يف  الزائدة  الأحما�ص  بتخزين 
الن�شاء يف اأن�شجة الذقن والبطن والعجز والفخذ(، ومن 
مع  كيميائياً  بالرتباط  الزائدة  الأحما�ص  تقوم هذه  ثم 

الدهون، ما يوؤدي اإىل تكون ال�شليوليت وازدياد الوزن.
م�شاكل اجللد

عندما تزداد ن�شبة احلمو�شة يف الدم، فاإن عملية معادلتها 
ل تتم ع��رب الكبد، واإمن���ا م��ن خ��الل اجل��ل��د، وه��ذا يدمر 
فوقه،  البكترييا  تكاثر  م��ن  وي��زي��د  اجللد  حماية  طبقة 

والنتيجة: امل�شاكل اجللدية وحب ال�شباب والبثور.
الر�سح املزمن

���ش��ي��الن الأن�����ف ���ش��ب��ب��ه حم���اول���ة اجل�����ش��م ال��ت��خ��ل�����ص من 
احلمو�شة الزائدة عرب الأغ�شية املخاطية.

م�ساكل االأ�سنان

والفطريات.  والبكترييا  للفريو�شات  مرتعاً  الفم  يعترب 
وعندما تزداد ن�شبة احلمو�شة هناك، تتحول منطقة الفم 
تقوم مبهاجمة  والتي  لتلك اجلراثيم،  اأر���ص خ�شبة  اإىل 

اللثة والت�شبب بالت�شو�ص وم�شاكل اأخرى.

خم�ض ن�سائح ملواجهة احلمو�سة الزائدة:
املاء من  كبرية  كميات  �شرب   .1

اجل�شم  يف  ال��زائ��دة  احلمو�شة  معادلة  عملية  دع��م  ميكن 
م��ن خ��الل ت��ن��اول كميات ك��ب��رية م��ن ال�����ش��وائ��ل، لأن ذلك 
يوؤدي اإىل رفع كفاءة اجلهاز اله�شمي. وين�شح موقع "اإن 
اأو  �شتايل" ب�شرب ما بني لرتين وثالثة ل��رتات من امل��اء 

�شاي الأع�شاب يومياً.
الليمون  .2

بعد ال�شتيقاظ مبا�شرة من النوم، ُين�شح ب�شرب ن�شف 
ل��رت م��ن امل����اء خم��ل��وط��اً بع�شري ن�����ش��ف ل��ي��م��ون��ة، لأن 
الليمون قادر على ربط الأحما�ص الزائدة به كيميائياً.

العتدال  .3
القمح  منتجات  اأو  ال�شكر  اأو  القهوة  الإكثار من  يحبذ  ل 
تزيد من ن�شبة  اأو الكحول، ذلك لأنها جميعاً  اأو احلليب 

احلمو�شة يف اجل�شم.
والكال�شيوم املغني�شيوم  من  الإكثار   .4

ي��ح��ت��اج اجل�����ش��م اإىل امل��غ��ن��ي�����ش��ي��وم وال��ك��ال�����ش��ي��وم م��ن اأجل 
اأف�شل  ن�شبة متوازنة من احلمو�شة. ومن  احلفاظ على 

املواد التي حتتوي على هذين املعدنني هي الأفوكادو واملوز 
والبقوليات اخل�شراء، اإ�شافة اإىل بذور ال�شيا والقرنبيط 

الأخ�شر )بروكويل( والكايل )الكرنب(.
ال�شرتخاء  .5

التوتر العاطفي قد يزيد من درجة احلمو�شة يف اجل�شم، 
ول��ذل��ك م��ن املهم اأخ��ذ ف��رتات م��ن ال��راح��ة وال�شرتخاء، 

ورمبا تفيد ممار�شة اليوغا اأو التاأمل يف ذلك.

فوائد الليمون للج�سم
الليمون على تخفيف م�شاكل  اأن ي�شاعد  ميكن 
ميكن  حيث  �شاخنا،  �شربه  عند  وذل��ك  اله�شم، 
الغثيان  مثل،  اأع��را���ص  تخفيف  على  يعمل  اأن 
هذا  ي�شاعد  و���ش��وف  والن��ت��ف��اخ،  اله�شم  وع�شر 
بالراحة  ال�شعور  البطن على  ال�شاخن  امل�شروب 
اإذا مت تناوله ب�شكل منتظم، وي�شاعد اأي�شا على 
كفاءة.  اأك��ر  ب�شكل  املعدة  من  الإخ���راج  تنظيم 
وي�شاعد  ل��ل��دم،  كمنق  ال��ل��ي��م��ون  اأي�����ش��ا  وي��ع��م��ل 
الكبد عن طريق  تن�شيط  على  الليمون  ع�شري 
اأن  وميكن  ال�شفراء،  اإن��ت��اج  على  الكبد  حتفيز 
يكون لع�شري الليمون دور كبري يف عالج م�شكلة 

الإم�شاك.
على  يعمل  اأن  الليمون  لع�شري  اأي�شا  ومي��ك��ن 
تاأثري  م��ن خ���الل  امل��ع��دة  غ����ازات  م��ن  التخل�ص 
احلد  على  الليمون  يف  املوجود  املاليك  حام�ص 

يف  ت�شاهم  التي  لالإنزميات  ال�شلبية  الآث��ار  من 
حدوث الغازات. 

ا�شتخدام  اأج��ل  من  ال�شور  من  العديد  وهناك 
منها  اله�شمية،  الإ�شطرابات  ملقامة  الليمون 
���ش��رب ع�����ش��ري ال��ل��ي��م��ون ال�����ش��اخ��ن ب��ع��د اإ�شافة 
ملعقة ع�شل اإذا رغبت، ويف�شل اأن تتناول ع�شري 
الليمون على الريق وقبل الإفطار بن�شف �شاعة 
ع��ل��ى الأق�����ل.  ومي��ك��ن اأي�����ش��ا ا���ش��ت��خ��دام ع�شري 
الليمون مع قليل من زيت الزيتون يف ال�شلطة، 
وهناك طريقة اأخرى للتخل�ص من م�شكلة ع�شر 
اله�شم، وهي ع�شر ن�شف ليمونة واإ�شافة كمية 
تقليبها  ثم  ال�شوديوم،  بيكربونات  من  �شغرية 
من  للتخل�ص  اأخ��رية  طريقة  وهناك  وتناولها. 
ع�شري  اإ�شافة  وهي  املعدة،  ا�شطرابات  م�شاكل 

الليمون اإىل �شراب النعناع والزجنبيل.
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�ش�ؤون حملية

�سمن امللتقى ال�سكاين للقطاع اجلنوبي مبدينة العني

ت�سغيل املرحلة الأوىل من تو�سعة وجتديد م�ست�سفى الوجن ليتم الت�سغيل الكلي يف يونيو القادم 
اإن�ساء حديقة مبنطقة الظاهرة بتكلفة اأكرث من 4 ماليني درهم وتطوير طريق الفاية – رزين – القوع بطول 140 كيلومرتا بتكلفة ت�سل اإىل 377 مليون درهم

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

�شمن  الأوىل  املرحلة  ت�شغيل  من  النتهاء  عن  اأعلن 
اأن  على  ال��وج��ن  م�شت�شفى  وجت��دي��د  تو�شعة  م�����ش��روع 
الكلي  والت�شغيل  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  م��ن  الن��ت��ه��اء  ي��ت��م 
للم�شت�شفى مع بداية �شهر يونيو من العام احلايل حيث 
عيادة  ع�شرة  اأرب��ع  من  باأكر  امل�شت�شفى  تزويد  �شيتم 
متخ�ش�شة يف املجالت الطبية املختلفة كما يتم �شمن 
تزويد  الكامل  والت�شغيل  والتحديث  التو�شعة  عمليات 
امل�شت�شفى بوحدة للطوارئ ت�شتمل على معدات طبية 
بكوادر  امل�شت�شفى  تزويد  يتم  اأن  وعلى  الكفاءة  عالية 
الأ�شعة  منها  اأخ��رى  طبية  خدمات  اإىل  اإ�شافة  طبية 

املقطعية اإ�شافة اإىل اإجراء العمليات القي�شرية.
اجلنوبي  للقطاع  ال�شكاين  امللتقى  �شمن  ذل��ك  ج��اء 
الظاهرة  مبنطقة  عقد  ال���ذي  ال��ع��ني  مدينة  ببلدية 
النعيمي  مطر  الدكتور  البلدية   ع��ام  مدير  بح�شور 
اجلنوبي  للقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  النعيمي  ورا���ش��د 

اإ�شافة اإىل قيادات البلدية والقطاع.
اأعلن �شمن امللتقى الذي قدمه الإعالمي خليفة  كما 
رزين    - الفاية  طريق  تطوير  م�شروع  ع��ن  ال�شعدي 
وبتكلفة  كيلومرتا  واأرب��ع��ني  مل��ائ��ة  ميتد  ال���ذي  ال��ق��وع 
م��ل��ي��ون وت�شعمائة  و���ش��ب��ع��ني  و���ش��ت��ة  ث��الث��م��ائ��ة  ب��ل��غ��ت 
درهما  و�شتني  وواح���د  ومائتني  الفا  و�شتني  وثمانية 
الطريق  وحت�شني  تطوير  اإىل  امل�����ش��روع  ي��ه��دف  حيث 
العني  ط��ري��ق  م��ع  الفاية  منطقة  تقاطع  م��ن  احل���ايل 
E 30 جنوبا باجتاه رزين و�شرقا باجتاه  ال�شاحنات  

مغرودة والقوع.
 واأ�شار امللتقى اإىل مكونات امل�شروع حيث يحتوي على 
طريق مزدوج ميتد من الفاية اإىل ما يقرب من خم�شة 
ع�شر كيلو مرتا باجتاه رزين ومن ثم يتم اإن�شاء طريق 
القوع بطول مائة  مغرد ي�شل منطقة رزين مبنطقة 

وخم�شة وع�شرين كيلومرتا.
ك��م��ا اأع��ل��ن��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني ع��ن اإن�����ش��اء واإجن���از 
الظاهرة  منطقة  يف  وملعب  م�شغرة  حديقة  و�شيانة 
بالقطاع اجلنوبي وقد مت تنفيذ امل�شروع عل    ى م�شاحة 
امل�شروع  اآلف وثمامنائة مرت مربع ليكون هذا  �شبعة 
والآمنة  املنا�شبة  البيئة  ت��وف��ري  يف  ي�شاهم  متنف�شا 
لالأطفال حيث حتتوي احلديقة على عدد من الألعاب 

التي تنا�شب جميع الأعمار. 
كما تت�شمن احلديقة التي نفذتها بلدية مدينة العني 
بتكلفة بلغت اأربعة ماليني و�شتمائة و�شبعة ع�شر الفا 
درهما  و�شتني  وواح���د  وع�شرين  وث��الث��ة  وخم�شمائة 
تت�شمن ملعبا ريا�شيا مب�شاحة بلغت الفني واأربعمائة 
مرت مربع مت ت�شميمه وفق الطرق احلديثة ليتنا�شب 

اأماكن  اإىل  بالإ�شافة  الريا�شية  ال�شباب  واحتياجات 
تلبية  يف  ت�شاهم  احتفالت  ومنطقة  ومم��ا���ص  جلو�ص 
واملنا�شبات  الح���ت���ف���الت  لإق���ام���ة  ال���ع���ائ���الت  ح���اج���ة 

املختلفة .
ه���ذا وت��ت�����ش��م��ن احل��دي��ق��ة ���ش��م��ن م��ك��ون��ات��ه��ا مظالت 
ك��اف��ة ملحقاتها  اإن���ارة م��ع  واأع��م��دة  واأم��اك��ن اجللو�ص 
جانب  اإىل  الأع��م��ار  لكافة  ال��ع��اب  مناطق  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
الأر�شيات  وك��ذل��ك  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  األ��ع��اب 
بيئية جتميلية  زراعات  اإىل  اإ�شافة  للحماية  املطاطية 
للحديقة  �شياج  جانب  اإىل  ملحقاتها  مع  ري  و�شبكات 
كما   . والطائرة  ال�شلة  لكرة  وملعب  قدم  كرة  وملعب 
مع  اإن��ارة  اأعمدة  اإىل  اإ�شافة  ب�شياج  امللعب  تزويد  يتم 

كافة ملحقاتها.
ك��م��ا اأع��ل��ن��ت ب��ل��دي��ة ال��ع��ني و���ش��م��ن امل��ل��ت��ق��ى ع��ن خطة 
تت�شمن تنفيذ مركز لالأعالف واآخر خلدمة العمالء 
املدين  ال��دف��اع  اإدارة  اأع��ل��ن��ت  كما   ، ال��ظ��اه��رة  مبنطقة 
ع���ن خ��ط��ة لإن�����ش��اء ف���رع ل������الإدارة مب��ن��ط��ق��ة الظاهرة 
باأنهم  املنطقة من احل�شور  اأبناء  خا�شة بعد مطالبة 
وجاءت  املنطقة  ه��ذه  يف  اخلدمات  ه��ذه  اإىل  يفتقرون 
من  للمطالبات  وفقا  العني  مدينة  �شرطة  ا�شتجابة 
امل��روري��ة للحد م��ن املخالت  ال��دوري��ات  خ��الل تكثيف 

واللتزام بالقانون املروري املعمول به.

هذا وقد اأ�شار امللتقى اإىل �شارع ال�شاحنات ومت التاأكيد 
التي  املوافقات  على  للح�شول  طرحه  �شيتم  اأن��ه  على 

متكن من تنفيذه.
وكذلك بالن�شبة لإن�شاء فرع جلمعية العني التعاونية 
الأر�ص  لتخطيط  النتظار  يتم  اأن��ه  اإىل  الإ�شارة  متت 
تنفيذه  �شيتم  اأن���ه  اأع��ل��ن  ال���ذي  امل�����ش��روع  تنفيذ  ليتم 
خالل �شنة واحدة . هذا وقد طالب عدد من احل�شور 
نعمة  عيادة  اأن  اإىل  واأ���ش��اروا  �شحية  عيادة  اإن�شاء  اإىل 
الظاهرة  ومنها  امل��ن��اط��ق  اح��ت��ي��اج��ات  جميع  تغطي  ل 

والعراد واأبوكريه.
املغلقة  ال�شكنية  الوحدة  الإ�شكان ووجود بع�ص  وحول 
بالإيجار  ي�شكنون  املواطنني  بع�ص  هناك  اأن  حني  يف 
عدم  حالة  يف  اأن��ه  على  البلدية  يف  امل�����ش��وؤول��ون  ليوؤكد 
تتبع  قانونية  اإج���راءات  هناك  امل�شاكن  ه��ذه  ا�شتغالل 

حيال مثل هذه املخالفات.
وح��ول احل��د م��ن النفايات وك��ذل��ك احل��رائ��ق الناجتة 
عنها خا�شة نفايات املزارع اأكد مدير البلدية على اأنه 
اإىل  واأ���ش��ار  القدمية  النفاية  ملكبات  ح��ل  اإي��ج��اد  �شيتم 
املكبات  ح�شر  النفايات  مركز  مع  وبالتعاون  يتم  اأن��ه 
القدمية. وتطرق احل�شور اإىل اأ�شعار الإعالف مقارنة 
مع ما تطرحه البلدية والأ�شواق وطالبوا باإيجاد حل 

لإيجاد مثل هذه الفروقات يف الأ�شعار.

باإن�شاء  احل�شور  مطالبة  خ��الل  وم��ن  اللقاء  وت��ن��اول 
اأماكن ل�شكن العمال اأكد اللقاء على اأنه �شيتم التوا�شل 

مع ال�شركات للتو�شل اإىل احللول املنا�شبة . 
وحول اإن�شاء طريق اإ�شفلتي من حي الرقيعات ملنطقة 
اأنه  على  التاأكيد  مت  كيلومرتات  �شبعة  مب�شافة  القوع 
العني  ط��ري��ق  على  الرئي�شية  ال��وج��ه��ات  حت��دي��د  ج��ار 
التفاف وطرق خدمة فرعية  القوع وخدمتها بحارات 
اإىل  العام  ال�شارع  من  مدخل  اإن�شاء  درا���ش��ة  تتم  كما   ،
املرورية  الناحية  م��ن  خا�شة  ال��وج��ن  اأدن����وك  حمطة 

والت�شميمة . 
كما اأعلن عن ت�شمني خطة تطوير الأ�شواق املجتمعية 
اإن�����ش��اء ���ش��وق ل��ل��خ�����ش��ار وال���ف���واك���ه يف ال���ق���وع وكذلك 

الوقن.
اأ�شار  الوجن  للموا�شي يف منطقة  �شوق  اإن�شاء  وح��ول   
امل��ل��ت��ق��ى اإىل وج���ود م��وق��ع ل��ه��ذا ال���ش��ت��خ��دام يف غرب 
ال��وق��ن �شمن م��ق��رتح ���ش��وق امل��وا���ش��ي والأع�����الف كما 
العني  جمعية  لإن�شاء  املعمارية  املخططات  اعتماد  مت 
م��ظ��الت لالأعالف  اإن�����ش��اء  وح���ول  ال��ق��وع  التعاونية يف 
حلمايتها من التلف اأكد امللتقى على اأن عملية تطوير 
مراكز الأعالف جارية وهي يف بداية مرحلتها الثانية 

ويجري ا�شتكمال امل�شروع.
بوابة رقم  الكرتونية ملدخل يعيلة  بوابة  اإن�شاء  وحول 
املقرتح  درا�شة  حاليا  يتم  اأن��ه  اإىل  امللتقي  اأ�شار   11
واإ مكانية تنفيذه وحول تو�شعة واإن�شاء حمطة لأدنوك 
حاليا  يتم  اأن���ه  اإىل  امللتقى  اأ���ش��ار  واأب��ك��ري��ه،  ال��ق��وع  يف 
العمراين  للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ص  م��ع  التن�شيق 
الفور  على  يتم  اأن��ه  على  املنا�شبة  الأر����ص  لتخ�شي�ص 

البدء بعمل الت�شاميم فور تخ�شي�ص املوقع.
امللتقى  اإ���ش��ارة ح��ول م�شتجدات حمطة رزي��ن بني  ويف 
اأن����ه مت تاأجيل  وم���ن خ���الل ���ش��رك��ة اأدن�����وك ل��ل��ت��وزي��ع 
امل��و���ش��وع حل���ني ت��وف��ري اخل���دم���ات وال��ب��ن��ي��ة التحتية 
املنا�شبة لإن�شاء املحطة . وحول تو�شعة �شالة الأفراح 
اأبوظبي  ���ش��رك��ة  اأ����ش���ارت  وال���ق���وع  ال��وق��ن  منطقتي  يف 
للخدمات العامة م�شاندة اإىل عدم موجود خطة حاليا 
لهذه التو�شعات . وحول �شيانة وت�شغيل اأعمدة الإنارة 
�شركة  اأ����ش���ارت  ال��وق��ن  ل�شعبية  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ط��رق  يف 
العني للتوزيع اإىل اأنه مت اأخذ التو�شيات واملالحظات 
الإنارة  اأعمدة  بت�شغيل و�شيانة  والقيام  العتبار  بعني 
عام  مدير  تفقد  وقد  هذا  الكابالت.  اأعطال  واإ�شالح 
البلدية واحل�شور املعر�ص املقام على هام�ص فعاليات 
تنفذ  التي  امل�شاريع  م��ن  ع��ددا  ت�شمن  وال���ذي  امللتقى 
تو�شعة وجتديد  بينها  ليكون من  القطاع اجلنوبي  يف 
منطقة  يف  م�شغرة  حديقة  واإن�شاء  الوجن  م�شت�شفى 
 – الفاية  طريق  تطوير  م�شروع  جانب  اإىل  الظاهرة 

رزين القوع.

حتت رعاية �سم�سة بنت حمدان اآل نهيان
اأبوظبي"  والفنون" و"نيويورك  للثقافة  اأبوظبي  "جمموعة 
يعلنان عن الفائزين بجائزة "كري�ستو وجان-كلود 2017"

عر�ض العمل الفني الفائز "كثبان رملية يف 
حديقة اأم االإمارات وجامعة نيويورك اأبوظبي

•• اأبوظبي - الفجر

اآل نهيان، حرم   حتت رعاية �شمو ال�شيخة �شم�شة بنت حمدان بن حممد 
منطقة  يف  اأبوظبي  حاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
نيويورك- جامعة  اأعلنت  الإماراتي،  الأحمر  الهالل  هيئة  رئي�ص  الظفرة 
اأب��وظ��ب��ي وب��ال��ت��ع��اون م��ع جم��م��وع��ة اأب��وظ��ب��ي للثقافة وال��ف��ن��ون، ع��ن فوز 
وجان-كلود  "كري�شتو  بجائزة  كوركوفا  اآّن��ا  الت�شكيلية  والفنانة  الطالبة 
جامعة  حرم  يف  املا�شي  الأربعاء  يوم  وذلك  اخلام�شة،  2017" بدورتها 

نيويورك اأبوظبي. 
رملية‘  ’كثبان  ع��ن��وان  يحمل  ال���ذي  ال��ف��ائ��ز  امل�����ش��روع  ع��ر���ص  و�شي�شتمر 
)DUNESCAPE(، حتى يوم اخلمي�ص 11 مايو يف جامعة نيويورك 
اآّنا كوركوفا، وهي  الفنانة  املتمّيز  الفني  العمل  بت�شميم  اأبوظبي. وقامت 
يف  عليا  درا���ش��ات  طالبة  وحالياً  اأبوظبي،  نيويورك  جامعة  خّريجات  من 
جامعة ال�شوربون–اأبوظبي. كما �شيعر�ص العمل يف حديقة ’اأم الإمارات‘ 

يف اأبوظبي يف الفرتة من 18 مايو حتى 3 يونيو.
املعمارية  الهند�شة  ب��ني  مي��زج  نحتياً  تركيبياً  ع��م��اًل  امل�����ش��روع  ه��ذا  وي��ع��د 
التنمية  بني  العالقة  وي�شتك�شف  لل�شحراء،  الطبيعي  واجلمال  احلديثة 
الإم��ارات. ويلهم م�شروع كثبان  البيئة الطبيعية يف  احل�شرية وجماليات 
رملّية الناظرين على التفكري ملياً يف ذاكرة املا�شي والتاأمل بذات الوقت يف 

م�شامني امل�شتقبل وذلك يف �شياق املحيط املبا�شر للعمل..
وقالت �شعادة هدى اإبراهيم اخلمي�ص، موؤ�ش�ص جمموعة اأبوظبي للثقافة 
وج��ان- كري�شتو  جائزة  قدمت  اأبوظبي:  ملهرجان  الفني  املدير  والفنون، 

مع  وبالتعاون  نهيان،  اآل  حمدان  بنت  �شم�شة  ال�شيخة  �شمو  برعاية  كلود 
للفنانني  املا�شية،  الأع��وام اخلم�شة  على مدى  اأبوظبي،  نيويورك  جامعة 
�شبيل  يف  الإبداعية  قدراتهم  وتطوير  لإب��راز  من�شة  ال�شباب،  الت�شكيليني 
ا�شتدامة نه�شة الفنون الت�شكيلية يف الإم��ارات عرب رفدها مبهارات �شابة 

خالقة تر�ّشخ التجربة الفنية وتو�ّشع اآفاق التعبري احلر.
واأ�شافت �شعادتها: "تعك�ص الأعمال املر�شحة للجائزة هذا العام اإىل جانب 
العمل الفائز، ات�شاع م�شادر الإلهام الفني يف امل�شهد الإماراتي، وتنّوع وثراء 
التجارب الت�شكيلية الواعدة، كما ت�شيف الأعمال املر�شحة جميعها اأدواٍت 
اإىل  و�شوًل  بالفكرة  ب��دءاً  والت�شميم،  الفني  اخللق  عملية  لتطوير  هامة 
بعمليات التجريب والختبار واختيار اخلامات وا�شتخدام  الإجناز، مروراً 
الفنية  ال��ط��اق��ات  يف  لال�شتثمار  م��ت��ك��ام��ل  م�����ش��اق  يف  امل��ت��ع��ددة،  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
للثقافة  اأبوظبي  جمموعة  ودور  روؤي��ة  يرتجم  مبا  ال��دول��ة  يف  امل�شتقبلية 

والفنون".
الفن" بجامعة  "رواق  ل�  املوؤ�ش�ص  املدير  اآلي�شون،  مايا  قالت  ومن جانبها، 
نيويورك اأبوظبي، ورئي�شة القيمني الفنيني يف جامعة نيويورك اأبوظبي: 
ال�شباب  توفر جائزة كري�شتو وجان-كلود املرموقة فر�شة قّيمة للفنانني 
لكت�شاب اخلربة املهنية يف ابتكار الأعمال الفنية العامة. وبينما يعد حقل 
ولكنه  الفنية،  الناحية  من  حتدياً  الأك��ر  الأ�شاليب  بني  من  العام  الفن 
املتاحف  امل��ع��ار���ص  معظم  م��ن  بكثري  اأو���ش��ع  جماهريية  ق��اع��دة  اإىل  ميتد 
الفنية. ونحن فخورون مب�شاهمتنا يف امل�شهد الفني الإماراتي خارج حدود 

احلرم اجلامعي.
بحماية  املتعلقة  املعا�شرة  رملية‘ الق�شايا  ’كثبان  املتميز  العمل  ويتناول 
يف  الطبيعة  مع  اجلمهور  �شلة  ليعيد  الثقافية،  ال��ذاك��رة  ومفهوم  البيئة 
�شياق التح�شر واملدن ال�شخمة التي اأ�شبحت جزءاً ل يتجزاأ من �شحراء 
الإمارات العربية املتحدة. وقد ا�شتوحت امل�شممة عملها الفني من الكثبان 
مثالية  مربعات  على  القائم  الفريد  ت�شميمه  وبف�شل  اخلطية.  الرملية 
املتج�شد  والثبات  املرونة  بني  الفريد  املزيج  الفني  العمل  يربز  متطابقة، 

يف ال�شحراء و�شكانها.
الفن  قيمة  قيا�ص  ميكن  ل  كري�شتو:   ق��ال  امل��و���ش��وع،  ح��ول  تعليقه  ويف 
به.  ال�شتمتاع  الثقافات  جميع  من  النا�ص  جلميع  ميكن  ولكن  العظيم، 
يف  ال�شباب  الفنانني  روؤي��ة  ي�شعدين  كما  للجائزة،  الدعم  تقدمي  وي�شرين 
دولة الإمارات يدركون طموحاتهم. وبدورها، قالت اإميلي دوهرتي، مدير 
اجلائزة: لعبت اجلائزة منذ اطالقها قبل خم�ص �شنوات دوراً مهماً يف اإلهام 
وتقدمي  املتحدة  العربية  الإم���ارات  اأنحاء  جميع  يف  الطموحني  الفنانني 
اإطالق  على  املوهوبني  جميع  م�شاندة  يف  اجل��ائ��زة  وت�شتمر  لهم.  ال��دع��م 
تاأ�شي�ص اجلائزة  امل�شاركات منذ  املئات من  تلقينا  املهنية. ولقد  م�شريتهم 
عام 2012، ومت منح ثمانية فائزين فر�شة ا�شتثنائية لتحقيق اأعمالهم 
اأن جائزة كري�شتو وجان كلود حتت  اإىل  الإ�شارة  الطموحة. جتدر  الفنية 
�شمو  نهيان، حرم  اآل  بن حممد  بنت حمدان  �شم�شة  ال�شيخة  �شمو  رعاية 
اأبوظبي يف منطقة الظفرة  اآل نهيان ممثل حاكم  ال�شيخ حمدان بن زايد 
رئي�ص هيئة الهالل الأحمر الإماراتي، متثل م�شابقة فنية مفتوحة للطالب 
واخلريجني يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وتاأ�ش�شت اجلائزة منذ خم�ص 
�شنوات بهدف ت�شجيع اإن�شاء اأعمال فنية جديدة يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة، وهي مبثابة من�شة مهمة للفنانني يف جميع اأنحاء الدولة. وتوفر 
امل�شابقة نظرًة على احلياة املهنية للفنان يف جميع جوانبها، بدءاً من جلنة 

التقييم و�شوًل اإىل املعر�ص الفني.

