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التوا�صل باللم�س مفيد الأدمغة حديثي الوالدة 
ب���ن حديثي  ب��ال��ل��م�����س  ال��ت��وا���ص��ل  اأن  اإىل  ج���دي���دة  درا����ص���ة  خ��ل�����ص��ت 
ت�صكيل  يف  ي�صاعد  قد  رعايتهم  على  القائمن  اأو  والوالدين  ال��والدة 
االجتماعي  للتوا�صل  وهو حا�صة �صرورية  للم�س  اأدمغتهم  ا�صتجابة 

والعاطفي.
وربطت اأبحاث كثرية �صابقة بن التوا�صل باللم�س وفوائد لها عالقة 
بنمو حديثي الوالدة املبت�صرين ومكتملي النمو على حد �صواء ومن 

بينها حت�صن النمو والنوم والتطور احلركي.
كما ربطت اأبحاث بن الر�صاعة الطبيعية وغريها من اأ�صكال الدعم 
باللم�س واحلد من ال�صيق اأثناء وخز االإبر واالإجراءات الطبية املوؤملة 
االأخرى. ويف اإطار الدرا�صة اجلديدة اخترب الباحثون ا�صتجابة 125 
الدرا�صة  وتو�صلت  ال��رق��ي��ق.  للم�س  النمو  ومكتمل  مبت�صرا  طفال 
باملقارنة  اأق��ل  للم�س  املبت�صرين  ا�صتجابة  كانت  ع��ام  وب�صكل  اأن��ه  اإىل 
االأطفال  ا�صتجابة  اأن  اإىل  اأي�صا  النتائج  واأ�صارت  النمو.  مكتملي  مع 
املبت�صرين الذين تالم�صوا اأكرث مع اأبويهم والقائمن على رعايتهم 
هذا  مبثل  يحظوا  مل  الذين  باملبت�صرين  مقارنة  اأق��وى  كانت  للم�س 
يف  لالأطفال  ني�صونوايد  م�صت�صفى  من  ميرت  ناتايل  وقالت  الدعم. 
مدينة كولومبو�س بوالية اأوهايو االأمريكية وهي كبرية الباحثن يف 
اأنواع  من  للمزيد  التعر�س  اأن  اإدراكنا  اإىل  نتائجنا  ت�صيف  الدرا�صة 
يعالج  التي  الطريقة  يف  بالفعل  يوؤثر  اأن  ميكن  باللم�س  الدعم  هذا 
االجتماعي  والتوا�صل  للتعلم  ال�صرورية  اللم�س  حا�صة  الدماغ  بها 
العاطفي. واأ�صافت لرويرتز هيلث عرب الربيد االإلكرتوين املده�س 
هو اأن االإجراءات املوؤملة التي من املعروف اأنها توؤثر يف معاجلة الدماغ 

لالأمل توؤثر اأي�صا �صلبا يف معاجلة اللم�س.

ما العالقة بني �صرب ال�صاي و�صعف الذاكرة؟
اأن �صرب ال�صاي يقلل من خطر االإ�صابة  اإىل  لت درا�صة جديدة  تو�صّ
 %  86 وبن�صبة  الن�صف  مبقدار  ال�صن  كبار  ل��دى  االإدراك  ب�صعف 

للمعر�صن وراثًيا لالإ�صابة بالزهامير.
جتنب  يف  كبري  ب�صكل  ي�صاعد  ال�صاي  �صرب  اأن  اإىل  اخل���رباء  واأ���ص��ار 
اأف��راد عائلتهم من  اأحد  اأولئك الذين عانى  االإ�صابة بالزهامير بن 
املر�س، باالإ�صافة اإىل اأن هذه الدرا�صة لي�صت مقت�صرة على نوع حمدد 
بالزهامير  مري�س  اأن��ه  على  ال�صخ�س  ت�صخي�س  ويتم  ال�صاي.  من 
بعد اأن يعاين من �صعوبة يف تذّكر االأحداث االأخرية، باالإ�صافة اإىل 

ا. �صعوبة معاجلته للمعلومات اجلديدة اأي�صً
املتحدة  اململكة  يف  بالزهامير  م�صاب  األ��ف   800 م��ن  اأك��رث  وي��وج��د 
فقط، وعلى الرغم من عدم وجود عالج للمر�س يف الوقت احلايل اإال 

اأن الباحثن يعملون ب�صكل متوا�صل حماولن اإيجاد عالج فّعال.
الطب  ال�صاي على اخل��رف يف ق�صم  ت��اأث��ري  ملعرفة  ال��درا���ص��ة  اأج��ري��ت 

النف�صي بجامعة �صنغافورة الوطنية باإ�صراف الدكتور فينغ يل.

علماء: اإيقاف الدورة الدموية قد يحمي الكلى
قال العلماء يف جامعة مو�صكو احلكومية اإن باالإمكان احليلولة دون 
لفرتة  الدموية  ال��دورة  اإيقاف  طريق  عن  الكلية  باحت�صاء  االإ�صابة 

ق�صرية. 
واأجرى الباحثون جتربة على الفئران حيث اأوقفوا دوران الدم لفرتة 
ق�صرية عند فاأر فتي بغية "تدريب" الكليتن، واحليلولة دون وقوع 
على  لتطبيقها  ت�صلح  ال  الطريقة  تلك  اأن  اإال  �صديدة.  كلوية  نوبة 
الفا�صدة تعمل  امليتوكوندريا  التخل�س من  اآلية  املعمرة الأن  الفئران 
القدرة على  اإىل فقدان  ي��وؤدي  ال��ذي  االأم��ر  يف خالياها ب�صكل �صيء، 

التكيف مع االإجهاد.
يذكر اأن امليتوكوندريا هي ع�صو يف اخللية يوؤدي العديد من الوظائف، 
مبا يف ذلك تكوين بع�س الهرمونات و اإزالة ال�صموم، وتلعب نفاذية 
التقدم يف  العمليات، وتتناق�س مع  الرئي�صي يف هذه  الدور  اأغ�صيتها 

ال�صن.
ويف حال توقف دوران الدم تقل قدرة االأع�صاء ال�صعيفة يف اخلاليا، 
حيث يتم التخل�س منها عن طريق نظام ال�صيطرة على اجلودة داخل 
اخللية، اإال اأن الكلى املعمرة حتتوي كمية كبرية من امليتوكوندريا ذات 
القدرة املتدنية، ما يوؤدي عادة اإىل موت اخلاليا. ويعتقد العلماء اأن 
هذا االكت�صاف ي�صري اإىل �صرورة ابتكار عقاقري طبية جديدة لدعم 

اآلية "تنظيف" اخلاليا من امليتوكوندريا غري الفعالة.
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اأ�صماك تهرب اىل الياب�صة خ�صية االإفرتا�س
تو�صل باحثون يف علم البحار من جامعة �صاوث ويلز االأ�صرتالية، اإىل اأن 
هو  الياب�صة  وا�صتعمارها  البحر  من  البليني  اأ�صماك  وخ��روج  تدفق  �صبب 

هروبها من احليوانات املفرت�صة يف البحار.
وكانت هذه النوعية من االأ�صماك، قد ر�صدت بكثافة موؤخرا ويف م�صاهد ال 
ت�صدق قبالة جزيرة راروتوجنا، اإحدى جزر كوك الواقعة قبالة ال�صاحل 

ال�صرقي من اأ�صرتاليا.
وملعرفة �صبب هروب هذه االأ�صماك اإىل الياب�صة من البحار، �صنع الباحثون 
ووجودا  امل��اء،  يف  البليني، وغمروها  الأ�صماك  بال�صتي�صن مناذج  مادة  من 
تعر�س النماذج للع�س من قبل االأ�صماك الكبرية ال�صيما ال�صمك املفلطح 

و�صمك التنن.
حالة  ففي  واجل���زر،  امل��د  اأث��ن��اء  يحدث  الياب�صة  اإىل  نزوحها  اأن  واكت�صفوا 
انخفا�س املد ت�صبح يف الربك ال�صخرية حول حافة جزر املحيط الهادئ، 

اأما يف حالة اجلزر فتهرب من املاء اإىل الياب�صة.
م�صتويات  اإىل  يتطور  بداأ  االأ�صماك  النوع من  “اإن هذا  الباحثون،  ويقول 
االأر�س،  على  للقفز  زعانفها  ت�صتخدم  االأر���س، حيث  على  للعي�س  جديدة 
وت�صع بي�صها بن ال�صخور، وتتغذى على الطحالب والبكترييا ال�صخرية 
اأن االفرتا�س لعب  مثلما فعلت حتت املاء”. وتو�صلت نتائج الدرا�صة، اإىل 
تقدمي  خالل  من  البليني  ل�صمك  االأر�صي  الن�صاط  تعزيز  يف  ن�صطاً  دوراً 
بيئة  ال�صتعمار  االف��رتا���س  بيئية  ت��دف��ع  اأن  ميكن  كيف  ح��ول  ن���ادر  م��ث��ال 
اإىل  33 عائلة من االأ�صماك، انتقلت من البحر  اأن حوايل  جديدة. ُيذكر 
الياب�صة خالل 400 مليون �صنة املا�صية، حيث يعتقد العلماء اأن خملوقات 
بحرية قدمية ا�صتخدمت ذيوال قوية للزحف عرب الطن والرمل للو�صول 

للياب�صة وا�صتيطانها بدال من البحر.

حقيقة رف�س ترامب 
م�صافحة مريكل 

االأمريكي  الرئي�س  با�صم  الناطق  نفى   
ت��رام��ب رف�����س عمًدا  ي��ك��ون دون���ال���د  اأن 
امل�����ص��ت�����ص��ارة االأمل��ان��ي��ة انغيال  م�����ص��اف��ح��ة 
لقائهما  خ��الل  الكامريات  اأم��ام  مريكل 
�صبن�صر  ����ص���ون  وق�����ال  ن����ي����وي����ورك.    يف 
�صبيغل  دي��ر  ملجلة  االإل��ك��رتوين  للموقع 
���ص��م��ع طلب  اأن������ه  االأمل����ان����ي����ة، ال اع���ت���ق���د 
االأملانية عندما اقرتحت على  امل�صت�صارة 
ت���رام���ب م�����ص��اف��ح��ت��ه م���ن ج��دي��د و�صط 
اإحلاح امل�صورين ال�صحافين، بينما كانا 

جال�صن يف البيت االأبي�س. 
واع��ت��ربت و���ص��ائ��ل االع����الم االأمل��ان��ي��ة اأن 
عدم �صماع الرئي�س االأمريكي اأو جتاهله 
اق�����رتاح م��ريك��ل ي��ت��ن��ا���ص��ب م���ع االأج�����واء 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��اء ح��ي��ث ظ��ه��رت اخلالفات 
الهجرة  ح����ول  ب��ي��ن��ه��م��ا  وا����ص���ح  ب�����ص��ك��ل 
حلف  يف  الع�صكرية  والنفقات  والتجارة 

�صمال االأطل�صي. 
وراأت �صحيفة بيلد االأملانية اأنه من غري 
اقرتاح  �صمع  ت��رام��ب  ي��ك��ون  اأال  امل��رج��ح 
جال�صة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  االأمل��ان��ي��ة  امل�صت�صارة 
ينظر  مل  اأن��ه  اإىل  م�صرية  منه،  بالقرب 

اإليها وال مرة واحدة خالل اجلل�صة. 

كيف يجد النحل 
طريق عودته للخلية؟

الكثري من النا�س عندما يخرجون 
من بالدهم ال يعرفون الكثري من 
االأماكن يف البلد اجلديد، وغالًبا ما 
ولكن  ال��ع��ودة،  يف  طريقهم  يفقدوا 
هناك بع�س احليوانات واحل�صرات 
مثل  م�صاراتها  تذّكر  تبدع يف  التي 
ال��ن��ح��ل ال����ذي ال ي��ف��ق��د ط��ري��ق��ه يف 
كيف  ول���ك���ن  اخل��ل��ي��ة،  اإىل  ال���ع���ودة 
يجد النحل طريق عودته للخلية؟ 
النحل  املقال لتتعرف. مملكة  تابع 
اأع���م���ال  اإدارة  يف  ي����دّر�����س  من������وذج 
حاجاتها  ب��ك��ل  وت��زوي��ده��ا  امل��م��ل��ك��ة 
ا�صتمرارية  على  احل��ف��اظ  وك��ذل��ك 
مملكة  يف  وجت�����د  ال���ن���ح���ل،  وج������ود 
العامل  ال��ن��ح��ل  ث���م  امل��ل��ك��ة  ال��ن��ح��ل 
ولكٍل  اليع�صوب،  الدبابري  تاأتي  ثم 
امل�صوؤولة  امل��ل��ك��ة  ت��ك��ون  ح��ي��ث  دوره 
بالتكاثر  اململكة  ا���ص��ت��م��راري��ة  ع��ن 
عن  امل�صوؤول  فيكون  اليع�صوب  اأم��ا 
عملية التخ�صيب والعّمال هم من 
احل�صول  عملية  النحل.  يطعمون 
على الع�صل لي�صت �صهلة اأبًدا، فقد 
للتحليق م�صافة  العامالت  ت�صطر 
على  للح�صول  ك��م   11 ع��ن  ت��زي��د 
النحلة  وتقوم  ب��ه،  وال��ع��ودة  الع�صل 
تفقد  اأن  دون  عالية  بكفاءة  بذلك 
العلمية  الدرا�صات  طريقها. ح�صب 
ت�صاعدا  ط��ري��ق��ت��ن  ه���ن���اك  ف������اإن 
الطريقة  طريقه،  اإيجاد  يف  النحل 
النحل  اعتماد  يف  تتلخ�س  االأوىل 
ال�صم�س  بها  يرا  التي  الزاوية  على 
ويعود  للع�صل  فيذهب  مكانه،  من 
باالعتماد على نف�س الزاوية. ولكن 
هناك درا�صة اأخرى طرحت طريقة 
حيث  للده�صة،  اإث����ارة  اأك���رث  ثانية 
ذكرت باأن اخلرباء اكت�صفوا جيًنا يف 
يتعر�س  تفعيله عندما  يتم  النحل 
حوله،  م��ن  ج��دي��دة  لبيئة  ال��ن��ح��ل 
العلماء  ويعتقد   ،Egr ج��ن  وه��و 
النحل يف  ي�صاعد  اجل��ن  ه��ذا  ب���اأن 
ر���ص��م خ��ري��ط��ة ذه��ن��ي��ة ت�����ص��اع��ده يف 
يجعله  مما  ب�صرعة  االأماكن  تذكر 
طويلة  مل�صافات  ال�صفر  على  ق���ادًرا 

دون ن�صيان الطريق.

�صجرة تقتل 18 �صخ�صا 
غانا  يف  مباأ�صاة  ينتهي  ممتع  ي��وم 
�صجرة  اإن  ال�صرطة  قالت  اأن  بعد 
ع��م��الق��ة ���ص��ق��ط��ت يف م�����ص��ب��ح عند 
 18 م��ق��ت��ل  اإىل  اأدى  مم���ا  ���ص��الل 
مق�صد  يف  االأق������ل  ع��ل��ى  ���ص��خ�����ص��ا 

ترفيهي �صهري.
وك���ان ال�����ص��الل ال��واق��ع ق���رب بلدة 
كينتامبو يعج بالزوار خالل مطلع 
االأ���ص��ب��وع كثري م��ن ط��الب عندما 

وقع احلادث االأحد.
بوامبوجن  اأوو����ص���و  دزم��ون��د  وق���ال 
املحلية  ب���ال�������ص���رط���ة  ق����ائ����د  وه�����و 
اآخرين  �صخ�صا   20 اإن  ل��روي��رتز 

يعاجلون يف م�صت�صفى.

بها  ي�صعر  مذهلة  اأمور   9
اجلنني يف بطن اأمه!

قد  ما  و�أف�ضل  �لأجمل  تعّد  �إ�ضتثنائية  جتربة  �حلمل  ب��اأّن  �ضّك  ل 

هذه  ولعّل  �أح�ضائك!  يف  تتكّون  حياٌة  فهناك  �إم���ر�أة،  لأي  يحدث 

�لتجربة مفعمة بالأحا�ضي�س و�ختبار �أمور جديدة، لي�س للأم فقط، 

بل للجنني �أي�ضًا. فما ل تعرفني يف هذ� �ل�ضياق هو �أّن �جلنني يخترب 

م�ضاعر وي�ضعر باأمور مل تخطر ببالِك!

اإن طعم  اإذ  ال��رح��م،  داخ���ل  ال��ت��ذّوق  ي�صتطيع  اجل��ن��ن   -
ال�صائل االأمنيوتي يتغرّي ح�صب الطعام الذي تتناولينه!

اأظهرت  ف��ق��د  اأي�����ص��اً!  اأّم����ه  باأحا�صي�س  ي�صعر  اجل��ن��ن   -
االأبحاث احتمال اإ�صابة الطفل باالكتئاب، يف حال كانت 

اأمه تعاين منه خالل فرتة احلمل به.
- اجلنن يبت�صم يف بطن اأّمه، وذلك من �صل�صلة تعابري 
ير�صم  اأن  امل�صتبعد  م��ن  لي�س  اإذ  بها،  يقوم  التي  ال��وج��ه 
ابت�صامة عري�صة على وجهه، الظاهرة التي مّت التقاطها 

.3D�يف عّدة �صور بتقنية ال
اأي�صاً! هذا  اأم��ه ويرم�س  - اجلنن يفتح عينيه يف بطن 
االأمر ال يحدث اإاّل يف املراحل املتقّدمة من احلمل، علماً 

باأّن حا�ّصة النظر هي اآخر حا�ّصة تتطور وتن�صج لديه.
اأبكر مما  االأ���ص��وات من حوله  �صماع  ي�صتطيع  - اجلنن 
داخ��ل بطن  يتفاعل  اأن��ه  الدرا�صات  اأظهرت  فقد  تظنن، 
اأمه ويتلّفت لدى �صماعه االأ�صوات منذ االأ�صبوع ال�24. 
االأ�صوات  اأو  ���ص��وت��ِك،  ���ص��م��اع  ي�صتطيع  اأن���ه  يعني  ذل���ك 
املو�صيقى  ت�صغيل  جتّربن  ال  فلماذا  ب��ِك...  حتيط  التي 

الكال�صيكية بالقرب من بطنِك؟
- اجلنن يخترب احلازوقة اأو الزغطة يف بطن اأّمه، وهو 
من  االأخ���رية  الفرتة  خ��الل  خ�صو�صاً  للغاية  �صائع  اأم��ر 
ي�صتدعي  وال  للغاية  طبيعي  فاالأمر  تقلقي،  ال  احلمل! 

القلق!
اإن  اإذ  �صيء من حوله،  كّل  يلم�س  اأن  ي�صتطيع  - اجلنن 
الت�صوير ما فوق ال�صوتي يظهر العديد من االأجنة وهم 

مي�صكون بحبل ال�صّرة، اأو حتى يلم�صون اأنف�صهم.
- اجلنن يبكي داخل الرحم اأي�صاً، على رغم اأن مل يتّم 
مثل  فهو  ك��ذل��ك،  ب��ع��د!  يزعجه  ال���ذي  ال�صبب  اكت�صاف 

االأطفال احلديثي الوالدة يق�صي معظم وقته يف النوم.
ب��ط��ن��ِك بعد  ب��ه يف  ���ص��ع��ر  م��ا  ت��ذك��ر  ي�صتطيع  - اجل��ن��ن 
التي  املو�صيقى  �صماع  عند  �صيتفاعل  مثاًل  فهو  والدت���ه، 

كنِت ت�صغلينها له وهو يف بطنِك!
كيف ينام اجلنن يف بطن اأمه؟

اإّن اجلنن يف بطن اأمه قادر على القيام بحوايل خم�صن 
ن�صاط يف ال�صاعة الواحدة، وهذه الن�صاطات موّزعة بن 
حركة ونوم ولعب، كما اأّنه قادر على التوا�صل مع البيئة 
املحيطة به، ويف مرحلة احلمل يقوم بتكوين �صورة عما 
رحم  يف  اجلنن  ن��وم  ال����والدة.  بعد  حياته  يف  �صي�صادفه 
االأ�صبوع  يف  وحت��دي��داً  ال�صاد�س،  ال�صهر  يف  اجلنن  اأم��ه 
يف  ينام  فهو  يومه،  من   90% ينام  والثالثن،  الثاين 

النوم،  اإىل  فيها  يحتاج  التي  االأوق����ات 
وي�صحو عندما ياأخذ كفايته من النوم، 

�صكلها  اإىل  ت�صل  ال��ن��وم  م��رح��ل��ة  ول��ك��ن 
الدماغ  منو  مرحلة  اكتمال  مع  النهائي، 

اأوقات  االأم  لذلك متّر على  نهائية،  ب�صورة 
بها بحركة جنينها، فهو يف هذه  ت�صعر  ال 
ال��ن��وم، ومن  يف  م�صتغرقاً  ي��ك��ون  االأوق����ات 

جنينها  بحركة  االأم  ت�صعر  اأن  املمكن 
اإىل  ت�صري  فهذه احلركة  نومها،  اأثناء 

اأّن جنينها م�صتيقظ، وهذا االأمر يدّل 
بذاته  م�صتقاًل  ي��ك��ون  اجل��ن��ن  اأّن  على 

اأّنه  رغ��م  مّت�صل  اأّن��ه  رغ��م  احلياتية،  ت�صرفاته  يف 
اأك�صجن وغ��ذاء من  اأخ��ذ ما يلزمه من  معتمل يف 

اأمه. 
مبا اأّن اجلنن ينام فال �صّك باأّنه يحلم، وت�صري بع�س 

الدرا�صات اأّن حلم اجلنن يكون عبارةعن دورة حياته، 
فيها  يكون  واأخ���رى  يبت�صم،  حلظات  عليه  مت��ّر  لذلك 

ل�صعور  كتف�صري،  ال��درا���ص��ة  ه��ذه  نتائج  وج���اءت  عبو�صاً، 
الفرد باأّنه عا�س بع�س املواقف يف حياته، ومبا اأّن اجلنن 
ينام ينبغي على االأم االنتباه ب�صكل جيد ملجموعة االأمور، 
لتوفر جلنينها الراحة يف نومه، ولتجنب نف�صها ركالته 
االأ�صوات  م�صادر  عن  البعد  االأم���ور:  ه��ذه  وم��ن  القوية 
ال��ع��ال��ي��ة، ف��ه��ذه االأ�����ص����وات ت��وق��ظ ال��ط��ف��ل وت�����ص��ب��ب له 
اأن اجلنن بيداأ بال�صمع يف  االإزع��اج، وجتدر االإ�صارة اإىل 

ال�صهر الرابع. 
يبداأ  فاجلنن  القوية،  ال�صوء  مل�صادر  التعّر�س  جتّنب 

بروؤية خياالت االإ�صاءة القوية من ال�صهر ال�صابع. 
حركات اأخرى للجنن يتذوق الطعام يف ال�صهر ال�صاد�س، 
اإن كان حلواً  اأم��ه  ق��ادراً على معرفة م��ذاق طعام  ويكون 
قد  عنده  التذوق  حا�صة  تكون  ال�صهر  ه��ذا  ففي  م��ّراً،  اأم 
فقد  احل��ل��و،  امل���ذاق  يحب  ع��ام  ب�صكل  واجل��ن��ن  اكتملت، 
اأثبتت الدرا�صات اأنه ياأخذ كمية كبرية من ال�صائل احللو 

املحيط به. 
الن�صف  بعد  اجلنن،  عند  اللم�س  حا�صة  تتبلور 

الثاين من مرحلة احلمل، فيقوم بو�صع اأ�صابع 
يف فمه، وذلك لتقوم االأع�صاب املوجودة بطرف 

مب�صك  اأي�صاً  ويقوم  باأ�صابعه،  باالإح�صا�س  ل�صانه 
احلبل ال�صري، واجلنن اأي�صاً قادر على االإح�صا�س ب�صكل 
وكذلك  تغ�صب،  حتى  اأو  حتزن  عندما  يتاأثر  فهو  باأمه، 

ي�صعر بال�صعادة عندما ت�صعر بها االأم، وذلك الأّن هرمون 
ب��ال�����ص��ع��ادة يغطي ج�����ص��ده عندما  االأن���دروف���ن اخل��ا���س 

تبت�صمن.

هذه هي اأ�صباب ال�صرقة 
اثناء النوم!

يتعامل معظم النا�س مع ال�صخري وكاأنها حالة 
اأن  ي��ع��ل��م��ون��ه  ال  م���ا  ل��ك��ن  وم�����ص��ح��ك��ة!  ب�صيطة 
ال�صخري ميكنه اأن يكون من بن االأعرا�س التي 
ت�صري اإىل معاناتك من م�صكلة �صحية خطرية! 
هذا وال يتمكن معظم النا�س من التفرقة بن 
ال�صرقة وال�صخري! لذلك، تنبهي اإىل هذا االأمر 
وتابعينا يف هذا املقال من عائلتي لتح�صلي على 

اأبرز ا�صباب ال�صرقة اثناء النوم.
ما  غالًبا  اأن��ه  اإىل  الدرا�صات  من  العديد  ت�صري 
ت��ك��ون ال�����ص��رق��ة ن��اجت��ة ع��ن ع���دم مت��ك��ن الهواء 

ب�صكٍل  الرئتن  اإىل  االأن��ف  من الدخول عرب 
ط��ب��ي��ع��ي. ل��ك��ن االأم�����ر ال����ذي ي��ج��ب اأن 

تنتبهي اإليه هو اأنك قد ال ت�صعرين 
باأعرا�س هذه امل�صكلة التي ميكنها 
اأثناء  النف�س  انقطاع  تت�صمن  اأن 

ال��ن��وم مل��رات ع��دة! ك��ل م��ا ت�صعرين 

به هو اخلمل وعدم الن�صاط خالل فرتة النهار 
وعدم الرغبة بالقيام باأن�صطتك الروتينية.

زي��ادة وزنك  اإىل  ت��وؤدي  اأن  لل�صرقة  هذا وميكن 
ب�صكٍل مفاجئ واإىل معاناتك من مزاجية حادة 
خالل النهار اأو حتى اإىل �صعورك باالإكتئاب! اأما 
من امل�صاكل االأخرى التي ميكن اأن تعاين منها 
وم�صكلة  وال��ك��ل��ى  القلب  يف  م�صاكل  فتت�صمن 

ال�صكري.
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�ش�ؤون حملية

بالتعاون مع �لربنامج �لوطني لل�ضعادة

جامعة االإمارات تفتتح "مركز االإمارات الأبحاث ال�صعادة" االأول من نوعه يف الدولة وال�صرق االأو�صط

حديقة احليوانات بالعني حتتفل باليوم العاملي لل�صعادة و تفاجئ زوارها و موظفيها مببادرات و جوالت جمانية

•• العني - الفجر
ت�صوير – حممد معني

حت��ت رع��اي��ة م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ل��ي را���ص��د النعيمي-
وب��ال��ت��زام��ن مع   ، االإم����ارات  االأع��ل��ى جلامعة  الرئي�س 
 20 ي�صادف  الذي   ، لل�صعادة  العاملي  باليوم  االحتفاء 
مار�س من كل عام، وبالتعاون مع "الربنامج الوطني 
لل�صعادة"، افتتحت جامعة االإمارات ، "مركز االإمارات 
ام�س،  �صباح  اجلامعي،  احل��رم  يف  ال�صعادة"،  الأبحاث 
بح�صور ، �صعادة االأ�صتاذ الدكتور حممد البيلي-مدير 
اجلامعة، و�صعادة فائقة هالل – نائب مدير اجلامعة 
واالأ�صتاذ  ال��ع��ام(،  )االأم���ن  واالإداري����ة  املالية  لل�صوؤون 
ال��دك��ت��ور غ��ال��ب احل�����ص��رم��ي- ن��ائ��ب م��دي��ر اجلامعة 
اأحمد  والدكتور   ، العلمي،  والبحث  العليا  للدرا�صات 
واالإيجابية  لل�صعادة  التنفيذي  الرئي�س   – الزعابي 
 – باول�صكي  جيم�س  وال��دك��ت��ور  االإم����ارات،  جامعة  يف 
مدير التعليم والباحث يف مركز علم النف�س االإيجابي 
بجامعة بن�صلفانيا، واملدير التنفيذي للرابطة العاملية 
املتحدة  ب���ال���والي���ات  وال�����ص��ع��ادة،  االإي���ج���اب���ي  للتفكري 
يف  واملتخ�ص�صن  اخل����رباء  م��ن  ون��خ��ب��ة  االأم��ري��ك��ي��ة، 

اأبحاث ال�صعادة واالإيجابية واأ�صرة اجلامعة. 
وزيرة   - ال���روم���ي  ع��ه��ود  م��ع��ايل  اأ����ص���ادت  كلمتها  ويف 
العربية  االإم����ارات  جامعة  مب��ب��ادرة  لل�صعادة،  ال��دول��ة 
املتحدة التي اختارت هذه املنا�صبة لتجعل منها ذكرى 
مم��ي��زة ل��الإع��الن ر�صميا ع��ن اف��ت��ت��اح م��رك��ز االإم����ارات 
الأب��ح��اث ال�����ص��ع��ادة، ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ربن��ام��ج الوطني 

لل�صعادة واالإيجابية.
 20 ي�صادف  وال��ذي  بال�صعادة  اليوم  نحتفل  وقالت: 
مار�س من كل عام، ويعترب رمزا الإبراز ال�صعادة كقيمة 
ال  ال��ع��امل  ل�صعوب  اأ�صا�صية  وح��اج��ة  اإن�����ص��اين،  وه���دف 
االأخرى،  احلياتية  احل��اج��ات  من  اأي  عن  اأهمية  تقل 
ال�صعادة،  على  ق��ام��ت  االإم����ارات  دول���ة  اأن  على  ون��وؤك��د 
املوؤ�ص�صن،  االآب���اء  عهد  منذ  نهجا  لتكون  واختارتها 
زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بقيادة  واليوم 
وتوجيهات  اهلل"،  "حفظه  الدولة-  رئي�س  نهيان-  اآل 
مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب 
–نائب رئي�س الدولة- رئي�س جمل�س الوزراء- حاكم 
دبي "رعاه اهلل"، ومتابعة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
القائد  نائب  اأبوظبي  – ويل عهد  اآل نهيان  زاي��د  بن 
االإم��ارات قدما  دولة  امل�صلحة، مت�صي  للقوات  االأعلى 
على هذا النهج، نحو تعزيز ون�صر االإيجابية كاأ�صلوب 
حياة بن كافة فئات و�صرائح املجتمع، ويف ظل فهمنا 
له  كعلم  ال�صعادة  الأهمية  االإم���ارات  دول��ة  يف  الوا�صح 
للقيا�س،  وموؤ�صرات  علمية  وتطبيقات  ومناهج  اأ�ص�س 
وه���ي جامعة  االإم������ارات،  ج��ام��ع��ة  م��ع  �صراكتنا  ج���اءت 
وط��ن��ي��ة ع��ري��ق��ة يف اإط����الق م��رك��ز االإم������ارات الأبحاث 
ال�صعادة، لترتجم عمليا �صعينا اإىل دعم جهود تر�صيخ 
الدرا�صات  املجتمع، من خالل  واالإيجابية يف  ال�صعادة 
العلمية املتخ�ص�صة، وجماالت قيا�س وتقييم موؤ�صرات 
يعزز  مب��ا  املجتمع،  وروؤى  توجهات  ور���ص��د  ال�����ص��ع��ادة، 
م�صاهمتنا يف اثراء املحتوى العلمي اخلا�س بال�صعادة 
العلمية على  النتائج  االإم��ارات، وامل�صاهمة يف  يف دولة 

م�صتوى العامل. 
ك��م��ا ت��ق��دم��ت م��ع��ايل ع��ه��ود ال���روم���ي-وزي���رة الدولة 
على  االإم����ارات  جلامعة  والتقدير  بال�صكر  لل�صعادة، 
مبادراتها وجهودها يف دعم توجهات احلكومة والقيادة 

لل�صعادة  الوطني  الربنامج  اأه��داف  لتحقيق  الر�صيدة 
اإن��ت��اج علمي ملركز  اأول  ت��رى  اأن  واالإي��ج��اب��ي��ة، ومت��ن��ت 
االإمارات الأبحاث ال�صعادة تاأكيدا لريادة دولة االإمارات 

يف مو�صوع ال�صعادة واالإيجابية على م�صتوى العامل. 
البيلي-مدير  الدكتور حممد  االأ�صتاذ  �صعادة  وحتدث 
اجلامعة – حيث نقل للح�صور فى بداية كلمته حتيات 
االأعلى  الرئي�س  النعيمي-  را�صد  الدكتور علي  معايل 
العاملي  "باليوم  االحتفال  مبنا�صبة  االإم��ارات  جلامعة 
االأوىل يف  االإم���ارات  دول��ة  اأن  ، موؤكدا على  لل�صعادة"، 
اأول  وتعين   ، �صعادة  وزارة  تاأ�صي�س  العربي يف  الوطن 
وزيرة لل�صعادة م�صريا اىل ان مبادرة جامعة االإمارات 
اإن�صاء  ،يف  لل�صعادة  الوطني  ال��ربن��ام��ج  م��ع  بالتعاون 
نوعه  من  االأول  ال�صعادة"  الأبحاث  االإم��ارات  "مركز 
يف دول���ة االإم�����ارات وال�����ص��رق االأو���ص��ط،ت��اأت��ى لتحقيق 
القدرات،  بناء  يف  الوطنية  اال�صرتاتيجية  االأه���داف 
االجتماعي،  والدعم  اال�صت�صارية،  اخلدمات  وتقدمي 
ون�صر  واإج����راء  ج��ه��ة،  م��ن  املجتمع  ق��ط��اع��ات  ملختلف 
البحوث يف جمال ال�صعادة واالإيجابية، وتقييم وقيا�س 
ب��دول��ة االإم����ارات من  م��وؤ���ص��رات ال�صعادة واالإي��ج��اب��ي��ة 
الر�صيدة  القيادة  لتوجهات  تلبية  وذل��ك  اأخ��رى  جهة 
جلعل ال�صعادة واالإيجابية ممار�صة يومية وتوجه عام 
واأ�صلوب  واالحت��ادي��ة   احلكومية  واملوؤ�ص�صات  للجهات 

عليها،  واملقيمن  االإم���ارات  دول��ة  �صكان  الإ�صعاد  حياة  
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ق��ال  وكما 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  – نائب  مكتوم 
واالإيجابية  ال�صعادة  تكون  اهلل" اأن  "رعاه  دب��ي  حاكم 
االإم���ارات  جامعة  منها  تنطلق  ح��ي��اة،  ومنهج  �صعارنا 
التعاون مع الربنامج  امل�صرية االحتادية عرب  خلدمة 
ال��وط��ن��ي ل��ل�����ص��ع��ادة،   واأع�����رب ع��ن ���ص��ع��ادت��ه ان تكون 
الدولة  م�صتوى  على  املعتمد  املركز  االإم���ارات  جامعة 
جمال  يف  االإم���ارات  حلكومة  اأ�صا�صيا  �صريكا  ،ب�صفتها 
اأبحاث ال�صعادة واالإيجابية، من خالل تنمية املهارات 
والتطوير املهني وتقدمي اخلدمات اال�صت�صارية ودعم 
لتحقيق  العلمية   باالأدلة  الوطنية  العامة  ال�صيا�صات 
املجتمع  الإ�صعاد  اجلامعة،  خ��الل  من  احلكومة  روؤي��ة 
كما اأكد على اأن افتتاح مركز االإمارات الأبحاث ال�صعادة 
الوطنية  امل��وؤ���ص��رات  م��ن �صمن  م��وؤ���ص��را  ليكون  ج��اء   ،
2021، فيما  االأ�صا�صية لتحقيق روؤية االإم��ارات لعام 
الهوية  ال��دول��ة يف احل��ف��اظ على  اأه���داف  م��ع  يتوافق 
املرتابط�،  واملجتمع  املتوحد  البيت  االإماراتية، يف ظل 
االقت�صادية  للتنمية  ال�صعادة م�صدرا حمفزا  ولتكون 
تبديه  ما  على  وتاأكيدا  العلمي،  البحث  عرب  واالإنتاج 
ق��ي��ادة حكومتنا ال��ر���ص��ي��دة م��ن اه��ت��م��ام وح��ر���س على 

تعزيز ال�صعادة للجميع يف جمتمع االإمارات.

التعليم  م��دي��ر   – باول�صكي  جيم�س  ال��دك��ت��ور  وق���دم 
بجامعة  االإي��ج��اب��ي  النف�س  ع��ل��م  م��رك��ز  يف  وال��ب��اح��ث 
بن�صلفانيا، واملدير التنفيذي للرابطة العاملية للتفكري 
االأمريكية،  املتحدة  ب��ال��والي��ات  وال�����ص��ع��ادة،  االإي��ج��اب��ي 
واالإيجابية  ال�����ص��ع��ادة  ل��ت��ع��ري��ف  ت��و���ص��ي��ح��ي��ا  ع��ر���ص��ا 
ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  العاملية  ال��روؤي��ة  ،وا�صتعر�س  
حممد بن را�صد اآل مكتوم- نائب رئي�س الدولة رئي�س 
لل�صعادة  اهلل" ،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جم��ل�����س 
واالإيجابية واجلهود التي تعمل عليها وزارة ال�صعادة، 
ال�صعادة  الأبحاث  االإم���ارات  مركز  بن  التعاون  و�صبل 
يف  بن�صلفانيا  جامعة   يف  واالإيجابية  ال�صعادة  ومركز 
الواليات املتحدة االأمريكية، واخلدمات التي يقدمها 
العاملية يف هذا االجت��اه، وا�صتعر�س  املركز واخل��ربات 
واملبادرات  واالإي��ج��اب��ي��ة  ال�صعادة  ت��ع��زز  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل 
امل�صاريع  اإجن����از  االإم������ارات يف  امل�����ص��رتك��ة م��ع ج��ام��ع��ة 
ال�صعادة  لتعزيز مفهوم وممار�صات  والعلمية  البحثية 
املاج�صتري  ل��درا���ص��ة  ب��رن��ام��ج  اأول  وط���رح  املجتمع،  يف 

والدكتوراه يف جماالت ال�صعادة واالإيجابية. 
ه��ذاوي��ت��ك��ون م��رك��ز االإم�����ارات الأب��ح��اث ال�����ص��ع��ادة من: 
وحدة البحوث وتقييم ال�صعادة، ووحدة بناء القدرات 
جمل�س  للمركز  �صيكون  كما  اال�صت�صارية،  واخلدمات 
املركز  و�صي�صتعن  ع���ام،  م��دي��ر  عليه  وي�صرف  اأم��ن��اء، 
باجلامعة،  ال��ع��ل��م��ي��ة  االأق�������ص���ام  م���ن  ب��امل��ت��خ�����ص�����ص��ن 
الدولية  امل���وؤ����ص�������ص���ات  م���ن  ال���ع���دي���د  م���ع  و���ص��ي��ت��ع��اون 

واملتخ�ص�صن يف داخل الدولة وخارجها. 
اأداره���ا  واالإي��ج��اب��ي��ة  ال�صعادة  ع��ن  ح��واري��ة  جل�صة  ويف 
– مدير مركز جامعة  الدكتور عتيق جكه املن�صوري 
عدد  ت��ن��اول��ت  وال��ق��ي��ادة،  ال��ع��ام��ة  لل�صيا�صة  االإم�����ارات 
م��ن امل��وا���ص��ي��ع، حيث ق��دم ال��دك��ت��ور اأح��م��د ال��ن��ج��ار – 
العلمية  ورقته  اجلامعة  يف  النف�س  علم  ق�صم  رئي�س 
مع  فيها  ا�صتعر�س  اإيجابية  ممار�صة  ال�صعادة  بعنوان 
احل�صور وامل�صاركن مفهوم تعريف ال�صعادة يف احلياة  
واالإيجابية وخطواتها عرب مفهوم امل�صلمات وا�صتعر�س 
اإىل  االإي��ج��اب��ي��ة  امل�صاركة  خ��الل  م��ن  التحول  عنا�صر 
القيمية  واالأ�ص�س  الفكرية  القناعات  ثم  ومن  �صعادة، 
ع���رب م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ن��اغ��م االإي���ج���اب���ي م���ن االح�����رتام 
والثناء والقواعد العاطفية لل�صلوك االأن�صب لتحقيق 
االإيجابية  املمار�صات  خالل  من  االإيجابية،  العالقات 
عن  اأعلن  كما  وال�صكر،  واالعتذار  بالتكرمي  املرتبطة 
على  امل��ج��اين  للتعليم  اإل��ك��رتوين  م��وق��ع  اأول  تد�صن 
عام  يف  واالإيجابية  ال�صعادة  لتحقيق  االإنرتنت  �صبكة 
اخلري، يقدم املعارف والتدريب على التفكري االإبداعي 
واالإيجابي وحل امل�صكالت حتت اإدارة ق�صم علم النف�س 
و�صائل  يف  النا�صط  وا�صتعر�س   ، االإم�����ارات  بجامعة 
حول  روؤي��ت��ه  ال�صرياين  اأح��م��د  االجتماعي  التوا�صل 
و�صائل  عرب  ال�صخ�صية  وجتربته  اخل��ري،  يف  ال�صعادة 
واالإيجابية.      ال�صعادة  لتحقيق  االجتماعي  التوا�صل 
ال�صعادة  الأبحاث  االإم��ارات  افتتاح مركز  ت�صمن حفل 
، امل��ع��ر���س ال��ف��ن��ي لطلبة اجل��ام��ع��ة م��ن ل��وح��ات فنية 
يف  واالإيجابية  ال�صعادة  قيم  ج�صدت  م�صورة  واأع��م��ال 
فل�صفة  وعك�صت  م��ب��دع،  اإن�صاين  منظور  م��ن  املجتمع 
فيه  �صارك  الطلبة،  منظور  من  االإم���ارات  يف  ال�صعادة 
مدير اجلامعة بكتابة كلمات عن ال�صعادة واالإيجابية 
اأ�صرة  مب�����ص��ارك��ة  ل��ل�����ص��ع��ادة  وردة  وغ���ر����س  احل���ي���اة  يف 
اجلامعة وطلبتها، باالإ�صافة اإىل العديد من االأن�صطة 

والفعاليات الطالبية يف هذا االإطار.  
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العاملي  باليوم  الدولة  احتفاالت  مع  تزامنا 
بالعن  احل��ي��وان��ات  حديقة  نظمت  لل�صعادة 
فعاليات ملوظفيها و زائريها �صمت جمموعة 
بانتظار  كانت  التي  واملفاجاآت  االأن�صطة  من 
الباكر   ال�����ص��ب��اح  م��ن  مكاتبهم  يف  امل��وظ��ف��ن 
ال����زوار و ع��ائ��الت��ه��م مبجرد  ا���ص��ت��ق��ب��ال  و يف 

دخولهم للحديقة .
و �صم برنامج ال�صعادة 5 مبادارات هي زائر 
ايجابية  ر���ص��ائ��ل  ب��ث  �صملت  ال��ت��ي  ال�����ص��ع��ادة 
للزوار عرب مذياع احلديقة و اختيار عائالت 
�صفاري  يف  جمانية  جل��ول��ة  ع�صوائي  ب�صكل 
ال�صحراء  لعلوم  زاي��د  ال�صيخ  و مركز  العن 
من خالل مركبة ال�صعادة ، برفقة مر�صدين 
االر�صاد  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  ح��ر���ص��وا  ���ص��ي��اح��ي��ن 
باالإ�صافة    . ت��ف��اوؤل  و  باإيجابية  ال�صياحي 
ملبادرة )الطفل ال�صعيد( التي قدمت خدمة 
ر�صدت  فيما  ل��الط��ف��ال.  امل��ج��اين  ال���دخ���ول 
 ) ال�صعادة  ب���رواز   ( الثالثة  ال�صعادة  م��ب��ادرة 

ردود افعال الزوار بطريقة فريدة من خالل 
م����راآة ك��ب��رية م����زودة ب��ك��ام��ريا ك��ت��ب عليها " 
ن�صمن  ونحن  ثانية   30 امل���راآة  اأم��ام  ابت�صم 
بعدها تقدمي خدمات  " يتم  �صعيد  يوم  لك 

جمانية خمتلفة للزائر.
ق���ام���ت حديقة  ال���داخ���ل���ي  ال�����ص��ع��ي��د  وع���ل���ى 
ب��اإر���ص��ال حكم عاملية  يف  احل��ي��وان��ات بالعن  
ال�����ص��ع��ادة و االي��ج��اب��ي��ة ال���ص��ه��ر امل��ف��ك��ري��ن و 
الداخلي   االل��ك��رتوين  الربيد  عرب  الزعماء 
حتمل  بالونية  بطاقات  لتوزيع  باال�صافة   ،
ع��ب��ارات يف ال��ت��ف��اوؤل و اخل��ري و العطاء على 
ن�صرت  بينما   ، االإدارات   و  االق�����ص��ام  جميع 
التوا�صل  و�صائل  يف  ح�صابها  على  احلديقة 
تتحدث عن  التي  ال�صعادة  ق�صة  االجتماعي 
ال�صعادة و تاثريها االيجابي على حياة الفرد 
املجتمعات  و  ال���دول  تنمية  و  خ��ا���س  ب�صكل 
املفاهيم  ه���ذه  ارت���ب���اط  م���دى  و  ع���ام  ب�صكل 
بعام اخل��ري االإم��ارات��ي  . و اك��د عمر يو�صف 
االت�صال  و  الت�صويق  ادارة  م��دي��ر  البلو�صي 
املوؤ�ص�صي على اهمية هذه املمار�صات املبهجة 

يف بث ال�صعادة كاإطار حياة ال حتده منا�صبات 
او اأيام و امنا ثقافة نابعة من ذات االف��راد ، 
م�صريا اىل عن�صر املفاجاة و الب�صاطة الذي 
متيزت به املبادرات و مدى التاثري االيجابي 
 ، ال���زوار  و  املوظفن  نفو�س  تركته يف  ال��ذي 
مع تاأكيده على اأهمية مواكبة هذه ال�صعادة 
لتطلعات دولة االمارات و العامل اجمع و ما 
له من دور يف دفع عجلة التنمية على جميع 
العالية  املعنوية  للروح  ملا  ذلك  و   ، اال�صعدة 
م��ن دور يف العطاء و دع��م ع��ام اخل��ري الذي 
عام  نهج  ك�صعارو  ال��ع��ام  ه��ذا  ال��دول��ة  تتخذه 

على جميع امل�صتويات .
ب��امل��ب��ادرات و ابدوا  ال���زوار  اأ���ص��اد  من جانبهم 
انهم كانوا يف انتظار لفتة جميلة كهذه من 
بها منذ  ارت��ب��ط��وا  ال��ت��ي  احل��ي��وان��ات  حديقة 
االن  االرت��ب��اط  ه��ذا  ي��وا���ص��ل��ون  و  طفولتهم 
املجانية  ان اجل��والت  ، موؤكدين  ابنائهم  مع 
يف  البهجة   ا�صاعت  قد  ال�صعادة  مركبات  يف 
اىل  الف��ت��ن  احل��دي��ق��ة  ارج����اء  يف  و  انف�صهم 
املو�صيقى  ت��راف��ق��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����ص��ع��ادة  ع���ب���ارات 

ك��ان��ت ت���رتد يف ارج�����اء امل���ك���ان ب��اع��ث��ة اج���واء 
ال�صعادة  حمفل  يف  التفاوؤل  و  االيجابية  من 

ال��ع��امل��ي ال����ذي ت��ع��د االإم������ارات اح����دى رواده 
االأ�صا�صين .

