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3" جتدد اأع�ساب مر�سى ال�سكري "اأوميغا 

�أظهرت در��سة كندية حديثة �أن مكمالت �لأحما�ض �لدهنية "�أوميغا 
�لأع�ساب لدى مر�سى �ل�سكري من  جتدد  يف  ت�ساعد  �أن  3" ميكن 

�لنوع �لأول.
و�أجرى �لدر��سة باحثون يف مركز كرمبيل للعلوم �لع�سبية مبدينة 
تورنتو �لكندية، ون�سرت يف �ملجلة �لطبية لالأكادميية �لأمريكية لعلم 

�لأع�ساب.
تناول  �أث���ار  م��ن  للتحقق  بال�سكري،  ا  مري�سً  40 �ل��در����س��ة  و�سملت 

مكمالت "�أوميغا 3" على �أع�ساب هوؤلء �ملر�سى.
 "3 "�أوميغا  مكمالت  ت��ن��اول��و�  �ل��ذي��ن  �ملر�سى  �أن  �لباحثون  ووج��د 
مرتني يومًيا على مدى 12 �سهًر�، ز�د لديهم طول �لألياف �لع�سبية 

�لقرنية �لتي تقع يف �جلزء �لأمامي من �لعني.
 29% �أن �ملر�سى يف �ملتو�سط �سهدو� زيادة بن�سبة  و�أظهرت �لنتائج 
�لألياف  لتجدد  تعترب ممثلة  �لتي  �لقرنية،  �لع�سب  �ألياف  يف طول 

�لع�سبية �ل�سغرية يف �أجز�ء �أخرى من �جل�سم.
نتائج  �إن  �لدر��سة-  موؤلفي  �أح��د  -وه��و  لوي�ض  �إي��ف��ان  �لدكتور  وق��ال 
�لدر��سة تعترب خطوة هامة جًد� نحو عالج �لأ�سخا�ض �لذين يعانون 
من �عتالل �لأع�ساب �ل�سكري. و�لعتالل �لع�سبي �ل�سكري �سكل من 

�أ�سكال تلف �لأع�ساب �لناجمة عن مر�ض �ل�سكري.

ابتكار رذاذ ال�ستئ�سال اأورام الدماغ
من  فريدة  عملية  كر��سنويار�سك  مدينة  يف  �لرو�ض  �لعلماء  �أج��رى 
�بتكر  م�سيء،  رذ�ذ  با�ستخد�م  �ل��دم��اغ،  يف  خبيث  ورم  لإز�ل���ة  نوعها 
خ�سي�سا لهذ� �لغر�ض.  وقد مت �إعد�د �ل��رذ�ذ، �لذي ي�سكل �حلم�ض 
�خل����رب�ء يف ج��ام��ع��ة كر��سنويار�سك  ق��ب��ل  م��ن  ل���ه،  �أ���س��ا���س��ا  �ل���ن���ووي 

ب�سيبرييا، بالتعاون مع �لعلماء �لكنديني.
ويقوم �لرذ�ذ يف �أثناء �لعملية �جلر�حية باإ�ساءة �أجز�ء �لن�سيج �لتي 
�أ�سابها �ل�سرطان، �لأمر �لذي ميّكن �لأطباء من �لك�سف عن �أ�سغر 

ن�سيج للورم �خلبيث با�ستخد�م �ملجهر.
�لتكنولوجيا  �أن  �ل��رو���س��ي��ة  �ل�سحة  وز�رة  ع��ن  ���س��در  ب��ي��ان  يف  وج���اء 
�جلر�حني  عمل  ُتب�سط  �ل��رو���ض،  �لعلماء  �بتكرها  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة، 
وت�سمح بالتعرف على حدود �لورم �خلبيث �حلقيقية. كما �أنها تزيد 

من فر�ض تعايف �ملري�ض بعد �لعملية �جلر�حية.
وقد �أجريت �لعملية �جلر�حية حتت �إ�سر�ف �لربوف�سور و�ملتخ�س�ض 

يف جر�حة �أع�ساب �لدماغ، �أندريه نارودوف.
هذ� وتدر�ض وز�رة �ل�سحة �لرو�سية يف �لوقت �لر�هن �إمكانية �لإنتاج 

�ل�سناعي للرذ�ذ �مل�ستخدم يف تلك �لعملية �جلر�حية.

كيف تتجنب املراأة احلامل االإ�سابة بداء القطط؟
يعترب د�ء �لقطط من �لأمر��ض �ل�سائعة يف �أذهان �ل�سيد�ت ل�سمعته 
فيها  �أ�سرة حدث  �أو  بيت  �لإجن��اب، ول يخلو  �ل�سيئة جتاه م�سكالت 
كثرًي� من  �إن  بل  �لقطط،  �لأول هو مر�ض  �ملتهم  وك��ان  �إل  �إجها�ض 
�ل�سيد�ت يلجاأن �إىل �لك�سف على هذ� �ملر�ض عن طريق �إجر�ء حتاليل 

كثرية مكلفة خوًفا من حدوث �إجها�ض �أو م�ساكل يف �حلمل.
و�ل�����س��وؤ�ل ه��و: م��ا ه��و مر�ض �لقطط وم��ا م��دى �أهميته وه��ل جتب 

�لوقاية منه �أو �لعالج جتنًبا مل�ساكل �حلمل �أو �لإجناب؟
�لتكوبالزما،  ي�سمى  كائن  ي�سببه  طفيلي  مر�ض  هو  �لقطط  د�ء  و 
�ملري�سة  �لقطط  ف�سالت  مع  �لتعامل  طريق  عن  �لإن�سان  ي�سيب 
كالهامبورغر  باملر�ض  �مل�سابة  �مل�سنعة  �للحوم  �أك��ل  طريق  ع��ن  �أو 
و�لنقانق و�لالن�سون وخالفة، وهذ� �لطفيلي قد ينتقل �إىل �مل�سيمة 

ومن ثم �إىل �جلنني ويوؤثر على تكوينه �أو ي�سبب ت�سوهات.
�ل�سالة،  �لقطط  م��ع  �لتعامل  بتجنب  �حل��ام��ل  �مل����ر�أة  ع��ل��ى   وي��ج��ب 
�إنها قد تكون م�سابة وي�ستثنى من ذلك �لقطط �ملنزلية �لتي  حيث 
ل تخرج �إىل �ل�سارع ويكون قد مت �لك�سف عليها عن طريق �لطبيب 

�لبيطري.
�ملناعة و�لآخر يظهر  �أحدهما يظهر  وهناك حتليلني ملر�ض �لقطط 
وجود �إ�سابة حديثة، و�خلطاأ يف تف�سري نتائج هذ� �لتحليل �أدى �إىل 
جلوء كثري من �ل�سيد�ت �إىل �لعالج خوًفا من وجود �إ�سابة حديثة بل 

على �لعك�ض تلك �ل�سيد�ت لديهن مناعة �سد هذ� �ملر�ض.
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معر�ض اآثار النبي حممد يجتذب ح�سودا يف لبنان 
تعر�ض يف لبنان جمموعة من �لأ�سياء �لنادرة �لتي يعتقد �أنها تخ�ض �لنبي 

حممد عليه �ل�سالم يف معر�ض �أُقيم ليتز�من مع �سهر رم�سان �ملبارك.
�لنبوية" يف مدينة طر�بل�ض  �لآث��ار  "معر�ض  عنو�ن  �حل��دث حتت  و�أقيم 
�أ�سياء ر�ئعة كانت تخ�ض �لنبي حممد  ب�سمال �لبالد. ويهدف �إىل عر�ض 
وخا�سته و�أحفاده لل�سعب �للبناين. ول تز�ل مثل هذه �لأ�سياء ُتعر�ض حتى 

�لآن ولكنها متفرقة يف �أنحاء �لعامل.
�أفكار  �أك��ر من ع��ام، وه��و من بنات  وج��رى �لإع���د�د للمعر�ض على م��د�ر 

جمعية "�أكيد فينا �سو�" وتعنى "معا ن�ستطيع بالتاأكيد".
وقالت فيوليت �ل�سفدي، �لتي تر�أ�ض �جلمعية، �إنها تريد �أن ي�سعر �لزو�ر 

وكاأنهم يف جولة �أثرية عاملية دون �ل�سطر�ر �إىل مغادرة �لبالد.
و�أ�سافت هون ر�ح نقدر ن�سوف كل �سي موجود برتكيا، بال�سعودية، مب�سر، 
�ملعر�ض  �ن هيد�  �أجت  �لفكرة  باأفغان�ستان، بفل�سطني، وغرين.  بباك�ستان، 
باخلارج.  عنا  �سو  ن�سوف  ن�سافر  نحن  د�مي��اً  �سبب  ما يف  نوعه.  فريد من 
طر�بل�ض  عمدينة  بالتحديد  وجت��ي  علبنان  لعنا  ت�سافر  �لعامل  �ن  حبينا 

لت�ساهد هاملعر�ض �ملميز.
�إىل  �حلاجة  على  �ملعر�ض،  تنظيم  �سارك يف  �ل��ذي  �لتدمري،  و�سدد خالد 

مو�جهة �ل�سرد �ل�سلبي �ملت�سور عن �لإ�سالم يف �لعامل �ليوم.
و�أ�ساف �إن هذ� �حلدث �سي�سكل حدثاً تاريخياً و فنياً ويف �آن �سيجذب �لكثري 

من �ملهتمني �سو�ء بال�ساأن �لديني، �سو�ء بال�ساأن �لفني �أو �لتاريخي.
على  �ملتكررة  �لإ���س��اءة  حمالت  على  ح�ساريا  رد�ً  �سي�سكل   : قائال  وم�سى 
ر�سولنا �لكرمي، من خالل عر�سنا لهذه �ل�سرية بهذ� �ل�سكل �لفني �لذي 
يجب �لكبار و�ل�سغار ويعرف �أوًل بديننا �حلنيف باأنه دين �ل�سالم وثانياً 

�أن مدينة طر�بل�ض هي مدينة �لعلم و�لعلماء.

يركب ال�سكوتر على 
حافة ناطحة �سحاب

مغامر  قدم  �لأنفا�ض،  يحب�ض  م�سهد  يف 
رو�����س����ي ع���ر����س���اً م���ده�������س���اً ع����رب رك����وب 
�ل�سكوتر �لذكي و�للعب بكرة �ل�سلة على 
حافة ناطحة �سحاب �ساهقة �لرتفاع يف 

هونغ كونغ. 
فيديو  م��ق��ط��ع  �مل���غ���ام���ر يف  ظ��ه��ر  وق����د 
وهو  �ل�����س��ل��ف��ي،  ب��ع�����س��ا  بنف�سه  �ل��ت��ق��ط��ه 
بقمي�سه  �ل�سحاب  ناطحة  حافة  ينظف 
�أن يبد�أ بالتجول  لتجنب �لنزلق، قبل 
ع��ل��ى �حل���اف���ة ب��ال�����س��ك��وت��ر �ل���ذك���ي جيئة 

وذهاباً. 
�ل�سكوتر  ب���رك���وب  �مل��غ��ام��ر  ي��ك��ت��ف  ومل 
�لذكي على �حلافة بل قام بعدة حركات 
بهلو�نية مده�سة، قبل �أن يبد�أ بلعب كرة 
عندما  �لفيديو  مقطع  و�نتهى  �ل�سلة. 
مبغادرة  وه���ّم  �ل�سكوتر  �ملغامر  �لتقط 
�ملكان.  من �جلدير بالذكر باأن �لفيديو 
حظي برو�ج كبري على �لإنرتنت، وح�سل 
ع��ل��ى ع���دد م�����س��اه��د�ت ه��ائ��ل و���س��ل �إىل 
�أكر من مليون م�ساهدة بعد ن�سره على 
�لعديد من مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، 
ديلي مريور  ورد يف �سحيفة  بح�سب ما 

�لربيطانية. 
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اإكت�ساف 10 كواكب 
جديدة �ساحلة للحياة

�أ�ساف علماء �لفلك 219 مر�سحا 
�لكو�كب  من  متز�يدة  قائمة  �إىل 
خارج �ملجموعة �ل�سم�سية من بينها 
ع�����س��رة ق��د ت��ك��ون مم��اث��ل��ة تقريبا 
حلجم ودرج��ة ح��ر�رة �لأر���ض مما 

يعزز فر�ض وجود حياة عليها.
وع�����ر �ل���ع���ل���م���اء ع���ل���ى �ل���ك���و�ك���ب 
ن��ه��ائ��ي��ة من  �مل���ر����س���ح���ة يف دف���ع���ة 
�لتل�سكوب  �أج��ر�ه��ا  ر�سد  عمليات 
لإد�رة  �ل���ت���اب���ع  ك��ب��ل��ر  �ل��ف�����س��ائ��ي 
�لأمريكية  و�ل��ف�����س��اء  �ل���ط���ري�ن 
عينة  �أل����ف   200 ل��ن��ح��و  )ن��ا���س��ا( 
�لدجاجة  جم��م��وع��ة  يف  ل��ل��ن��ج��وم 
�ل���ن���ج���م���ي���ة. وت�������س���م���ل �ل���ك���و�ك���ب 
ع���و�مل �سخرية  ع�����س��رة  �مل��ر���س��ح��ة 
م�سافة  على  تقع  حديثا  مكت�سفة 
�لرئي�سية  جن��وم��ه��ا  م��ن  منا�سبة 
�إذ� وج��دت، على  �ملياه،  كي تتجمع 
�أن �ملياه  �سطحها. ويعتقد �لعلماء 

�ل�سائلة مكون رئي�سي للحياة.
وق������ال م����اري����و ب���ريي���ز �ل����ع����امل يف 
ك���ب���ل���ر يف م����وؤمت����ر عرب  ب���رن���ام���ج 
"ثمة  ���س��ح��ف��ي��ني  م�����ع  �ل����ه����ات����ف 
�����س����وؤ�ل م��ه��م ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ن��ا "هل 
"رمبا  نحن وحدنا؟" وتابع يقول 
غري  بطريقة  �ليوم  كبلر  يخربنا 

مبا�سرة... �أننا ل�سنا وحدنا".
يف  كبلر  �لتل�سكوب  نا�سا  و�أطلقت 
كانت  �إذ�  م��ا  مل��ع��رف��ة   2009 ع���ام 
�سائعة  ل��الأر���ض  �ملماثلة  �لكو�كب 
�أم ن����ادرة. وق���ال �ل��ع��ل��م��اء �إن���ه بعد 
للبيانات  �لنهائي  �لتحليل  بات  �أن 
ف�سوف  متاحا  كبلر  �أت��اح��ه��ا  �ل��ت��ي 
�لإج���اب���ة عن  ع��ل��ى  �لآن  ي��ع��ك��ف��ون 
رئي�سية  خطوة  وه��و  �ل�سوؤ�ل  ذل��ك 
يف تقييم فر�ض وج��ود حياة خارج 
ك���وك���ب �لأر��������ض. و�ك��ت�����س��ف كبلر 
�سنو�ت  �أرب���ع  مدتها  مهمة  خ��الل 
و1699  م��وؤك��د�  كوكبا   2335
�لعدد  لي�سل  مر�سحا  �آخ��ر  كوكبا 

�لإجمايل �إىل 4034 . 
وي�����س��م��ل ذل�����ك �ل����ع����دد ن���ح���و 50 
�أن تكون يف  �آخر من �ملحتمل  عاملا 
نف�ض حجم ودرج��ة ح��ر�رة �لأر�ض 
تل�سكوبية  م�سوح  وب��اإدر�ج  تقريبا. 
�أخرى �أكد �لعلماء وجود ما يقرب 
من 3500 كوكب خارج �ملجموعة 
كبلر  ب��ي��ان��ات  وق��دم��ت  �ل�سم�سية. 
لتحديد  ك��ذل��ك ط��ري��ق��ة ج��دي��دة 
�إذ� كان لكوكب ما �سطح �سلب  ما 
�أن معظمه موؤلف  �أو  �لأر���ض  مثل 
من �لغاز�ت مثل نبتون. و�سي�ساعد 
ع���ل���ى حتديد  �ل���ع���ل���م���اء  �ل��ت��م��ي��ي��ز 
�لكو�كب �ل�سبيهة بالأر�ض و�أف�سل 

�لحتمالت للعثور على حياة.
�لكو�كب  �أن  ك��ب��ل��ر  ف��ري��ق  ووج����د 
مرة   1.75 ن���ح���و  ت����ع����ادل  �ل���ت���ي 
لأن  �أ�سغر متيل  �أو  �لأر���ض  حجم 
تلك  ت�سبح  بينما  �سخرية  تكون 
�لتي تعادل حجم �لأر���ض بحو�يل 
مرتني �أو 3.5 مرة كو�كب حتيط 

بها �لغاز�ت مثل نبتون.

رم�ضان  �ضهر  يف  ال�ضائم  ي�ضتطيع 

احل���ف���اظ ع��ل��ى ����ض���وائ���ل اجل�����ض��م 

التعر�ض  ع��دم  الأوىل  بطريقتني: 

للحرارة ال�ضديدة، وجتنب الن�ضاط 

ال���ب���دين، وال��ث��ان��ي��ة ت��ن��اول 

الرم�ضانية  امل�����ض��روب��ات 

�ضوائل  على  حتافظ  التي 

اجل�����ض��م وحت���د م���ن ح���دوث 

العديد من امل�ضاكل ال�ضحية، 

خ���ا����ض���ة ع���ن���د امل��ر���ض��ى 

اإىل هذه  الذين يحتاجون 

الكلى  كمر�ضى  امل�ضروبات، 

وال�ضكرى والقلب.

تعوي�ض ال�ضوائل
كميات  ��ستهالك  �إىل  بحاجة  �ملزمنة  �لأم��ر����ض  �أ�سحاب 
م��ا فقدته  �ل��ل��ي��ل لتعوي�ض  �ل�����س��و�ئ��ل خ���الل  م��ن  ك��اف��ي��ة 
�أج�سادهم يف �أثناء �لنهار، و�ملاء �أف�سل �ل�سو�ئل �لتي تروي 
�لعط�ض يف رم�سان، ح�سبما �أفاد �خت�سا�سي �لتغذية عديل 
�ل�سو�ئل  باقي  على  يتفوق  �مل��اء  �أن  �سكيك  وب��ني  �سكيك. 
�ل�سائم  د�عًيا  رم�سان،  �سهر  يف  كبرية  بكميات  �مل�ستهلكة 

لتجنب �مل�سروبات �ل�سارة، ويف مقدمتها �لغازية.
ون�سح �ل�سائمني يف �سهر رم�سان للق�ساء على �سعورهم 
بالعط�ض �ل�سديد بالإفطار على �ملاء و�لتمر، �أو �لع�سائر 
�لرم�سانية �لتي حتتوي على ن�سبة من �ل�سكريات، خا�سة 

�لطبيعية.
يف  تناولها  يف�سل  �ل��ت��ي  �مل��ف��ي��دة  �لع�سائر  م��ن  �أن  وذك���ر 
رم�����س��ان ع�����س��ري ق��م��ر �ل���دي���ن؛ ف��ه��و ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ن�سبة 
�لفيتامينات  م��ن  عالية  ن�سبة  وعلى  �لأل��ي��اف  م��ن  عالية 
و�لف�سفور  �لكال�سيوم  خا�سة  للج�سم،  �ل��الزم��ة  و�مل��ع��ادن 
و�لبوتا�سيوم، و�سكرياته من �ل�سكريات �لطبيعية �ملوجودة 

يف معظم �لفو�كه.
ع�سري �ل�سو�ض

�مل�����س��روب �ل���ث���اين �ل����ذي ي��ف�����س��ل ت��ن��اول��ه يف رم�����س��ان هو 
"�ل�سو�ض"، �لذي يطلق عليه ��سم قاهر �لعط�ض ومرطب 
�جل�سم، وهو من �أكر �مل�سروبات �لتي ُتتناول يف رم�سان.

وهو ملطف لالأغ�سية �ملخاطية للجهاز �له�سمي و�جلهاز 
ومو�سع  ع�سر،  و�لإث��ن��ا  �ملعدة  قرحة  من  ويقي  �لتنف�سي، 
لل�سعب �لهو�ئية، ومفيد ملر�سى �لربو، فهو طارد للبلغم 
وبا�سط لع�سالت �لق�سبة �لهو�ئية يف حالت �أزمات �لربو، 
لذلك يدخل يف �أدوية �ل�سعال و�لربو، ح�سبما �أفاد �سكيك.
�لدم �ملرتفع و�لقلب  "لكن على مر�سى �سغط  ��ستدرك: 
جت��ن��ب ت��ن��اول��ه ب��ك��م��ي��ات ك��ب��رية، لأن���ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى مو�د 

م�سابهة للكورتيزون ترفع من �سغط �لدم".
وبني �سكيك �أن �مل�سروب �لثالث من �مل�سروبات �لرم�سانية 
�ملفيدة هو �خلروب، وهو مفيد لتعوي�ض �جل�سم عن كمية 
�سكريات  كمية  على  يحتوي  لأن��ه  فقدها،  �لتي  �ل�سو�ئل 
نا�سًحا  م��رة،  بخم�سني  �لعادي  �ل�سكر  من  و�أحلى  عالية، 
جتنب  �أو  �لإم���ك���ان  ب��ق��در  م��ن��ه  بالتقليل  �ل�سكر  م��ر���س��ى 

تناوله.

فوائد الكركديه
تناوله  يف�سل  �ل��ذي  �لكركديه  فهو  �ل��ر�ب��ع  �مل�سروب  �أم��ا 
بعد �لوجبات �ملقلية، لأنه يق�سي على �لتاأثري �ل�سام لزيت 
�ل��ق��ل��ي، وي�����س��اع��د ع��ل��ى �ل���س��رتخ��اء وخ��ف�����ض �سغط �لدم 
وتو�سيع �ل�سر�يني و�لأوردة، وين�سط ع�سلة �لقلب، ويقاوم 
"�سي"، ح�سبما ذكر  �ل��ربد، نظًر� لحتو�ئه على فيتامني 

�سكيك.