طالبة من جامعة الإمارات حت�سل على براءة 
اخرتاع لأول جهاز لر�سم احلناء

•• العني – الفجر

 ح�شلت املهند�شة عفت تقالة –خريجة من جامعة 
الإم��ارات -على براءة اخرتاع من مكتب الوليات 
التجارية  وال��ع��الم��ات  الخ���رتاع  ل���رباءات  املتحدة 

. احلناء  لر�شم  جهاز  لأول   ،US 14  .  821
بجهاز  يتعلق  الخ�����رتاع  اأن  ت��ق��ال��ة  ع��ف��ت  وت��ق��ول 
ق���ادر ع��ل��ى ال��ر���ش��م م��ع زي����ادة دق���ة ال��ت��ك��رار، حيث 
التجميلية  واملحالت  املنازل  يف  ا�شتخدامه  ميكن 
والر�شم باحلرب على اأي اأج�شام اأو اأ�شطح، م�شرية 
الأعمار،  جلميع  واآم��ن  ال�شتخدام،  �شهل  اأن��ه  اإىل 
وع����ايل ال����ِدّق����ة، واق���ِت�������ش���ادي، ك��م��ا اأن����ه ق����ادر على 
ل�شمان  ال�شخ�ص  حترك  حال  يف  العمل  ا�شتئناف 
جتفيف  على  قدرته  اإىل  بالإ�شافة  التطبيق،  دقة 

احلناء.
كان يالزمها  البتكار  اأن هاج�ص  املهند�شة  واأك��دت 
الهند�شة  يف  درا�شتها  اأثناء  منذ طفولتها، وحتقق 
طلب  قدمت  فقد  الإم����ارات،  بجامعة  امليكانيكية 
ب����راءة اخ����رتاع لأول ج��ه��از ل��ر���ش��م احل��ن��اء يف عام 
يف  الإم���ارات  جامعة  جهود  اإىل  م�شرية   ،2012
مبدعة  اأج��ي��ال  وتخريج  والبتكار  املبتكرين  دع��م 
وامل�شاهمة  للوطن  رد اجلميل  على  ق��ادرة  ومميزة 

يف احلفاظ على تراثه وح�شارته ونقلها للعامل.
واأ����ش���اف���ت " اأن�����ا اأف���خ���ر ب���اخ���رتاع���ي ال�����ذي ميثل 
وامل�شتقبل،"  امل��ا���ش��ي  ب��ني  يجمع  فهو  ح�����ش��ارت��ي، 
م�شرية اإىل اأن تراث احلناء يعد من اأبرز الثقافات 
يف الدولة بالن�شبة للن�شاء واأن هذا اجلهاز �شيكون 
و�شوف  والتكنولوجيا  ال��رتاث  بني  الو�شل  حلقة 

التكنولوجي  للتحول  امل�شتخدمة  املعايري  يالئم 
ال��ذك��ي ف��ق��د ك��ان��ت ت��ف��ك��ر ب���اخ���رتاع ي��ل��ب��ي حاجات 
جمتمع الإمارات ويتما�شى مع التطور التكنولوجي 

ال�شريع يف دولة الإمارات.
اجلدير بالذكر اأن اجلهاز ح�شل على عدة براءات 
اخ�����رتاع م���ن م��ك��ت��ب ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ل����رباءات 
الرباءات  ومكتب  التجارية  والعالمات  الخ��رتاع 
جمل�ص  ودول   IB2015  /  052842 الدولية 
مميزات  عدة  لوجود   ،-2015 التعاون29241 
ف���ي���ه اأه���م���ه���ا ق����درت����ه ع���ل���ى ����ش���ن���ع ن�����ش��خ��ة طبق 
للوقت  وموفر  واقت�شادي  الت�شميم،  من  الأ�شل 
تلقائي  �شوئي  م�شح  على  اح��ت��واءه  اإىل  بالإ�شافة 
ثالثي الأبعاد قادر على الك�شف ال�شريع لأي حركة 

يف اليد.



الأ�شعة  م�����ش��ت��وي��ات  ال��ت��زم��ت  رح��ل��ة ج��وي��ة،   265 خ���الل 
�شت  يف  م�شتواها  ارت��ف��ع  لكن  امل��ت��وق��ع،  بالنمط  امل�شّجلة 

ح��الت على الأق��ل وك��اأن الطائرة كانت مت��ّر ب�شحابة من 
الأ�شعة.

دبليو كينت  )اأرم��ا���ص(،  برنامج  الأ�شا�شي يف  املحقق  يقول 
يف  الف�شائية(  البيئة  )تكنولوجيا  �شركة  م��ن  توبي�شكا، 
لو�ص اأجنل�ص: )يف حالت كثرية، ت�شاعفت ن�شبة التعّر�ص 

لالأ�شعة اأثناء العبور بتلك ال�شحابة(.
 �ُشّجلت زيادات اإ�شافية اأي�شاً لكن مل ُتن�َشر تلك النتائج بعد 

لأن فريق البحث يفكر بخيارات بديلة لتف�شري البيانات.
الأ�شعة  لالأ�شعة،  اأ�شا�شيني  م�شدرين  اإن  توبي�شكا  يقول 
الكونية والرياح ال�شم�شية، ل ميكن اأن يربرا تلك الزيادات: 

)تثبت قيا�شاتنا اجلديدة وجود عن�شر ثالث(.
تزامنت الزيادات مع ح�شول عوا�شف مغناطي�شية اأر�شية. 
اإلكرتونات  تطلق  رمب��ا  احل���وادث  ه��ذه  اأن  توبي�شكا  يظن 
اآلن(، اأي  حيوية من الأحزمة الإ�شعاعية اخلارجية )فان 
املناطق الواقعة يف الطبقة املغناطي�شية لالأر�ص حيث َتْعلَق 

اجلزيئات امل�شحونة ب�شبب الرياح ال�شم�شية عموماً.
الغالف  نحو  الإلكرتونات  تلك  )تتجه  توبي�شكا:  يو�شح 
النيرتوجني  وجزيئات  ب��ذرات  وت�شطدم  العلوي  اجل��وي 
والأوك�شجني ثم تنتج رذاذاً من الأ�شعة الثانوية والثالثية 

على �شكل اأ�شعة )غاما( على الأرجح(.

بح�شب راأيه، تر�شد رحالت برنامج )اأرما�ص( هذه الأ�شعة 
�شمن منطقة وا�شعة.

م�سروع ممكن
ي���ق���ول دان����ي����ال ب��ي��ك��ر م����ن )خم���ت���رب ال���ف���ي���زي���اء اجلوية 
والف�شائية( يف جامعة كولورادو اإنه م�شروع ممكن: )رمبا 
ترتبط نتائج برنامج )اأرما�ص( بفقدان املزيد من جزيئات 
اجلوي  ال��غ��الف  اإىل  املغناطي�شي  ال��غ��الف  م��ن  الأ���ش��ع��ة، 

الأو�شط وال�شفلي(.
متدنياً  الو�شع  ه��ذا  يطرحه  ال��ذي  املطلق  اخلطر  يبقى 
)تزيد الأ�شعة ال�شينية امل�شتعملة عند فح�ص ال�شدر خطر 
الإ�شابة ب�شرطان مميت مبعدل 1 من كل 200 األف( لكن 

ل بد من جتديد التوازن نظراً اإىل زيادة اأعداد الرحالت 
اجلوية ويجب التاأكد من اإمكان جتنب اخلطر.

رغم غياب اأي معايري حمددة ل�شالمة الأ�شعة يف الطريان 
يف  ت�شدر  رمب��ا  التنظيمات  اإن  توبي�شكا  يقول  الأم��ريك��ي، 

ال�شنوات القليلة املقبلة: 
)ت�شتهدف تلك التنظيمات اأع�شاء طاقم الطائرات ب�شكل 
الأجّنة  اأي�شاً، وحتى  �شتفيد طائرات كثرية  لكنها  اأ�شا�شي 

خالل الف�شل الثالث من احلمل(.
رمبا ي�شمح خليط من القيا�شات اجلوية والبيانات املرتبطة 
بالطق�ص الف�شائي بتعقب )�شحب( الأ�شعة. يقول توبي�شكا 
اإن الرحالت اجلوية م�شتقباًل ميكن جتنبها عرب حتويل 

م�شارها اأو توجيهها نحو علو اأدنى م�شتوى.

عل�م وتكن�ل�جيا
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ل��ل��ذك��اء ال���ش��ط��ن��اع��ي اأ����ش���ك���ال ع����دة. ل��ك��ن ن�شخة 
تعّلم  م��ن  ���ش��ك��اًل  ت��ّت��خ��ذ   BenevolentAI
يتعّلمه.  مما  خال�شات  اإىل  التو�شل  ميكنه  الآلت 
ي�شتطيع هذا الذكاء ال�شطناعي خ�شو�شاً معاجلة 
يقراأه.  مما  جديدة  اأفكاراً  لي�شوغ  الطبيعية  اللغة 
اأما الهدف منه، فهو الغو�ص يف املكتبات الكيماوية 
ال�شخمة،  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  وق���واع���د  ال��وا���ش��ع��ة، 
جزئيات  ع��ن  بحثاً  التقليدية،  العلمية  والتقارير 

اأدوية حمتلمة.
 BenevolentAI بالإ�شافة اإىل ذلك، ل ُتعترب
الذين  والأ�شخا�ص  ال�شركات  ع��دد  ي��زداد  ا�شتثناء. 
ال�شطناعي  ال����ذك����اء  ب��ا���ش��ت��ط��اع��ة  اأن  ي���ع���ت���ربون 
ك�����ش��ف اأ����ش���رار ع��ل��م الأح���ي���اء وامل�����ش��اه��م��ة يف تعزيز 
ق�شم  بي�شوب من  كري�ص  اأ�شار  كما  الإن�شان.  �شحة 
باإنكلرتا،  كامربيدج  يف  للبحوث(  )مايكرو�شوفت 
ال��ك��ائ��ن��ات احلية  التفكري يف  اإح���دى ط��رائ��ق  ت��ق��وم 
تعالج  معقدة  اأنظمة  اجل��وه��ر  يف  اأن��ه��ا  اإدراك  على 
املعلومات با�شتخدام جمموعة من الربامج واملعدات 

الإلكرتونية.
ل �شك يف اأن لهذه الفكرة عواقب. من مبادرة ت�شان 
زوكربريغ اجلديدة من موؤ�ش�ص )في�شبوك( وزوجته 
توؤ�ش�شها  التي  الفرعية  الأح��ي��اء  علم  �شركات  اإىل 
الأم(،  غوغل  )�شركة   Alphabet مثل  �شركات 
اجلديدة  الفكرة  ت��ق��وم  وميكرو�شوفت،   ،IBMو
اأن  ال�����ش��ي��ل��ي��ك��ون ع��ل��ى  ت��ل��ق��ى رواج�����اً يف وادي  ال��ت��ي 
ع����وامل ع��ل��م الأح���ي���اء والأم����را�����ص امل��ت��ق��ل��ب��ة ت�شّم 

م�شاكل ي�شتطيع املهند�شون الإلكرتونيون حّلها.

اأموال االأدوية
ي�شّكل اكت�شاف اأدوية جديدة اختباراً باكراً لفكرة اأن 

الذكاء ال�شطناعي ي�شتطيع اأن يقّدم الكثري لعلم 
ت��واج��ه �شركات الأدوي����ة �شعوبة  الأح��ي��اء وال��ط��ب. 
عن  بحثها  يف  ملمو�ص  ت��ق��ّدم  حتقيق  يف  م��ت��زاي��دة 
املعتمدة  التقليدية  املقاربة  تقوم  جديدة.  منتجات 
اجلزيئات  من  كبرية  اأع��داد  من  اأوًل  التحقق  على 
ثم  ت��اأث��ري حيوي مفيد،  اإىل  اإ���ش��ارات  اأي  ع��ن  بحثاً 
ال�����ش��وائ��ب باللجوء  اإزال����ة  اإىل  ب��ع��د ذل���ك  الن��ت��ق��ال 
اإىل �شل�شلة اختبارات وجتارب تزداد كلفة على اأمل 
العثور يف النهاية على اجلائزة املن�شودة. لكن هذه 
الطريقة املتبعة حتّد من الإنتاجية وترفع الكلفة.

جديدة  اأدوي���ة  اإىل  التو�شل  �شعوبة  كثريون  يعزو 
اأن معظم اجلزيئات املفيدة الوا�شحة اكُت�شف.  اإىل 
نتيجة لذلك، مل يتبقَّ اإل الغام�ص منها، ما يوؤدي 
بالتايل اإىل فرتات تطوير طويلة ويفاقم معدلت 
الف�شل. نظرياً، ل بد من اأن تكون لتعّمق املعرفة يف 
تكمن  امل�شكلة  لكن  كبرية.  فوائد  الأ�شا�شية  العلوم 
ُتنتج،  التي  املعلومات اجلديدة  الكبري من  الكم  يف 

ما ي�شّعب عملية فهمها كلها.
يت�شاعف الإنتاج العلمي كل ت�شع �شنوات. بالإ�شافة 
بتف�شيل ممل  ُتقّدم راهناً  البيانات  اإىل ذلك، باتت 
الذاتية.  الباحثني  �شري  اإطالة  بهدف  ن�شرها  عند 
نتيجة لذلك، �شار من ال�شعب اخلروج بخال�شات 
املعلومات. قبل  الهائل من  الكم  مقت�شبة من هذا 
نحو قرن، كان با�شتطاعة اإن�شان، اإن بذل قلياًل من 
ي��ك��ون خ��ب��رياً يف معظم ح��ق��ول الطب.  اأن  اجل��ه��د، 
يفهم  اأن  اإن�����ش��ان  اأي  ع��ل��ى  ي�شتحيل  ال���ي���وم،  ل��ك��ن 
نيفن  ي�شري  ح�شبما  كافة،  املختلفة  البيانات  اأن��واع 
للذكاء   BERG Healthشركة� م��ن  ن��اري��ن 
ال�شطناعي والتكنولوجيا احليوية يف فرامينغهام 

مبا�شات�شو�شت�ص.

اإىل  بالإ�شافة  ال�شطناعي.  الذكاء  دور  ياأتي  هنا 
املعلومات  �شتى  )ا�شتيعاب(  على  الذكاء  ه��ذا  ق��درة 
من التقارير والبنى اجلزيئية اإىل ت�شل�شل اجلينوم 
الروابط،  واإج��راء  التعّلم،  اأي�شاً  باإمكانه  وال�شور، 
غ�شون  يف  اأي�����ش��اً  وي�شتطيع  الفر�شيات.  وتكوين 
اأ�شابيع ت�شليط ال�شوء على روابط وا�شحة وتقدمي 
اأفكار جديدة نحتاج اإىل اأزمان من اجلهود الب�شرية 
يف  ال��ذك��اء  ه��ذا  ينجح  كذلك  اإليها.  التو�شل  بغية 
ول  م��ت��وازن.  باأ�شلوب  فر�شياته  تدعم  اأدل��ة  تقييم 
���ش��ك يف اأن����ه ي��ت��ف��ّوق ع��ل��ى الإن�����ش��ان يف ه���ذا املجال 
مت�شكهم  يف  مت�شددين  ال��ي��وم  ���ش��اروا  ال��ن��ا���ص  لأن 
وت�شّكل  تفكري.  اأي  دون  ويتبعونها من  بنظرياتهم 
هذه اجلهود املهدورة عقبة يف طريق اأف�شل �شركات 

الأدوية.
ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال، ي��و���ش��ح ري��ت�����ش��ارد م��ي��د، عامِل 
اأع���������ش����اب م����ن ج���ام���ع���ة ���ش��ي��ف��ي��ل��د ب���اإن���ك���ل���رتا، اأن 
عالج  ف���ك���رَت���ي  اأع���ط���ت���ه   BenevolentAI
للت�شلب اجلانبي ال�شموري، وهو املر�ص الع�شبي 
هذين  ميد  يبقي  بحوثه.  تتناوله  ال��ذي  التنك�شي 
ي�شّكل  فائدتهما.  يقّيم  فيما  ���ش��ري��ني،  اجل��زي��ئ��ني 
اأحدهما حموراً رئي�شاً يف ما يعمل عليه هو وفريقه 
الذكاء  ق��درة  يثبت  عمله  اأن  العامِل  ويعترب  راهناً. 
ال�شطناعي على توليد اأفكار جيدة. لكن اجلزيء 
اأن���ه م��ث��ري لالهتمام  اإل  ال��ث��اين م��ع��ّق��د وغ��ام�����ص، 
ميكانيكياً. ولول م�شاعدة الذكاء ال�شطناعي لكان 
يقر  ح�شبما  لتحيزه،  نتيجة  ذل��ك  جتاهله،  فريقه 

ميد.
راهناً  ت�����ش��ّك��ل   BenevolentAI اأن  �شحيح 
لع��ب��اً ���ش��غ��رياً ع��ل��ى م�����ش��رح ع��ل��م الأح���ي���اء والذكاء 
ال�شطناعي، اإل اأن �شركات اأكرب منها بكثري تخو�ص 

ُي�شتخدم  امل��ث��ال،  �شبيل  على  التجربة.  ه��ذه  اأي�شاً 
 ،IBM وات�������ش���ون، ن���ظ���ام ك��م��ب��ي��وت��ر ب��ن��ت��ه ���ش��رك��ة
IBM �شراكة خا�شة مع  بطرائق مماثلة. عقدت 
ت�شريع  Pfizer بهدف  الأمريكية  الأدوي��ة  �شركة 
باأن  اكت�شاف الأدوي��ة يف طب املناعة والأورام، علماً 
هذا جماٌل واعد يف عالجات ال�شرطان التي ت�شّجع 

نظام املناعة يف اجل�شم على حماربة الأورام.
عالوة على ذلك، �شيوؤدي الذكاء ال�شطناعي دوراً 
كرميين�شي،  اأنتونيو  لحظ  ال�شريرية.  الرعاية  يف 
ل��ل��ب��ح��وث يف  م��اي��ك��رو���ش��وف��ت  ق�شم  يعمل يف  ال���ذي 
العملية  اأن  بي�شوب،  الدكتور  غرار  على  كامربيدج 
ال�شور  الأورام يف  اأط���راف  راه��ن��اً يف حتديد  املتبعة 
املغناطي�شي  بالرنني  الت�شوير  اآلت  تقدمها  التي 
عملية  وه���ذه  ي��دوي��اً.  جُت���رى  املقطعي  والت�شوير 
اأربع �شاعات(.  م�شنية ت�شتغرق وقتاً طوياًل )نحو 
هذه  تقلي�ص  على  ق��ادر  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  لكن 
ال��ف��رتة اإىل دق��ائ��ق اأو ح��ت��ى ث����واٍن، ف�����ش��اًل ع��ن اأن 
ال��ن��ت��ائ��ج ���ش��ت��ك��ون دوم�����اً ث��اب��ت��ة، ب��خ��الف م���ا يعّده 

الأطباء.
 JAMA ي�����ش��ف ت��ق��ري��ر ُن�����ش��ر اأخ������رياً يف جم��ل��ة
ال��ط��ب��ي��ة الأم���ريك���ي���ة م���ث���اًل اآخ����ر لن��ت��ق��ال الذكاء 
التقرير  اأظهر  ال�شريري.  الإطار  اإىل  ال�شطناعي 
ال�شطناعي  ال����ذك����اء  ا���ش��ت��ع��م��ال  امل��م��ك��ن  م���ن  اأن 
وال�شت�شقاء  البقعي  ال�شبكي  الع��ت��الل  لتحديد 
ال��ع��م��ى( يف �شور  اإىل  ي���وؤدي���ان  ال��ب��ق��ع��ي )م��ر���ش��ان 
Enilit، �شركة جديدة  ال�شبكية. كذلك ت�شتخدم 
يف �شان فران�شي�شكو، الذكاء ال�شطناعي كي تطّور 
اإل��ك��رتون��ي��اً جت���اري���اً ميكنه امل�����ش��اع��دة يف  ب��رن��اجم��اً 
القرارات ال�شريرية، وي�شمل نظاماً يتفح�ص �شور 
اأي  ع��ن  بحثاً  ال�شينية  ب��الأ���ش��ع��ة  امللتقطة  ال�����ش��در 

اإ�شارات اإىل املر�ص. على نحو مماثل، جلاأت �شركة 
ال�شطناعي  الذكاء  اإىل  لندن  يف   Your.MD
م���ن خ���الل ت��ط��ب��ي��ق ك���ي ت���ق���ّدم ت�����ش��خ��ي�����ش��اً ي�شتند 
اإىل م��ع��ل��وم��ات ي��ق��دم��ه��ا امل��ري�����ص ع��ن الأع���را����ص. 
اأي�شاً من خالل وات�شون يف العمل   IBM ت�شارك 
لعدد  عالج  خطط  يقرتح  اأن  فباإمكانه  ال�شريري، 
اأن هذه  يف  �شك  ول  املختلفة.  ال�شرطان  اأن��واع  من 
عن  البحث  على  الأط��ب��اء  ق��درات  تبّدل  التطورات 

الأمرا�ص وت�شخي�شها.

قوة ال�سبكة
ي�����ش��ّك��ل ال��ت��ع��ق��ي��د ع��ق��ب��ة ب��ي��ول��وج��ي��ة م��ه��م��ة اأخ���رى 
ي�شتطيع الذكاء ال�شطناعي امل�شاهمة يف تخطيها. 
يف  واح���د  متغري  بتثبيت  التجريبي  العلم  ي��ت��ق��ّدم 
دوماً،  �شهلة  لي�شت  املقاربة  هذه  اأن  اإل  جتربة،  كل 
اجلينات،  م��ن  �شبكة  م��ع  التعاطي  عند  خ�شو�شاً 
الذكاء  لكن  الأخ��رى.  اأو اجلزيئات  الربوتينات،  اأو 
امل�شاألة  ه��ذه  م��ع  التعامل  ي�شتطيع  ال�شطناعي 

ب�شهولة مقارنة بالب�شر.
ال���ذك���اء  ن���ظ���ام  ي����ب����داأ   ،BERG Health يف 
واملعلومات  الأن�شجة،  عينات  بتحليل  ال�شطناعي 
مرتبطة  �شريرية  بيانات  من  وغريهما  اجلينية، 
مبر�ص معني. وا�شتناداً اإىل هذه املعلومات، يحاول 
بعد ذلك اإعداد منوذج عن �شبكة تفاعل الربوتينات 
يتدّخل  امل��رح��ل��ة،  ه���ذه  يف  امل���ر����ص.  وراء  ال��ك��ام��ن��ة 
ال��ب��اح��ث��ون ل��ي��خ��ت��ربوا ت��وق��ع��ات ال��ن��م��وذج يف نظام 
اكت�شفته  حمتماًل  دواء  اأن  اإىل  ُي�شار  فعلي.  حيوي 
)عالج  ال��ط��ري��ق��ة  ب��ه��ذه   BERG Health
مو�شعي لل�شرطانة احلر�شفية اخلاليا، وهو �شكل 
اجتياز جتارب  �شرطان اجللد( جنح يف  اأ�شكال  من 

اليوم اختباره  ال�شالمة والفاعلية الأولية وينتظر 
راهناً  تعمل  اأنها  ال�شركة  وتوؤكد  اأو�شع.  نطاق  على 

على تطوير عدد من الأدوية الأخرى.
ول��ك��ن رغ���م ط��م��وح��ات ال��ع��ام��ل��ني يف جم���ال الذكاء 
ال�شطناعي، ثمة اأ�شباب كثرية تدعونا اإىل احلذر. 
مرحلة  بلغنا  اأننا  اأعتقد  )ل  ميد:  الدكتور  ي�شّدد 
اإع�����داد من����وذج م��ن خ��ل��ي��ة واح����دة،  ن�شتطيع م��ع��ه��ا 
هذا  اإن  ح��ت��ى  مكتملة(.  غ��ري  امل��ت��واف��رة  ف��ال��ن��م��اذج 
ما  امل��ن��ف��ردة،  الربوتينات  من��اذج  اإىل  ميتّد  النق�ص 
يعني اأن العلم مل يتقن بعد عملية توقع ما اإذا كان 
يتفاعل  اأن  ُيفرت�ص  جزيئاً  �شيجعل  معني  تبديل 
م��ع ب��روت��ني م��ا دواء اأف�����ش��ل. اأُع�����دت غ��ال��ب��ي��ة بنى 
الربوتينات املعروفة من ن�شخ جمّمدة من اجلزيء، 
���ش��ب��ك��اٌت م���ن الروابط  وح��اف��ظ��ت ع��ل��ى مت��ا���ش��ك��ه��ا 
الكيماوية. لكن الربوتينات يف الواقع مرنة، وهذا 

ما يجعل التعاطي معها اأكر �شعوبة.
ال��ك��ث��ري من  ال��ع��ل��م��اء  اأم����ام  م��ا زال  ل��ذل��ك،  نتيجة 
اأن يتمكن  ق��ب��ل  امل�����ش��ت��وى اجل��زي��ئ��ي  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
اخللية  تفاعالت  اكت�شاف  من  ال�شطناعي  الذكاء 
ال��داخ��ل��ي��ة. ي��ه��دف اأح����د م�����ش��اري��ع م���ب���ادرة ت�شان 
اأ�شا�شية  ب��ي��ان��ات  ت��ق��دمي  اإىل  الأوىل  زوك����رب����ريغ 
مماثلة. وي�شّكل هذا الأمر بحد ذاته مهمة �شخمة. 
اأن  اأي�����ش��اً  هنا  ي�شتطيع  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  لكن 

ي�شاهم يف ت�شريع م�شروع مماثل.
توليد  على  النا�ص  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  �شيح�ّص 
ب���ي���ان���ات ج����دي����دة واإج����������راء جت������ارب حم�������ددة، ثم 
�شيطلبون منه تنظيم النتائج واإقامة الروابط. قال 
اأقف  فالأنني  ل�شيء،  تو�شلت  )اإن  نيوتن:  ا�شحق 
على اأكتاف عمالقة(. واإن كان عقلهم م�شنوعاً من 

ال�شيليكون، فال �شرر يف ذلك.

»�ُسحب« الأ�سعة خطر جديد يتهدد الرحالت اجلوية

بحثًا عن جزئيات اأدوية حمتلمة

الذكاء ال�سطناعي.. هل ي�ستطيع اأن يقّدم الكثري لعلم الأحياء والطب

يف  يو�سنت  طريق  اأط��راف  على  للجلديات  �سابق  م�سنع  يف 
لندن، انطلقت اأخريًا �سركة واعدة. تتاألف الغرفة الرئي�سة 
حيث  مفتوحة،  كبرية  م�ساحة  من   BenevolentAI يف 
وينكّبون  مقاعد  على  ال�سفرة  وخ��راء  العلماء  يجل�ض 
خا�ض  مكتب  ال�سركة  لنجم  ولكن  املختلفة.  اأعمالهم  على 
حرارته م�سبوطة بدقة. ما هذا النجم اإال جهاز كمبيوتر 
 ،BenevolentAI قلب  ي�سّكل  اإلكرتونيًا  نظامًا  ي�سّغل 

وُيعتر اأحد اأنظمة الذكاء اال�سطناعي.