رفعن �لتهاين  �ىل �م �لمار�ت

موظفات بلدية مدينة العني يوزعن  
الورود على املتعامالت احتفاال بيوم االأم
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على  ال���ورود  بتوزيع  موظفاتها  من  بعدد  ممثلة  العن  مدينة  بلدية  ب��ادرت   
املتعامالت من العن�صر الن�صائي الزائرات ملركز خدمة العمالء ببلدية مدينة 
العن ، وذلك احتفاال بيوم االأم و تقديراً ملكانتها العظيمة ودورها يف بناء االأ�صرة 
ال�صاحلة، وتربية جيل امل�صتقبل ، وملا  حتمله هذه املنا�صبة من  معاين الوفاء 
الت�صحيات يف خمتلف  اللواتي قدمن  واحلب واالع��رتاف باجلميل لالأمهات 
املجاالت . وتاأتي هذه املبادرة الإبراز القيم االأ�صيلة التي يتميز بها جمتمع دولة 
االمارات تقديراً لدور االأم ومكانتها، وتعزيز النماذج االإن�صانية املتفردة و قيم 
التوا�صل االجتماعي والرتاحم االأ�صري يف املنا�صبات العاملية واالجتماعية بن 
اأفراد املجتمع، وا�صتثمار املنا�صبات اخلا�صة لتفعيل قيم الوالء واالنتماء لهذا 
الوطن الغايل وتعظيم منجزاته واإعالء رايته. وبهذه املنا�صبة رفعت موظفات 
رئي�صة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  اىل  التهنئة  ال��ع��ن  مدينة  بلدية 
االحتاد الن�صائي العام الرئي�صة االأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية االأ�صرية رئي�صة املجل�س 
االأعلى لالأمومة والطفولة “اأم االإمارات  تعبرياُ عن مدى حب ووالء واعتزاز 
اجلميع ملا قدمته �صموها للوطن، وتكرمياً لعطائها الالحمدود الذي كان وال 
يزال له من االأثر االجتماعي واالإن�صاين الكبري مبا يحقق اال�صتقرار والرخاء 
جلميع اأفراد وموؤ�ص�صات املجتمع، وجت�صيداُ مل�صاعر  االمتنان والعرفان ل�صموها 
ملا قدمته من  رعاية واهتمام باملراأة االإماراتية واالأ�صرة ب�صكل خا�س واملجتمع 
امل�صتويات املحلية واالإقليمية والعاملية  ، والإجنازاتها الكربى على  ب�صكل عام  
.  جدير بالذكر اأن االأم االإماراتية اأياً كان موقعها يف املجتمع، �صاهمت ب�صكل 
اأ�صبح يحتل مكانة مرموقة  وازده���اره وتقّدمه حتى  الوطن  فاعل يف رفعة   
بن دول العامل اأجمع، حيث  �صغلت االأم يف دولة االإمارات  عدة  حقائب وزارية  

ومنا�صب مرموقة على امل�صتوى املحلي والعاملي .

بح�ضور �أكرث من 100 م�ضارك من خمتلف م�ضت�ضفيات �لدولة
انطالق فعاليات امللتقى اخلام�س لعمل واإعداد 

وحت�صري املحاليل الوريدية مب�صت�صفى العني
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اأعلن م�صت�صفى العن، اأحد من�صاآت �صركة اأبو ظبي للخدمات ال�صحية )�صحة( 
ع��ن ان��ط��الق ف��ع��ال��ي��ات  امل��ل��ت��ق��ى  اخل��ام�����س لعمل واإع�����داد وحت�����ص��ري املحاليل 
الدولة.   يف  االأف�صل  االك��ادمي��ي  امل��رك��ز  ليكون  العن  م�صت�صفى  يف  ال��وري��دي��ة  
ح�صر امللتقى اأكرث من 100 م�صارك من بينهم اأطباء و�صيادلة، وممر�صون 
الطبي  العمل  ف��ري��ق  على  ع���الوة  ال��دول��ة،  م�صت�صفيات  خمتلف  م��ن  وفنيون 
حت�صري  كيفية  اأهمها  امل��ح��اور  من  العديد  امللتقى   ناق�س  العن   مب�صت�صفى 
االأدوي��ة الوريدية املعقمة كما مت التطرق اىل كيفية مواكبة متطلبات املعاير 
على  عامة  نظرة  اىل  ا�صافة  املعقمة   ال��وري��دي��ة  ل��الأدوي��ة  احلديثة  املعتمدة 
�صالمة االأدوية الوريدية وحماليل التغذية املتكاملة  ومت على هام�س امللتقى  
وعن�صر  الوريدية  املحاليل  لتح�صري  االآمنة  املمار�صات  على  ال�صوء  ت�صليط 
اجلودة يف البيئة التح�صريية والعاملن فيها كذلك مناق�صة جميع ال�صوابط 
باحلج  غزالة  الدكتورة  قالت  جانبها  من  والثانوية.   والرئي�صية  الهند�صية 
املدير الطبي باالإنابة: نحن يف م�صت�صفى العن نويل مزيدا من الرتكيز على 
يف  �صي�صاعد موظفينا  امللتقى   هذا  ان  اىل  م�صرية  للمعرفة،  امل�صتمر  التعزيز 
هذه العملية الأنه �صيجعلهم على اإطالع باأحدث التطورات يف جماالت عملهم   
كما اأ�صارت  املدير الطبي باالإنابة اإىل اهمية انعقاد  هذا امللتقى  الذى ياأتي  يف 
اطار اجلهود امل�صتمرة لتطوير التعليم الطبي املهني لتخ�ص�صات املهن الطبية 
امل�صاندةموؤكدة على اأن هذا امللتقى  يهدف اإىل تطوير خربات ومهارات العاملن 
اأج��ل الوقوف على  يف احلقل الطبي من خالل املحا�صرات وور���س العمل من 
اخر امل�صتجدات والتطورات واأحدث التقنيات لعمل واإعداد وحت�صري املحاليل 
اأف�صل املمار�صات  اإيجابيا على تقدمي  الوريدية مب�صت�صفى العن مما ينعك�س 
الطبية وفقا الأرقى واأحدث املعايري العاملية.      وقال الدكتور حممد ط�صطو�س 
فر�صة  للم�صاركن  يتيح  امللتقى  ه��ذا  اأن  ق��ال:  باالإنابة  ال�صيدلة  اإدارة  مدير 
املعتمدة من قبل هيئة  امل�صتمر  الطبي  التعليم  �صاعات من    5 احل�صول على 
ال�صحة  يف اأبوظبي. واأ�صاف اأن التطوير املهني للخدمات الطبية امل�صاعدة يف 
م�صت�صفى العن يعد اأمراً هاما للعاملن يف هذا املجال حيث ي�صكلون العمود 
الفقري الأى كيان طبي، موؤكدا على اأن م�صت�صفى العن يدرك اأهمية تطوير 
اأفق  لتو�صيع  العلمية  احلاجة  وم��دى  امل�صاندة   ال�صريرية  الطبية  اخل��دم��ات 
التي ت�صاعدهم على �صقل  املناق�صات والفعاليات  املهنين عرب  املعرفة لهوؤالء 
مهاراتهم العلمية وتطوير م�صتوى االأداء الطبي لهم بحيث يتما�صى مع كافة 
ال�صاأن واإتاحة فر�س االحتكاك واال�صتفادة  املعاير العاملية  املعمول بها يف هذ 
املا�صية  الفرتة  خ��الل  العن   م�صت�صفى  اأن  واأختتم   امل�صاركة.   اخل��ربات  من 
بامل�صت�صفى وت�صم غرفتن،  التى تخدم فى هذا املجال  املعقمة  الوحدة  افتتح 
تتخ�ص�س  بينما  الوريدية  واالأدوي��ة  ال�صوائل  اإحداهما يف حت�صري  تتخ�ص�س 

الثانية يف توفري اأدوية العالج الكيماوي. 
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اإىل مر�س موؤمل  الف�صال العظمي  اآخ��ر، ي�صري  على �صعيد 
ي�صيب الوركن والركبتن والعنق واأ�صفل الظهر ومفا�صل 

اليدين ال�صغرية.
الغ�صروف  ا�صتنزاف  عند  غالباً  العظمي  الف�صال  يتطور 

امل����ف���������ص����ل. ال���ذي ي��ح��ّد اأط���راف العظام يف 
العظام  حتتّك  لذلك،  نتيجًة 

وترتاجع  ب��ع�����ص��اً  ببع�صها 
م�����رون�����ة امل���ف���ا����ص���ل وق���د 
عظمية  ن���ت���وءات  ت��ت��ط��ور 

يتعلق  امل��ف��ا���ص��ل.  وت���ت���ورم 
الف�صال  ع���ل���ى  م���وؤ����ص���ر  اأول 

العظمي بتفاقم االأمل ب�صبب التمارين 
اجل�صدية اأو قلة احلركة. ال ت�صّبب ه�صا�صة 

العظام اأي اأعرا�س حمددة بينما يكون التهاب 
املفا�صل موؤملاً جداً. ي�صعر العداوؤون مثاًل باأمل يف 

حاملا  �صريعاً  ع��الج��اً  تتلقى  اأن  يجب  ل��ذا  ال��رك��ب��ة. 
ت�صعر باأي نوع من االأمل يف املفا�صل، ال �صيما 

بعد ح�ص�س الريا�صة.

�ل�������ض���ب���اب و�مل���ف���ا����ض���ل 
�لتنك�ضي

مييل ال�صباب اليوم اإىل زيادة 
حركتهم عرب ممار�صة متارين 

ويتجاهلون  و�����ص����ادم����ة  م��ك��ث��ف��ة 
االإ�صابات اأحياناً ظناً منهم اأنها �صُت�صفى 

م���ن ت��ل��ق��اء ن��ف�����ص��ه��ا. ي��ع��ّو���س اجل�����ص��م عن 
االإ�صابات  تكّلفك  ق��د  ل��ك��ن  ط��ب��ع��اً،  االأ����ص���رار 

احلادة ثمناً باهظاً على املدى الطويل.
فئات  تنح�صر يف  امل��ف��ا���ص��ل ال  اأم���را����س  ك��ان��ت  مل��ا 
ع��م��ري��ة حم����ددة، ف��ال ي��ك��ون ال�����ص��ب��اب مب��ن��اأى عن 
بالتهاب  ت�صاب  رمب��ا  التنك�صي.  املفا�صل  مر�س 
الثالثينات  اأو  ال��ع�����ص��ري��ن��ات  ع��م��ر  يف  امل��ف��ا���ص��ل 
التوازن  اخ��ت��الل  ع��ن  غالباً  امل�صكلة  تنجم  لكن 
قد  ال�صخ�س  اأن  ح��ت��ى  اجل�����ص��م.  يف  ال��ك��ي��م��اوي 

ي�����ص��اب ب��اأح��د اأم���را����س امل��ف��ا���ص��ل م��ن دون 
اأ�صباب  وتتعدد  بها.  عائلي  تاريخ  وج��ود 

حاالت  يف  التنك�صي  امل��ف��ا���ص��ل  م��ر���س 
املفا�صل  ا�صتنزاف  بينها  مماثلة، من 

واالإ�صابات والبدانة واآثار ال�صيخوخة و�صوء و�صعية اجل�صم، 
ال �صيما خالل احلمل.

�أثر �لتمارين �جل�ضدية
العظام،  كثافة  لزيادة  املقاومة  متارين  متار�س  اأن  ميكنك 
ال��ت��م��ط��ط واالن��ح��ن��اء وال���زح���ف والت�صلق  وت�����ص��م��ل ح��رك��ات 
االأربطة  وا�صتعمال  املعتدلة  االأوزان  ورف��ع  ال�صريع  وامل�صي 
الرك�س  اعتبار  على  االأط��ب��اء  ُيجِمع  امل��ط��اط��ي��ة... 
يف  ب��اإ���ص��اب��ات  الت�صبب  على  ق���ادر  ن�صاط  اأب���رز 
الرك�س  اأن  ك��ث��ريون  ي��درك  ال  املفا�صل. 
على م�صاحة �صلبة يوؤثر يف الركبتن 
ناعم  الرك�س على �صطح  اأك��رث من 

ُتعترب  م����رات.  ب��ث��م��اين 

التنك�صي  املفا�صل  مبر�س  م�صاب  لكل  جيداً  بدياًل  اليوغا 
ت�صعر  كنت  اإذا  لكن  العظام.  كثافة  زي���ادة  يف  ت�صاهم  الأن��ه��ا 
باالأمل اأو تعّر�صت الإ�صابة �صابقة، يجب اأن متار�س التمارين 

اجل�صدية بحذر اأو ت�صت�صري طبيبك اأواًل.
يف  املنتظمة  التمارين  بف�صل  ال��وزن  فقدان  ي�صاهم  ب��دوره، 
تقوية العظام بينما ت�صعف كثافتها ب�صبب الوزن الزائد. يف 
هذا ال�صياق، ُيعترب النظام الغذائي عاماًل موؤثراً اآخر تزامناً 
با�صتمرار،  ج�صمك  ُت�صّغل  كنت  مل��ا  الريا�صة:  ممار�صة  م��ع 
وحتاول  ع�صالتك  لبناء  الربوتينات  ت�صتهلك  اأن  فيجب 
اأهم  اإ�صالح تلك املت�صررة منها. كذلك ُتعترب الدهون من 

املغذيات التي يحتاج اإليها اجل�صم بعد املاء والربوتينات.

�لكولجني ل�ضحة �ملفا�ضل
ُي��ع��ت��رب ال��ك��والج��ن ال���ربوت���ن االأك����رث وفرة 
% من   67 ي�����ص��ّك��ل  ك���ون���ه  اجل�������ص���م  يف 
الغ�صاريف و85 % من االأوت��ار و70 
% من االأربطة و25 % من العظام، 
اإىل  بالن�صبة  مهماً  عن�صراً  يجعله  م��ا 
حّدة  تخفيف  ميكن  والع�صالت.  العظام 
مفا�صل  ا�صتهالك  ع��رب  املفا�صل  اأم��را���س 
احل��ي��وان��ات يف اأط��ب��اق احل�����ص��اء وامل����رق. على 
الورقية  اخل�������ص���راوات  ت�����ص��م��ح  اآخ������ر،  ���ص��ع��ي��د 
الداكنة بزيادة اإنتاج الكوالجن يف اجل�صم كونها 
التي تفّكك الكوالجن.  حتمي من اجل��ذور احلرة 
والطماطم  ال�صمندر  مثل  احلمراء  اخل�صراوات  اأما 
الكوالجن  اإنتاج  يعزز  ال��ذي  الليكوبن  بعن�صر  فغنية 
والتورين  الليبويك  الثوم على عن�صَري  ويحتوي  اأي�صاً. 

اللذين ي�صاهمان يف جتديد الكوالجن املت�صرر.
كذلك تتعدد االأع�صاب التي تخفف اأمل املفا�صل مثل ع�صبة 
النقر�س التي خ�صعت لدرا�صات مكثفة ولوحظ اأنها حت�ّصن 
ببتيدات  اأن  اأخ��رى  درا�صات  واأثبتت  املفا�صل.  الدم يف  تدفق 
الكوالجن ت�صتطيع حت�صن �صحة العظام واملفا�صل 
ع���رب زي�����ادة ك��ث��اف��ة ال��ع��ظ��ام وامل����ع����ادن وحتفيز 
امل�صوؤولة عن بناء العظام رغم وجود  اخلاليا 

اخلاليا االآكلة.
خطوة  الكوالجن  ببتيدات  ا�صتهالك  ي�صكل 
وحتديداً  العظام،  اأي�س  م�صتوى  على  مفيدة 
عند االإ�صابة مب�صاكل مرتبطة بنق�س الكال�صيوم 

مثل ه�صا�صة العظام، من دون مواجهة اأي اآثار جانبية غري 
10 غرامات  اأخذ  اأن  اأي�صاً  الدرا�صات  اأثبتت  مرغوب فيها. 

 4 من ببتيدات الكوالجن يومياً، خالل فرتة ت��رتاوح بن 
اأ�صابيع و24 اأ�صبوعاً، يزيد كثافة العظام.

ال�صيدلية،  يف  االأن�����ف  ت��ن��ظ��ي��ف  م��ن��ت��ج��ات  ت��ت��ع��دد 
البع�س  يحمي  بينما  لاللتهابات  م�صاد  وبع�صها 
االأذن  والتهاب  االأنفية  اجليوب  التهاب  من  االآخ��ر 

ويعالج الزكام!

م�ضل فيزيولوجي �أم ماء �لبحر؟
متوازن  حم��ل��ول  ع��ن  ع��ب��ارة  الفيزيولوجي  امل�صل 
من كلوريد ال�صوديوم لكنه يخلو من املعادن التي 
يحتوي عليها ماء البحر. هذا املاء من جهته غني 
باالأمالح املعدنية والعنا�صر الزهيدة )مغني�صيوم، 
كربيت...(  نحا�س،  منغنيز،  بوتا�صيوم،  كال�صيوم، 
وتبدو تركيبته قريبة من ال�صائل الذي يغمر خاليا 
اجل�صم. ت�صمح هذه املعادن بتح�صن عمل اخلاليا 
يف غ�صاء االأنف، اأي الوبر الذي ي�صاهم يف التخل�س 
اإنتاج خماط  ُت�صّهل  من الغبار وامليكروبات. كذلك 
خلطات  ثمة  كذلك  امل�صادة.  باالأج�صام  وغني  واٍق 
من امل�صل الفيزيولوجي تفيد يف معاجلة الزكام، ال 
�صيما االأنواع الغنية بالعنا�صر التي تزيل االإفرازات 

املزعجة وجتعلها �صائلة وت�صمح بتفريغ االأنف.

ما هي ن�ضبة �مللوحة �ملنا�ضبة؟
ماء البحر ماحلة جداً. كي ي�صبح مت�صاوي التوتر، 
للج�صم  م�صابهة  فيه  امللح  ن�صبة  تكون  اأن  يعني  ما 

)9 غرامات/ليرت(، ميكن تذويبه يف املاء اأو اللجوء 
اإىل الفرز الغ�صائي الكهربائي الذي ي�صمح باحلفاظ 
على كميات املعادن االأخرى. هذا املاء لي�س عدائياً 
التهاب  ملعاجلة  طويلة  ل��ف��رتة  ا�صتعماله  ومي��ك��ن 
املزمن  االأنفية  اجل��ي��وب  والتهاب  االأن���ف  خماطية 
لتهوئة  مثاًل  الطفل  اأن��ف  تفريغ  ُي�صّهل  اإذ  مثاًل، 
للوقاية  اأ�صا�صية  خطوة  اأول  اإنها  الو�صطى:  االأذن 
اإيجاد  ميكن  امل�صلي.  الو�صطى  االأذن  التهاب  من 
ن�صبة  وتبلغ  البحر  م��اء  م��ن  ج��داً  ُمَن�ّصط  حملول 
امللح فيه اأكرث من 20 غراماً/ ليرت، لكنه قد يزعج 

غ�صاء االأنف ومن االأف�صل ا�صتعماله موؤقتاً ملعاجلة 
ان�صداد االأنف اأو التهاب اجليوب االأنفية احلاد كونه 

يزيل االحتقان من اخلاليا.

كربيت �أم منغنيز �أم نحا�س؟
بعنا�صر  غني  امل����ذّوب  البحر  م��اء  منتجات  بع�س 
زهيدة مثل النحا�س امل�صاد لاللتهابات، ما يعني اأنه 
مفيد ملعاجلة االلتهابات الفريو�صية اأو اجلرثومية 
م�صاكل  ملعاجلة  ُي�صتعَمل  ال��ذي  املنغنيز  اأو  احل��ادة، 

احل�صا�صية.
ع��ل��ى م�صتوى  م��ه��م��اً  ف��ي��وؤدي دوراً  ال��ك��ربي��ت،  اأم���ا   
التهابات  ملعاجلة  ب��ه  وي��و���ص��ى  املناعية  ال��دف��اع��ات 

االأذن واالأنف واحلنجرة اأو االلتهابات التنف�صية.

ماذ� عن �لزيوت �لأ�ضا�ضية؟
امل�صادة  االأ�صا�صية  الزيوت  ُتخلَط  اأن  ميكن  اأحياناً 
اإكليل  زع�����رت،  )ك���ي���ن���ا،  واالح���ت���ق���ان  ل��ل��ف��ريو���ص��ات 

اجلبل...(
 مع ماء البحر املَُن�ّصط. تعالج هذه اخللطة الزكام 
اأو حتى  الثالثة  ا�صتعمالها قبل عمر  لكن ال يجب 
الثانية ع�صرة يف بع�س احلاالت. ويجب ا�صتعمالها 
بحذر اأي�صاً مع االأ�صخا�س املعّر�صن للح�صا�صية اأو 

الت�صنجات.

االأمرا�س  �صكاى" ع��ددا من  "بولد  الهندى  املوقع  ن�صره  تقرير  ك�صف   
التى تهدد �صحتك اإذا كنت تعانى من الدهون 

ف���ى اجل�����ص��م وزي������ادة م��ف��رط��ة ف���ى ال�����وزن، 
خا�صة وجود دهون فى البطن )الكر�س(، 

اإذا مل تتخذ االحتياطات الالزمة فتكون 
ل��ع��دد م��ن االأمرا�س  ح��ي��ات��ك م��ه��ددة 

م���ن���ه���ا: اأم�����را������س ال���ق���ل���ب، الأن 
ترتاكم  ال���ت���ى  ال����ده����ون 

اجل�صم  فى 

وهذا  طبيعى  ب�صكل  ال��دم  �صخ  فى  القلب  وف�صل  القلب،  اأداء  على  توؤثر 
بدوره يوؤدى اإىل عدد من امل�صاكل فى القلب.

وتابع التقرير اأنه عندما تزداد الدهون فى اجل�صم فهذا بدوره يوؤدى اإىل 
زيادة �صغط الدم وارتفاع م�صتوياته،

 م�صيفا اأنه عندما تزداد الدهون فى منطقة البطن فاإنها متنع االإن�صولن 
من العمل ب�صكل طبيعى، وهذا بدوره يوؤدى اإىل مر�س ال�صكر.

ت��زداد الدهون فى اجل�صم خا�صة منطقة  اأن��ه عندما  وج��اء فى التقرير 
البطن، 

ت��وؤث��ر على ال��ه��رم��ون��ات ومن��و اخل��الي��ا، وه���ذا ي��زي��د م��ن خطر االإ�صابة 
بال�صرطان مثل �صرطان القولون، 

الدهنى،  بالكبد  االإ�صابة  اإىل  ت��وؤدى  الدهون فى اجل�صم  اأن  مو�صحا 
اأن��ح��اء الكبد وه��ذا ي��وؤث��ر على  نتيجة ت��راك��م ال��ده��ون ف��ى جميع 

وظيفة الكبد ب�صكل طبيعى.
وح�صب التقرير فمن امل�صاكل ال�صحية االأخرى �صعوبة فى 
التنف�س، فعندما يحدث تراكم للدهون فى اجل�صم خا�صة 

حول البطن
، فاإنه يدفع جدار ال�صدر واحلجاب احلاجز، مما ت�صبب 
بالتنف�س،  �صعوبة  ف��ت��ح��دث  ب��ال��ه��واء،  ال��رئ��ت��ن  م���لء 

واأي�صا اآالم املفا�صل والركبة، 
فعندما تزداد الدهون فى اجل�صم وينتج عنها زيادة فى 

الوزن،
 فهذا ي�صبب املزيد من ال�صغط على املفا�صل وينتج عنها 

اآالم املفا�صل والركبة.
ووفقا للتقرير فعندما تزداد الدهون حول منطقة البطن 
وهذا  العميقة،  االأوردة  ع��رب  ال��دم  تدفق  على  ت��وؤث��ر  فاإنها 

يوؤدى اإىل حدوث جتلط بالدم، 
كما حذر التقرير من بع�س العادات اخلاطئة التى توؤدى اإىل 
احلياة  منط  منها  البطن  ومنطقة  اجل�صم  فى  الدهون  زي��ادة 
امل�صتقرة وعدم ممار�صة الريا�صة وتناول الوجبات ال�صريعة التى 

توؤدى اإىل تراكم الدهون،
يحدث  ال��ذى  اجل�صم  ف��ى  الهرمونى  واخل��ل��ل  البطن،  ح��ول  خ�صو�صا   

نتيجة وجود ا�صطراب فى اأوقات النوم.

منتجات تنظيف 
االأنف ملكافحة الزكام

الكر�س وراء االإ�صابة 
بعدة اأمرا�س خطرية

ح�ّضن �ضحة عظامك

اأف�صل الطرق لالعتناء مبفا�صلك

 مع �لتقدم يف �ل�ضن، يوؤثر �إرهاق �ملفا�ضل �لطبيعي على 
�لغ�ضروف، مما يوؤدي �إىل �أمر��س تنك�ضية على م�ضتوى 

�ملفا�ضل. �كت�ضف �أف�ضل �لطر�ئق للعتناء مبفا�ضلك.
عند �لإ�ضابة به�ضا�ضة �لعظام، ت�ضبح �لأخرية م�ضامية 

�أو �أقل كثافة وتزد�د �ضعفًا.
 ل ت�ضبب هذه �حلالة �أي �أمل �أو �أعر��س �أخرى �إل �إذ� 

ح�ضلت ك�ضور.
 �أما م�ضطلح �لتهاب �ملفا�ضل، في�ضري �إىل م�ضاكل ت�ضيب 
�لتهاب  مع  وترت�فق  بها  �ملحيطة  و�لأن�ضجة  �ملفا�ضل 

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

املودعة حتت رقم :  260111     بتاريخ : 21 / 09 / 2016  
با�ص��م: ريجبي جروب )ار جي( بي ال �صي

وعنوانه: طابق 3، بريدجواي هاو�س، �صرتاتفورد - اأبون – اآفون ، �صي يف37 6واي اك�س ، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

معدات واأجهزة تقنية املعلومات واالأجهزة ال�صمعية والب�صرية، ومعدات االت�صاالت، ومعدات االت�صال ب�صبكة 
احلا�صب االآيل والبيانات، ، واأجهزة حفظ وتخزين البيانات، ومعدات واأجهزة معاجلة البيانات وملحقاتها 
احلا�صب  اأج��ه��زة  م��ع  ال�صتخدامها  املخ�ص�صة  وامللحقات  الطرفية  واالأج��ه��زة  وامليكانيكية(،  )الكهربائية 
االآيل، واأجهزة احلا�صب االآيل واملكونات ال�صلبة للحا�صب االآيل، ومعدات احلا�صب االآيل، واملحتوى امل�صجل، 
املكونات  بطبيعة  املتعلقة  االإنرتنت  اأم��ن  وحلول  االآيل،  احلا�صب  ت�صغيل  واأنظمة  وال��ربام��ج،  والربجميات 

ال�صلبة للحا�صب االآيل وبرامج احلا�صب االآيل.
 الواق�عة بالفئة:  9 

و�صف العالمة:    العالمة عبارة عن كلمة )NUVIAS( مكتوبة باالأحرف الالتينية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مار�ض 2017 العدد 11974

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

املودعة حتت رقم :  260121     بتاريخ : 21 / 09 / 2016  
با�ص��م: ريجبي جروب )ار جي( بي ال �صي

وعنوانه: طابق 3، بريدجواي هاو�س، �صرتاتفورد - اأبون – اآفون ، �صي يف37 6واي اك�س ، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�صمعية والب�صرية،  املتعلقة مبعدات واأجهزة تقنية املعلومات واالأجهزة  البيع بالتجزئة واجلملة  خدمات 
البيانات،  واأجهزة حفظ وتخزين  والبيانات،  االآيل  ب�صبكة احلا�صب  االت�صال  االت�صاالت، ومعدات  ومعدات 
واأجهزة معاجلة البيانات وملحقاتها )الكهربائية وامليكانيكية(، وامللحقات املخ�ص�صة ال�صتخدامها مع اأجهزة 
احلا�صب االآيل، واأجهزة احلا�صب االآيل واملكونات ال�صلبة للحا�صب االآيل، ومعدات احلا�صب االآيل، واملحتوى 

امل�صجل، والربامج، واأنظمة ت�صغيل احلا�صب االآيل.
 الواق�عة بالفئة:  35 

و�صف العالمة:    العالمة عبارة عن كلمة )NUVIAS( مكتوبة باالأحرف الالتينية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مار�ض 2017 العدد 11974

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

املودعة حتت رقم :  260137     بتاريخ : 21 / 09 / 2016  
با�ص��م: ريجبي جروب )ار جي( بي ال �صي

وعنوانه: طابق 3، بريدجواي هاو�س، �صرتاتفورد - اأبون – اآفون ، �صي يف37 6واي اك�س ، اململكة 
املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اخلدمات املالية؛ القرو�س والت�صهيل االئتماين وخدمات التمويل التاأجريي.

 الواق�عة بالفئة:  36 
و�صف العالمة:    العالمة عبارة عن كلمة )NUVIAS( مكتوبة باالأحرف الالتينية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مار�ض 2017 العدد 11974

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

املودعة حتت رقم :  260138     بتاريخ : 21 / 09 / 2016  
با�ص��م: ريجبي جروب )ار جي( بي ال �صي

وعنوانه: طابق 3، بريدجواي هاو�س، �صرتاتفورد - اأبون – اآفون ، �صي يف37 6واي اك�س ، اململكة 
املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات التعليم والتوجيه، والتدريب، والدورات التدريبية، ودورات التدريب با�صتخدام احلا�صب 

االآيل.
 الواق�عة بالفئة:  41 

و�صف العالمة:    العالمة عبارة عن كلمة )NUVIAS( مكتوبة باالأحرف الالتينية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مار�ض 2017 العدد 11974

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

املودعة حتت رقم :  260141     بتاريخ : 21 / 09 / 2016  
با�ص��م: ريجبي جروب )ار جي( بي ال �صي

وعنوانه: طابق 3، بريدجواي هاو�س، �صرتاتفورد - اأبون – اآفون ، �صي يف37 6واي اك�س ، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات تقنية املعلومات، وتطوير الربامج، وخدمات وبرامج الربجمة والتنفيذ واال�صت�صافة، مثل اخلدمات 
وتاأجري الربامج، وتاأجري املكونات ال�صلبة للحا�صب االآيل وغريها من الت�صهيالت واملرافق، وا�صت�صارات نظم 
وخدمات  اجلودة،  ومراقبة  والتوثيق  واالختبار  والفح�س  واملعلوماتية،  اال�صت�صارية  واخلدمات  املعلومات، 
احلو�صبة ال�صحابية، وخدمات هند�صة احلا�صب االآيل والعلوم والتكنولوجيا، وخدمات الت�صميم، وخدمات 
دعم تقنية املعلومات، وخدمات الدعم الفني لربامج احلا�صب االآيل، وخدمات دعم و �صيانة برامج احلا�صب 

االآيل.
 الواق�عة بالفئة:  42 

و�صف العالمة:    العالمة عبارة عن كلمة )NUVIAS( مكتوبة باالأحرف الالتينية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مار�ض 2017 العدد 11974

�إعلن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 92019
ب�اإ�ص��م : نو فييار انرتنا�صيونال ليمتد

وعنوانه : جرينفيل كورت ، بريتويل رود ، برينهام ، بكنجهم�صاير اإ�س اإل 1 8 دي اإف ، اململكة املتحدة
بتاريخ : 2008/09/09 وامل�ص�جلة حتت رقم : 91342 

الفئة : 18
املنتجات : اجللود وتقليد اجللود واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى ، اجللود وجلود احليوانات 
الرحالت  واأمتعة  االأمتعة  الظهر حلمل  ال�صفر وحقائب  ال�صفر و�صناديق  الثياب وحقائب  االأمتعة واحلقائب و�صناديق   ،
 ، والوثائق  امل�صتندات  )حقائب(  وحافظات  املحافظ   ، الثياب  وحقائب  االأحذية  وحقائب  ال�صفر  ل��وازم  وحقائب  الق�صرية 
احلقائب املدر�صية وحقائب الكتب ، احلقائب وحقائب ال�صفر الأغرا�س متعددة وجراب للموؤونة وحقائب الظهر وحقائب 
اليد وحقائب الكتف وحقائب ال�صيدات وحقائب ذو يد كبرية واحلقائب الريا�صية وحقائب الريا�صين وحقائب ال�صاطئ 
وحقائب الت�صوق وحقائب راكبي الدراجات وحقائب للدرجات واحلقائب املزودة باأحزمة وحقائب التواليت ، جراب ي�صع 
االأط��ف��ال والر�صع  ، حقائب حلمل  ،  حمافظ وحمافظ نقود وج��راب��ات وعلب مفاتيح  اأحزمة كتف جلدية   ، ال��ورك  على 
امل�صنوعة من  املفاتيح  ، جيوب  واأحزمة جلدية  مرابط   ، وال�صما�صي  واملظالت  اليد  اط��ارات حلقائب   ، التخييم  ، حقائب 
اجللد والتي يوجد بها حلقات املفاتيح ، حافظات للبطاقات ، مظالت ومظالت الغولف ومقاعد مظالت الغولف وال�صما�صي 
 ، الريا�صية  واحلقائب  االأمتعة  اأدوات   ، االأمتعة   ، وال�صروج  احليوانات  واأطقم  ال�صياط   ، امل�صي  وع�صي  اخليزران  ع�صي   ،
املنتجات اجللدية مبا فيها ال�صياط واأطقم احليوانات وال�صروج واأدوات ركوب اخليل والفرو�صية ، �صروج الركوب ، حقائب 

للدراجات ، اأحزمة للزالجات .
اال�صرتاطات:

تاريخ  انت��هاء احلماية يف 2017/03/20 وحتى  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخرى  �ص�نوات  املفعول ملدة ع�ص�ر  نافذة  و�ص�تظل احلماية 
2027/03/20

ق�ض�م �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مار�ض 2017 العدد 11974

EAT 31384

�إعلن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودع��ة بال�رقم  : 92020

ب�اإ�ص��م : نو فييار انرتنا�صيونال ليمتد
وعنوانه : جرينفيل كورت ، بريتويل رود ، برينهام ، بكنجهم�صاير اإ�س اإل 1 8 دي اإف ، اململكة املتحدة

بتاريخ : 2008/06/09 وامل�ص�جلة حتت رقم : 89278 
الفئة : 25

املنتجات : مالب�س ، اأغطية الراأ�س ، لبا�س القدم ، اأحذية للريا�صة واأحذية للتدريب واأحذية عالية ال�ص�اق )جزمات( 
واأحذية للم�صي واأحذية كرة القدم واأحذية واأحذية لركوب الدراجات ، مالب�س م�صادة للماء والطق�س ، مالب�س 
وبناطيل   �صوفية(  )كنزات  وبلوفر  وان��وراك��ات  جاكتيات   ، ريا�صية  مالب�س   ، معاطف   ، خفيفة  مالب�س   ، حرارية 
وقم�صان وقم�صان ن�صف كم )تي �صريت( و�صرتات مقلن�صة واأثواب خارجية ف�صفا�صة و�صالوبيت ، قفازات وقبعات 
الزينة  لغايات  ال��راأ���س  واألب�صة  القدم  واألب�صة  مالب�س   ، وطماقات  داخلية  ومالب�س  وج��وارب  �صوفية  وقلن�صوات 
والراحة والغايات ال�صناعية والريا�صية مبا يف ذلك كرة امل�صرب )التن�س( واالإ�صكوا�س وكرة الطاولة والكرة املرنة 
)لعبة �صبيهة بالباي�صبول( وكرة الري�صة )البادمنتون( والكرة الطائرة وكرة ال�صلة والباي�صبول ، املالب�س الرتفيهية 
والبذالت الرطبة ، املالب�س والقفازات واألب�صة الراأ�س واألب�صة القدم الواقية )لغري اأغرا�س الوقاية �صد احلوادث 
اأو االإ�صابات( ، األب�صة راأ�س للريا�صة )غري اخلوذات( ، األب�ص�ة للريا�صة ، اأطقم للريا�صة ، واأدوات ريا�صية )مالب�س( 

الأغرا�س الفرو�صية ، مالب�س ل�صيد االأ�صماك ، �صرتات واأحذية و�صدرات ل�صيد االأ�صماك .
اال�صرتاطات:

و�ص�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ص�ر �ص�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2017/03/20 وحتى 
تاريخ 2027/03/20

ق�ض�م �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مار�ض 2017 العدد 11974

EAT 31385

�إعلن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

92267 : املودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ص��م : كارلتون �صبورت�س كومبني ليمتد

وعنوانه : جرينفيل كورت ، بريتويل رود ، برينهام ، بكنجهم�صاير اإ�س اإل 1 8 دي اإف ، اململكة املتحدة
بتاريخ : 2008/06/16 وامل�ص�جلة حتت رقم : 89566 

الفئة : 28
وتن�س  والتن�س  والبادمنتون  االإ�صكوا�س  األ��ع��اب  يف  لال�صتخدام  الريا�صية  واالأج��ه��زة  االأدوات   : املنتجات 
الطاولة ، كرات االإ�صكوا�س ، كرات الري�صة ، كرات التن�س ، كرات تن�س الطاولة ، حقائب م�صارب االإ�صكوا�س 
اأربطة ملقاب�س م�صارب االإ�صكوا�س والبادمنتون والتن�س ،   ، والبادمنتون والتن�س )املجهزة حلمل امل�صرب( 
اأغطية مل�صارب االإ�صكوا�س والبادمنتون والتن�س ، م�صارب االإ�صكوا�س ، م�صارب البادمنتون ، م�صارب التن�س 
، م�صارب الألعاب الكرة ، واقيات الأوتار م�صارب االإ�صكوا�س والبادمنتون والتن�س ، اأوتار مل�صارب االإ�صكوا�س 
والبادمنتون والتن�س ، اأوتار مل�صارب األعاب الكرة ، �صباك التن�س ، �صباك لالألعاب ، ماكينات قذف كرات التن�س 
، اأ�صرطة لربط مقاب�س م�صارب االإ�صكوا�س والبادمنتون والتن�س ، اأ�صرطة لربط مقاب�س امل�صارب ، طاوالت 

تن�س الطاولة ، م�صارب تن�س الطاولة.
اال�صرتاطات:

و�ص�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ص�ر �ص�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2017/03/26 
وحتى تاريخ 2027/03/26

ق�ض�م �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مار�ض 2017 العدد 11974

EAT 31429

�إعلن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 92021
ب�اإ�ص��م : كاجنول ليمتد

وعنوانه : جر نفيل كورت ، بريت ويل رود ، برينهام ، باكيجها م�صاير ، اإ�س اإل 1 8 دي اإف ، اململكة املتحدة.
بتاريخ : 2008/09/09 وامل�ص�جلة حتت رقم : 91351 

الفئة  : 18
املنتجات : اجللود وتقليد اجللود واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى ، اجللود وجلود احليوانات 
الرحالت  واأمتعة  االأمتعة  الظهر حلمل  ال�صفر وحقائب  ال�صفر و�صناديق  الثياب وحقائب  االأمتعة واحلقائب و�صناديق   ،
 ، والوثائق  امل�صتندات  )حقائب(  وحافظات  املحافظ   ، الثياب  وحقائب  االأحذية  وحقائب  ال�صفر  ل��وازم  وحقائب  الق�صرية 
احلقائب املدر�صية وحقائب الكتب ، احلقائب وحقائب ال�صفر الأغرا�س متعددة وجراب للموؤونة وحقائب الظهر وحقائب 
اليد وحقائب الكتف وحقائب ال�صيدات وحقائب ذو يد كبرية واحلقائب الريا�صية وحقائب الريا�صين وحقائب ال�صاطئ 
وحقائب الت�صوق وحقائب راكبي الدراجات وحقائب للدرجات واحلقائب املزودة باأحزمة وحقائب التواليت ، جراب ي�صع 
االأط��ف��ال والر�صع  ، حقائب حلمل  ،  حمافظ وحمافظ نقود وج��راب��ات وعلب مفاتيح  اأحزمة كتف جلدية   ، ال��ورك  على 
امل�صنوعة من  املفاتيح  ، جيوب  واأحزمة جلدية  مرابط   ، وال�صما�صي  واملظالت  اليد  اط��ارات حلقائب   ، التخييم  ، حقائب 
اجللد والتي يوجد بها حلقات املفاتيح ، حافظات للبطاقات ، مظالت ومظالت الغولف ومقاعد مظالت الغولف وال�صما�صي 
 ، الريا�صية  واحلقائب  االأمتعة  اأدوات   ، االأمتعة   ، وال�صروج  احليوانات  واأطقم  ال�صياط   ، امل�صي  وع�صي  اخليزران  ع�صي   ،
املنتجات اجللدية مبا فيها ال�صياط واأطقم احليوانات وال�صروج واأدوات ركوب اخليل والفرو�صية ، �صروج الركوب ، حقائب 

للدراجات ، اأحزمة للزالجات .
اال�صرتاطات:

تاريخ  انت��هاء احلماية يف 2017/03/20 وحتى  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخرى  �ص�نوات  املفعول ملدة ع�ص�ر  نافذة  و�ص�تظل احلماية 
2027/03/20

ق�ض�م �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مار�ض 2017 العدد 11974

EAT 31380

�إعلن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودع��ة بال�رقم  : 92022

ب�اإ�ص��م : كاجنول ليمتد
وعنوانه : جر نفيل كورت ، بريت ويل رود ، برينهام ، باكيجها م�صاير ، اإ�س اإل 1 8 دي اإف ، اململكة املتحدة.