�للنب  هو  �ملفيد  �خلام�ض  �مل�سروب  �أن  �إىل  �لنتباه  ولفت 
 � ومهم جدًّ �جليدة،  �مل�سروبات  وهو من  �لزبادي،  �لر�ئب 
للحفاظ على �لتو�زن لأنو�ع �لبكترييا �ملوجودة يف �جل�سم، 
�جلر�ثيم  وي��ق��اوم  �لأم��ع��اء،  يف  �لنافعة  �لبكترييا  خا�سة 

�ل�سارة يف �ملعدة و�لأمعاء.
كيف تق�سي على ر�ئحة �لفم �لكريهة �أثناء �ل�سوم؟

يعاين كثريون من ر�ئحة �لفم �لكريهة يف �سهر رم�سان، 
و�ل�سبب يعود �إىل بكترييا تن�سط �أثناء �ل�سوم ب�سبب قلة 

�إفر�ز �للعاب.
يف  �لكريهة  �لفم  ر�ئحة  من  للتخل�ض  ع��دة  �سبل  وهناك 

رم�سان، منها:
تنظيف �لل�سان كونه بيئة خ�سبة لرت�كم �لبكترييا.  1-
�لأ�سنان للتخل�ض من بقايا �لطعام. خيط  ��ستعمال   2-
بني �لإفطار و�ل�سحور. �ل�سو�ئل  �سرب  من  �لإكثار   3-

�لغنية  و�خل�������س���ار  �ل���ف���و�ك���ه  ت���ن���اول  م���ن  �لإك����ث����ار   4-
."C" بالفيتامني

�لإفطار. بعد  �لتدخني  عن  �لإمكان  قدر  �لإقالع   5-

�للعاب. تكون  لتحفيز  �لإفطار  بعد  �لعلكة  م�سغ   6-
�لين�سون و�ل�ساي �لأخ�سر بعد �لإفطار. تناول   7-

بعد �لإفطار. �لهيل  من  حبات  م�سغ   8-
�لقهوة. �سرب  من  �حلد   9-

من �لت�سو�ض. �لأ�سنان  معاجلة   10-

كي حتمي عائلتك من االأمرا�ض
...هذه اأف�سل طريقة

�لف�سلى  �لطريقة  عن  �مل��ن��ازل  رّب��ات  معظم  تت�ساءل 
�إىل  معظمهن  وت��ع��م��د  �ل��ت��ق��ط��ي��ع  ل��وح��ات  لتنظيف 
تنظيف  مثل  متاماً  �لعتيادية  بالطريقة  تنظيفها 

�لأطباق و�لكوؤو�ض.
وكانت در��سات �سابقة قد �أظهرت �أن لوحات �لتقطيع 
جًد�  عالية  ن�سبة  على  حتتوي 
ك�سف  لذلك  �لباكترييا،  م��ن 
�لأن�سب  �حل����ّل  ع���ن  �خل�����رب�ء 
لتنظيفها ومنعها من �لت�سبب 

بالأمر��ض.
وقال �خلرب�ء �إن �لعتماد على تنظيف لوحة �لتقطيع 
باملاء �ل�ساخن و�سائل �جللي هي طريقة غري �سحية 
و�أ�سافو� �أنه من �ملف�سل نقع �للوحة يف �سائل مطّهر 

�و مبّي�ض فور �لإنتهاء من ��ستخد�مها.
�ل��ط��ري��ق��ة ت�����س��اع��د على  �أّن ه���ذه  و�أ����س���اف �خل����رب�ء 
�للوحة  على  تنت�سر  �لتي  �لباكترييا  م��ن  �لتخّل�ض 
ب�سبب �أنو�ع �ملاأكولت �ملختلفة وبالتايل حتمي �أفر�د 

�لأ�سرة من �لإ�سابة باأمر��ض.

الطريقة املثلى لتناول امل�سروبات الرم�سانية تخفف حدة العط�ض

الثقة بالنف�ض 
تزيد حظوظك

 يف احلياة
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�ش�ؤون حملية

من�ضوجة" "هوايات 
رواق الفن بجامعة نيويورك 

اأبوظبي يعلن عن معر�سه القادم 
•• اأبوظبي- الفجر 

�أبوظبي عن معر�سه �لقادم �لذي من  �علن رو�ق �لفن بجامعة نيويورك 
حيث  من�سوجة  "هويات  عنو�ن  �مل�سروع" حتت  "م�ساحة  يف  �إقامته  �ملقرر 
ير�سد هذ� �ملعر�ض �أ�سلوب �لتعاي�ض و�لتاأقلم مع �لبيئة �ملحيطة كما ي�سلط 

�ل�سوء على منط �حلياة يف دولة �لإمار�ت.
 5 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء  يوم  للجمهور  �أبو�به  يفتح  �ل��ذي  �ملعر�ض،  هذ�  ويقدم 
يوليو وحتى يوم �ل�سبت 22 يوليو، �أعماًل تركيبية معا�سرة ت�سّلط �ل�سوء 
على �ملو�سوعات �ملتجددة يف �لفن من �إنتاج �لفنانني �لنا�سئني �ملقيمني يف 

دبي وهما �ستيفاين نيفيل وجيف �سكوفيلد.
روؤية  �أبعاد  ��ستك�ساف  �إىل  �ملعر�ض  زّو�ر  ونيفيل  �سكوفيلد  �لفنانان  ويدعو 
فيه  �ل��ذي يخو�ض  �ملجتمع  ب��الق��رت�ن مع  بالبيئة  وم��دى عالقتها  ذ�تية 

�لفرد غمار �لتحدي من �أجل ت�سكيل مالمح هويته �لذ�تية. 
�لقائمة  �لإبد�عية  �لتجربة  عن  ينجم  �سكوفيلد:  يقول  �ل�سدد،  هذ�  ويف 
ُيفرت�ض ل  كان  �لتي  �ملوجودة  و�لأ�سياء  �لطبيعية  �مل��و�د  بني  على �جلمع 
ل�سل�سلة  �أعمال فنية ذ�ت مدلولت مرئية و��سحة، وهي ثمرة  لها  حاجة 
من �لعمليات �لإبد�عية و�لتي ت�ستهلها مرحلة �نتقاء �ملكونات ثّم �لتجميع 

و�أخري�ً مرحلة �إ�سفاء مفهوم جديد �إىل هذه �ملو�د.
وي�ستك�سف �ملعر�ض �لعالقة �لتي جتمع بني �أفر�د �ملجتمع يف �سوء �لتنقل 
و�لتدفق، مبا يوؤكد على �لتجارب �مل�سرتكة بينهم يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
قالت  �ل�سياق،  ه��ذ�  ويف  �ل�سخ�سية.  هوياتهم  على  �حل��ف��اظ  م��ع  �ملتحدة 
�لذي  �ملجتمعي  �لن�سيج  جوهر  مع  �لتكوين  ه��ذ�  يت�سابه  نيفيل:  �لفنانة 
يتاألف من خيوط فردية مرت�بطة ت�سهم بدورها يف تعزيز وتوحيد �ملجتمع 

مع �حلفاظ على مرونته وقدرته على �لتاأقلم.
وتتحدد مالمح �لدر��سة �ملرئية بهذ� �ملعر�ض يف �لت�سور�ت و�ل�ستخد�مات 
�ل�سوء على  �ملعر�ض  ي�سلط  �آخ��ر،  وعلى جانب  �ملن�سوجة.  للمو�د  �ملتنوعة 
وه�سا�سة  �ملن�سوجات  متانة  ذل��ك  يف  مبا  �مل��و�د  لهذه  �جلوهرية  �لطبيعة 
�لكلمات  ق���ّوة  م��ع  �ل��ف��ردي��ة  �لأور�ق  ورق���ة  لالنف�سال  �ل��ق��اب��ل��ة  �خل��ي��وط 
مبا  �ل�سناعية  �مل��و�د  بني  �ملتبادل  �لتعزيز  جو�نب  �إىل  بالإ�سافة  �ملكتوبة، 
فيها �لأ�سالك �ملعدنية و�لكتل �خل�سبية، كما يقدم ت�سّور�ً عميقاً للعنا�سر 

�لطبيعية مثل �لقطن يف ملم�سه ون�سيجه.
�آرت  "ليو�  معر�ض  يف  معاً  تعاونا  و�أن  �سبق  �للذين  �لفنانني،  كال  وي�سعى 
هاب"، �إىل در��سة ��ستخد�م �لأغر��ض �ملوجودة و�ملعاد تدويرها، �سمن حو�ر 
قائم بني �أ�ساليبهما �لفردية و�لذي يربز يف �أعمال فنية تركيبية ودر��سات 

متناق�سة للمو�د على نطاقات و��سعة وحمدودة.

حامد بن زايد ي�سهد تخريج اأول دفعة من طلبة برايتون كوليدج العني 

تنظمه "الثقافة" 

اليوم الثاين من ملتقى خط القراآن ي�سهد اإقباال كبريا من القيادات الثقافية واملهتمني باخلط العربي 

اختتام الن�ضخة الأوىل من اأم�ضيات منارة ال�ضعديات الرم�ضانية 

جتارب ثقافية وان�سطة اإبداعية و�سوق رم�ساين وور�ض تعليمية

•• العني - الفجر

�سهد �سمو �ل�سيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان، رئي�ض ديو�ن 
ويل عهد �أبوظبي، حفل تخريج �أول دفعة من خريجي 
مدر�سة "بر�يتون كوليدج" �لعني �لتي تديرها �سركة 

بلووم للتعليم .
وق���ام ���س��م��وه ب��ت��وزي��ع ���س��ه��اد�ت �ل��ت��خ��رج ع��ل��ى �لطالب 

�أمام جمهور �حلا�سرين �لذي �سم زمالء �خلريجني 
و�أولياء �أمورهم و�أع�ساء هيئة �لتدري�ض وعائالتهم.

بلووم  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  فر�يز،  وقال هينينغ 
للتعليم : نحن فخورون جد�ً باإجناز�ت �لدفعة �لأوىل 
من طلبة بر�يتون كوليدج �لعني، كما �أننا و�ثقون من 
�أنهم �سيرتكون ب�سماتهم �لو��سحة يف �لعامل بتحقيق 
كان  �أيا  �مل�ستقبلية  �لنجاحات يف م�سريتهم  �ملزيد من 

�لتخ�س�ض �لذي �سيختارونه.
كينيث غريغ، مدير مدر�سة  �لدكتور  قال  ومن جهته 
ف��خ��ورون بخريجينا  �ل��ع��ني: نحن  ك��ول��ي��دج  ب��ر�ي��ت��ون 
م��ن خالل  �لأك���ادمي���ي  �لتميز  م�ستوى  رف��ع��و�  �ل��ذي��ن 
ثقة من  و�جتهادهم ومثابرتهم. ونحن على  تفانيهم 
خالل  �كت�سبوها  �ل��ت��ي  و�ل��ق��ي��م  و�مل���ه���ار�ت  �مل��ع��رف��ة  �أن 
در��ستهم يف بر�يتون كوليدج �سوف متكنهم من حتقيق 

�لنجاح يف حياتهم �ملهنية لكي ي�سبحو� �أع�ساء منتجني 
يف �ملجتمع .

�جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �ن م��در���س��ة ب��ر�ي��ت��ون ك��ول��ي��دج �لعني 
ح�����س��ل��ت ع��ل��ى �ل��ت�����س��ن��ي��ف �لأع���ل���ى ب���ني �مل���د�ر����ض على 
�أبوظبي  ب��ح�����س��ب جم��ل�����ض  م�����س��ت��وى دول����ة �لإم�������ار�ت، 
�أول مدر�سة حتقق هذ� �لإجن��از على  ، وكانت  للتعليم 

م�ستوى مدينة �لعني.

•• دبي – الفجر

�سهدت فعاليات �ليوم �لثاين من ملتقى رم�سان خلط 
وتنمية  �لثقافة  وز�رة  تنظمه  �ل��ذي  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن 
مبارك  ب��ن  نهيان  �ل�سيخ  معايل  رع��اي��ة  حت��ت  �ملعرفة 
كبري�ً  �إقبال  �ملعرفة،  وتنمية  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل 
�لثقافية وحمبي  �لقياد�ت  �أه��م  نخبة من  من جانب 
�لأجانب  �إىل ع��دد كبري م��ن  �إ���س��اف��ة  �ل��ع��رب��ي  �خل��ط 
�إعجابهم مبا  �أب���دو�  ي���زورون �لإم����ار�ت، حيث  �ل��ذي��ن 
�أعمال  م��ن  بامللتقى  �مل�����س��ارك��ون  �خل��ط��اط��ون  ي��ق��دم��ه 
�لثلث  بخط  �هلل  كالم  يخطون  وهو  وتابعوهم  ر�ئعة 
لأول مرة، كما قامت جلنة �لتحكيم مبتابعة ما �أجنزه 
�خلطاطون حتى �لآن، ويختتم �مللتقى بتكرمي �أف�سل 

�خلطاطني �مل�ساركني يف �لدورة �لتا�سعة من �مللتقى.
به  �ل��ذي تقوم  �لكبري  بالدور  �ملر  �أ�ساد معايل حممد 
وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة لدعم �لفنون �لإ�سالمية 
وبخا�سة �خلط �لعربي و�لزخرفة �لإ�سالمية، مثمناً 
�ل�سيخ نهيان بن مبارك  �لرعاية �لكرمية من معايل 
�آل نهيان وزير �لثقافة وتنمية �ملعرفة للملتقى �لذي 
�أهم �لأح��د�ث �لثقافية �لكربى على  �سار و�ح��د�ً من 
م�ستوى  على  �لإ���س��الم��ي��ة  للفنون  �ل��دول��ي��ة  �لأج��ن��دة 
�لعامل، موؤكد�ً �أن ملتقى رم�سان خلط �لقر�آن �لكرمي 
�لعربية،  ت��ط��وي��ر �خل���ط���وط  ك��ب��ري يف  ب�����س��ك��ل  ���س��اه��م 
كبري�ً  حت��دي��اً  ت�سهد  �حلالية  �ل���دورة  �أن  �إىل  م�سري�ً 
بكتابة �مل�سحف كاماًل بخط �لثلث و�أن ما مت �إجنازه 
حتى �لآن يعرب عن م�ستوى متميز لكافة �خلطاطني 

�مل�ساركني يف �لدورة.   
�أ�سبحت  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  �أن دولة  �ملر  و�أك��د 
�أهم �لدول �لعربية و�لإ�سالمية يف جمال  و�حدة من 
دع��م ورع��اي��ة �ل��ف��ن��ون �لإ���س��الم��ي��ة، ف���الإم���ار�ت حالياً 

�ل��رع��اي��ة و�ل��دع��م �لذي  �ل���دول بف�سل  حتتل ���س��د�رة 
�إميانا منها  �لر�سيدة  قيادتنا  �لفنون من  تتلقاه هذه 
بالر�ء �لثقايف و�لفكري و�لفني لثقافتنا �لإ�سالمية، 
حيث تقوم وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة بجهود كبرية 
تقوم  �لتي  �لطيبة  �جلهود  �إىل  �إ�سافة  �ملجال  هذ�  يف 
بها �لهيئات و�ملوؤ�س�سات �لثقافية �لأخرى، مو�سحا �أن 
�خلط �لعربي ي�سهد نه�سة حقيقية هذه �لأي��ام على 
كافة �ل�سعد و�ن �هتمام �لكثريين بزيارة �مللتقى، يوؤكد 
�أن �لفنون �لإ�سالمية قادرة على �سناعة جمهورها من 

كل �لأجيال، ومن كافة فئات �ملجتمع.
وم���ن ج��ان��ب��ه �أك����د م��ع��ايل ع��ب��د �ل��رح��م��ن ب���ن حممد 
�ل��دورة �لتا�سعة من ملتقى  �أن  �لعوي�ض وزير �ل�سحة 
ت��ط��ور� كبري�  �سهدت  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن  رم�سان خل��ط 
�لتنظيم وك��ذل��ك على  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ن��وع��ي��ة  ون��ق��ل��ة 
للخطاطني  و�لإب����د�ع����ي  �ل��ف��ن��ي  �ل��ت��ح��دي  م�����س��ت��وى 
�مل�����س��ارك��ني ف��ي��ه��ا، ح��ي��ث ي��ك��ت��ب �ل���ق���ر�آن ك��ام��ال بخط 
�لكثري  ينجز  �أن  ��ستطاع  �مللتقى  �أن  م��وؤك��د�  �ل��ث��ل��ث، 
ل�سالح �لفنون �لإ�سالمية خالل دور�ته �لت�سع ومثل 
�لعربي،  �خل��ط  ومكانة  قيمة  و�أب���رز  لها،  ث��ر�ء  حالة 
مثمناً �جلهود �لكبرية �لتي بذلها معايل �ل�سيخ نهيان 
�ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن 
لتطوير �مللتقى بحيث حتول �إىل من�سة عاملية بارزة يف 
تعزيز قيمة �خلط �لعربي و�لفنون �لإ�سالمية ورعاية 
�خلطاطني  �إىل  منوهاً  �لعامليني،  �ملبدعني  من  �ملئات 
على  �لتفوق  ��ستطاعو�  �لتا�سعة  �ل��دورة  يف  �مل�ساركني 
�لثلث  ب��خ��ط  �نتقلت  ق��د  �ل����دورة  ه���ذه  و�أن  �أن��ف�����س��ه��م 

خطو�ت و��سعة لالإمام.
بقيمة  �لر�سيدة  قيادتنا  �إمي��ان  �أن  �إىل  معاليه  و�أ���س��ار 
من  جعل  لها  �ملتو��سل  ودعمها  �لإ�سالمية  �لفنون 
�ملبدعني  لكافة  قبلة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 

و�ملهتمني باخلط �لعربي حالياً، بل ل نبالغ �إذ� �أكدنا 
�لثقافة  وز�رة  ق��دم��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ك��ربى  �مل���ب���ادر�ت  �أن 
وغريها من �ملوؤ�س�سات �لثقافية د�خل �لدولة �ساهمت 
و�لزخرفة  و�حلروفية  �لعربية  �خلطوط  تطوير  يف 

�لإ�سالمية. 
ك��م��ا ح��ر���ض م��ع��ايل حميد �ل��ق��ط��ام��ي رئ��ي�����ض جمل�ض 
على  دب���ي  يف  �ل�����س��ح��ة  ل��ه��ي��ئ��ة  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر  �لإد�رة، 
زي����ارة ملتقى رم�����س��ان خل��ط �ل���ق���ر�آن وم��ت��اب��ع��ة عمل 
م�سيد�ً  �ل��ت��ا���س��ع��ة  ب����ال����دورة  �مل�����س��ارك��ني  �خل��ط��اط��ني 
 16 م��ن  ج���اوؤو�  �ل���ذي  للخطاطني  �ل��ر�ئ��ع  بامل�ستوى 
�مل�ستوى  ثمن  كما  و�أوروب��ي��ة،  و�إ�سالمية  عربية  دول��ة 
�ملتميز للمعر�ض �مل�ساحب للملتقى �لذي يحوي كنوز�ً 
قيمة متثل �لإبد�ع �حلقيقي للفنون �لإ�سالمية على 
م�ستوى �لزخرفة و�خلط �لعربي ممهورة بتوقيع �أبرز 
�ملتابعة  �أن  م�سيفا  حالياً،  �لعامل  ومزخريف  خطاطي 
متعة  لها  عمله  يبدع  وهو  للخطاط  و�ملبا�سرة  �حلية 
خا�سة لأن �ملتابعني ي�سهدون ميالد �لعمل �لإبد�عي، 
�مللتقى  زي���ارة  �إىل  �لإ���س��الم��ي��ة  �ل��ف��ن��ون  د�ع��ي��اً حمبي 
�إب����د�ع، مثمناً ج��ه��ود وز�رة  و�ل��ت��ع��رف على م��ا ب��ه م��ن 
ر�أ�سها  وعلى  �ل�سدد  ه��ذ�  يف  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة 

معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان.
وعلى �سعيد مت�سل �أكد �سعادة �سلطان �سقر �ل�سويدي 
دولة  �أن  و�ل��ع��ل��وم  �لثقافة  ن��دوة  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض 
�لدول  �أ�سبحت يف مقدمة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�لفنون  ورع��اي��ة  دع��م  جم��ال  يف  و�لإ�سالمية  �لعربية 
بف�سل  وذل��ك  �لعربي  باخلط  و�لهتمام  �لإ�سالمية، 
وتوجيهاتهم  �لر�سيدة،  قيادتنا  من  و�لدعم  �لرعاية 
�مل�ستمرة للجهات و�لهيئات �لثقافية بتنظيم �مللتقيات 
�أ�سحبت  و�ملعار�ض و�لفعاليات �ملحلية و�لدولية �لتي 

�لآن ت�ستقطب �أهم �لفنانني و�خلطاطني يف �لعامل.