ُيعّر�سنا الطريان على م�ستوى مرتفع لالأ�سعة الكونية: جرعة االأ�سعة خالل رحلة من لندن اإىل 
طوكيو �سبه م�ساوية لالأ�سعة ال�سينية امل�ستعملة عند ت�سوير ال�سدر. يف هذا ال�سياق، ك�سفت رحالت 
جتريبية جرت حديثًا �سمن برنامج )القيا�سات االإ�سعاعية االآلية ل�سالمة الطريان( ))اأرما�ض(( 
املمّول من وكالة )نا�سا( عن وجود مناطق تكون فيها م�ستويات االأ�سعة �سعف امل�ستوى الطبيعي.
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اإع����������الن
ال�ش�����ادة/املا�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1155754:الغربية لعمال الطابوق رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�ص الرخ�شة 
رقم :CN 1295423 بال�شم التجاري ال�شارم خلدمات 
الطباعة بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع 

كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/قمر �شنو لعمال 
البال�شرت رخ�شة رقم:CN 2226547 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ذكية احمد عمرو العامري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبري حممد زهري اخلاجني

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شمعة ال�شفراء 

CN 2247950:لعمال البال�شرت رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ذكية احمد عمرو العامري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبري حممد زهري اخلاجني

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كينون للمقاولت العامة ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1179007 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عابد ر�شول غالم ر�شول %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة را�شد مطر را�شد مطر القبي�شي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عابد ر�شول غالم ر�شول

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف هياوي زايد حمد املزروعي

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30

اإع����������الن
والت�شوير  للطباعة  ق�شايد  ال�ش�����ادة/مكتب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1196834  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد احمد �شامل �شالح املزروعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل طار�ص �شعيد �شيلويح املزروعي
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*1

تعديل نوع الرخ�شة/من جتارية اىل حرفية
تعديل ا�شم جتاري من/مكتب ق�شايد للطباعة والت�شوير

QASAYED TYPING & PHOTOCOPYING OFFICE
اىل/التي�شري خلدمات املعامالت    

TAISEER TRANSACTIONS SERVICES
تعديل عنوان/من املنطقة الغربية مدينة زايد املنطقة الغربية بناية �شويدان �شليم 
حممد الرباعي العامري رقم 11 ال�شارع العام مقابل ال�شيتي مول اىل املنطقة الغربية 
بناية  املزروعي  �شالح  �شامل  احمد  حممد  ال�شيد  القدمية  ال�شناعية  زايد  مدينة 

�شناعية �شرق 16 قطعة 59 حمل 1 - 2 - 3
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات متابعة املعامالت )8299003(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ش��الت )ق���ط���اع النقل 

قد تقدم بطلب  البحري( بان /الفتان ل�سناعة ال�سفن 

ت�شجيل ال�شفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  اع��رتا���ص  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�شفن  ت�شجيل  مكتب  مراجعة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 اإدارة مراكز خدمة املتعاملني مركز ابوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
                 الفتان 9                      --                       --

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/686  جتاري جزئي
املدعي/  ان  الق��ام��ة مب��ا  ف���ردان عظم حممد عظم جم��ه��ول حم��ل   -1 / امل��دع��ي عليه  اىل 
عبداهلل  �شعيد  عبداهلل  دب��ي وميثله:خليفة  ف��رع   - )م(  ���ص.م.ب  الو���ش��ط(  )ال�شرق  اميك�ص 
بن هويدن الكتبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره��م   )121.866/85(
ال�شداد والزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
املوافق  2017/5/3   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/981  جتاري جزئي

القامة مبا  الغيثي جمهول حمل  املدعي عليه / 1- ط��ارق �شالح عبداهلل حمد  اىل 
�شيف  �شامل  �شيف  وميثله:ح�شة  العامري  بخيت  حم�شن  حممد  عبري  امل��دع��ي/  ان 
اجلابري قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)178.000( درهم �شامل قيمة التعوي�ص والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
املوافق   التام.   وح��ددت لها جل�شة يوم الربعاء  ال�شداد  9% من تاريخ املطالبة وحتى 
2017/5/3   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .

رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1133  جتاري جزئي

كونرتاكتور   -2 ����ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  كونرتاكرت  �شركة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
امتياز �شعبان علي  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ م�شرف ال�شارقة ال�شالمي 
- �ص م ع - وميثله:احمد علي ر�شا ابراهيم البناي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وقدره  املنا�شب  بالتعوي�ص  واحلكم  دره��م    )1.333.686/23( وق��دره  مببلغ  املطالبة 
قد  الدعوى  بان  )علما  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )100.000( مبلغ 
لها  وح��ددت  اجلزئية(.  التجارية  املحكمة  اىل  الكلية  التجارية  املحكمة  من  احيلت 
جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/5/10  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/976  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- فيرتا لال�شتثمارات �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأقام عليك  ا���ص.اي وميثله:فادي هايل احل��وراين قد  انكوربوريتد  اوفر�شيز  تران�شميد 
درهم   )158.931.75( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
باملديونية  تاريخ �شدور القرار  والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
وال من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق  
2017/5/3   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/803  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1- ب���در خ��ال��د اح��م��د ال�����ش��ب��اح  جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان 
عليك  اأق��ام  قد  )امل�شرف(  اخلارجية  والتجارة  لال�شتثمار  العربي  امل�شرف  املدعي/ 
وقدره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
التام والزامه  ال�شداد  )109.051( دره��م  والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى 
بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 
2017/5/11  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، نخطركم بانه مت تعديل الطلبات . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1307  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �شيخة �شامل بالل مبارك املهريي جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  ���ص.م.ع قد  الهالل  املدعي/ م�شرف  ان  مبا 
والر�شوم  دره����م    )83486.66( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/9  
اأو من  Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/632  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- علي ح�شن علي ابراهيم الزعابي جمهول حمل القامة مبا 
قد  علي  اآل  الناخي  غريب  خمي�ص  وميثله:عبداهلل  الهالل  م�شرف  املدعي/  ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده بان يوؤدي للم�شرف 
بذمه  املرت�شدة  املديونية  عن  عبارة  دره��م   )593.237.38( وق��دره  مبلغ  املتنازع 
ي��وم اخلمي�ص  لها جل�شة  والت��ع��اب.   وح��ددت  وامل�شاريف  والر�شوم  املتنازع �شده 
مكلف  فاأنت  لذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  �ص   9.30 ال�شاعة   2017/5/11 املوافق 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/168  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1- زهرة حممد احمد  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 

حليمه بي داود مبارك وميثله:احمد ح�شن حممد عبداهلل املازمي  قد اأقام عليك 

الدعوى ومو�شوعها دعوى مطالبة ت�شليم الوحدة العقارية )الفيال(. وحددت لها 

 Ch 2.E.21 جل�شة يوم  الثالثاء املوافق  2017/5/2   ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة

من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/627  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ح�شن طارق مطر مبارك الدوي�ص  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �شركة البحرية الوطنية للتامني وميثله : ماجد حممد ال�شيخ احمد بن 
ال�شيخ ح�شن اخلزرجي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
 %12 والفائدة  املحاماة  اتعاب  و  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   12.000( وق��دره  مببلغ 
من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني   املوافق  
2016/5/8   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/654  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �شادي عدنان فايز احلداد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
عليك  اأق��ام  قد  ال�شباغ  يو�شف  عبدالعزيز  احمد  وميثله:منى  الوطني  الحت��اد  بنك 
وقدره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
مع  دره��م(  ع�شر  و�شتة  و�شتمائة  ال��ف  وارب��ع��ون  وخم�شة  )�شتمائة  دره��م   )645.616(
و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  ال��دع��وى  رف��ع  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة 
اتعاب  وامل�����ش��اري��ف وم��ق��اب��ل  ب��ال��ر���ش��وم  امل��دع��ي عليه  ال���زام  م��ع  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م 
املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/5/4 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1846  جتا ري  كلي                                        

اىل املحكوم عليهم/1- دبي لتجارة ال�شكراب ذ.م.م 2- اي ان ام للمعادن ذ.م.م 3- م�شنع دبي 
توزا�ص  مري  مو�شوي  �شبري   -5 نقوي  عبا�ص  �شري  �شيد   -4 ذ.م.م  املعدنية  املخلفات  لتدوير 
بان املحكمة  الرب �شيد مويزور راب  جمهويل حمل القامة نعلنكم  امتياز  علي مو�شوي 6- 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/3/30  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/بنك ابوظبي 
التجاري حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بالزام املدعي عليهم بالت�شامن بان يوؤدوا للمدعي 
مبلغ )1.794.786.62( درهم )فقط مليون و�شبعمائة وت�شعون الف و�شبعمائة و�شتة وثمانون 
قيد  التايل  اليوم  من  املبلغ  ذلك  على  �شنويا   %9 بواقع  الفائدة  فل�شا(  و�شتون  واثنان  درهما 
الدعوى احلا�شل يف:2016/4/30 والزامكم امل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/240  جتا ري  كلي                                        

اىل املحكوم عليه/1- فرادا�شاري م��ورايل  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
ابوظبي  ل�شالح/بنك  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/3/30 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�شتها 
التجاري )فرع( حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي 
والفوائد  فل�شا  وت�شعون  درهما  و�شتون  واربعة  ومائتني  الفا  واثنان وخم�شون  )�شتمائة  مبلغ 
القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ قيد النزاع يف:2016/11/9 وحتى ال�شداد التام والزمت 
املدعي عليه امل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/222  عقاري كلي
ان  املدعي عليه / 1-خليل عبد احلميد عبد احلميد جمهول حمل القامة مبا  اىل 
املدعي /  �شركة متويل - �ص.م.ع  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ 
عليه  املدعي  وال��زام  ومالحقها  الدعوى  مو�شوع  بالتملك  املنتهية  الج��ارة  اتفاقيتي 
تعوي�شا  دره��م   )223.590( وق���دره  مبلغ  ب���اداء  عليه  امل��دع��ي  ال���زام  ال��ع��ق��ارات  بت�شليم 
للمدعية عن خ�شارة قيمة العقارات والر�شوم وامل�شاريف والتعاب. وحددت لها جل�شة 
يوم الحد املوافق 2017/5/14   ال�شاعة 11.00 �ص بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/236  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-في�شل م�شعود ظفر م�شعود جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/  بنك دبي ال�شالمي �ص.م.ع وميثله:احمد مهري خمي�ص عبيد بن م�شحار  قد اأقام 
 3 امل��وؤرخ  بالتملك  املنتهيه  اليجاره  عقد  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
والر�شوم  كتعوي�ص  دره��م  وق��دره )478.169(  عليه مببلغ  املدعي  وال��زام   2008 يوليو 
لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف 
جل�شة يوم الحد املوافق 2017/5/7   ال�شاعة 09.30 �ص بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )5569 /2016 (

املنذر : بنك اأبوظبي الوطني 
املنذر اإليه :  ماهيندير بايل بايل بهومي�شوير 

درهم   )140،785.36( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  
وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
نوع  من   ) دبي   /N/ خ�شو�شي   /26442  ( رقم  ال�شيارة  على  التنفيذية 
املنذر مع حفظ كافة  ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل  )�شيفروليه كومارو 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 22749
ب�اإ�ش��م : يونيليفر بي ال �شي

وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
بتاريخ : 1998/05/03 وامل�ش�جلة حتت رقم : 14975 

الفئة : 30
املنتجات : اآي�ص كرمي ، مثلجات مائية ، حلويات جممدة ، م�شتح�شرات لإعداد الب�شائع 

�شالفة الذكر.
ال�شرتاطات: احلماية للعالمة يف جمملها.

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ش�نوات  ع�ش�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ش�تظل 
احلماية يف 2017/07/22 وحتى تاريخ 2027/07/22

ق�س�م العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  30  اإبريل 2017 العدد 12007

EAT 5116

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي  وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 94656
ب�اإ�ش��م : كوردي�ص كوربوري�ش�ن

الوليات   ،  94555 كاليفورنيا   ، فرميونت   ، ب��ارك��واي  ب���ادري  با�شيو   6500  : وعنوانه 
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 2008/10/28 وامل�ش�جلة حتت رقم : 91684 
الفئة : 10

املنتجات : اأجهزة طبية ت�شتخدم لت�شهيل عملية التنام الوعيه الدمويه.
ال�شرتاطات : 

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ش�نوات  ع�ش�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ش�تظل 
احلماية يف 2017/05/15 وحتى تاريخ 2027/05/15

ق�س�م العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  30  اإبريل 2017 العدد 12007

EAT 32169

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

 
املودعة حتت رقم  95038

با�شم  جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
وعنوانه  وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�شي ، 89330 7001- 

، الوليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ  2008/10/29 امل�شجلة حتت رقم  91697  

الفئة  9
املنتجات : عد�شات ت�شحيح النظر مبا يف ذلك العد�شات الال�شقه.

ال�شرتاطات 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف   2017/05/23 وحتى تاريخ  2027/05/23
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  30  اإبريل 2017 العدد 12007

EAT 32255

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم  22642
با�شم  هندو�شتان ليفر ليمتد

وعنوانه  هندو�شتان ليفر هاو�ص ليجال ديبارمتنت 165 باكباي ريكالمي�شن ، مامباي 400 020 
، الهند.

بتاريخ  1999/04/26 امل�شجلة حتت رقم  20631  
الفئة  30

املنتجات :        القهوة ، ال�شاي ، الكاكاو ، ال�شكر ، الأرز ، القمح ، دقيق القمح  وامل�شتح�شرات 
، البهارات ، الدقيق الأ�شمر والطحني ، م�شتح�شرات الدقيق امل�شنوعة من  الأخ��رى  احلبوب 
احلبوب ، اخلبز ، الب�شكويت ، الكعك ، احللويات ، الثلج ، الع�شل ، م�شحوق اخلبازة ، امللح ومرق 

التوابل والواقعة يف الفئة 30
ال�شرتاطات 

يف    احلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�شتظل 
2017/07/15 وحتى تاريخ  2027/07/15

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  30  اإبريل 2017 العدد 12007

EAT 105589

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

97473 : املودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ش��م : يونيليفر بي ال �شي

وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
بتاريخ : 2013/04/03 وامل�ش�جلة حتت رقم : 97473 

الفئة : 3
، مزيالت  ، الزيوت العطرية  ، كولونيا  التواليت ، عطر بعد احلالقة  ، ماء  ، العطور  املنتجات : ال�شابون 
الروائح الكريهة وم�شادات العرق ، م�شتح�شرات العناية بفوة لراأ�ص وال�شعر ال�شامبوهات والكوندي�شرنز ، 
ملونات ال�شعر ، م�شتح�شرات ت�شفيف ال�شعر ، م�شتح�شرات التواليت غري الطبية ، م�شتح�شرات احلمام 
احلالقة  م�شتح�شرات   ، للب�شرة  ولو�شن  وك��رمي��ات  زي��وت   ، بالب�شرة  العناية  م�شتح�شرات   ، وال�شتحمام 
بالتعر�ص  الب�شرة  م�شتح�شرات ل�شمرار   ، ال�شعر  ازال��ة  م�شتح�شرات   ، وبعد احلالقة  قبل  وم�شتح�شرات 
 ، فازلني   ، املكياج  م�شتح�شرات   ، التجميل  م�شتح�شرات   ، ال�شم�ص  من  الوقاية  م�شتح�شرات   ، لل�شم�ص 
م�شتح�شرات العناية بال�شفاه بودرة التلك ، غزل قطني واأعواد القطن ، �شمادات التجميل ، مناديل م�شربة 
جتميلى  معجون   ، جتميلية  اأقنعة   ، للتنظيف  مبللة  �شمادات   ، التجميل  لأغ��را���ص   ) )لو�شن  بغ�شولت 

للوجه.
ال�شرتاطات:

و�ش�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2017/07/16 
وحتى تاريخ 2027/07/16

ق�س�م العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  30  اإبريل 2017 العدد 12007

EAT 66734

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

 
املودعة حتت رقم  96441

با�شم  جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
وعنوانه  وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�شي ، 89330 7001- 

، الوليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ  2009/04/21 امل�شجلة حتت رقم  94481  

الفئة  5
املنتجات : م�ش�تح�شرات �شيدلنية ب�شرية.

ال�شرتاطات 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف   2017/06/21 وحتى تاريخ  2027/06/21
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  30  اإبريل 2017 العدد 12007

EAT 32445

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

 
املودعة حتت رقم  97868

با�شم  جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
وعنوانه  وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�شي ، 89330 7001- 

، الوليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ  2009/05/04 امل�شجلة حتت رقم  94670  

الفئة  5
املنتجات : م�ش�تح�شرات �شيدلنية.

ال�شرتاطات 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف   2017/07/24 وحتى تاريخ  2027/07/24
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  30  اإبريل 2017 العدد 12007

EAT 33043

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم  97880
با�شم  جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

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

بتاريخ  2009/04/27 امل�شجلة حتت رقم  94590  
الفئة  10

املنتجات : احلقن واملحاقن التي ت�شتعمل حلقن امل�ش�تح�شرات �شيدلنية.
ال�شرتاطات 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلماية يف   2017/07/24 وحتى تاريخ  2027/07/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  30  اإبريل 2017 العدد 12007

EAT 33044

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم  97410
با�شم  مدماك العقارية  �ص.ذ.م.م

وعنوانه  �ص.ب 6316 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ  2009/04/20 امل�شجلة حتت رقم  94473  

الفئة  37
املنتجات : اإن�شاء املباين والإ�شالح وخدمات الرتكيب اأو التجميع ، الإ�شراف على اإن�شاء 

املباين ، عزل املباين ، خدمات املعلومات )الإن�شاءات( ، خدمات املعلومات )الإ�شالح(.
ال�شرتاطات 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلماية يف   2017/07/15 وحتى تاريخ  2027/07/15

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  30  اإبريل 2017 العدد 12007

EAT 32932

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم  97412
با�شم  مدماك العقارية  �ص.ذ.م.م

وعنوانه  �ص.ب 6316 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ  2009/04/20 امل�شجلة حتت رقم  94472  

الفئة  36
 ، العقارات  تثمني   ، املباين  تاأجري   ، العقارات  تاأجري   ، العقارية  ال�شوؤون   : املنتجات 
العقارات  ، وكالت  واملباين  العقارات  ال�شتثمار يف  العقارات،  اإدارة   ، العقارات  �شم�شرة 

، التقييم املايل للعقارات. 
ال�شرتاطات 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلماية يف   2017/07/15 وحتى تاريخ  2027/07/15

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  30  اإبريل 2017 العدد 12007

EAT 32933

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  املالك: عني ال�شم�ص لتجارة ادوات ومعدات الور�ص 
AMT AUTOMAXTOOLS :ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:268364       بتاريخ:2017/2/16 م
با�ش��م:عني ال�شم�ص لتجارة ادوات ومعدات الور�ص ذ.م.م

وعنوانه:دولة المارات العربية املتحدة اإمارة ال�شارقة ال�شناعية رقم 2 ال�شارع الثاين ال�شناعي حمل رقم 1 
ملك م�شطفى �شعيد مرت�شى و�شركاه هاتف: 0552176969 �شندوق الربيد 34073

ال�شارقة  autotools11@gmail.com امييل 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:12 املركبات واجهزة النقل الربي او اجلوي او املائي. 

AMT باللون الزرق ب�شكل مميز ومن اعالها �شكل  و�شف العالمة:العالمة التجارية عبارة عن احرف 
�شيارة باللون الزرق ومن اجلهة الي�شرى �شكل مربعات �شغرية باللون البي�ص والزرق والرمادي ومن حتت 

العالمة التجارية كلمة AUTOMAXTOOLS باللغة الالتينية باللون الرمادي ب�شكل مميز. 
ال�ش��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  30  اإبريل 2017 العدد 12007

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30

اإع����������الن
ال�شميمي  ال�ش�����ادة/جنم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2086074:للحالقة الرجالية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي �شعيد مبارك حممد املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد حممد حمد م�شاعد املن�شوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا تامي برجر

رخ�شة رقم:CN 2254766  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*3.85 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/كافترييا تامي برجر
TIME BURGER CAFETERIA

اىل/مطعم بريفكت برجر    
PERFECT BURGER RESTAURANT

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم )5610001(
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات تو�شيل الطلبات )8299010(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(
تعديل ن�شاط/حذف حت�شري احللوى واحللويات ال�شعبية )5621007(

تعديل ن�شاط/حذف م�شروبات باردة و�شاخنة )5630004(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  املالك: من�شور لتجارة مواد البناء ذ.م.م
Iucido Sanitary Ware :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:267477       بتاريخ:2017/2/1 م
با�ش��م:من�شور لتجارة مواد البناء ذ.م.م

وعنوانه:المارات العربية املتحدة ال�شارقة ال�شناعية �شارع امللك في�شل هاتف 065327088 فاك�ص 065327098 
�شندوق الربيد: 83456 امييل eng.mohannad.mansour@gmail.com ال�شارقة 

وو�شالتها  احلمام  كرا�شي  مثال  ال�شحية  الدوات  بالفئة:11  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
ومغا�شل احلمام وو�شالتها وخالطات املاء النحا�شية وامللونه وو�شالت احلمام املرنه املعدنية والبال�شتيكية 
املفردة  واحلنفيات  �شتيل  ال�شتانل�ص  من  امل�شنوعة  الغ�شيل  واحوا�ص  والبانوهات  احلمامات  واك�ش�شوارات 
الر�شية  وامل�شايف  باحلمامات  اخلا�شة  واملعدنية  امللونه  البال�شتيكية  وال�شطافات  )ال��زاوي��ة(  وامل��زدوج��ة 

املعدنية والبال�شتيكية والواح م�شارب ال�شتحمام املعدنية والبال�شتيكية والزجاجية امللونه. 
و�شف العالمة:كلمة Iucido بالحرف الالتينية و�شكل اخلط مطابق لل�شورة باألوان خمتلفه مع وجود 

�شعاع على اخر حرف. 
ال�ش��رتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها والتنازل عن الكلمات Sanitary Ware على حدة يف الو�شع 

العادي باعتبارها و�شفيه. 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  30  اإبريل 2017 العدد 12007

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 املالك: الذهب ال�شود لتجارة الفحم واحلطب �ص.ذ.م.م 
ONEZONE :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:268355       بتاريخ:2017/02/16 م
با�ش��م:الذهب ال�شود لتجارة الفحم واحلطب �ص.ذ.م.م

وعنوانه:دولة المارات العربية املتحدة امارة دبي الق�شي�ص ال�شناعية م�شتودع رقم 3 ملك عقارات حكومة 
دبي هاتف: 0509361363 فاك�ص: 042675474 �شندوق الربيد:86531  

امييل esmaeilkarim1971@gmail.com دبي 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34 التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب. 

و�شف العالمة:العالمة التجارية عبارة عن �شكل حرف Z باللغة الالتينية باللون الربتقايل ب�شكل مميز 
وبداخله مكتوب رقم 1 ومن ال�شفل كلمة ONEZONE باللغة الالتينية باللون الربتقايل ب�شكل مميز. 

ال�ش��رتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  30  اإبريل 2017 العدد 12007

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 املالك: الذهب ال�شود لتجارة الفحم واحلطب �ص.ذ.م.م 

CAM2 CHARCOAL PREMIUM LIGHTER FLUID :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:268350       بتاريخ:2017/02/15 م
با�ش��م:الذهب ال�شود لتجارة الفحم واحلطب �ص.ذ.م.م

وعنوانه:دولة المارات العربية املتحدة امارة دبي الق�شي�ص ال�شناعية م�شتودع رقم 3 ملك عقارات حكومة 
دبي هاتف: 0509361363 فاك�ص: 042675474 �شندوق الربيد:86531  

امييل esmaeilkarim1971@gmail.com دبي 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34 التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب. 

مميز  بخط  الالتينية  باللغة  ال�شود  باللون   CAM2 كلمة  عن  عبارة  التجارية  العالمة:العالمة  و�شف 
الحمر  باللون   CHARCOAL PREMIUM LIGHTER FLUID حتتها  وم��ن  ا�شود  خط  وبجانبها 

وال�شود ومن حتتها خط ا�شود ومن ال�شفل �شكل علم مموج باللون ال�شود على البي�ص. 
ال�ش��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  30  اإبريل 2017 العدد 12007

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 املالك: الذهب ال�شود لتجارة الفحم واحلطب �ص.ذ.م.م 

190g ENERGAS :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:268352       بتاريخ:2017/02/15 م
با�ش��م:الذهب ال�شود لتجارة الفحم واحلطب �ص.ذ.م.م

وعنوانه:دولة المارات العربية املتحدة امارة دبي الق�شي�ص ال�شناعية م�شتودع رقم 3 ملك عقارات حكومة 
دبي هاتف: 0509361363 فاك�ص: 042675474 �شندوق الربيد:86531  

امييل esmaeilkarim1971@gmail.com دبي 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34 التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب. 

g باللون الحمر ومن حتتها  و�شف العالمة:العالمة التجارية عبارة عن �شكل دبة غاز بداخلها رقم 190 
�شمعه احمر اللون ومن ا�شفلها كلمة ENERGAS باللغة الالتينية بخط ا�شود ب�شكل مميز. 

ال�ش��رتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  30  اإبريل 2017 العدد 12007

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 املالك: الذهب ال�شود لتجارة الفحم واحلطب �ص.ذ.م.م 

Fire Best Environmentally Friendly BBQ CHARCOAL :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:268353       بتاريخ:2017/02/16 م
با�ش��م:الذهب ال�شود لتجارة الفحم واحلطب �ص.ذ.م.م

وعنوانه:دولة المارات العربية املتحدة امارة دبي الق�شي�ص ال�شناعية م�شتودع رقم 3 ملك عقارات حكومة 
دبي هاتف: 0509361363 فاك�ص: 042675474 �شندوق الربيد:86531  

امييل esmaeilkarim1971@gmail.com دبي 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34 التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب. 

و���ش��ف ال��ع��الم��ة:ال��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة ع��ب��ارة ع��ن م�شتطيل ا���ش��ود ب��داخ��ل��ه م��ن الع��ل��ى ج��ه��ة ال��ي�����ش��ار �شكل 
اليمنى �شكل زه��رة بجانبها كلمة  باللون الخ�شر ومن اجلهة   Fire Best ورق��ة �شجرة من فوقها كلمة 
Environmentally Friendly باللون الخ�شر وال�شود ومن حتتها كلمة Fire Best باللون الحمر 
باللون  ن��ار  �شكل  وم��ن حتتها   BBQ CHARCOAL كتابة  م�شتطيل  بداخل  وم��ن حتتها  ب�شكل مميز 
الحمر ومن اجلهة اليمنى �شكل حطب باللون البني ومن اجلهة الي�شرى �شكل فحم �شداد�شي ال�شكل باللون 

الرمادي. 
ال�ش��رتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها والتنازل عن الكلمات firs ، charcoal كل على حدة يف الو�شع 

العادي. 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  30  اإبريل 2017 العدد 12007

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 املالك: الذهب ال�شود لتجارة الفحم واحلطب �ص.ذ.م.م 

interimex :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:268354       بتاريخ:2017/02/16 م
با�ش��م:الذهب ال�شود لتجارة الفحم واحلطب �ص.ذ.م.م

وعنوانه:دولة المارات العربية املتحدة امارة دبي الق�شي�ص ال�شناعية م�شتودع رقم 3 ملك عقارات حكومة 
دبي هاتف: 0509361363 فاك�ص: 042675474 �شندوق الربيد:86531  

امييل esmaeilkarim1971@gmail.com دبي 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34 التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب. 