بتاريخ : 2008/08/31 وامل�ص�جلة حتت رقم : 91284 
الفئة : 25

املنتجات : املالب�س ، األب�صة الراأ�س ، األب�صة القدم ، اأحذية للريا�صة واأحذية للتدريب واأحذية عالية ال�ص�اق )جزمات( 
واأحذية للم�صي ، اأحذية كرة القدم واأحذية واأحذية لركوب الدراجات ، مالب�س م�صادة للماء وللطق�س ، املالب�س 
احلرارية واملالب�س اخلفيفة ، املعاطف ، املالب�س الريا�صية ، جاكتيات وانوراكات )مالب�س( والبلوفر )كنزات �صوفية( 
 ، )مالب�س(  وال�ص�الوبيت  اخلارجية  واالأث��واب  للماء  م�صادة  مقلن�صة  و�صرتات  �صريت  وتي  والقم�صان  وال�صراويل 
القفازات والقبعات والقلن�صوات ال�صوفية واجلوارب واملالب�س الداخلية والطماقات ، املالب�س واألب�صة القدم واألب�صة 
امل�صرب واالإ�صكوا�س وكرة  ال�صناعية والريا�صية مبا يف ذلك ريا�صة كرة  الزينة والراحة والغايات  الراأ�س لغايات 
الطاولة والكرة املرنة )لعبة �صبيهة بالباي�صبول( وكرة الري�صة والكرة الطائرة وكرة ال�صلة والباي�صبول ، مالب�س 
ترفيهية  والبذالت الرطبة ، املالب�س والقفازات واألب�صة الراأ�س واألب�صة القدم الواقية )لغري اأغرا�س الوقاية �صد 
احلوادث اأو االإ�صابات( ، األب�صة راأ�س للريا�صة )غري اخلوذات( ، األب�ص�ة للريا�صة ، اأطقم للريا�صة ، اأدوات ريا�صية 

)مالب�س( الأغرا�س الفرو�صية ، مالب�س ل�صيد االأ�صماك ، �صرتات واأحذية و�صدرات ل�صيد االأ�ص�ماك .
اال�صرتاطات:

و�ص�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ص�ر �ص�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2017/03/20 وحتى 
تاريخ 2027/03/20

ق�ض�م �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مار�ض 2017 العدد 11974

EAT 31381

�إعلن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 92016
ب�اإ�ص��م : �صي دي ا�س – اأي بي )ا�س.ايه.(

وعنوانه : اإيرن�صت اأفينو �صولفاي 29 �صانتي�س بي 1480 ، بلجيكا.
بتاريخ : 2008/07/14 وامل�ص�جلة حتت رقم : 90405 

الفئة : 18
املنتجات : اجللود وتقليد اجللود واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى ، اجللود وجلود احليوانات 
الرحالت  واأمتعة  االأمتعة  الظهر حلمل  ال�صفر وحقائب  ال�صفر و�صناديق  الثياب وحقائب  االأمتعة واحلقائب و�صناديق   ،
 ، والوثائق  امل�صتندات  )حقائب(  وحافظات  املحافظ   ، الثياب  وحقائب  االأحذية  وحقائب  ال�صفر  ل��وازم  وحقائب  الق�صرية 
احلقائب املدر�صية وحقائب الكتب ، احلقائب وحقائب ال�صفر الأغرا�س متعددة وجراب للموؤونة وحقائب الظهر وحقائب 
اليد وحقائب الكتف وحقائب ال�صيدات وحقائب ذو يد كبرية واحلقائب الريا�صية وحقائب الريا�صين وحقائب ال�صاطئ 
وحقائب الت�صوق وحقائب راكبي الدراجات وحقائب للدرجات واحلقائب املزودة باأحزمة وحقائب التواليت ، جراب ي�صع 
االأط��ف��ال والر�صع  ، حقائب حلمل  ،  حمافظ وحمافظ نقود وج��راب��ات وعلب مفاتيح  اأحزمة كتف جلدية   ، ال��ورك  على 
امل�صنوعة من  املفاتيح  ، جيوب  واأحزمة جلدية  مرابط   ، وال�صما�صي  واملظالت  اليد  اط��ارات حلقائب   ، التخييم  ، حقائب 
اجللد والتي يوجد بها حلقات املفاتيح ، حافظات للبطاقات ، مظالت ومظالت الغولف ومقاعد مظالت الغولف وال�صما�صي 
 ، الريا�صية  واحلقائب  االأمتعة  اأدوات   ، االأمتعة   ، وال�صروج  احليوانات  واأطقم  ال�صياط   ، امل�صي  وع�صي  اخليزران  ع�صي   ،
املنتجات اجللدية مبا فيها ال�صياط واأطقم احليوانات وال�صروج واأدوات ركوب اخليل والفرو�صية ، �صروج الركوب ، حقائب 

للدراجات ، اأحزمة للزالجات .
اال�صرتاطات:

تاريخ  انت��هاء احلماية يف 2017/03/20 وحتى  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخرى  �ص�نوات  املفعول ملدة ع�ص�ر  نافذة  و�ص�تظل احلماية 
 2027/03/20

ق�ض�م �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مار�ض 2017 العدد 11974

EAT 31377

�إعلن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
92017 : املودع��ة بال�رقم  

ب�اإ�ص��م : �صي دي ا�س – اأي بي )ا�س.ايه.(
وعنوانه : اإيرن�صت اأفينو �صولفاي 29 �صانتي�س بي 1480 ، بلجيكا.

بتاريخ : 2008/09/09 وامل�ص�جلة حتت رقم : 91356 
الفئة : 25

املنتجات : املالب�س ، األب�صة الراأ�س ، األب�صة القدم ، اأحذية للريا�صة واأحذية للتدريب واأحذية عالية ال�ص�اق )جزمات( 
واأحذية للم�صي ، اأحذية كرة القدم واأحذية واأحذية لركوب الدراجات ، مالب�س م�صادة للماء وللطق�س ، املالب�س 
احلرارية واملالب�س اخلفيفة ، املعاطف ، املالب�س الريا�صية ، جاكتيات وانوراكات )مالب�س( والبلوفر )كنزات �صوفية( 
 ، )مالب�س(  وال�ص�الوبيت  اخلارجية  واالأث��واب  للماء  م�صادة  مقلن�صة  و�صرتات  �صريت  وتي  والقم�صان  وال�صراويل 
القفازات والقبعات والقلن�صوات ال�صوفية واجلوارب واملالب�س الداخلية والطماقات ، املالب�س واألب�صة القدم واألب�صة 
امل�صرب واالإ�صكوا�س وكرة  ال�صناعية والريا�صية مبا يف ذلك ريا�صة كرة  الزينة والراحة والغايات  الراأ�س لغايات 
الطاولة والكرة املرنة )لعبة �صبيهة بالباي�صبول( وكرة الري�صة والكرة الطائرة وكرة ال�صلة والباي�صبول ، مالب�س 
ترفيهية  والبذالت الرطبة ، املالب�س والقفازات واألب�صة الراأ�س واألب�صة القدم الواقية )لغري اأغرا�س الوقاية �صد 
احلوادث اأو االإ�صابات( ، األب�صة راأ�س للريا�صة )غري اخلوذات( ، األب�ص�ة للريا�صة ، اأطقم للريا�صة ، اأدوات ريا�صية 

)مالب�س( الأغرا�س الفرو�صية ، مالب�س ل�صيد االأ�صماك ، �صرتات واأحذية و�صدرات ل�صيد االأ�ص�ماك .
اال�صرتاطات:

و�ص�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ص�ر �ص�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2017/03/20 وحتى 
تاريخ 2027/03/20

ق�ض�م �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مار�ض 2017 العدد 11974

EAT 31378

�إعلن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

92018 : املودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ص��م : �صي دي ا�س – اأي بي )ا�س.ايه.(

وعنوانه : اإيرن�صت اأفينو �صولفاي 29 �صانتي�س بي 1480 ، بلجيكا.
بتاريخ : 2008/09/09 وامل�ص�جلة حتت رقم : 91360 

الفئة : 28
واجلمباز  املالكمة  ول���وازم  اأدوات  املت�صمنة  ريا�صية  اأدوات   ، اجلمباز  للريا�صة  واأج��ه��زة  اأدوات   : املنتجات 
األعاب كرة امل�صرب وال�صكوا�س وكرة الري�صة وكرة  واالألعاب الريا�صية الداخلية وامليدانية ولال�صتخدام يف 
ال�صلة  وك��رة  الطائرة  والكرة  ال�صبكة  وك��رة  واجلولف  بالباي�صبول(  �صبيهة  )ريا�صة  املرنة  والكرة  الطاولة 
والبولينغ  اليد  وكرة  ال�صوجلان )الكرو�س(  وكرة  القدم  وكرة  امليدان  والباي�صبول وهوكي اجلليد وهوكي 
يتم �صرب كرات اجلولف من موا�صع حمددة من  الدائري )حيث  والكروكيه واجلولف  الكريكت  والتن�س 
حميط الدائرة املحيطة بفتحات الكرات( ولعبة حلقات الرمي واالأقرا�س و�صرب كرات اجلولف وكرة املاء 
 ، الريا�صة  ت�ص�تعمل يف  التي  االأغ��را���س  املهياأة حلمل  احلقائب   ، الريا�صية  االألعاب  لال�صتعمال يف  ك��رات   ،
احلقائب املعدة لال�صتخدام مع االأدوات الريا�صية ، حقائب كرة امل�صرب )التن�س( احلرارية ، اأدوات اللياقة 
البدينة ، �صباك واأعمدة كرة امل�صرب ، كرات قابلة للنفخ للريا�صة ، كرات قابلة للنفخ على �صكل كرات قدم 
وكرات �صلة وكرات طائرة ، م�صارب تن�س وم�صارب �صكوا�س وم�صارب كرة الري�صة وم�صارب كرة الطاولة ، 
اأجهزة التمارين الريا�صية ، اأدوات مترينات اليد ، كرات لالألعاب ، كرات مبا يف ذلك كرات التن�س ، طاوالت 
البليارد )ال�صنوكر( ، كرات وع�صي ال�صنوكر ، الزالجات ، األواح التزلج ، األواح التزلج على االأمواج ، االألواح 
لال�صتعمال  للركبة  واقيات   ، املالعب  اأدوات   ، ال�ص�هم  لعبة   ، االأ�صهم  لوحات   ، اجلولف  ح�صر   ، ال�صراعية 
اأثناء ركوب الدراجات ، لبادات واقية للمرفق ، واقيات ،  اأثناء ممار�صة الريا�صة ، واقيات للمرفق والركبة 
اأدوات مزودة بو�صائد واقية لال�صتعمال يف االأن�صطة الريا�صية ، اأدوات مزودة بو�صائد واقية ، دراجات هوائية 
ثابتة للتمارين الريا�صية ، دراجات للعب ، اأدوات ريا�صية لالرتداء مهياأة لال�صتعمال يف ريا�صات حمددة ، 
زالجات ، زالجات م�صتقيمة ، زالجات ذات عجالت ، اأدوات لتمارين اليد )لغري اال�صتخدامات العالجية( ، 
خيام لعب ، األعاب الكرتونية حممولة باليد ، لعب واألعاب ودمى واأوراق لعب ودمى طرية وحلى وتذكارات ، 
متاثيل الدمى ال�صغرية وبالونات ، االألعاب االإلكرتونية ، االألعاب التي تعمل مب�صاعدة احلا�صوب )بخالف 
املعدة لال�ص�تخدام مع اأجهزة اال�ص�تقبال التلفزيزين( ، األعاب احلا�صوب غري االألعاب املجانية اأو االألعاب لتي 

ت�صتخدم مع م�صادر العر�س اخلارجية ، زينة عيد امليالد ، زينة اأ�صجار عيد امليالد ، اأ�صجار عيد 
ال�صتخدامات  ريا�صية  اأدوات   ، املتغرية  االأ�ص�كال  نواظري   ، امليالد  عيد  اأ�صجار  ون�صاب  اال�صطناعية  امليالد 
، اأجهزة واأدوات �صيد  ، اأجهزة لال�صتخدام يف �صيد االأ�صماك ، �صنانري �صيد ال�صمك  الفرو�صية والريا�صة 
�صوتية  م��وؤ���ص��رات  اأج��ه��زة   ، ال�صمك  ل�صيد  اال�صطناعي  الطعم   ، ال�صمك  ل�صيد  مهياأة  حقائب   ، ال�صمك 
وموؤ�صرات  اال�صطناعي  والطعم  ال�صمك  �صيد  عدة  حلمل  املهياأة  احلقائب   ، ال�صمك  �صيد  يف  لال�صتخدام 
وجم�صات اأكل الطعم ، �صناديق ل�صنانري �صيد ال�صمك ، �صالل ، الطعم )ال�صراك( لل�صيد و�صيد ال�صمك 
، اأجهزة �صيد ال�صمك ، اأدوات �صيد ال�صمك ، حقائب �صيد ال�صمك ، طوافات ل�صيد ال�صمك ، طعم لل�صمك 
اأثقال )م�صنوعة من   ، ال�صمك  ، �صنانري ل�صيد  ال�صمك  ، حاويات حلمل  ال�صمك(  املاء جلذب  )ينرث فوق 
ودعامات  م�صاند   ، ال�صيد  ل�صنانري  �صناديق   ، ال�صيد  حبال  لبكرات  علب   ، ال�صيد  ل�صنانري  الر�صا�س( 
لل�صنانري وكرا�صي ال�صيد ، �صباك طافية حلفظ ال�صمك ، حقائب حلفظ ال�صمك ، اأثقال )من الر�صا�س( 
 ، ال�صيد  خطاف  رب��ط  اأدوات   ، بالري�س  املغطى  ال�صيد  خطاف   ، ال�صيد  �صنانري  مقاب�س  ل��وازم   ، لل�صيد 
اإن��زال ل�صيد  ، �صباك  ، خطافات لل�صيد  ال�صيد  ، مقاب�س ل�صنانري  ال�صمك  حيوانات لال�صتخدام يف �صيد 
ال�صمك ، خيوط ل�صيد ال�صمك ، بطانات ل�صنانري ال�صيد ، طعم لل�صيد و�صيد ال�صمك ، خيط ل�صيد ال�صمك 
ذات خطافات متعددة ، اأعمدة ل�صيد ال�صمك ، بكرات خيوط �صيد ال�صمك ، �صنانري ال�صيد ، معدات اإنذار 

)موؤ�صرات اأكل الطعم( لال�صتخدام يف �صيد ال�صمك .  
اال�صرتاطات:

و�ص�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ص�ر �ص�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2017/03/20 
وحتى تاريخ 2027/03/20

ق�ض�م �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مار�ض 2017 العدد 11974

EAT 31379

�إعلن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
92023 : املودع��ة بال�رقم  

ب�اإ�ص��م : ذا اأنتجوا جروب ، اإنك
وعنوانه : 16651 اإن. 84 اأفنيو ، بيوريا ، اأريزونا 85382 – 4772 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ : 2008/06/19 وامل�ص�جلة حتت رقم : 89677 
الفئة : 25

املنتجات : املالب�س ، األب�صة الراأ�س ، األب�صة القدم ، اأحذية للريا�صة واأحذية للتدريب واأحذية عالية ال�ص�اق )جزمات( 
واأحذية للم�صي ، اأحذية كرة القدم واأحذية واأحذية لركوب الدراجات ، مالب�س م�صادة للماء وللطق�س ، املالب�س 
احلرارية واملالب�س اخلفيفة ، املعاطف ، املالب�س الريا�صية ، جاكتيات وانوراكات )مالب�س( والبلوفر )كنزات �صوفية( 
 ، )مالب�س(  وال�ص�الوبيت  اخلارجية  واالأث��واب  للماء  م�صادة  مقلن�صة  و�صرتات  �صريت  وتي  والقم�صان  وال�صراويل 
القفازات والقبعات والقلن�صوات ال�صوفية واجلوارب واملالب�س الداخلية والطماقات ، املالب�س واألب�صة القدم واألب�صة 
امل�صرب واالإ�صكوا�س وكرة  ال�صناعية والريا�صية مبا يف ذلك ريا�صة كرة  الزينة والراحة والغايات  الراأ�س لغايات 
الطاولة والكرة املرنة )لعبة �صبيهة بالباي�صبول( وكرة الري�صة والكرة الطائرة وكرة ال�صلة والباي�صبول ، مالب�س 
ترفيهية  والبذالت الرطبة ، املالب�س والقفازات واألب�صة الراأ�س واألب�صة القدم الواقية )لغري اأغرا�س الوقاية �صد 
احلوادث اأو االإ�صابات( ، األب�صة راأ�س للريا�صة )غري اخلوذات( ، األب�ص�ة للريا�صة ، اأطقم للريا�صة ، اأدوات ريا�صية 

)مالب�س( الأغرا�س الفرو�صية ، مالب�س ل�صيد االأ�صماك ، �صرتات واأحذية و�صدرات ل�صيد االأ�ص�ماك .
اال�صرتاطات:

و�ص�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ص�ر �ص�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2017/03/20 وحتى 
تاريخ 2027/03/20

ق�ض�م �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مار�ض 2017 العدد 11974

EAT 31338

�إعلن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه 

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 92024
ب�اإ�ص��م : فودو دولز براند ليمتد

وعنوانه : جرينفيل كورت ، بريتويل رود ، برينهام ، بكنجهم�صاير اإ�س اإل 1 8 دي اإف ، اململكة املتحدة
بتاريخ : 2008/09/09 وامل�ص�جلة حتت رقم : 91352 

الفئة : 18
املنتجات : اجللود وتقليد اجللود واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى ، اجللود وجلود احليوانات 
الرحالت  واأمتعة  االأمتعة  الظهر حلمل  ال�صفر وحقائب  ال�صفر و�صناديق  الثياب وحقائب  االأمتعة واحلقائب و�صناديق   ،
 ، والوثائق  امل�صتندات  )حقائب(  وحافظات  املحافظ   ، الثياب  وحقائب  االأحذية  وحقائب  ال�صفر  ل��وازم  وحقائب  الق�صرية 
احلقائب املدر�صية وحقائب الكتب ، احلقائب وحقائب ال�صفر الأغرا�س متعددة وجراب للموؤونة وحقائب الظهر وحقائب 
اليد وحقائب الكتف وحقائب ال�صيدات وحقائب ذو يد كبرية واحلقائب الريا�صية وحقائب الريا�صين وحقائب ال�صاطئ 
وحقائب الت�صوق وحقائب راكبي الدراجات وحقائب للدرجات واحلقائب املزودة باأحزمة وحقائب التواليت ، جراب ي�صع 
االأط��ف��ال والر�صع  ، حقائب حلمل  ،  حمافظ وحمافظ نقود وج��راب��ات وعلب مفاتيح  اأحزمة كتف جلدية   ، ال��ورك  على 
امل�صنوعة من  املفاتيح  ، جيوب  واأحزمة جلدية  مرابط   ، وال�صما�صي  واملظالت  اليد  اط��ارات حلقائب   ، التخييم  ، حقائب 
اجللد والتي يوجد بها حلقات املفاتيح ، حافظات للبطاقات ، مظالت ومظالت الغولف ومقاعد مظالت الغولف وال�صما�صي 
 ، الريا�صية  واحلقائب  االأمتعة  اأدوات   ، االأمتعة   ، وال�صروج  احليوانات  واأطقم  ال�صياط   ، امل�صي  وع�صي  اخليزران  ع�صي   ،
املنتجات اجللدية مبا فيها ال�صياط واأطقم احليوانات وال�صروج واأدوات ركوب اخليل والفرو�صية ، �صروج الركوب ، حقائب 

للدراجات ، اأحزمة للزالجات .
اال�صرتاطات:

تاريخ  انت��هاء احلماية يف 2017/03/20 وحتى  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخرى  �ص�نوات  املفعول ملدة ع�ص�ر  نافذة  و�ص�تظل احلماية 
2027/03/20

ق�ض�م �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مار�ض 2017 العدد 11974

EAT 31382

�إعلن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودع��ة بال�رقم  : 92025

ب�اإ�ص��م : فودو دولز براند ليمتد
وعنوانه : جرينفيل كورت ، بريتويل رود ، برينهام ، بكنجهم�صاير اإ�س اإل 1 8 دي اإف ، اململكة املتحدة

بتاريخ : 2008/09/09 وامل�ص�جلة حتت رقم : 91353 
الفئة : 25

املنتجات : املالب�س ، األب�صة الراأ�س ، األب�صة القدم ، اأحذية للريا�صة واأحذية للتدريب واأحذية عالية ال�ص�اق )جزمات( 
واأحذية للم�صي ، اأحذية كرة القدم واأحذية واأحذية لركوب الدراجات ، مالب�س م�صادة للماء وللطق�س ، املالب�س 
احلرارية واملالب�س اخلفيفة ، املعاطف ، املالب�س الريا�صية ، جاكتيات وانوراكات )مالب�س( والبلوفر )كنزات �صوفية( 
 ، )مالب�س(  وال�ص�الوبيت  اخلارجية  واالأث��واب  للماء  م�صادة  مقلن�صة  و�صرتات  �صريت  وتي  والقم�صان  وال�صراويل 
القفازات والقبعات والقلن�صوات ال�صوفية واجلوارب واملالب�س الداخلية والطماقات ، املالب�س واألب�صة القدم واألب�صة 
امل�صرب واالإ�صكوا�س وكرة  ال�صناعية والريا�صية مبا يف ذلك ريا�صة كرة  الزينة والراحة والغايات  الراأ�س لغايات 
الطاولة والكرة املرنة )لعبة �صبيهة بالباي�صبول( وكرة الري�صة والكرة الطائرة وكرة ال�صلة والباي�صبول ، مالب�س 
ترفيهية  والبذالت الرطبة ، املالب�س والقفازات واألب�صة الراأ�س واألب�صة القدم الواقية )لغري اأغرا�س الوقاية �صد 
احلوادث اأو االإ�صابات( ، األب�صة راأ�س للريا�صة )غري اخلوذات( ، األب�ص�ة للريا�صة ، اأطقم للريا�صة ، اأدوات ريا�صية 

)مالب�س( الأغرا�س الفرو�صية ، مالب�س ل�صيد االأ�صماك ، �صرتات واأحذية و�صدرات ل�صيد االأ�ص�ماك .
اال�صرتاطات:

و�ص�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ص�ر �ص�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2017/03/20 وحتى 
تاريخ 2027/03/20

ق�ض�م �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مار�ض 2017 العدد 11974

EAT 31383

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مار�ض 2017 العدد 11974

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مار�ض 2017 العدد 11974

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مار�ض 2017 العدد 11974
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العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21

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

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21

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

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21

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

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01896/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : جلف انرت�صتد اويل كوربوري�صن - �س ذ م م  
 مبا اأن املدعي : جناح �صريف حممد عبدالرحمن    

قد اأقام �صدكم الدعوى 02/01896/2017 /�صكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 
بالتايل

مطالبة مالية - ما ي�صتجد من قيمة ايجارية حتى االخالء الفعلي 
اإخالء عقار - انه اخطر املدعي عليه باالخالء حلاجته للماجور لال�صتخدام ال�صخ�صي 

يف 2016/2/16 اال انه مل ي�صتجيب ومل يخلي املاجور
مطالبة مالية - انه تر�صد بذمة املدعي مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/11/1 

وحتى تاريخ الدعوى وما ي�صتجد
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

املوافق  االح���د   ي��وم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اعالنكم  الق�صائية  اللجنة  وق���ررت 
بالدائرة  العا�صرة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�صاعة    2017/3/26
اأمر  االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�صر . فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات  

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01186/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : لطف الدين بوتيا كوتي مابيالكات  
مبا اأن املدعي : مركز برجمان - �س ذ م م    

 قد اأقام �صدكم الدعوى 02/01186/2017 /�صكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
�صداد االج��رة للماجور للفرتة من 2016/3/1  املدعي عليه ميتنع عن  ان  اإخ��الء عقار - 
رغم  ���ص��داده  ع��ن  وميتنع  دره��م   123.333.00 مبلغ  بذمته  فرت�صد   2016/6/30 وحتى 

اخطاره بال�صداد او االخالء يف 2016/8/17 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه ميتنع عن �صداد االجرة للماجور للفرتة من 2016/3/1 
رغم  ���ص��داده  ع��ن  وميتنع  دره��م   123.333.00 مبلغ  بذمته  فرت�صد    2016/6/30 وحتى 

اخطاره بال�صداد او االخالء يف 2016/8/17
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

املوافق  ال��ث��الث��اء   ي���وم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اع��الن��ك��م  الق�صائية  اللجنة  وق����ررت 
2017/3/21  ال�صاعة 3.00م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة ال�صابعة( بالدائرة االإبتدائية 
بتق�صري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  الن�صر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�صافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

ي��ع��ل��ن ال�����ص��ي��د/ ���ص��ع��ي��د حم��م��د ال�����ص��ارد ال��ف��ال���ص��ي امل�صفي 
االبتدائية  ال��ع��ن  حمكمة  حكم  مب��وج��ب  ان��ه   - الق�صائي 
بالدعوى رقم 183 �صنة 2016 جتاري كلي - العن ال�صادر 
بتاريخ 2016/12/14 ، والقا�صي مبنطوقة بحل وت�ضفية  
�صركة   - م  م  ذ  �لعني لين جلوبال للن�ضاء�ت  �ضركة 
ذات م�صوؤولية حمدودة  فعلىمن لديه اعرتا�س او مطالبة 
مالية التقدم اىل مكتب امل�صفي املعن هاتف : 042555155 
فاك�س : 042555151 ، �س  ب :  445363 دبي - القرهود - 
مكتب   -  1 الطابق   - املطار  �صارع   - لالعمال  الفجر  بناية 
رقم : 119،  واإح�صار امل�صتندات الثبوتية وذلك خالل مدة 

اق�صاها 45 يوم من تاريخ هذا االإعالن

 اإعالن ت�سفية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01186/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : الفا ون للتجارة العامة - �س ذ م م  

مبا اأن املدعي : مركز برجمان - �س ذ م م    
 قد اأقام �صدكم الدعوى 02/01186/2017/�صكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
للماأجور للفرتة من 2016/3/1  االأج��رة  �صداد  املدعى عليه ميتنع عن  ان  اخ��الء عقار - 
رغم  ���ص��داده  ع��ن  وميتنع  دره��م   123.333.00 مبلغ  بذمته  فرت�صد    2016/6/30 وحتى 

اخطاره بال�صداد او االإخالء يف 2016/8/17
مطالبة مالية -ان املدعى عليه ميتنع عن �صداد االأجرة للماأجور للفرتة من 2016/3/1 
رغم  ���ص��داده  ع��ن  وميتنع  دره��م   123.333.00 مبلغ  بذمته  فرت�صد    2016/6/30 وحتى 

اخطاره بال�صداد او االإخالء يف 2016/8/17
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

املوافق  الثالثاء  يوم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�صائية  اللجنة  وق��ررت 
2017/3/21 ال�صاعة 3.00م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة ال�صابعة( بالدائرة االإبتدائية 
بتق�صري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت   . الن�صر  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�صافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
   اعالن حكم غيابي بالن�سر 

يف الدعوى 02/01464/2017 اإيجارات ل�سنة 2017 جتاري   
اىل املحوم له : امل�صرف العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية 

العنوان : اإمارة دبي - ديره - �صارع بني يا�س - بناية امل�صرف - بجوار بلدية دبي 
املحكوم عليه  : �صركة ا�س تي ار للتجارة العامة 

 العنوان : دبي - دي��رة - منطقة الرقة - �صارع بني يا�س - برج امل�صرف - مكتب رقم 801
املو�صوع : - نعلمكم بان اللجنة الق�صائية االإبتدائية باملركز حكمت بجل�صتها 2017/3/15  

يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�صالح / امل�صرف العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية 

يف الدعوى رقم 02/01464/2017 - حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري : 
1- الزام املدعي عليها باخالء العن حمل الدعوى وت�صليمها خالية من ال�صواغل 

2- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 122070 درهم وما ي�صتجد من اأجرة 
والزامها  �صنويا  دره��م   64000 بواقع  الفعلي  االخ��الء  تاريخ  وحتى   2017/2/13 تاريخ  من 

بتقدمي �صهادة براءة ذمة عن خدمات الكهرباء واملاء
3- الزام املدعي عليها بر�صوم وم�صاريف الدعوى.  

وملا كان هذا احلكم قد �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد ال مكتوم حاكم دبي 
وتلي علنا مبثابة احل�صوري ، فهو قابل لالإ�صتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ ن�صر 

هذا االإعالن واإال �صار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  0209208 ل�سنة 2016 اإيجارات    
اىل املحكوم عليه : تر�صت تامي للمقاوالت - جمهول حمل االقامة  

نعلمكم بان اللجنة الق�صائية االإبتدائية باملركز حكمت بجل�صتها 2017/3/14 يف الدعوى 
املذكورة اعاله  ل�صالح / فخر الدين للعقارات 

بالزامكم : -  اوال - باخالء املدعي عليها من العقار املوؤجر املبن باالوراق 
ثانيا - بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 65600 درهم بدل االيجار عن املدة 
لهذا  التايل  اليوم  من  اعتبارا  منه  ي�صتجد  وما   2016/12/15 وحتى   2016/2/14 من 
التاريخ وحتى تاريخ حتقق االخ��الء الفعلي باتفاق الطرفن او حتى امتام تنفيذ هذا 

احلكم باالخالء ايهما اقرب. 
 ثالثا :- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 20000 درهم غرامة ال�صيكات املرجتعة

رابعا : بالزام املدعي عليها بتقدمي براءة ذمة من قيمة ا�صتهالك املياء والكهرباء
خام�صا : بالزام املدعي عليها بامل�صروفات. 

وملا كان هذا احلكم قد �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد ال مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�صوري ، فهو قابل لالإ�صتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ 

ن�صر هذا االإعالن واإال �صار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/00032/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : 24 �صفن للو�صاطة العقارية  - �س ذ م م  
مبا اأن املدعي : امل كمال الدين حممد فرج    

 قد اأقام �صدكم الدعوى 02/00032/2017/�صكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - حتى االخالء الفعلي بواقع 115000 �صنويا 

اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �صداد االأجرة للماأجور للفرتة من 2016/10/30 
الفعلي فرت�صد بذمته مبلغ 38000 درهم وميتنع عن �صداده رغم اخطاره  تاريخ  وحتى 

بال�صداد او االإخالء 
م��ط��ال��ب��ة م��ال��ي��ة - ان���ه ت��ر���ص��د ب��ذم��ة امل��دع��ى ع��ل��ي��ه م��ب��ل��غ  كقيمة اي��ج��اري��ة ل��ل��ف��رتة من  

2016/10/29 وحتى 2017/1/3 و رغم اخطاره يف 2016/11/20  ميتنع عن ال�صداد.
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�صائية اعالنكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم االحد  املوافق 2017/3/26  
واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  العا�صرة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�صاعة 
مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�صري مدة امل�صافة اىل 
ثالثة ايام من تاريخ الن�صر . فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�صتندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01864/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : اك�صبيديت للخدمات الفنية - �س ذ م م 

مبا اأن املدعي : حممد ذيب ال�صعدي    
قد اأقام �صدكم الدعوى 02/01864/2017/�صكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - �صداد القيمة االيجارية امل�صتحقة والبالغة قيمتها 1.200.000 درهما وما ي�صتتجد 
 حتى تاريخ االخالء الفعلي والر�صوم وامل�صاريف والفائدة القانونية بواقع 12% ومقابل اتعاب املحاماة
اإخاالء عقار - اأوال : ت�صجيل الدعوى وحتديد اقرب جل�صة لنظرها واعالن املدعي عليها ب�صورة 
خ��ايل من  للمدعية  وت�صليمه  امل��اج��ور  اأخ���الء   -1  : ب��االت��ي  عليها  امل��دع��ي  ال���زام   -: ثانيا   - منها 
االيجارية  القيمة  �صداد   -2 واملياه  الكهرباء  الذمة من  ب��راءة  �صهادة  وكذا  وال�صواغل  اال�صخا�س 
والر�صوم  الفعلي  االخ��الء  تاريخ  حتى  ي�صتجد  وما  درهما   1.200.000 قيمتها  والبالغ  امل�صتحقة 

وامل�صاريف والفائدة القانونية بواقع 12% ومقابل اتعاب املحاماة 
 2015/12/15 من  للفرتة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�صد  انه   - مالية  مطالبة 

وحتى 2017/12/14 ورغم اخطاره يف 2016/9/10 ميتنع عن ال�صداد.  
الزام بت�صليم م�صتندات - ان امل�صتاجر هو امللزم بقيمة ا�صتهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهري 

املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
وقررت اللجنة الق�صائية اإعادة اعالنكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/3/28 
ال�صاعة 3.00م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة الثالثة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام من تاريخ 

الن�صر.  فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / نيلفى جوى 
جالبان مانتونغ ، الفلبن 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )4562725( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ص���ال 

 050/6161990

فقدان جواز �سفرت
الها�صم  ابو   / املدعو  فقد 
بنغالدي�س   ، الكا�صم  اب��و 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )1410774( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ص���ال 

 050/4466506

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / منريه حمد 
اليمن     ، ����ص���ال���ح  ح�������ص���ن 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )04242667( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ص���ال 

 050/6918889

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /م��������ارى 
جيوفانا �صكت�صن ، ايطاليا 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )0477140( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ص���ال 

 056/6399084

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل�����دع�����و /ان���������درى 
الربازيل   ، ماركويز  موتا 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )244655( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ص���ال 

 055/8227228

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /لويزا مريياما 
فرن�صا   ، ب��ل��م��الط  مي��ي��ن��ه 
�صفره  ج����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )77476ct14( رق���م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ص���ال 

 055/5462300

فقدان جواز �سفرت
منجورول   / امل���دع���و  ف��ق��د 
ا���ص��الم ل��ي��ت حم�����ص��ن علي، 
ب�����ن�����غ�����الد������س اجل���ن�������ص���ي���ة 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج�������������واز   -
)0067407( من يجده 
عليه االت�صال بتليفون رقم 

 056/9633433

فقدان جواز �سفرت
ادري�س  فقد املدعو / ع��ادل 
ال�������ص���ودان    ، ب�������ادي  ال����ت����وم 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )02148168( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������ص����ال 

 050/2419304

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / بوليكال حممد كونهي ، الهند  اجلن�صية 

- جواز �صفره رقم )8273900( من يجده عليه 

االت�صال بتليفون رقم 050/7222796 
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املال والأعمال

مليون درهم مبيعات اأع�صاء �صندوق   26
خليفة عرب جمعية ابوظبي التعاونية

•• اأبوظبي-وام: 

بلغ اجمايل مبيعات اأع�صاء �صندوق خليفة لتطوير امل�صاريع عرب جمعية 
ابوظبي التعاونية نحو 26 مليون درهم يف نهاية العام املا�صي بينما و�صلت 
قيمة الت�صهيالت واالعفاءات التي ا�صتفاد منها االأع�صاء نحو 10 مالين 
ال��درم��ك��ي الرئي�س  ���ص��ع��ادة ع��ب��داهلل �صعيد  . وق���ال  ال��ف��رتة  دره���م يف نف�س 
التنفيذي يف �صندوق خليفة لتطوير امل�صاريع ان جمعية ابوظبي التعاونية 
فتحت اآفاقا وا�صعة امام عدد من امل�صاريع املدعومة من قبل �صندوق خليفة 
لتطوير امل�صاريع خا�صة تلك املتخ�ص�صة يف قطاع التجزئة مثل ال�صناعات 
ال��غ��ذائ��ي��ة واحل��ل��وي��ات وال��ع��ط��ور واالك�����ص�����ص��وارات واأع�����ص��اء ب��رن��ام��ج زرعي 
ال�صغرية  للم�صاريع  البيع  ومن�صات  الدعم  توفري  اأن  واأ���ص��اف  وغ��ريه��ا. 
واملتو�صطة وامل�صاريع التنموية التي يدعمها ال�صندوق ومنحها ت�صهيالت 
وامتيازات خا�صة �صيمكنها من زيادة قدرتها التناف�صية و�صيعزز من اأدائها 
ابوظبي  جمعية  بجهود  ،م�صيدا  والنمو  والتطور  االنطالق  من  لتتمكن 
املوؤ�ص�صات واجلهات  ، ودعا  املواطنن  التعاونية وما قدمته لرواد االعمال 
احلكومية وال�صركات الوطنية الكربى اإىل احلذو حذو اجلمعية وان تعمل 

على تقدمي الدعم الالزم ل�صمان ا�صتمرار ومنو هذه الفئة من امل�صاريع.
ابوظبي  جلمعية  التنفيذي  الرئي�س  البحر  عبداهلل  اإبراهيم  �صعادة  وقال 
الأع�صاء  منتجا   450 بعر�س  املا�صي  العام  قامت  اجلمعية  اإن  التعاونية 

�صندوق خليفة حيث بلغ عدد امل�صاريع امل�صتفيدة 35 م�صروعا.
وا�صاف ان اجلمعية قدمت الأع�صاء ال�صندوق ت�صهيالت واعفاءات بقيمة 
واالعفاءات  الت�صهيالت  ه��ذه  اأن  مو�صحا  دره��م  مالين   10 نحو  بلغت 
ت�صمل اإعفاء امل�صاريع من 75 يف املائة من ر�صوم الت�صجيل يف �صجل املوردين 
امل�صاحات  املواد وتاأجري  اإدراج  املائة على  60 يف  اإىل  ومنحها خ�صما ي�صل 

الرئي�صية يف مواقع اجلمعية.
الأع�صاء  ال��دع��م  م��ن  اأخ���رى  اأ���ص��ك��اال  تقدم  ان اجلمعية  اىل  البحر  واأ���ص��ار 
ال�صندوق من اأبرزها منحهم ميزات يف حت�صيل املبالغ ب�صكل �صهري وذلك 
بعد اجتياز فرتة اختبار حركة الب�صاعة املحددة من قبل اجلمعية والتي 
بعد  التوريد  يف  االأول��وي��ة  منحهم  اىل  اإ�صافة  اأ�صهر،   6 اإىل   3 من  تقدر 

التاأكد من االلتزام بال�صروط اخلا�صة باجلمعية.
الدعم  ا�صكال  كافة  تقدمي  على  التعاونية  ابوظبي  جمعية  حر�س  واأك��د 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  واأ�صحاب  املواطنن  االعمال  ل��رواد  املمكنة 
املن�صوية حتت مظلة �صندوق خليفة لتطوير امل�صاريع، مرحبا باأي م�صاريع 

جديدة ميكنها اال�صتفادة من حزمة خدمات وت�صهيالت اجلمعية.

دوالرا للربميل �صعر ت�صوية العقد   50.42
االآجل خلام عمان يف بور�صة دبي للطاقة ام�س

•• دبي - وام:

ارتفع �صعر ت�صوية العقد االآجل خلام عمان � ت�صليم مايو املقبل � لدى تداوله 
يف بور�صة دبي للطاقة ام�س 0.21 دوالر اأمريكي للربميل الواحد مقارنة 
ب�صعر ت�صويته اأم�س ليبلغ 50.42 دوالر عند ال�صاعة 12:30 بالتوقيت 
املحلي 08:30 بتوقيت غرينت�س. وتهدف بور�صة دبي للطاقة � وهي اأول 
بور�صة دولية يف منطقة ال�صرق االأو�صط لعقود الطاقة االآجلة وال�صلع � اإىل 
التي  باالأ�صواق  املهتمن  النفط واملتداولن والعمالء  اإنتاج  تزويد �صركات 

تقع �صرق ال�صوي�س باأ�صعار تت�صم بال�صفافية للنفط اخلام.
املتخ�ص�صة  البور�صات  اإح��دى   2007 عام  افتتاحها  منذ  البور�صة  وتعد 
على م�صتوى العامل واأ�صبح عقدها الرئي�س وهو العقد االآجل خلام عمان 
ت�صهد منوا  التي  ال�صوق  اإىل  املتجه  للنفط اخل��ام  االأك��رث موثوقية  املعيار 
االآ�صيوية  املنطقة  اقت�صادات  تعك�س  التي  واالأداة  ال�صوي�س  �صرق  �صريعا 
ب�صورة متفردة واأكرب عقد من نوعه يف العامل من حيث الت�صليم الفعلي 
وثالث معيار �صعري للنفط اخلام يف العامل واملعيار الوحيد للنفط اخلام 
الذي يتم ت�صديره من عمان ودبي.  وت�صتخدم بور�صة دبي للطاقة يف كافة 
اأعمالها اأرقى االأنظمة االإلكرتونية التي ميكن الو�صول اإليها انطالقا من 
اأكرث من 20 منطقة منها املراكز املالية الرئي�صة يف اآ�صيا واأوروبا والواليات 
املتحدة.  وتقع البور�صة داخل مركز دبي املايل العاملي � وهو منطقة مالية 
حرة مت اإن�صاوؤها لتعزيز اخلدمات املالية يف دولة االإمارات العربية املتحدة 
� وتخ�صع اإىل قوانن �صلطة دبي للخدمات املالية كما تتم مقا�صة و�صمان 

جميع التداوالت من خالل جمموعة تابعة لبور�صة �صيكاغو التجارية.

غرفة اأبوظبي واالأمن الغذائي يتفقان على 
الرتويج لال�صتثمار يف قطاع الغذاء

•• اأبوظبي-وام:

وقعت غرفة جتارة و�صناعة اأبوظبي ومركز االأمن الغذائي - اأبوظبي مذكرة 
تفاهم ب�صاأن تعزيز ال�صراكات امل�صتدامة والرتويج لال�صتثمار يف قطاع الغذاء 
االأمن  حتقيق  يف  امل�صاهمة  اإىل  تهدف  ا�صتثمارية  وم�صاريع  برامج  واق���رتاح 
الغذائي. وقع املذك������رة عن غرفة اأبوظبي �صعادة حممد هالل املهريي مديرها 
العام وعن مركز االأمن الغذائي – اأبوظبي �صعادة خليفة اأحمد العلي الع�صو 
اأه��داف اجلانبن  انطالقا من  التفاهم  توقيع مذكرة  للمركز. وجاء  املنتدب 
امل�صرتكة باعتبار االأمن الغذائي من اأهم دعائم النه�صة والتقدم االقت�صادي 
التغريات  جميع  مواكبة  على  واحلر�س  ال�صحية  الثقافة  ن�صر  يف  وامل�صاهمة 
االأدوار  وتكامل  اأبوظبي  حكومة  ال�صرتاتيجية  وتنفيذا  احلديثة  والتطورات 
والتعاون الدائم والتن�صيق امل�صتمر بن هيئاتها ودوائرها. و�صيعمل اجلانبان 
املختلفة  املفاهيم  الوعى حول  زي��ادة  امل�صاهمة يف  املذكرة على  من خالل هذه 
لالأمن الغذائي وتر�صيخ اأوا�صر التن�صيق والتعاون امل�صرتك متا�صيا مع روؤيتهما 
يف  التعاون  على  الطرفان  �صيعمل  املذكرة  ووف��ق   . اال�صرتاتيجية  واأهدافهما 
من  مراحله  جميع  يف  الغذائي  االأم���ن  مظلة  تخدم  التي  امل�صرتكة  امل��ج��االت 
اإنتاج وت�صنيع وتداول وتوزيع وا�صترياد وت�صدير واإعداد الدرا�صات والبحوث 
امل�صرتكة املتعلقة بجمع املعلومات ب�صاأن توفري االأمن الغذائي يف اإمارة اأبوظبي 
الثقافة  وتعميق  والبيانات  اخلدمات  تبادل  على  للعمل  والت�صاور  والتن�صيق 
واملعرفة ملقومات االأمن الغذائي واقرتاح برامج وم�صاريع ا�صتثمارية تهدف اإىل 
امل�صاهمة يف حتقيق االأمن الغذائي. ون�صت املذكرة اأي�صا على ت�صجيع القطاع 
الزراعية  املنتجات  جم��ال  يف  وا�صتدامة  كفاءة  االأك��رث  النظم  التباع  اخلا�س 
تعزيز وتطوير  اأجل  العلمية من  البحوث  وال�صمكي ودعم  واالإنتاج احليواين 
منظومة االأمن الغذائي يف االإمارة وتعزيز التعاون الإيجاد فر�س لال�صتثمار 
طويل االأجل يف االأمن الغذائي والعمل على اإعداد دليل لال�صتثمار يف جمال 

ال�صناعات الغذائية.