�حل�سور  على  �سنوياً  حر�ض  �أن��ه  �ل�سويدي  و�أو���س��ح 
منذ  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�ن  خل��ط  رم�سان  ملتقى  ومتابعة 
�أهمية  م���ن  ل���ه  مل���ا  �لأوىل  �ل������دورة  ف��ع��ال��ي��ات  �إط�����الق 
�لعربي  �ل����ع����امل  يف  �خل���ط���اط���ني  �أه������م  وي�����س��ت��ق��ط��ب 
تطور�ً  ي�����س��ه��د  �مل��ل��ت��ق��ى  �أن  �إىل  م�����س��ري�ً  و�ل����س���الم���ي 
�أم���ه���ر �خلطاطني  و�خ���ت���ي���ار  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  يف  م��ل��ح��وظ��اً 
�مل�ساركني بف�سل �لهتمام و�ملتابعة من معايل �ل�سيخ 
نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة وتنمية �ملعرفة 
نخبة  ي�سمه من  ملا  �مللتقى  باأهمية  م�سيد�ً  و�ل���وز�رة، 
وت�سجيع  ليكون عامل جذب  �لعاملني  من �خلطاطني 

�جلمهور للتعرف على هذ� �لفن وتعلمه. 
�لقر�آن  خل��ط  رم�����س��ان  ملتقى  تنظيم  �أه��م��ي��ة  وع���ن 
�لكرمي، وغريه من �لفعاليات �لثقافية �ملهتمة باخلط 
�أن  بالتاأكيد  �ل�سويدي  قال  �لإم��ار�ت��ي،  �جلمهور  على 
هناك �هتمام كبري من �لأجيال �جلديدة بتعلم �خلط 
�لإبد�ع  على  و�حلر�ض  فنونه،  على  و�لتعرف  �لعربي 
�سهدت  �ل��ت��ي  �مل��ا���س��ي��ة  �لقليلة  �ل�����س��ن��و�ت  خ���الل  ف��ي��ه 
�لتي  و�ملعار�ض  �مللتقيات  زيادة  �لثقافية  �ل�ساحة  فيها 
�لفن  ه��ذ�  يحتاج  لز�ل  ولكن  �لعربي،  باخلط  تهتم 
�ل�سالمي �إىل ت�سافر �جلهود من خمتلف �ملوؤ�س�سات، 
م��ع �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى ����س��ت��ق��ط��اب �أك���رب ع���دد م��ن طالب 
�جلامعات و�ملد�ر�ض وتعرفيهم بفن �خلط و�أهميته يف 
�لثقافة �لإ�سالمية  لبناء جيل جديد من حمبي هذ� 

�لفن �لر�قي. 
معايل  بجهود  ح�سني  �لغفار  عبد  �لكاتب  �أ���س��اد  كما 
�لثقافة  ووز�رة  نهيان  �ل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�سيخ 
وتنمية �ملعرفة يف دعم هذ� �ملجال، �إ�سافة �إىل �جلهود 
�لفن  دع��م ورع��اي��ة  �ل���وز�رة يف  بها  �لتي تقوم  �لطيبة 
و�لثقافة �لإ�سالمية، مو�سحاً �أن �خلط �لعربي ي�سهد 

نه�سة حقيقية هذه �لأيام على كافة �ل�سعد. 

•• اأبوظبي- الفجر

�ل�سعديات  م����ن����ارة  �أم�������س���ي���ات  �خ���ت���ت���م���ت   
�أبوظبي  هيئة  نظمتها  �ل��ت��ي  �ل��رم�����س��ان��ي��ة 
هذ�  �لأوىل  ن�سختها  و�ل��ث��ق��اف��ة،  لل�سياحة 
�لعام و�لتي �أقيمت يف �لفرتة ما بني 4 حتى 
17 يونيو 2017، م�ستقطبة �أعد�د�ً كبرية 
من �لزو�ر من خمتلف �سر�ئح �ملجتمع، حيث 
�لثقافية  �ل��ت��ج��ارب  م��ن  �أخ��ذت��ه��م يف رح��ل��ة 
�ل��ف��ري��دة يف م��ن��ارة �ل�����س��ع��دي��ات خ���الل �سهر 

رم�سان �لكرمي.
�ل�سعديات  م��ن��ارة  �أم�����س��ي��ات  ب��رن��ام��ج  وق���دم 
�لتجارب  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  ب��اق��ة  �ل��رم�����س��ان��ي��ة 
�حلو�رية  ك��اجل��ل�����س��ات  �ل��ف��ري��دة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�لفنية  و�لأن�������س���ط���ة  و�ل���دي���ن���ي���ة  �ل���رت�ث���ي���ة 
�ل��رم�����س��اين وعرو�ض  �لإب��د�ع��ي��ة و�ل�����س��وق 
�لأد�ء و�لور�ض �لتعليمية �ملخ�س�سة جلميع 
�أعمارهم  �خ���ت���الف  ع��ل��ى  �ل��ع��ائ��ل��ة  �أف�������ر�د 
وخ��ل��ف��ي��ات��ه��م �ل��ث��ق��اف��ي��ة، يف �إط�����ار م���ن �ملرح 
و�ل��ب��ه��ج��ة ب��ال�����س��ه��ر �ل��ك��رمي ل��ت��وف��ر جتربة 
�لرت�ث  عنا�سر  طياتها  يف  جتمع  متكاملة 

�لثقايف �لفريد لدولة �لإمار�ت.
عام  �سعيد غبا�ض، مدير  �سيف  �سعادة  وق��ال 
�سكلت  و�ل��ث��ق��اف��ة:  لل�سياحة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة 
�لرم�سانية  �ل�����س��ع��دي��ات  م���ن���ارة  �أم�����س��ي��ات 
ل��ت��ق��دمي م��ف��اه��ي��م فريدة  م��ن�����س��ة م��ث��ال��ي��ة 

�أفر�د  �لألفة و�لرت�بط بني  ومبتكرة ملعاين 
�لثقافية  �لتجارب  من  �سل�سلة  عرب  �لعائلة 
�لتي  �مللهمة  �ملجتمعية  و�لفعاليات  �لو��سعة 
حت��ت��ف��ي ب��ال�����س��ه��ر �ل���ك���رمي و�مل�����س��ت��وح��اة من 
مبنظور  �ل��ع��ري��ق  وت��ر�ث��ن��ا  �لأ���س��ي��ل��ة  قيمنا 
�لفريدة  �لإفطار  جتربة  وحظيت  معا�سر. 
باإقبال  �لأم�سيات  �إط��ار  �سمن  قدمت  �لتي 
ت��ول��ت �مل�سممة  �ل�������زو�ر، ح��ي��ث  و�����س���ع م���ن 
�سمية  �لأزه���ار  وم�سممة  �ل�سويدي،  م��رمي 
في�سل  �لإم������ار�ت������ي  و�ل�������س���ي���ف  �مل�������س���ك���ري، 
زينو�  حيث  �لإف��ط��ار،  مو�ئد  تنظيم  نا�سر، 
ف�ساًل  �لفعالية،  لهذه  خ�سي�ساً  �ل��ط��اولت 
عنا�سر  يعك�ض  �ل��ذي  �لفريد  �لت�سميم  عن 

من �لت�ساميم �لإمار�تية �لعريقة �مل�ستوحاة 
من فن �لعمارة �لإمار�تي خالل ثمانينيات 
وت�����س��ع��ي��ن��ي��ات �ل���ق���رن �مل���ا����س���ي، ف�����س��اًل عن 
�ملاأكولت  �أ�سهى  من  منتقاة  ت�سكيلة  تقدمي 

�لإمار�تية. 
منارة  �أم�سيات  �سجعت   : �سعادته  و�أ���س��اف 
�ل�سعديات �لرم�سانية �ملقيمني و�لزو�ر على 
�مل�ساركة يف هذه �لأجو�ء �لرم�سانية �لر�ئعة 
�لإم�����ار�ت  دول����ة  و�إرث  ث��ق��اف��ة  تعك�ض  �ل��ت��ي 
جذب  عرب  وذل��ك  �لعريق،  �ملتحدة  �لعربية 
�لزو�ر للم�ساركة يف برنامج �لفعاليات �لغني 
كجل�سات  �لثقافية،  و�لن�ساطات  بالعرو�ض 
�لطهو  ب��ت��ج��ارب  و�ل���س��ت��م��ت��اع  �ل�سعر  �إل��ق��اء 

و��ست�سافت  �ل�ساحرة.  �ملو�سيقية  و�لعرو�ض 
�سالت �لعر�ض �لو��سعة يف منارة �ل�سعديات 
باقة  �نعقادها  ف��رتة  �أي��ام �جلمعة خ��الل  يف 
من �لعرو�ض �لتي �أحياها �أ�ساتذة بيت �لعود، 
مبجموعة متميزة من �ملقطوعات �ملو�سيقية. 
�لتقليدية  �لتعليمية  �لور�ض  �إىل  بالإ�سافة 
�ل�سدو،  �ل�سوف  �لتّلي وغزل  �لتطريز  مثل 
�لتي �أتاحت �لفر�سة ملحبي �حلرف �ليدوية 
و�لرت�ث  �ل��ت��اري��خ  م��ع  و�لتفاعل  للم�ساركة 
�لطابع  �ل��ع��ري��ق، يف ح��ني جتلى  �لإم���ار�ت���ي 
من  خمتارة  جمموعة  خ��الل  من  �لع�سري 
�أ���س��ه��ر �أل��ع��اب �ل��ف��ي��دي��و �ل��ت��ي و�ك��ب��ت �أذو�ق 
�إىل  وذل��ك  �سو�ء،  و�لكبار على حد  �لأطفال 

جانب م�سروع جد�رية �لف�سيف�ساء �مل�سرتك 
وتخ�سي�ض  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة،  �ل��دم��ى  وع���رو����ض 
�أ�سهر  م��ن  ن��خ��ب��ة  ي�ست�سيف  ل��ل��ك��ت��اب  رك���ن 
من  متنوعة  جمموعة  ع��ن  ف�ساًل  �لأدب����اء، 
للنجاح  ون��ظ��ر�ً  �لتقليدية.  �لطاولة  �أل��ع��اب 
�لوىل من  �ل�������دورة  �ل�����ذي لق���ت���ه  �ل��ك��ب��ري 
�لرم�سانية"،  �ل�سعديات  منارة  "�أم�سيات 
�أعلنت هيئة �أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة عن 
�ملو�سم  خ��الل  �أخ���رى  م��رة  �لفعالية  تنظيم 
�لأم�سيات  هذه  لتتحول  �ملقبل،  �لرم�ساين 
�لنبيلة  بالقيم  حتتفي  �سنوية  فعالية  �إىل 
لطاملا  و�لتي  �لف�سيل  �ل�سهر  يحملها  �لتي 

عرف بها �ملجتمع �لإمار�تي.

مر�ضى �ضغار يحلقون مع اأحالمهم يف الأجواء
طفالن من م�ست�سفى اأطفال ال�سرطان 
٥٧٣٥٧ يف م�سر يتم�سكان بقوة االأمل 

•• ال�شارقة – االفجر 

متكن �لطفالن حممود وجنى، �للذين يتلقيان �لعالج حالياً يف م�ست�سفى 
�لتحليق يف  يف  �أحالمهما  ٥٧٣٥٧ يف م�سر، من حتقيق  �لأط��ف��ال  �سرطان 

�لأجو�ء من خالل مبادرة تقدم بها فريق عمل �لعربية للطري�ن. 
 وتاأتي مبادرة "بالأمل تتحقق �لأحالم" �ن�سجاماً مع روح �لعطاء يف �سهر 

رم�سان �ملبارك وقيم "عام �خلري ٢٠١٧" يف �لإمار�ت. 
عرب  حاملني  طفلني  تطلعات  بتحقيق  للطري�ن  �لعربية  م��ن  فريق  وق��ام 
ليعي�سا عن قرب  �ل�سارقة،  �إىل  �مل�ست�سفى يف م�سر  ��سطحابهما من مقر 

يوميات طياري �لعربية للطري�ن وكذلك فريق طاقم �لطائرة. 
يقومون  �ل��ذي��ن  ل��ل��ط��ري�ن،  �لعربية  موظفي  م��ن  جمموعة  ت��ع��ّرف  وق��د 
هنا  وم��ن  وج��ن��ى،  حم��م��ود  �لطفلني  على  للم�ست�سفى،  م��ت��ك��ررة  ب��زي��ار�ت 

�نطلقت فكرة مبادرة "بالأمل تتحقق �لأحالم". 



ك�����ان وي�����رب ي��ه��ت��م ب���در�����س���ة �جل���و�ن���ب 
دوماً  ُي��ق��ال  ل��ك��ن  ل��ل��رك�����ض  �مليكانيكية 
�أن  قبل  �مل�سي  يتعلم  �أن  يجب  �مل��رء  �إن 
م��ا كان  �ل��رك�����ض، وه����ذ�  يتمكن م��ن 

ويرب يفعله يف بحوثه!
���رت �أح�������دث در������س����ة ل����ه حول  ُن�������سِ
�مل�����س��ي يف جم��ل��ة )ع���ل���م �لأح���ي���اء 
فيها  وي�ستك�سف  �ل��ت��ج��ري��ب��ي(، 
�لب�سر  جت��ع��ل  �ل���ت���ي  �لأ����س���ب���اب 
�لكعب  من  خطو�تهم  يخطون 
�إىل �أ�سابع �لقدم، بينما تتجول 
�لكالب  ك��ث��رية، مثل  ح��ي��و�ن��ات 
و�لقطط، على �جلهة �لأمامية 

من �أ�سفل �أقد�مها.
�مل��و���س��وع م��ث��ري�ً لالهتمام  ك��ان 
ن����ظ����ر وي�������رب لأن  م�����ن وج�����ه�����ة 
يرك�سون  �ل���ذي���ن  �لأ����س���خ���ا����ض 
ميار�سون  �أو  �ل��ق��دم��ني  ح���اف���اة 
يهبطون  �ل��ط��ب��ي��ع��ي(  )�ل��رك�����ض 
�جلهة  �أو  �ل����ق����دم  و�����س����ط  ع���ل���ى 
�لكعب  ب��دل  �أ�سفلها  م��ن  �لأم��ام��ي��ة 
�خلطوة  ه��ذه  وتبدو  �لرك�ض،  �أث��ن��اء 

غري طبيعية �أثناء �مل�سي.
�مل�سي  ع���ل���ى ط���ري���ق���ة  �ل��ب�����س��ر  �ع����ت����اد 
�عتبار  ميكن  لكن  ي�ستعملونها  �ل��ت��ي 
للف�سول  م��ث��ري�ً  �أم����ر�ً  �أوًل  �ل��ك��ع��ب  ��ستعمال 

بدرجة معينة.
�أو����س���ح وي����رب: )مي�����س��ي �ل��ب�����س��ر ب��ف��اع��ل��ي��ة ق�سوى 
�أ�سا�سي يف تلك �لفاعلية لدى جميع  ويتعلق عن�سر 
�أنو�ع �لثدييات بطول �ل�سيقان. تقف �لقطط و�لكالب 
على �جلهة �لأمامية من �أ�سفل �أقد�مها وترفع كعبها يف 
�أنها تكّيفت مع وجود �ساق �أطول لديها،  �لهو�ء، ما يعني 
قدمنا  كعب  �أنزلنا  خمتلفة.  مقاربة  �لب�سر  ��ستعمل  لكن 
�إذ�  عليه  تكون  �أق�سر مما  �سيقاننا  ما يجعل  �لأر���ض،  على 
مع�سلة  �مل�ساألة  ه��ذه  وط��رح��ت  �ل��ق��دم،  �أ�سابع  على  وقفنا 

بالن�سبة �إلينا )�لعلماء((.
لكن تقّدم در��سة ويرب تف�سري�ً لفاعلية �خلطوة �ملبنية على 
�لكعب ويتعلق ذلك �لتف�سري بطول �لأط��ر�ف: ينتج �مل�سي 
من  �أط��ول  �فرت��سية(  )�سيقاناً  �أوًل  �لكعب  �إىل  بال�ستناد 

�لعادة بح�سب قوله.

نتحرك وكاأننا )رّقا�ض(
�ل�ساعة  رّق��ا���ض  مثل  نتنقل  �إن��ن��ا  وي��رب  يقول  من�سي،  ح��ني 
�ملتحرك باجتاه معاك�ض، فيدور ج�سمنا ب�سكل �أ�سا�سي فوق 
وعندما  حتتها.  ب��الأر���ض  �لقدم  فيها  تلتقي  �لتي  �لنقطة 
طول  �إىل  �ل�سغط  حم���ور  ينتقل  ج��دي��دة،  خ��ط��وة  نخطو 
�ل�ساق، من �لكعب �إىل �أ�سابع �لقدم، وتقع �لنقطة �ملحورية 
على  �لقدم،  منت�سف  يف  �ملعاك�ض  �لرّقا�ض  �إىل  ت�سري  �لتي 
عمق �سنتيمرت�ت حتت �لأر���ض. تقوم هذه �حلركة باإطالة 
�أطول  �لأر���ض، ما يجعلها  �لفرت��سية( حتت  )�ل�سيقان 

من �ل�سيقان �حلقيقية.
يو�سح ويرب: )يهبط �لب�سر على �لكعب ويندفعون 
�ن��ط��الق��اً م��ن �أ���س��اب��ع �ل��ق��دم: ن��ح��ن نهبط على 

�أخرى  نقطة حمددة ثم ندفع ج�سمنا �نطالقاً من نقطة 
تبعد عن نقطة �لبد�ية مبعدل 8 �إىل 10 �إن�سات. �إذ� ربطنا 
�ستقع حتت  �لنقطتني للح�سول على نقطة حمورية،  بني 
طول  م��ن  ج��دي��د  ن��وع  على  �لنهاية  يف  و�سنح�سل  �لأر�����ض 
�لأطر�ف �لذي ميكن فهمه. ميكانيكياً، �سن�سعر باأن �ساقنا 

�أطول مما كنا نتوقع(.
���ل وي����رب وم�����س��ت�����س��اره و���س��ري��ك��ه يف �ل���ب���ح���ث، ع���امِل  ت���و����سّ
�لأنروبولوجيا ديفيد ر�ي�سلني من جامعة �أريزونا، �إىل هذ� 
�ل�ستنتاج بعد مر�قبة �مل�ساركني يف �لدر��سة �أثناء حتّركهم 
�لتطورية  �حليوية  �مليكانيكا  خمترب  يف  �مل�سي  جهاز  على 
�لأ�سخا�ض  بني  �لختالفات  �لباحثان  ر�ق��ب  �جلامعة.  يف 
�أولئك �لذين  �لذين ُطِلب منهم �مل�سي ب�سكل طبيعي وبني 

ُطِلب منهم �مل�سي بال�ستناد �إىل �أ�سابع �لقدم �أوًل.
تبنّي �أن �ملجموعة �لثانية تتحرك بوترية �أبطاأ وت�سطر �إىل 
�لذين يخطون خطو�ت  �لأ�سخا�ض  �أكر من  بذل �جلهود 
�لأط��ر�ف لدى  �أن  �أي�ساً  %، ولوحظ   10 بن�سبة  تقليدية 
من  �سنتمرت�ً  ب�15  �أط��ول  كانت  �لتقليدية  �مل�سية  �أ�سحاب 

�لذين مي�سون �نطالقاً من �أ�سابع �لقدم.
�أ���س��اف وي���رب: )ت��ط��ول )�ل�����س��اق �لف��رت����س��ي��ة( �أك���ر مما 
ب�ساطة،  بكل  �لقدم  �أ�سابع  يح�سل حني جنعلها تقف على 
لذ� يبدو �أن �لب�سر وجدو� طريقة جديدة لإطالة �أطر�فهم 
�أ�سابع  على  بالوقوف  �لكتفاء  ب��دل  �مل�سي  فاعلية  وزي���ادة 
ل  لكن  �لأط���ر�ف  بطول  �لأ�سا�سي  �ملو�سوع  يتعلق  �ل��ق��دم. 
ت��وؤدي �لقدم  �ل��ورك عن �لأر���ض.  �مل�ساألة على علو  تقت�سر 

دور�ً مهماً لكن يغفل كثريون عنه غالباً(.
ح��ني ���س��ّرع �ل��ب��اح��ث��ون �إي��ق��اع ج��ه��از �مل�����س��ي مل��ر�ق��ب��ة �ملرحلة 
�لنتقالية بني �مل�سي و�لرك�ض، �كت�سفو� �أي�ساً �أن �لأ�سخا�ض 
�لذين مي�سون على �أ�سابع �لقدم �أوًل ينتقلون �إىل �لرك�ض 
ما  طبيعي،  ب��اإي��ق��اع  مي�سون  مب��ن  م��ق��ارن��ًة  متدنية  ب�سرعة 
يثبت �أن �مل�سي على �لأ�سابع �أوًل يكون �أقل فاعلية بالن�سبة 

�إىل �لب�سر.

�ضيقان فائقة الطول لدى اأ�ضالفنا
مني كي مي�سو� بال�ستناد  ل عجب يف �أن يكون �لب�سر م�سمَّ
فرتة  منذ  �لطريقة  هذه  ن�ستعمل  فنحن  �أوًل،  �لكعب  �إىل 
طويلة! بناًء على �آثار �لأقد�م �ملحفوظة يف �لرماد �لربكاين 
يف )لتويل(، تنز�نيا، يعرف �لعلماء �أن �أ�سباه �لب�سر �لقد�مى 
كانو� مي�سون من �لكعب �إىل �أ�سابع �لقدم منذ فرتة بعيدة 

ت�سل �إىل 3.6 ماليني �سنة.
�حليو�نات  �أن  يبدو  �ل�سنني.  مر  على  �أقد�منا  تغرّيت  لكن 
جامدة  قدماً  ��ستعملت  قدمني  على  مت�سي  �لتي  �لقدمية 
كانت �أط���ول م��ن �أق��د�م��ن��ا �ل��ي��وم )70 % م��ن ط��ول عظم 
�لفخذ مقارنًة ب� 54 % لدى �لب�سر �ملعا�سرين(. �ساعدتهم 
هذه �ل�سمة على �لأرجح يف �مل�سي باإيقاع �سريع وفاعل. فيما 
مت�ّسك �لب�سر �ملعا�سرون باأ�سلوب �مل�سي ��ستناد�ً �إىل �لكعب 
�أوًل، يعترب ويرب �أن �لأ�سابع و�لأقد�م رمبا �أ�سبحت �أق�سر 
�لرك�ض  �أثناء  �أد�وؤه��م  ن�سبياً، بينما حت�ّسن  مما كانت عليه 

ملالحقة �لفري�سة.
�أ�ساف ويرب: )�إذ� كانت قدمنا طويلة و�أردنا �لندفاع بقوة 
�أثناء  �ل��دور�ن و�لنحناء  �نطالقاً من نهايتها، �ستزيد قوة 
بد�أت  �ل��رك�����ض،  ن�ساطات  �إىل  �نتقلنا  ح��ني  ل��ذ�  �ل��رك�����ض. 
قدمنا تتقل�ض لأن �مل�سي ب�سرعة فائقة مل يكن على �لأرجح 

بالأهمية نف�سها. رمبا ز�دت �أهمية �لرك�ض �لفاعل(.