ب��ال��ل��ون الخ�����ش��ر وبجانبها كلمة  ل��ل��ك��رة الر���ش��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة ع��ب��ارة ع��ن �شكل  ال��ع��الم��ة:ال��ع��الم��ة  و���ش��ف 
interimex باللغة الالتينية باللون الخ�شر ب�شكل مميز ومن ا�شفل كلمة interi خط باللون الخ�شر 

ومن ا�شفل كلمة mex خط باللون الحمر. 
ال�ش��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  30  اإبريل 2017 العدد 12007

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30

اإع����������الن
وال�شيانة  للمقاولت  م�شبح  ال�ش�����ادة/�شيف  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم:CN 1101035  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل حممد �شليم الورع العفاري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيف م�شبح �شعيد علي املزروعي
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/�شيف م�شبح للمقاولت وال�شيانة العامة
اىل/وادي المل للمقاولت العامة    

WADI ALAML GENERAL CONTRACTING
تعديل عنوان/من Building Owner Name من مكتب رقم M4 قطعة رقم 93 

اىل مالك: ال�شيد عبدالرحمن عبدالرحيم احمد واخرين
Mezanine من - اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان

تعديل ن�شاط/حذف �شيانة املباين )4329901(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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كهرباء ال�سارقة تبحث يف تون�ص تعزيز التعاون 
يف جمال كفاءة الطاقة وتر�سيد ال�ستهالك

•• ال�صارقة-وام: 

بال�شركة  امل�شوؤولني  من  عدد  مع  ال�شارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  وفد  بحث 
التون�شية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم يف الطاقة باجلمهورية 
التون�شية �شبل تعزيز التعاون يف جمال الطاقة وتبادل الأبحاث والدرا�شات 
خالل  خا�شة  ال�شتهالك  وتر�شيد  الطاقة  ك��ف��اءة  جم��ال  يف  املتخ�ش�شة 
اأوقات الذروة التي تزيد فيها ن�شبة ال�شتهالك . كما بحث الوفد - �شمن 
جولته يف عدد من الدول العربية - ت�شافر اجلهود لتخاذ الإجراءات التي 
واأكد  العربية.  ال��دول  م�شتوى  على  الرت�شيد  �شاعة  مبادرة  جناح  ت�شمن 
�شعادة الدكتور املهند�ص را�شد الليم رئي�ص هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة اأن 
الهيئة ت�شعى لت�شافر اجلهود وح�شد جميع املوؤ�ش�شات والأف��راد والتعاون 
مع خمتلف اجلهات املحلية والعربية والدولية لتحقيق التنمية امل�شتدامة 
البيئة  وح��م��اي��ة  ال��ك��رب��ون��ي��ة  الن��ب��ع��اث��ات  وتقليل  ال���ش��ت��ه��الك  وتخفي�ص 
والتوعية بخطورة الأحمال الزائدة من خالل ا�شرتاتيجية وا�شحة واأ�ش�ص 
ومعايري حمددة لإحداث تغيري يف املفاهيم اخلا�شة با�شتخدامات الطاقة. 
واأ�شار اإىل اأن مبادرة �شاعة الرت�شيد التي اأطلقتها الهيئة واعتمدها �شاحب 
الأعلى  املجل�ص  القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
حتى   2:30 ال�شاعة  م��ن  ع��ام  ك��ل  م��ن  يوليو  اأول  لتكون  ال�شارقة  حاكم 
3:30 ع�شرا وهي ال�شاعة التي يزداد فيها الطلب على التيار الكهربائي 
ال�شتخدام  باأهمية  الوعي  تنمية  اإىل  تهدف  ال��ذروة  اإىل  الأحمال  وت�شل 
الأمثل للطاقة وتخفي�ص النبعاثات الكربونية من خالل اإغالق الأجهزة 

الغري �شرورية والهتمام بال�شيانة الدورية.
والأبحاث  الدرا�شات  على  تعتمد  ال�شارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  ان  واأو�شح 
الأبحاث  مراكز  كربى  مع  والتعاون  عملها  جم��الت  لتطوير  املتخ�ش�شة 
واجلامعات وال�شركات املحلية والعربية والعاملية يف م�شرية التطوير التي 
ب�شفة خا�شة  ال�شارقة  واإم���ارة  عامة  ب�شفة  الإم���ارات  اأن  ..م��وؤك��داً  بداأتها 
على  والعتماد  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  جم��ال  يف  كبرياً  �شوطاً  قطعت 

الطاقات املتجددة و�شباقة يف جمال املبادرات التي حتافظ على البيئة.
واملراقبة  التحكم  مركز  اإدارة  مدير  امل��ا���ص  ���ش��رور  عثمان  املهند�ص  وق��ال 
ا�شتق�شائية  درا�شة  على  بناء  الرت�شيد  �شاعة  حتديد  مت  انه  الوفد  رئي�ص 
اأن  الدرا�شة  وبينت  �شنوات  خم�ص  خالل  الطاقة  ا�شتهالك  معدلت  حول 
اأعلى معدل لال�شتهالك يكون يف اأول يوليو وذلك تزامناً مع ارتفاع درجات 

احلرارة خا�شة عندما يتوافق مع �شهر رم�شان املبارك .

»القدرة القاب�سة« ت�ستحوذ على »الريان لال�ستثمار« 
مبليار درهم وت�سدر �سندات بـ 250 مليون درهم 

•• اأبوظبي-وام:

للعام  دره���م  م��الي��ني   206 م��ن  القاب�شة”  “القدرة  اأرب���اح  ���ش��ايف  ارت��ف��ع 
�شعادة خليفة يو�شف  وقال   .  2016 264 مليون درهم يف  اإىل   2015
العمومية  اجلمعية  اج��ت��م��اع  خ��الل  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب  خ���وري 
رائدا  �شريكا  ت��ك��ون  لأن  تتطلع  ال�شركة  اإن   2016 ال��ع��ام  ع��ن  ال�شنوي 
ذلك  نحو  ت�شري  العاملي وهي  امل�شتوى  ال�شتثمار على  ومف�شال يف جمال 
عائدات  اإجمايل  حققت  القاب�شة  القدرة  اأن  وذك��ر  وثابتة.  واثقة  بخطى 
عال  ربحية  هام�ص  على  2016 وحافظت  للعام  دره��م  مليار  ح��وايل  بلغ 
و�شل اإىل 39 باملائة مما عزز قدرتها على حت�شني اأداء ربحيتها على �شوء 
اتباع �شيا�شة �شبط امل�شاريف الإداري��ة التي انخف�شت بن�شبة كافية لرفع 
كفاءة اأداء ال�شركة ولت�شل ربحيتها اإىل 264 مليون درهم للعام 2016 
ومع الزيادة يف الربحية حت�شن اأي�شا �شايف العائد على ال�شهم لريتفع من 
الواحد  لل�شهم  فل�ص   43.9 اإىل   2015 يف  الواحد  لل�شهم  فل�ص   34.4
لأ�شهم  ال���ش��ت��ح��واذ  عملية  على  امل�شاهمون  وواف���ق   . يليه  ال���ذي  ال��ع��ام  يف 
�شركة الريان لال�شتثمار من خالل �شفقة تبادل لالأ�شهم و�شلت قيمتها 
القدرة  املليار درهم وذلك من خالل موافقة  اإىل ما يزيد عن  الإجمالية 
مليون   210،4 ح��وايل  باإ�شدار  املدفوع  مالها  راأ���ص  زي��ادة  على  القاب�شة 
�شهم جديد ل�شراء اأ�شهم الريان لال�شتثمار من خالل عملية اكتتاب عيني 
وتبادل لالأ�شهم والتي �شتبداأ يف الأول من مايو 2017 وتنتهي يف 30 من 
“الريان”  ت�شبح  الأ�شهم  وتبادل  ال�شتحواذ  وبعد عملية    . نف�شه  ال�شهر 
اإحدى ال�شركات التابعة ل�لقدرة وي�شاف اأ�شماء امل�شاهمني فيها اإىل قاعدة 
م�شاهمي �شركة القدرة القاب�شة . تاأتي عملية ال�شتحواذ هذه لرفع قيمة 
اإجمايل اأ�شول �شركة القدرة القاب�شة اإىل ما يقارب 4 مليارات درهم �شمن 
حقوق  قيمة  �شايف  ولتدعيم  امل�شاهمني  كافة  مل�شلحة  ا�شرتاتيجية  خطة 
م�شتدامة  م�شادر  من  ال�شركة  مداخيل  زيادة  اإمكانية  وتثبيت  امل�شاهمني 
ومتنوعة. واأعلنت ال�شركة عزمها اإ�شدار �شندات مع اإلزامية التحويل اإىل 
اإنفاذا لقرار امل�شاهمني يف اجتماع  250 مليون درهم وذلك  اأ�شهم بقيمة 
اأن  2015 والتي مبوجبه وافقوا على  اجلمعية العمومية ال�شنوية للعام 

تكون اأف�شلية الكتتاب لهذه ال�شندات مل�شاهمي ال�شركة .

خرباء يوؤكدون اأهمية ال�سرتاتيجية اخلليجية 
لالإعالم البرتويل يف حتقيق التنمية امل�ستدامة 

•• اأبوظبي - وام:

البرتويل  ال�شرتاتيجية اخلليجية لالإعالم  اأهمية  الإع��الم  اأكد خرباء يف 
ودورها يف تعزيز التوا�شل بني الإعالم وقطاع النفط والغاز يف دول اخلليج 
ذلك  العمرانية. جاء  والنه�شة  والتقدم  للتطور  الأ�شا�شي  العامل  باعتباره 
الذي  ال��ت��ع��اون  ل���دول جمل�ص  ال��ب��رتويل  الإع����الم  ف��ع��ال��ي��ات ملتقى  خ���الل 
اأبوظبي دورته الثالثة حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة  ا�شت�شافت 
بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة “حفظه اهلل” وبتنظيم من وزارة الطاقة. و 
اأ�شار اخلرباء اإىل اأهمية اختيار الر�شائل الإعالمية وال�شرتاتيجية الهادفة 
الطبيعية  امل��وارد  على  للمحافظة  وحتفزه  امل�شتقبل  جيل  فكر  تغذي  التي 
لتحقيق التنمية امل�شتدامة. و�شدد اخلرباء على �شرورة اأن يكون الإعالمي 
م�شوؤول عن كل ما يكتب واأن يتوخى الدقة و يتاأكد من املعلومات قبل ن�شرها 
مع البتعاد عن نقل وترجمة الأخبار واملعلومات ال�شلبية وغري الدقيقة . و 
ناق�ص اخلرباء اأهمية ال�شرتاتيجية اخلليجية لالإعالم البرتويل ودورها يف 
تعزيز التوا�شل بني الإعالم وقطاع النفط والغاز لتحقيق التنمية امل�شتدامة 
باملعلومات  الإمل��ام  باملعرفة مع  الإعالمي  اأن يتحلى  اإىل �شرورة  . م�شريين 

املتخ�ش�شة حتى يتمكن من امل�شاركة يف العملية التنموية .

خالل اجتماع يف خورفكان مع اأ�سحاب ال�سركات مب�ساركة اك�سبو ال�سارقة

غرفة ال�سارقة تبحث �سبل تطوير �سناعة املعار�ص يف املنطقة ال�سرقية
•• ال�صارقة-الفجر:

بحثت غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة مع 
تنظيم  �شركات  اأ�شحاب  من  جمموعة 
واإدارة املعار�ص يف املنطقة ال�شرقية من 
املعار�ص  �شناعة  واق��ع  ال�شارقة،  اإم���ارة 
وحتدياتها و�شبل تطويرها، مبا ي�شمن 
يف  تنظيمها  امل���زم���ع  ال��ف��ع��ال��ي��ات  جن���اح 
ال�شرقية  امل��ن��ط��ق��ة  م����دن  م���ن  ال��ع��دي��د 

خالل الفرتة املقبلة.
واأك����دت ال��غ��رف��ة خ��الل اج��ت��م��اع عقدته 
ع����ل����ى ه����ام���������ص م���ل���ت���ق���ى خ����ورف����ك����ان 
الق���ت�������ش���ادي ال�����ذي ن��ظ��م��ت��ه م����وؤخ����راً، 
ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  دعم  على  حر�شها 
�شناعة  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
امل��ع��ار���ص وامل����وؤمت����رات، وم�������وؤازرة رواد 
بهذا  ال�شتثمار  يف  والراغبني  الأعمال 
املزايا والت�شهيالت  املجال عرب تقدمي  
انطالقتهم،  ت�����ش��ه��ي��ل  يف  ت�����ش��ه��م  ال��ت��ي 
القطاع  ه���ذا  ح��رك��ة  تن�شيط  وب��ال��ت��ايل 

احليوي.
وتراأ�ص الجتماع �شعادة عبد اهلل �شلطان 
غرفة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ال��ع��وي�����ص 
عدد  بح�شور  ال�شارقة،  و�شناعة  جتارة 
من اأع�شاء جمل�ص ادارة الغرفة، و�شعادة 
الرئي�ص  امل���دف���ع  ���ش��ي��ف حم��م��د ج��ا���ش��م 
رئي�ص  ال�شارقة  اك�شبو  ملركز  التنفيذي 
واملوؤمترات  للمعار�ص  العربي  الحت��اد 
م�شاعد  ام��ني  احمد  وحممد  ال��دول��ي��ة، 
والأعمال،  الت�شال  العام لقطاع  املدير 
مدير  اجل����������روان  را������ش�����د  واإب�����راه�����ي�����م 
وخليل  الق��ت�����ش��ادي��ة،  ال��ع��الق��ات  ادارة 
مدير  ال���ف���روع  ادارة  م��دي��ر  امل��ن�����ش��وري 

اك�شبو خورفكان، ا�شافة اىل م�شوؤولني 
بقطاع  املعنية  احلكومية  ال��دوائ��ر  م��ن 
ال�شرقية،  ب��امل��ن��ط��ق��ة  امل��ع��ار���ص  تنظيم 
ال�شركات  اأ�شحاب  من  ع��دد  ومب�شاركة 
ورواد الأعمال وال�شخ�شيات العتبارية 

التي ح�شرت امللتقى.
ويف م�شتهل الجتماع، اأكد �شعادة عبداهلل 
�شلطان العوي�ص، حر�ص �شاحب ال�شمو 
ال�����ش��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي 
املعار�ص  �شناعة  تطوير  على  ال�شارقة، 
تناف�شيتها  وت��ع��زي��ز  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  يف 
على  لتحافظ  بها  امل�شتمر  والنهو�ص 
التي  امل���دن  اأه���م  م��ن  ك��واح��دة  مكانتها 

تقود �شناعة املعار�ص يف املنطقة، منوهاً 
باأهمية هذه ال�شناعة ودورها يف تنمية 
ع���ام م��ن خ���الل دعم  الق��ت�����ش��اد ب�شكل 
وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  قطاعات 

ب�شكل خا�ص.
ال�شمو حاكم  اإن �شاحب  العوي�ص  وقال 
املعار�ص  ك��اف��ة  بتطوير  وّج���ه  ال�شارقة 
الإم���ارة  مناطق  ت��ق��ام يف خمتلف  ال��ت��ي 
“اك�شبو  مب�����ش��ت��وى  ل���ت���ك���ون  وم���دن���ه���ا 
نوعية  نقلة  ت�شكل  وبحيث  خورفكان”، 
املعار�ص  تنظيم  لقطاع  م�شافة  وقيمة 
الغرفة  حر�ص  عن  معرباً  ال�شارقة،  يف 
على حتقيق توجيهات القيادة احلكيمة 
و�شعيها الدوؤوب لتطوير هذه ال�شناعة 

بال�شتفادة  بها  واله��ت��م��ام  وتنظيمها 
من خربات مركز اك�شبو ال�شارقة الذي 
الأربعني  ب��ال��ذك��رى  ال��ع��ام  ه��ذا  يحتفل 
لتاأ�شي�شه وبالإجنازات التي حققها منذ 
مميزة  ك��وج��ه��ة  وري���ادت���ه   1977 ع���ام 
الدولة وخارجها،  داخل  للعار�شني من 
اإل����ي����ه ع���ل���ى خارطة  ُي�������ش���ار  ب�����ات  ح���ت���ى 

املعار�ص العاملية املميزة.
املدفع،  �شيف  ���ش��ع��ادة  اأك���د  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
لو�شع  ال�شارقة  اك�شبو  مركز  ا�شتعداد 
�شبيل دعم  ك��اف��ة خ��ربات��ه وجت��ارب��ه يف 
وتطوير �شناعة املعار�ص ورواد الأعمال 
واملتو�شطة  ال�������ش���غ���رية  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
العاملة بهذا املجال يف خمتلف مناطق 

•• دبي-وام: 

�شاركت هيئة الإمناء التجاري وال�شياحي بال�شارقة يف “ 
املنتدى الوزاري ملنظمة ال�شياحة العاملية التابعة لالأمم 
املتحدة “ الذي اأقيم بالتزامن مع فعاليات معر�ص �شوق 
ال�شفر العربي “ امللتقى 2017 “ يف مركز دبي التجاري 
العاملي ملناق�شة دور القطاع ال�شياحي ومدى م�شاهمته يف 
النمو القت�شادي امل�شتدام اإ�شافة اإىل التنوع الذي ميتاز 

به القطاع يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا.
البحرين  م��ن  ك��ل  يف  ال�شياحة  وزراء  املنتدى  يف  ���ش��ارك 
وم�شر والأردن ولبنان و�شلطنة عمان وتون�ص اإىل جانب 

�شياحة ال�شارقة وراأ�ص اخليمة .
التجاري  الإمن��اء  هيئة  رئي�ص  املدفع  خالد  �شعادة  واأك��د 
معر�ص  اأهمية   - املنتدى  خالل   - بال�شارقة  وال�شياحي 
من  امل�شاركة  اجلهات  تتعرف  حيث  العربي  ال�شفر  �شوق 
كانت  �شواء  املمار�شات  اأف�شل  على  العامل  دول  خمتلف 

ال�����ش��وء على  ت�شليطه  ج��ان��ب  اإىل  اأو حت��دي��ات  جن��اح��ات 
اأهمية البنية التحتية ال�شا�شية .

العام  ه��ذا  رك��زت  العاملية  ال�شياحة  منظمة  اأن  واأ���ش��اف 
على مو�شوع ال�شتدامة بجميع اأ�شكالها كونها منظومة 
ت�����ش��م��ن ا���ش��ت��م��راري��ة من���و ���ش��ن��اع��ة ال�����ش��ي��اح��ة للوجهة 
هذا  وم��ن  الوجهة  بتلك  ال�شرر  اإحل���اق  دون  ال�شياحية 
املنطلق يجب متكني �شناع القرار الرئي�شيني وبالعتماد 
على جميع و�شائل التكنولوجيا املتاحة من اتخاذ القرار 

ال�شحيح مل�شتقبل اجلميع.
عن  م�����ش��وؤول��ون  ال�شياحية  ال��وج��ه��ات  ق���ادة  اأن  واأو����ش���ح 
التي ت�شكل  ال�شياحية الطبيعية  املحافظة على الروات 

اأ�شول ذات قيمة كبرية لالأجيال القادمة .
البتكار  �شيا�شة  اعتماد  اإىل �شرورة  الهيئة  رئي�ص  واأ�شار 
اأن تفتح  يف �شناعة ال�شياحة احلديثة والتي من املتوقع 
اآفاقا جديدة لل�شياحة امل�شتدامة وعلى وجه اخل�شو�ص 
 .. متزايدا  عامليا  اهتماما  ت�شهد  التي  البيئية  ال�شياحة 

القادم يف  الهيئة خالل �شهر نوفمرب  اإىل م�شاركة  لفتا 
اأ�شبوع البتكار الذي يعقد حتت مظلة حكومة ال�شارقة .. 
منوها اإىل الدور الرئي�شي الذي �شت�شطلع به الهيئة يف 
هذا احلدث بدء بالعرو�ص التقدميية وو�شول اإىل ور�ص 

العمل التفاعلية .
وذكر املدفع اأن الهيئة �شتن�شىء خمتربا خا�شا لالبتكار 
ال�شياحي يتم من خالله تبني وتطبيق الأفكار واملبادرات 
التي ت�شب يف م�شلحة تطور وا�شتدامة القطاع ال�شياحي 
ال�شمو  �شاحب  توجيهات  مع  تتوافق  والتي  ال�شارقة  يف 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ص 

الأعلى حاكم ال�شارقة .
دقيقة  واأدوات  بو�شائل  الب��ت��ك��ار  ارت��ب��اط  اأهمية  وح���ول 
ت�شاعد يف دفع م�شرية التنمية ال�شياحية .. قال �شعادته 
والتكنولوجيا  احل��دي��ث��ة  ال��و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد  اإن 
املتطورة يف قيا�ص الأداء القت�شادي ال�شياحي هو موؤ�شر 
القرارات  ات��خ��اذ  على  ال��ق��ط��اع  يف  امل��وؤث��ري��ن  ي�شاعد  ه��ام 

الذي مت  الفرعي  ال�شياحة  ال�شائبة ولذلك يعد ح�شاب 
واعتمدته  العاملية  ال�شياحة  منظمة  قبل  م��ن  تطويره 
الأمم املتحدة اأحد اأهم هذه امل�شادر التي توفر معلومات 
ال�شياحة  واإ�شهام  لل�شياحة  القت�شادي  الأثر  عن  دقيقة 
يف الناجت املحلي �شواء كان ذلك �شمن القت�شاد النفطي 

اأو غري النفطي.
يف  بال�شارقة  ال�شياحي  القطاع  م�شاهمة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
الناجت املحلي بلغت 8.8 يف املائة وهي ن�شبة تكاد تقارب 
ما حققته اأف�شل الوجهات ال�شياحية العاملية وفق تقرير 

جمل�ص ال�شياحة وال�شفر العاملي.
ووجه �شعادة املدفع ال�شكر اإىل منظمة ال�شياحة العاملية 
التابعة لالأمم املتحدة و�شوق ال�شفر العربي على جهودهم 
الكبرية يف العمل على تطبيق اأف�شل املمار�شات لتطوير 
ال�شياحة امل�شتدامة واإتاحة الفر�شة اأمام �شناع القرار يف 
القطاع ال�شياحي لالإطالع على اأف�شل النتائج والتجارب 

ال�شياحية املتميزة.

اإىل جانب نقل معارفه  ال�شارقة،  اإم��ارة 
املعار�ص  اإجن��اح  يف  الفاعلة  للم�شاهمة 
املنطقة  يف  م�شتقباًل  تنظيمها  امل��زم��ع 

ال�شرقية ومدينة كلباء وغريها.
و�شدد املدفع على اأهمية تدريب وتطوير 
املعار�ص،  �شناعة  يف  العاملني  م��ه��ارات 
وعلى �شرورة التعاون مع جميع اجلهات 
ذات العالقة يف تعزيز م�شاهمة �شناعة 
امل��ع��ار���ص وامل���وؤمت���رات يف ال��ن��اجت املحلي 
تنوع  م��ن  بال�شتفادة  ال�شارقة  لإم���ارة 
وال�شيا�شية  املالية  وبيئتها  اقت�شادها 
امل�شتوى  ذات  التحتية  وبنيتها  امل�شتقرة 
املنخف�شة  الإن���ت���اج  وت��ك��ال��ي��ف  ال��ع��امل��ي 
التي  امل���ح���ف���زة  ال���ت���ج���اري���ة  وال���ق���وان���ني 
توفرها الإمارة للم�شتثمرين كمن�شة ل 
ت�شاهى للنجاح يف املنطقة، و�شوًل اإىل 
تطوير هذه ال�شناعة مبا يحاكي اأف�شل 

املمار�شات العاملية.
وناق�ص اللقاء �شبل تطوير قطاع تنظيم 
املنطقة  يف  والفعاليات  املعار�ص  واإدارة 
متطلبات  م���ن  ي���ت���واف���ق  مب���ا  ال�����ش��رق��ة 
واحتياجات �شوق العمل باملنطقة واإيجاد 
املنطقة  ب��ي��ئ��ة  م���ع  ت��ت��م��ا���ش��ى  ف��ع��ال��ي��ات 
وت�شهم يف تعزيز ال�شوق املحلي وتوفري 

فر�ص ا�شتثمارية لل�شباب املواطنني
القطاع  واق�����ع  ع��ل��ى  ال���ت���ع���رف  مت  ك��م��ا 
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ى ت��واج��ه��ه م��ع تاكيد 
امكانياتها  ك��اف��ة  ت�شخري  على  الغرفة 
امل�شاريع  ا�شحاب  ودعم  مل�شاندة  املتاحة 
يف هذا القطاع من املواطنني وال�شهام 
يف ت��ط��وي��ر اأع��م��ال��ه��م م���ن خ����الل عدد 
من املقرتحات التي �شيتم تدار�شها مع 

املعنيني واأ�شحاب القطاع .