خلل ��ضتقبال وفد موؤ�ض�ضة �ل�ضارقة لدعم �مل�ضاريع �لريادية »رو�د«

»حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع« ت�صتعر�س اإجنازاتها يف جمال ريادة االأعمال
•• دبي-الفجر: 

ا���ص��ت��ق��ب��ل��ت م��وؤ���ص�����ص��ة حم��م��د ب���ن را�صد 
واملتو�صطة،  ال�صغرية  امل�صاريع  لتنمية 
وفد  دب��ي،  اقت�صادية  موؤ�ص�صات  اإح���دى 
امل�صاريع  ل��دع��م  ال�����ص��ارق��ة  موؤ�ص�صة  م��ن 
الريادية “رواد” وذلك يف مقرها بقرية 
االأع���م���ال يف دب���ي، ل���الإط���الع ع��ل��ى اأبرز 
امل��م��ار���ص��ات واالإجن������ازات يف جم���ال دعم 
اخلربات  تبادل  وكذلك  االأعمال،  ري��ادة 
اجلهتن  ب��ن  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ع��اون  لتعزيز 
وتوحيد الروؤى للخروج باملبادرات التي 
يف  والعاملن  الوطنية،  الكفاءات  تدعم 

قطاع امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة.
�صعادة حمد  رواد  موؤ�ص�صة  وف��د  وت��راأ���س 
موؤ�ص�صة  م��دي��ر  امل��ح��م��ود،  ع��ب��داهلل  علي 
 ، رواد  الريادية  امل�صاريع  لدعم  ال�صارقة 
عبدالبا�صط  �صعادة  االإ�صتقبال  يف  وك��ان 
ملوؤ�ص�صة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  اجل��ن��اح��ي، 
امل�صاريع  ل��ت��ن��م��ي��ة  را�����ص����د  ب����ن  حم���م���د 
ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة، وال�����ص��ي��د �صعيد 
التنفيذي  امل���دي���ر  ن���ائ���ب  امل������ري،  م��ط��ر 
ملوؤ�ص�صة حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع 
مدراء  من  وع��دد  واملتو�صطة،  ال�صغرية 
باطالع  املوؤ�ص�صة  فريق  وق��ام  املوؤ�ص�صة. 
اخلدمات  ع��ل��ى  “رواد”  موؤ�ص�صة  وف���د 
ال����ت����ي ت���وف���ره���ا امل���وؤ����ص�������ص���ة م����ن حيث 
املبادرات،  واأه���م  والع�صوية،  التمويل، 
بهدف  باملوؤ�ص�صة  اخلا�صة  والفعاليات 
ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ري����ادة االأع���م���ال وتنمية 
امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة. وعر�صت 
ت�صنيف  م��ن��ظ��وم��ة  اأي�������ص���اً  امل���وؤ����ص�������ص���ة 
والتي  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات 
ت��ع��ت��م��د جم��م��وع��ة م���ن م��ع��اي��ري قيا�س 
واحلوكمة  امل��ايل  االأداء  تت�صمن  االأداء 

وبهذه  املجتمعية.  وامل�صوؤولية  واالبتكار 
اجلناحي:  عبدالبا�صط  ق��ال  املنا�صبة، 
موؤ�ص�صة  وف���د  با�صتقبال  ���ص��ع��داء  ن��ح��ن 
امل�صاريع  ل���دع���م  ال�������ص���ارق���ة  م��وؤ���ص�����ص��ة 
الريادية رواد ، الذين يعتربون �صركائنا 
بقطاع  النهو�س  م�صرية  يف  الرئي�صين 
ون�صعى  واملتو�صطة.  ال�صغرية  امل�صاريع 
وت���ب���ادل اخلربات  اجل��ه��ود  ت��وح��ي��د  اإىل 
واملعرفة كونهم العامالن الرئي�صيان يف 
واملتو�صطة.  ال�صغرية  امل�صروعات  تنمية 
يف  رواد  موؤ�ص�صة  وف���د  زي����ارة  و�صت�صهم 
تطوير  اإىل  ال���ه���ادف���ة  ال������روؤى  ت��وح��ي��د 
واحللول  باملبادرات  واخلروج  ال�صيا�صات 
���ص��اأن��ه��ا االرتقاء  ال��ت��ي م��ن  واخل���دم���ات، 
قطاع  يف  االأع�����م�����ال  ري�������ادة  مب�������ص���ت���وى 
امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة على دولة 
االإم�����ارات . واأ���ص��اف اجل��ن��اح��ي: تهدف 

اخلربات  تبادل  تعزيز  اإىل  الزيارة  هذه 
التجارب  وك����ذل����ك  ال���ن���ظ���ر،  ووج����ه����ات 
قطاعات  ب��ت��ط��وي��ر  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
ال�صغرية  وامل�������ص���اري���ع  االأع����م����ال  ري�����ادة 
التعاون  جم��االت  ومناق�صة  واملتو�صطة، 
مب�صاريع  اخل�����روج  ���ص��ب��ي��ل  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
م�صرتكة تعنى بتطوير وتاأهل الكفاءات 
تواجه  التي  العقبات  وتذليل  الوطنية 
الدولة،  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  االأع���م���ال  رواد 
فتح  ب����دوره يف يف  ي�صاهم  ال���ذي  االأم����ر 
اآفاق جديدة لتطوير اأداء ريادة االأعمال 
وامل�����ص��اري��ع ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة على 
وحتقيق  واالإق��ل��ي��م��ي،  امل��ح��ل��ي  ال�صعيد 
م��������ردود ي����رف����ع م�������ص���ت���وى االإن���ت���اج���ي���ة 

والنهو�س يف كافة القطاعات.
املحمود:  حمد  �صعادة  قال  جانبه،  ومن 
اإن املوؤ�ص�صة حري�صة على فتح اآفاق اأو�صع 

واأعمق مع خمتلف املوؤ�ص�صات الوطنية يف 
اإمارات الدولة، وتوفري وتبادل  خمتلف 
املوؤ�ص�صة  توجهات  لدعم  اخل��ربات  كافة 
يف النهو�س بعامل ريادة االأعمال. وهناك 
برنامج عمل زمني تتبعه املوؤ�ص�صة يعنى 
تعمل  التي  املوؤ�ص�صات  كل  بالتوا�صل مع 
العامة  ال��روؤي��ة  لتعزيز  القطاع،  بنف�س 
رواد  بيئة  املبا�صر نحو تطوير  والتوجه 
االأعمال يف اإمارة ال�صارقة. واأكد �صعادته 
اأن املوؤ�ص�صة ت�صعى وراء اأي توجه تنموي 
ال�صباب،  ف���ئ���ات  يف  ب��اال���ص��ت��ث��م��ار  ي��ع��ن��ى 
حيث تعمل املوؤ�ص�صة على تو�صيع قاعدة 
وتوطيد  منظومتها  وتطوير  االأع��م��ال 
ككل يف  االأع��م��ال  م��ع جمتمع  عالقاتها 
�صبيل حتقيق منظومة متكاملة، تبداأ مع 
فكرة امل�صروع وت�صتمر حتى حتقق لرواد 
االأعمال النهو�س ال�صامل مب�صروعاتهم 

اخلا�صة.  وتوجه املحمود بال�صكر جلميع 
القائمن على موؤ�ص�صة حممد بن را�صد 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  لتنمية 
تبادل  يف  ورغبتهم  ا�صتقبالهم  حل�صن 
املعرفة، ونقل خرباتهم لال�صتفادة منها 
للعمل  م�صتعدة  املوؤ�ص�صة  اأن  اإىل  م�صريا 
والتعاون م�صتقباًل يف مبادرات م�صرتكة 
مع املوؤ�ص�صة مبا يخدم امل�صلحة العامة، 
ويعزز من اأداء قطاع امل�صاريع ال�صغرية 

واملتو�صطة يف دولة االإمارات.
التعاون  اإىل  ن�صعى  اجلناحي:  واأ���ص��اف 
يف  املتخ�ص�صة  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع 
اإمارات الدولة للعمل حتت �صقف واحد 
ل��الرت��ق��اء ب�����اأداء ه���ذا ال��ق��ط��اع احليوي 
االأفكار  الأ���ص��ح��اب  ج��اذب��ة  بيئة  وت��وف��ري 
امل���ب���دع���ة ب���ال���ت���ع���اون م���ع ال�������ص���رك���اء من 
القطاعن احلكومي واخلا�س، وحتويل 
م�صتقبلية  م�����ص��اري��ع  اإىل  االأف���ك���ار  ت��ل��ك 
اقت�صادنا  من����و  يف  ت�������ص���اه���م  ن���اج���ح���ة 
املوؤ�ص�صة  اأن  اجل��ن��اح��ي  واأك����د  ال��وط��ن��ي. 
ت���ط���وي���ر قطاع  ب�����اإع�����داد خ���ط���ة  ق���ام���ت 
ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 2021، 
فو�صعت ا�صرتاتيجيات لت�صجيع االبتكار 
ون�صر ثقافة ريادة االأعمال، �صمن خطة 
2021، وذل���ك م��ن خ��الل توفري  دب��ي 
املبدعة  االأف��ك��ار  ج��اذب��ة الأ���ص��ح��اب  بيئة 
م�صتقبلية  م�����ص��اري��ع  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا 
ناجحة ت�صهم يف منو االقت�صاد الوطني، 
وال�صيا�صات  الربامج  من  لعديد  اإ�صافة 
التي تهدف لتحفيز ال�صركات ال�صغرية 
مبتكرة،  عمل  من��اذج  لتبني  واملتو�صطة 
ورفع اإنتاجيتها، بهدف امل�صاهمة بتحقيق 
املعرفة،  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي  تناف�صي  اق��ت�����ص��اد 
بالتن�صيق مع خطة دبي 2021، ووفق 

روؤية دولة االإمارات 2021.

وفد كهرباء فرن�صا يزور » اأبوظبي للطاقة« و» التنظيم والرقابة«
•• اأبوظبي-وام:

زار وفد من �صركة كهرباء فرن�صا “ اآي 
اأبوظبي  للطاقة .. مقر هيئة  دي اإف” 
والرقابة  ال��ت��ن��ظ��ي��م  وم��ك��ت��ب  ل��ل��ط��اق��ة 
على  ل��الط��الع  الأبوظبي  زي��ارت��ه  �صمن 
وتبادل  بالطاقة  املتعلقة  امل�صاريع  اآخ��ر 

اخلربات بن الطرفن .
واج���ت���م���ع م���ع���ايل ال�����ص��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
الطاقة  هيئة  رئي�س  ح��ام��د  اآل  حممد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي م���ع الوفد  امل��ج��ل�����س  ع�����ص��و 
ليفي  ب��رن��ارد  ج��ان  �صم  ال���ذي  ال�صيف 
رئي�س جمل�س االإدارة الرئي�س التنفيذي 
ل�صركة “اي دي اف” و اأنطوان كاهوزاك 
للطاقة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
املتجددة و�صيموين رو�صي نائب الرئي�س 
ليفكوف  وف���ال���ريي  ال��ع��امل��ي��ة  ل���ل���دائ���رة 
واأفريقيا  االأو�صط  ال�صرق  دائ��رة  رئي�س 
يف الدائرة العاملية ومارينا ها�صم املدير 
العام ورئي�س جمل�س اإدارة “اي دي اف” 
امل�صوؤولن  م��ن  وع���ددا  االأو���ص��ط  ال�صرق 
وذل�����ك ب��ح�����ص��ور ����ص���ع���ادة ف���ار����س عبيد 
الظاهري م�صت�صار رئي�س هيئة اأبوظبي 

توا�صل ال�صراء االإنتقائي 
يف اأ�صواق املال االإماراتية 

•• اأبوظبي -وام: 

الأ�صواق  العامة  املوؤ�صرات  حركة  تباينت 
املال االإماراتية خالل جل�صة ام�س و�صط 
اأ�صهم  التداوالت يف غالبيتها على  تركز 
االأ�صهم  قائمة  �صمن  م�صنفة  منتقاة 
العقار  قطاعي  �صمن  املدرجة  القيادية 
ات�صاالت  ���ص��ه��م  ج���ان���ب  اإىل  وال���ب���ن���وك 

املرتفع اإىل م�صتوى 17.90 درهم .
وفيما ارتفع املوؤ�صر العام ل�صوق اأبوظبي 
بالغا   0.87% بن�صبة  املالية  ل���الأوراق 
املوؤ�صر  ان��خ��ف�����س  ف��ق��د  ن��ق��ط��ة   4457
 3477 امل�����ايل اىل  دب����ي  ل�����ص��وق  ال���ع���ام 
مع  م��ق��ارن��ة   0.45% وبن�صبة  نقطة 

جل�صة االأم�س .
ال�صراء  اإن  ال�����ص��وق  يف  و���ص��ط��اء  وق�����ال 
الرئي�صة  ال�����ص��م��ة  ي�����زال  ال  االإن���ت���ق���ائ���ي 
للتعامالت يف االأ�صواق املحلية خا�صة يف 

ظل غياب املحفزات حاليا .
ذات  القطاعات  اأ�صهم  اأن  اىل  م�صريين 
امل�صتهدفة  ع�����ادة  ه���ي  امل���ج���زي  ال��ع��ائ��د 
املوؤ�ص�صات  ق��ب��ل  م��ن  ال�����ص��راء  ب��ع��م��ل��ي��ات 

وكبار امل�صتثمرين.

القبي�صي  �صعيد  �صيف  و�صعادة  للطاقة 
مدير عام مكتب التنظيم والرقابة .

ال�صيخ عبداهلل بن حممد  واأ�صار معايل 
اآل حامد اإىل اأن زيارة وفد �صركة اآي دي 
اأكرب  م��ن  واح���دة  تعد  التي  للطاقة  اإف 
الطاقة  مب��ج��ال  املتخ�ص�صة  ال�����ص��رك��ات 
اال�صرتاتيجية  لل�صراكة  ت��اأك��ي��دا  ت��اأت��ي 
ب���ن اجل���ان���ب���ن ومت��ا���ص��ي��ا م���ع اأه�����داف 

العالقات  تطوير  اإىل  ال��رام��ي��ة  الهيئة 
اخلربات  وتبادل  العاملين  ال�صركاء  مع 
التطورات  اآخ��ر  ومواكبة  الطرفن  بن 
وزيادة  ال��ط��اق��ة  م�����ص��ادر  بتنوع  املتعلقة 
لروؤية  وفقا  املتجددة  الطاقة  ا�صتخدام 
القيادة الر�صيدة وخطة اإمارة اأبوظبي .

 “ اإف  دي  اآي   “ ����ص���رك���ة  اأن  ي����ذك����ر 
العاملين  امل�صاركن  اأح��د  كانت  للطاقة 

اأبوظبي  جم��م��ع  م�����ص��روع  م��ن��اق�����ص��ة  يف 
�صويحان  منطقة  يف  ال�صم�صية  للطاقة 
والذي يعد من اأكرب م�صروعات الطاقة 
ال�صم�صية يف املنطقة و�صي�صهم يف تعزيز 
االإم���ارات كمركز عاملي يف جمال  مكانة 
ال�صركة  و�صت�صارك  ال�صم�صية  الطاقة 
يف  امل�صتقبلية  امل�����ص��اري��ع  يف  ال��ف��رن�����ص��ي��ة 

الدولة .

ثاين الزيودي يفتتح املنتدى العاملي لالبتكارات الزراعية •• اأبوظبي-وام:

اأحمد  ب��ن  ث��اين  ال��دك��ت��ور  افتتح م��ع��ايل 
والبيئة  املناخي  التغري  وزي��ر  ال��زي��ودي 
الرابعة  ال����دورة  فعاليات  ر�صميا  ام�����س 
من املنتدى العاملي لالبتكارات الزراعية 
ال����ذي ي��ق��ام حت���ت رع���اي���ة ���ص��م��و ال�صيخ 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�صور 
الرئا�صة  ���ص��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س 
اأبوظبي  ج���ه���از  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

للرقابة الغذائية.
واأل���ق���ى م���ع���ايل ال����زي����ودي خ����الل حفل 
االفتتاح كلمة رحب فيها باملئات من كبار 
احلكومين  وامل�����ص��وؤول��ن  ال�صخ�صيات 
وم���الك امل�����زارع وال��ع��ل��م��اء م��ن املنطقة 
وح�صا�صية  �صعوبة  اإىل  وتطرق  والعامل 
امل��ه��م��ة امل��وك��ل��ة ل��ن��ا يف ظ��ل ت��ن��ام��ي اأزمة 
ال�����ص��احل��ة لل�صرب  امل���ي���اه  امل���ي���اه ون�����درة 
وتفاقم م�صكلة تاآكل الرتبة يف االأرا�صي 
ال�صاحلة للزراعة والتقلبات املتزايدة يف 

االأحوال اجلوية نتيجة تغري املناخ.
التحدي  املناخي  التغري  م�صاألة  وت�صكل 
على  ال���زراع���ة  ل��ق��ط��اع  بالن�صبة  االأك����رب 
وترية  تنامي  اأن  ال�صيما  الطويل  امل��دى 
م��وج��ات اجل��ف��اف وال��ف��ي�����ص��ان��ات وتغري 

اأمن�������اط ه���ط���ول االأم�����ط�����ار واالرت����ف����اع 
ال�صطحية  احل�����رارة  ل���درج���ات  امل��ت��زاي��د 
القا�صية  املناخية  ال��ظ��واه��ر  ع��ن  ف�صال 
ا�صتدامة  �صعوبة  من  �صتزيد  واملتكررة 
ي�صكل  بات  الذي  االأم��ر  الغذائي  االإنتاج 
التي  النامية  ال���دول  يف  واق��ع��ة  حقيقة 
 70 نحو  فيها  ال��زراع��ي  املجتمع  ي�صكل 

باملائة من فقراء العامل.
لالبتكارات  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى  وي�����ص��ه��د 
ب�صراكة  ي����ق����ام  ال��������ذي   - ال�����زراع�����ي�����ة 
اأبوظبي للرقابة  ا�صرتاتيجية مع جهاز 
�صوؤون  وزارة  م���ن  وب���دع���م  ال���غ���ذائ���ي���ة 
والبيئة  املناخي  التغري  ووزارة  الرئا�صة 
 - للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف 
م�صاركة متحدثن وخرباء من خمتلف 
التحديات  اأب���رز  ملناق�صة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
املحا�صيل  مثل  القطاع  يواجهها  التي 
تربية  �صناعة  ومن��و  امل��ن��اخ  م��ع  املتكيفة 
احليوانية  وال�����ص��ح��ة  امل��ائ��ي��ة  االأح���ي���اء 
اأرا�صي  وتنمية  امل�صتقبل  م��ع  املتكيفة 
ال�صغرية  امل��زارع  اأ�صحاب  املزارعن من 

امل�����ص��ت��دام. وي�صكل  واالإن���ت���اج احل��ي��واين 
ال��ذي يقام على مدى يومن  املنتدى - 
من  امل�����ص��ارك��ن  م��ن  االآالف  وا�صتقطب 
وحيوية  مهمة  من�صة   - ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
االإنتاج  تواجه  التي  التحديات  ملناق�صة 
الغذائي واملياه – وهما من اأهم الق�صايا 

التي تواجه العامل اليوم.
الر�صمي  املتحدث  القا�صمي  ثامر  وق��ال 
الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  با�صم 
رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ن��ت��دى اإن 
ت�صهد على مدى يومن طرح  الفعالية 
رواد القطاع اآراءهم والتقدم احلا�صل يف 
ا�صتنباطها من  التي مت  والعرب  القطاع 
اأجل بناء اأنظمة الإنتاج الغذاء اأكرث اأمنا 
وما   2030 للعام  وربحية  وا�صتدامة 
وتزامنا  اإن���ه  القا�صمي  واأ���ص��اف   . ب��ع��ده 
العاملي لل�صعادة قررت اللجنة  اليوم  مع 
ب���اب الدخول  ف��ت��ح  ل��ل��م��ن��ت��دى  امل��ن��ظ��م��ة 
باالطالع  الراغبن  للمزارعن  املجاين 
على اأحدث االبتكارات اخلا�صة بالقطاع 
اأب����رز ف��ع��ال��ي��ات اليوم  ال���زراع���ي . وم���ن 

 “ ا���ص��م  حملت  جل�صة  ل��ل��م��وؤمت��ر  االأول 
ال�صعودية  ا�صتدامة يف  اأكرث  زراعة  نحو 
اأقيمت بدعم من وزارة البيئة  والتي   “
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  وال����زراع����ة  وامل���ي���اه 
ال�صوؤون  وزارة  مع  بالتعاون  ال�صعودية 

االقت�صادية الهولندية.
التي   - احل����واري����ة  اجل��ل�����ص��ة  ون��اق�����ص��ت 
اأداره�������ا ال���دك���ت���ور ه���ان���ز ف����ان دي����ر بيك 
امل�صت�صار الزراعي لدول جمل�س التعاون 
اخلليجي من �صفارة اململكة الهولندية - 
التحديات التي تواجه تطوير وا�صتدامة 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال���زراع���ي  ال��ق��ط��اع 
�صبيل  يف  امل��ب��ذول��ة  واجل��ه��ود  ال�صعودية 

ا�صتدامة التمر والنخيل.
للمنتدى  االف���ت���ت���اح���ي  ال����ي����وم  و����ص���ه���د 
ا�صت�صافة  الزراعية  لالبتكارات  العاملي 
اأزرق”  ح��ي��وي  “اقت�صاد  ب��ع��ن��وان  ف��ق��رة 
اآفاق  ف��ت��ح  �صبل  ع��ن  للحديث  ت��ط��رق��ت 
جديدة للبحار ودعم انتاج الغذاء املبتكر 
وامل�����ص��ت��دام م��ن خ���الل ت��ق��دمي منتجات 
القيمة  عالية  بحرية  حيوية  و�صناعات 

يف م��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج. وب��ال��رغ��م م���ن اأن 
املفاهيم  من  االأزرق  احليوي  االقت�صاد 
الكثري  ي��ل��ق��ى  اأن����ه  اإال  ن�صبيا  اجل���دي���دة 
من االهتمام حول العامل نظرا للمزايا 
م�صادر  ا�صتخدام  م��ن  بها  يتمتع  ال��ت��ي 
ومتجددة  اال���ص��ت��خ��دام  قليلة  طبيعية 
املفهوم  ه����ذا  ب��ك��رثة ومي����زج  وم���ت���وف���رة 
مع  لكن  التقليدية  ال�صيد  �صناعة  بن 
���ص��م ج���وان���ب ت��ط��وي��ري��ة ج���دي���دة مثل 
واملنتجات  وال��ط��ح��ال��ب  امل��ائ��ي��ة  ال��زراع��ة 
البحرية احليوية. وقامت اللجنة اأي�صا 
با�صتك�صاف احلواجز التي ميكن اأن تقف 
مفهوم  وتطوير  من��و  ف��ر���س  اأم���ا  عائقا 
منطقة  يف  االأزرق  احل��ي��وي  االق��ت�����ص��اد 

ال�صرق االأو�صط.
لالبتكارات  ال���ع���امل���ي  امل���ن���ت���دى  ومي���ت���از 
مبعر�س  ال��راب��ع��ة  ن�صخته  يف  ال��زراع��ي��ة 
�صركة   300 م���ن  اأك�����رث  ف��ي��ه  ي�������ص���ارك 
وب����رن����ام����ج ال����ص���ت���ع���را����س االب����ت����ك����ارات 
احلوارات  م��ن  �صل�صلة  �صمن  ال��زراع��ي��ة 
�صتتاح  التي  النا�صئة  ال�صركات  قبل  من 
متتلكه  م��ا  ال�صتعرا�س  دقيقة   15 لها 
م��ن ح��ل��ول اجل��ي��ل ال��ق��ادم ال��ق��ادرة على 
ال����زراع����ة يف جميع  م�����ص��ت��ق��ب��ل  ���ص��ي��اغ��ة 

اأنحاء العامل.
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املال والأعمال

»�صناعات« حت�صل على ت�صهيالت 
ائتمانية متجددة بـ 400 مليون دوالر

•• اأبوظبي-الفجر:

متجددة  ائتمانية  ت�صهيالت  ت��اأم��ن  يف  “�صناعات”  جم��م��وع��ة  جن��ح��ت 
الت�صهيل من  11 موؤ�ص�صة مالية. ويتكون  400 مليون دوالر من  بقيمة 
3 �صنوات لل�صريحة االأوىل و5 �صنوات للثانية  �صريحتن باأجل ا�صتحقاق 
يتم ا�صتخدامهما كبديل للت�صهيل االإئتماين املتجدد احلايل والذي كانت 
دوالر.  مليون   750 بقيمة   2013 ال��ع��ام  يف  �صناعات  عليه  ح�صلت  ق��د 
وقام كل من بنك بي اإن بي باريبا�س وبنك اأبوظبي الوطني بدور املن�صقن 
“�صناعات”  عليه  ح�صلت  وال���ذي  امل��ذك��ور  الت�صهيل  ل��ت��اأم��ن  امل�صرتكن 

بت�صعري اأقل مقارنة مب�صتوى الت�صعري الذي مت تاأمينه يف العام 2013.
املجموعة  بقدرات  املالية  املوؤ�ص�صات  ثقة  احل��ايل  الت�صهيل  تغطية  وتعك�س 

واآفاق منوها يف ظل الظروف االقت�صادية ال�صعبة.
الت�صهيل اجلديد  به طلب  ال��ذي حظي  الكبري  االإق��ب��ال  الرغم من  وعلى 
نظرا  االئتماين  الت�صهيل  ه��ذا  زي��ادة حجم  ع��دم  “�صناعات”  ق��ررت  فقد 
لقوة ر�صيدها النقدي احلايل. وقال �صعادة املهند�س جمال �صامل الظاهري 
الرئي�س التنفيذي ل� “�صناعات” ان تغطية الت�صهيل االئتماين تعك�س ثقة 
ال�صوق باملجموعة وا�صرتاتيجية اأعمالها بالرغم من الظروف االقت�صادية 

التي مير بها القطاع ال�صناعي بوجه عام.
واأ�صاف ان الثقة التي حظينا بها من قبل كربى املوؤ�ص�صات املالية املحلية 
مع  تطويرها  يف  جنحنا  التي  الوطيدة  للعالقات  ثمرة  متثل  وال��دول��ي��ة 
�صركائنا املالين خالل ال�صنوات املا�صية كما تعك�س ثقتهم باأداء املجموعة 
اال�صتثمارية  �صناعات  ملحفظة  املتنوعة  فالطبيعة  امل�صتقبلية..  وخططها 

مكنتنا من احلفاظ على م�صتويات اأدائنا مما يعك�س ا�صتقرار اأعمالنا.
املالية  املوؤ�ص�صات  م��ن  جمموعة  االإئتمانية  االتغطية  ت��وف��ري  يف  و���ص��ارك 
ب��صناعات  الدولية  االأ�صواق  املحلية والدولية وهو ما يعك�س اهتمام وثقة 

والقطاع ال�صناعي االإماراتي عموما.
وتت�صمن قائمة ال�صركاء املالين يف ال�صفقة بنك بي اإن بي باريبا�س وبنك 
جروب  و�صيتي  جي  اإف.  يو.  ميت�صوبي�صي  طوكيو  وبنك  الوطني  اأبوظبي 
وب��ن��ك اإت�����س اإ����س ب��ي ���ص��ي وج���اي ب��ي م��ورغ��ان وب��ن��ك م��ي��زوه��و وجمموعة 
�صتاندرد  وبنك  جيرنال  �صو�صيتي  وبنك  امل�صرفية  ميت�صوي  �صوميتومو 
ت�صارتد وبنك االحتاد الوطني. وتعد �صناعات اإحدى ال�صركات القاب�صة يف 
جمال اال�صتثمار ال�صناعي يف دولة االإمارات وتدير جمموعة من االأ�صول 
درهم  مليار   26.8 قيمتها  تتجاوز  اأبوظبي  حلكومة  اململوكة  ال�صناعية 
“7.3 مليار دوالر«. وتقوم �صناعات مبهام اإن�صاء وتطوير وتعزيز �صركات 
حتقيق  يف  اأ�صا�صيا  م�صاهما  وتعترب  االإم����ارات  دول��ة  يف  �صناعية  واأ���ص��ول 
القاعدة  وتنمية  تنويع  اإىل  الرامية   2030 االقت�صادية  اأبوظبي  روؤي��ة 
من  الهيدروكربونات  قطاع  على  اعتمادها  وتقليل  ل��الإم��ارة  االقت�صادية 

خالل تطوير قاعدة �صناعية متينة.

حاكم عجمان وويل عهده ي�صتقبالن وفدًا من البنك الدويل
•• عجمان-وام:

حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س االعلى 
حاكم عجمان بح�صور �صمو ال�صيخ عمار 
عجمان  ع��ه��د  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن 
يف ال���دي���وان االم�����ريي ام�����س وف����دا من 
ال��ب��ن��ك ال������دويل ب��رئ��ا���ص��ة ن�����ادر حممد 
املدير االقليمي للبنك الدويل لدى دول 

جمل�س التعاون اخلليجي.
وج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء ا���ص��ت��ع��را���س عدد 
واالقت�صادية  امل���ال���ي���ة  ال��ق�����ص��اي��ا  م����ن 
العاملية ودور البنك الدويل يف م�صاعدة 
ال�صعوب والدول الفقرية من خالل املنح 
الدول  ل��ه��ذه  يقدمها  ال��ت��ي  وال��ق��رو���س 
التنموية  امل�صاريع  اإق��ام��ة  يف  مل�صاعدتها 
ال���ت���ي ت���خ���دم ���ص��ع��وب��ه��ا وت����وف����ر فر�س 
ال�صعوب  لهذه  الكرمية  واحلياة  العمل 
باالإ�صافة اىل التنمية ال�صاملة وتقدمي 
يف  خا�صة  الفقرية  ل��ل��دول  الت�صهيالت 

العامل النامي.
وب��ح��ث ���ص��م��وه م��ع وف���د ال��ب��ن��ك الدويل 
البنك  ب���ن جم��م��وع��ة  ال���ت���ع���اون  ���ص��ب��ل 
وتر�صيخ هذا  االإم����ارات  ودول���ة  ال���دويل 

التعاون ملا فيه م�صلحة الطرفن.
وا���ص��ت��م��ع ���ص��م��وه واحل�����ص��ور م��ن رئي�س 
واأع�صاء الوفد اىل اأهم اهداف وخدمات 
البنك الدويل وما يقدمه من م�صاعدات 
خا�صة  الفقرية  للدول  ومنح  وق��رو���س 
والبنية  والتعليم  ال�صحة  جم���االت  يف 
االجتماعية  واخل������دم������ات  ال���ت���ح���ت���ي���ة 

واالن�صانية.
وكان �صموه رحب بوفد البنك الدويل .

الق�صايا  على  الرتكيز  ���ص��رورة  م��وؤك��دا 
االن�صانية واالعمال اخلريية وم�صاعدة 

ال�������ص���ب���اب م����ن خ�����الل ت��ع��ل��ي��م��ه��م حتى 
وتاأ�صي�س  ب��الده��م  خ��دم��ة  م��ن  يتمكنوا 
املعاناة  من  والتخفيف  خدمية  م�صاريع 

التي تواجها دولهم الفقرية.
ت�صتفيد  ان  ���ص��رورة  على  �صموه  و���ص��دد 
ال��دول كافة من خدمات البنك الدويل 
من خالل تبادل املعلومات والبيانات بن 
ال��دول كما يجب اال�صتفادة من خربات 
يف  امل�صالح  وتبادل  البنك  يف  امل�صوؤولن 
جمال تقدمي اخلدمات للدول الفقرية 

واملحتاجة.
لرئي�س  والتقدير  ال�صكر  �صموه  ووج��ه 
واع�صاء وفد البنك الدويل ملا يقومون 
به من زيارات ولقاءات مع امل�صوؤولن يف 
الدول املختلفة للتعاون يف �صبيل تقدمي 
للمحتاجن  وخ��ريي��ة  ان�صانية  خ��دم��ات 

والالجئن وخا�صة يف الوقت الراهن.
ن������ادر حم���م���د رئي�س  اأك������د  م����ن ج���ان���ب���ه 
املوا�صيع  اأه��م��ي��ة  ال��ل��ق��اء  ال��وف��د خ���الل 
بقطاعي  يتعلق  ما  التي طرحت خا�صة 
التعليم وال�صحة واخلدمات االجتماعية 

واالن�صانية.
اأ�صا�صيا  ���ص��ري��ك��ا  ي��ع��د  ال��ب��ن��ك  اأن  وق����ال 
لتنفيذ برامج متعلقة بالتعليم وال�صحة 

على م�صتوى االإقليم والعامل.
حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  ال��ل��ق��اء  ح�صر 
حاكم  ال�صمو  ���ص��اح��ب  مم��ث��ل  النعيمي 
واملالية  االإداري���������ة  ل���ل�������ص���وؤون  ع��ج��م��ان 
ومعايل ال�صيخ ماجد بن �صعيد النعيمي 
رئي�س ديوان احلاكم و�صعادة حمد را�صد 
النعيمي مدير الديوان واملهند�س �صعيد 
العام للمجل�س  �صيف املطرو�صي االمن 
املدير  �صهيل  ع��ه��ود  و���ص��ع��ادة  التنفيذي 
وكبار  االلكرتونية  للحكومة  التنفيذي 

امل�صوؤولن.

القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع توقع اتفاقية مع الغرفة االقت�صادية النم�صاوية

انطالق فعاليات معر�س ال�صرق االأو�صط لال�صتثمار العقاري »ايكر�س 2017« يف اأك�صبو ال�صارقة

وتعقد  ال��ب��ارزة.  القمة  ه��ذه  يف  ن�صارك  اأن 
الدورة االفتتاحية للقمة العاملية لل�صناعة 
ال�صوربون-  باري�س  جامعة  يف  والت�صنيع 
م���ار����س   30 وح����ت����ى   27 م����ن  اأب����وظ����ب����ي 

.2017
وزارة  بن  م�صرتكة  مبادرة  القمة  وتعترب 
االقت�صاد يف دولة االإمارات ومنظمة االأمم 
“اليونيدو”  ال�صناعية  للتنمية  امل��ت��ح��دة 
التنمية  دائ���رة  ا�صت�صافتها  يف  وت�صارك   ..
االقت�صادية – اأبوظبي حتت رعاية �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

القمة  م��ع  وب�صراكتها  ال��ت��ج��اري.  ال��ت��ع��اون 
العاملية لل�صناعة والت�صنيع تن�صم الغرفة 
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ن��م�����ص��اوي��ة االحت���ادي���ة اإىل 
امل��وؤ���ص�����ص��ات واالحت�����ادات  �صبكة ع��امل��ي��ة م��ن 
عرب  ت��ت��ع��اون  ال��ت��ي  وال��ت��ج��اري��ة  ال�صناعية 
القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع ملواجهة 
التحديات امل�صرتكة واال�صتفادة من فر�س 
ال�صناعي  للقطاع  املتاحة  اجلديدة  النمو 
الرابعة مبا  ال�صناعية  الثورة  تقنيات  عرب 
يف ذلك تقنيات اإنرتنت االأ�صياء ال�صناعية.

“ يقع على  �صان�س  ريت�صارد  الدكتور  وقال 
الفيدرالية  االق��ت�����ص��ادي��ة  ال��غ��رف��ة  ع��ات��ق 
لقطاع  مم��ث��ل��ة  ب���اع���ت���ب���اره���ا  ال��ن��م�����ص��اوي��ة 
ا�صتك�صاف  م�صوؤولية  النم�صا  يف  االأع��م��ال 
ق���د يواجهها  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  ال��ف��ر���س 
فالثورة  املقبلة  االأع���وام  يف  الغرفة  اأع�صاء 
طريقة  �صياغة  تعيد  ال��راب��ع��ة  ال�صناعية 
عمل ال�صركات ال�صناعية فاإنه من م�صلحة 
كل اجلهات ذات العالقة بالقطاع ال�صناعي 
االن�صمام اإىل املن�صات العاملية التي متكنهم 

من ا�صتك�صاف هذه التقنيات اجلديدة«.
لل�صناعة  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ق���م���ة  اأن  واأ������ص�����اف 
لتبادل  ف��ر���س  م��ن  ت��وف��ره  مب��ا  والت�صنيع 
امل���ع���ل���وم���ات وم��ن��اق�����ص��ة ال�������ص���ي���ا����ص���ات تعد 
القطاع  م�صتقبل  ل�صياغة  مثالية  من�صة 
ف��اإن��ه ي�صعدنا  ال��ع��امل��ي ول��ذل��ك  ال�����ص��ن��اع��ي 

للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
امل�صلحة.

للقطاع  ع���امل���ي  جت��م��ع  اأول  ال��ق��م��ة  وت���ع���د 
1200 من  اأك����رث م��ن  ال�����ص��ن��اع��ي ي��ج��م��ع 
وال�صركات  م��ن احل��ك��وم��ات  ال��ق��رار  ���ص��ن��اع 
ومنظمات املجتمع املدين لتبني نهج حتويل 

يف �صياغة م�صتقبل القطاع ال�صناعي.
العلماء  �صلطان  �صليم  بدر  قال  جانبه  من 
�صرتاتا  ل�������ص���رك���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
للت�صنيع ورئي�س اللجنة التنظيمية للقمة 
العاملية لل�صناعة والت�صنيع تعد املوؤ�ص�صات 
واالحتادات العاملية مثل الغرفة االقت�صادية 
النم�صاوية االحتادية من اأهم �صركاء القمة 

العاملية لل�صناعة والت�صنيع.
ر�صم  امل�صاركة يف  دوره��ا يف  اإىل  فباالإ�صافة 
ال�صيا�صات تقوم هذه املوؤ�ص�صات بجمع قادة 
ورواد االأعمال الذي ميكن لهم حتقيق منو 
الثورة  لتقنيات  �صركاتهم  تبني  عرب  كبري 

ال�صناعية الرابعة.
واأ�صاف انه يف الوقت الذي ت�صجع فيه القمة 
النقا�س  على  والت�صنيع  لل�صناعة  العاملية 
والتحديات  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  ح����ول  واحل�������وار 
ال�صناعية  ال��ث��ورة  توفرها  التي  والفر�س 
لتبادل  من�صة  اأي�صا  تعترب  فاإنها  الرابعة 
امل��ع��ل��وم��ات واأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات مب��ا يزيد 
التقليدية  ال�صناعية  ال�صركات  ق��درة  م��ن 

•• فيينا -وام:

والت�صنيع  لل�صناعة  العاملية  القمة  وقعت 
االقت�صادية  ال��غ��رف��ة  م���ع  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
ي��ت��ع��اون مبوجبها  ال��ن��م�����ص��اوي��ة االحت���ادي���ة 
اال�صرتاتيجي  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ال���ط���رف���ان 
لتبني تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة يف 

القطاع ال�صناعي.
واأك������دت م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ع��ل��ى االأه�����داف 
امل�����ص��رتك��ة ب���ن ال��ط��رف��ن وال���رام���ي���ة اإىل 
ت�صجع  وتنظيمية  ت�صريعية  بيئة  ت��وف��ري 
ي�صاهم  االأع��م��ال مب��ا  وري���ادة  االبتكار  على 
يف حتقيق النمو االقت�صادي وتوفري فر�س 
املعرفة  لنقل  خم�ص�صة  برامج  طريق  عن 

وتبادل اأف�صل املمار�صات.
وقع املذكرة الدكتور ريت�صارد �صان�س نائب 
النم�صاوية  االق��ت�����ص��ادي��ة  ال��غ��رف��ة  رئ��ي�����س 
العلماء  ���ص��ل��ط��ان  ���ص��ل��ي��م  وب����در  االحت���ادي���ة 
“�صرتاتا  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
للت�صنيع” رئي�س اللجنة التنظيمية للقمة 

العاملية لل�صناعة والت�صنيع.
النم�صاوية  االق��ت�����ص��ادي��ة  ال��غ��رف��ة  ومت��ث��ل 
�صركة  األ��ف   450 االحت��ادي��ة ما يزيد عن 
ال�صيا�صات املتطورة  من�صاوية وتلتزم بدعم 
ال��ت��ي ت��ع��ود بالنفع ع��ل��ى االق��ت�����ص��اد مب��ا يف 
ذلك التخل�س من البريوقراطية وت�صهيل 

من  اال�صتفادة  على  العامل  حول  والنا�صئة 
الع�صر  ي��ت��ي��ح��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ال��ف��ر���س 

الرقمي اجلديد.
وتكت�صب القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع 
اأهمية عاملية حيث تتيح لل�صركات امل�صاركة 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  ع��ل��ى  االط�����الع  ف��ر���ص��ة 

العاملية يف قطاع ال�صناعة.
من  االأول  ال��ع��امل��ي  التجمع  ه��ذا  و�صيطلق 
نوعه العديد من االأفكار والروؤى اجلديدة 
وميهد الطريق للنقا�س والعمل على متكن 
امل�صاهمة يف �صياغة  ال�صناعي من  القطاع 
ودمج  العاملية  للمجتمعات  م�صتقبل جديد 
املتقدمة  االأ���ص��واق  يف  ال�صناعية  االأن�صطة 
االجتماعية  امل�صوؤولية  وتكري�س  والنا�صئة 
والتاأكيد  املقبلة  االأج��ي��ال  جت��اه  لل�صركات 
بناء  اإع���ادة  يف  ال�صناعي  القطاع  دور  على 

االزدهار االقت�صادي العاملي.
و���ص��ت��ج��م��ع ال��ق��م��ة ق����ادة ال��ق��ط��اع��ن العام 
ملناق�صة  امل��دين  املجتمع  وممثلي  واخلا�س 

التحديات العاملية يف قطاع ال�صناعة.
وهي  رئي�صية  حم���اور  �صتة  ع��ل��ى  و���ص��رتك��ز 
القيمة  و�صال�صل  واالب��ت��ك��ار  التكنولوجيا 
والتعليم  وال���وظ���ائ���ف  وامل����ه����ارات  ال��ع��امل��ي��ة 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  وال��ب��ي��ئ��ة  واال����ص���ت���دام���ة 
وامل���ع���اي���ري وامل�����واءم�����ة ب����ن اجل����ه����ات ذات 

العالقة بالقطاع ال�صناعي.

ارتفاع موؤ�صر »فوت�صي نا�صداك دبي االإمارات 20« بن�صبة 0.51 %
•• دبي -وام:

ارت���ف���ع م��وؤ���ص��ر ف��وت�����ص��ي ن���ا����ص���داك دبي 
20 ل��ب��ور���ص��ة ن��ا���ص��داك دبي  االإم������ارات 
 16.7 متقدما  املائة  يف   0.51 بن�صبة 
يف  نقطة   3297.6 على  ليغلق  نقطة 
بلغت كمية  ام�����س حيث  ت����داوالت  خ��ت��ام 
االأ�صهم املتداولة نحو 1.2 مليون �صهم 

بقيمة 7.7 مليون دوالر اأمريكي.
العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  �صركة  �صهم  وك���ان 
التداول  قيمة  ح��ي��ث  م��ن  ن�صاطا  اأك���رث 
� م����ن ب����ن ت�����ص��ع ����ص���رك���ات م�����ص��ج��ل��ة يف 
مليون   6.9 ن��ح��و  بلغت  اإذ   � ال��ب��ور���ص��ة 
دوالر بتداول نحو 319 األف �صهم حيث 
بارتفاع  دوالر   21.61 �صعر  عند  اأغلق 
ال�صابق  �صعره  املائة عن  0.5 يف  ن�صبته 

تاله �صهم �صركة “االإمارات دبي الوطني 
بتداول  دوالر  األ��ف   714 بقيمة  ري��ت   �
 1.07 اإغ���الق  ب�صعر  �صهم  األ���ف   662
1.38 يف املائة  دوالر بانخفا�س ن�صبته 

مقارنة ب�صعره ال�صابق.
دبي  نا�صداك  “فوت�صي  موؤ�صر  ويتعقب 
الأكرب  �صهما   20 اأداء   ”20 االإم����ارات 
ال�����ص��رك��ات امل��درج��ة يف ���ص��وق دب���ي املايل 

و�صوق اأبو ظبي لالأوراق املالية ونا�صداك 
اآلية للتحوط  دبي ومت ت�صميمه ليكون 
من  للم�صتثمرين  بالن�صبة  واال�صتثمار 
اأنحاء  العربي وخمتلف  منطقة اخلليج 
التي تتخذ   � نا�صداك دبي  العامل. وتعد 
م���رك���ز دب����ي امل�����ايل ال��ع��امل��ي م���ق���را ل��ه��ا � 
ت��ق��دم خدماتها  ب��ور���ص��ة م��ال��ي��ة ع��امل��ي��ة 
اآ�صيا  و�صرق  اأوروب��ا  غرب  بن  للمنطقة 
وت�صتقبل امل�صدرين �صواء من املنطقة اأم 
اأنحاء العامل الذين يتطلعون  من �صتى 
اإىل اال�صتفادة من الفر�س اال�صتثمارية 

على امل�صتوين االإقليمي والدويل. 
وتدرج البور�صة حاليا االأ�صهم وامل�صتقات 
وال�صلع املتداولة يف البور�صات واملنتجات 
املهيكلة وال�صكوك -ال�صندات االإ�صالمية 

وال�صندات التقليدية.
ك��ان��ت ن��ا���ص��داك دب���ي ق��د ق��ام��ت بتعهيد 
واملقا�صة  والت�صوية  ال��ت��داول  عمليات 
دبي  ���ص��وق  اإىل  امل��ال��ي��ة  االأوراق  وح��ف��ظ 
املايل بتاريخ 11 يوليو من عام 2010 
يف اإط����ار ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا ال��ه��ادف��ة اإىل 
تعزيز تداول االأ�صهم املدرجة لديها من 
يف  وجمعهم  االأف����راد  امل�صتثمرين  قبل 
املوؤ�ص�صات  �صيولة  مع  واح��دة  جمموعة 
اال�صتثمارية. ويعد تعهيد تداول االأوراق 
دبي  نا�صداك  بور�صة  يف  املدرجة  املالية 
اإىل من�صة �صوق دبي املايل اأحد املحطات 
الرئي�صة على طريق اإجناز التكامل بن 

البور�صتن .