�أربع  �خل���رب�ء  ح���ّدد  لعبة ح��ظ!  لي�ست  �مل�����س��ادف��ة   
حظوظ  حت�ّسن  �أن  ميكن  مفيدة  ع���اد�ت 

�لنا�ض ب�سكل عام.

توّقع اأحداثًا اإيجابية
حني ي�سعر �لنا�ض باأنهم 
تتح�ّسن  حم��ظ��وظ��ون، 
ف����ر�����س����ه����م ع����م����وم����اً 
حتّقق  �حتمال  ويزيد 
يكمن  ت���وق���ع���ات���ه���م. 
�ل�������س���ر �حل���ق���ي���ق���ي يف 
بالنف�ض.  �ل��ث��ق��ة  ع��ام��ل 
باأنك  م��ق��ت��ن��ع��اً  ك��ن��ت  �إذ� 
�ستزد�د  �ستنجح، 

�لو�فر  ب��احل��ظ  �ل�����س��ع��ور  �أّن  وق���در�ت���ك. ح��ت��ى  ح���و�ف���زك 
تفاوؤلياً  تكن  مل  �إذ�  �مل��ك��اف��اآت.  ح�سد  على  ي�ساعدك  ق��د 
بطبيعتك، قد ي�ساعدك بع�ض تعويذ�ت �حلظ على زيادة 

ثقتك بنف�سك.

ح�ّضن فر�ضك بنف�ضك
ي��ط��ّور �ل�����س��خ�����ض �مل��ح��ظ��وظ ع��الق��ات و���س��د�ق��ات كثرية 
�لتو��سل  وي��ت��اب��ع  وي��ج��ذب��ه��م  �لآخ����ري����ن  �إىل  وي��ت��ح��دث 
من  )�سبكة  ن�سج  �إىل  �ملفيدة  �ل��ع��اد�ت  ه��ذه  ت��وؤدي  معهم. 
يو�سي  مثمرة.  عالقات  �إن�ساء  �حتمال  يزيد  ما  �حل��ظ(، 
�خلرب�ء جميع �لنا�ض باخلروج يومياً وح�سور �ملوؤمتر�ت 

و�حل�س�ض �ملفيدة...
 من خالل �إحد�ث �سيء من �لفو�سى يف حياتك، قد تزيد 
ف��ر���ض ح�����س��ول ل���ق���اء�ت ج��دي��دة وقد 
جتد تو�أم روحك �أو �سريكاً مهنياً �أو 
من  موقتاً  �لكالم  تبادله  �سخ�ساً 
دون �أن تقابله جمدد�ً بال�سرورة! 
يتعلق �لهدف �لأ�سا�سي بالنفتاح 

على جميع �لحتمالت.

ابحث عن اجلوانب الإيجابية
�لظروف  �لإيجابيات يف  �إيجاد  من خالل 
�ملو�قف  حتليل  على  دماغك  ت�ساعد  �ل�سيئة، 

بطريقة خمتلفة.
عائق  �أي  يحّول  �أن  �ملحظوظ  �ل�سخ�ض  ي�ستطيع   
مبتابعة  له  ي�سمح  ما  �إيجابي،  ح��دث  �إىل  يو�جهه 
�لتالية:  بالأ�سئلة  �نتكا�سة  �أي  و�ج��ه  ل��ذ�  �مل��ح��اول��ة. 
�أريد فعله  ما �لذي تعّلمته من هذه �لتجربة؟ ما �لذي 

�لآن؟ كيف ميكن �أن �أحقق هديف؟
ثق بحد�ضك

ميكن �أن يحذرك حد�سك من خماطر حمتملة وي�سمح لك 
�حل�سية  و�لتفا�سيل  �لب�سرية  �ملعلومات  تتعدد  بتجنبها. 
تنتج حد�ساً ل ميكن تف�سريه بطريقة منطقية. يف  �لتي 
در��سة بريطانية، �سارك �لأفر�د يف لعبة ورق مل يلعبوها 
�للعبة  تكن  قلوبهم. مل  مع مر�قبة �سربات  تز�مناً  يوماً 

ترتكز على ��سرت�تيجية و��سحة بل تتطلب من �لالعبني 
�أن ي�سمعو� حد�سهم. لحظ �لباحثون �أن �لفائزين باللعبة 
كانو� قد �سمعو� نب�سات قلوبهم �لتي ت�سارعت عند �لقيام 
�ل��ت��غ��رّي �جل�سدي  �أن ه���ذ�  �ل��ن��ا���ض  ي��ع��ت��رب  ب��خ��ي��ار دق��ي��ق. 
�ل�سل�ض ي�سري �إىل �حلد�ض. ثق بغر�ئزك �إذ�ً لأن �ل�سخ�ض 
�ملحظوظ يكون �أكر مياًل �إىل �ختيار ن�ساطاٍت ت�سمح له 

ب�سماع �سوته �لد�خلي مثل �لتاأمل و�مل�سي.
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الثقة بالنف�ض تزيد حظوظك يف احلياة

الفرتا�ضية(  )الأط��راف  باإطالة  للب�ضر  القدم  اأ�ضابع  نحو  الكعب  من  انطالقًا  امل�ضي  ي�ضمح 
املتفّوقة من الناحية امليكانيكية، بح�ضب الباحث جيم�ض ويرب من جامعة اأريزونا.

جّرب الباحث جيم�ض ويرب الرك�ض حايف القدمني منذ 12 �ضنة. كان يبحث عن �ضغف 
جديد بعدما قرر اأّن م�ضريته التي خطط لها يف جمال ال�ضياغة مب�ضاعدة احلا�ضوب 
مل تكن تنا�ضبه. يف النهاية، قاده امل�ضي بال حذائني اإىل جامعة اأريزونا حيث ت�ضّجل 

كطالب دكتوراه يف كلية علم الأنرثوبولوجيا.

يعترب اأمرًا مثريًا للف�ضول

ملاذا من�سي على كعب القدم الاالأ�سابع؟
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�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2017/654 جتاري كلي                                                
بان  �ىل �ملحكوم عليه/١- �سادي عدنان فايز �حل��د�د  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف     ٢٠١٧/٥/٢9 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة 
ل�سالح/ بنك �لحتاد �لوطني حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري : بالز�م �ملدعي عليه 
�ن يوؤدي �ىل �لبنك �ملدعي مبلغ مقد�ره مبلغ 64٥6١6 درهم )�ستمائة وخم�سة و�ربعني 
تاريخ  من   %9 باملائة  ت�سعة  �سنويا  ب�سيطة  وفائدة  درهما(  ع�سر  و�ستة  و�ستمائة  �لفا 
�تعاب  مقابل  درهم  �لف  ومبلغ  �مل�ساريف  و�لز�مك  �ل�سد�د  متام  وحتى   ٢٠١٧/٣/٢8
�ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات.   حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2017/614 جتاري كلي                                                
نعلنكم  �لقامة  فان تونني  جمهول حمل  �نتوني�ض  �ملحكوم عليه/١- جاكوب�ض  �ىل 
بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  ٢٠١٧/٥/١6  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
للمدعية مبلغا  يوؤدي  بان  �ملدعي عليها  بالز�م  ��سادوريان  �نطر�نيك  ل�سالح/ميثاء 
ماليا قدره ٣٣.٠٠٠.٠٠٠ درهم )ثالثة وثالثون مليون درهم( و�لفائدة عنه بو�قع %9 
�سنويا من تاريخ ٢٠١4/٣/١8 وحتى �ل�سد�د �لتام و�لز�مه بر�سوم �لدعوى وم�سروفات 
و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2017/894 جتاري جزئي                                                
�مل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/١- مطعم ث���ريون  - ذ م م  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة نعلنكم بان  �ىل 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف     ٢٠١٧/٥/٧ بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة 
عليها  �ملدعي  بالز�م   - �ر�متك   - للتكنولوجيا  �لمريكية  �لعربية  �ل�سركة  ل�سالح/ 
بان توؤدي للمدعية مبلغ و�حد وخم�سني �لف و�ستمائة و�ستة وع�سرين درهم و�سبعة 
وت�سعني فل�سا و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية �حلا�سل يف 
٢٠١6/9/٢٧ وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتها بامل�سروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2017/1160 جتاري جزئي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/١- كوتي بيالكال حممد �سايف  جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  ٢٠١٧/٥/١6  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�سالح/تري بنفي�ست فود �نرتنا�سيونال �ض ذ م م - بحكمت �ملحكمة بالز�م �ملدعي 
�لف ومائة وخم�سة  يوؤدي للمدعي مبلغ 94١٣٥ درهم )�ربعة وت�سعون  بان  عليه 
و�مل�ساريف.   �لر�سوم  عن  ف�سال  �لدعوى  �سند  �ل�سيكات  قيمة   ) دره��م  وثالثون 
حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2017/895 جتاري جزئي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/١- جاجن�ض با�سا لال�ستثمار - ذ م م  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  ٢٠١٧/٥/٧  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
بان  يعليها  �ملدع  بالز�م  �ر�متك   - للتكنولوجيا  �لأمريكية  �لعربية  �ل�سركة  ل�سالح/ 
فل�سا  دره��م وخم�سني  و�ستني  وو�ح��د  �ل��ف وثالثمائة  للمدعية مبلغ خم�سني  ت��وؤدي 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية �حلا�سل يف ١٢/١٢/٢٠١6 
�ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  �لف  ومببلغ  بامل�سروفات  و�لزمتها  �ل�سد�د  متام  وحتى 
ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2017/775 جتاري جزئي                                              

�ىل �ملدعي عليه/١- علي ح�سني �سومال - ب�سخ�سه وب�سفته مدير �سركة ماجد دياين للتجارة 
�لق��ام��ة مبا  م  جمهويل حمل  م  ذ   - �لعامة  للتجارة  ديانى  ٢-�سركة ماجد  م   م  ذ   - �لعامة 
�بر�هيم   : وميثله  م  م  ذ   - ماف�ض  �لغذ�ئية  �مل��و�د  لتجارة  �لهاملي  حممد  �سركة   / �ملدعي  �أن 
مو�سى علي مر�د �لبلو�سي  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  ٢٠١٧/6/8  يف 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ �سركة حممد �لهاملي لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية ماف�ض - ذ م م  
بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )94.6٠٠ درهم( 
�ملحاماة  �تعاب  درهم  و�لف  �مل�ساريف  �لتام وكامل  �ل�سد�د  وفائدة 9% من ٢٠١6/٣/٢8 وحتى 
ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 

بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       �عادة �عالن بالن�شر        

   يف  �لدعوى 2016/792  عقاري كلي                 
�ىل �خل�سم �ملدخل / ١-ر�سيدة �سريف - من ورثة �ملرحوم عارف رحمن �سريف  جمهول 
�أق��ام عليك �لدعوى  �مل��دع��ي/ بنك دب��ي �ل�سالمي - �ض م ع   قد  حمل �لق��ام��ة مبا �ن 
ومو�سوعها �ملطالبة  بف�سخ �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك مو�سوع �لدعوى ومالحقها 
�لز�م �ملدعي عليه باد�ء مبلغ قدره  و�ل��ز�م �ملدعي عليه بت�سليم �لعقار خاليا من و�لغاء 
و�سمول  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  �لعجز  عن  كتعوي�ض  دره��م(   ٥٥١.٣٢٥(
�حلكم بالنفاذ �ملعجل وبال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم �لح��د   �ملو�فق  ٢٠١٧/٧/١6   
�ل�ساعة ١١.٠٠ �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
�أيام  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

       �عادة �عالن بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2017/1087  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / ١- موؤ�س�سة �لعطفني للمقاولت �لعامة و�لنقل وميثلها مالكها/ علي 
جمهويل  �سامن    - �ملن�سوري  مبارك  عبد�هلل  علي  ٢-حمد  �ملن�سوري  مبارك  عبد�هلل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي - �ض م ع وميثله : جابر ر��سد 
حممد جابر ر��سد �ل�سالمي   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم(   ٢٥٣٣٠٧4.٧4( وقدره  و�لتكافل  مببلغ  بالت�سامن  عليهما 
و�تعاب �ملحاماة و�لز�م �ملدعي عليهما بالغر�مة �لتاأخريية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة 
وحتى �ل�سد�د �لتام.   وحددت لها جل�سة يوم �لثنني   �ملو�فق  ٢٠١٧/٧/٣   �ل�ساعة ٣٠.9 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch2.E.21 بالقاعة  �ض 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
مذكرة �عادة �عالن بالن�شر

يف  �لدعوى 2017/56  ��شتئناف مدين    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ ١-رخ�سانا �دم ح�سام ٢- علي علي �كرب خوئي ٣-بهروز 
��سغر  ح�سني  حممد   -٥ عليمرد�ين  ح�سن  م��رمي   -4 ك��ورك��اين  �ساريخان 
ه��ري  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /�عمار �لعقارية - �ض م ع 
وميثله : �سعد حممد عبد�هلل �حلمادي -  قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر 
بالدعوى رقم : ٢٠١6/١٠99 مدين جزئي بتاريخ ٢٠١٧/١/١٥  وحددت لها 
جل�سه يوم �لثنني  �ملو�فق ٢٠١٧/٧/٣   �ل�ساعة ١٠.٠٠ �سباحا  بالقاعة رقم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

مذكرة �عادة �عالن بالن�شر
يف  �لدعوى 2017/502  ��شتئناف جتاري   

م   م  ذ  �ض   - �لتجارية  للو�ساطة  ميدي�ست  ١-�ك�سنتيال  �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
٢-�ك�سنتيال ميدي�ست لال�ستثمار - �ض ذ م م ٣-تد�ول مي - �ض ذ م م   جمهويل 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /فدوي ولد بلح�سن وميثله : �حمد علي �سالح 
نا�سر �ملازمي قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم : ٢٠١6/٢٢9٧ جتاري 
جزئي بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٣ وحددت لها جل�سه يوم �لثنني  �ملو�فق ٢٠١٧/٧/٣   
�ل�ساعة ١٠.٠٠ �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

مذكرة �عالن بالن�شر
يف  �لدعوى 2017/450  ��شتئناف جتاري   

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ ١-مرو�ن جرغ قمرب جر�غ  جمهول حمل �لقامة 
 : وميثله  خان�سائب  عبد�لرحمن  حممد  /ح�سن  �مل�ستاأنف  �ن  مب��ا 
رقم  بالدعوى  �ل�سادر  ��ستاأنف �حلكم  قد  �مني غياث  حممد حممد 
: ٢٠١6/٢٣٠٥ جتاري جزئي بتاريخ ٢٠١٧/٣/٥ وحددت لها جل�سه يوم 
رقم  بالقاعة  ١٠.٠٠ �سباحا   �ل�ساعة  �ملو�فق ٢٠١٧/٧/٣١    �لثنني   
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

مذكرة �عالن بالن�شر
يف  �لدعوى 2017/91  ��شتئناف تنفيذ عقاري    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ ١-بيت �ل�سحر�ء - �ض م ع  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�ستاأنف /مرت�سى غالم ح�سني ديانت وميثله : �حمد عبد�هلل 
حممد ملك �نوهي قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 
: ٢٠١٣/664 تنفيذ عقاري بتاريخ ٢٠١٧/4/١٠  وحددت لها جل�سه 
يوم �لربعاء �ملو�فق ٢٠١٧/٧/١9 �ل�ساعة ١٧.٣٠ م�ساء  بالقاعة رقم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2017/553   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �سده/١- �ن �ن �ن لتنظيم �حلقالت �ض ذ م م - وميثلها / بالل علوي �جمد 
 علوي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لهالل �لخ�سر لل�سحن - �ض ذ م م 
وميثلها / �سعيد �حمد عبد�ملجيد - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )4٢8٠( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
خ�سو�سي   8٢86٠ �ل�سيارة  للمدعية  ت��رد  ب��ان  عليها  �ملدعي  بالز�م   : ثانيا   - �ملحكمة 
تويوتا هايلوك�ض بيك  �ب موديل ٢٠١٢ و�لزمتها بامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة. وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2015/191 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �سده/١- �سعيد رحيم كرمييان ٢-�سركة جولدن ني�ست 
�لتنفيذ/ �ن طالب  مايكرز بربرتيز  جمهويل حمل �لقامة مبا 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  بلينت�سوف   قد  �لك�سندر 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )١٧٣96٥٥( درهم �ىل 
�ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/816   تنفيذ جتاري  
م م ٢- حممد �حمد ح�سني  ذ  �لعامة - �ض  �ملنفذ �سدهم/١- �سركة حممد كاهر للتجارة  �ىل 
�لكاهن �ل علي ب�سفته كفيل و�سامن ملدينونية �سركة حممد كاهن للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 
٣-نعمت �هلل ر�سا بور عطاء �هلل ب�سفته كفيل ملديونية �سركة حممد كاهن للتجارة �لعامة - �ض 
ذ م م 4- عطاء �هلل ر�سا بور ذبيح �هلل ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية �سركة حممد كاهن للتجارة 
دبي  ف��رع  �ي��ر�ن  �لتنفيذ/بنك ملي  �ن طالب  �لق��ام��ة مبا  م  جمهويل حمل  م  ذ  �ض   - �لعامة 
�لرئي�ض وميثله : حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�ىل  و�لتكافل  بالت�سامن  دره��م   )١٠884٠68.68( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله 
يف  وتثبيته  4٢6/٢٠١٣ جت��اري  رقم  �لتحفظي  �ملحكمة �سحة �حلجز  �و خزينة  �لتنفيذ  طالب 
حدود ما مت �حلجز عليه.   وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2014/2596   تنفيذ جتاري  

�ىل �ملنفذ �سده/١- �بر�هيم حممد عامن �هلي  جمهول حمل 
 �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك �م �لقيوين �لوطني - �ض م ع 
ق���ررت حمكمة دبي  ك��ل��ن��در ع��ب��د�هلل ح�سني  ومي��ث��ل��ه : خ��ال��د 
�لفائدة  ل�����س��د�د  �خ��ط��ارك��م   ٢٠١٧/٥/8 ب��ت��اري��خ  �لب��ت��د�ئ��ي��ة 

�مل�ستجدة وقدرها )4١٧٥.8١( درهم 
رئي�س �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم 2017/3901   

�ملنذر : هادف �سيف �حمد حممد بن �ل�سيخ �لزعابي 
�ملنذر �ليه : حممد عا�سف �سيخ �سيخ عبد�لرحمن 

جمهول حمل �لقامة 
نخطركم ب�سفتنا وكيل �ملنذر و�ملمثل �لقانوين له ب�سرعة �سد�د �ملرت�سد 
يف ذمتكم بال�سيك رقم ٢٣ و�لبالغ قدره 4١٠٠٠٠ درهم �ربعمائة وع�سره 
�لف درهم و�مل�سحوب على بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني خالل ��سبوع من 
�لقانونية قبلكم حفاظا على  �سن�سطر لتخاذ �لج��ر�ء�ت  تاريخه و�ل 

حقوق موكلنا.  
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

 �عـــــــالن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان  : �ل�سيد/ 
حمرر  على  �لت�سديق  وطلبا  ���س��وري��ا   : �جلن�سية   ، �لن�سار  ع��ب��د�ل��ق��ادر  ن��ور  حممد 
يت�سمن )تنازل( يف �ل�سم �لتجاري م�سايا لتجارة �لهو�تف �ملتحركة و�ل�سادرة من 
بتاريخ  �ل�سادر  �ل�سارقة رخ�سة جتارية رقم 6٢4٧8١  �لتنمية �لقت�سادية يف   د�ئرة 
٢٠١٢/١٠/١ من  د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بخورفكان ، �ىل �ل�سيد/ حممد عبد�هلل 
�لكاتب  بان  �لإم��ار�ت -  ليكن معلوما للجميع   : �لزعابي - �جلن�سية  ح�سن حممد 
�ملحرر  يف  �ل�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  �لعدل 

�ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
�شهيل علي �شعيد خلف �لنقبي
�لكاتب �لعدل خورفكان

  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم 2017/3906   

�ملنذر/م�سرف �بوظبي �ل�سالمي -  بوكالة �ملحامي عبا�ض مهدي �لطاهري 
�ملنذر �ليه : رحمان ح�سني حممد ح�سني - )جمهول حمل �لقامة(

حيث �ن موكلي يد�ينكم مببلغ وقدره ) 44١٢٠.8٣ درهم(  مبوجب قر�ض متويل �ل�سيارة رقم 
RAV4  - ��ستي�سن(  ،  �ل��ن��وع  )ت��وي��وت��ا    )O �ل��ف��ئ��ة   )دب��ي   ، : )6١٠84(  م��ودي��ل )٢٠١٢(  
�للون : )��سود(  وهذه �ملديونية مرت�سدة يف ذمتكم ب�سبب �متناعكم عن �سد�د  �لأق�ساط �ملالية 
�مل�ستحقة يف ذمتكم ، على �لرغم من مطالبتنا لكم ب�سد�د  هذه �ملديونية �ل �نكم مل تبادرو� 
ب�سرعة  وذل��ك  �لن��ذ�ر  لدو�عي  �ل�ستجابة  نرجو  وعليه  �لن��ذ�ر  ه��ذ�  تاريخ  حتى  �ل�سد�د  �ىل 
ن�سطر  �سوف  و�إل    ، �لن�سر  ه��ذ�  تاريخ  �ي��ام من  �سبعة  خ��الل  ذمتكم  �ملرت�سد يف  �ملبلغ  �سد�د 
بال�سافة �ىل  �ملنذر  �لبنك  �ملرهونة( ل�سالح  )�ل�سيارة  �ملرهون  �ملال  ببيع  �أمر�  ��ست�سد�ر  �ىل 

حتميلكم �لر�سوم و�مل�سروفات مع حفظ كافة حقوق موكلي �لخرى جتاهكم. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