املوؤ�س�سة العليا للمناطق القت�سادية املتخ�س�سة تطلق مبادرة ملتقى املتميزين

اأعلى  ل��ي��ت��م��ك��ن م���ن حت��ق��ي��ق  ال����الزم����ة 
اأف�شل  وتقدمي  الإنتاجية  من  م�شتوى 
اخلدمات جلميع املتعاملني باأعلى جودة 
. واإ���ش��ت�����ش��اف ملتقى  وب��ط��رق م��ب��ت��ك��رة 
اآل  عبدالرحمن  جا�شم  ال�شيد  املميزين 
املوؤ�ش�شي  يف  التطوير  اإدارة  علي، مدير 

•• اأبوظبي-الفجر: 

للمناطق  ال���ع���ل���ي���ا  امل���وؤ����ش�������ش���ة  اأع���ل���ن���ت 
اإط���الق  ع���ن  املتخ�ش�شة  الإق��ت�����ش��ادي��ة 
بالتن�شيق  املتميزين”  “ملتقى  مبادرة 
اأبوظبي  ج����ائ����زة  ب���رن���ام���ج  م��ك��ت��ب  م����ع 
ل�����������الأداء احل����ك����وم����ي امل����ت����م����ي����ز، ال�����ذي 
احلا�شلني  املوؤ�ش�شة  خالله  ت�شت�شيف 
التنفيذي  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ص  و����ش���ام  ع��ل��ى 
اأبوظبي  جل��ائ��زة  ال�شابقة  ال�����دورات  يف 
لالأداء احلكومي املتميز، بهدف ت�شليط 
ال�شوء على م�شاركتهم يف اجلائزة وعلى 
املهنية  وم�شريتهم  العملية  جتربتهم 

التي ا�شتحقوا عليها التكرمي.
���ش��ع��ادة �شعيد  امل��ن��ا���ش��ب��ة ����ش���رح  وب���ه���ذه 
املوؤ�ش�شة  ع���ام  م��دي��ر  اخل��ي��ي��ل��ي  ع��ي�����ش��ى 
العليا للمناطق الإقت�شادية املتخ�ش�شة 
قائاًل: اأن هذه املبادرة تعترب الأوىل من 
احلكومية  اجلهات  م�شتوى  على  نوعها 
يف اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي م��ن ح��ي��ث خ��ل��ق نوع 

الفائزين  مابني  املبا�شر  التوا�شل  م��ن 
املوؤ�ش�شة  م��وظ��ف��ي  وب����ني  اجل����ائ����زة   يف 
 ، امل�����ش��ارك��ة  احلكومية  واجل��ه��ات  العليا 
تفا�شيل  ع��ل��ى  ال���وق���وف  ب��ه��دف  وذل����ك 
واإجنازاتهم  اجل���ائ���زة،  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م 
التي حققوها وا�شتحقوا عليها التكرمي، 
التي  والعقبات  العراقيل  على  والتعرف 
واجهتهم خالل جتربتهم . ومن جانبه 
ق�شم  رئي�ص  احلب�شي  اأحمد  ال�شيد  اأك��د 
العليا  املوؤ�ش�شة  ل��دى  املوؤ�ش�شي  التميز 
املتخ�ش�شة:  الإق��ت�����ش��ادي��ة  ل��ل��م��ن��اط��ق 
منذ  اإت����خ����ذت  ال��ع��ل��ي��ا  امل��وؤ���ش�����ش�����ش��ة  اأن 
وق���ت ط��وي��ل جم��م��وع��ة م��ن الإج�����راءات 
وامل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل خ��ل��ق بيئة 
اإر�شاء  يف  ت�شهم  متكاملة  داخلية  عمل 
ثقافة التميز عند جميع الأفراد الذين 
مهامهم  باختالف  للموؤ�ش�شة  ينتمون 
وتخ�ش�شاتهم، ولذلك فاإننا نويل عناية 
والإرتقاء  الب�شري  الكادر  لدعم  خا�شة 
ال�شالحيات  ومنحه  وقدراته  مبهاراته 

احلا�شل  والنقل  البلدية  ���ش��وؤون  دائ���رة 
التنفيذي  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ص  و����ش���ام  ع��ل��ى 
احلكومي  ل��������الأداء  اأب���وظ���ب���ي  ب���ج���ائ���زة 
قائال:  ���ش��رح  ال����ذي   ،2015 امل��ت��م��ي��ز 
اأبوظبي   اإم��ارة  يف  التميز  مفهوم  ي�شكل 
منظومة عمل موؤ�ش�شية  متكاملة حتظى 
برعاية ودعم القيادة الر�شيدة وذلك من 
اأجل خلق البيئة املنا�شبة لإبراز املواهب 
على  وت�شجيعهم  املتميزين  واإك��ت�����ش��اف 
حتقيق اأهدافهم �شواًء كانت �شخ�شية اأو 
عملية ، م�شريا اإىل ان التميز  ال�شخ�شي 
والوظيفي ليتحققان اإل عندما ميتلك 
الإن�����ش��ان ق���در ك���اف م��ن ال��ط��م��وح  نحو 
الف�شل وثقافة املبادرة و الإبداع ، وقبل 
كل �شيء اإمتالك الإرادة احلقيقية التي 
جتاوز كل املعوقات من اجل الو�شول اإىل 

الأهداف املن�شودة وحتقيق الإجنازات. 
املوؤ�ش�شة  قامت  لقد  علي:  اآل  واأ���ش��اف  
العليا للمناطق الإقت�شادية املتخ�ش�شة 
نخبة  جمع  يف  فريدة  بخطوة  م�شكورًة 

م��ن م��وظ��ف��ي احل��ك��وم��ة يف م��ك��ان واحد 
ل���الإت���ف���اق ع��ل��ى م���ب���ادئ واح������دة تدعم 
حت��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز ب�����ش��ك��ل ك��ل��ي يف اإم�����ارة 
اإن��ط��الق��اً م��ن اإميانها  اأب��وظ��ب��ي، وذل���ك 
اأن اإر�شاء دعائم ثقافة التميز  يف جميع 
بوابة  يعترب  احلكومي  العمل  جم��الت 
وحتقيق  ال��زاه��ر  امل�شتقبل  نحو  العبور 

. روؤية اأبوظبي 2030 
ملتقى  م����ب����ادرة  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 
املوؤ�ش�شة  م��وظ��ف��ي  �شت�شمل  املتميزين 
وموظفي  اجل��ائ��زة  يف  امل�شاركني  العليا 
بالإ�شافة  الأخ���رى  احلكومية  اجل��ه��ات 
بغية  وذل������ك  اجل�����ائ�����زة،  م��ن�����ش��ق��ي  اإىل 
اجلائزة  يف  امل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  حت��ف��ي��زه��م 
اأدائ��ه��م م��ن خالل  والإرت���ق���اء مب�شتوى 
وال�شراكة  التعاون  وتفعيل  حية،  اأمثلة 
احلكومية  اجلهات  خمتلف  بني  البناءة 
اأداء  م�شتوى  ورف���ع  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف 
املوظفني فيها من خالل تبادل اخلربات 

والتجارب العملية.

»�سياحة ال�سارقة « ت�سارك يف املنتدى الوزاري ملنظمة ال�سياحة العاملية بدبي
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قادة وخرباء العالقات العامة يجتمعون 
يف اأبوظبي ملناق�سة اأحدث توجهات القطاع

•• اأبوظبي-الفجر: 

الرائدة يف  اجلمعية  “ميربا”،  العامة  الأو�شط للعالقات  ال�شرق  اأعلنت جمعية 
املنطقة للمهنيني العاملني بقطاع العالقات العامة، عن انعقاد الن�شخة الثالثة 
10 مايو  اأبوظبي، وذلك يوم  ال�شنوي يف  “جمل�ص ميربا للقيادة”  من منتدى 
املقبل بفندق القرم ال�شرقي، بدء من ال�شاعة 10 �شباحاً وحتى 4 ع�شراً. وي�شارك 
املتحدثني من  ع��ددا من  للقيادة  منتدى جمل�ص ميربا  الثالثة من  الن�شخة  يف 
اآر ويك”  “بي  رواد �شناعة العالقات العامة، ومنهم داين روجرز، حمرر جملة 
العامة،  العالقات  جمال  يف  عاماً  الع�شرين  تتعدى  خربة  ميتلك  ال��ذي  العاملية 
�شيتحدث  حيث   ، �شو�شايتي  بايج  دبليو  اآرث���ر  موؤ�ش�شة  رئي�ص  بولتون،  وروج���ر 
اإىل  بالإ�شافة  املزيفة،  الأخبار  ال�شحيحة يف ع�شر  املعلومات  اإي�شال  كيفية  عن 
�شيعر�ص  اإدلوند لال�شت�شارات، والذي  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  اإدلوند،  بيورن 
للح�شور الأ�شلوب املثايل لتحديد اأهداف وروؤى ال�شركات. ويركز منتدى جمل�ص 
ميربا للقيادة هذا العام على التغيريات التي ت�شهدها �شناعة العالقات العامة يف 
املنطقة؛ حيث يعقد حتت عنوان “عامل جديد، توجهات جديدة “، كما يركز على 
تاأثري الأ�شاليب التكنولوجية احلديثة يف طريقة تناول املجتمعات للمو�شوعات 
العامة ذات الأهمية .  من اجلدير بالذكر اأن معايل نورة الكعبي، وزيرة الدولة 
ل�شوؤون املجل�ص الوطني الحتادي ورئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة املنطقة الإعالمية 
العام  باإلقاء الكلمة الفتتاحية ملنتدى جمل�ص ميربا للقيادة  اأبوظبي، قامت  يف 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  دول  م��ن  العديد  ت�شدر  ال��درا���ش��ات  واأظ��ه��رت  املا�شي. 
الذي يعك�ص  الأمر  التوا�شل الجتماعي،  ملواقع  ا�شتخداماً  الأكر  الدول  قائمة 
تغري اأمناط التوا�شل ب�شكل مت�شارع ويوؤثر ب�شكل مبا�شر على �شناعة العالقات 
العامة، التي تهدف اإىل توعية املجتمع وت�شكيل املفاهيم والت�شورات بالنيابة عن 
احلكومات وال�شركات واملوؤ�ش�شات. وتعليقاً على ذلك، قال راي اإيجلينجتون، رئي�ص 
جمعية ال�شرق الأو�شط للعالقات العامة : منذ اإن�شاء جمعية ميربا عام 2001، 
تغريت �شناعة العالقات العامة ب�شكل جذري، ومن خالل منتدى جمل�ص ميربا 
توجه  الوا�شح  فمن  القطاع،  يف  املقبلة  التوجهات  مناق�شة  اإىل  ن�شعى  للقيادة، 
وتعتزم  القريب.  امل�شتقبل  يف  التغريات  م��ن  للمزيد  العامة  العالقات  �شناعة 
التي  الثالث بجائزة ميربا فيجيناري  الفائز  الإع��الن عن  جمعية ميربا كذلك 
حتتفي باإجنازات رواد �شناعة العالقات العامة يف منطقة ال�شرق الأو�شط ، خالل 

منتدى جمل�ص ميربا للقيادة.

 غرفة ال�سارقة تبحث �سبل تطوير 
�سناعة املعار�ص يف املنطقة ال�سرقية

•• ال�صارقة -وام:

تنظيم  �شركات  اأ�شحاب  من  جمموعة  مع  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  بحثت 
املعار�ص  �شناعة  واق��ع  ال�شارقة  اإم���ارة  م��ن  ال�شرقية  املنطقة  يف  امل��ع��ار���ص  واإدارة 
وحتدياتها و�شبل تطويرها مبا ي�شمن جناح الفعاليات املزمع تنظيمها يف العديد 
اجتماع  خ��الل  الغرفة  واأك���دت  املقبلة.  الفرتة  خ��الل  ال�شرقية  املنطقة  م��دن  من 
حر�شها  م��وؤخ��را  نظمته  ال��ذي  القت�شادي  خورفكان  ملتقى  هام�ص  على  عقدته 
على دعم املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة املتخ�ش�شة يف �شناعة املعار�ص واملوؤمترات 
املزايا  تقدمي  ع��رب  امل��ج��ال  بهذا  ال�شتثمار  وال��راغ��ب��ني يف  الأع��م��ال  رواد  وم����وؤازرة 
هذا  حركة  تن�شيط  اىل  و�شول  انطالقتهم  ت�شهيل  يف  ت�شهم  التي  والت�شهيالت 
جمل�ص  رئي�ص  العوي�ص  �شلطان  عبداهلل  �شعادة  الجتماع  تراأ�ص  احليوي.  القطاع 
اإدارة غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة بح�شور عدد من اأع�شاء جمل�ص ادارة الغرفة 
و�شعادة �شيف حممد جا�شم املدفع الرئي�ص التنفيذي ملركز اك�شبو ال�شارقة رئي�ص 
الحتاد العربي للمعار�ص واملوؤمترات الدولية وحممد احمد امني م�شاعد املدير 
العالقات  ادارة  مدير  اجل��روان  را�شد  واإبراهيم  والأع��م��ال  الت�شال  لقطاع  العام 
ا�شافة  خورفكان  اك�شبو  مدير  الفروع  ادارة  مدير  املن�شوري  وخليل  القت�شادية 
باملنطقة  امل��ع��ار���ص  تنظيم  بقطاع  املعنية  احلكومية  ال��دوائ��ر  م��ن  م�شوؤولني  اىل 
ال�شرقية و عدد من اأ�شحاب ال�شركات ورواد الأعمال. واأكد �شعادة العوي�ص حر�ص 
الأعلى  املجل�ص  القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
تناف�شيتها  وتعزيز  ال�شارقة  اإم��ارة  املعار�ص يف  ال�شارقة على تطوير �شناعة  حاكم 
تقود  التي  امل��دن  اأه��م  من  ك��واح��دة  مكانتها  على  لتحافظ  بها  امل�شتمر  والنهو�ص 

�شناعة املعار�ص يف املنطقة.

مركز دبي املايل العاملي يوّقع مذكرة تفاهم مع 
هيئة التنمية الإقليمية احل�سرية يف مومباي

•• دبي-الفجر: 

وّقع مركز دبي املايل العاملي، املركز املايل العاملي الرائد يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
الإقليمية احل�شرية يف  التنمية  اآ�شيا، مذكرة تفاهم مع هيئة  واأفريقيا وجنوب 
اأ�ش�شتها حكومة ولية ماهارا�شرتا الهندية والتي تعترب م�شوؤولة  مومباي التي 
اإىل  التنمية احل�شرية.  وت�شعى مدينة مومباي  عن تخطيط وتطوير عمليات 
املالية  العا�شمة  ب�شفتها  مكانتها  تعزيز  بهدف  العاملي  امل��ايل  مركزها  تاأ�شي�ص 
املايل  دب��ي  مركز  م��ع  املوقعة  التفاقية  �شت�شهم  امل��ب��ادرة،  لهذه  ودع��م��اً  للهند.  
املمار�شات  اأف�شل  املعلومات وم�شاركة  تبادل  الطرفني من  العاملي يف متكني كال 
العاملية.  وتعليقاً على التفاقية ودورها يف تعزيز عالقات التعاون الثنائية، قال 
عارف اأمريي، الرئي�ص التنفيذي ل�شلطة مركز دبي املايل العاملي: ُيعرف مركز 
دبي املايل العاملي مبنظومته القانونية والت�شريعية يف املنطقة.  وي�شعدنا م�شاركة 
واجلهات  الهيئات  مع  عقد  من  اأك��ر  ط��وال  اكت�شبناها  التي  وخرباتنا  جتاربنا 
التي ت�شعى اإىل تطوير منظومة مالية خا�شة بها. ومن خالل التعاون البّناء مع 
�شركاء مثل هيئة التنمية الإقليمية احل�شرية يف مومباي، ل �شك اأننا �شن�شهم يف 

تطوير منظومة مالية عاملية اآمنة وم�شتقرة ومدارة ب�شكل جيد. 

زيادة الطلب على اأكيا�ض اإعادة التدوير يف معظم فروع جمعية ال�سارقة التعاونية 

»بيئة« تنجح يف الرتويج حلملة »اإعادة التدوير اأ�سبحت �سهلة « وحتقق نتائج اإيجابية
•• ال�صارقة-الفجر:

“بيئة”،  للبيئة  ال�����ش��ارق��ة  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
ال�����ش��رك��ة ال����رائ����دة يف ال�������ش���رق الأو����ش���ط 
الإدارة  ع��ل��ى ج��وائ��ز يف جم���ال  واحل���ائ���زة 
“اإعادة  ح��م��ل��ت��ه��ا  اخ���ت���ت���ام  ع���ن  ال��ب��ي��ئ��ي��ة، 
حيث  ب��ن��ج��اح،  �شهلة”  اأ�شبحت  ال��ت��دوي��ر 
�شملت كافة اأرجاء اإمارة ال�شارقة، وبادرت 
خاللها بيئة اإىل تزويد ال�شكان بالأكيا�ص 
باللونني  للتحلل  ال��ق��اب��ل��ة  البال�شتيكية 
فرز  يف  ل��ل��م�����ش��اع��دة  والأزرق،  الأخ�������ش���ر 

النفايات واإعادة تدويرها ب�شهولة.
وت���اأت���ي ه���ذه احل��م��ل��ة ال��ت��ي ح��ق��ق��ت نتائج 
لن�شر  “بيئة”  خ��ط��ط  ���ش��م��ن  اإي��ج��اب��ي��ة 
لدى  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة  يف  الفعالة  احل��ل��ول 
���ش��ك��ان ال�������ش���ارق���ة، وت���وف���ري اأك���ي���ا����ص فرز 
النفايات واإعادة تدويرها باللونني الأزرق 
والأخ�شر، بهدف احلد من الآثار البيئية 
ال�����ش��ل��ب��ي��ة ال��ن��اج��م��ة ع���ن ال��ت��خ��ل�����ص من 

النفايات بطرق غري �شليمة. 
كافة  يف  للتحلل  القابلة  الأكيا�ص  وتتوفر 
باأربعة  التعاونية  ال�شارقة  جمعية  ف��روع 
ومتو�شطة،  ���ش��غ��رية،  خم��ت��ل��ف��ة:  اأح���ج���ام 
وك���ب���رية، ك��ب��رية ج�����داً، و���ش��م��م��ت لتكون 

ال��ت��ك��ل��ف��ة ق���در الإمكان  ف��ع��ال��ة م���ن ح��ي��ث 
اأدوار  تفعيل  ب��ه��دف  وذل���ك  للم�شتهلك، 
م�شتقبل  ل�شمان  وال�شكان  املجتمع  اأف��راد 

م�شتدام لالأجيال القادمة.
وت�شاعد الأكيا�ص امللونة  يف ت�شهيل عملية  
فرز النفايات وجعل اإعادة تدويرها اأ�شهل، 
ب�شري  تذكري  مبثابة  اللون  يكون  بحيث 
ب�شرورة و�شع النفايات العامة يف الأكيا�ص 
اخل�������ش���راء، وال���ن���ف���اي���ات ال��ق��اب��ل��ة لإع�����ادة 
اإ�شافة  ال����زرق����اء،  الأك���ي���ا����ص  يف  ال��ت��دوي��ر 
قابلة  �شفراء  اأكيا�ص  قدمت  بيئة  اأن  اإىل 
خم�ش�شة  منزلق  بزمام  وم��زودة  للتحلل 

ملخلفات منتجات النظافة.
الرئي�ص  ���ش��ع��ادة خ��ال��د احل���رمي���ل،  وق����ال 
العن�شر  يتمثل   : بيئة  ل�شركة  التنفيذي 
اأفراد  اإل��ه��ام  بيئة يف  ر���ش��ال��ة  الأ���ش��ا���ش��ي يف 
املجتمع ب�شرورة العمل على بناء م�شتقبل 
اأف�������ش���ل، ويف ه����ذا ال�������ش���دد، ف��ق��د جنحت 
احلملة التي اأطلقناها يف جمعية ال�شارقة 
بف�شل  ج��دي��دة،  اآف���اق  ب��ل��وغ  يف  التعاونية 
ال��ن��ه��ج امل��ب��ت��ك��ر ال����ذي مت��ي��زت ب���ه، وكوننا 
والرباهني،  الأدل���ة  على  عملنا  يف  ن�شتند 
ونعمل على حت�شني ال�شلوك البيئي لدى 
فاإن  ملمو�شة،  طرق  باتباع  املجتمع  اأف��راد 

الأرق�������ام ال�������ش���ادرة م���ا ق��ب��ل احل��م��ل��ة وما 
احلملة،  جن��اح  م��دى  ع��ن  تتحدث  بعدها 
حيث اأ�شهمت هذه احلملة يف توعية اجليل 
البيئة،  جتاه  امل�شرتكة  بامل�شوؤولية  القادم 
وحتفيز كل فرد على قيادة التحول البيئي. 
واأ���ش��اف رك��زت امل��ب��ادرة على ثالثة مبادئ 
ا�شتخدامها،  واإع��ادة  النفايات،  تقليل  هي، 
موجزاً  نهجاً  وق��دم��ت  ت��دوي��ره��ا،  واإع����ادة 
التدوير،  واإعادة  البيئية  للتوعية  و�شاماًل 
اإعادة التدوير القابلة  اأكيا�ص  حيث تتوفر 
للتحلل لأجل هذه احلملة يف فروع جمعية 
م���ن حلوان،  ك���ل  ال��ت��ع��اون��ي��ة يف  ال�����ش��ارق��ة 
وارتفع  وال�شويحات،  واخل��ان،  والقرائن، 
انطالق  منذ  الأك��ي��ا���ص  ه��ذه  على  الطلب 
يف   70% بلغت  بن�شبة  الت�شويق  حملة 
القرائن  ف��رع��ي  ح��ل��وان، و%60 يف  ف��رع 

واخلان، و%50 يف فرع ال�شويحات.
 84،000 ا���ش��ت��خ��دام  وب��ني احل��رمي��ل مت 
بهدف  والأزرق  الأخ�����ش��ر  باللونني  كي�شاً 
اإىل  ن�شر الوعي باحلملة، كما بادرت بيئة 
ب��ث م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و وم��ن�����ش��ورات تثقيفية 
عرب من�شات و�شائل التوا�شل الجتماعي 

لتحفيز امل�شاركة املجتمعية.
اأ�شبحت  التدوير  اإع���ادة  حملة  وانطلقت 

�شهلة كخطوة اأخرى يف اإطار جهود “بيئة” 
لزيادة ن�شبة اإعادة التدوير املنزيل يف اإمارة 
ال�شارقة والدولة، بعد اأن جنحت ال�شركة 

يف اإعادة تدوير %70 من النفايات بعيداً 
ع���ن امل��ك��ب��ات، وه���ي ال��ن�����ش��ب��ة الأع���ل���ى على 

م�شتوى منطقة ال�شرق الأو�شط.

ت�سمل التزويد باخلراء والفنيني واال�ست�سارات والتدريب

»القت�ساد« و»الكيبو« يوقعان اتفاقية جديدة لتطوير منظومة براءات الخرتاع يف الدولة
•• اأبوظبي-الفجر:

املكتب  تعاون جديدة مع  اتفاقية  القت�شاد  وزارة  وقعت 
اإطار  يف  ت��اأت��ي   ،)KIPO( الفكرية  للملكية  ال��ك��وري 
ا�شتكمال وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي كان قد وقعها 
اجلانبان يف اأكتوبر املا�شي، وتهدف اإىل تعزيز منظومة 
الوثيقة  ال�شراكة  ال��دول��ة، يف ظ��ل  الخ���رتاع يف  ب���راءات 
عموماً  الفكرية  امللكية  جمال  يف  اجلانبني  بني  القائمة 
ت�شنف  وج��ه اخل�شو�ص، حيث  الخ���رتاع على  وب���راءات 
املتقدمة يف هذا  ال���دول  اأب���رز  ب��ني  م��ن  ك��وري��ا اجلنوبية 

املجال.
جاء ذلك خالل الجتماع الثنائي الإماراتي الكوري الذي 
عقد يف العا�شمة الكورية �شيئول، حيث وقع التفاقية عن 
بن  اأحمد  املهند�ص حممد  �شعادة  القت�شاد  وزارة  جانب 
عبد العزيز ال�شحي، وكيل الوزارة لل�شوؤون القت�شادية، 
دونغيو  ت�شوي  الفكرية  للملكية  ال��ك��وري  املكتب  وع��ن 
ال�شويدي  بح�شور خلفان  وذلك  للمكتب،  العام  املفو�ص 
مدير اإدارة امللكية ال�شناعية بوزارة القت�شاد، وعدد من 
التفاقية  وتركز  والكيبو.  القت�شاد  وموظفي  م�شوؤويل 
على تطوير اأداء املركز الدويل لرباءات الخرتاع بوزارة 
الق��ت�����ش��اد ع��رب اإي���ف���اد جم��م��وع��ة ج��دي��دة م��ن اخل���رباء 

وال��ف��ن��ي��ني ال��ك��وري��ني ذوي ال��ك��ف��اءات ال��ع��ال��ي��ة يف جمال 
فح�ص وت�شجيل براءات الخرتاع للعمل فيه، وموا�شلة 
جهود التعاون لتعزيز البنية التحتية للملكية الفكرية يف 
الإمارات وتوفري خدمات ال�شت�شارات والتدريب وتاأهيل 
الكوادر الوطنية وحتديث الأطر الت�شريعية والتنظيمية 
ف��ي��م��ا يتعلق  ال���دول���ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����ش��ل��ة ودع����م  ذات 
حممد  املهند�ص  �شعادة  وق��ال  الفكرية.  امللكية  مبجالت 
لل�شوؤون  ال���وزارة  وكيل  ال�شحي،  العزيز  عبد  ب��ن  اأح��م��د 
ال�شنوات  خ��الل  �شهدت  الإم���ارات  دول��ة  اإن  القت�شادية، 
امللكية  �شبيل تطوير مناخ  املا�شية خطوات متالحقة يف 
ب��ارزاً يف تعزيز ريادتها يف  الفكرية فيها، وقطعت �شوطاً 
ال��ذي يدعم  الأم��ر  واملبدعني،  املخرتعني  حماية حقوق 
بتمكني  املتمثل  ال�شرتاتيجي  هدفها  لتحقيق  م�شاعيها 
بيئة  وتهيئة  احليوي  املجال  ه��ذا  يف  الإم���ارات  تناف�شية 
حمفزة للبحث والتطوير والبتكار يف الدولة، وين�شجم 
اقت�شاد  ب��ن��اء  2021 يف  الإم�����ارات  روؤي����ة  م��ع حم����ددات 
تناف�شي متنوع قائم على املعرفة والبتكار بقيادة كفاءات 
ال���ك���وري للملكية  امل��ك��ت��ب  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأ����ش���اف  وط��ن��ي��ة. 
الفكرية الكيبو يعد اأحد اأهم بيوت اخلربة العاملية يف هذا 
املجال، وت�شهم ال�شراكة الوثيقة القائمة بينه وبني وزارة 
حقوق  حماية  ملنظومة  امل�شتمر  التطوير  يف  القت�شاد 

�شيا�شات  من  بها  يرتبط  وما  الدولة  يف  الفكرية  امللكية 
وت�شريعات ومبادرات وبنى حتتية واإلكرتونية، ول �شيما 
م��ن خ��الل ال��ت��ع��اون ال��راه��ن ع��رب من�شة امل��رك��ز الدويل 
لرباءات الخرتاع يف الوزارة، الذي قدم الكيبو م�شاهمات 

مهمة يف تطويره وت�شغيله.  
اإ�شافة  اجلديدة  التفاقية  متثل  القول:  �شعادته  وتابع 
توقيعها  مت  التي  التفاهم  م��ذك��رة  تنفيذ  مل��راح��ل  مهمة 
مدى  على  ت�شتمر  وال��ت��ي  املا�شي  اأك��ت��وب��ر  يف  الكيبو  م��ع 
لت�شجيل  ال��دويل  املركز  ت��زود  اإنها  حيث  �شنوات،  خم�ص 
وكوادر  ب��اخل��ربات  القت�شاد  وزارة  الخ���رتاع يف  ب���راءات 
عمله،  واآل��ي��ات  اأدائ���ه  لتطوير  املطلوبة  الفني  الفح�ص 
وت�شاهم يف ا�شتيفاء متطلبات تدريب الكفاءات الوطنية 
الرباءات،  وت�شجيل  للتميز يف عمليات فح�ص  وتاأهيلهم 
واإعداد دليل متكامل عن اإيداع الطلبات الدولية لرباءات 
ليكون  امل��رك��ز  لتهيئة  طريق  خريطة  وو���ش��ع  الخ���رتاع، 
الدويل  التمهيدي  للفح�ص  واإدارة  الدويل  للبحث  اإدارة 
يف اإط���ار م��ع��اه��دة ال��ت��ع��اون ب�����ش��اأن ال����رباءات حت��ت مظلة 

املنظمة العاملية حلقوق امللكية الفكرية الويبو.
واأ����ش���اف ���ش��ع��ادت��ه اأن���ه مت خ���الل الج��ت��م��اع ال��ث��ن��ائ��ي مع 
العمل  �شري  ومتابعة  اخلطط  مراجعة  الكوري  اجلانب 
الفكرية  للملكية  متكاملة  ا�شرتاتيجية  اإر���ش��اء  ب��ه��دف 

واأهمية  ب��دور  الوعي  لزيادة  م��ب��ادرات  ت�شمل  ال��دول��ة،  يف 
وبرامج  املختلفة،  وتطبيقاتها  الفكرية  امللكية  حماية 
يف  ثقافتهما  ون�شر  والإب���داع  الخ���رتاع  لتعزيز  تدريبية 
املجتمع الإماراتي، ف�شاًل عن الإ�شهام يف درا�شة وتطوير 
بامللكية  ال�����ش��ل��ة  ذات  التنظيمية  والأط�����ر  ال��ت�����ش��ري��ع��ات 
الفكرية يف الدولة، وامل�شاهمة يف توطيد ج�شور التوا�شل 

مع الويبو.
واأعرب �شعادة الوكيل ال�شحي عن ثقته باأن هذه اجلهود 
من �شاأنها امل�شاهمة يف ت�شجيع الإبداع واملبدعني وحماية 
ح��ق��وق اأ���ش��ح��اب الخ���رتاع���ات والإجن�������ازات يف خمتلف 
مفا�شل  خمتلف  يف  البتكار  دعائم  ير�شخ  ما  امل��ج��الت، 
الق��ت�����ش��اد وامل��ج��ت��م��ع، وي�����ش��ه��م يف ت��ع��م��ي��ق ال��ث��ق��ة ببيئة 
الأعمال يف دولة الإمارات، ويعزز جاذبيتها لال�شتثمارات 
القت�شادية  الأن�شطة  خمتلف  دعم  على  قدرتها  ويرفع 
ول �شيما ذات الأفكار اخلالقة واجلديدة واملبتكرة، كما 
اأنه يوفر البيئة اخل�شبة واملحفزة للمبدعني واملبتكرين 
واخلا�شة  احلكومية  اجلهات  كافة  وكذلك  الإماراتيني، 
العالقة  ذات  البحثية  وامل��راك��ز  الأك��ادمي��ي��ة  واملوؤ�ش�شات 
امل�شتمر  التطور  الفاعلة يف  للم�شاهمة  الفكرية،  بامللكية 
امللكية الفكرية وبيئة البتكار يف  الذي ت�شهده منظومة 

الدولة. 