•• ال�صارقة-الفجر:

حت��ت رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن �صمو ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان بن 
حممد بن �صلطان القا�صمي ويل العهد نائب حاكم 
الرابعة  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  ال��ي��وم  تنطلق  ال�����ص��ارق��ة 
العقاري  لال�صتثمار  االأو���ص��ط  ال�صرق  معر�س  م��ن 
جتارة  غ��رف��ة  تنظمه  ال����ذي   ،”2017 “ايكر�س 
ال��ع��ق��اري يف  الت�صجيل  ودائ����رة  ال�����ص��ارق��ة  و���ص��ن��اع��ة 
ال�صارقة، وي�صتمر حتى 23 من �صهر مار�س اجلاري 
يف مركز اأك�صبو ال�صارقة بالتعاون مع جمموعة عمل 

قطاع العقارات العاملة حتت مظلة الغرفة.
ال�صركات  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  امل���ع���ر����س  يف  وي�������ص���ارك 

العقاري  التطوير  جمال  يف  املتخ�ص�صة  واملوؤ�ص�صات 
واخل��دم��ات ال��ع��ق��اري��ة م��ن داخ���ل ال��دول��ة وخارجها 
كوجهة  ال�صارقة  مكانة  من  لال�صتفادة  ت�صعى  التي 
رئي�صي  جتاري  وكمحور  ومميزة،  جاذبة  ا�صتثمارية 
يف املنطقة، ال �صيما يف �صوء ت�صريعاتها املرنة وحزمة 
للم�صتثمرين،  تقدمها  التي  والت�صهيالت  احلوافز 
حيث يعد املعر�س فر�صة �صانحة للعار�صن للك�صف 
والتطويرية  ال��ع��ق��اري��ة  م�صاريعهم  ع��ن  وال��رتوي��ج 
اأخ�����رى خدماتها  ���ص��رك��ات  ت��ق��دم  ف��ي��م��ا  اجل����دي����دة، 
يتطلعون  ممن  واجلمهور  للم�صتثمرين  التمويلية 

اإىل �صراء وحدات �صكنية خالل املعر�س.
وي��ت��وق��ع امل�����ص��ارك��ون يف امل��ع��ر���س جن��اح��ا ك��ب��ريا له 

لكونه يتواكب مع النمو الكبري الذي ي�صهده قطاع 
اإق��ب��ال الف��ت من  العقارات يف االإم���ارة، وذل��ك و�صط 
العقارات مع  اقتناء  واالأف��راد على  امل�صتثمرين  قبل 

تنوع اخليارات والت�صهيالت التمويلية املقدمة.
خالل  من  ال�صارقة  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  وت�صعى 
تنظيم هذا املعر�س اإىل االإ�صهام يف اإعطاء قوة دفع 
وت�صليط  ن�صاطه  وزي���ادة  العقاري  للقطاع  اإ�صافية 
ال�����ص��وء ع��ل��ى ال��ن��ه�����ص��ة ال��ع��م��ران��ي��ة ال���ك���ربى التي 
العديدة  اال�صتثمارية  والفر�س  االإم����ارة،  ت�صهدها 
يعد  ال��ذي  احليوي  القطاع  ه��ذا  يف  بها  تزخر  التي 
باالإ�صافة  الدولة،   القطاعات فعالية يف  اأك��رث  اأح��د 
الرتويج  خ��الل  م��ن  القطاع  يف  العاملن  دع��م  اإىل 

للم�صتثمرين  الفر�صة  واإتاحة  العقارية،  مل�صاريعهم 
العقارات  بقطاع  ال�صلة  ذات  االأخ��رى  القطاعات  يف 
بينهم  فيما  للتوا�صل  وخارجها  ال��دول��ة  داخ��ل  م��ن 
ال�صفقات  ال�صراكات وعقد  واإب��رام  اخل��ربات  لتبادل 

التي تعود بالنفع على اجلميع.
وت�صتمر فعاليات املعر�س ملدة ثالثة اأيام، بدعم من 
بلدية  من  كل  رعاية  وحتت  ال�صارقة،  اأك�صبو  مركز 
ال�صارقة ودائرة التخطيط وامل�صاحة ودائرة االإ�صكان 
بال�صارقة وموؤ�ص�صة ال�صارقة لالإعالم ودائرة التنمية 
ومدينة  ال�صناعية  ال�صجعة  وواح���ة  االق��ت�����ص��ادي��ة 
الطرق  وهيئة  القاب�صة  وف��ام  ال�صناعية  االإم����ارات 

واملوا�صالت بال�صارقة.

» التنظيم العقاري«  تنظم ملتقى 
اال�صتدامة يف امل�صاريع العقارية

•• عجمان-وام:

اأم�س  ال��ع��ق��اري  التنظيم  موؤ�ص�صة  نظمت 
امل�صاريع  يف  اال���ص��ت��دام��ة  م��ل��ت��ق��ى   “ االأول 
ال���ع���ق���اري���ة “ وذل�����ك ب��ح�����ص��ور ع����دد كبري 
واال�صت�صارين  ال��ع��ق��اري��ن  امل��ط��وري��ن  م��ن 
واأكد  اال���ص��ت��دام��ة.  جم��ال  يف  املتخ�ص�صن 
ال�صيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئي�س 
اأن  العقاري  التنظيم  اإدارة موؤ�ص�صة  جمل�س 
امل��وؤ���ص�����ص��ة ت�صري وف��ق��ا ت��وج��ه��ات ع��امل��ي��ة من 
ال�صوق  يف  واال�صتقرار  االأم��ن  تعزيز  �صاأنها 
املوؤ�ص�صة  تنظيم  اأن  اإىل  م�صريا   . العقاري 
م�صتوى  ع��ل��ى  ا�صتباقية  خ��ط��وة  للملتقى 
االإمارة تهدف اإىل اإ�صراك املعنين يف عملية 
من  امل�صتقبل  وا���ص��ت�����ص��راف  ال���ق���رار  ات��خ��اذ 
تطلعات  مع  تتنا�صب  �صيا�صات  و�صع  خالل 
امل�صتثمرين يف القطاع العقاري وتعزز البيئة 
اال�صتثمارية يف االإمارة اإ�صافة اإىل احلفاظ 
القادمة  ل��الأج��ي��ال  الطبيعية  امل����وارد  ع��ل��ى 
ويعترب   .2021 عجمان  ل��روؤي��ة  وحتقيقا 
ملتقى اال�صتدامة يف امل�صاريع العقارية نواة 
للمبادرات التي مت طرحها خالل “ موؤمتر 
نظمته  “ ال����ذي  االأول  ال��ع��ق��اري  ع��ج��م��ان 
املوؤ�ص�صة خالل �صهر دي�صمرب 2016 حتت 
 “ عاملية  مبعايري  م�صتدام  “ تطوير  �صعار 
اإىل جمع اخل��ربات واملعرفة  وال��ذي يهدف 
يف  امل�صاهمة  امل�صتهدفة  الفئات  جميع  بن 
اإىل مبان  العقارية  وامل�صاريع  املباين  حتول 

خ�صراء �صديقة للبيئة .

مليون درهم قيمة   811
ت�صرفات العقارات يف دبي اأم�س

•• دبي -وام:

بيع  واإج���راءات  وفيالت  و�صقق  اأرا���س  من  العقارات  ت�صرفات  قيمة  بلغت 
ورهن واإجارة منتهية بالتملك يف دبي ام�س 811 مليون درهم منها 350 
مليون درهم معامالت بيع اأرا�س و�صقق وفيالت ونحو 461 مليون درهم 
عمليات رهن عقارية. واأفاد التقرير اليومي للت�صرفات الذي ي�صدر عن 
دائرة االأرا�صي واالأمالك بدبي باأن الدائرة �صجلت ام�س 235 مبايعة منها 
14 الأرا�س بقيمة 50 مليون درهم و221 مبايعة ل�صقق وفيالت بقيمة 
300 مليون درهم. وتقدمت الرب�صاء جنوب الثانية على باقي مناطق دبي 
من حيث عدد املبايعات بت�صجيلها مبايعتن بقيمة ثمانية مالين درهم 
مالين  ثمانية  قيمتهما  مبايعتن  بت�صجيلها  اخلام�صة  الثنية  فمنطقة 
درهم. وكان اأهم مبايعات االأرا�صي من حيث القيمة مبايعة مببلغ ثمانية 
�صبعة  بقيمة  مبايعة  تلتها  الرابعة”  “الثنية  منطقة  يف  دره��م  مالين 
مالين درهم يف منطقة ال�صطوة بينما كان اأهم مبايعات ال�صقق والفيالت 
مبايعتن يف منطقة “اخلليج التجاري بقيمة 13 مليون درهم لكل منهما. 
وت�صدرت الرب�صاء االأوىل املناطق من حيث عدد مبايعات ال�صقق والفيالت 
م�صجلة 44 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم تلتها منطقة ند ال�صبا االأوىل 
بت�صجيلها 29 مبايعة مببلغ 50 مليون درهم. كما �صهدت الدائرة ام�س 
 416 37 الأرا���س مببلغ  461 مليون دره��م منها  ت�صجيل ره��ون بقيمة 
مليون درهم و41 رهنا ل�صقق وفيالت بقيمة 45 مليون درهم كان اأهمها 
107 مالين درهم واأخ��رى يف منطقة مطار  يف منطقة الرفاعة بقيمة 

دبي الدويل بقيمة 52 مليون درهم.

�صعر �صلة خامات اأوبك ت�صل يوم اجلمعة 
املا�صي اىل 49.36 دوالرا للربميل

•• فيينا-وام:

اأعلنت منظمة الدول امل�صدرة للنفط اأوبك اأن �صعر �صلة خاماتها ال� 13 و�صل 
الذي  اليوم  ب�صعر  49.36 دوالر للربميل مقارنة  املا�صي اىل  يوم اجلمعة 
قبله الذي و�صل 49.70 دوالر للربميل. وت�صم �صلة خامات اأوبك التي تعد 
مرجعا يف م�صتوى �صيا�صة االنتاج االنواع التالية : خام مربان االإماراتي وخام 
مزيج �صحارى اجلزائري واالإيراين الثقيل والب�صرة اخلفيف العراقي وخام 
الت�صدير الكويتي وخام ال�صدر الليبي وخام بوين اخلفيف النيجريي واخلام 
البحري القطري واخلام العربي اخلفيف ال�صعودي واخلام الفنزويلي مرياي 

وجريا�صول االأنغويل وربيع اخلفيف الغابوين واأورينت االكوادوري.
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املال والأعمال

% يف 2016  �صناعة البرتوكيماويات اخلليجية حتقق ن�صبة منو 3.7 

»ت�صنيف« تعزز اخلربات الهند�صية واملعايري القيا�صية باأيدي اإماراتية

التي  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  يف 
جتاوزت يف عام 2016 ما ن�صبته  90% 
املعّدل  بلغ  فيما  الت�صميمية  الطاقات  من 

لل�صناعة العاملية نحو 78%.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل����ك، ق����ال ال���دك���ت���ور عبد 
لالحتاد  العام  االأم��ن  ال�صعدون،  ال��وه��اب 
والكيماويات  للبرتوكيماويات  اخلليجي 

•• دبي-الفجر: 

للبرتوكيماويات  اخلليجي  االحت��اد  ك�صف 
قطاع  حتقيق  ع��ن  )جيبكا(  والكيماويات 
اخلليج  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات 
العام  خ���الل   3.7% ب��ل��غ  من����واً  ال��ع��رب��ي 
اإىل  االن��ت��اج��ي��ة  ط��اق��ت��ه  ل��ت�����ص��ل   2016
املعدل  ع���ن  م��ت��ق��دم��اً  ط���ن  م��ل��ي��ون   150
العاملي لل�صناعة البالغ %2.2. جاء ذلك 
�صمن تقرير املراجعة ال�صنوية الأداء قطاع 
الذي  العربي  اخلليج  يف  البرتوكيماويات 
ياأتي كجزء من التقرير ال�صنوي لالحتاد.

رئي�صي  ب�صكل  النمو  ه��ذا  التقرير  ي��ع��زي 
الطاقات  ل��ع��ب��ت��ه  ال������ذي  ال���ك���ب���ري  ل����ل����دور 
اململكة  اأ�صافتها  التي  اجلديدة  االإنتاجية 
املنتج  ت���ع���ّد  ال�����ص��ع��ودي��ة وال���ت���ي  ال��ع��رب��ي��ة 
املنطقة  يف  ل���ل���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات  االأك�������رب 
التعاون  دول جمل�س  الوحيدة يف  والدولة 
التي متكنت من حتقيق منو يف  اخلليجي 
الطاقة  بلغت  حيث  املا�صي.  العام  اإنتاجها 
طن  م��ل��ي��ون   99،1 للمملكة  االإن��ت��اج��ي��ة 
ومتثل ما ن�صبته %66 من اإجمايل اإنتاج 

البرتوكيماويات خليجياً.  وك�صف التقرير 
الذي  النمو  ن�صب  يف  ت��راج��ع  ح�صول  ع��ن 
�صجلته ال�صناعة يف منطقة اخلليج العربي 
يف العام 2016 بعد اأن حققت منواً بن�صبة 
الذي  االأم�����ر  وه���و   ،2015 خ���الل   5%
اليقن  ع���دم  ج��زئ��ي حل��ال��ة  ب�صكل  ي��ع��زى 
واالقت�صاد  النفط  اأ���ص��واق  ت�صهدها  ال��ت��ي 
العاملي ككل. من جهة اأخرى فاإن امل�صاريع 
اإىل منو  ت�����ص��ري  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة 
هذه  وت�صمل  املتو�صط،  املدى  على  اإيجابي 
�صدارة  ل�صركة  امل�صرتك  امل�صروع  امل�صاريع 
للكيميائيات البالغ قيمته 20 مليار دوالر 
داو  و�صركة  ال�صعودية  اآرام��ك��و  �صركة  ب��ن 
للمطاط  كيميا  �صركة  وم�صنع  كيميكال، 
واإك�صون  �صابك  ل�صركتي  التابع  ال�صناعي 
توجه  اإىل  اإ���ص��اف��ة  للكيميائيات،  م��وب��ي��ل 
الكيميائية  امل�����واد  اإن���ت���اج  ن��ح��و  ال�����ص��ن��اع��ة 
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة، ال���ت���ي ت��ت�����ص��م ب��ك��ون��ه��ا تنتج 
بكميات اأقل لكنها ذات قيمة م�صافة عالية 

مقارنة مع البرتوكيمايوات ال�صلعية.
وتطرق التقرير اإىل ن�صبة اإ�صتغالل الطاقة 
البرتوكيماوية  ل��ل�����ص��ن��اع��ات  االإن��ت��اج��ي��ة 

يف  البرتوكيماويات  قطاع  ي�صتمر  جيبكا: 
املنطقة  م�صتوى  على  جيد  ب�صكل  النمو 
وبناء  جديدة  تقنيات  لتبني  نتيجة  وذل��ك 
والتعامل  اأف�����ص��ل  ا�صرتاتيجية  ���ص��راك��ات 
بذكاء مع حالة عدم اليقن التي ي�صهدها 

االقت�صاد العاملي. 
واأ������ص�����اف: امل��ن��ط��ق��ة ب��رم��ت��ه��ا م��ا���ص��ي��ٌة يف 
ت�صغيل  يف  ج���وه���ري  ب�����ص��ك��ل  اال���ص��ت��ث��م��ار 
املجمعات  كفاءة  وتعزيز  اجلديدة  امل�صانع 
ال�صناعة  تناف�صية  ل��ت��ع��زي��ز   ال�����ص��ن��اع��ي��ة  
باالإ�صارة  واجل����دي����ر  ع���امل���ي���اً.  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
للتو�صع  م��ب��ادرات  ال�صناعة  تبني  اأن  اإىل 
االبتكار  ق�����درات  وت��ع��زي��ز  اال���ص��ت��ث��م��ار  يف 
املحلية، ي�صاهم بخلق فر�س عمل جديدة 
للموارد  امل�����ص��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  م���ع���دل  ورف�����ع 
وتاأتي  اخل��ل��ي��ج،  دول  يف  الهيدروكربونية 
ديناميكية  لتعك�س   2016 ال��ع��ام  ن��ت��ائ��ج 
ومرونة ال�صناعة يف املنطقة. وما يزال اأداء 
�صناعة البرتوكيمياوات يف املنطقة معتمداً 
على عوامل مرتبطة باأ�صعار خامات النفط 
التقنيات  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ط��اق��ة،  ومنتجات 
املتقدمة لرفع معدالت االإنتاجية وتطوير 

روابط بالزبائن واملعرفة امل�صبقة بتوجهات 
االأ�صواق االأقليمية والعاملية. جدير بالذكر 
عن  االإع�����الن  ���ص��ه��د   2016 ع���ام  اأن  اإىل 
م�صاريع بقيمة 13 مليار دوالر يف املنطقة 
والتي من املتوقع اأن تدخل حّيز االنتاج يف 
2020 و2024 وت�صيف  الفرتة ما بن 
االإنتاجية،  ال��ط��اق��ة  اإىل  ط���ن  م��ل��ي��ون   8
فر�صة   4،000 يقارب  ما  بخلق  وت�صاهم 

عمل جديدة.
���ع اإن���ت���اج  وع���ل���ى م�����ص��ت��وى ال����ع����امل، ت���و����صّ
بن�صبة  ال�صمالية  اأم��ري��ك��ا  يف  ال��ك��ي��م��اوي��ات 
ن�صبة  ع��ن  ب��رتاج��ع   ،2016 يف   1.1%
اأوروبا  يف  اأم��ا   ،2015 يف  امل�صجلة  النمو 
ال��ك��ي��م��اوي��ات منواً  اإن��ت��اج  ف�صجل  ال��غ��رب��ي��ة 
برتاجع   2016 يف   1% بن�صبة  معتداًل 

حاد عن م�صتويات 2015. 
االأكرب  اأوروب���ا  يف  النمو  انخفا�س  ويعترب 
الرغم  ال��ع��امل على  اأج���زاء  بباقي  م��ق��ارن��ًة 
اأوروبا  اإنتاج الكيماويات يف  اأن م�صانع  من 
ا�صتفادت من انخفا�س اأ�صعار النفط مقارنة 
مع مناف�صيها من ال�صركات االأمريكية التي 

تعتمد يف اإنتاجها على الغاز.

بو�بة لتعزيز ر�أ�س �ملال و�لنمو و�لقيمة
دبي ت�صت�صيف القمة العربية 

الثانية لالكتتابات العامة االأولية
•• دبي-الفجر:

�صهدت دبي موؤخراً انعقاد القمة العربية الثانية لالكتتابات العامة االأولية، 
يف فندق �صرياتون خور دبي.   التي تنظمها �صركة “يو اإم اإ�س للموؤمترات”، 
الرائدة،  الدولية  والبور�صات  ال�صركات  من  جمموعة  القّمة  يف  و�صاركت 
حيث متت مناق�صة اأهّم الق�صايا املوؤثرة على �صوق االكتتابات العامة االأولية 
وتعزيز  اأموالها  روؤو���س  لتنمية  ال�صركات  اأم��ام  املتاحة  والفر�س  باملنطقة، 
الالزمة  واملتطلبات  االأول��ي��ة،  العامة  االكتتابات  خ��الل  من  املالية  قيمتها 
�صملت  ي��وم��ن،  م��دى  وع��ل��ى  ال��ب��ور���ص��ة.  يف  ناجحة  اإدراج  عمليات  لتنفيذ 
فعاليات القّمة جل�صاٍت وحواراٍت ا�صت�صافها كبار قادة اأعمال وخرباء اكتتابات 
عامة اأولية وروؤ�صاء تنفيذيون من بور�صات حملية ودولية رائدة.  و�صملت 
اأبوظبي الوطني، و�صوق  امل�صاركة كاًل من بنك  ال�صركات واملوؤ�ص�صات  قائمة 
م�صقط لالأوراق املالية، وبور�صة قطر، وبور�صة لندن، والبور�صة امل�صرية، 
و�صوق دبي املايل، وبور�صة فل�صطن، و�صركة اأ�صرت دي اإم للرعاية ال�صحية، 
وجم��م��وع��ة اأن�����ص��ار امل��ال��ي��ة، وم��وؤ���ص�����ص��ة ال��ت��ط��وي��ر م��ن ك��ن��دا، وه��ي��ئ��ة ال�صوق 
الرئي�صية  الق�صايا  اإح��دى  وتناولت  ال�صعودية.  العربية  اململكة  يف  املالية 
العام.  لالكتتاب  اأ�صهمها  الإدراج  ال�صركات  تدفع  التي  االأ�صباب  املطروحة 
الوعي  حت�صن  مثل  اخلطوة،  هذه  فوائد  حول  خمتلفة  اأمثلة  تقدمي  ومت 
واإمكانية  املوؤ�ص�صية،  ال�صيولة، وتعزيز احلوكمة  التجارية، وزيادة  بالعالمة 
تاأمن ت�صنيف اأعلى لل�صركة على املدى الطويل. ومت ت�صليط ال�صوء على 
العائلية  لل�صركات  بالن�صبة  خا�صة  باأهمية  حتظى  باعتبارها  الفوائد  هذه 
املتغرية،  واالأنظمة  ال�صوق،  تقلبات  مع  للتكيف  حثيثة  ج��ه��وداً  تبذل  التي 
�صّدد  االأكرث تنوعاً. كما  التمويل  املتزايد على حمافظ  امل�صتثمرين  واإقبال 
ال�صركات لالكتتاب  اأ�صهم  اإدراج  اأهمية ت�صهيل  املتحدثون واملتحاورون على 
ال�صوق  يف  ومدّعم  �صليم  مايل  نظام  تاأمن  يف  ي�صهم  مبا  املنطقة،  يف  العام 
املحلية، اإذ يعترب ذلك مهًما ب�صكل خا�س لل�صركات املحلية التي ت�صعى الإدراج 
اأ�صهمها وامل�صاهمة يف النمو االقت�صادي. ومع وجود عدد كبري من ال�صركات 
امللتزمة باأحكام ال�صريعة االإ�صالمية يف منطقة ال�صرق االأو�صط، مت تقدمي 
دون  العام  لالكتتاب  ال�صركات  اأ�صهم  اإدراج  كيفية  حول  الالزمة  االإر�صادات 
مدى  تو�صيح  وج��رى  ال�صريعة،  م��ع  متوافقة  غ��ري  اأن�صطة  يف  االن��خ��راط 
اختالف عملية االكتتاب العام االأويل عن االإدراج يف البور�صات التقليدية، 
العربية لالكتتابات  القمة  وُعقدت  الغربية.   االأ�صواق  املوجودة يف  وخا�صة 
العامة االأولية هذا العام حتت رعاية �صركة اأي اأو اإن للتاأمن وما�صرت كارد، 
وبدعم من بور�صة لندن، و�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية، وبور�صة فل�صطن، 
و�صوق م�صقط لالأوراق املالية، والبور�صة امل�صرية، والهيئة العامة للرقابة 
املالية يف م�صر، حيث وفرت من�صة مثالية لل�صركات والبور�صات والبنوك 
والهيئات الت�صريعية االإقليمية الرائدة للتفاعل وتبادل االأفكار والروؤى ذات 

ال�صلة باالكتتابات العامة االأولية. 

 بنك »وربة« الكويتي يقرع جر�س افتتاح �صوق دبي املايل احتفاال 
باإدراج �صكوك بقيمة 250 مليون دوالر يف »نا�صداك دبي«

•• دبي -وام:

قرع �صاهن الغامن الرئي�س التنفيذي لبنك “وربة” الكويتي جر�س افتتاح 
�صوق دبي املايل ام�س احتفاال باإدراج �صكوك راأ�س املال من الفئة االأوىل غري 
القابلة لال�صرتداد املتوافقة مع اتفاقية “بازل 3” بقيمة 250 مليون دوالر 

اأمريكي يف بور�صة نا�صداك دبي.
15 من ال�صهر  اأدرج��ت يف نا�صداك دبي يف  � التي  وتتاألف �صكوك بنك وربة 
احلايل � من �صهادات راأ�صمال م�صاربة من الفئة االأوىل غري قابلة لال�صرتداد 

قبل 14 مار�س 2022 بعائد اأويل ن�صبته 6.50 يف املائة.
و�صوف تعمل اأدوات ال�صكوك على زيادة تعزيز قاعدة راأ�س مال بنك “وربة” 
التمويل  التزامه نحو دعم قطاع  �صتعك�س  امل�صتمر كما  ودعم منوه وتطوره 
يف  اأن�صطته   �  2010 ع��ام  يف  تاأ�ص�س  ال��ذي   � البنك  يو�صع  حيث  االإ���ص��الم��ي 
جمموعة كاملة من اخلدمات امل�صرفية واال�صتثمارية يف الكويت مبا يتوافق 

مع مبادئ ال�صريعة االإ�صالمية.
ويقدم بنك وربة خدماته لقطاعات ال�صركات واالأفراد واخلزانة واال�صتثمار 
واخلدمات  واال�صتثمارية  البنكية  املنتجات  من  متنوعة  جمموعة  يوفر  اإذ 

املالية املبتكرة للعمالء من ال�صركات واالأفراد.
كوجهة  دب��ي  نا�صداك  تختار  التي  الكويتية  ال�صركات  اأع��داد  تزايد  ويعك�س 
االإمارات  املالية يف  االأ���ص��واق  بن  التعاون  وت��رية  ت�صارع  بها  ال�صكوك  الإدراج 
يف  عامليا  الرائدة  البور�صة  بو�صفها  دبي  نا�صداك  مكانة  يعزز  كما  والكويت 
من  اأمريكي  دوالر  مليار   46.31 قدرها  ا�صمية  بقيمة  ال�صكوك  اإدراج���ات 

جهات اإ�صدار يف منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا وخارجها.
املايل  دب��ي  مركز  حمافظ  كاظم  عي�صى  �صعادة  اجلر�س  ق��رع  احتفال  ح�صر 
ورئي�س جمل�س  االإ�صالمي  االقت�صاد  لتطوير  دبي  عام مركز  واأم��ن  العاملي 
الواحد  عبد  اإىل  باالإ�صافة  ورب��ة  بنك  ممثلي  وك��ب��ار  امل��ايل  دب��ي  �صوق  اإدارة 
التنفيذي  الرئي�س  علي  وحامد  دب��ي  نا�صداك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الفهيم 

لنا�صداك دبي.
وقال الغامن يف ت�صريح �صحايف له اإن : جناح اإ�صدارنا من ال�صكوك يف جذب 
اأفريقيا وخارجها  م�صتثمرين من الكويت ومنطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال 
يعك�س ثقة ال�صوق يف ا�صرتاتيجية بنك وربة للنمو والتطور يف جميع جماالت 
لل�صركات  امل�صرفية  واخل��دم��ات  واخل��زان��ة  اال�صتثمار  ذل��ك  االأع��م��ال مب��ا يف 
نا�صداك  بها  تتميز  التي  امل�صتوى  االإدراج رفيعة  بيئة  اأن  واأ�صاف   . واالأف��راد 
والعاملين  االإقليمين  امل�صتثمرين  مع  الوثيقة  �صالتها  ذل��ك  يف  مبا   � دب��ي 
� توفر دعما مهما لهذه املبادرة املعنية بجمع  ومعايريها التنظيمية العاملية 
روؤو�س االأموال. واأكد �صعادة كاظم اأن اختيار بنك وربة لدبي الإدراج �صكوكه 
يعزز من �صالت التعاون الوثيقة بن اأ�صواق راأ�س املال الكويتية واالإماراتية 
مما يوفر فر�صا جذابة جلهات االإ�صدار وامل�صتثمرين على حد �صواء ويدعم 
العالقات االقت�صادية االأو�صع نطاقا بدول جمل�س التعاون اخلليجي. واأ�صار 
اإىل اأن هذا االإدراج يعزز اأي�صا من النمو الذي ت�صهده دبي بو�صفها العا�صمة 
ال�صمو  �صاحب  اأطلقها  التي  للمبادرة  وفقا  االإ�صالمي  لالقت�صاد  العاملية 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي “رعاه اهلل« .

•• اأبوظبي-وام:

للت�صنيف  االإم�����������ارات  ه��ي��ئ��ة  اأع���ل���ن���ت 
العام  م��ن  االأول  ال��رب��ع  اأن  “ت�صنيف” 
اإجن���ازات كبرية متثلت يف  احل��ايل �صهد 
موؤ�ص�صات  م��ع  ا�صرتاتيجية  ات��ف��اق��ي��ات 

وطنية ودولية.
خالل  م��ن  ع��الق��ات��ه��ا  ت�صنيف  وع����ززت 
�صراكات مع هيئات ت�صنيف اأخرى مثل 
 Lloyd« االإجنليزية  الت�صنيف  هيئة 
الت�صنيف  وه���ي���ئ���ة   »Register
الت�صنيف  وهيئة   »ABS« االأمريكية 
االإيطالية »RINA« وذلك من خالل 

م�صاريع خمتلفة.
ال�صفينة  ت�صليم  يف  ت�صنيف  وجن��ح��ت 
التابع للقوات  اأريلة  االأوىل من م�صروع 
ت�صنيف  بنائها  ن��ف��ذت  وال��ت��ي  امل�صلحة 
اب��ت��داء م��ن و���ص��ع املخططات  ب��ال��ك��ام��ل 
وجتهيزها  البناء  اأع��م��ال  اإك��م��ال  وحتى 

لالإبحار.
ومت��ث��ل ه����ذه اخل���ط���وة ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف 
ت�صنيف  تقدمها  التي  اخلدمات  جمال 
�صناعة  يف  ا�صرتاتيجيا  �صريكا  لتكون 
طيفا  ت�صمل  التي  الوطنية  ال�صفن  بناء 
وا���ص��ع��ا م��ن ق��ط��اع��ات ال�����ص��ن��اع��ة ابتداء 
باأكرب  بقوارب ال�صيد واليخوت وانتهاء 
من�صات التنقيب عن النفط والغاز التي 

ت�صدر حول العامل. وقال املهند�س را�صد 
احلب�صي الرئي�س التنفيذي لت�صنيف ان 
“ت�صنيف”  للت�صنيف  االإم����ارات  هيئة 
ان��ط��ل��ق��ت ك��م�����ص��روع وط��ن��ي ي��ه��دف اإىل 
وا�صرتاتيجية  �صناعية  متكن قطاعات 
ال���دول���ة م���ن خ���الل تعزيز  م��ت��ن��وع��ة يف 
القيا�صية  وامل��ع��اي��ري  التقنية  اخل����ربات 
باأيدي وطنية واأ�صبح لنا ب�صمة وا�صحة 
جمال  يف  القيا�صية  املعايري  تطوير  يف 
اأطلقنا معيار  ال�صناعات البحرية حيث 
�صحارى ل�صناعة ال�صفن التي تعمل يف 

املياه الدافئة.
�صهادات  اإ���ص��دار  م�صوؤولية  ن��ت��وىل  كما 
املطابقة للكود االإم��ارات لليخوت االأول 
من نوعه يف العامل وال�صادر عن الهيئة 
االحتادية للنقل البحري والربي.. كما 
مت اعتمادنا الإ�صدار �صهادات املعاينة يف 
دول جمل�س التعاون والعديد من الدول 
يف  للخربة  بيتاً  اليوم  ومنثل  العربية.. 
جمال �صهادات اجلودة القيا�صية و�صمان 
االأعمال وهي اأحدى اأهم املتطلبات التي 
ال�صناعي  ال��ق��ط��اع  ب��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  ت��رت��ق��ي 

والتجاري يف الدولة اإىل العاملية.
تظهر  االأول  ال��رب��ع  ن��ت��ائ��ج  ان  واأ����ص���اف 
م�صروعاتنا  يف  وتنوعا  ملحوظا  تقدما 
ال��ت��ي ت��خ��دم ع����دة ق��ط��اع��ات وجم����االت 
معتربا ال�صراكة مع “جاهزية” خطوة 

هامة ت�صاهم بتوفري دميومة القطاعات 
احل��ي��وي��ة وم���راف���ق ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف 
ال��دول��ة مل��واج��ه��ة ال���ك���وارث وف���ق اأف�صل 

املعايري القيا�صية العاملية.
واملوا�صفات  الفنية  املعايري  نوفر  وق��ال 
ال�صفن  ب��ن��اء  على  ل��الإ���ص��راف  القيا�صية 
ونعترب اأن موقع دولة االإم��ارات يف قلب 
الطرق التجارية يفتح لها املجال لتكون 

ال�����ص��ف��ن يف العامل  اأك����رب م�����ص��ن��ع��ي  م���ن 
لنتعدى  اإ���ص��اف��ي��ة  خ���ط���وات  وخ���ط���ون���ا 
يف  ون�صاهم  التقليدية  ال�صفن  �صناعة 
ال�صناعات  ج��دي��دة يف جم��ال  اب��ت��ك��ارات 
م�صاهمة  ان  اىل  واأ������ص�����ار  ال���ب���ح���ري���ة. 
يعد   Seahorse م�صروع  يف  ت�صنيف 
اأمام  ج��دي��دة  اآف���اق���ا  تفتح  ن��وع��ي��ة  نقلة 
الفاخرة  للم�صاكن  ال��ع��ق��اري  التطوير 

املائية  الواجهات  على  واملطلة  واملبتكرة 
القطاع  ه����ذا  اأن  اع���ت���ق���اده  ع���ن  م��ع��رب��ا 
�صي�صهد طلبا كبريا يف ال�صنوات القادمة 
اإطالقها  يف  نبحث  ا�صرتاتيجية  �صمن 
بالن�صبة  ل��ل��خ��ربة  ب��ي��ت��ا  ل��ن��ك��ون  ق��ري��ب��ا 
وال�صياحي  العقاري  التطوير  ل�صركات 
املعتمد على تطوير وا�صتثمار الواجهات 

البحرية.

هولندا توؤكد م�صاركتها يف اإك�صبو 2020 دبي
للنا�س االطالع على  نافذة تتيح  الب�صري، 
احللول واملنتجات والتقنيات التي �صرت�صم 
ثالثة  ع��رب  ال��ب�����ص��ري��ة،  م�صتقبل  م��الم��ح 
مو�صوعاته  مت���ث���ل  م���رتاب���ط���ة  جم������االت 
الفرعية الثالثة وهي: “الفر�س والتنقل 

واال�صتدامة«.
اآل  �صعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  �صمو  ورح���ب 
الإك�صبو  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم، 
2020 دبي، مب�صاركة هولندا يف املعر�س 
امل�����ص��ارك��ة من  ت��اأك��ي��د  ل���دى ت�صلمه ر���ص��ال��ة 
����ص���ع���ادة/ ف����ران����ك م���ول���ن ���ص��ف��ري مملكة 
العربية  االإم��������ارات  دول�����ة  ل����دى  ه���ول���ن���دا 
املنا�صبة:  ه���ذه  ���ص��م��وه يف  وق����ال  امل��ت��ح��دة. 
منرباً  دب��ي   2020 اإك�صبو  ي�صكل  ���ص��وف 
برمته  ال��ع��امل  مظلته  حت��ت  يجمع  دول��ي��اً 
اإليه  تو�صل  ما  واأح��دث  باأف�صل  لالحتفاء 
وابتكارات  اإب���داع���ات  م��ن  ال��ب�����ص��ري  ال��ع��ق��ل 
فر�صة  �صيوفر  كما  امل��ج��االت،  خمتلف  يف 
حقيقية للتعاون والعمل يداً بيد من اأجل 
لبع�س من  فعالة  ح��ل��ول  وت��ط��وي��ر  اإي��ج��اد 
اإحلاحاً  التحديات  واأك���رث  امل�صكالت  اأب���رز 
التي تواجه العامل حا�صراً وم�صتقباًل. وال 

�صك اأن تاأكيد هولندا م�صاركتها يف املعر�س 
الإك�صبو  وا�صتعداداتنا  جهودنا  يعزز  �صوف 
و����ص���رح معايل  ب���ع���ده.  وم���ا  دب���ي   2020
�صوف  هولندا:  وزراء  رئي�س  روت���ه،  م��ارك 
اإيجابية  ر�صالة  دبي   2020 اإك�صبو  يوجه 
العامل  ويف  املنطقة  ه���ذه  يف  اجل��م��ي��ع  اإىل 
كله، عرب تبادل اأف�صل املعارف واخلربات. 
لها  ي��ك��ون  م�صاهمة  ت��ق��دمي  اإىل  ونتطلع 
مع  والعمل  االإيجابية،  ر�صالتكم  يف  قيمة 
دبي.    2020 اإك�صبو  جن��اح  على  ب��الدك��م 
واأ����ص���اف ���ص��ع��ادة ال�����ص��ف��ري م���ول���ن: كانت 
هولندا من اأوائل الدول التي اأعلنت دعمها 
يف  دويل  اإك�صبو  اأول  ال�صت�صافة  دب��ي  مللف 
ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة امل��ه��م��ة م��ن ال���ع���امل، وياأتي 
اإعالن امل�صاركة اليوم ليوؤكد جمدداً دعمنا 
دبي.   2020 الإك�صبو  واملتوا�صل  الثابت 
لهولندا  ميكن  ال  قّيمة  فر�صة  ف��اأم��ام��ن��ا 
وت�صليط  ا�صتعرا�س  اأج��ل  م��ن  تفّوتها  اأن 
على  وق��درت��ه  بلدنا  اإم��ك��ان��ات  على  ال�صوء 
االن�صمام  وك���ذل���ك  واالإجن��������از،  االب���ت���ك���ار 
ال��ع��امل كافة،  اأن��ح��اء  اأخ���رى م��ن  اإىل دول 
اإ�صراقاً  اأك��رث  م�صتقبل  بناء  يف  للم�صاهمة 

وا�صتدامًة للب�صرية جمعاء.  
ي��اأت��ي ه��ذا االإع����الن بعد ال��زي��ارة االأخرية 
اقت�صادي رفيع  اإماراتي  التي قام بها وفد 
�صعيد  بن  �صلطان  برئا�صة معايل  امل�صتوى 
املن�صوري، وزير االقت�صاد بدولة االإمارات، 

اإىل هولندا. 
منتدى  معاليه  ح�صر  ال��زي��ارة،  اإط���ار  ويف 
االب��ت��ك��ار وامل�����دن ال��ذك��ي��ة، ب��رف��ق��ة معايل 
االقت�صادية  ال�����ص��وؤون  وزي��ر  ك��ام��ب،  هينك 
الوزيران  وناق�س  الهولندية.  باحلكومة 
ال��ع��الق��ات االق��ت�����ص��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة بن 
للتعاون  املمكنة  الفر�س  وبحثا  البلدين 
الطاقة  تكنولوجيا  ق��ط��اع��ات  يف  بينهما 

والغذاء والنقل واخلدمات اللوج�صتية.
ب�صاأن  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  اجل���ان���ب���ان  ووّق������ع 
التعاون  اأوج���ه  تعزيز  اإىل  ت��رم��ي  االب��ت��ك��ار 
وم�������ص���ارك���ة امل���ع���رف���ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا بن 
البحث  وم��وؤ���ص�����ص��ات  االأع����م����ال  ق��ط��اع��ات 

العلمي والهيئات احلكومية يف البلدين. 
ورحب معايل �صلطان بن �صعيد املن�صوري 
باإعالن هولندا التزامها بامل�صاركة يف اإك�صبو 
2020 دبي قائاًل: “جتمع دولة االإمارات 

•• دبي-الفجر: 

تاأكيد  ال��ي��وم  دب���ي   2020 اإك�����ص��ب��و  اأع��ل��ن 
العاملي  احل�����دث  يف  م�����ص��ارك��ت��ه��ا  ه���ول���ن���دا 
امل��رت��ق��ب، ع���رب ر���ص��ال��ة م���ن رئ��ي�����س وزراء 
�صاحب  اإىل  موجهة  روت��ه،  م��ارك  هولندا 
اآل مكتوم،  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، 

حاكم دبي “رعاه اهلل«.
العام  احتلت  التي  هولندا،  م�صاركة  وتاأتي 
املا�صي املرتبة التا�صعة على موؤ�صر االبتكار 
ابتكاراً،  االأك������رث  ل���الق���ت�������ص���ادات  ال���ع���امل���ي 
الرامية  االإم�����ارات  دول���ة  م�صاعي  ل��ت��دع��م 
االأوىل  الع�صر  ال��دول  �صمن  تكون  اأن  اإىل 
 .2021 ع��ام  املجال بحلول  ه��ذا  يف  عاملياً 
من  �صل�صلة  معاً  و�صعا  اأن  للبلدين  و�صبق 
امل�صاركة  فيها  مبا  واخلطوات،  االإج���راءات 
يف اإك�صبو 2020 دبي، من اأجل العمل معاً 
والتعاون عن كثب يف عدد من القطاعات. 

حدث  اأول  دب���ي   2020 اإك�����ص��ب��و  ���ص��ي��ك��ون 
من نوعه يقام يف منطقة ال�صرق االأو�صط 
واأف��ري��ق��ي��ا وج���ن���وب اآ���ص��ي��ا، و���ص��ي��وف��ر عرب 
مو�صوعه الرئي�صي، توا�صل العقول و�صنع 
ورعاية  ل��دع��م  حقيقية  من�صة  امل�صتقبل، 
التعاون الدويل.  االإبداع واالبتكار وتعزيز 
باالإبداع  يحتفي  ال���ذي  احل���دث  و�صيقدم 

العربية املتحدة بهولندا عالقات اقت�صادية 
وجتارية قوية، حيث يتمتعان مبكانة رائدة 
يف منطقتيهما؛ كونهما مركزين رئي�صين 
بالفعل  لدينا  واأ���ص��اف  الت�صدير.  الإع���ادة 
وال�صوؤون  ال��ن��ق��ل  جم���ال  يف  وث��ي��ق  ت��ع��اون 
اللوج�صتية ويف جمال االبتكار. وي�صرنا اأنه 
اإك�صبو  اأن ن�صيف بند  اأ�صبح باإمكاننا االآن 
2020 دبي اإىل قائمة املجاالت التي نعمل 

فيها �صويا.
غري  اخلارجية  التجارة  حجم  و�صل  وق��د 
 2015 ال��ع��ام  يف  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ن  النفطية 
عدد  ب��ل��غ  ب��ي��ن��م��ا  دره������م،  م��ل��ي��ار   11 اإىل 
غرفة  ل��دى  امل�صجلة  الهولندية  ال�صركات 
�صركة.   200 اأك��رث من  املا�صي  العام  دبي 
اجلالية  تعداد  اأن  اإىل  التقديرات  وت�صري 
يبلغ نحو  االإم������ارات  دول���ة  ال��ه��ول��ن��دي��ة يف 

5000 مواطن هولندي.
�صمن  عالقاتهما  تعزيز  ال��ب��ل��دان  وي��اأم��ل 
الرعاية  ب��ي��ن��ه��ا  م����ن  اأخ��������رى،  ق���ط���اع���ات 
بن  الرحمن  عبد  معايل  وك��ان  ال�صحية. 
ال�����ص��ح��ة ووقاية  ال��ع��وي�����س، وزي����ر  حم��م��د 
املجتمع، قد بحث مع �صعادة فرانك مولن، 
موؤخراً  ال��دول��ة،  يف  هولندا  مملكة  �صفري 
تعزيز التعاون بن البلدين يف هذا املجال 
ال�صحة  وزي��ري  بن  مرتقب  اجتماع  قبل 

االإماراتي والهولندي يف ال�صهر املقبل.