      مذكرة �عالن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  �لدعوى 2017/256 تظلم جتارى               

�ىل �ملتظلم �سده / ١-�سمان للمقاولت - �ض ذ م م   جمهول حمل �لقامة مبا 
�أن �لتظلم /�ض �ض لوتاه للخر�سانة �جلاهزة - �ض ذ م م وميثله : عبد�هلل خمي�ض 
غريب �لناخي �آل علي    قد �قام عليك �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�سوعه تظلم 
من �لقر�ر �ل�سادر يف  �لدعوى  رقم  ٢٠١٧/١٣١  جتارى  وحددت لها جل�سه يوم 
 ch1.B.6 رقم  بالقاعة  �سباحا   8.٣٠ �ل�ساعة   ٢٠١٧/٧/١9 �ملو�فق  �لربعاء 
لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
�يام على �لأق��ل ويف  �أو م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  من مذكر�ت 

حالة تخلفك فاإن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
      مذكرة �عالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  �لدعوى 2017/37    تظلم �شرعي                
�ىل �ملتظلم �سده / ١- �سم�ض �لن�ساء غالم معني �لدين   جمهول حمل �لقامة 
�ل�سيد وميثله : حمد�ن حممد حمد�ن  ف��اروق حممود  �لتظلم /هايدي  �أن  مبا 
تظلم  وم��و���س��وع��ه  �ع���اله  �مل��ذك��ور  �لتظلم  عليك  �ق���ام  ق��د  �ل�سام�سي   ع��ب��د�هلل 
و�لر�سوم  �لق�سر  ���س��وؤون  ت��رك��ات    ٢٠١٥/٣١٣ : �ل��دع��وى  �ل�سادر يف  �ل��ق��ر�ر  م��ن 
و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء �ملو�فق ٢٠١٧/٧/١٢   �ل�ساعة ٣٠.9 
�سباحا بالقاعة رقم )8(  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أو م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فاإن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

�عالن �شحيفة طعن بالن�شر
                              يف �لطعن   2017/403  طعن جتاري   

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�لعام   مديرها  وميثلها   - م  م  ذ  ���ض   - لالن�ساء�ت  �لر�جحي  �لطاعن/ 
ومي��ث��ل��ه : �ح��م��د �سيف م��اج��د ب��ن ���س��امل �مل��ط��رو���س��ي  ب��اع��الن �ملطعون 
�سده/١- موؤ�س�سة �سيكون ملو�د �لبناء - ل�ساحبها /�سبيح طاهر دروي�ض 
�مل�سري - جمهول حمل �لقامة   نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن 
�ملذكورة �عاله ويتوجب عليكم �حل�سور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد 

على �سحيفة �لطعن �ملقدمة �سدكم.
رئي�س �لق�شم  

حماكم دبي

حمكمة �لتمييز
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

�عالن �أمر �أد�ء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2017/19   �مر �د�ء    

�ىل �ملدعى عليه: ١- �سند حممد كرمي عو�مله  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �ض �ض لوتاه �لعقارية �ض ذ م م 
وميثله : عبد�هلل خمي�ض غريب �لناخي �آل علي   طلب ��ست�سد�ر 
�مر �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ  ٢٠١٧/١/٢٢   
و�لر�سوم  للمدعي  درهم  ب�سد�د مبلغ ٣٧١٢٥  �ملدعى عليه  �لز�م 
و�مل�ساريف. ولكم �حلق يف �لتظلم من �لمر خالل ١٥ يوم من 

�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.   
رئي�س �لق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2016/2610 جتاري جزئي                                              

�ىل �ملدعي عليه/١- كري�ستال �ستار لتجارة  مو�د �لبناء - �ض ذ م م ٢-كو�ساتو ر�جي�ض �باتو فينو جوبا لن مينو  
جمهويل حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي / فار �ي�ست �ستيل - فرع من �سركة فار�ي�ست �لتجارية - �ض ذ م م وميثله : 
عبد�لرحمن ح�سن حممد �ملطوع  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  ٢٠١٧/٥/٣١  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�سالح/  فار �ي�ست �ستيل )فرع من �سركة فار�ي�ست �لتجارية - �ض ذ م م ( �ول : بالز�م �ملدعي 
عليها �لوىل )كري�ستال �ستار لتجارة مو�د �لبناء �ض ذ م م(  بان توؤدي للمدعية )فار �ي�ست �ستايل - فرع من 
�سركة فار �ي�ست �لتجارية - �ض ذ م م ( مبلغ وقدره ٣٠4.٧6١.9٠ ثالثمائة و�ربعة �لف  و�سبعمائة وو�حد و�ستون 
درهما وت�سعون فل�سا  - ثانيا : بالز�م �ملدعي عليه �لثاين )كو�ساتو ر�جي�ض �باتو فينو لن ميلو( �ن يت�سامن مع 
�ملدعي عليها �لوىل يف �د�ء مبلغ ٧٥.٣٧٢ خم�سة و�سبعون �لف وثالثمائة و�ثنان و�سبعون درهم من جملة �ملبلغ 
�ملحكوم به يف �لبند �ول : و�لزمتهما �لفائدة على �جمايل �ملبلغ �ملحكوم به - كل فيما يخ�ض - بو�قع 9% �سنويا 
من ٢٠١6/١١/٣٠  وحتى متام �لد�ساد و�لزمتهما بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما 
مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/2038  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/١- ��ض �ي ��ض �ك�سبريت �نرتنا�سيونال خلدمات �لتنظيف 
- �ض ذ م م   جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �ميانويل كريي   
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
�ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )49٥4( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ 
بال�سافة �ىل مبلغ 9٠٠ درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة 
�ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1935  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/١- �لبابليه لل�سيانه �لعامة - �ض ذ م م   جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ حممد يعقوب �سرد�ر حممد   قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )٧6٥9( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. بال�سافة 
�ملحكمة  ف���ان  �مل��ح��ك��م��ة. وع��ل��ي��ه  ر���س��وم خل��زي��ن��ة  �ىل مبلغ 9٠٠ دره���م 
بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر 

�ملذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1815  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/١- حري�مب ل�سناعة �ل�سيكولتة - �ض ذ م م   جمهول 
�لتنفيذ/ روجيليو دي ليون ليونكيتو  قد  حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )٢49٠4( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. بال�سافة 
�ىل مبلغ ١٧4٥ درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1656  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/١- جبال �لطل�ض للتجارة �لعامة - �ض ذ م م   جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ رونالدو توري�ض بريينا وميثله : �حمد عبد�هلل 
حممد ملك �أنوهي   قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )8٢8١٧( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع 
فان  وعليه  �ملحكمة.  ر�سوم خلزينة  دره��م   64١٣ مبلغ  �ىل  بال�سافة  �ملحكمة. 
بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1462  تنفيذ عمايل 
م   جمهول حمل  م  ذ  �لريامي فابريك�ض �ض  �ملنفذ �سده/١-  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ ر�مار�ج �وما �سنكر وميثله : ر��سد 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق��ام عليك  �ل��زب��ادي   قد  �سيف �سعيد �سيف  
�ملنفذ به وق��دره )١44١٢6(  �ملبلغ  �مل��ذك��ورة �ع��اله و�ل��ز�م��ك بدفع 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.   وعليه فان �ملحكمة 
�ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1918  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/١- ��سوين �ساند للتجارة �لعامة - �ض ذ م م   جمهول 
ري�ض    ديلو�ض  �يكامينا  �سامويل  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  قد 
�ملنفذ به وق��دره )٢98٢4( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   ٢٢66 مبلغ  �ىل  بال�سافة 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1554   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سدهم/١- �سوفيتيك �لعامليه - �ض  م ع  ٢- �لبحار �ل�سبع كوربوري�سن 
�ملحدودة ٣-جعفر ح�سن منزوي 4-مرت�سى جعفر منزوي ٥-حممد ر�سا جعفر 
منزوي 6-جمتبى منزوي  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لبنك 
�لتجاري �لدويل - �ض م ع -  وميثله : من�سور عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين  
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )١٣9٠٠٧86.٥٢( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

مذكرة  �إعالن بالن�شر       
 2016/52 جتاري كلي 

�ىل �ملدعي عليه : �سركة �أرمورد بروتك�سن كار�ض - م م ح )خ�سم �ملدخل(
حيث �ن �ملدعي : �سركة مافني �نرتنا�سيونال للتجارة 

 ٢٠١6/٥٢ رق��م  �لدعوى  يف  باإدخالكم  ق��ام  �ع��اله  �ملذكور  �ملدعي  ب��اأن  علما  نفيدكم 
ر�أ�ض  �م��ام حمكمة  ، وعليه فانت مكلف باحل�سور  جت��اري كلي كمدعي عليه ثاين 
 9.٣٠ �ل�ساعة  متام  يف  عنك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لبتد�ئية  �خليمة 
�سباحا من يوم �لحد �ملو�فق ٢٠١٧/٧/9 وذلك لالجابة عن �لدعوى وتقدمي ما 
لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن �حل�سور �و عدم �ر�سال وكيل معتمد 

عنك يف �لوقت �ملحدد �عاله فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر �لدعوى غيابيا.  
  �أمني �شر �لد�ئرة �ملدنية �لكلية �الوىل
      حممد �إدري�س �شليمان

 حكومة  ر��س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

�لرخ�س���ة  رق��م  �����ض.ذ.م.م.   لال�ستثمار  ييلد  ر�ي�ض  �ي�ست  ميدل  م��ريي  �س���ركة  �ل�س����ركة:  ��س��م 
دبي  جممع   – �سنرت  بزن�ض  �إم���ار�ت���ي  ج��رم��ن  مكتب   )BC189(مكتب عنو�نه���ا:    ٧٢٥٧٣٠
�لتجاري  بال�سجل  �لقيد  رقم  حم�دودة،  م�س��وؤولية  ذ�ت  �سركة  �لقانوين:  �ل�س���كل    .١ لال�ستثمار 
�ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب    ١١٥٢8١6
�ل��ت��ج��اري ل��دي��ه��ا ب��ان��ح��الل �ل�����س��������رك��ة �مل���ذك���ورة �أع����اله مب��وج��ب �ل���ق���ر�ر �ل�����س��ادر م��ن �جلمعية 
 )٢٠١٧/١/١٢98٥٠( رق���م   حت��ت  �ل��ع��دل  �ل��ك��ات��ب  �ل�س���يد  ل����دى    و�مل��وث��ق  لل�س��ركاء  �لعمومية 
�ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالب��ة  �أو  �ع��رت����ض  �أي  لدي��ه  م��ن  وعلى   ،٢٠١٧  /  ٠6  /  ٠6 بتاريخ 
�ملطار،  �س�ارع  �لكائن يف دبي، ديره،  �لإد�ري��ة( يف مكتبه  )�ل�سارد لتدقيق �حل�سابات و�ل�ست�سار�ت 
رقم  ه��ات��ف  �ل�سريع،  للربيد  �أر�م��ك�����ض  �سركة  مقابل   ،١١9 رق��م  مكتب  ل��الأع��م��ال،  �لفجر   مبنى 
٠4 ٢٥٥ ٥١٥٥، فاك�ض رقم ٥١٥١ ٢٥٥ ٠4  م�سطحب��ا” مع��ه كاف��ة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتي��ة وذلك 

خالل 4٥ يوم��ا” من تاريخ ن�س��ر هذ� �لإعالن . 
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    
��س��م �مل�سفي : �س��ركة �ل�س��ارد لتدقيق �حل�سابات و�ل�ست�سار�ت �لد�رية  عن���و�نه : دبي ، ديره ، �س�ارع �ملطار 
، مبنى �لفجر لالأعمال ، مكتب رقم ١١9 ، مقابل �سركة �أر�مك�ض للربيد �ل�سريع، هاتف رقم ٠4 ٢٥٥ ٥١٥٥ ، 
فاك�ض رقم ٥١٥١ ٢٥٥ ٠4 .  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�س��جل 
�لتجاري لديها بتعيني �مل�سفي �ملذكور �أع��اله للقيام بت�سفي���ة “ �س���ركة مريي ميدل �ي�ست ر�ي�ض ييلد 
لال�ستثمار �ض.ذ.م.م. رخ�سة رقم ٧٢٥٧٣٠. وعنو�نها: مكتب )BC189( مكتب جرمن �إمار�تي بزن�ض �سنرت 
– جممع دبي لال�ستثمار ١. وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�سادر من �جلمعية �لعمومية لل�س��ركاء و�ملوثق لدى 
�ل�س���يد �لكاتب �لعدل حتت رقم )٢٠١٧/١/١٢98٥٠( بتاريخ ٠6 / ٠6 / ٢٠١٧ ، وعلى من لدي��ه �أي �عرت��ض 
 �أو مطالب��ة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف دبي، ديره، �س�ارع �ملطار، مبنى �لفجر لالأعمال،
�ل�سريع، هاتف رقم ٠4 ٢٥٥ ٥١٥٥،  فاك�ض رقم ٥١٥١  �أر�مك�ض للربيد  �سركة  ، مقابل   مكتب رقم ١١9 
٢٥٥ ٠4  م�سطحب��ا” مع��ه كاف��ة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتي��ة وذلك خالل  4٥ يوم��ا” من تاريخ ن�س��ر 

هذ� �لعالن . 
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/2884  عمايل جزئي
�يديا خلدمات رجال �لعمال جمهول حمل �لقامة مبا  �ملدعي عليه / ١-ب�ست  �ىل 
�لدعوى  �أق��ام عليك  �لنحا�ض بحر حممد  قد  �لزهر�ء م�سطفى  �ملدعي /فاطمة  �ن 
ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )9٧٧6٥ درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB168618416AE/2017:٢٠٠٠ درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى(
�ل�������س���اع���ة 8.٣٠ �ض  �مل����������و�ف����������ق:6/٢٠١٧/٧  ي�����وم �خل���م���ي�������ض  ل���ه���ا ج��ل�����س��ة  وح��������ددت 
بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

       �إعادة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/3662  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١-مودرن �ر�بي�سك للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /�بر�هيم حممد �بر�هيم حممد زيادة  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )9٥٠٠ درهم( وتذكرة عوده مببلغ )٢٠٠٠ درهم( 
جل�سة  لها  وحددت    MB172175798AE:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
فاأنت  لذ�   ch1.A.2:بالقاعة 8.٣٠ �ض  �ل�ساعة  �مل��و�ف��ق:٢٠١٧/٧/١٣  يوم �خلمي�ض 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/3360  عمايل جزئي
�����ض.ذ.م.م جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن  �مل��دع��ي عليه / ١-�ت��ك��و لالن�ساء�ت  �ىل 
�ملدعي /حممد �سالح عو�ض �سلطان  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم(   ٢٠٠٠( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   8.8١9( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB171120702AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم 
�مل��و�ف��ق:٢٠١٧/٧/٢ �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذ�  جل�سة يوم �لحد 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/4553  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-�سم�ض �لكر�مة للمفرو�سات �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /�ر�م �سبا حممد جاويد �قبال  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )١9٥١٥٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ 
�ل�سكوى:MB171507581AE  وحددت  رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق ٢٠١٧/٧/١8 �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/4032  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١-رويال �بروفيد خلدمات تنظيف �ملباين �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /ويندلني بويتولبور  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )١٥١64 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ 
�ل�سكوى:MB172206460AE  وحددت  رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق ٢٠١٧/٧/٢ �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/5235  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-و�يدوول لالن�ساء�ت �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملطالبة مب�ستحقات  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك  �سنور  قد  �ملدعي /حم�سن 
و�لر�سوم  دره����م(   ٢٠٠٠( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   ٧٥٢٠( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB171220195AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف 
�لحد �ملو�فق ٢٠١٧/٧/٢ �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

      �إعادة مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/2358  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١-�سم�ض �مل�سايف للخدمات �لفنية و�لتنظيف �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�سابر ح�سني رنا ف�سل حممد  قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )8٢٧٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  AE170004020MB:رقم �ل�سكوى  يف  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم(   8٠٠(
وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق ٢٠١٧/٧/9 �ل�ساعة 8.٣٠ �ض مبكتب �لقا�سي 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
بان  علما   ، �لأق��ل  �أي��ام على  بثالثة  قبل �جلل�سة  للمحكمة  �و م�ستند�ت  مذكر�ت 

�لدعوى قد جددت من �ل�سطب.
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/5772  عمايل جزئي

�لقامة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  ١-و�ي���دوول لالن�ساء�ت   / �ملدعي عليه  �ىل 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  بيباري   �سابياد  /مو�سا  �ملدعي  �ن 
درهم(   ٢٠٠٠( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   ٧٥٢٠( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB171220275AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم 
 ch1.A.1:جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق ٢٠١٧/٧/١٠ �ل�ساعة ١٥.٠٠ م�ساء� بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2016/832  عقاري كلي
����ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /   �ىل �ملدعي عليه / ١-م��زن 
و�سام �لدين �سحاتة �ل�سيد �سحاته  وميثله:ح�سني علي عبد�لرحمن لوتاه قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بف�سخ �لتفاقية �ملوؤرخة:٧/١٠/٢٠٠8 
و�لز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )٢١٢.6٥٠( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة ١٢% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د. وحددت لها جل�سة يوم 
Ch 1.B.8  لذ�  �لحد �ملو�فق ٢٠١٧/٧/١6   �ل�ساعة ٠9.٣٠ �ض بالقاعة : 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم 2017/3884   

املنذر  : عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )حاليا( بن �ضبيب العقارية )�ضابقا( 
املنذر اليه : الفني لالنظمة الفنية - موؤ�ض�ضة فردية 

مالكها لثا �ضاجيمون �ضاجيمون موندو ناد اكل ما - �ضفته - امل�ضتاأجرة
   

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم 2017/3885   

املنذر  : عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )حاليا( بن �ضبيب العقارية )�ضابقا( 
املنذر اليهما : 1- جنمة املعراج للخدمات الفنية - �ض ذ م م  - �ضفتها امل�ضتاأجرة 

2- غانغا ريدى جاديدى - حمرر ال�ضيكات وملتزم بالعقد )جمهول حمل الإقامة( 

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم 2017/3882   

املنذر  : عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )حاليا( بن �ضبيب العقارية )�ضابقا( 
املنذر اليهما : 1- احلجز اجلديد للخدمات الفنية - �ض ذ م م  - �ضفتها امل�ضتاأجرة 

2- مالك �ضناء اهلل حممد يو�ضف - حمرر ال�ضيكات  )جمهول حمل الإقامة( 
 

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم 2017/3881   

املنذر  : عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )حاليا( بن �ضبيب العقارية )�ضابقا( 
املنذر اليه : فيكي ل�ضمندا�ض بور�ضواين ل�ضمندا�ض بهكو - �ضفته امل�ضتاأجر  )جمهول حمل الإقامة( 

  
 

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم 2017/3883   

املنذر  : عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )حاليا( بن �ضبيب العقارية )�ضابقا( 
املنذر اليهما : 1- جنمة ال�ضلطانية للخدمات الفنية - �ض ذ م م  - �ضفتها امل�ضتاأجرة 

2- ها�ضم علي حممد عنايت - حمرر ال�ضيكات )جمهول حمل القامة( 
 

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/3448  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-مهر�م علي خلدمات حزم �لب�سائع �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /حممد �سادق عا�سق ح�سني خان  قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )٢68٠٠ درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB171630508AE:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   ٢٠٠٠(
وح������ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي����وم �ل���ث���الث���اء �مل��������و�ف��������ق:٢٠١٧/٧/١8 �ل�����س��اع��ة 8.٣٠ �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/3941  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-�لومكو �لمار�ت �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  /جو�سيف مورينجامياليل توما�ض  قد 
درهم(   ٣٠٠٠( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   898١6( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
  mb171066987ae:ل�سكوى� رق��م  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
وح������ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي����وم �ل���ث���الث���اء �مل��������و�ف��������ق:٢٠١٧/٧/١8 �ل�����س��اع��ة 8.٣٠ �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/3760  عمايل جزئي
�������ض.ذ.م.م جمهول  �ل��ع��ام��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  ���س��ي دي  ب��ي  �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه / ١-٢١  �ىل 
�أق���ام عليك  ق��د  �مل��دع��ي /�سيهاق م�سدق م�سدق علي   �ن  �لق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
�ل����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )٢١٧١٧ 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )١٠٠٠ دره�����م( و�ل���ر����س���وم و�مل�������س���اري���ف رقم 
يوم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB170530880AE/2017:ل�سكوى�
�لثنني �ملو�فق ٢٠١٧/٧/٢4 �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2017/328 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �سده/١-�حمد حممد علي حممد  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سيمون معذى ف�سول  قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
فان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )١٣٧٧٠(
�ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2017/2701  عمايل  جزئي 
�لقامة  حمل  جمهول  �ل�سفن  خلدمات  �جل��د�ف  عليه/١-جنمة  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي/عديل �سفيق �سفيق �حمد نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها 
�ملنعقدة بتاريخ  ٢٠١٧/٥/٣٠  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/عديل �سفيق 
درهم(   ١8.٧١٣( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �حمد  �سفيق 
وتذكرة عودة ملوطنه عينا �و مقابلها نقد� ما مل يكن قد �لتحق بالعمل لدى 
�ساحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�سب من �مل�سروفات و�عفت �ملدعي من ن�سيبه 
منها . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/4559  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١-جنمة �جلد�ف خلدمات �ل�سفن جمهول حمل �لقامة مبا 
�لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  قد  �قبال   �ملدعي /خ��رم ظفر حممد ظافر  �ن 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )9٣٣١4 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ 
�ل�سكوى:MB173512647AE  وحددت  رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق ٢٠١٧/٧/١8 �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/5167  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-�سي �ن دي �ر للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�سوعها  مبا �ن �ملدعي /حممد رحيم د�د قدرت �هلل  قد 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )١6.٥٣٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ 
�ل�سكوى:MB173028869AE  وحددت  رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق ٢٠١٧/٧/١١ �ل�ساعة 8.٣٠ �ض مبكتب �لقا�سي لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/3354  عمايل جزئي
�لقامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  للمفرو�سات  ليف  ١-�سلفر   / عليه  �ملدعي  �ىل 
ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  توما�ض   بار�جنوتو  /�ن�سون  �ملدعي  �ن  مبا 
عودة  وت��ذك��رة  دره����م(   94٣4٠( �ج��م��ايل  وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �مل��ط��ال��ب��ة 
�لعمالية  �ل�����س��ك��وى  يف  و�مل�������س���اري���ف  و�ل���ر����س���وم  دره������م(   ١٢٠٠( وق������دره  مب��ب��ل��غ 
�ملو�فق  �خلمي�ض  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    AE170940118MB:رقم
٢٠١٧/٧/١٣ �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2126  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/١- �ف �ت�ض دي للتجارة �لعامة �ض ذ م م   جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�سعود خوجا عبد�هلل  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )٢٠٠٧٠.٣6(  به 
بال�سافة �ىل مبلغ )١6٠6( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف �لدعوى رقم 2017/2073  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/١- دوربل لتجارة مو�د �لبناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ر�جا كري�سنان ر�جيندر�ن ر�جيندر�ن  
قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )١6١٠٠( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
بال�سافة �ىل مبلغ )١٣١٢( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف �لدعوى رقم 2017/1902  تنفيذ عمايل 