اأبوظبي ت�سخر اإمكانات التنمية ال�سناعية لتوطني التكنولوجيا وتعزيز التنويع القت�سادي
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي تدفقات متزايدة  اإمارة  ا�شتقطبت 
الأعوام  ال�شناعية خالل  ال�شتثمارات  من 
لتحقيق  جهودها  �شخرت  اأن  بعد  املا�شية 
يعترب  ال��ذي  القت�شادي  التنويع  اأه���داف 
و”خطة  القت�شادية  لروؤيتها  ا�شرتاتيجيا 
متكاملة  م���راف���ق  ت��وف��ري  ع���رب  اأبوظبي” 
وت��ن��ظ��ي��م��ي��ة عاملية  ل��وج�����ش��ت��ي��ة  واإم���ك���ان���ات 
ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  ول���دع���م  امل���وا����ش���ف���ات. 
مليار   32 نحو  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  ا�شتثمرت 
مناطق  لتطوير  �شنوات  م��دى  على  دره��م 
باأف�شل مرافق  �شناعية متخ�ش�شة تتمتع 
راأ�شها  على  واللوج�شتية  التحتية  البنية 
التي  “كيزاد”  ال�شناعية  خليفة  منطقة 
ي��ع��ت��رب من  ال����ذي  ي��خ��دم��ه��ا م��ي��ن��اء خليفة 
اأكر موانئ العامل تطورا اإىل جانب خم�ص 
املوؤ�ش�شة  اأخ��رى حتت مظلة  مدن �شناعية 
 “ املتخ�ش�شة  القت�شادية  للمناطق  العليا 
زون��ز ك��ورب “ يف ظل وج��ود خطط لإن�شاء 
ال��ق��ائ��م��ة لتوائم  م����دن ج���دي���دة وت��ط��وي��ر 
احتياجات منو الأعمال. واليوم و�شل حجم 
اإىل  ال�شناعية  امل��دن  تلك  يف  ال�شتثمارات 
نحو 98 مليار درهم موزعة على اأكر من 

606 م�شانع متار�ص اأن�شطتها يف خمتلف 
جم�����الت ال��ت�����ش��ن��ي��ع م���ع اإم���ك���ان���ات متهد 
قريبا.  امل�شانع  من  اأك��رب  ع��دد  ل�شتقطاب 
اأبوظبي  يف  امل��ت��واج��دة  امل�����ش��ان��ع  وت�شتفيد 
من مزايا وحوافز جمزية توفرها الإمارة 
املواد  على  احل�شول  �شهولة  مقدمتها  يف 
وتعزيز  الأع��م��ال  ممار�شة  وت�شهيل  اخل��ام 
التناف�شية عرب خدمات لوج�شتية متكاملة 
والتطوير  ل��ل��م��راج��ع��ة  ت��خ�����ش��ع  واأن���ظ���م���ة 
م��ت��ط��ل��ب��ات قطاع  مل�����واءم�����ة  امل�������ش���ت���م���ري���ن 
بقدرات  ت�شدير  ق��ن��وات  وت��وف��ري  الأع��م��ال 
امل�شانع  عدد  يف  امل�شتمر  التزايد  ت�شتوعب 
اإىل ذلك خ�ش�شت  اإ�شافة  وتنوع املنتجات. 
اأبوظبي جزءا من منطقة خليفة ال�شناعية 
مزيد  ل�شتقطاب  ميهد  ما  ح��رة  كمنطقة 
اجلهود  تلك  واأ�شهمت  ال�شتثمارات.  م��ن 
بتحقيق القيمة امل�شافة لقطاع ال�شناعات 
بلغت  مت�شارعة  من��و  م��ع��دلت  التحويلية 
منو  م��ن  ارت��ف��اع��ا   2015 ع���ام   11.2%
وبلغت   .2014 %6.9 خالل عام  ق��دره 
الناجت  يف  التحويلية  ال�شناعات  م�شاهمة 
بالأ�شعار  اأبوظبي  لإم��ارة  الإجمايل  املحلي 
 2015 %6 خالل عام  اأك��ر من  الثابتة 
حمققة اأعلى م�شتوى لها منذ عام 2007 

.. فيما بلغت م�شاهمة ال�شناعات التحويلية 
النفطي  غ��ري  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف 
وارتفع  حوايل %12 بنهاية عام 2015. 
يف  املبا�شرة  الأجنبية  ال�شتثمارات  ر�شيد 
ن�شاط ال�شناعات التحويلية بالإمارة بنحو 
%11.5 عام 2016 مقارنة بعام 2015 
بح�شب تقديرات ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر 
– اأبوظبي  ال�����ش��ادرة ع��ن مركز الإح�����ش��اء 
لت�شل اإىل 19.2 مليار درهم م�شكلة نحو 
خم�ص اإجمايل قيمة ال�شتثمارات الأجنبية 

املبا�شرة يف اأبوظبي. تزامن ذلك مع تركيز 
يف  ال���ش��ت��ث��م��ارات  ا�شتقطاب  على  اأب��وظ��ب��ي 
ل�شيما  امل��ت��ط��ورة  التكنولوجيا  ق��ط��اع��ات 
املو�شالت  واأ����ش���ب���اه  وال��ف�����ش��اء  ال���ط���ريان 
لالرتقاء  ال��الزم��ة  التكنولوجيا  وت��وط��ني 
املتطورة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  مب�����ش��ت��وى 
م���ن خ���الل ات��ف��اق��ات ال�����ش��راك��ة م���ع كربى 
م�شتوى  على  القطاع  يف  الرائدة  ال�شركات 
ات�شال  ���ش��ب��ك��ة  ت��وف��ري  ج��ان��ب  اإىل  ال���ع���امل 
بالإنرتنت تعترب الأكر تطورا يف املنطقة 

اأبوظبي يف ال�شتفادة  والعامل. كما ت�شتمر 
ال�شتخراجية  ال�������ش���ن���اع���ات  ق���ط���اع  م����ن 
�شناعات  يف  ردي���ف���ة  ق���ط���اع���ات  مت��ك��ني  يف 
دعم  جانب  اإىل  واللدائن  البرتوكيماويات 

�شناعات ال�شلب.
اأبوظبي  كثفت  امل��ت��ط��ورة  ال�����ش��ن��اع��ات  ويف 
متا�شيا  �شنوات  منذ  القطاع  على  تركيزها 
مع الثورة ال�شناعية التكنولوجية وهدفها 
الرامي اإىل تطوير قطاع �شناعي م�شتدام 
ق���ائ���م ع��ل��ى امل���ع���رف���ة والب����ت����ك����ار.  ومتثل 
لعديد  م��ظ��ل��ة  لال�شتثمار”  “مبادلة 
ا�شرتاتيجيات  تعرب عن  متقدمة  �شناعات 
اأبوظبي  تبنتها  التي  التكنولوجيا  توطني 
ف��اأط��ل��ق��ت الأق����م����ار ال�����ش��ن��اع��ي��ة م��ن��ذ عام 
ا�شرتاتيجية  �شراكات  يف  ودخ��ل��ت   2011
واأ�شبحت  ال��ت�����ش��ن��ي��ع  ���ش��رك��ات  ك���ربى  م���ع 
الإماراتية  ال���ط���ريان  ���ش��ن��اع��ات  م��ن��ت��ج��ات 
بوينج  طائرات  �شناعة  يف  رئي�شيا  مدخال 
الآخذة  للت�شنيع  �شرتاتا  ع��رب  واإي��رب��ا���ص 
بالنمو من مقرها يف جممع العني ل�شناعة 
غلوبل  �شركة  وتخت�ص  ن��ربا���ص.  ال��ط��ريان 
فاوندريز اململوكة بالكامل من قبل �شركة 
املبادلة للتنمية “ مبادلة “ ب�شناعة اأ�شباه 
املو�شالت وحققت انت�شارا عامليا وهي نتاج 
باتت تعرف حاليا  والتي  اآتيك  �شراكة بني 
الأجهزة  و���ش��رك��ة  للتكنولوجيا  ب�����م��ب��ادل��ة 
الدقيقة املتطورة اإيه اإم دي. ومتتلك غلوبل 
للت�شنيع  م��راف��ق  ت�شعة  حاليا  ف��اون��دري��ز 
م��ن��ه��ا خ��م�����ش��ة يف ����ش���ن���غ���اف���ورة وواح�������د يف 
دري�شدن باأملانيا وثالثة يف الوليات املتحدة 
الأمريكية. ويف اجلانب التنظيمي .. يعترب 
الرئي�شية  املرجعية  ال�شناعة  تنمية  مكتب 
مظلة  حتت  الإم��ارة  يف  ال�شناعية  للتنمية 
بحكم  وذل���ك  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ����رة 
وباعتباره  الرئي�شيني  ال�شركاء  مع  تعاونه 
ال�شيا�شات  تنفيذ  ع��ل��ى  ب��الإ���ش��راف  مكلفا 
بالقطاع  امل��ت�����ش��ل��ة  وال����ربام����ج  واخل���ط���ط 

ال�شناعي.
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اإعالن بالن�سر 

2017/33  جتاري جزئي  
اىل املدعي عليها : من اللف اىل الياء العاملية ملقاولت البناء - ذ م م 

بناء على طلب املدعية / �شركة منار العمران لتجارة وتاأجري ال�شقالت احلديدية 
بان  املدعي عليها  بالزام  الدعوى احلقوقية 2017/33 جتاري جزئي  اقامت  املدعية قد  ان  حيث 
درهم  ع�شر  وت�شعة  وخ�شمائة  الف  وخم�شون  وثمانية  )مائة  دره��م   54/158519 للمدعية  ت��وؤدي 
والزام  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  فل�ص(  وخم�شون  واربعة 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 33500 درهم )ثالثة وثالثون الف وخم�شمائة درهما( قيمة 
املواد امل�شتاأجرة املتبقية لدى املدعي عليها والتي امتنعت عن ردها مع الفادئة القانونية بواقع %12 
من تاريخ املطالبة الق�شائية والزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية القيمة الريجارية ال�شهرية 
عن املواد امل�شتاأجرة املتبقية لدى املدعي عليها وامتنعت عن درها  وذلك حتى متام �شداد ثمنها 
بواقع مبلغ 2985 درهم �شهريا وبالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة مما يقت�شي ح�شورك 
اىل ادارة الدعوى براأ�ص اخليمة يوم الربعاء 2017/5/3م ال�شاعة التا�شعة �شباحا او اإر�شال وكيل 

عنك يف الوقت املحدد - حرر بتاريخ 2017/4/26 
 اإدارة الدعوى  

 حكومة  را�ص اخليمة
دائرة املحاكم
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اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2016/62   بيع عقار مرهون            
طالب التنفيذ:  بنك اخلليج الأول - فرع دبي 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - بجوار مركز القبائل 
املنفذ �شده : دويل برد هناين ماهي�ص كومار برهناين 

G الطابق G06 ار�ص رقم 4842 �شقة رقم MED101 عنوانه : اإمارة دبي - منطقة جبل علي - بناية
اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2017/5/10 املوافق  الرب��ع��اء   ي��وم  ان��ه يف 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�شركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
وعلى راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ايام التالية جلل�شة البيع وفيما يلي او�شاف املمتلكات : عبارة عن �شقة �شكنية - مبنطقة : جبل علي الويل - رقم 
الر���ص : 30 - رقم املبنى : -1 ا�شم املبنى : MED 101 رقم الوحدة : G06 - امل�شاحة : 90 مرت مربع 

القيمة التقديرية - )775000.00( درهم   مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة وعنوانها : امليدالية الذهبية لاللكرتونيات )�ص.ذ.م.م.( 
رقم الرخ�شة / 536202 ال�شكل القانوين : �شركة ذات م�شئولية حمدودة - 
التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  1014370 مبوجب   : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم 
بانحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية 
ال�شركة  حتت رقم /2017/1/32654 بتاريخ 2017/02/09  وبتعيني امل�شفي 
املذكور اأعاله للقيام بت�شفية ال�شركة ح�شب قرار اجلمعية العمومية املوثق 
اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اع��رتا���ص  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى  ال��ع��دل  الكاتب  ل��دي 
         2955248/ – ت  – بور�شعيد  – دي��رة  يف  الكائنة  مكاتبة  يف  املعني  امل�شفي 
�ص ب/8540 ، م�شطحبا معة كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية ،وذلك خالل 

)45( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ال�شركة وعنوانها  ا�شم  – حما�شبون قانونيون -  ا�شم امل�شفي وعنوانه : �شفيان الغا و�شركاه 
: امليدالية الذهبية لاللكرتونيات )�ص .ذ.م.م.( رقم الرخ�شة  / 536202  العنوان: حمل رقم 
ال�شكل القانوين : �شركة ذات  – امل��رر القدمي   )4( ملك حممد على عبيد بالر�شيد  -  دب��ره 
م�شئولية حم��دودة  رقم القيد بال�شجل التجاري : 114370  مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بانحالل ال�شركة املذكورة اأعاله 
وذلك مبوجب قرار اجلمعية العمومية لل�شركة بتاريخ 2017/02/09 واملوثق لدي الكاتب العدل 
حتت رقم املحرر  2017/1/32654 -  بتاريخ 2017/02/09  وبتعيني امل�شفي املذكور اأعاله للقيام 
بت�شفية ال�شركة ح�شب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل وعلى من لديه اأي 
 – – بور�شعيد  – دي��رة  الكائنة يف  املعيني يف مكاتبة  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ص 
مكتب رقم )204( بناية الغامن اجلديدة  – ت: 2955248 – �ص ب : 8540 م�شطحبا معه كافة 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1237 

املنذر  : �شتاندرد ت�شارترد بنك
املنذر اليه : مرت�شى ن�شر اله كامليان - جمهول حمل القامة 

مت اإبرام اتفاقية اجارة منتهية بنقل امللكية )اإجارة منتهية بالتملك( بني املنذر واملنذر اليه من اأجل متويل الفيال 
رقم )31( ، البالغ م�شاحتها )902.92 مرت مربع( والواقعة يف �شارع رقم )4( ، مبنطقة الثنية الرابعة )واملبينة 
على قطعة الأر�ص رقم  2676- رقم البلدية 2593-394( يف اإمارة دبي ، وفقا للموافقة ال�شادرة عن املنذر لتمويل 
العقار مو�شوع اتفاقية الجارة ، وحيث ان املنذر اليه قد اخفق يف �شداد الدفعات امل�شتحقة عليه. لذلك يكلفكم 
املنذر بتنفيذ التزاماتكم وت�شحيح اإخفاقكم مبوجب اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك املوؤرخة خالل خم�شة ع�شر 
يوما من تاريخ ن�شر هذا النذار �شندا لأحكام )144( من قانون الإجراءات املدنية ، ويف حال اخفق املنذر اليه يف 
تنفيذ التزاماته مبوجب طلب التمويل وخطاب العر�ص �شالفي الذكر وذلك بعد ت�شديد جميع املبالغ امل�شتحقة 
اأي  اتفاقية الج��ارة تعترب منتهية تلقائيا دون احلاجة اىل  ، فان  املذكورة  عليه خالل مدة اخلم�شة ع�شر يوما 

اإخطار اخر مبوجب �شروط اتفاقية الجارة �شالقة الذكر والقانون
  الكاتب العدل

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   

اخطار بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2011/1114 
اىل املحكوم عليه : �شفاري للعقارات  2( ل�شاحبها هاين خليفة علي القيزي 
الفال�شي - ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد 
اأ���ش��درت بحقك حكما يف ال��دع��وى رق��م 2010/738 م��دين )ج��زئ��ي( - يق�شى 
باإلزامك بدفع مبلغ وقدره )855518( درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف ، وحيث 
ان املحكوم لهما /1-انيتا جوبتال اوم ميتال 2-ا�شيم جوبتا �شوريندرا كومار ،  
اأنت  التنفيذ حتت رقم 2011/1114 لذا  قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�شجل 
املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر الخطار ويف  مكلف ب�شداد 
حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�شبة 

لتنفيذ احلكم ح�شب ال�شول. 
        قلم التنفيذ املدين - بدار الق�ساء عجمان

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�ساء - عجمان 

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
 اعالن حكم بالن�سر         

يف  الدعوى رقم 2016/2390  ت ج       
املرفوعة من املدعي/ م�شرف ال�شارقة ال�شالمي - �ص م ع 

اىل املدعي عليه : �شركة جبل مويلح لتجارة الأداوات الكهربائية - �ص ذ م - جالل 
املدعي  بالزام  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  خان   اكرب  مينها�ص  خان  اكرب 
درهم   )205.005.63( مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  وبالت�شامن  عليهما 
)مائتان وخم�شة الف وخم�شة دراهم وثالثة و�شتون فل�ص( والزمتهما بالر�شوم 
املبلغ  اتعاب املحاماة ورف�شت ما جاوز  وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل 
املق�شى به - حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
و�شتتخذ  اليه  امل�شار  احلكم  على  منكم  طعن  دون  امليعاد  هذا  وبوات   ، لالعالن 

بحقكم اليجراءات القانونية لتنفيذه �شدكم
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده  

فى الدعوى رقم 2016/61   بيع عقار مرهون 
 طالب التنفيذ:  بنك اخلليج الأول - فرع دبي  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - بجوار مركز القبائل 
املنفذ �شده : امري ح�شني �شنجابي  - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة الثنية اخلام�شة - بناية جولد كر�شت فيوز 2 ، 

ار�ص رقم 33 ، �شقة رقم )2404، الطابق 24( 
احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/05/10 املوافق  الربعاء  يوم  انه يف 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
يربره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ص  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل  الأ�شا�شي  الثمن 
من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من 
املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على 
ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  )نوع العقار : �شقة 
�شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�ص : -33 رقم املبنى : -1 ا�شم املبنى : جولد كر�شت فيوز - 2 - رقم 
 العقار : 2404 - رقم الطابق : 24 - امل�شاحة : 83.04 مرت مربع - تقدر قيمتها : 984.111.00 درهم( - 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12007 بتاريخ 2017/4/30    
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2016/89   بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�ص بوينت مكتب رقم  401 

خلف وكالة الني�شان لل�شيارات - هاتف : 04/2946945 ، هاتف 0508650437 
املنفذ �شده : بينى فجوردال بريتل�شني - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية الرابعة - جممع الينابيع 7 
- �شارع فرعي رقم 5 - الفيال رقم 498 - رقم مكاين )73167 - 17578( متحرك : 0504553194 
اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2017/5/10 املوافق  انه يف يوم الربعاء 
البيع)�شركة الم��ارات للمزادات وعلى  انيط بها  التى  ادناه لدى اجلهة  او�شافه  املو�شحة  العقار  �شيجرى بيع 
موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة ايداع 
التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  الأ�شا�شي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن 
باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. 
 : امل�شاحة   -  3239  : الر���ص  رق��م   : الرابعة  الثنية   : املنطقة   : �شكنية  : فيال  املمتلكات   او�شاف  يلي  وفيما 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    )2.400.000( ب����  املقدرة   - مربع  مرت   260.12
 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12007 بتاريخ 2017/4/30    

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم 2015/437 تنفيذ عقاري 

طالب التنفيذ: م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �ص م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 - الطابق الثالث 

املنفذ �شده : عثمان عبدالرحمن حممد �شريف �شلطان العلماء - واآخرون 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بالإر�شاد 

اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�شاء ويف   5.00 ال�شاعة    2017/5/10 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�شراء  راغبي  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  الأ�شا�شي قبل دخول  الثمن 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان 
يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة �شكنية 
 - G06 املنطقة : الثنية الثالثة - رقم الر�ص : 35 - رقم املبنى : -2 - ا�شم املبنى : الظفرة -2 - رقم الوحدة -

امل�شاحة : 69.42 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )896.675.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا 

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12007 بتاريخ 2017/4/30    

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم  2016/109 بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك اإت�ص ا�ص بي �شي ال�شرق الأو�شط املحدودة  - عنوانه : دبي ، مكتب الإدارة ال�شرق الأو�شط - 
مدينة دبي لالنرتنت - �ص ب 66 دبي ، هاتف : 043904722 ، ف : 043906607 

، مثلث قرية اجلمريا جنوب،  ، الرب�شاء جنوب  املنفذ �شده : ه��اري كري�شنا جاي�شوال - واآخ��رون  عنوانه : دبي 
، الإم���ارات العربية املتحدة ، جوال  ، دب��ي   931 2( رق��م الر���ص  4 - جي  8 )ج��ي يف - تي  ، الفيال  2 �شي  حي 

  048817998  : هاتف   ،  0503589668
احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/5/10 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
تاأمني ل  ايداع  الدولة  ال�شراء من مواطني  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( اللكرتوين
يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا 
مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف 
املمتلكات  : قطعة ار�ص - املنطقة : الرب�شاء جنوب اخلام�شة  - رقم الر�ص : 931 - امل�شاحة : 7427.90 مرت 

مربع - املقدرة ب���� )2.500.000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده     

فى الدعوى رقم  2016/109 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك اإت�ص ا�ص بي �شي ال�شرق الأو�شط املحدودة  - عنوانه : دبي ، مكتب الإدارة ال�شرق الأو�شط - 

مدينة دبي لالنرتنت - �ص ب 66 دبي ، هاتف : 043904722 ، ف : 043906607 
املنفذ �شده : �شوزان علي حممد �شلطان - واآخرون  عنوانه : دبي ، الرب�شاء جنوب ، مثلث قرية اجلمريا جنوب، 
، الإم���ارات العربية املتحدة ، جوال  ، دب��ي   931 2( رق��م الر���ص  4 - جي  8 )ج��ي يف - تي  ، الفيال  2 �شي  حي 

  048817998  : هاتف   ،  0503589668
احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/5/10 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
تاأمني ل  ايداع  الدولة  ال�شراء من مواطني  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( اللكرتوين
يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا 
مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف 
املمتلكات  : قطعة ار�ص - املنطقة : الرب�شاء جنوب اخلام�شة  - رقم الر�ص : 931 - امل�شاحة : 7427.90 مرت 

مربع - املقدرة ب���� )2.500.000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12007 بتاريخ 2017/4/30    
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده      

فى الدعوى رقم 2016/109 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك اإت�ص ا�ص بي �شي ال�شرق الأو�شط املحدودة  - عنوانه : دبي ، مكتب الإدارة ال�شرق الأو�شط - 

مدينة دبي لالنرتنت - �ص ب 66 دبي ، هاتف : 043904722 ، ف : 043906607 
، مثلث قرية اجلمريا جنوب،  ، الرب�شاء جنوب  املنفذ �شده : ه��اري كري�شنا جاي�شوال - واآخ��رون  عنوانه : دبي 
، الإم���ارات العربية املتحدة ، جوال  ، دب��ي   931 2( رق��م الر���ص  4 - جي  8 )ج��ي يف - تي  ، الفيال  2 �شي  حي 

  048817998  : هاتف   ،  0503589668
احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/5/10 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
تاأمني ل  ايداع  الدولة  ال�شراء من مواطني  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( اللكرتوين
يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا 
مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف 
املمتلكات  : قطعة ار�ص - املنطقة : الرب�شاء جنوب اخلام�شة  - رقم الر�ص : 931 - امل�شاحة : 7427.90 مرت 

مربع - املقدرة ب���� )2.500.000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12007 بتاريخ 2017/4/30    
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2015/43   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: �شركة هوو يونيفري�شال ليمتد 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي  - ديرة - �شارع �شارع اآل مكتوم - مبنى رقم 62 اأ�شفل البناية بنك راأ�ص اخليمة - الطابق الثالث - 
مكتب رقم 302 - بوكالة املحامي/ علي العيدرو�ص  املنفذ �شده : �شركة جلوبال كينج تكنولوجي�ص - ليمتد  - عنوانه : اإمارة دبي 
 - مكتب -805 - ط8  - بناية وايت �شوان - �شارع ال�شيخ زايد - بجوار بناية برج �شعيد رقم 1 - الكائن بها بنك الإمارات دبي الوطني 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/5/10 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات :
امل�شاحة   -  202 الوحدة  رقم   - مارينا  اورا  املبنى  ا�شم   -  1-  : املبنى  رقم   - دبي  مر�شى  منطقة   219 رقم  الأر���ص   -  1

درهم   1485245 مببلغ   ، مرتمربع   125،44
705 - امل�شاحة 84.38  1 - ا�شم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة  219 منطقة مر�شى دبي - رقم املبنى :  2 - الر�ص رقم 

مرت مربع ، مببلغ 999083 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12007 بتاريخ 2017/4/30    

اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده     
فى الدعوى رقم  2015/43   تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ: �شركة هوو يونيفري�شال ليمتد 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي  - ديرة - �شارع �شارع اآل مكتوم - مبنى رقم 62 اأ�شفل البناية بنك راأ�ص اخليمة - الطابق الثالث - 
مكتب رقم 302 - بوكالة املحامي/ علي العيدرو�ص  املنفذ �شده : �شركة جلوبال كينج تكنولوجي�ص - ليمتد  - عنوانه : اإمارة دبي 
 - مكتب -805 - ط8  - بناية وايت �شوان - �شارع ال�شيخ زايد - بجوار بناية برج �شعيد رقم 1 - الكائن بها بنك الإمارات دبي الوطني 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/5/10 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات :
امل�شاحة   -  202 الوحدة  رقم   - مارينا  اورا  املبنى  ا�شم   -  1-  : املبنى  رقم   - دبي  مر�شى  منطقة   219 رقم  الأر���ص   -  1