 ت�صهيالت »الهام�س« تقفز اإىل 31 مليار درهم يف �صوقي دبي واأبوظبي خالل �صهرين
•• اأبوظبي-وام: 

املالية  الت�صهيالت  بالهام�س”  التداول  قيمة  بلغت 
“ يف �صوقي اأبوظبي ودبي املالين 31 مليار درهم 
 2017 ال��ع��ام  اأول �صهرين م��ن  و���ص��راء خ��الل  بيعا 
اأعلى م�صتوى لها منذ بدء تقدمي اخلدمة يف  وهو 
واأظهر حتليل لوكالة اأنباء االإمارات   . العام 2008 
وفرباير  ي��ن��اي��ر  ���ص��ه��ري  يف  ال��ه��ام�����س  ت�صهيالت  اأن 
الت�صهيالت  اإجمايل  %37.3 من  �صكلت  املا�صين 
للعمالء  املرخ�صة  الو�صاطة  �صركات  قدمتها  التي 
 83 2016 والتي و�صلت قيمتها نحو  العام  طيلة 

مليار درهم .

وك�صفت االإح�صائيات الر�صمية اأن نحو 30 % من 
باتوا يعتمدون  االإماراتية  املال  اأ�صواق  املتداولن يف 
تقدمها  ال��ت��ي  ب��ال��ه��ام�����س  ال���ت���داول  ت�صهيالت  ع��ل��ى 
لتنفيذ �صفقاتهم خا�صة  ملمار�صة  الو�صاطة  �صركات 

على امل�صتوى الق�صري الذي ي�صتهدف امل�صاربة .
الن�صبة  اإن  امل���ايل  اأب���و حمي�صن اخل��ب��ري  وائ���ل  وق���ال 
املالية  االأ����ص���واق  يف  امل��ت��داول��ة  ال�صيولة  م��ن  االأك���رب 
االإماراتية يتم متويلها من خالل ت�صهيالت الهام�س 
�صهدته  ال����ذي  ال��ت��ط��ور  م���دى  يعك�س  ال����ذي  االأم����ر 
مقارنتها  ح��ال  يف  املا�صية  ال�صهور  خ��الل  اخل��دم��ة 

باملرحلة ال�صابقة .
امل�صتثمرين  كبريا من  ع��ددا  اأن  اأب��و حمي�صن  واأك��د 

لتمويل  م�������ص���درا  اخل����دم����ة  يف  ي������رون  اأ����ص���ب���ح���وا 
وذلك  زه��ي��دة  بكلفة  املالية  االأ���ص��واق  ت��داوالت��ه��م يف 
اأخرى  بدال من اللجوء اىل االإقرتا�س من م�صادر 

بكلفة عالية .
ووفقا لالإح�صائيات الر�صمية فاإن الت�صهيالت املالية 
امل�صجلة خالل �صهري يناير وفرباير املا�صين �صكلت 
نحو %30 من اإجمايل قيمة ال�صفقات املربمة يف 
ال�صوقن يف ذات الفرتة والتي بلغت 103 مليارات 
درهم بيعا و�صراء . كانت هيئة االوراق املالية وال�صلع 
يف  بالهام�س  ب��ال��ت��داول  خا�صة  نظاما  اأ���ص��درت  ق��د 
يكن  االإق��ب��ال على اخلدمة مل  اأن  اإال   2008 العام 
بداأت  حيث   2013 ال��ع��ام  حتى  املطلوب  بامل�صتوى 

ذلك  بعد  وتريته  ارتفعت  اأن  لبث  ما  ن�صاطا  ت�صهد 
على نحو الفت للنظر . ومبوجب التداول بالهام�س 
ال�صوقن  ال��ع��ام��ل��ة يف  ال��و���ص��اط��ة  ل�����ص��رك��ات  ي�����ص��م��ح 
االأوراق  يف  عمالئها  ا�صتثمارات  من  ن�صبة  بتمويل 
اأخرى  �صمانات  اأي  اأو  االأوراق  تلك  ب�صمان  املالية 
وال�صلع اخلا�س يف  املالية  االأوراق  لقرار هيئة  وفقا 

التداول بالهام�س.
وح�صب اإح�صائيات هيئة االأوراق املالية وال�صلع فقد 
ارتفاع  مع  بالهام�س  ال��ت��داول  على  الن�صاط  تزامن 
عدد �صركات الو�صاطة التي تقدم اخلدمة والتي بلغ 
عددها مع نهاية العام 2016 نحو 31 �صركة من 

اجمايل 47 �صركة عاملة يف االأ�صواق .
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 اعــــــــــالن بالن�ســــر         

ليكن معلوما للجميع ال�صيد/ عبداهلل كايد ح�صن احمد االإمارات اجلن�صية : ب�صفته مالك 
: الرمادي لتجارة االدوات ال�صحية والكهربائية ، رخ�صة رقم 554009 مقرها مدينة كلباء 
يرغب يف تنازل ح�صته البالغة 49% وذلك اىل ال�صيد/ اني�س الرحمن حممد ا�صغر مياه 

بنجالدي�س اجلن�صية  
التعديالت : - تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل  ذ م م 
- تغيري اال�صم التجاري اىل ق�صر اجلواهر ملقاوالت البناء - ذ م م   

وعمال بن�س املادة )14(  فقرة )5(  من القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013م  يف �صان 
الكاتب العدل.  فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم واإنه �صوف يتم امل�صادقة على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور باالعالن التباع االجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

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

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيد/  
الت�صديق  االإم���ارات   وطلب   : النقبي - اجلن�صية  �صامل خمي�س حممد  عبداهلل 
من  واملرخ�س  اللوؤلوؤية  خمبز  التجاري  اال�صم  يف  )تنازل(  يت�صمن  حمرر  على 
دائرة التنمية االقت�صادية يف  ال�صارقة رخ�صة مهنية رقم 724318 ال�صادر بتاريخ 
2014/4/15 يف دائرة التنمية االقت�صادية بخورفكان. اىل ال�صيدة/ �صندية را�صد 
�صامل الظنن ، اجلن�صية : االإم��ارات -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�صاء ا�صبوعن من تاريخ ن�صر هذا االعالن
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيد/  
عبداهلل �صامل خمي�س حممد النقبي - اجلن�صية : االإمارات   وطلب الت�صديق على 
واالر�صيات  التك�صية  ملقاوالت  امل��رام  التجاري  اال�صم  يف  )تنازل(  يت�صمن  حمرر 
واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�صارقة رخ�صة جتارية رقم : 550708  
ال�صادر بتاريخ 2007/3/4 يف دائرة التنمية االقت�صادية بخورفكان. اىل ال�صيد/ 
، اجلن�صية : االإم��ارات -  ليكن معلوما للجميع بان  �صندية را�صد �صامل الظنن 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعن من تاريخ ن�صر هذا االعالن
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
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  اعـــــــــالن تغيري ا�سم

تقدم املواطن/ )حممود �صيف حممد حممود الرميثي(  بطلب 
اىل حمكمة بني يا�س االبتدائية - ق�صم التوثيقات بتغيري ا�صمه 

من )حممود( اىل)حمود(  
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�صم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر االعالن.
حنان جمعة ال�سعدي   - كاتب عدل 

عبد الإله املتني - قا�سي اإبتدائي           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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انذار عديل بالن�سر

 رقم 2017/1731
املنذر : اخلدمات العقارية 

املنذر اليه  : اخلزر للخدمات الفنية - �س ذ م م - جمهول حمل االقامة 
تتوجه املنذرة بهذا االنذار للمنذر اليه ب�صداد املرت�صد عليه من بدل االيجار بذمته 
مع مراجعة املنذرة لتحرير عقد ايجار جديد وت�صليمها بدل االيجار عن ال�صنة 
ا�صتالمكم لهذا االخطار  تاريخ  االيجارية اجلديدة وذلك خالل �صهر واحد من 
اللزامكم  دب��ي  يف  االي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  م��رك��ز  اىل  للجوء  اآ�صفن  �صن�صطر  واال 
بال�صداد مع االخالء وحفظ حق املنذرة يف  املطالبة بالتعوي�س عن اال�صرار التي 

تتعر�س لها جراء التاأخري يف ال�صداد مع حتميلكم بالر�صوم وامل�صاريف.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 490
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/ كارمن �صمري نعمه ، �صورية  اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ اأحمد كرمي احلاجي يو�صف ، �صوري اجلن�صية 

وذلك يف الرخ�صة التجارية ملحمة ن�صيم الوادي رخ�صة جتارية رقم : 514456 
-  مت تغيري وكيل اخلدمات 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 489
البيع  يف  ترغب  اجلن�صية  بريطانية   - اقبال  ناز  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
للياقة  الدائم  ال�صباب  )مركز  الرخ�صة  يف    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل 
وال�صيد/   )555029( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتجميل(  البدنية 

جيتا نيجي�س كومار �صومان - هندية اجلن�صية، 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 491
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ نامان ميهتا ديليب كومار - هندي  اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ عامر خالد فتاحي - �صوري اجلن�صية وال�صيد/ �صعيد مالك ع�صاف - �صوري 
اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماة/ ور�صة امداد ل�صيانة ال�صيارات( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم : 732446 

ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة 
تعديالت اخرى :- مت تغيري ال�صكل القانوين للرخ�صة من )موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات( لي�صبح )�صراكة اعمال 
مهنية بوكيل خدمات( - مت تغيري اال�صم التجاري من اال�صم القدمي )ور�صة امداد ل�صيانة ال�صيارات( لي�صبح )منجرة 
امداد( - مت تغيري الن�صاط التجاري حيث كان الن�صاط القدمي )�صمكرة املركبات ، ا�صالح مكيفات هواء ال�صيارات ، 

ا�صالح ميكانيكي للمركبات ، ا�صالح كهرباء ال�صيارات ، دهان ور�س املركبات( لي�صبح )منجرة - ور�س النجارة(. 
. فقد  العدل  الكاتب  �صان  ل�صنة  2013 يف  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا االعالن 

فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 488
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ خمي�س علي خمي�س علي - اإماراتي  اجلن�صية يرغب يف البيع 
 - اهلل  مفيظ  عامل  بهار  حممد  ال�صيد/  اىل  ح�صة    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل 
بنغالدي�صي اجلن�صية يف الرخ�صة التجارية : بنت احل�صن خلياطة وتظريز العبايات - ترخي�س 
وتغيري  عليها  خدمات  وكيل  ودخوله  الخر  الرخ�صة  �صاحب  تنازل  مت  حيث   -  )605613( رقم 
ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات وا�صافة الن�صاط وذلك من   
والن�صاط من : خياطة العبايات وال�صيل - اىل خياطة العبايات وال�صيل ، تف�صيل وخياطة املالب�س 
الن�صائية  - وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 486
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممود كوفابوراث حمزة اكاالت ، هندي  اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل احل�ص�س  البالغة 100%  يف بقالة املنتزة االخ�صر ، مبوجب رخ�صة 

رقم )556066( وذلك اىل ال�صيد/ نزير اجناالت ارمو مارتاندان ، هندي اجلن�صية  
تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�صة الخر. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعن  بعد  اليه  امل�صار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 487
اجلن�صية  هندي    ، فاليا  �صوبي  كانداتيل  فاليا  جم�صري  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  يف الرخ�صة التجارية امل�صماة / جنمة 
البحرية لتجارة احلا�صوب( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )729588( ، تاأ�ص�صت 
عبدالعزيز  �صمري  ال�صيد/  من  لكل  وذلك   )522531( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة 

عبدالعزيز حيدرو�س كونهي - هندي اجلن�صية 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعن  بعد  اليه  امل�صار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
   يف  الدعوى 2016/2906 جتاري جزئي - دبي      

املعلن اليه / املدعي عليها االوىل / �صركة املر�صاة الذهبية للتجارة العامة 
املدعي عليه الثاين : رام جوباالن ناير - بناء على تكليفنا من قبل حمكمة 
دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الثالثاء املوافق 
للخربة  االول  االجتماع  لعقد  العا�صرة �صباحا  ال�صاعة  2017/3/28 يف متام 
الفجر  مبنى   ، املطار  �صارع   ، ديره   - دبي   : يف  الكائن  مكتبنا  مبقر  وذلك  
، هاتف  ال�صريع  للربيد  اأرامك�س  �صركة  ، مقابل   119 رقم  ، مكتب  لالعمال 
)042555155( ، فاك�س )042555151( -  لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم 

قانونا حل�صور االجتماع مع اإح�صار كافة امل�صتندات املتعلقة بالدعوى 
اخلبري / �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد بوزارة العدل 449      

 دعوة حل�سور 
    الجتماع الول للخربة

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
اعالن املتنازع �سدها / ني�سو يعقوب �سيفي �سيفي

يف الدعوى رقم 2016/103 نزاع تعيني خربة مدين
مبوعد اإجتماع خربة  

املحا�صبية  اأعمال اخلربة  بدء  �صلطان اخل�صر عن  يعلن اخلرب احل�صابي : حممد علي 
مبوجب احلكم ال�صادر عن ال�صادة/مركز ت�صوية للمنازعات الودية  بتاريخ 2016/12/20 
يف النزاع رقم  2016/103 نزاع تعين خربة مدين - ويعلن املتنازع �صدها/ني�صو يعقوب 
يوم  وذلك  م�صتندات  من  لديها  ما  كافة  لتقدمي  خربة  اإجتماع  مبوعد  �صيفي  �صيفي 
الثالثاء  املوافق 2017/3/28  يف متام ال�صاعة الرابعة ع�صرا   وذلك مبقر مكتب اخلبري 
توكيل   - لل�صيارات  العربية  ال�صركة  خلف  مكاتب،  بناية  ديرة   - دبي  امارة  يف  والكائن 

ني�صان - الطابق التا�صع مكتب 910
تليفون /2947002-04 ، فاك�س / 04-2947003

اخلبري / حممد علي اخل�سر  

مكتب ا�سل املعايري لتدقيق احل�سابات 
اخلبري/ حممد اخل�سر  

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
مذكرة اعالن املدعي عليه بحكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

اىل املدعي عليه/ ار���س احلجاز ملقاوالت البناء - �س ذ م م  - جمهول حمل االقامة 
نعلنكم باأن املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/1/16  يف الدعاوي املذكورة 

ل�صالح املدعن بالزام املدعى عليها بان توؤدي.

وامرت  منها  ن�صيبهم  م��ن  امل��دع��ن  واع��ف��ت  امل�صاريف  م��ن  باملنا�صب  ال��ط��رف��ن  وال��زم��ت 
قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما   - طلبات  م��ن  ذل��ك  م��اع��دا  ورف�صت   ، ات��ع��اب  يف  باملقا�صة 

لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعبتارا من اليوم التايل ن�صر هذا االعالن
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
2016/6398 عمايل جزئي  
2016/6399 عمايل جزئي 
2016/6401 عمايل جزئي 
2016/6404 عمايل جزئي 
2016/6405 عمايل جزئي 
2016/6400 عمايل جزئي 

م
1
2
3
4
5
6

ا�صم املدعي
غالم عبا�س عبداخلالق

طارق رحام علي
ليتون راى �صويلي�س راي 

حممد �صيزيل مياه �صم�صو مياه
موين الل بي�صوا�س جرييندرا بي�صوا�س

جولنار جان غول رحيم 

املبلغ املحكوم له  
16447 درهم + تذكرة العودة  
19452 درهم + تذكرة العودة 
20610 درهم + تذكرة العودة 
17541 درهم + تذكرة العودة 
20626 درهم + تذكرة العودة 
19846 درهم + تذكرة العودة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

اعالن جمموعة ) بالن�سر)      
                      اىل املنفذ �صدها:  رينجر�س انرتنا�صيونال خلدمات التنظيف   مبا 
ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�صحة بالك�صف ادناه- وذلك اللزامك ب�صداد 
املبالغ املو�صحة به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �صتتخذ 

االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�صم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
1133 درهم

1133 درهم

13310 درهم

13458 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 

حممد االأمن عبد اخلالق

حممد ابو احل�صن حممد 
مياه 

 2017/349
تنفيذ عمايل

 2017/351
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
اإعالن بالن�سر

رقم 2017/1723   
املنذر / عادل جمال بيك ، هندي اجلن�صية

املنذر اليه : رم�صان كمال ابراهيم �صالمة ، م�صري اجلن�صية 
املو�صوع : طلب اإعالن بالن�صر يف االنذار العديل حتت املحرر رقم 56271/1/2017 

بتاريخ 2017/3/9 
1- حيث ان االنذار العديل رقم املذكورة اعاله )مت ل�صق االعالن(

2- وحيث ان املنذر يرغب يف اإعالن املنذر اليه بوا�صطة الن�صر 
باإخطاره  اليه  املنذر  اإع��الن  على  املوافقة  �صعادتكم  من  املنذر  يلتم�س   -  : لذلك 

باالنذار العديل املذكور اعاله بوا�صطة الن�صر باإحدى ال�صحف اليومية املحلية. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعــــــــــالن بالن�سر

االإم����ارات   ، ال�صام�صي  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  ال�صيد/  للجميع  معلوما  ليكن 
رقم  رخ�صة   ، وامل�����ص��روب��ات  لالغذية  العاملية  يونايتد   : �صريك  ب�صفته   ، اجلن�صية 
626493 ،  مقرها مدينة كلباء يرغب يف تنازل ح�صته البالغة 50% وذلك اىل ال�صيد/ 
خالد ابراهيم عبداهلل عي�صى املزروعي - االإمارات اجلن�صية  - التعديالت : - تغيري 
ال�صكل القانوين من �صركة اعمال مهنية اىل موؤ�ص�صة فردية. وعمال بن�س املادة )14(  
فقرة )5(  من القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013م  يف �صان الكاتب العدل.  فقد 
امل�صار الهي  اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم واإنه �صوف يتم امل�صادقة على االج��راء 
بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكور باالعالن التباع االجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

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

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعــــــــــالن بالن�سر

االإم���ارات   ، الزعابي  خمي�س  حممد  عبيد  مطر  ال�صيد/  للجميع  معلوما  ليكن 
 550097  : رق��م  رخ�صة   : العنب  كافترييا   : املوؤ�ص�صة  مالك  وب�صفته  اجلن�صية 
ال�صيد/  اىل  وذل��ك   %100 البالغة  ح�صته  تنازل  يف  يرغب  كلباء  مدينة  مقرها   -
ابراهيم �صليمان علي �صليمان �صنان ال�صرفاء - االإمارات اجلن�صية - التعديالت :  
وعمال بن�س املادة )14(  فقرة )5(  من القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013م  يف 
�صان الكاتب العدل.  فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم واإنه �صوف يتم امل�صادقة 
اي  االع���الن فمن لديه  ه��ذا  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوعن  بعد  الهي  امل�صار  االج���راء  على 
التباع  باالعالن  املذكور  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  على  اعرتا�س 

االجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

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

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعــــــــــالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع ال�صيد/ ركن الدين بن رفيق الدين بنجالدي�س اجلن�صية  ب�صفته 
مالك افاميا لتجارة ادوات اخلياط واالقم�صة ، رخ�صة رقم : 558184 -  مقرها مدينة 
كلباء يرغب يف تنازل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/ خالد �صالح خلف �صالح 
الزعابي - االإمارات اجلن�صية - التعديالت : حتويل ال�صكل القانوين من وكيل خدمات 
اىل موؤ�ص�صة فردية  -  وعمال بن�س املادة )14(  فقرة )5(  من القانون االحتادي رقم 
)4( ل�صنة 2013م  يف �صان الكاتب العدل.  فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم واإنه 
االعالن  تاريخ هذا  ا�صبوعن من  بعد  الهي  امل�صار  االج��راء  امل�صادقة على  يتم  �صوف 
فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور باالعالن 

التباع االجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

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

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2016/2075 تنفيذ جتاري      
مو�صوع الق�صية : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2015/896 جتاري كلي ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره 1392015  درهم ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف - طالب االعالن : طالب 
التنفيذ : بنك دبي التجاري - املطلوب اعالنه : املنفذ �صده : 1- اأحمد حممود ح�صن علي 
اخلوري - ب�صفته الكفيل ال�صخ�صي - جمهول حمل االقامة.  مو�صوع االعالن : نعلنكم 
ا�صهم لدى �صوق ابوظبي لالوراق  باأنه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن 
املالية وهي كالتايل )م�صرف ابوظبي اال�صالمي عدد 100000 �صهم - �صركة الدار العقارية 
عدد 100000 �صهم - م�صر ال�صارقة اال�صالمي عدد 100000 �صهم - �صركة دانة غاز عدد 469 
�صهم - �صركة جمموعة �صوداتيل لالت�صاالت 100000 �صهم - بنك ابوظبي الوطني عدد 
8990 �صهم - وفاء للمبلغ املرت�صد وقدره )1349076.45 درهم(  هذا للعلم وذلك ملا جاء 

به ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2016/50 بيع عقار مرهون 
مو�صوع الق�صية : طلب اإذن بيع مال مرهون عبارة عن ال�صقة 610، بناية احلمري ، نخلة جمريا، 
على قطعة االر�س 1120 ، م�صاحتها 2158.92 قدم - دبي - مربع والت�صريح للبنك با�صتالم مبلغ 

3359843.22 درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
طالب االعالن : طالب التنفيذ : بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق االو�صط املحدود  

املطلوب اعالنه : املنفذ �صده /1- �صلمان احمد خان ا�صرار احمد خان - جمهويل حمل االقامة.  
�صكنية  �صقة  عبارة عن  وه��ي  اخلا�صة  اموالكم  على  مت احلجز  بانه  نعلنكم   : االإع��الن  مو�صوع 
- املنطقة : نخلة جمريا - رقم االر���س : 1120 - رقم املبنى : 1- ا�صم املبنى : احلمري - رقم 
الطابق : 6- رقم العقار : 610 - امل�صاحة : 200.57 مرت مربع - وفاء للمبلغ املطالب به وقدره 

)2.225.130/00( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/50  بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ �صده/1- �صلمان اأحمد خان ا�صرار احمد خان   جمهول حمل االقامة 
 : املحدود وميثله  االو�صط  ال�صرق  �صي  بي  ا�س  ات�س  بنك  التنفيذ/  ان طالب  مبا 
اآل علي -  قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2017/3/9   اأحمد ح�صن رم�صان 
اعالنكم ل�صداد قيمة املطالبة وقدرها )2.225.130/00( درهم خالل 30 يوم من 
تاريخ االعالن واال بيع العقار املبن او�صافه ادناه بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 
: نخلة  املنطقة   - �صكنية  �صقة   : العقار  نوع   - املدنية  295 من قانون االج���راءات 
جمريا - رقم االر�س : 1120 - رقم املبنى : 1- ا�صم املبنى : احلمري - رقم الوحدة 

: 610 - رقم الطابق : 6- م�صاحة العقار : 200.57 مرت مربع(  
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2016/111 بيع عقار مرهون 

مو�صوع الق�صية : طلب اإذن بيع مال مرهون عبارة عن ال�صقة 906، بناية دي ، الطابق 9 ، رقم 
املبنى 1 ، رقم االر�س 459 ، رقم البلدية 864-326 ، امل�صاحة )101.09( مرت مربع )1088.12( قدم 

مربع ، اجلداف ، دبي ، والت�صريح لطالب التنفيذ بكل طلباته يف الالئحة
طالب االعالن : طالب التنفيذ : بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق االو�صط املحدود  

املطلوب اعالنه : املنفذ �صده /1- برنادرد باتريك كونلون  - جمهويل حمل االقامة.  
بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن �صقة �صكنية-  : نعلنكم  االإع��الن  مو�صوع 
املنطقة : اجلداف - رقم االر�س : 459- رقم املبنى : 1- ا�صم املبنى D1 - رقم الوحدة : 906 
- رقم الطابق : 9- امل�صاحة : 101.09 مرت مربع وفاء للمبلغ املطالبة به )2.169.575.80( درهم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/109  بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ �صدهما/1- هاري كري�صنا جاي�صوال 2- �صوزان علي حممد �صلطان  
جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق 
ق��ررت حمكمة  اآل علي -   اأح��م��د ح�صن رم�صان   : امل��ح��دودة وميثله  االو���ص��ط 
وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�صداد  اعالنكم    2017/3/9 بتاريخ  االبتدائية  دب��ي 
)1.275.641.88( درهم خالل 30 يوم من تاريخ االعالن واال بيع العقار املبن 
او�صافه ادناه بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون االجراءات املدنية 
- نوع العقار : قطعة ار�س - املنطقة : الرب�صاء جنوب اخلام�صة - رقم االر�س 

: 931 - م�صاحة العقار : 7427.09 قدم مربع(  
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعــــــــــالن بالن�ســــر         

ليكن معلوما للجميع ال�صيد/ عبداهلل كايد ح�صن احمد االإمارات اجلن�صية : ب�صفته مالك 
: الرمادي لتجارة االدوات ال�صحية والكهربائية ، رخ�صة رقم 554009 مقرها مدينة كلباء 
يرغب يف تنازل ح�صته البالغة 49% وذلك اىل ال�صيد/ اني�س الرحمن حممد ا�صغر مياه 

بنجالدي�س اجلن�صية  
التعديالت : - تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل  ذ م م 
- تغيري اال�صم التجاري اىل ق�صر اجلواهر ملقاوالت البناء - ذ م م   

وعمال بن�س املادة )14(  فقرة )5(  من القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013م  يف �صان 
الكاتب العدل.  فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم واإنه �صوف يتم امل�صادقة على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور باالعالن التباع االجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

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

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيد/  
الت�صديق  االإم���ارات   وطلب   : النقبي - اجلن�صية  �صامل خمي�س حممد  عبداهلل 
من  واملرخ�س  اللوؤلوؤية  خمبز  التجاري  اال�صم  يف  )تنازل(  يت�صمن  حمرر  على 
دائرة التنمية االقت�صادية يف  ال�صارقة رخ�صة مهنية رقم 724318 ال�صادر بتاريخ 
2014/4/15 يف دائرة التنمية االقت�صادية بخورفكان. اىل ال�صيدة/ �صندية را�صد 
�صامل الظنن ، اجلن�صية : االإم��ارات -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�صاء ا�صبوعن من تاريخ ن�صر هذا االعالن
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيد/  
عبداهلل �صامل خمي�س حممد النقبي - اجلن�صية : االإمارات   وطلب الت�صديق على 
واالر�صيات  التك�صية  ملقاوالت  امل��رام  التجاري  اال�صم  يف  )تنازل(  يت�صمن  حمرر 
واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�صارقة رخ�صة جتارية رقم : 550708  
ال�صادر بتاريخ 2007/3/4 يف دائرة التنمية االقت�صادية بخورفكان. اىل ال�صيد/ 
، اجلن�صية : االإم��ارات -  ليكن معلوما للجميع بان  �صندية را�صد �صامل الظنن 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعن من تاريخ ن�صر هذا االعالن
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
  اعـــــــــالن تغيري ا�سم

تقدم املواطن/ )حممود �صيف حممد حممود الرميثي(  بطلب 
اىل حمكمة بني يا�س االبتدائية - ق�صم التوثيقات بتغيري ا�صمه 

من )حممود( اىل)حمود(  
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�صم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر االعالن.
حنان جمعة ال�سعدي   - كاتب عدل 

عبد الإله املتني - قا�سي اإبتدائي           

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

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
انذار عديل بالن�سر

 رقم 2017/1731
املنذر : اخلدمات العقارية 

املنذر اليه  : اخلزر للخدمات الفنية - �س ذ م م - جمهول حمل االقامة 
تتوجه املنذرة بهذا االنذار للمنذر اليه ب�صداد املرت�صد عليه من بدل االيجار بذمته 
مع مراجعة املنذرة لتحرير عقد ايجار جديد وت�صليمها بدل االيجار عن ال�صنة 
ا�صتالمكم لهذا االخطار  تاريخ  االيجارية اجلديدة وذلك خالل �صهر واحد من 
اللزامكم  دب��ي  يف  االي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  م��رك��ز  اىل  للجوء  اآ�صفن  �صن�صطر  واال 
بال�صداد مع االخالء وحفظ حق املنذرة يف  املطالبة بالتعوي�س عن اال�صرار التي 

تتعر�س لها جراء التاأخري يف ال�صداد مع حتميلكم بالر�صوم وامل�صاريف.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 490
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/ كارمن �صمري نعمه ، �صورية  اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ اأحمد كرمي احلاجي يو�صف ، �صوري اجلن�صية 

وذلك يف الرخ�صة التجارية ملحمة ن�صيم الوادي رخ�صة جتارية رقم : 514456 
-  مت تغيري وكيل اخلدمات 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 489
البيع  يف  ترغب  اجلن�صية  بريطانية   - اقبال  ناز  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
للياقة  الدائم  ال�صباب  )مركز  الرخ�صة  يف    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل 
وال�صيد/   )555029( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتجميل(  البدنية 

جيتا نيجي�س كومار �صومان - هندية اجلن�صية، 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 491
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ نامان ميهتا ديليب كومار - هندي  اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ عامر خالد فتاحي - �صوري اجلن�صية وال�صيد/ �صعيد مالك ع�صاف - �صوري 
اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماة/ ور�صة امداد ل�صيانة ال�صيارات( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم : 732446 

ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة 
تعديالت اخرى :- مت تغيري ال�صكل القانوين للرخ�صة من )موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات( لي�صبح )�صراكة اعمال 
مهنية بوكيل خدمات( - مت تغيري اال�صم التجاري من اال�صم القدمي )ور�صة امداد ل�صيانة ال�صيارات( لي�صبح )منجرة 
امداد( - مت تغيري الن�صاط التجاري حيث كان الن�صاط القدمي )�صمكرة املركبات ، ا�صالح مكيفات هواء ال�صيارات ، 

ا�صالح ميكانيكي للمركبات ، ا�صالح كهرباء ال�صيارات ، دهان ور�س املركبات( لي�صبح )منجرة - ور�س النجارة(. 
. فقد  العدل  الكاتب  �صان  ل�صنة  2013 يف  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا االعالن 

فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 488
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ خمي�س علي خمي�س علي - اإماراتي  اجلن�صية يرغب يف البيع 
 - اهلل  مفيظ  عامل  بهار  حممد  ال�صيد/  اىل  ح�صة    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل 
بنغالدي�صي اجلن�صية يف الرخ�صة التجارية : بنت احل�صن خلياطة وتظريز العبايات - ترخي�س 
وتغيري  عليها  خدمات  وكيل  ودخوله  الخر  الرخ�صة  �صاحب  تنازل  مت  حيث   -  )605613( رقم 
ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات وا�صافة الن�صاط وذلك من   
والن�صاط من : خياطة العبايات وال�صيل - اىل خياطة العبايات وال�صيل ، تف�صيل وخياطة املالب�س 
الن�صائية  - وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 486
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممود كوفابوراث حمزة اكاالت ، هندي  اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل احل�ص�س  البالغة 100%  يف بقالة املنتزة االخ�صر ، مبوجب رخ�صة 

رقم )556066( وذلك اىل ال�صيد/ نزير اجناالت ارمو مارتاندان ، هندي اجلن�صية  
تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�صة الخر. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعن  بعد  اليه  امل�صار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 487
اجلن�صية  هندي    ، فاليا  �صوبي  كانداتيل  فاليا  جم�صري  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  يف الرخ�صة التجارية امل�صماة / جنمة 
البحرية لتجارة احلا�صوب( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )729588( ، تاأ�ص�صت 
عبدالعزيز  �صمري  ال�صيد/  من  لكل  وذلك   )522531( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة 

عبدالعزيز حيدرو�س كونهي - هندي اجلن�صية 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعن  بعد  اليه  امل�صار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
   يف  الدعوى 2016/2906 جتاري جزئي - دبي      

املعلن اليه / املدعي عليها االوىل / �صركة املر�صاة الذهبية للتجارة العامة 
املدعي عليه الثاين : رام جوباالن ناير - بناء على تكليفنا من قبل حمكمة 
دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الثالثاء املوافق 
للخربة  االول  االجتماع  لعقد  العا�صرة �صباحا  ال�صاعة  2017/3/28 يف متام 
الفجر  مبنى   ، املطار  �صارع   ، ديره   - دبي   : يف  الكائن  مكتبنا  مبقر  وذلك  
، هاتف  ال�صريع  للربيد  اأرامك�س  �صركة  ، مقابل   119 رقم  ، مكتب  لالعمال 
)042555155( ، فاك�س )042555151( -  لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم 

قانونا حل�صور االجتماع مع اإح�صار كافة امل�صتندات املتعلقة بالدعوى 
اخلبري / �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد بوزارة العدل 449      

 دعوة حل�سور 
    الجتماع الول للخربة

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
اعالن املتنازع �سدها / ني�سو يعقوب �سيفي �سيفي

يف الدعوى رقم 2016/103 نزاع تعيني خربة مدين
مبوعد اإجتماع خربة  

املحا�صبية  اأعمال اخلربة  بدء  �صلطان اخل�صر عن  يعلن اخلرب احل�صابي : حممد علي 
مبوجب احلكم ال�صادر عن ال�صادة/مركز ت�صوية للمنازعات الودية  بتاريخ 2016/12/20 
يف النزاع رقم  2016/103 نزاع تعين خربة مدين - ويعلن املتنازع �صدها/ني�صو يعقوب 
يوم  وذلك  م�صتندات  من  لديها  ما  كافة  لتقدمي  خربة  اإجتماع  مبوعد  �صيفي  �صيفي 
الثالثاء  املوافق 2017/3/28  يف متام ال�صاعة الرابعة ع�صرا   وذلك مبقر مكتب اخلبري 
توكيل   - لل�صيارات  العربية  ال�صركة  خلف  مكاتب،  بناية  ديرة   - دبي  امارة  يف  والكائن 

ني�صان - الطابق التا�صع مكتب 910
تليفون /2947002-04 ، فاك�س / 04-2947003

اخلبري / حممد علي اخل�سر  

مكتب ا�سل املعايري لتدقيق احل�سابات 
اخلبري/ حممد اخل�سر  

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
مذكرة اعالن املدعي عليه بحكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

اىل املدعي عليه/ ار���س احلجاز ملقاوالت البناء - �س ذ م م  - جمهول حمل االقامة 
نعلنكم باأن املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/1/16  يف الدعاوي املذكورة 

ل�صالح املدعن بالزام املدعى عليها بان توؤدي.

وامرت  منها  ن�صيبهم  م��ن  امل��دع��ن  واع��ف��ت  امل�صاريف  م��ن  باملنا�صب  ال��ط��رف��ن  وال��زم��ت 
قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما   - طلبات  م��ن  ذل��ك  م��اع��دا  ورف�صت   ، ات��ع��اب  يف  باملقا�صة 

لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعبتارا من اليوم التايل ن�صر هذا االعالن
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
2016/6398 عمايل جزئي  
2016/6399 عمايل جزئي 
2016/6401 عمايل جزئي 
2016/6404 عمايل جزئي 
2016/6405 عمايل جزئي 
2016/6400 عمايل جزئي 

م
1
2
3
4
5
6

ا�صم املدعي
غالم عبا�س عبداخلالق

طارق رحام علي
ليتون راى �صويلي�س راي 

حممد �صيزيل مياه �صم�صو مياه
موين الل بي�صوا�س جرييندرا بي�صوا�س

جولنار جان غول رحيم 

املبلغ املحكوم له  
16447 درهم + تذكرة العودة  
19452 درهم + تذكرة العودة 
20610 درهم + تذكرة العودة 
17541 درهم + تذكرة العودة 
20626 درهم + تذكرة العودة 
19846 درهم + تذكرة العودة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

اعالن جمموعة ) بالن�سر)      
                      اىل املنفذ �صدها:  رينجر�س انرتنا�صيونال خلدمات التنظيف   مبا 
ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�صحة بالك�صف ادناه- وذلك اللزامك ب�صداد 
املبالغ املو�صحة به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �صتتخذ 

االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�صم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
1133 درهم

1133 درهم

13310 درهم

13458 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 

حممد االأمن عبد اخلالق

حممد ابو احل�صن حممد 
مياه 

 2017/349
تنفيذ عمايل

 2017/351
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
اإعالن بالن�سر

رقم 2017/1723   
املنذر / عادل جمال بيك ، هندي اجلن�صية

املنذر اليه : رم�صان كمال ابراهيم �صالمة ، م�صري اجلن�صية 
املو�صوع : طلب اإعالن بالن�صر يف االنذار العديل حتت املحرر رقم 56271/1/2017 

بتاريخ 2017/3/9 
1- حيث ان االنذار العديل رقم املذكورة اعاله )مت ل�صق االعالن(

2- وحيث ان املنذر يرغب يف اإعالن املنذر اليه بوا�صطة الن�صر 
باإخطاره  اليه  املنذر  اإع��الن  على  املوافقة  �صعادتكم  من  املنذر  يلتم�س   -  : لذلك 

باالنذار العديل املذكور اعاله بوا�صطة الن�صر باإحدى ال�صحف اليومية املحلية. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعــــــــــالن بالن�سر

االإم����ارات   ، ال�صام�صي  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  ال�صيد/  للجميع  معلوما  ليكن 
رقم  رخ�صة   ، وامل�����ص��روب��ات  لالغذية  العاملية  يونايتد   : �صريك  ب�صفته   ، اجلن�صية 
626493 ،  مقرها مدينة كلباء يرغب يف تنازل ح�صته البالغة 50% وذلك اىل ال�صيد/ 
خالد ابراهيم عبداهلل عي�صى املزروعي - االإمارات اجلن�صية  - التعديالت : - تغيري 
ال�صكل القانوين من �صركة اعمال مهنية اىل موؤ�ص�صة فردية. وعمال بن�س املادة )14(  
فقرة )5(  من القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013م  يف �صان الكاتب العدل.  فقد 
امل�صار الهي  اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم واإنه �صوف يتم امل�صادقة على االج��راء 
بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكور باالعالن التباع االجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

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

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعــــــــــالن بالن�سر

االإم���ارات   ، الزعابي  خمي�س  حممد  عبيد  مطر  ال�صيد/  للجميع  معلوما  ليكن 
 550097  : رق��م  رخ�صة   : العنب  كافترييا   : املوؤ�ص�صة  مالك  وب�صفته  اجلن�صية 
ال�صيد/  اىل  وذل��ك   %100 البالغة  ح�صته  تنازل  يف  يرغب  كلباء  مدينة  مقرها   -
ابراهيم �صليمان علي �صليمان �صنان ال�صرفاء - االإمارات اجلن�صية - التعديالت :  
وعمال بن�س املادة )14(  فقرة )5(  من القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013م  يف 
�صان الكاتب العدل.  فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم واإنه �صوف يتم امل�صادقة 
اي  االع���الن فمن لديه  ه��ذا  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوعن  بعد  الهي  امل�صار  االج���راء  على 
التباع  باالعالن  املذكور  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  على  اعرتا�س 

االجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

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

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعــــــــــالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع ال�صيد/ ركن الدين بن رفيق الدين بنجالدي�س اجلن�صية  ب�صفته 
مالك افاميا لتجارة ادوات اخلياط واالقم�صة ، رخ�صة رقم : 558184 -  مقرها مدينة 
كلباء يرغب يف تنازل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/ خالد �صالح خلف �صالح 
الزعابي - االإمارات اجلن�صية - التعديالت : حتويل ال�صكل القانوين من وكيل خدمات 
اىل موؤ�ص�صة فردية  -  وعمال بن�س املادة )14(  فقرة )5(  من القانون االحتادي رقم 
)4( ل�صنة 2013م  يف �صان الكاتب العدل.  فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم واإنه 
االعالن  تاريخ هذا  ا�صبوعن من  بعد  الهي  امل�صار  االج��راء  امل�صادقة على  يتم  �صوف 
فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور باالعالن 

التباع االجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

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

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2016/2075 تنفيذ جتاري      
مو�صوع الق�صية : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2015/896 جتاري كلي ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره 1392015  درهم ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف - طالب االعالن : طالب 
التنفيذ : بنك دبي التجاري - املطلوب اعالنه : املنفذ �صده : 1- اأحمد حممود ح�صن علي 
اخلوري - ب�صفته الكفيل ال�صخ�صي - جمهول حمل االقامة.  مو�صوع االعالن : نعلنكم 
ا�صهم لدى �صوق ابوظبي لالوراق  باأنه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن 
املالية وهي كالتايل )م�صرف ابوظبي اال�صالمي عدد 100000 �صهم - �صركة الدار العقارية 
عدد 100000 �صهم - م�صر ال�صارقة اال�صالمي عدد 100000 �صهم - �صركة دانة غاز عدد 469 
�صهم - �صركة جمموعة �صوداتيل لالت�صاالت 100000 �صهم - بنك ابوظبي الوطني عدد 
8990 �صهم - وفاء للمبلغ املرت�صد وقدره )1349076.45 درهم(  هذا للعلم وذلك ملا جاء 

به ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2016/50 بيع عقار مرهون 
مو�صوع الق�صية : طلب اإذن بيع مال مرهون عبارة عن ال�صقة 610، بناية احلمري ، نخلة جمريا، 
على قطعة االر�س 1120 ، م�صاحتها 2158.92 قدم - دبي - مربع والت�صريح للبنك با�صتالم مبلغ 

3359843.22 درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
طالب االعالن : طالب التنفيذ : بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق االو�صط املحدود  

املطلوب اعالنه : املنفذ �صده /1- �صلمان احمد خان ا�صرار احمد خان - جمهويل حمل االقامة.  
�صكنية  �صقة  عبارة عن  وه��ي  اخلا�صة  اموالكم  على  احلجز  بانه مت  نعلنكم   : االإع��الن  مو�صوع 
- املنطقة : نخلة جمريا - رقم االر���س : 1120 - رقم املبنى : 1- ا�صم املبنى : احلمري - رقم 
الطابق : 6- رقم العقار : 610 - امل�صاحة : 200.57 مرت مربع - وفاء للمبلغ املطالب به وقدره 

)2.225.130/00( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/50  بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ �صده/1- �صلمان اأحمد خان ا�صرار احمد خان   جمهول حمل االقامة 
 : املحدود وميثله  االو�صط  ال�صرق  �صي  بي  ا�س  ات�س  بنك  التنفيذ/  ان طالب  مبا 
اآل علي -  قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2017/3/9   اأحمد ح�صن رم�صان 
اعالنكم ل�صداد قيمة املطالبة وقدرها )2.225.130/00( درهم خالل 30 يوم من 
تاريخ االعالن واال بيع العقار املبن او�صافه ادناه بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 
: نخلة  املنطقة   - �صكنية  �صقة   : العقار  نوع   - املدنية  295 من قانون االج���راءات 
جمريا - رقم االر�س : 1120 - رقم املبنى : 1- ا�صم املبنى : احلمري - رقم الوحدة 

: 610 - رقم الطابق : 6- م�صاحة العقار : 200.57 مرت مربع(  
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2016/111 بيع عقار مرهون 

مو�صوع الق�صية : طلب اإذن بيع مال مرهون عبارة عن ال�صقة 906، بناية دي ، الطابق 9 ، رقم 
املبنى 1 ، رقم االر�س 459 ، رقم البلدية 864-326 ، امل�صاحة )101.09( مرت مربع )1088.12( قدم 

مربع ، اجلداف ، دبي ، والت�صريح لطالب التنفيذ بكل طلباته يف الالئحة
طالب االعالن : طالب التنفيذ : بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق االو�صط املحدود  