�����ض.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاولت  �جل��ن��دول  ���س��ده/١-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�حمد حممد �سعيد �بر�هيم عر�بي  قد 
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام  عليك �لدعوى 
�ملنفذ به وقدره )١٢٥٢8٣( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
بال�سافة �ىل مبلغ )6٣4١( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف �لدعوى رقم 2017/2039  تنفيذ عمايل 

���ض.ذ.م.م جمهول  �ىل �ملنفذ �سده/١- عرب �لفن للنق�ض و�لزخرفة 
���س��اج��ان  قد  ر�م  �لتنفيذ/رو�سان لل  ط��ال��ب  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام  عليك �لدعوى 
�ملنفذ به وقدره )٥٢64( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
بال�سافة �ىل مبلغ )9٠٠( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  �لدعوى 2017/1271  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / ١- �ي �ت�ض كي �نرتنا�سيونال �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�سفا �لنه�سة ملقاولت �لبناء �ض.ذ.م.م وميثله:عبد�لرحمن حممد عي�سى جمعة قد �أقام عليك 
مع  للمدعية  دره��م(   49١.٧٧٣( مبلغ  بدفع  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها 
�لفائدة �لقانونية �لتاأخريية بو�قع ١٢% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د و�لز�م �لر�سوم 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة )و�عالنكما بان �ملحكمة �جلزئية قد قررت �حالة �لدعوى �ىل �لد�ئرة 
�لكليه لالخت�سا�ض �لقيمي(.   وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق ٢٠١٧/٧/٣ �ل�ساعة ٣٠.9 
�ض بالقاعة Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

�عالن حكم بالن�شر
        يف  �لدعوى رقم 2017/337  مدين جزئي 

�لقامة  حمل  جمهول  بروهي  قا�سم  حممد  بروهي  عا�سم  عليه/١-حممد  �ملحكوم  �ىل 
�ملذكورة  �لدعوى  يف    ٢٠١٧/4/٢٧ بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�عاله ل�سالح/حممد عبد�لقادر عبد�حلميد حممد عا�سور بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعي مبلغ )٢١6.٥٠٠( درهم مع �لفائدة �لقانونية عنه بو�قع 9% من تاريخ �ل�ستحقاق 
يف:٢٠١٧/٢/٧ وحتى متام �ل�سد�د على �ل تتجاوز ��سل �ملبلغ �ملق�سي به و�لز�مه بالر�سوم 
قابال  �حل�����س��وري  مبثابة  حكما  �مل��ح��ام��اة.  �ت��ع��اب  مقابل  دره���م  وخم�سمائة  و�مل�����س��اري��ف 
با�سم  �لع��الن �سدر  لن�سر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/1341  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١- �سيبو بوتن بور�يل كو�سني  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ل�سيار�ت وميثلها/�حمد نبى د�د مبوجب وكالة  لتاأجري  �ملدعي/ جرنا�ض  �ن 
 ٥٣9٠( وق��دره  مببلغ  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  م�سدقة  
درهم( و�لفائدة و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم  �لثالثاء �ملو�فق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch 2.D.17 بالقاعة  ���ض   8.٣٠ �ل�ساعة     ٢٠١٧/٧/4
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/298  جتاري جزئي

�ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  ذ.م.م  و�لن�سر  للطباعة  ١-ري��ك��وردر   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/باحل�سا كار رينتال �ض.ذ.م.م )فرع( وميثله:ح�سني علي عبد�لرحمن لوتاه قد 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره )4٢٥.١٢٠(  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة ١٢% من �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د 
ن���ز�ع تعيني خ��ربة .وح���ددت لها جل�سة يوم   �ل��ن��ز�ع رق������م:١٣٥/٢٠١6  �ل��ت��ام و���س��م ملف 
فاأنت مكلف  لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  8.٣٠ �ض  �ل�ساعة  �ملو�فق ٢/8/٢٠١٧  �لربعاء 
م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور 
�أي��ام على �لأق��ل ، علما بانه مت �حالة ملف �لدعوى من  للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

مكتب �إد�رة �لدعوى �ىل حمكمة �لتجارية �جلزئية.
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/2856  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-يورو فورج ميدل �ي�ست لتجارة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /عمر�ن حيدر حيدر مهدي ر�سوى  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )١٧٠٠٠ درهم( وتذكرة عوده مببلغ )٢٠٠٠ 
�ل�سكوى:MB166293967AE  وحددت  رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم( 
 ch1.A.1:مل��و�ف��ق:٢٠١٧/٧/٢ �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة� لها جل�سة يوم �لحد 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/1537  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-�م �يه �يه ��ض للنقليات �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�سوعها  �ن �ملدعي /�لطاف �كرب حممد �كرب ع��و�ن  قد 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )١٢١٥١ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ 
�ل�سكوى:MB170156737AE  وحددت  رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق ٢٠١٧/٧/٢ �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/3403  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-�سانيا ندمي خلدمات حزم �لب�سائع �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /حممد رم�سان غالم ر�سول  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )١646٧ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ 
�ل�سكوى:MB170107611AE  وحددت  رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق ٢٠١٧/٧/٢ �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/4636  عمايل جزئي

�ض.ذ.م.م  و�لثقيلة  �خلفيفة  بال�ساحنات  �مل��و�د  لنقل  ١-�ساقي   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أق���ام عليك  ق��د  د�د   �مل��دع��ي /�سهباز �حمد ف�سل  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
درهم(   6٠6٠4( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل���دع���وى 
�ل�سكوى  وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ وق����دره )8٠٠ دره����م( و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف يف 
�ملو�فق  �لث���ن���ني  ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    AE173299420MB:رقم
٢٠١٧/٧/١٠ �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/4044  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-فور�ض تري للكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�أق���ام عليك �ل��دع��وى ومو�سوعها  مب��ا �ن �مل��دع��ي /ج��وب��ني فرجي�ض �ب��ر�ه��ام  ق��د 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )4٧٠٠٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:mb172251464ae  وحددت لها 
جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق ٢٠١٧/٧/٥ �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

       �إعادة مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/3437  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١-�ل�سطر للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /حممود �سعيد �لدين �حمد علي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )٥٠4٠٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ 
�ل�سكوى:MB170228407AE  وحددت  رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق ٢٠١٧/٧/١٣ �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2017/1469  عمايل  جزئي 

���ض.ذ.م.م جمهول حمل  كو�رينج�ض  وندو  �ند  و�ل�ض  عليه/١-هايتك  �ملدعي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/�ماين جابر ح�سن م�سطفى �حلناوي نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  ٢٠١٧/٥/١١  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/
ت���وؤدي للمدعي  ب��ان  �مل��دع��ي عليها  ب��ال��ز�م  �م��اين جابر ح�سن م�سطفى �حل��ن��اوي 
مقابلها  �و  �ل�سياحية  �لدرجة  على  لوطنها  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   4٥.8٧6( مبلغ 
�ملدعي  و�عفت  �مل�سروفات  وباملنا�سب من  �خر  تلتحق بخدمة �ساحب عمل  مامل 
من ن�سيبها منها . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  �لع��الن  ه��ذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار� 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2017/1143  عمايل  جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/١-با�سن فن �ل�سوكول �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�ملذكورة  �ل��دع��وى  يف    ٢٠١٧/4/٢ بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
�عاله ل�سالح/عبد�جلليل ف�سل �لرحمن بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
�و نقد� ما مل يلتحق بخدمة �ساحب  �لعودة عينا  مبلغ )٢١٢١٧ درهم( وبتذكرة 
عمل �خر وباملنا�سب من �لر�سوم و�مل�ساريف و�عفت �ملدعي منها ورف�ست ما عد� 
ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  �لع��الن  ه��ذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار� 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: ٢649٣4                          ١٥ /١٢ / ٢٠١6
با�سم : �إتي غيد� �ساناي يف تيكاريت �أنونيم �سريكيتي.

با�سي  تيبي   ١١ رقم:  بالز�  �إتي  دي.  �سي  بيهليفان  ماهموت  كيزيل�سيكلي  ماهالي�سي  هو�سنوديي  وعنو�نه: 
�إ�سكي�سيهري، تركيا.

وذلك لتمييز �لب�سائع/ �لقهوة و�ل�ساي و�لكاكاو و�لقهوة �ل�سطناعية؛ �لأرز؛ �لتابيوكا و�ل�ساغو؛ �لدقيق 
و�مل�ستح�سر�ت �مل�سنوعة من �حلبوب؛ �خلبز و�لفطائر و�حللويات؛ �حللويات �ملثلجة؛ ع�سل �لنحل و�لع�سل 

�لأ�سود؛ �خلمرية وم�سحوق �خلبيز؛ �مللح؛ �خلردل؛ �خلل و�ل�سل�سات )�لتو�بل(؛ �لبهار�ت؛ �لثلج.
لالأكل. �ساحلة  مثلجات  )�أي�سكرمي(،  بوظة  بالفو�كه(،  )كيك  تورتات  فطائر،  كيك،  �سوكولتة،  ب�سكويت، 

و�لو�قعة يف �لفئة )٣٠(. 
�لو�سف �سكل هند�سي م�ستطيل باللون �ل�سفر و�لبي�ض و�لخ�سر مع ر�سمة ل�سنابل قمح بال�سفر، وكتبت 
كلمة "Whola " بال�سود باأحرف لتينية، ويعلوها كلمة "Eti" باللون �لحمر و�لبي�ض و�ل�سود ور�سم 

هند�سي مميز ي�سبه �ل�سم�ض لونه �أ�سود.
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �و �ر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �ليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لعالن.                    
ق�ضم العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأربعاء  21  يونيو 2017 �لعدد 12052

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
�سو�سن لطايفة خلدمات �لرتجمة و�لعالمات �لتجارية

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : ٢٥6٠٠٧  بتاريخ :   ٢8/ 6 /٢٠١6
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  ٢٠٠م

با�س��م: هور�يزن هو�سبتلتي هولدينجز ليمتد
وعنو�نه:  جبل علي- دبي- �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملقاهي، �لكافرتيات، متوين �لطعام و�ل�سر�ب، مطاعم �خلدمة �لذ�تية، مطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة، 

مطاعم  
�لو�ق�عة بالفئة: 4٣

و�سف �لعالمة : تتاألف �لعالمة �لتجارية عن �سعار مبتكر �سبيه بالد�ئرة و�أ�سفلها كلمة �حلكو�تي بالأحرف 
 CAFÉ“ ع��ب��ارة  و�أ�سفلها  �لالتينية  ب��الأح��رف   ”AL HAKAWATI“ كلمة  و��سفلها  �لعربية 

�لرمادي باللون  ملونه  ككل  و�لعالمة  �سغري  بخط  LOUNGE” مكتوب 
�ل�س��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأربعاء  21  يونيو 2017 �لعدد 12052

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
�سو�سن لطايفة خلدمات �لرتجمة و�لعالمات �لتجارية

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ :   ١١/ 8 /٢٠١6 �ملودعة حتت رقم : ٢٥8١99  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  ٢٠٠م

با�س��م: دون�سان �سي فود تافرين �إنك
وعنو�نه:  ١١ دون�سان �سرتيت، توروينتو، �أوه �ن، كند�

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملطاعم، كافيترييا، مقهى،  �لتموين بالطعام و�ل�سر�ب  

�لو�ق�عة بالفئة: 4٣
وباللون  �لالتينية  بالأحرف  مكتوبه   MURAH كلمة  عن  عبارة  �لتجارية  �لعالمة   : �لعالمة  و�سف 

�لأ�سود
�ل�س��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأربعاء  21  يونيو 2017 �لعدد 12052

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
�سو�سن لطايفة خلدمات �لرتجمة و�لعالمات �لتجارية

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ :   ٢9/ 6 /٢٠١6 �ملودعة حتت رقم : ٢٥6٠48  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  ٢٠٠م

با�س��م: مونارك �آند مي�سفيت�ض �نك
وعنو�نه:  44 �ب جون رود، تورنتو، �ونتاريو، كند�

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملطاعم، خدمات مطاعم �لطلبات �خلارجية، �لتموين بالطعام و�ل�سر�ب

�لو�ق�عة بالفئة: 4٣
و�سف �لعالمة : تتاألف �لعالمة �لتجارية عن كلمة Sweet Salvation مكتوبة بالأحرف �لالتينية 

وباللون �لأ�سود.
�ل�س��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأربعاء  21  يونيو 2017 �لعدد 12052

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
�سو�سن لطايفة خلدمات �لرتجمة و�لعالمات �لتجارية

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ :   ١٢/ ١٢ /٢٠١6 �ملودعة حتت رقم : ٢64٥64  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  ٢٠٠م

با�س��م: بيفرىل د�ىل �سور�ض
وعنو�نه:  64 بروكفيلد �فينيو، روبروي�ستون، جال�ض جرو، جي ٣٣ ١ ��ض �ك�ض، �ململكة �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أكيا�ض معادة �لت�سنيع، �أكيا�ض، �أكيا�ض �لهد�يا و�أكيا�ض �لهد�يا �لتذكارية  

�لو�ق�عة بالفئة: ١6
و�سف �لعالمة : �لعالمة �لتجارية عبارة عن �سكل د�ئري ملون باللون �لأزرق وبد�خل �ل�سكل عند �لأطر�ف 

خط �أ�سود متاأرجح 
 OF THE كلمة  و�أ�سفلها  �لأ���س��ود  وب��ال��ل��ون  �لالتينية  ب��الأح��رف  مميز  بخط  مكتوبة    bags وكلمة 

�لأ�سود  وباللون  �لالتينية  بالأحرف  مكتوبة   FUTURE
�ل�س��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأربعاء  21  يونيو 2017 �لعدد 12052

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / 

�سبي�ساليزد خلدمات �لعالمات �لتجارية
 بطلب لتجديد ت�سجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : ١٠4٥48
با�س������م : �ض.   ماريكو كايا  �إنرتبر��سيز ليمتد  .

وعنو�ن����ه :  �لدور �لتا�سع ، جر�ندي  بالديوم ، ١٧٥ �سي �أ�ض تي رود ، كالينا ، �سانتا كروز 
) �إي�ست ( مومباي – 4٠٠٠89 ، �لهند.

و�مل�سجلة حتت رقم :  )  ١٠4٥48 (    بتاريخ : ١١  / ٥  / ٢٠١٠ .
�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���ري  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

�حلم��اية يف : ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٧
هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�سر �سنو�ت وفقاً لالأو�ساع 
و�ل�سروط �ملن�سو�ض عليها باملادة )١9( من �لقانون �لحتادي رقم ١99٢/٣٧ �ل�سادر يف 

�ساأن �لعالمات �لتجارية .

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأربعاء  21  يونيو 2017 �لعدد 12052

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية 

بطلب �نتقال ملكية ت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : ١969٠٥            بتاريخ: ٢6 / ٠8 / ٢٠١٣
�مل�سجلة حتت رقم :                     بتاريخ:  ٢٧ / ٠٥ / ٢٠١٥                 

با�س��م: بكو�ند��ض �لتجارية ذ.م.م.
وعنو�نه: �ض. ب ١٢٥٥ دبي،�لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

رقم وتاريخ �لن�سر �ل�سابق يف �جلريدة �لر�سمية : 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�ض �جلاهزة يف �لفئة ٢٥.
�لو�ق�عة بالفئة : ٢٥

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق: 
تن���ازل رقم : ١٣48٧١-١-٢٠١٧ 

��سم مالك �لعالمة: بكو�ند��ض �لتجارية ذ.م.م.
��سم �ملتنازل له : �سركة ماك�سي�ض للتجارة ذ.م.م.

مه�نته: �لتجارة.
جن�سيته: �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

عنو�نه وحمل �إقامته: �ض.ب ١١٥64٢ ، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
تاري�خ �نت�قال �مللكية: ١٣ / ٠6 / ٢٠١٧  

  تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل:     
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد -  �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري

ق�شم �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  21  يونيو 2017 �لعدد 12052

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية

 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم  ٢6٥٠٠٠            بتاريخ : ١8 / ١٢ / ٢٠١6
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   ٢٠٠م

با�س��م: : �سيفا �ند�سرتيز �ند هولدنغ ليمتيد. 
وعنو�نه: منرب ٣٢ ، كاذير�ل جاردن رود ، نونغامبكام، �سيناي 6٠٠٠٣4 ، تاميل نادو، �لهند .

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات �لتاأمني، �ل�سوؤون �لتمويلية، �ل�سوؤون �ملالية و�ل�سوؤون �لعقارية.

�لو�ق�عة بالفئة: ٣6
ALPHA ( وتكتب باللون  و�سف �لعالمة: �لعالمه عبارة كلمة مكتوبة باحرف لتينية ) 

�ل�سود و بخط كبري و مميز،كما هو مو�سح بال�سكل .
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  
�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذ� �لإعالن .

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد -  �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري

ق�شم �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  21  يونيو 2017 �لعدد 12052

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية

 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم  ٢64٢٧6            بتاريخ : ٠٥ / ١٢ / ٢٠١6
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   ٢٠٠م

با�س��م: : كيوب ل�سناعة �لعمال �خل�سبية و لو�زم �لت�سميم �لد�خلي) �ض.ذ.م.م (
وعنو�نه: �ض.ب : ٧4٢١٢ – دبي - �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�إن�ساء �ملباين و�لإ�سالح وخدمات �لرتكيب �أو �لتجميع .

�لو�ق�عة بالفئة: ٣٧
و�سف �لعالمة: �لعالمه عبارة عن �أحرف مكتوبة بالتينية ) CUBE ( وتكتب �لحرف د�خل مربعات و 
بخط كبري و مميز، و تكتب باللون �لبي�ض علي خلفيات بني و�حمر  د�كن و برتقايل فاحت كما هو مو�سح 

بال�سكل .
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية   

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد -  �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري

ق�شم �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  21  يونيو 2017 �لعدد 12052

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية

 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم  ٢6٥848            بتاريخ : ٠٣ / ٠١ / ٢٠١٧
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   ٢٠٠م

با�س��م: : كوليكرت كون�سلتينج منطقة حرة )ذ.م.م(.   
وعنو�نه: ميديا �سيتي، �ملقر 4١٥، �لطابق ٠4، �ملبنى ٠8، دبي، �لإمار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي.

�لو�ق�عة بالفئة: ٣٥
مميز  ب�سكل  كتبت   )COFFEECLUB( �لالتينية  �لكلمات  عن  عبارة  �لعالمة  و�سف 

باللون �لأ�سود كما بال�سكل �ملرفق.   
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  
�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية   

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد -  �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري

ق�شم �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  21  يونيو 2017 �لعدد 12052

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية

 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم  ٢64٢٧٧            بتاريخ : ٠٥ / ١٢ / ٢٠١6
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   ٢٠٠م

با�س��م: : كيوب ل�سناعة �لعمال �خل�سبية و لو�زم �لت�سميم �لد�خلي) �ض.ذ.م.م (
وعنو�نه: �ض.ب : ٧4٢١٢ – دبي - �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة .

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�قامة  و  ت�سميم  وع��ل��وم  ،ف��ن��ون  �ملعمارية  ،�ل�ست�سار�ت  �ل�سناعي  �لت�سميم   ، �ل��د�خ��ل��ي  �ل��دي��ك��ور  ت�سميم 
�لفنون  ت�سميم  �لن�ساء   خمططات  و  ت�ساميم  ر�سم   ) �لقيا�ض   ( �ملعايرة   ، �لفنية  �لعمال  توثيق  �ملباين، 

�لتخطيطية 
�لو�ق�عة بالفئة: 4٢

و�سف �لعالمة: �لعالمه عبارة عن �أحرف مكتوبة بالتينية ) CUBE ( وتكتب �لحرف د�خل مربعات و 
بخط كبري و مميز، و تكتب باللون �لبي�ض علي خلفيات بني و�حمر  د�كن و برتقايل فاحت كما هو مو�سح 

بال�سكل .
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية   

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد -  �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري

ق�شم �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  21  يونيو 2017 �لعدد 12052

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية

 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم  ٢64٢٧٥            بتاريخ : ٠٥ / ١٢ / ٢٠١6
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   ٢٠٠م

با�س��م: : كيوب ل�سناعة �لعمال �خل�سبية و لو�زم �لت�سميم �لد�خلي) �ض.ذ.م.م ( .   
وعنو�نه: �ض.ب : ٧4٢١٢ – دبي - �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة .

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لأثاث و�ملر�يا و�طار�ت �ل�سور، �ملنتجات )غري �لو�ردة يف فئات �أخرى( �مل�سنوعة من �خل�سب �أو �لفلني �أو 
�لق�سب �أو �خليزر�ن �أو �ل�سف�ساف �و �ل�سند�ن �أو �لعظام �أو �لعاج �أو عظم فك �حلوت �أو �ل�سدف �أو �لكهرمان 

�أو �ملحار �أو �ملر�سوم و�ملو�د �لبديلة لكل هذه �ملو�د �أو من �ملو�د �لبال�ستيكية .
�لو�ق�عة بالفئة: ٢٠

CUBE ( وتكتب �لحرف د�خل مربعات و بخط  �أحرف مكتوبة بالتينية )  و�سف �لعالمه: عبارة عن 
كبري و مميز، و تكتب باللون �لبي�ض علي خلفيات بني و�حمر  د�كن و برتقايل فاحت كما هو مو�سح بال�سكل 

�ل�س��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية   

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد -  �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري

ق�شم �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  21  يونيو 2017 �لعدد 12052

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية

 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم  ٢6686١            بتاريخ : ٢٢ / ٠١ / ٢٠١٧
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   ٢٠٠م

با�س��م: : �ل�سيد / عدنان مانا�ستري
�سي�سيلي،  ت�سويقية،   ١ �سقة   48 رق��م  �أوغلو  �سرهات  بناية  فتكاري،  �أحمد  زق��اق  ت�سويقية  حملة  وعنو�نه: 

�إ�سطنبول، تركيا.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�مل�ستخدمة  �جللود  متينة،  جلود  تقليد،  جلود  �حليو�نات،  وجلود  �مل�سغولة  و�سبه  �مل�سغولة  �لغري  �جللود 
للبطانة، �ل�سلع �مل�سنعة من �جللد، �جللود �ملقلدة �و مو�د �خرى، م�سممة حلمل �ملو�د، �حلقائب، حمافظ 
حقائب  ثياب)  �سناديق  مفاتيح،  علب  �ملتني،  �جللد  �و  �جللد  من  �مل�سنوعة  �ل�سناديق  و  �سناديق  جيب، 
�حلذو�ت،  �سروج،  ر�سن،  �سياط،  للم�سي،  ع�سي  �سم�سية،  مظالت  )ب��ار����س��ول(،  مظالت  مظالت،  �سفرية(، 

�أحزمة جلدية لل�سروج.
�لو�ق�عة بالفئة: ١8

و�سف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية )MANU( كتبت بحروف كبرية و �أ�سفلها �لكلمة �لالتينية 
)atelier( بحروف �سغرية كتبت جميعها باللون �لبني �لد�كن ب�سكل مميز كما هو مو�سح بال�سكل �ملرفق.   

�ل�س��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية   

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد -  �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري

ق�شم �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  21  يونيو 2017 �لعدد 12052

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية

 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم  ٢6٧٠٣١            بتاريخ : ٢4 / ٠١ / ٢٠١٧
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   ٢٠٠م

با�س��م: : جلف هاو�ض للتجارة �لعامة )�ض.ذ.م.م(
وعنو�نه: : �ض.ب ٣99٠8، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملالب�ض و لبا�ض �لقدم و �أغطية �لر�أ�ض.

�لو�ق�عة بالفئة: ٢٥
�لكلمة  تليها  و  مميز،  ب�سكل  كتبت   GVC �لالتينية  �حل���روف  ع��ن  ع��ب��ارة  �ل��ع��الم��ة:  و�سف 
C و  CLASSICAL حيث كتبت �حلروف �لأوىل منها د�خل �حلرف �لالتيني  �لالتينية 

�لعالمة ب�سكل مميز باللون �لذهبي كما هو مو�سح بال�سكل �ملرفق.   
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  
�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية   

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد -  �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري

ق�شم �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  21  يونيو 2017 �لعدد 12052

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية

 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم  ٢6686٢            بتاريخ : ٢٢ / ٠١ / ٢٠١٧
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   ٢٠٠م

با�س��م: : �ل�سيد / عدنان مانا�ستري
�سي�سيلي،  ت�سويقية،   ١ �سقة   48 رق��م  �أوغلو  �سرهات  بناية  فتكاري،  �أحمد  زق��اق  ت�سويقية  حملة  وعنو�نه: 

�إ�سطنبول، تركيا.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�مل�ستخدمة  �جللود  متينة،  جلود  تقليد،  جلود  �حليو�نات،  وجلود  �مل�سغولة  و�سبه  �مل�سغولة  �لغري  �جللود 
للبطانة، �ل�سلع �مل�سنعة من �جللد، �جللود �ملقلدة �أو مو�د �خرى م�سممة حلمل �ملو�د، �حلقائب، حمافظ 
حقائب  ثياب)  �سناديق  مفاتيح،  علب  �ملتني،  �جللد  �و  �جللد  من  �مل�سنوعة  �ل�سناديق  و  �سناديق  جيب، 
�حلذو�ت،  �سروج،  ر�سن،  �سياط،  للم�سي،  ع�سي  �سم�سية،  مظالت  )ب��ار����س��ول(،  مظالت  مظالت،  �سفرية(، 

�أحزمة جلدية لل�سروج.
�لو�ق�عة بالفئة: ١8

و�سف �لعالمة: عبارة عن ر�سم �سهم متجه نحو �لأعلى مر�سوم ب�سكل مميز و متقطع من �لي�سار بخط مائل 
نحو �لد�خل باللون �لأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل �ملرفق.   

�ل�س��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية   

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد -  �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري

ق�شم �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  21  يونيو 2017 �لعدد 12052

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية

 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم  ٢66٢49            بتاريخ : ١١ / ٠١ / ٢٠١٧
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   ٢٠٠م

با�س��م: : �سينزين كو�نينغ تيكنولوجي كو ليمتد.   
وعنو�نه: ٢١ �إيه، جيايويج، جياهوي، ك�سين�سينغ، فومينغ رود، فوتيان دي�سرتيكت، �سينزين، �ل�سني.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أ�ساور  ذكية،  �ساعات  �أدو�ت مالحية،  للهو�تف،  �أغطية خم�س�سة  ذكية،  بالكمبيوتر، هو�تف  �أجهزة ملحقة 
�أجهزة  وكبالت(،  )�أ�سالك  �لكهربائي  للتيار  �لرئي�سية  م�سادر  مو�د  �لهوية،  لتحديد  م�سفرة  مغناطي�سية 

�ت�سال د�خلي، رقائق )د�ر�ت متكاملة(، �أ�سالك كهربائية.
�لو�ق�عة بالفئة: ٠9

و�سف �لعالمة: عبارة عن �حلرف �لالتيني M متبوع بالكلمة �لالتينية  CABو بينهما خط و �لعالمة 
باللون �لأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل �ملرفق.   

�ل�س��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية   

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد -  �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري

ق�شم �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  21  يونيو 2017 �لعدد 12052

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية

 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم  ٢6٧٠٣٠            بتاريخ : ٢4 / ٠١ / ٢٠١٧
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   ٢٠٠م

با�س��م: : �ل�سال�سل �لذهبية للتجارة )�ض.ذ.م.م(
وعنو�نه: �ض.ب ١٣٧٣٢، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي �ملالب�ض، م�ستح�سر�ت تنظيف و�سقل  �لأقم�سة ومو�د  م�ستح�سر�ت تبيي�ض 
منظفات  لل�سعر،  )لو�سن(  غ�سول  جتميل،  م�ستح�سر�ت  عطرية،  وزي��وت  عطور  �سابون،  وك�سط،  وجلي 

�أ�سنان.
�لو�ق�عة بالفئة: ٠٣

كتبت  حيث  مميز  ب�سكل  �سطرين  يف  كتبت   surf excel �لالتينية  �لكلمات  عن  عبارة  �لعالمة:  و�سف 
كلمة surf باللون �لأخ�سر �لد�كن و كلمة excel بالأخ�سر �لفاحت، و يعلوها ر�سم مميز ي�سبه �سكل وردة 

مو�سوعة فوق �أمو�ج بالألو�ن �لأخ�سر �لد�كن و �لأخ�سر �لفاحت كما هو مو�سح بال�سكل �ملرفق.   
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية   

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد -  �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري

ق�شم �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  21  يونيو 2017 �لعدد 12052

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية

 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم  ٢6٥٠٠٢            بتاريخ : ١8 / ١٢ / ٢٠١6
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   ٢٠٠م

با�س��م: : �سيفا �ند�سرتيز �ند هولدنغ ليمتيد  .
وعنو�نه: منرب ٣٢ ، كاذير�ل جاردن رود ، نونغامبكام، �سيناي 6٠٠٠٣4 ، تاميل نادو، �لهند .

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملركبات و�أجهزة �لنقل �لربي �أو �جلوي �أو �ملائي .

�لو�ق�عة بالفئة: ١٢
و�سف �لعالمة: �لعالمه عبارة كلمة مكتوبة باحرف لتينية ) SIVA ( وتكتب باللون �ل�سود 

و بخط كبري و مميز،كما هو مو�سح بال�سكل .
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  
�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية   

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد -  �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري

ق�شم �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  21  يونيو 2017 �لعدد 12052

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية

 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم  ٢6٧٣68            بتاريخ : ٣٠ / ٠١ / ٢٠١٧

تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   ٢٠٠م
با�س��م: : مد�ر �ل�سم�ض هايربماركت ذ.م.م  

وعنو�نه: �ض.ب ٧٧8٧4، �ل�سارقة، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي.
�لو�ق�عة بالفئة: ٣٥

�لالتينية  �ل��ك��ل��م��ة  �أ���س��ف��ل��ه��ا  و   V.K �ل��الت��ي��ن��ي��ة  �حل������روف  ع���ن  ع���ب���ارة  �ل���ع���الم���ة:  و����س���ف 
كتبت  ي�سارها  على  و  �لبنف�سجي،  باللون  مميز  ب�سكل  جميعها  كتب   Hypermarket
هو  كما  مميز  ب�سكل  �لأحمر  و  �لبني  باللونني  بينها  فيما  متد�خلة   VK �لالتينية  �حل��روف 

مو�سح بال�سكل �ملرفق.   
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  
�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية   

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد -  �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري

ق�شم �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  21  يونيو 2017 �لعدد 12052

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية

 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم  ٢6٥٠٠٣            بتاريخ : ١8 / ١٢ / ٢٠١6
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   ٢٠٠م

با�س��م: �سيفا �ند�سرتيز �ند هولدنغ ليمتيد  .
وعنو�نه: منرب ٣٢ ، كاذير�ل جاردن رود ، نونغامبكام، �سيناي 6٠٠٠٣4 ، تاميل نادو، �لهند .

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لنق�ل وتغليف وتخزين �ل�س�لع وتنظيم �لرحالت و�ل�سفر. �ملركبات .

�لو�ق�عة بالفئة: ٣9
و�سف �لعالمة: �لعالمه عبارة كلمة مكتوبة باحرف لتينية ) SIVA ( وتكتب باللون �ل�سود 

و بخط كبري و مميز،كما هو مو�سح بال�سكل .
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  
�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية   

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد -  �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري

ق�شم �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  21  يونيو 2017 �لعدد 12052
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املال والأعمال

حتت رعاية وح�ضور حمد بن حممد ال�ضرقي

توقيع اتفاقية حق امتياز لتطوير واإدارة وت�سغيل ميناء الفجرية
زايد وميناء  خليفة  ميناء  مع  تكاملي  ب�ضكل  للعمل  يوؤهله  الفجرية   مليناء  احليوي  ال�ضرتاتيجي  • املوقع 

وزارة الطاقة تكّرم �سركة اإن�سينكراتور مل�ساهمتها يف تقرير حالة الطاقة يف االإمارات

•• الفجرية-الفجر: 

�سهد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حمد بن حممد �ل�سرقي 
ع�سو �ملجل�ض �لأعلى حاكم �لفجرية �� يف ق�سر �سموه 
يف �لرميلة �� توقيع �تفاقية �متياز ملدة 35 عاما بني 
�أبوظبي وهيئة ميناء �لفجرية يتم مبوجبها  مو�نئ 
بو�سفها  �ستعمل  " �لتي  �لفجرية  " مر�فئ  تاأ�سي�ض 
مو�نئ  ق��ب��ل  م���ن  ب��ال��ك��ام��ل  مم��ل��وك��ا  ت�سغيليا  ذر�ع�����ا 

�أبوظبي. 
ح�سر مر��سم �لتوقيع ، �سمو �ل�سيخ حممد بن حمد 
بن حممد �ل�سرقي ويل عهد �لفجرية و�ل�سيخ �سالح 
بن حممد �ل�سرقي رئي�ض د�ئرة �ل�سناعة و�لقت�ساد 
�لفجرية  م��ي��ن��اء  �إد�رة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  �ل��ف��ج��رية  يف 
ومعايل �لدكتور �سلطان بن �أحمد �جلابر وزير دولة 

رئي�ض جمل�ض �إد�رة مو�نئ �أبوظبي. 
ووق���ع �لت��ف��اق��ي��ة �ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل �لرت���ق���اء مبكانة 
�ل�سام�سي  جمعة  حممد  �ل��ك��اب��ن  �ل��ف��ج��رية،  ميناء 
مو�سى  و�لكابن  �أبوظبي  ملو�نئ  �لتنفيذي  �لرئي�ض 

مر�د مدير عام ميناء �لفجرية.

الرتقاء مبكانة ميناء الفجرية
وب��ه��ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة ق���ال �ل�����س��ي��خ ���س��ال��ح ب��ن حم��م��د بن 
متا�سيا  ياأتي  �لتفاقية  توقيع  "�إن   : �ل�سرقي  حمد 
مع توجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حمد بن حممد 
�ل�سرقي بالعمل على تطوير ميناء �لفجرية مبا يعزز 
دوره �ل�سرت�تيجي يف مو�كبة ودعم �لنمو �لقت�سادي 

و�لتجاري �لكبري �لذي ت�سهده دولة �لإمار�ت". 
مع  �لفجرية  ميناء  هيئة  تعاون  �أهمية  �سموه  و�أك��د 
�مل�����س��روع �ل�سرت�تيجي مبا  �أب��وظ��ب��ي يف ه��ذ�  م��و�ن��ئ 
�لفجرية  ميناء  ومكانة  ب��ق��در�ت  �لرت��ق��اء  يف  ي�سهم 
مثمنا  و�ل��ع��امل��ي..  و�لإق��ل��ي��م��ي  �ملحلي  �ل�سعيد  على 
مبا  �مل�سرتك  �لعمل  تعزيز  يف  �أبوظبي  مو�نئ  جهود 
بتحقيق  و�ه��ت��م��ام��ه��ا  �جل��ان��ب��ني  ع��ل��ى  باملنفعة  ي��ع��ود 
ودعم  �لبعيد  و  �لق�سري  �مل��دى  على  �لنتائج  �أف�سل 

جهود �لتنمية .

دعم جهود التنمية
"�إن  �لدكتور �سلطان �جلابر:  من جانبه قال معايل 
توقيع �لتفاقية يج�سد �حلر�ض �مل�سرتك بني مو�نئ 

�أبوظبي وهيئة ميناء �لفجرية على �لتعاون وتكثيف 
يف  �ل�سرت�تيجية  �لتحتية  �لبنية  لتطوير  �جل��ه��ود 
�لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  روؤي���ة  م��ع  �لإم����ار�ت متا�سيا  دول���ة 
يف  �لدولة  ت�سهدها  �لتي  �لكبرية  �لنه�سة  تعزيز  يف 
�ملجالت كافة .. معربا عن ثقته يف �أن تطوير ميناء 
�لدور  له  �سيكون  �ل�ستيعابية  �لفجرية ورفع طاقته 
�لفاعل يف مو�كبة �لنمو �لكبري يف �حلركة �لتجارية 
�ل�سرت�تيجي  موقعه  ي��وؤه��ل  كما  �ل��ب��ح��ري  و�ل��ن��ق��ل 
�ملتميز للقيام بدوره �حليوي يف �ملنطقة وذلك دعما 

جلهود �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية ." 
" �ست�سع خربتها  �أبوظبي  " مو�نئ  �أن  و�أك��د معاليه 
�مل�سروع  لتنفيذ  �ملر�فئ  و�ملتنوعة يف تطوير  �لكبرية 
ومبا  �لكفاءة  معايري  �أف�سل  وف��ق  بفاعلية  و�إد�رت����ه 
�مليناء  �ملن�سودة من تطوير  �لأه��د�ف  ي�سمن حتقيق 
�لن�ساط  ت��ط��وي��ر  يف  ي�����س��ه��م  �ل�����ذي  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي 

�لتجاري و�ل�سياحي يف �لدولة. 
و�أو�سح معاليه �أن �لتفاقية تاأتي �سمن جهود مو�نئ 
�أبوظبي �لر�مية �إىل تعزيز �أو��سر �لعمل �مل�سرتك مع 
�لهيئات �مل�سوؤولة عن تطوير وت�سغيل �ملو�نئ و�ملر�فئ 
يف �لدولة و�لإ�سهام يف �إر�ساء �قت�ساد م�ستد�م متنوع 

قائم على �ملعرفة.

امتياز تطوير وت�ضغيل
وحتظى مو�نئ �أبوظبي مبوجب �لتفاقية باحلقوق 
�لبنية  " لتطوير  " مر�فئ �لفجرية  �حل�سرية عرب 
�حلاويات  �سحن  عمليات  و�إد�رة  للميناء  �لتحتية 
و�لب�سائع �لعامة و�ملدحرجة وخدمات نقل �مل�سافرين 
يف  ج��دي��دة  ح��اوي��ات  حمطة  �إن�ساء  �إىل  �إ�سافة  بحر� 
با�ستقبال  ت�سمح  عميقة  ب��اأر���س��ف��ة  �ل��ف��ج��رية  ميناء 
�ل�سفن �لعمالقة خلدمة �لعمالء و�ل�سركاء يف �أ�سو�ق 

�خلليج و�ملحيط �لهندي و�سبه �لقارة �لهندية. 
�لبنية  تطوير  يف  �ل�ستثمار  �أبوظبي  مو�نئ  وتعتزم 
�لتحتية مليناء �لفجرية لرفع كفاءته و�لرتقاء باأد�ئه 
وتعميق  �لأر�سفة  بناء  �لأع��م��ال  ه��ذه  تت�سمن  حيث 
�أكرب  ���س��ف��ن  ل���س��ت��ق��ب��ال  م���رت   16.5 �إىل  �ل��غ��اط�����ض 
 300 تعادل  م�ساحة  على  للتخزين  �ساحات  و�إن�ساء 
وبناء ر�سيف بطول كيلومرت و�حد  �ألف مرت مربع 
�لقادمة  �ل�سفن  حركة  يف  �ملتوقع  �لنمو  ل�ستيعاب 

وعمليات �ل�سحن �لبحري للميناء. 

باأحدث  �ل��ف��ج��رية  ميناء  �أب��وظ��ب��ي  م��و�ن��ئ  و�ستجهز 
�لر�فعات  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  �مل��ت��ط��ورة  �مل���ع���د�ت و�لأج����ه����زة 
�لرت�سي�ض  ور�ف���ع���ات   STS �ل��ع��م��الق��ة  �جل�����س��ري��ة 
�ملتحركة RTG و�أحدث نظم �ملعلومات ليكون قادر� 
على �لعمل على مد�ر �ل�ساعة ب�سال�سة و�سرعة ودقة 
�ل�سحن  �سركات  باحتياجات  �ل��وف��اء  وبالتايل  �أع��ل��ى 
وفق  ومتكاملة  متطورة  خلدمات  و�مل�سغلني  �لعاملية 

�أعلى �ملعايري �لعاملية. 
و�ستعمل بو�بة �ملقطع �� �إحدى �ل�سركات �لتابعة ملو�نئ 
�لإلكرتونية  �ملن�سة  ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى   ���� �أب��وظ��ب��ي 
�ملتعددة  �لنظم  ت��رب��ط  �ل��ت��ي   PCS �مل��و�ن��ئ  ملجتمع 
�لتابعة  و�لعمليات  و�مل��ر�ف��ق  �لأق�سام  يف  �مل�ستخدمة 

للميناء. 

ا�ضتثمار ا�ضرتاتيجي
�أن  �ل�سام�سي  جمعة  حممد  �لكابن  �أك��د  جانبه  من 
��سرت�تيجيا  و��ستثمار�  �إجناز� مهما  �لتفاقية متثل 
م����ن ج���ان���ب م����و�ن����ئ �أب���وظ���ب���ي ل���الرت���ق���اء ب���ق���در�ت 
�ملو�نئ  �أه���م  م��ن  و�ح���د�  �ل���ذي يعد  �ل��ف��ج��رية  ميناء 
منوها   .. �لدولة  يف  �لعاملة  و�لتجارية  �لقت�سادية 
و�لأن�سطة  �خلدمات  تعزيز  يف  ي�سهم  �مليناء  هذ  ب��اأن 
" ع��رب توفري  " خليفة و ز�ي���د  �مل��ق��دم��ة يف م��ي��ن��اءي 
لدولة  �ل�سرقي  �ل�ساحل  على  للعمالء  �أكر  خيار�ت 
�لإمار�ت و�إعادة ت�سدير �لب�سائع �لو��سلة �إىل ميناء 
�أفريقيا من خالل  و�سرق  وباك�ستان  �لهند  و  خليفة 
ميناء �لفجرية .. ف�سال عن ��ستالم �لب�سائع �لعامة 
للعمالء يف مناطق �لدولة �ل�سمالية عن طريق هذ� 

�مليناء �حليوي . 
�إن �لتفاقية تعود بالعديد من  �إىل  ولفت �ل�سام�سي 
تلبية  �لفجرية  مليناء  تتيح  �إذ  �جلانبني  على  �ملنافع 
�لنمو �ملتوقع خالل �لفرتة �ملقبلة يف ما يتعلق باأعد�د 
وكذلك  �ل��ك��ب��رية  �ل�سفن  فيها  مب��ا  �ل��ق��ادم��ة  �ل�سفن 
�لعامة  �لب�سائع  ومناولة  �سحن  عمليات  يف  �ل��زي��ادة 

وخدمات �مل�سافرين بحر�. 
�جلهود  ت���ت���وج  �لت��ف��اق��ي��ة  �أن  �ل�����س��ام�����س��ي  و�أ�����س����اف 
و�للقاء�ت و�لد�ر�سات �مل�سرتكة �لتي قامت بها مو�نئ 
�لدر��سات  فيها  مبا  �لفجرية  ميناء  وهيئة  �أبوظبي 
�لقت�سادية و�لبيئية لتنفيذ �أف�سل �خلطط �لكفيلة 
.. منوها  �لفجرية  مليناء  �ل�ستيعابية  �لقدرة  بتعزيز 

�لإمكانات  ت�سخري  على  �ستعمل  �أبوظبي  مو�نئ  ب��اأن 
ب��ه��ا لتمكني  �ل��ت��ي تتمتع  �مل��ت��م��ي��زة  ك��اف��ة و�خل����رب�ت 

مر�فئ �لفجرية من حتقيق �أهد�فها �ملن�سودة . 
تطوير  �أع��م��ال  �ستبا�سر  �أب��وظ��ب��ي  م��و�ن��ئ  �أن  ي��ذك��ر 
2018 من  ع��ام  �ل�سفن خ��الل  �لأر���س��ف��ة وح��و���ض 
دون �أن يوؤثر ذلك على �خلدمات �لتي يقدمها �مليناء 

للعمالء �حلاليني و�جلدد. 
وبحلول عام 2021 �سي�سهد ميناء �لفجرية منو� يف 
قدر�ته �ل�ستيعابية ويبد�أ ت�سغيل �لر�فعات �جل�سرية 

�لعمالقة نقلة نوعية يف �خلدمات . 