درهم   1485245 مببلغ   ، مرتمربع   125،44
1 - ا�شم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة 705 - امل�شاحة 84.38  219 منطقة مر�شى دبي - رقم املبنى :  2 - الر�ص رقم 

مرت مربع ، مببلغ 999083 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/804 عقاري كلي

املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  م  جمهول حمل  م  ذ  �ص   - التجارية  ب�شتون  املحكوم عليه/1-  اىل 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/2/26 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/امالك  للتمويل 
- �شركة م�شاهمة عامة بف�شخ اتفاقية الجارة ومالحقها مو�شوع الدعوى و�شطب عبارة )تخ�شع 
ملكية العقار لرتتيبات الإجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الإجارة املنتهي بالتملك وملحقاته 
املودع لدى الدائرة( الواردة ب�شهادة ملكية العقار وبالزام املدعي عليهما بت�شليم الوحدة العقارية 
حمل التداعي للمدعية ورد احليازة لها خالية من ال�شواغل كما الزمت املدعي عليهما بان يوؤديا 
ومائة  مليون  دره��م(   1.108.574.21( مقدراه  مبلغ  تعوي�ص  بينهما  فيما  بالت�شامم  للمدعية 
وثمانية الف  وخم�شمائة واربعة و�شبعون درهما وواحد وع�شرون فل�شا والر�شوم وامل�شاريف والف 
يوما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  املحاماة.   حكما مبثابة احل�شوري  اتعاب  دره��م مقابل 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1474 جتاري جزئي 
بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  �شلينيل  الن�شرتيال  ليزا  ان��ا  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2016/10/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
املدعي  للبنك  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ال���ش��الم��ي  ابوظبي  ل�شالح/م�شرف 
الف  وثمانون  و�شتة  )م��ائ��ة  دره��م   186.416.68 مبلغ  ال���ش��الم��ي(  ابوظبي  )م�شرف 
واربعمائة و�شتة ع�شر درهم وثمانية و�شتون فل�ص(  والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ 
املطالبة الق�شائية يف 2016/7/25 م وحتى ال�شداد التام ف�شال على الر�شوم وامل�شاريف 
ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
�شاحب  با�شم  �شدر  الع��الن  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/846 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- ماجد عبا�ص حممد احلاج جواد جرب - جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2013/10/21 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�شالح/�شركة دبي فري�شت  �ص م خ حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )21.655.19( درهم والفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2013/5/25 وحتى ال�شداد التام ، والزمته 
درهم  خم�شمائة  ومبلغ  فقط  به  املق�شى  املبلغ  عن  امل�شتحقة  وامل�شروفات  بالر�شوم 
مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

يف الطعن   2017/279  طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/ املوجب لعمال ال�شباغ - �ص ذ م م وميثله : حممد را�شد 
جمموعة  ���ش��ده/1-  املطعون  ب��اع��الن   - ال�شويدي  ج��رب  ب��ن  حممد 

ال�شناعات املتطورة - �ص ذ م م - جمهول حمل القامة 
ويتوجب  اع���اله  امل��ذك��ورة  الطعن  عليكم  اق���ام  ال��ط��اع��ن  ب��ان  نعلنكم 
عليكم احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن 

املقدمة �شدكم.
رئي�ص الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/1025  ا�ستئناف جتاري   
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-حمد مبارك �شعيد مبارك اجلنيبي جمهول حمل 
عبا�ص   : وميثله  الإ�شالمي  ابوظبي  /م�شرف  امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة 
بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد    - الطاهري  خلف  ال�شيد  مهدي 
جل�شه  لها  وح���ددت   2016/6/29 بتاريخ  كلي  جت��اري   2016/965  : رق��م 
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة    2017/5/2 املوافق  الثالثاء   ي��وم 
ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2016/170  بيع عقار مرهون 

مو�شوع الق�شية : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن الفيال ال�شكنية الكائنة يف دبي ، جممع 
دبي لال�شتثمار الأول - رقم املبنى 980 ، على قطعة الأر�ص 357 ، رقم البلدية 598-1002 ، امل�شاحة 
 373 م م ، والت�شريح لطالب التنفيذ بكافة طلباته يف الالئحة والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.

 طالب العالن : طالب التنفيذ : بنك ات�ص ا�ص بي �شي ال�شرق الو�شط املحدودة 
املطلوب اعالنه : املنفذ �شدهما / 1-ناهد عبداللطيف عبداجلبار عمر  2-حامد م�شطفى 
ها�شمي - جمهويل حمل القامة -  مو�شوع الإعالن - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم 
اخلا�شة وهي عبارة عن  قطعة ار�ص )حق منفعة( - رقم الر�ص 357 - املنطقة : جممع دبي 
ال�شتثمار الأول - رقم العقار : 980 - وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )2.801.920.32( درهم   

وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/110 بيع عقار مرهون    
ان  القامة مبا  انتوين هانلون  جمهول حمل  باتريك  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
امل��ح��دودة وميثله  الأو���ش��ط  ال�شرق  �شي  ب��ي  ا���ص  اأت�����ص  بنك  التنفيذ/  ط��ال��ب 
بتاريخ  الب��ت��دائ��ي��ة  دب���ي  ق���ررت حمكمة   - ع��ل��ي  اآل  رم�����ش��ان  اح��م��د ح�شن   :
2017/4/17 اعالنكم ل�شداد قيمة املطالبة وقدرها )5.181.853( درهم خالل 
الرهن  العقار حمل  واإلبيع  اأع��اله  التنفيذ  التبليغ يف ملف  تاريخ  �شهر من 
بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة 295 من قانون الجراءات املدنية )نوع العقار 
: قطعة ار�ص - املنطقة : معي�شم الأول - رقم الر�ص 965 - م�شاحة العقار 

: 7.551.96 قدم مربع(  
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/179 بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ �شده/1- جوليانتيني فو�ص  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
: احمد  امل��ح��دودة  وميثله  الأو���ش��ط  ال�شرق  �شي  ا���ص بي  اأت�ص  التنفيذ/ بنك 
 2017/4/17 بتاريخ  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة   - علي  اآل  رم�شان  ح�شن 
�شهر  خالل  دره��م   )1.976.174.56( وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�شداد  اعالنكم 
من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اأعاله واإلبيع العقار حمل الرهن بطريق 
امل��ادة 295 من قانون الج���راءات املدنية )ن��وع العقار  :  امل��زاي��دة وفقا لن�ص 
قطعة ار�ص - املنطقة : وادي ال�شفا 5 - رقم الر�ص : 828 - م�شاحة العقار 

: 570.60 مرت مربع(  
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/127 بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ �شده/1- كريان اريان  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
بنك اأت�ص ا�ص بي �شي ال�شرق الأو�شط املحدودة وميثله : احمد ح�شن رم�شان 
ل�شداد  اعالنكم   2017/3/9 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت   - علي  اآل 
قيمة املطالبة وقدرها )6.869.390( درهم خالل �شهر من تاريخ التبليغ يف 
املزايدة وفقا لن�ص  العقار حمل الرهن بطريق  اأعاله واإلبيع  التنفيذ  ملف 
املادة 295 من قانون الجراءات املدنية )نوع العقار : ار�ص - املنطقة : معي�شم 

الأول - رقم الر�ص 969 - م�شاحة العقار :  856.10  قدم مربع(  
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1174  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ �����ش����ده/1- م��ط��ع��م ���ش��ت��ي��ف��ان��و���ص - ف����رع  جم��ه��ول حمل 
اأقام  قد    - روجا�ص  ديلينا  جرييك  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )19384( وق���دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   1558 مبلغ  اىل  بال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1209  تنفيذ عمايل 
م   جمهول حمل  م  ذ   - العامة  للتجارة  في�شتا  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ن�شال فواز م�شطفى عبداجلليل  قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )32628( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   2457 مبلغ  اىل  بال�شافة 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  �شتبا�شر الج��راءات  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1254  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- مدينة اجلمال لالعمال الفنية - �ص ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شيف ال�شالم عبدالبارق -  قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )14839( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   1229 مبلغ  اىل  بال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1187  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- دونر كباب للتجارة العامة - �ص ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شارل مارتينز فيالنويفا -  قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )13638( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   1155 مبلغ  اىل  بال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2012/791  تنفيذ ايجارات  
اىل املنفذ �شدهما/1- �شالح املال للتجارة العامة - �ص ذ م م - مديرها 
: ار�شاد حمزه ات�ص ام حمزه 2-�شالح عبداهلل عبدالرحمن عبدالكرمي 
املال جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ح�شن احمد ابراهيم 
املرزوقي وميثله : ابراهيم ح�شن اإبراهيم املال - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )35826( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة    وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1232  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- مدينة اجلمال لالعمال الفنية - ذ م م   جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/ خ��وك��ون ���ش��ك��ور ع��ل��ي -  قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )7390( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   900 مبلغ  اىل  بال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1178  تنفيذ عمايل 
 اىل املنفذ �شده/1- جمعة بالل البطيحي للخياطة والقم�شة - �ص ذ م م
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ اأ ات�ص حق �شاحب مندل  
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وق��دره )13930( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   1176 مبلغ  اىل  بال�شافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1314  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- مدينة اجلمال لالعمال الفنية - �ص ذ م م جمهول 
�شراج  التنفيذ/ حممد كوثر عامل حممد  ان طالب  القامة مبا  حمل 
اع���اله والزامك  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  م��ي��اه -  
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7382( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. وعليه  ر�شوم خلزينة  درهم  بال�شافة اىل مبلغ 900  املحكمة. 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1246  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- حياك لتنظيف املباين - �ص ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ابراهيم �شهري عامل   قد اأقام عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )10251( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  بال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   906 مبلغ  اىل 
�شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1321  تنفيذ عمايل 
م  جمهول  م  ذ  ���ص   - للحلول  دي��ف��وك��راف��ت�����ص  ����ش���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
قد  احل�شني  اب��و  العامل  بديع  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا  حمل 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )6993( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   900 مبلغ  اىل  بال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/960  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- مدينة اجلمال لالعمال الفنية - �ص ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد اجنراز مياه حممد   قد 
املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك 
او خزينة املحكمة.  التنفيذ  املنفذ به وقدره )6764( درهم اىل طالب 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   900 مبلغ  اىل  بال�شافة 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1191  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شيكرت خلدمات التنظيف - �ص ذ م م   جمهول 
قد   - ك��وب��ار  با�شيونا  لوي�ص  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )7297( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   900 مبلغ  اىل  بال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/3230   تنفيذ جتاري  
املنفذ ���ش��ده/1- م��ن��رية حممد زوج���ة علي ط��ال��ب اح��م��د حممد  اىل 
الحتاد  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  علي   ال 
اأق��ام عليك  الوطني - �ص م ع وميثله : فهد �شلطان علي لوتاه - قد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك��م  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )56052( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه فان 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1104   تنفيذ جتاري  
م   م  ذ  ���ص   - العامة  للمقاولت  دمل��ا  م��ب��اين  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
 جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/تومني للنقليات - �ص ذ م م 
وميثله : ع�شام عبدالأمري حمادي الفا�شلي التميمي - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )284947(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2016/6449   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : احمد جمال ال�شحادات 

درهم   )17.728.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �شي�شطر  وال  ال��ن�����ش��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)64898/خ�شو�شي/M/دبي(  رقم  ال�شيارة  على  التنفيذية  الج���راءات 
من نوع )ني�شان التيما  - �شالون( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/807   

املنذرة / �شتاندرد ت�شارترد بنك 
املنذر اليه :حممد حيدر زهري ح�شني بخاري 

درهم   )21.246.89( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة   تنذر 
نتيجة الخالل ب�شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �شي�شطر  وال  ال��ن�����ش��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�شيارة رقم )44025/خ�شو�شي/C/دبي( من 
نوع ) ني�شان تيدا - �شالون( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/112 بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ �شده/1- باتريك انتوين هانلون  جمهول حمل القامة مبا ان 
امل��ح��دودة وميثله  الأو���ش��ط  ال�شرق  �شي  بي  ا���ص  اأت�ص  بنك  التنفيذ/  طالب 
بتاريخ  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت   - علي  اآل  رم�شان  ح�شن  اح��م��د   :
املطالبة وقدرها )6.077.372.1( درهم  2017/4/17 اعالنكم ل�شداد قيمة 
خالل 30 يوم من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اأعاله واإلبيع العقار حمل 
الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة 295 من قانون الج��راءات املدنية 
 : البلدية  رقم  الأول  رقم 957 مبنطقة معي�شم  ار�ص   : العقار  موا�شفات 

1-685 - امل�شاحة : 753.60 مرت مربع(    
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   

اإعالن بالن�سر
يف الدعوى رقم 2017/1118  - الدائرة املدنية اجلزئية الثانية

اىل املدعى عليه : عبداهلل حممد عبداهلل زراع   
نعلمك بان املدعي : بنك الإحتاد الوطني -  يف الدعوى رقم 2017/1118 الدائرة املدنية اجلزئية 

الثانية - قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 99.512.47 درهم )ت�شعة وت�شعون الف وخ�شمائة واثنا 
ع�شر درهما و�شبعة واربعون فل�ص( والفائدة التاأخريية بواقع 12% �شنويا عن القر�ص ال�شخ�شي 
وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد العلي التام لكون الدين جتاري وي�شتحق عنه فوائد 

تاأخريية ، وبالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
بتاريخ  ال�شارقة الحتادية البتدائية  الدعوى مبحكمة  اإدارة  امام مكتب  انتم مكلفون باحل�شور 

2017/5/4 ، وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.  
حتريرا يف 2017/4/27  

 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
    الدعوى  رقم : 2016/1698 م - مدين، جزئي ، جتاري

حمكمة العني البتدائية املدنية التجارية  
وال�شيد/ خ�شيب حممد خ�شيب حممد   ، اجلاهزة  للبيوت  ماك�ص  ال�شادة/  ال�شيد/   : عليه  املدعي  اىل 
النا�شري  )جمهول حمل القامة( - مبا ان املدعي/ بنك ابوظبي التجاري بوكالة : الهرمودي للمحاماة 
وال�شت�شارات القانونية - قد اقام عليكم الدعوى الق�شائية رقم  1698-2016م ،  مدين - جزئي - جتاري 
- العني - فانتم مكلفون او وكيلكم القانوين باحل�شور امام اخلبري امل�شريف املكلف من عدالة املحكمة 
جلل�شة اخلربة الوىل يف يوم الحد املوافق : 2017/5/7 م ، الثانية ظهرا ، مبكتب اخلبري )دار البيان 
للح�شابات وال�شت�شارات( دبي ، ديرة ، �شارع الحتاد ، بجوار حمطة القيادة ، مقابل القيادة العامة ل�شرطة 
 ،03  7803044  : فاك�ص   ،  03  7803033 هاتف   ،  05 رقم  ، مكتب  امليزانني  ، طابق   KRM ،  مركز  دبي 
منا�شبا  ترونه  وما   ، لدفوعكم  املوؤيدة  امل�شتندات  كافة  عن  ن�شخة  معكم  م�شطحبني   ،04  2511318
، ويف حال عدم  الدعوى  وبيان وجه احلق يف   ، اداء مهمته  اعمال اخلربة ومتكني اخلبري من  لتي�شري 

احل�شور �شيتم الجراء يف غيابكم وتتحملون كامل امل�شوؤولية.     
اخلبري امل�سريف  الدكتور : حممد الفقي 
هاتف : 6521992 050     

اإعالن ح�سور اإجتماع اخلربة 
العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/224  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شدهم/1-جرجنيت �شينغ كنوار 2-ماجنيت �شينغ كانوار امريك �شينغ 3-جموهرات 
كانوار - م د م �ص 4-جموهرات كانوار - �ص ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

متويل م�شاهمة خا�شة وميثله : ع�شام عبدالأمري حمادي الفا�شلي التميمي   نعلنكم باحلكم 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2016/541 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ  2016/9/13 باعتباره �شندا 
تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )39110( درهم وت�شليمه اىل طالب التنفيذ اأو 
خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن 2-بف�شخ عقد البيع مو�شوع الدعوى 
العقار مو�شوع  الدعوى ومالحقها( وبرد حيازة  بالتملك مو�شوع  املنتهية  الج��ارة  )اتفاقية 
ذلك العقد للمدعية. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن 

رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/254  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شدهما/1-اإح�شان جاليل 2-اوا عطا اله رازقي  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/متويل م�شاهمة خا�شة وميثله : ع�شام عبدالأمري حمادي الفا�شلي التميمي   نعلنكم 
باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2016/560 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ  2017/1/22  باعتباره 
�شندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )38510( درهم وت�شليمه اىل طالب التنفيذ 
اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن 2-بف�شخ عقد البيع املقرر مبوجب 
باملبنى  الوحدة رقم )501(  الدعوى رقم 22 ل�شنة 2011 عقاري كلي عن  حكم حمكمة دبي يف 
ور�شان  1 منطقة  املبنى رقم   )universal apartment( ابارمتنت يونيفر�شال  امل�شمى 
والزام   ،  2008/6/11 امل��وؤرخ��ة  ومالحقها  بالتملك  املنتهية  الإج���ارة  اتفاقية  )مو�شوع  الأوىل 
للمدعية.   حيازته  ورد  ال�شواغل  من  خاليا  التفاقية  مو�شوع  العقار  بت�شليم  عليهما  املدعي 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1021   تنفيذ جتاري  
 Hany Lotfy  - ع��ب��دال��وه��اب  ع����واد  ل��ط��ف��ى  ه���اين  ����ش���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
جمل�ص  ورئي�ص  مالك   : وب�شفته  ب�شخ�شه   -  Awwad Abdelwahab
اإدارة �شتار بنك ليمتد Star Bank Limited ، ومالك ومدير �شركة �شتار 
فكري  حممد  ا�شرف  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول   - كابيتال 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ  احمد - قد 
املحكمة. وعليه  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )332469(  به  املنفذ 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1014   تنفيذ جتاري  
جمهول  م   م  ذ   - للعقارات  ب��ل��درز  ه��وم  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
 حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة تايجر للمقاولت - ذ م م 
وميثله: نبيه احمد بدر  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
ب��ه وق����دره )8057538( درهم  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  اع���اله وال��زام��ك��م 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/874   تنفيذ جتاري  
ال�شواب   املنفذ �شده/1- عبدالر�شول �شالح عبدالر�شول عبداهلل  اىل 
الوطني  الإحت���اد  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
اأق��ام عليك الدعوى  - �ص م ع وميثله : فهد �شلطان علي لوتاه - قد 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  اع���اله وال��زام��ك��م  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
)419347.34( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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القرائي  ال�سارقة  مهرجان  ناق�ض 
للطفل، اال�سهامات التي يلعبها اأدب 
ال�سغار،  بلغة  االرتقاء  يف  الطفل 
وذلك خالل اجلل�سة احلوارية التي 
و�سارك  االأدب،  ملتقى  احت�سنها 
االأطفال  كتب  موؤلف  من  كل  فيها 
اال�سرتايل داميان مورغان، والكاتبة 
والروائية  ينري،  مافي�سيل  الرتكية 
واأدارتها  املرزوقي،  �سيماء  واملوؤلفة 

االأديبة �سيخة املطريي.

ثقافة وفن�ن

30

ت�سمنت ق�س�سًا واأ�سعارًا وحكايات ملونة لالأطفال

للطفل  القرائي  ال�سارقة  تواقيع  ركن  من�سة  على  جديدًا  كتابًا   21

خالل ندوة يف ال�سارقة القرائي للطفل 

متخ�س�سون يوؤكدون دور الأدب يف الرتقاء بلغة ال�سغار

•• ال�صارقة-الفجر:

ع�شرات  توقيع  للطفل،  ال��ق��رائ��ي  ال�شارقة  مهرجان  يف  التواقيع  رك��ن  �شهد 
الإ�شدارات واملوؤلفات لنخبة من الكتاب والأدباء الإماراتيني والعرب، تنوعت 

بني الروايات، والق�ش�ص، واملجاميع ال�شعرية، والبحوث، والدرا�شات.
و���ش��ارك يف ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى امل��وؤل��ف��ات اجل��دي��دة ك��ل م��ن ال�شيخة م���رمي �شقر 
القا�شمي عن ق�شتها اآدم الف�شويل ، كما �شمت قائمة املوقعني جمموعة من 

الورد  رحيق  كتابها  عن  غاب�ص  �شاحلة  الكاتبة  من:  كل  وهم  الإم���ارات  كتاب 
عن  �شالح  وعبداهلل  ال�شرطان،  مر�شى  جمعية  ل�شالح  ريعه  خ�ش�شت  ال��ذي 
كتابه عبري وغنام ورحلة الأقالم ، وعائ�شة الزعابي عن رحلة حمدان ال�شجاع 

، وح�شينة عبيد �شيف حماد عن عامل جديد .
ومن الإمارات اأي�شاً وقعت د. ن�شيبة العريبي كتابها م�شباح وبندق وتل الدببة 
الأخ�شر ال�شعيد ، وعابدة الهاجري الأبطال الوحيدون ، وبدرية ال�شام�شي عن 
كتابها مهرة والدفرت امللون ، واختتمت عائ�شة الغي�ص قائمة املوقعني من دولة 

اأ�شرف  وقع  العربية  وللنخلة حكاية. ومن جمهورية م�شر  بكتابها  الإم��ارات 
و�شارة عبد احلميد عن ق�شتها من�شور يف   ، ليلى  كتابه ظل  الر�شول  �شوقي 
مدينة عني اجلمل ، واأحمد راتب جمموعة ق�ش�شية لالأطفال ، واإميان حممد 
جمدي عن ق�شتها الطائر النبيل ، ومريان ح�شني عن الأمري وال�شبع اأزمان.

ووقع من الأردن وقع د. حممد جمال عمرو ديوانه �شدو البالبل ، وهيا �شالح 
اأنا ل اأخرب�ص اأنا اأر�شم ، وجميلة عمارنة عن ق�شتها جود فار�شة الغابة امل�شحورة 
، فيما وقعت ب�شرى اآل طالب من العراق ديوانها كان ياما كان ، وجمانة طه 

من �شوريا جمموعتها الق�ش�شية لالأطفال بعنوان الطائر والريح .
واختتمت قائمة املوقعني بتوقيع كل من: د. فاطمة اللواتي من �شلطنة عمان 
عن كتابها زرعت ليان مدر�شة ، وهبة مندين من الكويت عن ق�شتها الزهرة 
الأجمل ، وح�شل رواد املهرجان على هداياهم من الن�شخ اجلديدة املوقعة على 
من�شة ركن التواقيع، وتوا�شلوا ب�شكل مبا�شر مع الكتاب الذين �شاألوهم عن 
الفرتة  خالل  الإبداعية  اإنتاجاتهم  من  واجلديد  ال�شابقة،  الأدبية  اأعمالهم 

املقبلة.

 مقهى املبدع ال�سغري يروي حكايات 
الكّتاب الأطفال يف ال�سارقة القرائي

 ال�سارقة القرائي للطفل ي�سع اأ�س�ص 
احلكاية الناجحة واأهميتها يف بناء الطفل

•• ال�صارقة-الفجر:

�شمن فعاليته التي تفتح نوافذ املواهب الطفولية 
املعريف  ت�شكلها  وط��رق  اجلمالية  مظاهرها  واأه��م 
والإب����داع����ي، ���ش��ه��د م��ق��ه��ى امل��ب��دع ال�����ش��غ��ري ندوة 
ت�شنع  متقدة  عقول  ال�شوء،  كما  بعنوان  حوارية 
الأم�����ل مب�����ش��ارك��ة ك���ل م���ن؛ ال��ط��ال��ب��ة امل��ه��ا خالد 
الدليمي من دولة قطر، والطالبة بيانكا تالغ من 

الفلبني واأدارها الإعالمي عمر العبيديل .
تطرقت الندوة اإىل العديد من الأ�شئلة والإ�شارات 
وتن�شيط  امل��واه��ب  لتنمية  ت�شعى  ال��ت��ي  والأف���ك���ار 
ذائقتها اجلمالية يف خمتلف جمالت الكتابة، واأهم 

املراحل التي مير بها الطفل املوهوب وتفاعله مع 
املحيط الثقايف والرتبوي واملجتمعي.

ا�شداراتها  عن  الدليمي  املها  املوهوبة  وحتدثت 
يكون  كيف  و   ، ال�شائع  ال��دب  الأرب���ع  الق�ش�شية 
، و ه��ذه حياتي  ، و زاوي���ة ال�شحر  اأج��م��ل  ال��وط��ن 
عائلتها  م��ن  اليجابية  امل��واق��ف  اأه��م  م�شتعر�شة 
واأ�شدقائها وخ�شو�شاً يف عدم اخلوف من الكتابة 
اأب���واب اخليال والإل��ه��ام بالعديد  وحم��اول��ة ط��رق 
من  وغ��ريه��ا  املبتكرة  وال�شخ�شيات  الأف��ك��ار،  م��ن 
الن�شو�ص  العنا�شر املحفزة وال�شرورية يف كتابة 

الق�ش�شية.
ت����الغ ع��ن ن�شو�شها  ب��ي��ان��ك��ا  امل��وه��وب��ة  وحت��دث��ت 

الذي  والت�شجيع  كتابتها  وظ����روف  الق�ش�شية 
واملدر�شة،  والأ����ش���دق���اء  ال��ع��ائ��ل��ة  م��ن  ب��ه  ح��ظ��ي��ت 
ال����دورة اجل��دي��دة من  ب��اأف��ك��ار وف��ع��ال��ي��ات  م�شيدة 
يقدمه  وم��ا  للطفل  ال��ق��رائ��ي  ال�شارقة  مهرجان 
ت�شاهم  ايجابية  ف��ر���ص  م��ن  ال�شغار  للمبدعني 
ومواقفهم  ن�����ش��و���ش��ه��م،  ت��ن��م��ي��ة  يف  ك��ب��ري  ب�����ش��ك��ل 
الإن�شانية، والرتبوية، والعلمية ب�شكل تفاعلي مع 

اجلمهور.
ك���م���ا ت�����ش��م��ن��ت ال�����ن�����دوة ال���ع���دي���د م����ن الأف����ك����ار 
التي  والذهنية  الفكرية  والأل��ع��اب  والتطبيقات 
مهرجان  من  التا�شعة  ال��دورة  جمهور  بها  �شارك 

ال�شارقة القرائي للطفل .