املطلوب اعالنه : املنفذ �صده /1- برنادرد باتريك كونلون  - جمهويل حمل االقامة.  
بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن �صقة �صكنية-  : نعلنكم  االإع��الن  مو�صوع 
املنطقة : اجلداف - رقم االر�س : 459- رقم املبنى : 1- ا�صم املبنى D1 - رقم الوحدة : 906 
- رقم الطابق : 9- امل�صاحة : 101.09 مرت مربع وفاء للمبلغ املطالبة به )2.169.575.80( درهم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/109  بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ �صدهما/1- هاري كري�صنا جاي�صوال 2- �صوزان علي حممد �صلطان  
جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق 
ق��ررت حمكمة  اآل علي -   اأح��م��د ح�صن رم�صان   : امل��ح��دودة وميثله  االو���ص��ط 
وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�صداد  اعالنكم    2017/3/9 بتاريخ  االبتدائية  دب��ي 
)1.275.641.88( درهم خالل 30 يوم من تاريخ االعالن واال بيع العقار املبن 
او�صافه ادناه بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون االجراءات املدنية 
- نوع العقار : قطعة ار�س - املنطقة : الرب�صاء جنوب اخلام�صة - رقم االر�س 

: 931 - م�صاحة العقار : 7427.09 قدم مربع(  
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/20  جتاري كلي               
اىل اخل�صم املدخل / 1-مريكو رينو بونورا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بانكو 
بوبيوالر اإ�صبانول ا�س اية - مكتب متثيل وميثله : حممود ح�صن علي اأحمد   قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها  الزام املتنازع �صده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ 450.000 دوالر 
امريكي او ما يعادله بالدرهم االإماراتي مبلغ قدره 1.651.500 درهم والفائدة القانونية 
وامل�صاريف  بالر�صوم  وال��زام��ه  ال�صداد  مت��ام  وحتى   2007/5/21 تاريخ  من   %12 بواقع 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/3/30  ال�صاعة 
9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/92  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-ابراهيم ديب حممد ح��وده  جمهول حمل االقامة مبا 
عبداهلل  روؤي��ا   : وميثله  التاأمن  لو�صاطة  االو�صط  ال�صرق  �صركة  املدعي/  ان 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي  حممد العو�صي   قد 
املحاماة  ات��ع��اب  و  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره���م(   29.770( وق���دره  مببلغ  عليه 
التام.   ال�����ص��داد  وح��ت��ى  اال�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة 
وحددت لها جل�صة يوم االربعاء  املوافق  2017/3/29   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/284  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-با�صتا ريجينا - �س ذ م م  2- �صتيفانو بروكا  جمهول حمل 
 : م وميثله  م  ذ  �س   - الغذائية  لل�صناعات  الرابية  �صركة  املدعي/  ان  االقامة مبا 
روؤيا عبداهلل  حممد العو�صي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
 54134( وق��دره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ب��اأن  بينهما  فيما  بالت�صامن  عليهم  املدعي 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف  والفائدة 9% من اقامة الدعوى وحتى ال�صداد التام.  
امل��واف��ق  2017/4/5  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة  وح��ددت لها جل�صة ي��وم االرب��ع��اء  
Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/343  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- جنم اجلزيرة لتاأجري املعدات الثقيلة - �س ذ م م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ امل�صرف العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية وميثله : 
منى اأحمد عبدالعزيز يو�صف ال�صباغ - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )1188486.88 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة  وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2017/3/30  ال�صاعة 9.30 
�س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/406  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-رالكو لل�صناعات - �س م ح 2- رامي�س بابو �صي ات�س �صوبا راو �صريوكورو 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ فار اي�صت �صتيل )فرع من �صركة فاراي�صت التجارية - 
�س ذ م م( وميثله : عبدالرحمن ح�صن حممد املطوع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
مبلغ  للمدعية  تدفعا  بان  االنفراد  او  الت�صامن  وجه  على  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة 
وقدره )129.277 درهم(  والفائدة بواقع 9% منذ تاريخ اال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد مع 
الزامها بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة مع �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء   املوافق  2017/3/28  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل )علما باأنه مت احالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/317  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-م�صطفى حممد م�صطفى حمدان  جمهول حمل االقامة مبا 
اأحمد   قد  ان املدعي/ ريتو جويل ده��ارم بول جوبتا وميثله : فاطمة ح�صن علي 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم 
بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )1.100.000 درهم( باال�صافة اىل الفائدة القانونية 
بالر�صوم  والزامهم  التام  ال�صداد  تاريخ  وحتى  العقد  حترير  تاريخ  من   %12 بواقع 
وامل�����ص��اري��ف وم��ق��اب��ل ات��ع��اب امل��ح��ام��اة.   وح���ددت لها جل�صة ي��وم ال��ث��الث��اء  املوافق  
2017/3/28  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/1826  جتاري جزئي              

اىل اخل�صم املدخل  عليه / 1-�صركة اإيزوتيك للو�صاطة التجارية - �س ذ م م ، اخل�صم 
اإيزوتيك  �صركة  م��دي��ر  وب�صفته  نف�صه  ع��ن  في�صي/  ا�صغر  علي  يا�صر   -2 امل��دخ��ل  
املدعي/ بنك �صاردات  ان  م م  جمهول حمل االقامة مبا  ذ  التجارية - �س  للو�صاطة 
ايران وميثله : اأحمد علي مفتاح �صالح الزعابي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )354.672.77 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
لها  وح��ددت  التام.   ال�صداد  اال�صتحقاق  وحتى  11+2% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
جل�صة يوم االربعاء  املوافق  2017/3/29  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.19 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2943  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �صامل ح�صن �صامل ح�صن ال�صوري  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ فوؤاد حممود �صامي �صادق بيرب�س وميثله : الفا�صل معت�صم 
عبدالرحمن املقبول  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه ب�صداد مبلغ 128000 درهم والر�صوم وم�صاريف الدعوى والفائدة 9% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة 
يوم االثنن   املوافق  2017/3/27 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/428  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-بلفي ف�صنت �صاه  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ دهكن 
باإ�صدار  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  كي�صافجى كهيمجي هرجي   قد 
�صلطة  ا�صوال لدى  امل�صجلة  ح  م  �س  للمجوهرات  �صركة منوج  وت�صفية  احلكم بحل 
املنطقة احلرة يف جبل علي مبوجب رخ�صة رقم 09578 وتعن م�صفي النهاء عملية 
املحاماة.    اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  الر�صوم  كافة  عليها  املدعي  وت�صمن  الت�صفية 
بالقاعة  ���س   9.30 ال�صاعة     2017/3/26 امل��واف��ق   االح���د  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/337  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-حممد عا�صم بروهي حممد قا�صم بروهي  جمهول حمل 
 : املدعي/ حممد عبدالقادر عبداحلميد حممد عا�صور وميثله  ان  االقامة مبا 
املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك  ال�صفار   قد  اإبراهيم  ا�صماعيل ح�صن 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(  وق��دره )216500  املدعي عليه مببلغ  بالزام 
التام.  وح��ددت لها  ال�صداد  الدعوى وحتى  املحاماة والفائدة  12% من ت�صجيل 
 Ch2.D.18 جل�صة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/3/23  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/159  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ ���ص��ده/1- حممد ح�صن علي ح��م��داين  جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان 
طالب التنفيذ/اأمان ناوين كمار جحا بركا�س  قد اقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك مبا يلي :- 1- بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 73200 درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �صامال للر�صوم وامل�صاريف 2- الزامكم بت�صجيل 
الوحدة العقارية الفيال رقم 20 الكائنة على قطعة االر�س رقم 783 مبنطقة قرية 
جمريا الثانية القطاع رقم 8 دي البالغ حمل التداعي با�صم طالب التنفيذ.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/150  تنفيذ عقاري   
ان  االق��ام��ة مبا  ال�صنغري  جمهول حمل  اأحمد  بن  �صعيد  بن  ع��ادل  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
وميثله  علي  جبل  اوف�صور  �صركة   - ليمتد  اإنرتنا�صيونال  ج��روب  التنفيذ/جلوبال  طالب 
 2016/288 رق��م  الدعوى  يف  ال�صادر  باحلكم  نعلنكم   - لوتاه  الرحمن  عبد  علي  ح�صن   :
بالزامكم   -1 وذل��ك  تنفيذيا  �صندا  باعتباره   2016/7/31 بتاريخ   االح��د   يوم  كلي  عقاري 
اأو خزينة املحكمة خالل  التنفيذ  ب�صداد مبلغ وقدره )46790( درهم وت�صليمه اىل طالب 
املحرر بن الطرفن  البيع وال�صراء  ه��ذا االع��الن  2- ف�صخ عقد  ن�صر  تاريخ  ي��وم من   15
الوحدة  وت�صليم  دبي  مر�صى  بوتانيكا  برج   )2203( رقم  العقارية  الوحدة  ل�صراء  الدعوى 
العقارية حمل التداعي للمدعية ورد احليازة لها خالية من ال�صواغل. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/127   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/1- �صونيل بدوفال جمهول حمل االقامة مبا ان 
عبدالرزاق  را�صد   : وميثله  االت  كري�صتيان  التنفيذ/لن  طالب 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  تهلك   حممد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )221993( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/289   تنفيذ مدين  
ال�صطري   ي��و���ص��ف حم��م��د ع��و���س اهلل  ����ص���ده/1- ح�����ص��ن  امل��ن��ف��ذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�صيد عزت �صيد يون�س 
وميثله : اأمل خمي�س دروي�س حممد البلو�صي  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )17088(
املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/241   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/1- �صعيد حنيف لنقل املواد العامة بال�صاحنات اخلفيفة 
والثقيلة - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/مروان 
احمد ال�صكاف وميثله : عامر �صيد حممد �صيد حمي رو�صن املرزوقي  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )74171.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/275   تنفيذ مدين  
ال�صويدي  جمهول  ثاين  علي  �صعيد  �صده/1- مرمي  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/نا�صر علي �صبت �صعبان علي  
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )56544( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
التنفيذية  االج�����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  .وع��ل��ي��ه  املحكمة  
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2016/90 بيع عقار مرهون 
مو�صوع الق�صية : باإ�صدار القرار بايقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 1710 بالطابق رقم 17 
بالبناية ات�س دي ا�س تاور )HDS TOWER( رقم 1 البالغ م�صاحته 97.18 مرت مربع املقام على 

قطعة االر�س رقم 952 مبنطقة الثنية اخلام�صة باإمارة دبي نظري مبلغ 6216257.51 درهم
طالب االعالن : طالب التنفيذ بنك امل�صرق   

املطلوب اعالنه : املنفذ �صده /1- موك�س �صارما �صر�س �صارما - جمهول حمل االقامة.  
مو�صوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهو عبارة عن مكتب - املنطقة 
: الثنية اخلام�صة - رقم االر���س : 952 - ا�صم املبنى : ات�س دي ا�س تاور - رقم املبنى : 1- رقم 
امل�صاحة : 1.046.05 قدم مربع للمبلغ املطالب به وقدره  العقار : 1710 - رقم الطابق : 17 - 

)6.216.257.51( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1744
املنذر : فاروق عبدالرحمن حممد ح�صن املرزوقي 

املنذر اليه : اأحمد �صعيد مطر غالب املن�صوري - جمهول حمل االقامة 
املو�صوع : اإنذار وتكليف قانوين بالوفاء مببلغ 1.970.000 درهم 

فان املنذر ينذر املنذر اليه باالتي : 
باملبلغ مليون وت�صعمائة و�صبعون الف درهم املرت�صد يف ذمتكم  الوفاء  - ب�صرعة 
ل�صالح املنذر وذلك خالل خم�صة ايام من تاريخه ويف حال اإمتناعكم فاإننا �صنقوم 
باإتخاذ االجراءات القانونية قبلكم واللجوء اىل اجلهات املعنية والق�صاء للمطالبة 

بالزامكم ب�صداد ذلك املبلغ مع حفظ حقوق املنذر االخرى.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

 اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/2439  جتاري جزئي                    

مل��ق��اوالت ت�صيد االن�����ص��اءات املعدنية   ال��ري��ام��ي  امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-   اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / �صركة جلوبال لوجي�صتك�س دي 
دبليو �صي - ذ م م وميثله : م�صلم حامد م�صلم بخيت املحرمي   نعلنكم 
بان املحكمة قررت بجل�صتها املنعقدة  بتاريخ 2017/3/16 يف الدعوى 
امل��ذك��ورة اع���اله. اخ��ط��ارك��م ب���ورود تقرير ال�صيد اخل��ب��ري امل��ن��ت��دب يف 
الدعوى وقد حتددت جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2017/3/23 ال�صاعة 

8.30 �صباحا بالقاعة :Ch1.B.6  للتعقيب على التقرير
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/2703 جتاري جزئي                                                
ذ م م  جمهول حمل االقامة  اك�صنتيال ميدي�صت لال�صتثمار - �س  اىل املحكوم عليه/1- 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/2/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
اعاله ل�صالح/حممد دعاء حممد احمد خليل بالزام املدعي عليها �صركة اك�صنتيال ميد 
ي�صت لال�صتثمار - ذ م م -بان توؤدي للمدعي مبلغ 73115.84 دوالر امريكي او ما يعادله 
بالدرهم االإماراتي ب�صعر ال�صرف وقت تنفيذ احلكم والفائدة بواقع 9% �صنويا من تاريخ 
وامل�صاريف  الر�صوم  عن  ف�صال  التام  ال�صداد  وحتى   2016/11/7 يف  الق�صائية  املطالبة 
وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/909 جتاري  جزئي                                        
حمل  جمهول  غنيم   م�صطفى  غنيم  م�صطفى  �صامح  عليه/1-  املدعي  اىل 
االقامة مبا اأن املدعي / علي عبداهلل حممد عبدالرحمن اجلا�صم -  نعلنكم 
الدعوى  يف    2016/11/15 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
بالزام   - اجلا�صم  عبدالرحمن  حممد  عبداهلل  علي  ل�صالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة 
املدعي عليه باأداء مبلغ 9.000 درهم )ت�صعة االف درهم( وامل�صاريف والف درهم 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/6 جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 - تريد لينك لل�صياحة وال�صحن - �س ذ م م 2-ح�صن �صفر علي 
خطريان 3-املنوه للتجارة - �س ذ م م 4-حممد كاظم عبا�صعلي جم�صيدي  جمهويل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /بنك �صاردات ايران  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله 
احلكم   2017/3/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه 
اخلبري  ب��ن��دب   : امل��و���ص��وع  يف  الف�صل  وق��ب��ل  املحكمة  حكمت   : ال��ت��ايل  التمهيدي 
تكون مهمته  ال��دع��وى  ه��ذه  ب��اجل��دول خبريا يف  ال��دور  املخت�س �صاحب  امل�صريف 
وفق منطوق احلكم ال�صادر بتلك اجلل�صة.  وحددت لها املحكمة جل�صة يوم االثنن  
املوافق 2017/4/3 ال�صاعة 30 : 09 �صباحا يف القاعة Ch2.E.21 يف حالة عدم 

�صداد املدعي امانة اخلبري
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/277  ا�ستئناف مدين    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-بتيو �س م ح - �صركة منطقة حرة يف هيئة املنطقة 
احلرة باحلمرية  جمهول حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف /�صركة ام جي 
للتجارة م م ح - ممثلة ب�صخ�س مديرها/ حممد مو�صى قائد �صريف   قد 
ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم : 2015/403 مدين كلي وحددت لها 
جل�صه يوم االثنن  املوافق 2017/3/27  ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة 
ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/1698  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- راجا لتاأجري املعدات الثقيلة - �س ذ م  م  جمهول 
م م  ذ  الثقيلة -  املعدات  لتاأجري  امل�صتاأنف /الكوثر  ان   حمل االقامة مبا 
ال�صادر  احل��ك��م  ا���ص��ت��اأن��ف  ق��د  احل��م��ادي  اإب��راه��ي��م حممد  علي   : وميثله 
يوم  لها جل�صه  وح���ددت  ج��زئ��ي   2015/1554 جت���اري   : رق��م  ب��ال��دع��وى 
رقم  ب��ال��ق��اع��ة  ���ص��ب��اح��ا    10.00 ال�����ص��اع��ة  امل���واف���ق 2017/4/3   االث���ن���ن  
ch2.D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/1811  ا�ستئناف جتاري   
اوغلو 3-م�صطفى  اج��اريل  اي��دن  امل�صتاأنف �صده/ 1- ح�صن كر�صي 2-  اىل 
للتجارة   /ال�صنقيطي  امل�����ص��ت��اأن��ف  ان  مب��ا  االق���ام���ة  حم��ل  جم��ه��ول  ك��ر���ص��ي  
م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  ال�صنقيطي  حممد  )�صابقا(-  م  م  ذ  �س   - العامة 
م - )حاليا( وميثله : خالد حممد �صعيد بوج�صيم قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر 
لها  وح��ددت   2016/12/5 بتاريخ  كلي  جت��اري   2016/828  : رق��م  بالدعوى 
بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة    2017/4/19 املوافق  االرب��ع��اء   ي��وم  جل�صه 
رقم ch2.D.18 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/1811  ا�ستئناف جتاري   

جنكيز   -3 ليفي  2-داف��ي��د  اوغ��ل��و  اج���اريل  1-ح�����ص��ن  ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
اجاريل اوغلو  جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف /ال�صنقيطي للتجارة  
العامة - �س ذ م م )�صابقا(- حممد ال�صنقيطي للتجارة العامة - �س ذ م م - 
ال�صادر  ا�صتاأنف احلكم  )حاليا( وميثله : خالد حممد �صعيد بوج�صيم  قد 
لها  وح���ددت   2016/12/5 بتاريخ  كلي  جت��اري   2016/828  : رق��م  بالدعوى 
بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة  امل��واف��ق 2017/4/19   االرب��ع��اء   ي��وم  جل�صه 
رقم ch2.D.18 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/1845  ا�ستئناف عمايل    

االقامة  حمل  جمهول  كون�صلتينغ   1-مارباغ  �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
مبا ان امل�صتاأنف /اأنا انتونينكو   قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى 
رقم : 2016/185 عمايل كلي بتاريخ 2016/10/30 وحددت لها جل�صه 
بالقاعة  ال�صاعة 10.00 �صباحا   املوافق 2017/4/17   يوم االثنن  
رقم ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/718   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- ناهل خان لتاأجري ال�صيارات - �س ذ م م  جمهول 
بينيديكت  بينيديكت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ب��ي��ن��و  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق���ام���ة  حم��ل 
كورياكو�س وميثله : ريا�س عبداملجيد حممود الكبان - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )50777(
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/334   تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- ول��ي��د ف���رج ول��ي��د ع��ب��داهلل  جم��ه��ول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل - �س م ع  
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
التنفيذ  به وقدره )1207928.77( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ 
االج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  امل��ح��ك��م��ة.   خزينة  او 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/322   تنفيذ جتاري  
البلو�صي  جمهول حمل  �صاهن حممد  علي  ���ص��ده/1- حممد  املنفذ  اىل 
 - املر�صدي  اأحمد علي عبداهلل  التنفيذ/عبدالعزيز  ان طالب  االقامة مبا 
ب�صفته �صاحب موؤ�ص�صة كروز وميثله : را�صد عبدالرزاق حممد تهلك   قد 
املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك 
به وقدره )75205( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/396   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- حممد اخلري معروف حممد خليل  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة االإمارات لتجارة املوا�صي واللحوم 
اأقام  قد  لوتاه   عبدالرحمن  علي  ح�صن   : وميثله  م  م  ذ   - ومنتجاتها 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة  .وعليه  التنفيذ  وق��دره )117196( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/719   تنفيذ جتاري  
الت�صفية   م - حتت  م  ذ   - �صي�صتم لالن�صاءات  �صركة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة ا�صباغ بريجر االإمارات 
اأقام  اأمل خمي�س دروي�س حممد البلو�صي  قد  املحدودة - ذ م م وميثله : 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
.وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )401366( وق���دره 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام  فان املحكمة �صتبا�صر االج��راءات 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/351   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- �صميم انوار انوار احلق انور )اال�صم وارد يف االقامة( �صميم 
انوار انوار )اال�صم كما جاء يف الهوية(  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/امل�صرف العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية - امل�صرف وميثله 
: عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
درهم  به وقدره )1283058.03(  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/597   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- خليل علي ح�صن جعفر جمهول حمل االقامة مبا 
اأق���ام عليك  ق��د  ع   م  ���س   - ال���دويل  التجاري  التنفيذ/البنك  ان طالب 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)654500.81( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/822  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- رويال فالكون لنقل الركاب باحلافالت - �س ذ م م   
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ �صجاد خان راقب خان   
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )27726( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   2122 مبلغ  اىل  باال�صافة 
املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/629   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ ���ص��ده/1- ال��ري��ام��ي ل��ال���ص��اءة - ���س ذ م م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/الطريق الكهربائي - �س ذ م م وميثله : 
يو�صف حممد ح�صن حممد البحر -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1192275.41( 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�صتبا�صر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
اإعالن بالن�سر

رقم 2017/1696   
�ملنذر : �ضركة �لز�جل للعقار�ت.

�ملنذر �ليه : حممد عبد �جلليل مياه
�ملو�ضوع 

  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2017/51 مدين جزئي

�ضبوري  حممد  مهدي  �ملدعي/  �أن  مبا   - �لقامة  حمل  جمهول   - فو�يدي  علي  حممد  �ضامان   -  1/ عليه  �ملدعي  �ىل 
�لتايل: �لتمهيدي  �حلكم   2017/3/16 بتاريخ  حكمت  �ملحكمة  باأن  نعلنكم  وعليه  �أعله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام   قد 

 

 .Ch1.B.10 وحددت لها �ملحكمة جل�ضة يوم �خلمي�س  �ملو�فق 2017/3/30 �ل�ضاعة 30 : 8 �ضباحا يف �لقاعة
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

اإعالن بالن�سر
رقم 2017/1697   

�ملنذر: �ضركة �لز�جل للعقار�ت 
�ملنذر �إليه : جريفينغ �نرتنا�ضيونال للتجارة �لعامة - �س ذ ذ م 

�ملو�ضوع

   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1926  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- لوكيني نازاري ب الفي�س دو نا�ص�صيمنتو جمهول حمل االقامة 
املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  ���س.ذ.م.م قد  املدعي/ كباب رولز  ان  مبا 
 )20.100( وق��دره  املوؤقت  العوي�س  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  بالزام 
واالدبية  امل��ادي��ة  اال���ص��رار  موؤقت عن  تعوي�س  وذل��ك  دره��م(  ومائة  ال��ف  )ع�صرون 
التي حلقت به من جراء احلادث املروري والزام املدعي عليهما بالر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة .  وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 2017/4/9 ال�صاعة 8.30 �س 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/320  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل  للخدمات  انرتنا�صيونال  / 1-هيما�صكو  عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /�صاه زاهان �صاجو حممد �صادق علي  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )9235 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB167503217AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2000(
8.30 �س  ال�����ص��اع��ة   2017/3/23 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����س   ي���وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1444  عمايل جزئي

جمهول  ������س.ذ.م.م  والتنظيف  لل�صيانه  1-ليمتل�س   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /لك�صمي �صاراال رادهاكري�صنان قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )11870 درهم( 
ال�صكوى  رق��م   . وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
اخلمي�س  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   MB168564968AE/2016
لذا فاأنت مكلف   ch1.A.1:املوافق 2017/4/6 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1229  عمايل جزئي

& م��ور للمقاوالت جم��ه��ول حم��ل االقامة  امل��دع��ي عليه / 1-ب��ال���س  اىل 
مب���ا ان امل���دع���ي /م���ان���اف ك���وم���ار ه����اري ���ص��ي��ن��غ  ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
وتذكرة  درهم(   20396( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
ال�صكوىالعمالية:  رق��م   . وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   800( مببلغ  ع��ودة 
املوافق  االرب���ع���اء  ي���وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   AE168177362MB
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���س   8.30 ال�صاعة   2017/3/29
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1115  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مردا�س ملقاوالت البناء جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
قد  العبدويل  حممد  ع��ب��داهلل  وميثله:ح�صن  احمد  �صليمان  عبدالقادر  /ها�صم 
 91310( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
املحاماة.  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )3000 
املوافق  وحددت لها جل�صة يوم االحد   MB168002471AE ال�صكوى  رقم 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو   ch1.A.2:2017/3/26 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/708 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صدهم/1- تداول مي �س.ذ.م.م 2- اك�صنتيال ميدي�صت للو�صاطة 
التجارية �س.ذ.م.م 3- اك�صنتيال ميدي�صت لال�صتثمار ذ.م.م جمهويل حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/وليد نعمان ابو جنم قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )425915( 
درهم بالت�صامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/338 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صدهم/1- تداول مي �س.ذ.م.م 2- اك�صنتيال ميدي�صت للو�صاطة 
التجارية �س.ذ.م.م 3- اك�صنتيال ميدي�صت لال�صتثمار ذ.م.م جمهويل حمل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �صرتاف�س  التنفيذ/لو�صيا  ان طالب  االقامة مبا 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )135711( 
درهم بالت�صامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- هارودز لتاأجري ال�صيارات �س.ذ.م.م 2- �صركة كار ان لتاأجري 
ال�صيارات �س.ذ.م.م 3- عبد احلكم م�صطفى عبد احلكم ال�صرباوي  جمهول حمل 
اليا�س  حممد  علي  حممد  وميثله:يون�س  منجون  فابيو  املدعي/  ان  مبا  االقامة 
ال�صحي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ 
املطالبة  تاريخ  القانونيه 12% من  الفائدة  وقدره )43.000( درهم باال�صافة اىل 
وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب. وحددت لها جل�صة يوم  اخلمي�س 
املوافق  2017/3/23   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/6986  عمايل جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-�صركة جممع املريخي ال�صناعي �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/2/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
 )264647.90( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  عبدالعال  احمد  عبدالرحمن 
)مائتن واربعة و�صتون الفا و�صتمائة و�صبعة واربعون درهما وت�صعون فل�صا( والفائدة القانونية 
بواقع 9% �صنويا من احلكم وحتى متام ال�صداد ما عدا التعوي�س عن الف�صل التع�صفي فتحت�صب 
من تاريخ �صريورة الق�صاء به نهائيا وتذكرة العوده اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت 
التنفيذ قد التحقت بخدمة �صاحب عمل اخر والزمتها باملنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعي 
من ن�صيبه فيها ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
ال�صمو  �صاحب  با�صم  �صدر  االع��الن  هذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثن  خالل 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2016/4326  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- املقطم لرتكيب انظمة التكييف �س.ذ.م.م جمهول 
اأقام   حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ا�صفاق احمد في�س عامل قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )4317( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�صافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/414  تنفيذ عمايل 

اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- اوف��ر���ص��ي�����س ل��ل��م��الح��ة �������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/رنا اكرم كربجها قد اأقام  عليكم الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14400( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�صافة اىل مبلغ )1188( 
االجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/824  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- �صلوجا كروزز �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ن�صر الدين ابراهيمكوتي ابراهيمكوتي قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�صافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )48327(
مبلغ )3551( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/816  تنفيذ عمايل 
�����س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ب��ان��و���س  ���ص��ده/1- مطعم ومقهى  املنفذ  اىل 
اأقام   قد  باالجتا�س  التنفيذ/فران�صي�صكوبينيدا  طالب  ان  مبا  االقامة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة باال�صافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )20453( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره��م   )1633( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �صتبا�صر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/710  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- �صركة ال�صوار للنقل العام ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/وايل خان مري زازاك خان قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�صافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )36942(
مبلغ )2787( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/7445  عمايل جزئي 
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  واالع���الن  للدعايه  افيك�س  عليه/1-ديجتال  املحكوم  اىل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/2/21  يف الدعوى 
للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  تيوارى  ل�صالح/براكريتى  اع��اله  امل��ذك��ورة 
عودة  وتذكرة  درهما(  وواح��د  واربعمائة  الف  وع�صرون  )ت�صعة  درهم   )29401( مبلغ 
اىل وطنها عينا او ما يقابلها نقدا مببلغ )1000 درهم( ما مل تكن قد التحقت بخدمة 
�صاحب عمل اخر والزمتها باملنا�صب من امل�صاريف واعفت املدعية من ن�صيبها فيها 
ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

          يف  الدعوى 2017/1  دعاوي م�ستعجلة عقاري
وميثلها  �����س.ذ.م.م  املن�صاأت  ادارة  خل��دم��ات  1-انالي�صت�س   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
مديرها �صيف حمد علي حمد املن�صوري جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/�صلطان را�صد �صعيد الظاهري وميثله:احمد عبداهلل ابراهيم كلداري قد اأقام 
اثبات حالة ب�صفة م�صتعجلة. وحددت لها  عليك الدعوى ومو�صوعها دعوى 
 ch1.B.6:بالقاعة ال�صاعة 11.00 �س  املوافق 2017/4/2  جل�صة يوم االحد 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ، علما بان 

مت تقدمي الئحة معدلة بالدعوى املتقابلة واعالنكم بها .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/841  مدين جزئي 
اىل املدعي عليه/1- �صركة عجائب الفن لالعمال الفنية ذ.م.م 2- قا�صم علي م�صطفى 
نعلنكم  �صلطان  وهبة  زه��دي  املدعي/ا�صرف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  م�صطفى 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2016/6/21  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�صالح/ا�صرف زهدي وهبة �صلطان بالزام املدعي عليها االوىل بان توؤدي للمدعي مبلغ 
وحتى  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )253.307(
قابال  . حكما مبثابة احل�صوري  الدعوى وم�صروفاتها  بر�صوم  والزامها  ال�صداد  متام 
لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/726  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول  املدينة خلدمات احلرا�صة  املدعي عليه / 1-�صروق  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د دل�����ص��اد خ��ان �صاحب داد خ���ان  قد 
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
 . )13100 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000 دره��م( والر�صوم وامل�صاريف 
رقم ال�صكوى: MB167439478AE وحددت لها جل�صة يوم االثنن 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القا�صي  مبكتب  ���س   8.30 ال�صاعة   2017/4/3 امل��واف��ق 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/62  عمايل جزئي

ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  �صو  ديكديكيوين  1-اينالن   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /هاي �صبرييت خلدمات التنظيف اعمال مدنية  قد اأقام عليك الدعوى 
والر�صوم  دره���م(   11600( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
لها  . وحددت   MB168682871AE/2016:ال�صكوى وامل�صاريف رقم 
 ch1.A.1:جل�صة يوم اخلمي�س  املوافق 2017/4/6 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1485  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ترينيون خلدمات تنظيف املباين ���س.ذ.م.م جمهول 
اأب��و ال��ك��الم ما�صرت  قد  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /علي احمد حممد 
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
 . )24830 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000 دره��م( والر�صوم وامل�صاريف 
رقم ال�صكوى: MB168116831AE وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س 
لذا فاأنت مكلف   ch1.A.1:املوافق 2017/4/6 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/71  تنفيذ عقاري   
ان طالب  تاون �صنرت ماجنمنت ليمتد  جمهول حمل االقامة مبا  املنفذ �صده/1- �صركة  اىل 

التنفيذ/فرهاد الهي دو�صت ابن قدرت اله
نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م:2016/61 عقاري كلي يوم االحد بتاريخ:2016/3/30   

باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك:
بواقع 9% حتى متام  القانونية  والفائدة  ب�صداد مبلغ وقدره )472798.66( درهم  بالزامكم   -1
هذا  ن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم   15 خ��الل  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  وت�صليمه  ال�����ص��داد 

االعالن. 
2- بطالن التعاقد املوؤرخ:2008/3/2 عن الوحده مو�صوع الدعوى .

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 
خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/177  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  �صركة واحة االندل�س لتجارة وتوزيع االغذية �س.ذ.م.م وميثلها املدير/
حممد ال�صيد احمد احمد ابراهيم - اخل�صم املدخل/2- حممد ال�صيد احمد احمد ابراهيم  
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/�صركة ار�س العطاء للمواد الغذائية �س.ذ.م.م وميثلها 
با�صدار  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  م�صطفى  حممد  احمد  املدير/حازم 
االمر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )37500( درهم والر�صوم وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة 
يوم االثنن املوافق 2017/4/3   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري ، 

علما بان مت جتدد الدعوى من ال�صطب .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/146  جتاري كلي

 -2 حم��دودة(  م�صوؤولية  )ذات  العامة  للتجارة  لينك  امريت�س   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ادفان�س  �صركة  امل��دع��ي/  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  غتاي  �صو  الغني  عبد  عرفان 
فيجن تيليكوم م.م.ح وميثلها مديرها/منور احمد علي وميثله : حممد احمد علي 
عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اللنجاوي  احمد 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   1133263( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�صامن 
لها جل�صة  ال��ت��ام.   وح��ددت  ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة 
يوم الثالثاء املوافق 2017/3/28 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.15 لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/252  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- فين�صيتو تابالدو كيويندي�صا جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ راميل كابالي�س فارجا�س  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام  املدعي عليه مببلغ قدره )3500( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 9%. وح���ددت لها جل�صة ي��وم  االرب��ع��اء املوافق  
2017/3/29   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/150  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- رافيندر كور تاخار جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
اورا كومودتي�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
وامل�صاريف.   وال��ر���ص��وم  ال��ف��ائ��دة  م��ع  دره���م(   65625( وق���دره  مببلغ  املطالبة 
بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �س  املوافق 2017/4/3  االثنن  يوم  لها جل�صة  وح��ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.B.10
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8724  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هندر�صون انرتنا�صيونال �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /ج�صلن انى روبريت�س  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات 
عمالية وقدرها )218500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
. وحددت لها جل�صة يوم االثنن    MB167549604AE/2016:ال�صكوى رقم 
املوافق 2017/3/27 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 
اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري ، 

وامرات بتق�صري ميعاد التكليف باحل�صور الربعة ايام.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/7381  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-احلمرا لتجارة اال�صماك الطازجه جمهول حمل االقامة 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  العليم   عبد  العال  عبد  ر�صاد  /احمد  املدعي  ان  مبا 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )16400 درهم( وتذكرة عودة 
مببلغ )2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�صة 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   8.30 ال�صاعة   2017/4/10 املوافق  االثنن   يوم 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1180  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ادم���ز ف��رع م��ن �صو �صيتي �����س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
اأق���ام عليك  ق��د  ف���ريوز بونامبات نيلوت  امل��دع��ي /حم��م��د  االق��ام��ة مب��ا ان 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )259876 درهم( 
املحاماة.  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   3000( مببلغ  عودة  وتذكرة 
االربعاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت   mb168503308ae ال�صكوى  رق��م 
لذا فاأنت مكلف   ch1.A.5:املوافق 2017/4/5 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/860  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-رينجر�س انرتنا�صيونال خلدمات احلرا�صة - موؤ�ص�صة 
فردية جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /�صاهد اال�صالم عبدال�صبحان 
وقدرها  املطالبة مب�صتحقات عمالية  الدعوى ومو�صوعها  عليك  اأق��ام  قد 
وامل�صاريف.  والر�صوم  دره��م(   1500( ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   38656(
االثنن  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت   mb168810297ae ال�صكوى  رق��م 
املوافق 2017/4/10 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1206  عمايل جزئي

ان  االقامة مبا  العامة جمهول حمل  لل�صيانة  1-ال�صدرة   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /�صجاد جم�صيد قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات 
والر�صوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000  عمالية وقدرها )24521 
وحددت لها   MB168433101AE/2017 وامل�صاريف . رقم ال�صكوى
القا�صي  لذا  ال�صاعة 8.30 �س مبكتب  املوافق 2017/4/3  جل�صة يوم االثنن 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/693  عمايل جزئي

حمل  جم��ه��ول  �����س.ذ.م.م  البناء  للمقاوالت  1-اال���ص��د   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
االق����ام����ة مب���ا ان امل���دع���ي /ب�����الل ح�����ص��ن حم��م��د ب���وت���ا  ق���د اأق������ام عليك 
درهم(   8235( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
ال�صكوى:  رقم   . وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
املوافق  اخل��م��ي�����س  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB167556312AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���س   8.30 ال�صاعة   2017/3/30
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/969  عمايل جزئي

الثقيلة واخلفيفة �س.ذ.م.م  بال�صاحنات  للنقل  املدعي عليه / 1-بافن  اىل 
جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /رف��ي��ع اهلل خليل ال��رح��م��ن خليل 
الرحمن  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية 
والر�صوم  دره����م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   38659( وق��دره��ا 
وامل�صاريف . رقم ال�صكوى: MB168962565AE وحددت لها جل�صة 
يوم االثنن املوافق 2017/4/3 ال�صاعة 8.30 �س مبكتب القا�صي لذا فاأنت 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1255  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-املتقدمة الراقية لالعمال الفنية ���س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي /عالء حممود عبداحلميد علي  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )25322 درهم( 
ال�صكوى:  رقم   . وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
املوافق  االث���ن���ن  ي���وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   MB168582497AE
باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا  القا�صي  مبكتب  �س   8.30 ال�صاعة   2017/4/3
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإ�صالمية ال�صارقة  تفتتح 30 مكتبة جديدة �صمن م�صروع مكتبات امل�صاجد 

�ضهد �إقباًل جماهرييًا لفتًا وتفاعًل حيويًا على مد�ر خم�ضة �أيام

معهد ال�صارقة للرتاث يكرم الوفد ال�صيني امل�صارك يف فعاليات اأ�صبوع الرتاث ال�صيني

د�صنت دائرة ال�صوؤون االإ�صالمية يف ال�صارقة 30 
مكتبة جديدة يف جوامع وم�صاجد االإمارة �صمن 
التي وجه بها �صاحب  امل�صاجد  م�صروع مكتبات 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ص��ل��ط��ان ب���ن حممد 
ال�صارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي 
الدائرة اجلديد يف �صاحية  افتتاحه مقر  اأثناء 

الرحمانية خالل �صهر �صبتمرب املا�صي.
ال�صبو�صي  يعروف  خليفة  عبداهلل  �صعادة  وق��ال 
اإن  ال�صارقة  االإ�صالمية يف  ال�صوؤون  دائرة  مدير 
امل�صروع  الثانية من  املرحلة  انتهت من  الدائرة 
ال��ث��ق��ايف ال����ذي وج���ه ب��ه ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و حاكم 
افتتاح  االأوىل  املرحلة  �صهدت  بعدما  ال�صارقة 

املرحلة  هذه  يف  افتتحت  بينما   .. مكتبة   21
30 مكتبة جديدة لي�صل عدد املكتبات اإىل 51 

مكتبة يف جميع مدن االإمارة.
واأ�صاف اإن ال�صوؤون االإ�صالمية ت�صعى من خالل 
الأن  ال��ع��ام  ه��ذا  خ��الل  املكتبات  مل�����ص��روع  خطتها 
100 مكتبة  ع��ن  يقل  م��ا ال  اإىل  ع��دده��ا  ي�صل 

يف مدن االإمارة كافة لت�صهم يف ن�صر الثقافة يف 
االأحياء وال�صواحي.

اأن املكتبات حتتوي على موؤلفات ت�صم  اأو�صح  و 
والتاريخ  الدينية  منها  والعلوم  املجاالت  اأغلب 
ال��ن��ب��وي��ة وال��ل��غ��ة واالأ�����ص����رة والطفل  وال�����ص��رية 

واملجتمع .. 

ت�صميم  راع���ت يف  ق��د  ال���دائ���رة  اأن  اإىل  م�����ص��ريا 
املكتبات  م��رت��ادي  يحفز  م��ا  ومرافقها  املكتبات 
البحث  ك���اأج���ه���زة  وامل���ط���ال���ع���ة  ع���ل���ى اجل���ل���و����س 

وامل�صروبات ال�صاخنة واأجهزة �صحن الهواتف.
و ثمن مدير ال�صوؤون االإ�صالمية حر�س �صاحب 
ت��ع��زي��ز الثقافة  ال�����ص��ارق��ة ع��ل��ى  ال�����ص��م��و ح��اك��م 

املبادرات  اأف��راد املجتمع من خ��الل جميع  ل��دى 
االإم��ارة لتن�صئة االأجيال  التي يرعاها �صموه يف 
القادرة على حمل �صعلة الثقافة ونه�صة املجتمع 
واأن تكون هذه املكتبات مرجعا اأ�صا�صيا للم�صلن 
والقاطنن يف االإمارة وت�صكل دورا بارزا يف تفعيل 

دور االأئمة واملوؤذنن يف امل�صاجد.

قراءة .. ثالثة كتب ت�صنع منك فردا ناجحا
و  ال��ع��زم  األ���و  و  االأم�����ام  اإىل  ك��ت��ب  ت�صع 
لتعزيز  ق��واع��د عملية  وال��ع��ط��اء  االأخ���ذ 
ال������ق������درات ال�����ص��خ�����ص��ي��ة ل������الأف������راد .. 
النجاح.وت�صعى  م��ث��ب��ط��ات  وحت��ط��ي��م 
بن  حممد  موؤ�ص�صة  عمدت  التي  الكتب 
را�صد لتلخي�صها �صمن مبادرة كتاب يف 

دقائق اإىل التعريف ب�صفات االأ�صخا�س 
الناجحن والكيفية التي ميكن لالأفراد 
من خاللها تطوير اجلوانب االإيجابية 
اإىل  ب��ه��ا  ���ص��خ�����ص��ي��ات��ه��م وال���و����ص���ول  يف 
جناحهم  يف  ت�صاهم  مرتفعة  م�صتويات 
واملهنية.  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  ال�����ص��ع��د  ع���ل���ى 

وجتري وكالة اأنباء االإمارات وام قراءة 
يف الكتب الثالث �صمن مبادراتها ل�صهر 
الأبرز  ا�صتعرا�صا  تت�صمن  التي  القراءة 
املكتبة  ت�صمها  ال��ت��ي  امل���وؤل���ف���ات  واأه�����م 
اإىل  كتاب   والعاملية.وي�صعى  االإماراتية 
فوات  االعتقاد مببداأ  لتحطيم  االأم��ام  
ي�صتيقظ  اأن  الفرد  على  وي�صدد  االأوان 
االإيجابي  ال��ت��غ��ي��ري  ن�����ص��م��ات  وي�صتقبل 
بغ�س النظر عن العمر والظروف.. كما 
حول  مهم  ت�صاوؤل  على  لالإجابة  ي�صعى 

الكيفية التي نقتل بها الرتدد .
وي���وؤك���د م��وؤل��ف��ا ال��ك��ت��اب م��اي��ك��ل ح��ي��اة و 
اخلطوة  ات��خ��اذ  اأهمية  ه��ارك��ايف  دانييل 
االأوىل يف اإحداث التغيري و�صياغة حياة 
ال�صعيد  اأف�����ص��ل على  ج��دي��دة وجت��رب��ة 
الكتاب  وي�����ص��ع  وال��ع��ل��م��ي.  ال�����ص��خ�����ص��ي 
روؤية  عرب  النجاح  ومنطلقات  تاأ�صيال 
ل��الأم��ور وخ��ط��ة حمكمة وذات  واق��ع��ي��ة 
خطوات ممنهجة تاأخذك اإىل اأهدافك.