•• ال�صارقة-الفجر:

�شمت جل�شة كيف نحكي احلاكية التي اأقيمت 
ال�شارقة  ملهرجان  الثقافية  الفعاليات  �شمن 
وكتاب  اأدب����اء  م��ن  جمموعة  للطفل  ال��ق��رائ��ي 
امل��ع��روف��ني وه���م ك���ل م���ن: الكاتبة  الأط���ف���ال 
اأ�شماء  الأردنية هيا �شالح، والكاتبة القطرية 
عبد اللطيف كواري، والكاتبة الأمريكية اآمي 
بلوم، واأدارت الفعالية الإعالمية امل�شرية دينا 
باأدب  املهتمني  من  جمموعة  بح�شور  قنديل 

وثقافة الطفل و�شيوف وجمهور املهرجان.
امل��ت��ح��دث��ات ع��ن عوامل  اأول  ب��ل��وم ك��ان��ت  اآم���ي 
�شتة  واخ��ت�����ش��رت��ه��ا يف  ال���ن���اج���ح���ة،  احل���ك���اي���ة 
يف  امل�شتعلمة  ال�شرد  طريقة  اب��رزه��ا:  ع��وام��ل 
واأهمية  الق�شة،  ال�شوء على مو�شوع  ت�شليط 
واملبا�شرة  ال�شامعني،  لت�شتت  منعاً  الخت�شار 
بالتفا�شيل،  الإم��ع��ان  دون  امل��و���ش��وع  ط��رح  يف 
والو�شوح يف  ال�شريع،  الإيقاع  توافر  و�شرورة 
بال�شخ�شية  ال��ق��ارئ  بدمج  والتفكري  ال��ط��رح، 

التي يقراأ حكايتها باختيار حبكة مالئمة .
وبيّنت اأ�شماء الكواري اأن اأهم عوامل احلكاية 
ال��ن��اج��ح��ة وج�����ود ال�����ش��غ��ف ال���ك���ايف ب���ني ثنايا 
منا�شبة  الق�شة  تكون  اأن  و�شرورة  الن�شو�ص، 
للطفل من حيث الفكرة وامل�شمون والأ�شلوب 
اأمام  احل��ك��اي��ة  ق�����ّص  ح��ال  ويف  وال�شخ�شيات، 
اختيار  اأه���م���ي���ة  ال����ك����واري  ب��ي��ن��ت  اجل���م���ه���ور، 
الأ���ش��ل��وب امل��ن��ا���ش��ب، وال��ق�����ص ب�����ش��ورة بطيئة، 
الأحداث  للتعليق على بع�ص  التوقف  واأهمية 
ع��ل��ى اجلمهور،  ال��ن��ظ��ر  وت���وزي���ع  ال��ق�����ش��ة،  يف 

والإ�شتعداد لأي مداخلة من الأطفال.
احلكاية  عوامل  اأه��م  اأن  �شالح  هيا  واأو�شحت 
للطفل، هي معرفة طبيعة اجلمهور  املوجهة 
واختيار  العمرية،  فئتهم  ومعرفة  )املتلقي(، 
اإىل  املنا�شب، م�شرية  املنا�شبة يف املكان  الق�شة 
اأن ما ي��روى يف املدر�شة هو غري ما ي��روى يف 
البيت اأو املجتمع، اأو النادي، واختتمت حديثاً 
ب��اأه��م��ي��ة خ��ل��ق ت��ف��اع��ل م��ن��ا���ش��ب م��ع اجلمهور 

يجعل من احلكاية جتربة عالقة يف الذاكرة.

الثقايف  املقهى  احت�شن  مت�شل  �شعيد  على 
ال���ق���رائ���ي ح�����وار احل���ك���ي اجلميل  ل��ل�����ش��ارق��ة 
اإميان  د.  الكاتبة  بح�شور  لالأطفال  واأهميته 
عرب،  اأب��و  حممد  الإع��الم��ي  واإدارة  البقاعي، 
الذي  الناجح  ال��دور  اإىل  البقاعي  فيه  اأ�شارت 
كانت تقوم به اجل��دات يف �شنع حكاية جميلة 
قدرة  عن  نف�شه  الوقت  يف  وت�شاءلت  للطفل، 
الأمهات يف الوقت احلا�شر يف مناف�شة اأداء دور 

اجلدة يف جمال ق�ص احلكايات.
اإىل زمان  العودة  اأن  البقاعي  اإمي��ان  د.  وبينت 
اأدواتها يف  وا�شتخدام  ي�شتدعي معرفة  ة  اجّل��دَّ
الذي  احلكاية  زم��ان  مثل:  للطفل،  احلكاية 
املنطقة  ال��ن��وم، ومكانها، وه��ي  ع���ادًة قبل  ك��ان 
الأح���ف���اد للحكاية،  ف��ي��ه��ا  ك��ان��ت جت��م��ع  ال��ت��ي 
طبقات  تنويع  يف  يتنوع  ك��ان  ال��ذي  واأ�شلوبها 
ال�شوت ح�شب مواقف الق�شة، وتوفري جو من 
لأ�شخا�ص  ال�شماح  بعدم  وذل��ك  اخل�شو�شية، 
حتى  احلكاية  اأح���داث  �شل�شلة  بقطع  اآخ��ري��ن 

ينام الأطفال.
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•• ال�صارقة-الفجر:

واأكد املتحدثون خالل اجلل�شة التي حملت عنوان اإ�شهامات 
اأدب الأطفال يف الرتقاء باللغة ، اأن اللغة هي اأ�شل الإبداع 
للطفل خ�شو�شاً،  امل��وج��ه  الأدب���ي  والإب����داع  الأدب���ي عموماً 
باللغة  ت��ه��ت��م  ال��ت��ي  ال��ك��ت��اب��ات  ال��ك��ث��ري م���ن  اإىل  م�����ش��ريي��ن 

وم�شتوياتها وعالقاتها وجمالياتها.
بفطنة  يوؤمنون  اللذين  م��ن  اأن��ا  امل��رزوق��ي:  �شيماء  وق��ال��ت 
ال��ت��ع��ل��م والتاأثر  ال��ك��ب��رية ع��ل��ى  ال��ط��ف��ل، وق���درت���ه  وذك�����اء 

ما  دائ��م��اً  واأن���ا  ق�شري،  وق��ت  يف  اللغة  واكت�شاب  مبحيطه، 
اأ�شبه عقل الطفل بالعمود الهوائي الذي يعمل على التقاط 
ما  ك��ل  ال�شغري  ذه��ن  يلتقط  وال�����رتددات، حيث  الإ����ش���ارات 
الباطن، ليكّون  الكبار ويقوم بتخزينه يف عقله  ي�شدر من 
ر�شيداً معرفياً ي�شتخدمه يف الأوقات املنا�شبة اأثناء تعامله 

مع البيئة املحيطة به .
واأ�شافت املرزوقي: اإذا اتفقنا على ذكاء الطفل، وا�شتعداده 
الكبري على التلقي والتاأثر، وعلى قدراته العقلية الكبرية 
والرية، فنكون بذلك قد و�شلنا اإىل نقطة حمورية، فيما 

اأن نقدم له املُنجز  يتعلق بالكيفية التي ميكن من خاللها 
ل��دي��ه ب�شكل  اللغة  اإث���راء  ال���ذي ي�شاهم يف  امل��الئ��م،  امل��ع��ريف 

اإيجابي .
فرع  الطفل  اأدب  يعترب  ينري:  مافي�شيل  ق��ال  وم��ن جانبها 
باهتمام  يحظى  اأن  ويجب  ال��ع��ام،  الأدب  ف��روع  م��ن  رئي�ص 
الهتمام بجودة ما  يتم  واأن  الأخ���رى،  الأف��رع  كبري كبقية 
ب�شكل مبا�شر على  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  الأط��ف��ال  كتب  م��ن  ي��ط��رح 
منوهم، وُتعترب واحدة من اأهم الأدوات التي ت�شع اللبنات 
الأوىل لتعلم الطفل، ولذلك يتوجب على الكاتب اأن يختار 

يحر�ص  واأن  ال�شغار،  به  يخاطب  ال��ذي  املنا�شب  الأ�شلوب 
على اأن تنبني كتاباته املوجهة للطفل لغة ثرية وجماليات 

يف ال�شرد .
واأكدت ينري اأن اأدب الطفل يك�شب ال�شغار مهارات الت�شال 
والتعبري، م�شريًة اإىل اأن الكتب اجليدة تلعب دوراً حمورياً 
اإىل عادة يومية،  القراءة وحتويلها  الطفل عادة  اك�شاب  يف 
فاإذا اأحب الطفل لغة الكتاب اأحب الكتاب والقراءة، موؤكدًة 
اأنه يف حال حتقق ذلك نكون قد جتاوزنا اأ�شعب مرحلة من 

مراحل حتبيب القراءة اإىل نف�ص الطفل .

اجليد  الأدب  ي�شاهم  م���ورغ���ان:  دامي����ان  ق���ال  جهته  وم���ن 
اكت�شاف  يف  وي�شاعده  الطفل،  خميلة  تو�شيع  يف  واجل���اذب 
اللغات  ع��امل  اأك��ر من  والق���رتاب  ال�شاحرة،  اللغة  معاين 
تعزز قدرتهم على  اجل��ي��دة  الأط��ف��ال  كتب  اأن  كما  ال���ري، 
واإذا  الكلمات واملفردات واملهارات اجلديدة،  تعلم مزيد من 
ما اأردنا اأن تنجح كتب وق�ش�ص الأطفال يف حتقيق كل هذه 
الأهداف، فيجب على الُكّتاب واملوؤلفني اأن يركزوا اأكر على 
والرتفيه  املتعة  له  حتقق  والتي  للطفل،  املحببة  امل��ف��ردات 

واملرح .



بعد امل�ساركة يف اأكرث من اأربعني فيلمًا واإجناب ولَدين جميَلني واإطالق موقع اإلكرتوين 
لكنها  املكثفة  ن�ساطاتها  واالأربعني  الرابعة  بالرتو يف عمر  تتابع غوينيث  ناجح، 

تبدو هادئة اأكرث من اأي وقت م�سى...

يف فيلم Get Out، يزور ال�ساب االأ�سود كري�ض للمرة االأوىل عائلة �سديقته. يتبنّي له اأن اآل اأرميتاج عائلة ثرية، ومتحّررة، وودودة جدًا، وتوؤيد باراك اأوباما اإىل اأبعد احلدود. 
نتيجة لذلك، ي�سعر باأن اأفرادها يحبونه اأكرث من الالزم، حتى اإنه يخال اأنهم يودون االحتفاظ به.

العرقي  القلق  عن  رعب  فيلم   ...Get Out

اأخرجه وكتبه  Get Out فيلم فكاهي؟  هل 
كيغن-  م��ع  بالتعاون  ق��ّدم  وك��ان  بيل،  ج���وردان 
الذي   ،Key & Peele برنامج  ك��ي  مايكل 
 Comedy Central ُعر�ص على حمطة
واأثار كثرياً من املوا�شيع احل�شا�شة اأخالقياً يف 

مو�شمه اخلام�ص.
م�شاهدهما  اأح�����د   Get Out ي���ب���دو  رمب����ا 
الفكاهية، اإل اأنه يف الواقع فيلم رعب من اإنتاج 
ي�شتهر  ال��ذي  ال�شتوديو   ،Blumhouse
حققت  التي  امليزانية،  حم��دودة  الرعب  باأفالم 
 Paranormal اأب����رزه����ا  ك���ب���رياً،  جن���اح���اً 

 Theو  ،Activity، Insidious
.Purge

اأعمال  اإىل خمرج  ال��ذي حت��ّول  يذكر الفكاهي، 
رعب، يف مقابلة اأُجريت معه اأخرياً: )اأعتقد اأن 
الأعمال مرتبطان. تبحث  النوعني من  هذين 
عن رد فعل عميق وم�شموع، ويعتمد هذا الفن 
يف جزء منه على القدرة على تقوي�ص ما يظّن 

امل�شاهد اأنه يحدث(.

ق�سية ال�سود
�شنوات  ث��م��اين  ق��ب��ل   Get Out ب��ي��ل  ك��ت��ب 

 Mad ب��ع��د الن���ت���ه���اء م���ن ع��م��ل��ه يف ���ش��ل�����ش��ل��ة
 Rosemary‘s TV. ا�شتوحى الفيلم من 
 ،The Stepford Wivesو  Baby
ح�شبما يذكر، واأراد اأن يوؤيد عمله ق�شية ال�شود 
امل���راأة، متناوًل  الفيلمان ق�شية  ه��ذان  اأي��د  كما 
�شك يف  دفينة ومتاأ�شلة. ي�شيف: )ل  خماوف 
باأنه  �شعر معه  نف�شه يف و�شع  َمن وجد  اأن كل 
يفهم  ب��ه  املحيطة  البيئة  ع��ن  وخمتلف  وحيد 
هذا النوع من الرعب(. ولكن نظراً اإىل الغياب 
�شبه التام لأفالم الرعب التي يوؤدي فيها ال�شود 
اأن  من  واث��ق��اً  )كنت  بيل:  ي��وؤّك��د  البطولة،  دور 

الفيلم لن يب�شر النور(.
رغ����������م ذل�������������ك، ع�����ن�����دم�����ا اط�������ل�������ع م����وؤ�����ش���������ص 
الن�ص  على  بلوم  جاي�شون   Blumhouse
ال�شاأن: )مل  ه��ذا  اأح��ب��ه. يخرب يف  �شنتني،  قبل 
ي�شبق يل اأن قراأت ن�شاً مماثاًل. لن يتمّكن اأحد 
ُنفذ  الفيلم  لهذا  م�شابه  عمل  على  العثور  من 

�شابقاً، وهذا ما اأثار اهتمامي(.
يوؤدي دانيال كالويا دور كري�ص، األي�شون وليامز 
ال�شديقة،   ))HBO )Girls م�شل�شل  )من 
اأرميتاج  اآل  وي��ت��ف��ورد  وب���راديل  كيرن  وك��اث��ري��ن 
ال��ذي حظي بعر�ص منت�شف   ،Get Out يف 
ال�شينمائي(  )���ش��ان��دان�����ص  م��ه��رج��ان  يف  ال��ل��ي��ل 
ال�شهر املا�شي، فنال اإعجاب النقاد. على �شبيل 
)ملزجه   Variety جملة  عليه  اأث��ن��ت  امل��ث��ال، 
ال��ن��ق��د امل��ت��ق��ن امل��رت��ب��ط ب���الأع���راق م��ع الرعب، 

حمققاً جناحاً كبرياً(.
اأن  اإل  اأوب���ام���ا،  ر خ���الل ع��ه��د  ��وِّ اأن���ه ���شُ �شحيح 
يف  ال�شينما  دور  ن��زول��ه  ي��واج��ه   Get Out
زمن جتددت فيه التوترات الإثنية يف الوليات 
امل��ت��ح��دة. لكن رمب��ا ي��ع��ود ه��ذا الأم���ر بالفائدة 
بداأُت  يتابع مو�شحاً: )عندما  بيل.  عليه، وفق 
العمل على الفيلم، كان العرق ي�شّكل مو�شوعاً 
اأن نعتربه  اأردن��ا جميعاً  اأحد مناق�شته.  مل ي�شاأ 
تاأثري  اأن  اليوم  اأظ��ّن  لكني  املا�شي.  من  ج��زءاً 
للم�شاهدين  الإت���اح���ة  �شيكون  الأك����رب  الفيلم 
مناق�شة م�شاألة العرق وال�شتمتاع يف اآن، فالأهم 

ت�شلية النا�ص(.

فــن اأجــنبــي
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غوينيث بالرتو:  قلة ال�سرب 
من اأكرب عيوبي

كيف  ج��داً.  عفوية  ام��راأة  باأنك  توحني   •
ت�شفني غوينيث مبزاياها وعيوبها؟

لكني  ال�����ش��رب،  قلة  منها  ك��ث��رية،  عيوبي   -
اأحاول اأن اأهدئ نف�شي. 

اأري���د اأن اأ���ش��ب��ح اأك���ر ات��زان��اً لأن��ن��ي اأتوىل 
الأولد،  نف�شه:  الوقت  يف  متعددة  مهاماً 
العمل، الطبخ... ميكن اعتبار قلة ال�شرب 

من اأكرب عيوبي.
�شخ�شيتي  يف  م��ي��زة  اأه����م  ت��ت��ع��ل��ق  ل��ك��ن   
بوفائي لأ�شدقائي. تّت�شل بي �شديقاتي 
حني يحتجن اإىل التكلم عن م�شاكلهن اأو 
اأت�شل اأنا بهّن! اأنا م�شتعدة دوماً لتقدمي 

امل�شاعدة.

وقت  اأي  م��ن  اأك���ر  منفتحة  تبدين   •
م�����ش��ى. ه��ل م��ن خ��ل��ط��ة ���ش��ح��ري��ة لبلوغ 

هذه احلالة؟
اأح���ب ع��م��ري! قبل الح��ت��ف��ال بعيدي   -
الأربعني، �شعرُت بتوتر �شديد لأنني مل 
 اأكن اأعرف ما ينتظرين بعد تلك املرحلة. 
لكني اأ�شعر اليوم بدرجة فائقة من ال�شعادة 

والراحة وال�شرتخاء.
اأو عن  ع���ن ح��ي��ات��ي  اأو  ع��ن��ي  ي���ق���ال  م���ا  ي��ه��م��ن��ي   ل 

جتاعيدي. اأعترب هذا العمر نعمة حقيقية.
 اأظن اأن املراأة التي ت�شل اإىل هذا العمر تكت�شب اأدوات 
نفع من  ل  وا�شرتخائها.  انفتاحها  بتعزيز  لها  ت�شمح 

الهتمام بتفا�شيل ل ت�شتحق العناء.

غالف  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا  ظ��ه��رِت  م���رة  اأول  ت��ذك��ري��ن  • ه��ل 
جملة؟

- ح�����ش��ل ذل�����ك م���ن���ذ ف�����رتة ط���وي���ل���ة ج���������داً... ك���ن���ُت يف 
الع�شرينيات من عمري على الأرجح. 

كنُت حمظوظة حتماً للظهور على غالف جملة مرموقة 
مثل )اإيل(.

 اأحرتم املجالت التي جتروؤ على اإظهار ن�شاء من الأعمار 
كافة. هذا مده�ص!

فيه؟ جنحِت  جمال  اأكر  • ما 
اأهم  اأع��ت��ربه��م��ا �شبب وج����ودي! الأم���وم���ة م��ن  - ول����داي! 

اإجنازاتي. اأ�شعر باأن قلبي ممتلئ! اإنها جتربة مذهلة!

تكّلمينهما. �شاهدناك  الت�شوير،  بدء  • قبل 
ال�شباح  لإي��ق��اظ��ه��م��ا يف  بهما  اأت�����ش��ل  اأ���ش��اف��ر  ن��ع��م. ح��ني   -

واأتناق�ص معهما للحظات.

اآبل وموز�ص.  • حت�شرين حفالت فرقة )كولدبالي( مع 
ما اأكر اأغنية ترّددينها؟

يقّدمها  التي  املو�شيقى  كري�ص!  نع�شق  الأغ���اين!  جميع   -
ا�شتثنائية!  للتو  فيها  ���ش��ارك  ال��ت��ي  اجل��ول��ة  ك��ان��ت  مده�شة! 

تعجبني الأغ��اين اجلديدة ونحب ولداي 
الكلمات  واأن��ا جميع الأغ��اين. لقد حفظا 
ال��غ��ن��اء ط����وال احلفلة  ي��وق��ف��ا  ك��ل��ه��ا ومل 

املو�شيقية.

اأعمال  �شيدة  واأ�شبحِت  واأم  ممثلة  • اأنت 
goop. بعد اإطالق موقعك الإلكرتوين

امل�شروع؟ هذا  ن�شاأ  كيف   .com
اأقيم يف لندن مع طفلّي، مل  - حني كنُت 
اأي��ام كاملة يف  ال�شفر ومت�شية  اأري��د  اأع��د 

مواقع الت�شوير. 
العمل.  من  نف�شي  منع  اأ�شتطيع  ل  لكني 
لذا قررُت اإطالق م�شروع خمتلف واأن�شاأُت 
اليوم  امل�شروع  ه��ذا  يعمل يف  امل��وق��ع.  ه��ذا 

اأكر من خم�شني �شخ�شاً.

يف  يح�شل  م��ا  ك��ل  على  تّطلعني  ه��ل   •
املوقع؟

ة  املن�شّ ق���ل���ب  اع���ت���ب���اري  مي���ك���ن  ن���ع���م.   -
ب����الإدارة  اهتمامي  ج��ان��ب  اإىل  ال��ن��اب�����ص! 
التجارية  ب��ال�����ش��وؤون  اأي�����ش��اً  اأه��ت��م  الفنية، 
التي تكون معقدة لكن مثرية لالهتمام. 
واألحظ  يومياً  امل��ع��ارف  اأكت�شب  اأن  اأح��ب 

اأننا نتقّدم. 
اأع��ي�����ص ف���رتة ح��م��ا���ش��ي��ة م���ن ح��ي��ات��ي. اأنا 

�شعيدة جداً.

على  الن�شائح  اأن���واع  جميع  تقّدمني   •
ميكنك  ن�شيحة  اأف�شل  ه��ي  م��ا  موقعك. 

قولها الآن؟
ع��ن حقيقتهم  ال��ن��ا���ص  ي��ع��رّب  اأن  ي��ج��ب   -

طوال حياتهم.
 لقد هدرُت وقتاً طوياًل لأنني امتنعُت عن 

الكالم يف مواقف معّينة.
 تظن املراأة عموماً اأنها ل تريد اإيذاء اأحد، 
اإىل  اأح��ي��ان��اً  امل��وق��ف  لكن ق��د يدفعها ه��ذا 
فقدان هويتها احلقيقية. هذا ما تعّلمُته 

من احلياة.

هل  ال��ط��ب��خ.  جم����ال  يف  م���اه���رة  • اأن����ت 
تن�شحني بطبق معنّي؟

�شهل. عند  اإن���ه طبق  ال��دج��اج!  رو���ش��ت��و   -
الفرن  يكفي و�شعه يف  املنزل،  اإىل  العودة 
مع البطاطا! اأحب اأي�شاً حت�شري الطبق 

مفتوحاً.
دقائق،  بع�شر  ال��ط��ب��خ  م���دة  ان��ت��ه��اء  ق��ب��ل   
اأ���ش��ي��ف ق��ط��ع��اً ���ش��غ��رية م��ن ال��ب��اغ��ي��ت ثم 
ب��ده��ون الدجاج!  امل��ن��ق��وع  ب��اخل��ب��ز  اأت���ل���ذذ 

لذيذ جداً!.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

عبدالرحمن الرئي�سي

اْوَق�����ات َف  ال�ّصيد  متَعّلَماْت 

َف��ات والَ  َع��ْن��ِه��ْن  ْد  َ ����رَ �صْي  َم��ا 

ثَبَّ�ات ك�����ّلْ  يِ��َع�����زا  ْي��ت�����ّمْ  َم��ا 

م�َصافاَت  يَْعِطي  َم��ا  ��رْد  ال��طَّ ف 

بَ��ات َم���ا  رَاِع���ي���ه  اخلَ���ا  فِ  َل 

م�َصابَ�ات َط�����ْردِه  َم��َع  لِ��ه  َل 

�ِويّ�ه  بال��ِصّ وم�����َدرّب�����ات/ن 

رِِه�ّي�ِه  نَْف�َص�ه  ��ارِِه�����ْن  ��قَّ ���صَ

لِ�����يِّ�����ه  لِ�����ي يَ��لَّ��ع�����ت لَ�����ه لَ��ِوّ

يِ��ْل��َح��ْق اْولِ�����ه ���َرْبَ�����ه ِق��ِويِّ�����ه 

ِخ��ِويِّ�����ه  اْو  ال��رَّْب�����ع  ��وَّْع  ���صَ ْوالَ 

ِط��رِيِّ�����ه وه�����ا  ثَ��نَ�����ادُ  ي�ْصلَ�ع 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

اال�ْصياء تعرف قدرها زين اذا �صاعت

                   اْل� )ليت( واْل� )لو( ال تُ�صمن وال تُغني

اللي فَقدين ْف� حياته نف�صه اْلتاعت

                            لذلك اللي لقاين ال ي�صّيعني !!

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

الفنان حممد الهاملي/ فتى ليوا

مفاهيم اله�ى..
ال�������ك�������ون ������س�����اي�����ق وامل���������دام���������ع ح���زي���ن���ه

ط��������ال ال����ع����ن����ا وال�������ه�������ّم غ����������ّرق م���دي���ن���ه

ن���ت���ع���ب م������ن االأع��������������واق ل������و ه������ي دف���ي���ن���ه

���س��ج��ي��ن��ه اخل������واط������ر  يف  االأم�����������اين  ح����ت����ى 

احل���������ب وي���������ن احل�����������ّب راح�����������ت ����س���ن���ي���ن���ه

م������ن مي������د يل مي��ي��ن��ه ع�����م�����ري  ي������ا ح����ل����م 

اأخ����������اف م�����ن ن���ف�������س���ي واخ����������اف ال��غ��ب��ي��ن��ه

خ���ل���ن���ا ع����ل����ى ال�����ت�����ذك�����ار ن���ب���ك���ي ح��ن��ي��ن��ه

امل�������واج�������ع زود  ال���������ف���������راق  ن����������وى  ك����������ٍل 

خ�����ال�����ف م����ف����اه����ي����م ال������ه������وى وال����ت����وا�����س����ع

ذب�������ل�������ت م������راب������ع������ن������ا وج��������ّف��������ت م����ن����اب����ع

واق�������ع ف������ر�������ض  االأمل  حت�����ّدي�����ن�����ا  م����ه����م����ا 

وال������ل������ي ب����ق����ى ذك���������رى وب����ع���������ض ال����ف����واج����ع

زواب���������ع و  ب���������س����ي����اع  ي����رم����ي����ن����ي  األ��������ق��������اه 

ت��خ��ن��ق ن��ف�����ض �����س����دري ت�����رى ال����ف����رق ���س��ا���س��ع

م����اي����ن����ح����ن����ي را��������س�������ي ول��������ل��������رّب خ���ا����س���ع

 ريــتـ�يــت

اأنا الوحيد اللي �سمع �سوت اآهك

ال �سرت ب�� اأحزانك تبي وقفة اإن�سان

لو كنت تدري عن �سعوري جتاهك !!

ما كنت ترتكني على ) زلة ل�سان (

***

من خلقة اهلل فخلقه ماتالقي خلي

الفرق ماهوب يف االكثار ف امل�ستوى

االنف�ض الفارغه البدها متتلي

وان مالقت �سي ميالها .. مالها الهوى

البيت مت�حد
اأق���ل���ط ي���ااب���و خ���ال���د ، مت��ث��ن امل��ح��ادي��ب

الطيب ن��ب��ت��ه  ���س��ق��ى  ال  جم����د/ن  غ��ي��ث  ي��ا 

خ���ذ م���ن غ���ال �����س����اِع����ْرك  م���ا ي��ف��ت��خ��ر به

م���ن ك���ل ه���ق���وه ف����ي����ه..... ي���ا ق����رب قربه

مبارك الودعاين

كلنا خليفة
واح���د ���س��خ�����ض  يف  ���س��ع��ب  خ��ل��ق��ن��ا  اهلل 

ن��ح��ن��ا ج�����س��د واح����د م��ع��ا ع��ي��ال زاي���د
ن��ع��ي�����ض ب���ه ومن�����وت ون���خ���ال���ط ال��ن��ا���ض

ال��را���ض روح���ه  م��ع��ا  وه���م  خليفه  روح���ه 

نا�رص بن يروان النيادي

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

االإح�سا�ض لبع�ض  قلوبنا_حمتاجه 

ن�ا�ض ك��ّن��ه��م  م��ا   .. ن��ا���ض  فيهم  وال��ن��ا���ض 

مينا دون  م����ن  ال����ب����ّح����ار  ق���ي���م���ة  و������ض 

��ون ف��ي��ن��ا ! ن��ح�����ّض .. وم����ا ي��ح�����سّ ف��ي��ه��م 

نواف_الفهاد