اأم��ا كتاب األ��و ال��ع��زم ل��� اأجن��ي��ال داكورث 
والعزم  ل��ل��ت�����ص��م��ي��م  اجت���اه���ن  ف��ي�����ص��ع 
ميكنان االأفراد من الو�صول اإىل النجاح 
مبرونتهم  االأول  االجت�����اه  وي��ع��ن��ي   ...
االجتاه  ي��وؤك��د  فيما  ال�����دوؤوب  وعملهم 
اإجنازه  املطلوب  معرفة  اأهمية  ال��ث��اين 
يعرفون  ال��ن��اج��ح��ن  اأن  ق���اع���دة  ع���رب 
م��ا ي��ري��دون.وت�����ص��دد ال��ك��ات��ب��ة ع��ل��ى اأن 
الناجحن ال ميتلكون الت�صميم فح�صب 
ب��ل ي��ع��رف��ون اجت��اه��ه��م يف احل��ي��اة بدقة 
متناهية عرب املزج بن ال�صغف واملثابرة 
خا�س  ب�صكل  متفوقن  يجعلهم  ما  هو 
الكتاب  .ويف  ال��ع��زم  اأويل  ب���  وت�صنفهم 
ال��ث��ال��ث االأخ�����ذ وال���ع���ط���اء ي���ح���اول اآدم 
جرانت ربط النجاح مب�صاعدة االآخرين 

يف النجاح عرب ثقافة االأخ��ذ والعطاء . 
اأ�صياء  ثالثة  هناك  اأن  اإىل  اآدم  وي�صري 
جتمع كل الناجحن هي احلافز والقدرة 
والفر�صة وهي القواعد املتفق عليها يف 
الو�صول اإىل النجاح اإال اأنه يعود ليوؤكد 
على وجود عن�صر رابع يتم اإغفاله دائما 
عالقاتنا  بها  ندير  التي  الطريقة  وهو 
مع االآخ��ري��ن ففي كل م��رة نتفاعل مع 
�صخ�س اآخر يف مكان العمل هناك قرار 
علينا اتخاذه هل ندعي اأكرب قدر ممكن 
�صاأن  من  نعلي  اأم  الأنف�صنا  القيمة  من 

االآخر من دون اأن ننتظر املقابل؟.
ويو�صح اأنه وعلى مدار العقود الثالثة 
واالجتماع  النف�س  علماء  اتفق  املا�صية 
اختالفا  ي��خ��ت��ل��ف��ون  ال���ن���ا����س  اأن  ع��ل��ى 
اأ�صاليب  ب�صاأن  تف�صيالتهم  يف  وا�صحا 

ب�صاأن  تتفاوت  �صلوكياتهم  فاإن  التعامل 
ال��ذي يرغبونه  وال��ع��ط��اء  االأخ���ذ  مزيج 
ف����االآخ����ذون ل��ه��م ط��اب��ع��ه��م ال����ذات����ي اإذ 
يعطون  مم��ا  اأك���رث  ي��اأخ��ذوا  اأن  يحبون 
ل�صاحلهم  ال��ت��ع��ام��ل  م��ب��داأ  وي�صتغلون 
على  ال�صخ�صية  م�صاحلهم  فيقدمون 

احتياجات االآخرين.
العمل  اأغلب بيئات  الغلبة يف  ان  ويوؤكد 
من  لالأخذ  مييلون  الذين  لالأ�صخا�س 

اأولئك الذين مييلون للعطاء.
االأ�صخا�س  اآدم معايري ت�صنيف  ويحدد 
ال����ذي����ن مي���ي���ل���ون ل��ل��ع��ط��اء وف�����ق مدى 
وجهدهم  اأواقتهم  م�صاركة  يف  ال�صخاء 
وم��ع��رف��ت��ه��م وم���ه���ارات���ه���م واأف���ك���اره���م 
ميكنهم  م�����ن  ك�����ل  م�����ع  وع����الق����ات����ه����م 

اال�صتفادة منها.
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•• ال�صارقة -الفجر:

الدكتور  �صعادة  ك��ّرم  للرتاث،  ال�صارقة  معهد  م�صرح  على 
اأم�س  للرتاث،  ال�صارقة  معهد  رئي�س  امل�صلم،  العزيز  عبد 
اأ�صبوع  فعاليات  يف  ���ص��ارك  ال���ذي  ال�صيني  ال��وف��د  االأح���د، 
يف  للوفد  ج��ول��ة  ال��ت��ك��رمي  حفل  و�صبق  ال�صيني،  ال���رتاث 
املعهد  اأق�صام  تعرف خاللها على  للرتاث،  ال�صارقة  معهد 
والعملية  واالأكادميية  العلمية  املجاالت  ودوره يف خمتلف 
العربي  ال����رتاث  ال��وف��د يف متحف  ك��م��ا ج���ال  وامل��ي��دان��ي��ة، 
التابع للمعهد، واطلع على ما ي�صمه املتحف من مقتنيات، 
معرباً عن اإعجابه وتقديره للمعهد وما يقوم من اأن�صطة 
ال��رتاث و�صونه  ت�صهم م�صاهمة كبرية يف حفظ  ومهمات 
ونقله لالأجيال وتفاعله احليوي مع القائمن على الرتاث 

يف خمتلف بلدان العامل. 
معهد  رئي�س  امل�صلم،  ال��ع��زي��ز  عبد  ال��دك��ت��ور  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
لالأ�صدقاء  وال��ت��ق��دي��ر  ال�صكر  ن��وج��ه  ل��ل��رتاث،  ال�����ص��ارق��ة 
ال�صينين الذين �صاركونا يف برنامج اأ�صابيع الرتاث العاملي 
، حيث تعرف اجلمهور والزوار والباحثن وع�صاق الرتاث، 
ومكونات  وع��ن��ا���ص��ر  وتفا�صيل  م��الم��ح  م��ن  ال��ك��ث��ري  ع��ل��ى 
االأي����ام اخلم�صة  وذل���ك ط���وال  ال��ع��ري��ق،  ال�صيني  ال����رتاث 
الغربي  البيت  الثقايف  ال��رتاث  فعاليات  مركز  يف  املا�صية 
من  وحيوياً  الفتاً  وتفاعاًل  كبرياً  ح�صوراً  �صهدت  حيث   ،
قبل اجلميع، فقد تنوعت فعاليات واأن�صطة اأ�صبوع الرتاث 
وا�صتمتع اجلمهور مبا مت تقدميه وعر�صه من  ال�صيني، 
حما�صرات ثقافية وعرو�س للمو�صيقى والفنون ال�صعبية 
واالأزياء واملاأكوالت وامل�صروبات التقليدية ال�صينية، واأعمال 
م�صرحية، ورق�صات �صعبية �صينية، ومهارات ق�س االأوراق 
وعمل العقدات ال�صينية، ور�صم القناع، وعرو�س االأعمال 
الفنية مثل الت�صوير واللوحات الكتابية واالأفالم، وغريها 
وذلك  ال�صيني،  ال��رتاث  تعك�س عراقة  التي  االأن�صطة  من 

على مدار خم�صة اأيام.
غنية  وجت��رب��ة  ع��ري��ق  ت���راث  ال�صن  ل��دى  اأن  اإىل  م�صرياً 
اأن ر���ص��ي��ده��ا يف  ال��ت��ق��دي��ر، ك��م��ا  وخ����ربات مم��ي��زة ت�صتحق 
ومتميز، وي�صتحق االط��الع والتعريف  ال��رتاث كبري جداً 

به.

ولفت امل�صلم اإىل اأن ال�صن التي تعترب اأكرب دولة يف العامل 
ال�صن  �صكان  ع��دد  يتجاوز  حيث  ال�صكان،  ع��دد  حيث  من 
البلدان  م��ن  واح���دة  اأن��ه��ا  كما  ن�صمة،  األ��ف  و400  املليار 
االأربعة االأكرب م�صاحة يف العامل، )9،6 مليون كيلو مرت 
واجتماعي،  واإث��ن��ي  وث��ق��ايف  طبيعي  بتنوع  تتميز  م��رب��ع(، 
ولديها ح�صارة عريقة �صاربة جذورها يف التاريخ، ومتتلك 
تراثاً غنياً وخ�صباً، وجتربة مميزة يف احلفاظ على الرتاث 
و�صونه ونقله لالأجيال، وكذلك لديهم جتربة مميزة يف 

مو�صوع قائمة الرتاث العاملي.

موقعًا  47

دخلت  عندما   ،1985 ال��ع��ام  منذ  اأن���ه  اإىل  امل�صلم  ول��ف��ت 
ال�صن معاهدة الرتاث العاملي، حتى العام 2014، قامت 
باإدراج  املتحدة  ل��الأمم  والتابعة  والعلوم  الرتبية  منظمة 
47 موقعاً �صينياً يف قائمة الرتاث العاملي، حيث حلت يف 
املرتبة الثانية بعد اإيطاليا التي متلك 49 موقعاً يف قائمة 
الرتاث العاملي، ومن بن املواقع ال�صينية يف قائمة الرتاث 
للرتاث  مواقع  و10  الثقايف،  للرتاث  موقعاً   30 العاملي 
املندمج،  والطبيعي  الثقايف  للرتاث  مواقع  و4  الطبيعي، 
و3 مواقع للم�صاهد الثقافية، وقد متكنت ال�صن بف�صل 
تاريخها الطويل من توارث تراثها الثقايف والطبيعي. من 
العاملي: موقع  امل�صجلة يف قائمة الرتاث  املواقع الرتاثية 

تراث �صكان بكن االأ�صلين، كهوف دون هوانغمو بقانغ�صو، 
�صور ال�صن العظيم، مقربة االمرباطور ت�صينغ �صيهوانغ، 
جمموعة  وت�صينغ،  مينغ  الأ�صرتي  االم��رباط��وري  الق�صر 
ومنزل  وم��ق��ربة  معبد  وودان����غ،  جبل  يف  القدمية  امل��ب��اين 

الكونفو�صيو�صية، ق�صر ت�صنغدة للوقاية من احلر.
واأ�صار اإىل اأن ال�صينن يطلقون على بالدهم ا�صم ت�صونغوا، 
اأهل  الع��ت��ق��اد  الت�صمية  ه���ذه  وت��ع��ود  االأو����ص���ط،  ال��ب��ل��د  اأي 
اأن بالدهم تتو�صط الكرة االأر�صية، ويتنوع  ال�صن قدمياً 
و�صحاري،  و�صهوب  غابات  بن  الطبيعي  ال�صيني  امل�صهد 
اجلماعات  ت��ن��وع  بحكم  فيها،  ال��ث��ق��ايف  امل�صهد  يتنوع  كما 
مميزاً،  وث����راء  غ��ن��ى  يك�صبها  م��ا  واالإث��ن��ي��ة،  االج��ت��م��اع��ي��ة 

وتعترب احل�صارة ال�صينية واحدة من اأقدم احل�صارات يف 
العامل، يزيد عمرها على �صتة اآالف �صنة، ومر على ال�صن 
والطاوية  الكونفو�صية  منها  ع��دة،  دي��ان��ات  الع�صور  ع��رب 

والبوذية واالإ�صالم. 

ح�ضور مميز لل�ضاي �ل�ضيني
ح�صر ال�صاي ال�صيني العريق يف اأ�صابيع الرتاث ال�صيني، 
ذلك  اجل��م��ه��ور  ي��ت��ذوق  اأن  على  ال�صيني  ال��وف��د  وح��ر���س 
ال�صاي، وتعرف اجلمهور على كيفية �صنع ال�صاي ال�صيني 
التقليدي العريق، الذي يو�صع على طاولة ال�صاي اخلا�صة 
به، واأنه ال يقدم مع ال�صكر، فهو ال يحتاج اإىل ذلك، ويتم 
تناوله �ُصربه برتٍو وعلى دفعات عدة، فال�صاي ال�صيني يعترب 
ال�صراب املف�صل لدى عموم ال�صعب، وله تقاليد را�صخة يف 
املجتمع قدمياً وحديثاً، ترتكز على نقعه وت�صربه، لتتحد 
ثقافية  ظ��اه��رة  وه��ي  وال���روح،  ال�صكل  ب��ن  ال�صنع  عملية 
ارتبطت ببع�س الفعاليات واملمار�صات ال�صينية التي تعرب 

عن التوا�صل الثقايف بن املا�صي واحلا�صر. 
بتوجيهات  العاملي  الرتاث  اأ�صابيع  برنامج  ياأتي  ذلك،  اإىل 
حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  م��ن 
القا�صمي، ع�صو املجل�س االأعلى، حاكم ال�صارقة، ويف اإطار 
الثقايف  ال�صارقة للرتاث للتعريف بالرتاث  اأن�صطة معهد 
هذا  والدولية يف  العربية  التجارب  على  وانفتاحه  العاملي 
املجال، حيث تقدم االأ�صابيع الفر�صة لالأ�صقاء واالأ�صدقاء 
الثقايف  تراثها  من  النماذج  من  العديد  عر�س  اأج��ل  من 
تاأكيداً  ياأتي  اأنه  كما  واأ�صكاله.  واأنواعه  جتلياته  مبختلف 
املعارف  تبادل  و�صرورة  ال��رتاث  اأهمية  على  ال�صارقة  من 
واخلربات والتجارب وتفاعلها معاً من اأجل اال�صتمرار يف 
ب�صفته  لالأجيال،  ونقله  وحمايته  ال��رتاث  و�صون  حفظ 
الهوية واخل�صو�صية  واأحد عناوين  مكون ح�صاري كبري 
العاملي  ال��رتاث  اأ�صابيع  وت�صتهدف  واأم��ة.  وبلد  �صعب  لكل 
التي ينظمها املعهد �صهرياً، طلبة املدار�س واجلامعات من 
واملحلي  احلكومي  القطاع  يف  والعاملن  كافة،  امل�صتويات 
واالحتادي، واملثقفن والفنانن واملهتمن مبجال الرتاث 
منطقتي  وم��رت��ادي  واالأج��ان��ب،  ال��ع��رب  وال�صياح  الثقايف، 

الرتاث والفنون يف قلب ال�صارقة، وكل ع�صاق الرتاث. 



باأي طريقة  بها  �أنها م�ضتعدة لرفع معنويات جميع �ملحيطني  �أف�ضل �ضديقة على �لإطلق؟ يبدو  لونغوريا  �إيفا  �لذي يجعل  ما 
ممكنة! مقابلة مع جنمة مميزة...

�فتتح ر�ي كروك �أول مطعم يف �ضل�ضلة )ماكدونالدز( يف ديبلين، �إحدى �ضو�حي �ضيكاغو، عام 1955. بعد �أكرث من �ضتة عقود و36 �ألف مطعم، �ضيحظى حمبو �لأفلم بفر�ضة 
مل�ضاهدة ن�ضخة �ضينمائية من بد�ية عملق �لربغر، و�ضورة عن بائع معقد وطموح يدعي �أنه �ملوؤ�ض�س، وهو من بطولة مايكل كيتون يف دور كروك، �لرجل �لذي ُيعرف عمومًا مببتكر 

�ضل�ضلة مطاعم )ماكدونالدز(.
رم��ز احللم  ب�صفته  ك��روك  The Founder ق�صة  ي��روي 
ل  تو�صّ ما  ليحّقق كل  ج��اه��داً  ال��ذي عمل  الرجل  االأم��ريك��ي: 
يف  والدقة  الفاعلية  على  وم�صدداً  النوعية  على  مركزاً  اإليه، 
التنفيذ. كذلك يعك�س اأ�صاليب ملتوية ا�صتخدمها هذا الرجل 

لل�صيطرة على ال�صركة.
 ،1984 ال��ذي م��ات ع��ام  ك���روك،  اأح��ي��ان��اً  الفيلم  ينتقد معدو 
ك��ب��ائ��ع ف���ا����ص���د، وحم����ب ل��ل�����ص��ل��ط��ة، وت������واق ل��ت��و���ص��ي��ع عالمة 
من  وغ��ريه  الفيلم  مقتطفات  ت�صري  ح�صبما  )م��اك��دون��ال��دز(، 

مواد دعائية تتناوله.
مف�صلية  مرحلة  يف  املتحدة  ال��والي��ات  يف  الفيلم  �صدور  ياأتي 

بالن�صبة اإىل )ماكدونالدز(.
�صتيف  التنفيذي  امل��دي��ر  ب��ق��ي��ادة  ال�صركة  ه��ذه  اأم�����ص��ت  فقد   
ت�صمل  طموحة  متو�صع  اإع��ادة  عملية  يف  �صنتن  اإي�صرتبروك 
 McPick2 وقائمة  ال��ي��وم،  ط��وال  الفطور  وجبات  تقدمي 
اجل���دي���دة، واإزال������ة امل�������ص���ادات احل��ي��وي��ة م���ن ال���دج���اج وامل����واد 
الأحد  ال�صل�صلة  ر  تتح�صّ كذلك  م��اك.  ناغيت�س  من  احلافظة 

اأهم التغيريات يف �صكل وجتربة تناول الوجبات يف مطاعمها: 
افتتاح خدمة الطلب من االأك�صاك وخدمة الطاوالت بوا�صطة 
بلوتوث، علماً باأن العمل بهذه التحديثات يبداأ مع اإطالق فيلم 

يلقي ظاًل مريباً على بدايات عمالق الربغر هذا.
كان كروك، الذي ولد يف �صيكاغو،

الثانية  يف  �صيك(  )ميلك  احلليب  خمفوق  ل�صنع  اآالت  بائع   
واخلم�صن من عمره عندما تعّرف اإىل مطعم )ماكدونالدز(، 
ال����ذي اف��ت��ت��ح��ه االأخ������وان ري��ت�����ص��ارد وم��وري�����س م��اك��دون��ال��د يف 

كاليفورنيا.
وبعدما اأذهلته فاعلية العمل يف هذا املطعم و�صرعة اخلدمة، 
اآخ��ر يف ديبالين عام  االأخ��وي��ن الفتتاح مطعم  وّق��ع عقداً مع 

 .1955
توالت الحقاً مطاعم ال�صل�صلة، وباعت يف غ�صون ثالث �صنوات 
كانت  ���ص��ن��وات،  ث��م��اين  ويف  ه��ام��ربغ��ر.  قطعة  مليون   100
األ��ف موقع يف   14 فتملك  اليوم،  اأم��ا  500 مطعم.  افتتحت 

الواليات املتحدة و22 األفاً اإ�صافية حول العامل.

�ضرية ذ�تية
االأوىل مثار جدل كبري.  ال�صركة  �صنوات هذه  ُتعترب تفا�صيل 
خالل عدد كبري من املقابالت على مّر ال�صنن، اأعلن االأخوان 
يف  ليتمّكن  خدعهما  كروك  اأن  منهما  واملتحدرون  ماكدونالد 

النهاية من انتزاع ال�صركة منهما.
ولكن يف �صريته الذاتية Grinding it Out عام 1977، 
كتب كروك اأن التعامل مع االأخوين كان �صعباً واأنهما عار�صا 
جهوده للتو�صع منذ البداية. ذكر، متحدثاً عن �صلوكهما خالل 
االأوىل:  املطاعم  الأح��د  لال�صتياء  وم��ث��رية  �صاقة  بناء  عملية 
اأنفق كل �صنت اأملكه وكل  اأنني  )كانا غبين ومل ُيباليا بواقع 
 ،1961 ع��ام  ويف  امل�صروع(.  ه��ذا  على  اقرتا�صه  ا�صتطعت  ما 
اال�صم  ح��ق��وق  ع��ل��ى  للح�صول  دوالر  م��ل��ي��ون   2.7 لهما  دف���ع 
عن  خال�صتهم  يف  فاأ�صاروا  الفيلم،  معدو  )ماكدونالدز(.اأما 
حبكته: )كان راي ميلك روؤية عن انت�صار �صل�صلة ماكدونالدز 
ا الربغر الب�صيطان هذان  حول العامل، ومل يرد اأن يبطئ معدَّ

تقدمه(.

فــن اأجــنبــي
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�أنا ممتنة ل�ضديقاتي و�أعتربهّن جزءً� من عائلتي

اإيفا لونغوريا: ال اأمانع يف خو�س 
جتارب جديدة طاملا اأتعّلم واأتطور

-�أنا من �أكرث �لنا�س تفاوؤًل ول �أنظر �إىل �ل�ضلبيات لأي �ضبب

الربغر)ماكدونالدز( عمالق  بداية  عن  ملحة   ...Founder

ع�صرين  منذ  تعرفينهّن  ال��ل��وات��ي  �صديقاتك  م��ع  حديثاً  ت�����ص��ّورِت   •
من  اأ�صا�صياً  ج���زءاً  �صديقاتك  تعتربين  ه��ل  االأق���ل.  على  �صنة 

حياتك؟
- )ت�صحك( اأقول دوماً اإنني اأحب جتميع ال�صديقات 

اأتباهى  ك��ي  منزيل  يف  رف  على  و�صعهّن  يف  واأرغ���ب 
بهّن! كلما اأحتاج اإىل تلّقي ن�صيحة اأو مت�صية وقت 

ممتع، اأجدهّن دوماً اإىل جانبي. من ال�صروري اأن 
حتظى كل امراأة بقبيلتها اخلا�صة. تقا�صمُت مع 
قبيلتي تاريخاً حافاًل، فقد ن�صاأنا وتطورنا معاً 

وال�صيئة.  اجلميلة  الذكريات  وتقا�صمنا 
اأنا ممتنة لهّن واأعتربهّن جزءاً من 

عائلتي.
• ترّكز جمموعة اإيفا لونغوريا 

على املراأة يف حياتها اليومية. 
مل����اذا ق����ررِت ا���ص��ت��ه��داف هذه 

املراأة حتديداً؟
وت�صبه  ت�صبهني  الأن���ه���ا   -
�صديقاتي! يجب اأن نتمكن 

ج���م���ي���ع���اً م�����ن ارت���������داء 
م������الب�������������س 

مقبولة الكلفة ومنا�صبة جلميع احلقبات. هذه املجموعة كلها تعرّب عني. 
مل اأ�صاأ اأن اأطلق خطاً يتوىل االآخرون ت�صميمه ثم ُيل�َصق ا�صمي على 
املاركة بكل ب�صاطة. ما كنُت الأبتكر ت�صاميم لن اأرتديها بنف�صي. 
اأع��رّب عن موقف  اأن  اأري��د  لكني  االأ�صا�صي  املعيار  هي  الراحة 

قوي اأي�صاً.
تك�صا�س؟ يف  بن�صاأتك  اأ�صلوبك  تاأّثر  حد  اأي  • اإىل 

اجلينز  �صراويل  واجلزمات.اأختار  اجلينز  اأحببُت  لطاملا   -
بدقة وتتوقف خياراتي على ملم�س القما�س على �صاقّي. 
قما�س  م��ن  م�صنوعة  جمموعتي  يف  ال�����ص��راوي��ل  ل���ذا 
اجل�صم  م��ن  ال�صفلي  اجل���زء  ���ص��ّد  ي�صتطيع  م��ط��اط��ي 

تزامناً مع �صمان الراحة التامة.
ال  جم��م��وع��ت��ك  يف  ال��ق��ط��ع  اأن  امل��الح��ظ  • م��ن 

حتتاج اإىل اأك�ص�صوارات كثرية.
املفرطة.  االأك�����ص�����ص��وارات  اأح���ب  ال  �صخ�صياً   -
اأو  ��ع��ة  امل��ر���صّ القطع  بع�س  اأح��ي��ان��اً  اأ���ص��ع  ق��د 
لكني  زوج���ي.  اإي��اه��ا  يهديني  التي  اجل��واه��ر 
اأكتفي بهذا القدر مع خامت زواجي. اأحّب اأن 
تعرّب املالب�س عن نف�صها. ال اأحتاج اإىل اأكرث 

من حقيبة جميلة وحذاء منا�صب.
امل�صتمر؟ العمل  اإىل  ميلك  �صبب  • ما 

- اك��ت�����ص��ب��ُت ح���ب ال��ع��م��ل م���ن وال������دّي، وال 
�صيما والدتي. لقد رّبت اأربع فتيات، وكانت 
اخلا�صة،  احلاجات  اأ�صحاب  من  اإح��داه��ن 
ذلك  وم���ع  ك��ام��ل  ب����دوام  وع��م��ل��ت كمعّلمة 
كانت متلك الوقت لتح�صري ع�صاء منزيل 
كل ليلة بحلول ال�صاد�صة م�صاًء. 
لذا ال اأ�صعر باأّن ما اأفعله كاٍف 
واأرغ���ب دوم��اً يف فعل املزيد. 
تعّج  عائلة  من  اأي�صاً  اأحت��در 
ب��اأ���ص��ح��اب االإجن������ازات. كنُت 
�صهادة  ي���ن���ال  ���ص��خ�����ٍس  اآخ�����ر 
ع��ائ��ل��ت��ي وقد  م��اج�����ص��ت��ري يف 
�صنوات.  ث��الث  منذ  تلقّيُتها 
اأُْع��َت��رَب االأق��ل م�صتوى يف  لذا 

العائلة!
يف  ت����رغ����ب����ي  اأمل  ل����ك����ن   •
اال���ص��رتخ��اء واالح��ت��ف��ال بكل 

ب�صاطة يف �صبابك؟
اخليار  ه����ذا  ي��ك��ن  مل  ال.   -
فكرُت  اأن��ن��ي  اأظ���ن  ال  ممكناً. 

لكن  ع�صر  اخلام�س  بعيدي  مثاًل  اأحتفل  اأن  اأردُت  يوماً.  الطريقة  بهذه 
ل��ذا ح�صلُت على وظيفة يف مطاعم  ال��ك��ايف،  امل��ال  مل تكن عائلتي متلك 
العمل  ب��دء  اإىل  اأت���وق  كنت  بنف�صي.  احلفلة  تكاليف  ودف��ع��ُت  )وي��ن��دي��ز( 

وك�صب املال وحدي. 
اأمي وكل ما  اأ�صعر باأي بغ�س الأنني كنت اأالحظ اجلهد الذي تبذله  مل 

كانت تفعله من اأجل �صقيقتي واأردُت اأن اأقّدم امل�صاعدة.
هذا  غ��رّي  هل  املا�صي.  مايو  �صهر  يف  با�صتون  خو�صيه  من  ت��زّوج��ِت   •

الزواج حياتك بدرجة معّينة؟
- ال، مل يتغرّي اأيٌّ منا. 

املنا�صب؟ ال�صريك  اأنه  البداية  منذ  علمِت  • هل 
- طبعاً! كالنا نا�صج ونتعّلم يف مرحلة معّينة اأال نهدر الوقت مع اأ�صخا�ٍس 

ال ي�صتحقون اهتمامنا.
نريد تطوير عالقتنا. هذا هو  اأننا  البداية  تبادلنا احلب وعرفنا منذ   
معنى احلب النا�صج بح�صب راأيي. لقد اأدركنا �صريعاً اأننا ننتمي لبع�صنا. 

�صخ�صياً ا�صتغرقني 40 عاماً كي اأجده!
التي  االأخرى  بالعالقات  مقارنًة  مع خو�صيه  الذي ميّيز عالقتك  • ما 

ع�صِتها؟
كانت  واملهنية.  والثقافية  الروحية  امل�صتويات  على  مت�صابهان  نحن   -
ومهنته  االآخ��ر  طموحات  يحرتم  منا  واح��د  كل  وك��ان  كثرية  ان�صغاالتنا 

لكننا جنيد اإعطاء االأولوية لعالقتنا. اأ�صعر باأنني حمظوظة جداً.
ملاذا؟ با�صتون.  لونغوريا  اإيفا  اإىل  ا�صمك  • غرّيِت 

- اأحبه واأحب �صهرته واأحب هذا التقليد. قمُت بهذا اخليار لكني اأدرك 
اأنه ال ينا�صب اجلميع. كنُت اأتوق حلمل ا�صمه. لكن تبقى ماركتي معروفة 

با�صم )اإيفا لونغوريا(.
الن�صائية. احلقوق  حلركة  األيفة  رة  منا�صِ • اأنِت 

- نعم! اأوؤيد هذه احلركة على طريقتي وقد يختلف اأ�صلوبي عن النزعة 
امل��راأة على حقوق مت�صاوية على  اأن حت�صل  ال�صائعة. بح�صب راأي��ي يجب 
بنظري  احلقيقية  امل�صاألة  تتعلق  فح�صب!  االأج��ر  ولي�س  كافة  امل�صتويات 

بامل�صاواة الكاملة بن اجلن�َصن.
ال�صغوط؟ وتفريغ  اال�صرتخاء  ا�صرتجاع  ت�صتطيعان  • هل 

- نحاول زوجي واأنا اأال نعمل يف املنزل واأال جنلب االأجهزة االإلكرتونية 
ل  �س الوقت الذي يجمعنا يف املنزل لنف�صنا. اأف�صّ اإىل غرفة النوم. نخ�صّ
اأن اأتاأخر يف العمل بدل اأن اأجلبه معي. حن اأعود اإىل املنزل، اأريد اأن اأطهو 

الع�صاء واأّطلع على االأخبار ال�صيا�صية.
معينة؟ مهام  يف  ف�صلِت  هل  لكن  كثرية.  م�صتويات  على  • جنحِت 

- طبعاً! ال اأجيد الغناء مثاًل. يف فيلم مو�صيقي، كنت اأ�صتعد لدوٍر ي�صتلزم 
قدرة على الغناء، لذا ق�صدُت مدّرباً قبل جتربة االأداء. ل�صُت موهوبة يف 
هذا املجال. ال اأمانع خو�س جتارب جديدة طاملا اأتعّلم واأتطور، لكن مل 

يكن الغناء ممتعاً بنظري ومل اأبرع فيه.
معرتك  ب��دخ��ول  تفكرين  ه��ل  امل����راأة.  ع��ن  امل��داف��ع��ن  اأب���رز  م��ن  • اأن���ِت 

ال�صيا�صة؟
- ال. ف���ك���رُت ب��ه��ذه اخل���ط���وة م���ط���ّواًل. ل��ك��ن��ي اأظ����ن اأّن اأق�����وى ج���زء من 

يتعلق  دمي�����ق�����راط�����ي�����ت�����ن�����ا 
اأن  ب���امل���واَط���ن���ة. ال مي��ك��ن 

ي��ن��ج��ح جم��ت��م��ع��ن��ا من 
م����واط����ن����ن.  دون 

نرفع  اأن  مي���ك���ن 
ال���������������ص�������وت ع���رب 
ال�������ت���������������ص�������وي�������ت 
والع�صيان املدين 

واالح�����ت�����ج�����اج. 
ي���������ص����ت����ط����ي����ع 
امل������واط������ن������ون 
ُيحدثوا  اأن 
ال�������ت�������غ�������ي�������ري 

اأك�������������������رث م����ن 
 . �صين ل�صيا ا
ل��ك��ن��ي اأح����رتم 
االأ�����ص����خ����ا�����س 

الذين يكّر�صون 
ح��������ي��������ات��������ه��������م 
للخدمة العامة.

ما  اأك��������رث  م�����ا   •
العامل  اإل��ي��ه  يحتاج 

اليوم؟
- التعاطف

تفاوؤلك  على  حتافظن   •
اأال  ال�������ظ�������روف.  ج���م���ي���ع  يف 

ت�صعرين  اأو  االأم����ل  ت��ف��ق��دي��ن 
بالهزمية يف اأي حلظة؟

النا�س  اأك��رث  م��ن  اأن��ا  - مطلقاً! 
بطبعي!  متفائلة  الأن��ن��ي  ت��ف��اوؤاًل 

اأنظر اإىل ال�صلبيات الأي �صبب.  ال 
اأو  االأداء  جت�����ارب  يف  اأف�����ص��ل  ح���ن 
اأخ�صر عماًل، اأفّكر باأّن ما ينتظرين 
اأ�صدقائي  ي�صحك  بكثري!  اأجمل 
ع��ل��ّي وي��ع��ت��ربون��ن��ي جم��ن��ون��ة. اإذا 
التي  بالطريقة  ه��ديف  يتحقق  مل 
اأردُتها، اأعترب اأّن ما ح�صل �صي�صّب 

يف م�صلحتي يف نهاية املطاف!.
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الن�صيان وال�صكري.. خماطر 
�صحية �صببها جتاهل االإفطار

  نّبه اأطباء اإىل اأهمية وجبة االإفطار، والتي قالوا: اإنها اأهّم وجبة يومية 
لل�صحة يجب احلر�س على تناولها يف وقتها لتجّنب ِعّدة خماطر.

بح�صب  ال�ُصمنة  اإىل  التعّر�س  االإفطار  وجبة  وذك��روا من خماطر جتاهل 
درا�صة اأجريت يف 2003، الفتن اإىل اأّن تناول الفطور مينع االإفراط يف 
االأكل خالل اليوم بكامله، كما مينع تركيزات االأن�صولن والهرمون الذي 

ي�صجع اخلاليا الدهنية على تناول االأحما�س وتخزينها.
واأ�صار االأطباء، اإىل اأّن عدم االكرتاث لتناول االإفطار يجعل االإن�صان ُعر�صة 
حيث   ،2005 يف  االأط��ف��ال  على  اأج��ري��ت  بدرا�صة  م�صت�صهدين  للن�صيان، 
ك�صفت اأن االأطفال الذين يتناولون وجبة االإفطار تكون لديهم ذاكرة قوية، 

بينما ين�صى الذين ال يتناولونها ب�صرعة.
بوجبة  االهتمام  عدم  خماطر  �صمن  اأن  تغذية،  واأخ�صائي  اأطباء  واأو�صح 
ال�صكري،  مبر�س  االإ�صابة  خطر  زي��ادة  اأمريكية  درا���ص��ة  بح�صب  االإف��ط��ار 
اأّن الن�صاء اللواتي يفوتن وجبة االإفطار معر�صات بقوة لالإ�صابة  مبينن 
منت�صف  قبل  بالتعب  ال�صعور  اأّن  اإىل  ولفتوا  الثاين.  النوع  من  بال�صكري 
النهار من اأعرا�س عدم تناول االإفطار يف وقتها، مدللن على ذلك بدرا�صة 
فيتامينات  على  غالباً  يحتوي  الفطور  اإّن  ق��ال��ت:   ،1999 ع��ام  اأج��ري��ت 

ومعادن ما ُيجّنب ال�صعور بالتعب قبل بلوغ منت�صف النهار.

حافظ على �صحتك بتناول الدهون!
اأوك�صفورد  جامعة  يف  الباحثن  من  فريق  اأع��ده��ا  جديدة  درا���ص��ة  اأظ��ه��رت 
التي حتتوي  اأكل االأطعمة  التخل�س من الدهون وجتنب  اأن  الربيطانية، 

على ن�صبة مهمة منها، قرار غري �صائب.
ودعت الدرا�صة اإىل التخل�س من بع�س "االأ�صاطري" التي يتم الرتويج لها 
عن الدهون، واأكدت اإن النظام الغذائي الذي ال يوازن بن الدهون وباقي 

املكونات الغذائية االأخرى قد ينعك�س ب�صكل �صلبي على االإن�صان.
واأجريت الدرا�صة على عينة تتكون من 126 األف �صخ�س، يتجاوز �صنهم 
32 عاما، وخل�صت اإىل اأن ا�صتهالك بع�س املواد التي حتتوي على الدهون 
كاحلليب الكامل الد�صم وفاكهة االأفوكادو وال�صمن وزيت جوز الهند، مهم 

يف حماربة بع�س االأمرا�س.
ح�صور  باأهمية  تفا�صيلها،  اإن  اإن  �صي  موقع  ن�صر  التي  الدرا�صة  واأو���ص��ت 
الدهون يف الوجبات الرئي�صية: "اإن االإقالع الكلي عن الدهون، قد ترتتب 

عنه انعكا�صات �صلبية فهي عن�صر مهم الميكن تعوي�صه".
واملواد  الزبدة  تناول  اإىل  باحلمية،  واملهتمن  الريا�صين  الدرا�صة  ودع��ت 
الغذائية الغنية ب� "اأوميكا3" كال�صمك واجلوز واالأفوكادو وزيت الزيتون، 
فهي ت�صاعد على �صحة البدن و�صالمة الدماغ، كما اأنها تخفف من اإمكانية 

االإ�صابة باأزمة قلبية.
وعن الكول�صرتول، قالت درا�صة اك�صفورد اإن احلمية املبنية على حماربته 
املعلبة  احللوى  بتجنب  الدرا�صة  اأو�صت  ذلك  مع  نتيجة"،  اأي  حتقق  "ال 
والبيتزا املجمدة وزبدة "املاركارين"، ودعت الريا�صين اإىل احلر�س على 
اإىل  الذهاب  قبل  ال��راح��ة،  من  ق�صط  واأخ��ذ  مائدتهم،  يف  الدهون  ح�صور 

�صاالت الريا�صة.

؟ عطارد  كوكب  يف  �ليوم  ي�ضاوي  • كم 
- 59 يوم اأر�صي

؟ �لأمن  جمل�س  يف  �لفيتو  بحق  تتمتع  �لتي  �لدول  عدد  • كم 
-  5 دول

؟ �لإن�ضان  ج�ضم  عظام  عدد  • كم 
- 206 عظمة

؟  �مليلد  بعد  �لأوىل  �ل�ضنة  تلت  �لتي  �ل�ضنة  • ماهي 
- ال�صنة االأوىل بعد امليالد

؟ قارتني  بني  ويف�ضل  بحرين  بني  ي�ضل  • بحر 
- البحر االأحمر

؟  �لتيفو�س  مر�س  تنقل  �لتي  �حل�ضرة  ��ضم  • ما 
-القمل 

�لإ�ضفنج؟  طبيعة  • ما 
-حيوان 

كي  رطوبة  اإىل  يحتاج  نباتية،  او  حيوانية  دهون  عن  عادة  الناجت  انواعه،  مبختلف  الغراء  اأن  الواقع   •
مادة  اإىل  كيميائيا  يتحول  ال  فاإنه  واإاّل  وهيدروجن(  )اوك�صجن،  مكوناته  او  م��اء،  وج��ود  اإىل  اأي  يلت�صق، 

ال�صقة، لذا فاإنه يلت�صق على ال�صطوح التي تتوفر حولها الرطوبة وال يلت�صق بجدران انابيبه الداخلية!!
جابر  االإ�صالمي  العامل  هو  والتحويل  والتذويب  والتبلور  التقطري  اأعمال  و�صف  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
كتبه يف  نقلوه من  االأف��رجن مبا  �صهرة كبرية عند  وله  امل�صهورين.  العرب  يعد من علماء  ال��ذي  بن حيان. 

بدء يقظتهم العلمية.
وهو اأول من اأدرك اأهمية االختبار العلمي فاأكد عليه وخطا خطوات وا�صعة يف �صبيل تقدم الكيمياء. ويعترب 

هو م�صتك�صف حام�س الكربيتيك وماء الذهب وال�صود الكاوية.
التي  وال�صفادع  البحرية  ال�صفادع  هي  الربمائية  احليوانات  من  جمموعات  ثالث  هناك  اأن  تعلم  • هل 

تعي�س غالباً على الياب�صة وال ذيل لها. وال�صمندرية، واحليوانات احلجرية. 
اإىل  تعود  الياب�صة فهي  تعي�س على  اأنها  الربمائية، ورغم  من احليوانات  1040 جن�صاً  اأكرث من  • هناك 

املاء ملو�صم املعا�صرة، حيث ت�صع البيو�س هناك. 
الوالدة  احللبي  الزاخر  زكريا  بن  اهلل  عبد  يد  على  لبنان  يف  اأن�صئت  عربية  مطبعة  اأول  اأن  تعلم  • هل 
دير  لبنان، يف  واأول موؤ�ص�س ملطبعة عربية يف  االأدبية  النه�صة  الزاخر من رجال  االإقامة. ويعترب  اللبناين 
اآالت وح��روف وم�صابك  1733 م. وكان كل ما يف مطبعته من  مار يوحنا ال�صايغ يف اخلن�صارة وذلك عام 
وم�صفات وحمابر ومكاب�س ونقو�س وزخارف من �صنع يده. وقد ابتداأ عمل هذه املطبعة بطبع كتاب ا�صمه 

ميزان الزمان. ثم اأو�صى مبطبعته اإىل الرهبان ال�صويرين وال تزال حمفوظة عندهم يف دير ال�صايغ.
واحد  بيت  يف  جميعها  املعجم  حروف  جمع  من  اأول  هو  اأحمد(  بن  )اخلليل  الفراهيدي  اأن  تعلم  • هل 

من ال�صعر وهو يف قوله:
�صف خلق خوٍد كمثل ال�صم�س اإذ بزغت

يحظى ال�صجيع بها جنالء معطار

الرجل الذكي 

ن�ف دروي�ش احل�شاين
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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ن�شيبة اأنيم 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

اأ�ش�اق حممد ن�ر 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

فاطمة �شعيد الظاهري 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

فو�ئد �أرجل �لدجاج

اأّكدت درا�صة حديثة يابانية، اأن مادة الكوالجن اللزجة املوجودة يف اأرجل 
واأمرا�س  االأط��ف��ال،  ال��دم( عند  االأنيميا )فقر  اأق��وى عالج ملر�س  الدجاج 
اخرى، م�صتح�صنًة تناولها م�صلوقة يف ماء مع ملح وفلفل بداًل من قليها 

الذي ُيقّلل ن�صبة الكوالجن.
ج�صم  يف  ال�صغط  انتظام  حُتّفز  الكوالجن  م��ادة  اأن  الدرا�صة،  واأو�صحت 

االإن�صان وتعمل على ارتفاعه، وتثبيت ن�صبة احلديد يف اجل�صم وارتفاعه.

ال�صتوية  امل�����ص��روب��ات  م��ن  الن�صكافية  يعترب 
التي ت�صرب ب�صكل كبري، وذلك ملذاقه اللذيذ 
الدكتور  ا���ص��ار  ولكن  الكثري  يع�صقه  وال���ذي 
عادل فهمي اخ�صائي التغذية ان التعود علي 
حيث  كبرية  خطورة  ميثل  الن�صكافية  �صرب 
عليها  التعرف  ميكنك  عديدة  ا�صرار  له  ان 

واحلذر منها:
1- يوؤثر الن�صكافيه ب�صكل كبري على اجل�صم 
باأكمله، وذلك من خالل العديد من املركبات 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ال���داخ���ل���ة يف ت��ك��وي��ن��ه، وه���ذه 
اإت���الف خ��الي��ا اجل�صم  امل��رك��ب��ات ق���ادرة على 

تناول كميات كبرية  وباالخ�س عند  باأكملها 
من الن�صكافيه على مدار اليوم الواحد.

2- ي�صبب تناول الن�صكافيه بكرثة اإىل حدوث 
خلل وتلف يف االع�صاب املوجودة جميعها يف 
اجل�صم وذلك لوجود بع�س املركبات ال�صارة 

التي يحتوي عليها.
3- يجعل تناول الن�صكافية بكرثة االأ�صخا�س 
ال�صغط  ارتفاع  مبر�س  لالإ�صابة  معر�صن 
امل��زم��ن اأو ان��خ��ف��ا���ص��ه، ح��ي��ث اإن���ه ي��وؤث��ر على 
م��ع��دل ���ص��غ��ط ال����دم وي��ج��ع��ل��ه يف ح��ال��ة غري 

منتظمة.

تعر�س  بكرثة  الن�صكافية  ت��ن��اول  ي�صبب   -4
ال��ت��غ��ي��ريات يف معدل  ل��ب��ع�����س  االأ����ص���خ���ا����س 
ال�صكر يف الدم، حيث اإنه يت�صبب يف االإ�صابة 
العديد  وذلك الحتوائه على  ال�صكر  مبر�س 

من مواد االأك�صدة.
الب�صرة  على  الن�صكافيه  اأ�صرار  من  5-اأي�صا 
ال�صيخوخة  ع��الم��ات  ظ��ه��ور  يف  يت�صبب  اأن���ه 

املبكرة على الب�صرة.
ي�صاعد  اأنه  الن�صكافيه  اأ�صرار  اأخطر  6- من 
ع��ل��ى زي������ادة ال������وزن ب�����ص��ك��ل م��ل��ح��وظ وذل���ك 

الحتوائه على ن�صب كبرية من ال�صكر.

تتوقعها لن  للن�صكافية  اأ�صرار   6

�ضاب يلتقط �ضورة لفتاتني تلعبان بفرقاعات �لهو�ء بحديقة يف �ضنيانغ مبقاطعة لياونينغ ب�ضمال �ضرق �ل�ضني. )�أ ف ب(

كان هناك رجال مي�صي يف الغابة يجمع الفطر واالزه��ار الربية ليبيعها يف ال�صوق واثناء ذلك برز له اأ�صد 
�صر�س من بن اال�صجار فخاف الرجل كثريا وهرب م�صرعا وت�صلق �صجرة عالية وجل�س عليها يحمد اهلل على 
جناته ومنتظرا ان يبتعد اال�صد لكي ينزل ويذهب الوالده.. ولكن اال�صد رقد حتت ال�صجرة منتظرا الرجل 

ان ينزل فيفرت�صه.. وهكذا مر الوقت وكل منهم يتمنى ياأ�س �صاحبه من االنتظار.
 ويف تلك االثناء ملح الرجل دبا �صخما ي�صري بعيدا يتبخرت باحثا عن منحل ع�صل.. ففكر الرجل ب�صرعة وقال 

ان تقاتل الدب واالأ�صد جنوت انا.. فماذا افعل؟
 وهنا تذكر نبات الفطر الذي علقه يف كي�س على ظهره.. فانزل الكي�س واخذ منه بع�س حبات الفطر ليلقيها 
واحدة تلو االخرى يف اجتاه الدب الذي �صريعا ما اأح�س ب�صوت الفطر وزجمر غا�صبا وعندما اأ�صابته واحدة 
اخذ يبحث عن م�صدر ذلك ال�صيء ومن اين ياأتي، وهكذا �صار غا�صبا حتى و�صل اىل املكان الذي رقد فيه 
اال�صد فنظر كل منهما لالخر يف غ�صب ثم دخال يف عراك حامي ملتهب وا�صواتهما تدوي يف الغابة كلها.. 

ويف تلك االثناء اتخذ الرجل �صبيال لنف�صه ونزل من اأعلى ال�صجرة ليهرب بنف�صه قبل اأن ينتبها اإليه. 