نقلة نوعية يف اخلدمات
�لتفاقية  �إن  م��ر�د  مو�سى  �لكابن  ق��ال  جانبه  م��ن 
�إبر�مها تعود مبنافع عديدة  �لتي مت  �ل�سرت�تيجية 
وعالية �لقيمة على �إمارة �لفجرية و�لأجيال �لقادمة 
على حد �سو�ء. ونحن على ثقة تامة �أن �لعمل جنبا 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ت��ي ت��دي��ر وت�سغل  �إىل ج��ن��ب م��ع م��و�ن��ئ 
لنا  �سيتيح  �ملنطقة  م��و�ن��ئ  و�أك����رب  �أه���م  م��ن  و�ح����د� 
�لبنية  وت��ع��زي��ز  م��ن خ��رب�ت��ه��ا يف تطوير  �ل���س��ت��ف��ادة 
�لتحتية مليناء �لفجرية مما �سي�سهم يف حتقيق نقلة 
نوعية يف �خلدمات �ملقدمة لعمالئنا ولنكمل بالتايل 

�لإجناز�ت و�لنجاحات �لباهرة للميناء م�ستقبال . 
وي��ع��د م��ي��ن��اء �ل��ف��ج��رية �أح����د �أه����م �مل���و�ن���ئ متعددة 
�لأغ����ر������ض يف �ل�����س��اح��ل �ل�����س��رق��ي ل���دول���ة �لإم�����ار�ت 
ح���ي���ث ي��ت��م��ت��ع مب���وق���ع �����س���رت�ت���ي���ج���ي ي�������س���رف على 
خطوط  �لتقاء  بو�بة  �مليناء  ويعد  �لهندي.  �ملحيط 
حيث  و�لغرب  �ل�سرق  بني  �لبحرية  و�لتجارة  �لنقل 
ومن�سة  �لكفاءة  عايل  بحري  نقل  خيار�ت  لها  يتيح 
خلدمة منطقة �خلليج بالكامل و�سبه �لقارة �لهندية 
�إ�سافة  �أفريقيا  و���س��رق  �لأح��م��ر  و�لبحر  وباك�ستان 
ت�سل  �أن  ويتوقع  �مل��ج��اورة.   �ل��دول  �لعديد من  �إىل 
�لقدرة �ل�ستيعابية مليناء �لفجرية �ىل مليون حاوية 
�لعامة  �ل��ب�����س��ائ��ع  م��ن  ط��ن  �أل����ف   700 و  من��ط��ي��ة 
2030.  ح�سر توقيع �لتفاقية �سعادة  بحلول عام 
مو�نئ  �إد�رة  جمل�ض  ع�سو  �مل��زروع��ي  مبارك  حممد 
مدير  �ل�سنحاين  �سعيد  حم��م��د  و���س��ع��ادة  �أب��وظ��ب��ي 
�لديو�ن �لأمريي يف �لفجرية و�سعادة �سامل �لزحمي 
�ملوؤ�س�سات  �لعهد وع��دد من م��در�ء  مدير مكتب ويل 

�حلكومية يف �لفجرية ومدر�ء مو�نئ �أبو ظبي.

•• دبي-الفجر: 

�سركة  ب��ت��ك��رمي  �لإم����ار�ت����ي����ة  �ل���ط���اق���ة  وز�رة  ق���ام���ت 
�إن�سينكر�تور، وحدة �لأعمال �لتابعة ل�سركة �إمير�سون 
)�ملدرجة يف بور�سة نيويورك با�سم: EMR( و�أكرب 
�ملعّدة  �لطعام  خملفات  من  �لتخلُّ�ض  ملنتجات  م�سّنع 
�ل���ع���امل، وللعام  و�ل���ت���ج���اري يف  �مل���ن���زيل  ل��ال���س��ت��خ��د�م 
�إ�سد�ر  يف  مل�ساهمتها  ت��ق��دي��ر�ً  �ل��ت��و�يل  ع��ل��ى  �ل��ث��ال��ث 
تقرير حالة �لطاقة يف �لإمار�ت 2017. وجاء تكرمي 
تقيمها  �لتي  �ل�سنوية  �لإفطار  ماأدبة  خالل  �ل�سركة 
خالل  م��ن  �ملهند�سون  خل�ض  وق��د  ه��ذ�  ط��اق��ة.  وز�رة 
ميكن  �أن��ه  �إىل  �إن�سينِكر�تور  �أجرتها  �لتي  �ل��در����س��ات 
ملدة  و�ط   10 ��ستطاعة  ذو   LED م�سباح  ت�سغيل 
17 �ساعة با�ستخد�م �لطاقة �لناجمة عن �إعادة تدوير 
رطل و�حد من �لطعام، و�أ�سارو� �إىل �مل�سوؤولية �لبيئية 
و�لأبعاد �لتجارية �لإيجابية �لتي ميكن حتقيقها عرب 
�لتخّل�ض  �أجهزة  �أو  �لنفايات  طحن  �أجهزة  ��ستخد�م 
من  �ل��ط��ع��ام  خملفات  لتحويل  �ل��ط��ع��ام  خملفات  م��ن 
مياه  ملعاجلة  �ملتطورة  �ملحطات  �إىل  �لقمامة  مقالب 

�ل�سرف �ل�سحي. 
�لتخّل�ض من خملفات  لنظم  ذلك، ميكن  �إىل  �إ�سافة 
�لطعام م�ساعدة �لبلديات على حتقيق توفري كبري يف 

�لنفقات �إذ� ما طبقت �لنظام �لذي يتم به جمع �لغاز�ت 
�ملنبعثة لغر�ض ��ستخد�مها يف �لطاقة ومعاجلة �ملو�د 
دبي  بلدية  تعالج  حيث  ��ستخد�مها،  و�إع���ادة  �ل�سلبة 
ي��ق��ارب 5،532 ط��ن م��ن �ل��ن��ف��اي��ات ك��ل يوم،  م��ا    1
�لوقت �حلايل،  %10 منها يف  ��ستخد�م  �إع��ادة  ويتم 
ومن �ملتوقع �أن يتم �إعادة تدوير %75 من �لنفايات 

بحلول �لعام 2020 وذلك كجزء من �خلطة �لوطنية 
لالإمار�ت. وبهذه �ملنا�سبة، قال حممد كرم، مدير �أول 
لدى  و�أفريقيا  �لأو���س��ط  �ل�سرق  يف  �لأع��م��ال  تطوير 
�لطعام  ه��در  م��ن  �حل��د  �إن�����س��ي��ن��ِك��ر�ت��ور: ميكن  �سركة 
و�لتغري �ملناخي من خالل �تباع ممار�سات م�ستد�مة، 
�لكاملة، يجب  يت�سم بدورته  �لذي  �ليوم  �قت�ساد  ويف 

على �مل�ستهلكني و�ل�سركات خف�ض م�ستويات �لنفايات 
�إىل  �ل��ت��ي ت�سل  �ل��ن��ف��اي��ات  �ل��ت��ي يرمونها و�حل���د م��ن 

مقالب �لقمامة. 
بالطريقة  رئي�سي  دور  ل��الب��ت��ك��ار  �سيكون  و�أ����س���اف: 
��سرت�تيجية دبي  �لطاقة يف ظل  بها توليد  يتم  �لتي 
 75% �إىل توفري  �لر�مية   2050 �لنظيفة  للطاقة 
من �إج��م��ايل طاقة �لإم���ارة من خ��الل م��و�رد �لطاقة 

�لنظيفة.
بتقرير  �ساهمت  �إن�سينِكر�تور  �أن  �إىل  �لإ���س��ارة  جت��در 
خالل  م���ن   »2017 �لإم��������ار�ت  يف  �ل���ط���اق���ة  »ح���ال���ة 
�أن جهاز   �إع��د�د حممد ك��رم. ويذكر  ورق��ة بحثية من 
ي�ساعد  �لطعام  خملفات  من  للتخّل�ض  �إن�سينِكر�تور 
مو�د  لتوليد  �ل��ط��ع��ام  خم��ل��ف��ات  ����س��ت��خ��د�م  عملية  يف 
وهو ميثل جزء�ً  و�لغازية،  �ل�سلبة  ب�سيغتها  ع�سوية 
يتم  فعندما  �لنفايات.  �إد�رة  يف  �ل�سامل  نهجها  م��ن 
للطاقة  كم�سادر  تدويرها  �ملُعاد  �مل��و�د  هذه  ��ستخد�م 
�لطاقة  �إنتاج  دورة  تبد�أ  للرتبة،  وحم�سنات  و�أ�سمدة 
م��ن ج��دي��د.  وبف�سل فاعليته يف �حل��د م��ن خملفات 
 35% بنحو  �ملنزيل  �ل�ستخد�م  عن  �لناجتة  �ملطبخ 
يف �ملئة، فاإن جهاز �إن�سينِكر�تور للتخل�ض من خملفات 
�لطعام ، ي�سكل �لبديل �لفعال بيئياً عن نقل خملفات 

�لطعام �إىل مقالب �لقمامة.

ثاين الزيودي : ق�سية هدر املواد الغذائية 
حتظى باأولوية خا�سة حمليا وعامليا

•• اأبوظبي -وام: 

�ملناخي و�لبيئة  �أحمد �لزيودي وزير �لتغري  �أكد معايل �لدكتور ثاين بن 
�أن ق�سية هدر �ملو�د �لغذ�ئية حتظى باأولوية خا�سة لي�ض يف دولة �لإمار�ت 
فقط بل يف خمتلف دول �لعامل كونها ترتبط �رتباطا مبا�سر� بحياة �لنا�ض 
�أن تقدير�ت بنك �لإمار�ت  �إىل  �ملعي�سية و�لقت�سادية .. منبها  وظروفهم 

للطعام ت�سري �إىل �أن هدر �لغذ�ء يكلف �قت�ساد �لإمار�ت �لكثري �سنويا .
كميات  لتقلي�ض  وفعالة  مبتكرة  حلول  لإي��ج��اد  �جلهود  توحيد  �إىل  ودع��ا 
�لطعام �لتي يتم هدرها خا�سة خالل �سهر رم�سان �ملبارك .. و�سدد على 
�سرورة �لتعاون �مل�سرتك لإعادة توزيع �لفائ�ض من �ملو�د �لغذ�ئية �لقابلة 

لال�ستهالك .
وقال معاليه يف مقال له بعنو�ن " �سهر �لتاأمل: ما �لذي نقوم به للحد من 
هدر �لطعام" �إنه �نطالقا من �لروؤية �مل�ستقبلية �لثاقبة للقيادة �لر�سيدة 
�لغذ�ئي  و�لأم���ن  �ملناخي  �لتغري  ب��اأن ق�سايا  و�إد�رك��ه��ا  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف 
و�ل�ستد�مة من �ملو��سيع �لأ�سا�سية ذ�ت �لأولوية فاإننا حمظوظون �ليوم 
�أكر �لدول �لآمنة غذ�ئيا يف �لعامل وذلك على �لرغم من  �إحدى  لنكون 
�عتمادنا �لكبري على �ل��و�رد�ت �لغذ�ئية و�لتحديات �لتي يو�جهها �لإنتاج 
وقلة  �حل���ر�رة  درج��ات  و�رت��ف��اع  �ملياه  ن��درة  ب�سبب  �لغذ�ئية  للمو�د  �ملحلي 
�لأر��سي �ل�ساحلة للزر�عة.. ولكوننا مركز� ��سرت�تيجيا للتجارة �لعاملية 
فاإننا منتلك �إمكانية �لو�سول �إىل جمموعة متنوعة من �ملنتجات �لغذ�ئية 
خيار�ت  من  و��سعة  ت�سكيلة  �لدولة  عرب  وتتوفر  �لعامل  �أنحاء  جميع  من 

�لطعام �ملتنوعة .
�إن��ن��ا ويف كثري م��ن �لأح��ي��ان ل نتناول ك��ل �لطعام �مل��وج��ود على  و�أ���س��اف: 
�أطباقنا �أو قد تتعر�ض �ملو�د �لغذ�ئية من �للحوم و�خل�سرو�ت �ملخزنة يف 
ثالجاتنا للتلف و�لف�ساد وذلك لأ�سباب خمتلفة منها �إعد�د كميات كبرية 
جد� �أو طلب ما يفوق حاجتنا من �لطعام �أو �لت�سوق �ملفرط وغري �ملخطط 

له �أو ن�سيان تاريخ �نتهاء �سالحية �ملو�د �لغذ�ئية .
و �أكد �أنه مهما كانت �لأ�سباب فاإن �لنتيجة و�حدة وهي �أن �لطعام �ملهدور 
�لثمينة  ي�سر بكل من �قت�سادنا وبيئتنا.. فنحن نهدر مو�ردنا �لطبيعية 
�ملحلي  �لإن��ت��اج  يف  و�مل�ستخدمة  �ل�ستنز�ف  �سريعة  �جلوفية  �ملياه  خا�سة 
�لغذ�ئية تذهب دون  �ملو�د  ��ستري�د  �أن تكاليف  للخ�سر�و�ت و�لفو�كه كما 
جدوى عندما ي�سبح م�سري �ملنتجات �لغذ�ئية �لهدر �أو �لتلف حيث ت�سري 
تقدير�ت بنك �لإمار�ت للطعام �إىل �أن هدر �لغذ�ء يكلف �لقت�ساد �لإمار�تي 
كثري� �سنويا.. وعالوة على ذلك فاإن �ملو�د �لغذ�ئية �لتي ينتهي بها �ملطاف 
�لحتبا�ض  زي���ادة  يف  ي�ساهم  �ل��ذي  �مليثان  غ��از  تطلق  �لنفايات  مكبات  يف 

�حلر�ري �لعاملي ب�سكل �أكر خطورة من غاز ثاين �أك�سيد �لكربون .
"فاو"  و�ل��زر�ع��ة  ل��الأغ��ذي��ة  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  ت��ق��دي��ر�ت  �إىل  �أ���س��ار  و 
خمتلف  ع��رب  �ل��ه��در  �أو  للتلف  تتعر�ض  �ملنتجة  �لغذ�ئية  �مل���و�د  ثلث  ب���اأن 
وو�سول  و�لتخزين  و�لنقل  و�لتجهيز  �ل��زر�ع��ي  �لإن��ت��اج  من  ب��دء�  �ملر�حل 
تهدر  �لغذ�ئية  �مل��و�د  1.3 مليار طن من  �لنهائي.. فهناك  �مل�ستهلك  �إىل 
2.6 تريليون دولر على �مل�ستوى �لعاملي مبا يف ذلك  �سنويا �أي ما يعادل 
�لتكاليف �لجتماعية و�لبيئية كما �إنها ت�سكل حو�يل 8 باملائة من �نبعاثات 
غاز�ت �لدفيئة.. ويف �لوقت نف�سه وعلى �لرغم من �إنتاج ما يكفي من �ملو�د 
�سخ�ض حول  مليون   795 ح��و�يل  �ليوم  هناك  ي��ز�ل  ل  �إن��ه  �إل  �لغذ�ئية 
�لعامل �أي ما يعادل فرد� من كل 9 �أفر�د يعانون من �سوء �لتغذية.. ولهذ� 
�ل�سبب و�سعت �لأمم �ملتحدة هدفا خلف�ض معدل هدر �لغذ�ء �لعاملي �إىل 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  من  كجزء  وذل��ك   2030 عام  بحلول  �لن�سف 

�لتي �عتمدتها كافة �لدول يف عام 2015 .
توحيد  �إىل  بحاجة  نحن   : و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وزي��ر  معايل  و�أ���س��اف 
يتم  �لتي  �لطعام  كميات  لتقلي�ض  وفعالة  مبتكرة  حلول  لإيجاد  �جلهود 
فيه  نالحظ  ما  غالبا  �ل��ذي  �ملبارك  رم�سان  �سهر  خ��الل  وخا�سة  هدرها 
زيادة يف هدر �ملو�د �لغذ�ئية .. ولفت يف هذ� �ل�سدد �إىل ما �أظهرته در��سة 
��ستق�سائية �أجر�ها معهد م�سدر للعلوم و�لتكنولوجيا و�سملت 45 فندقا 

�أنه يتم تناول 53 باملائة فقط من وجبات �لإفطار .
و�أ�سار �إىل فعالية نظمتها وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة بالتعاون مع �سركة 
"وينو" حللول �حلد من هدر �لغذ�ء بهدف �لتوعية باأهمية �حلد من هدر 
�لغذ�ء خالل �سهر رم�سان و�لتي ناق�ض خاللها ممثلون عن قطاع �ل�سيافة 
�أثمر  �أهمية ح�ساب كمية �ملو�د �لغذ�ئية �لتي يتم هدرها يف �ملطابخ حيث 
وزن وتتبع �لطعام �ملهدور �إىل تقلي�سه بن�سبة جتاوزت 50 باملائة يف بع�ض 
�حلالت و�إمكانية �لتخطيط لإعد�د �لطعام ب�سكل �أف�سل.. كما يتجه قطاع 
�لبوفيه لتقليل هدر  �نتقائية على خدمات  �ل�سيافة نحو تقدمي خدمات 
�لطعام معربا عن �أمله باأن نرى تطبيق هذه �جلهود و�حللول �ملبتكرة عرب 

كافة �أنحاء �لدولة .

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

  �عالن الئحة تنفيذ رقم 04/03349/2017 / جتاري    
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/02320/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�شر

�ىل �ملنفذ �سده : علي ر�سا كاظمي للمقاولت - �ض ذ م م
جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ :�سا�ض للعقار�ت - �ض ذ م م    
 �ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي بالتي:

١- �خالء �ملدعي عليها من �لعقار طبقا حلكم �ملحكمة 
٢- �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي مبلغ ٣١٥٠٠ درهم بدل �يجار عن �ملدة من ١٥/٢٠١6/9 
وحتى ٢٠١٧/4/١6 وما ي�ستجد منه �عتبار� من �ليوم �لتايل لهذ� �لتاريخ �لخري وحتى 
 تاريخ حتقق �لخالء �لفعلي باتفاق �لطرفني �و حتى تنفيذ �حلكم بالخالء �يهما �قرب
٣- �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي مبلغ 4٧٢٥٠ درهم قيمة �سيك بدل �ليجار �ملرجتع 

4- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 
تاريخ  يوم من  بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�سة ع�سر  �نكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
�لن�سر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �سوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت 

�لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
     �عالن ح�شور �ملدعي عليه بالن�شر 
يف �لدعوى 02/04779/2017 / �شكني  

�ىل �ملدعى عليه : عبد�هلل ر��سد حممد �سيف 
مبا �أن �ملدعي : ق�سر �مللوك للعقار�ت - �ض م خ و�حمد �سعيد حميد �لد�حو�ض   

قد �أقام �سدكم �لدعوى ٠٢/٠4٧٧9/٢٠١٧/�سكني �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
وحتى   ٢٠١٧/4/١٠ من  للفرتة  �ليجارية  �لقيمة  ب�سد�د  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م   - مالية  مطالبة 

٢٠١٧/٥/١ ورغم �خطاره يف ٢٠١٧/4/١9 �ل �نه ميتنع عن �ل�سد�د
مطالبة مالية - �ن �ملدعي عليه حرر له �سيك مببلغ ٣٠.٠٠٠ كقيمة �يجارية وتبني عدم وجود 

ر�سيد له وميتنع عن �سد�د مقابلة 
مطالبة مالية- �ن �لعقد ت�سمن �لن�ض على غر�مة �رتد�د كل �سيك مبلغ ١٠% من قيمة �ل�سيك 

وقد �رتد عدد )٢( �سيد دون �سرف 
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د غر�مة �لغاء �لعقد كما هو متفق عليه يف �لعقد 

من  ولب��د  و�مل��ي��اه  �لكهرباء  ��ستهالك  بقيمة  �مللزم  هو  �مل�ستاجر  �ن   - م�ستند�ت  بت�سليم  �ل��ز�م 
تطهري �ملاأجور من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به

 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 
 ٢٠١٧/٧/٣ �ملو�فق  �لثنني  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  �عالنكم  �لق�سائية  �للجنة  وق��ررت 
مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �لثانية(  )�للجنة  �لق�سائية  �للجنة  �م��ام  ٣.٠٠م  �ل�ساعة 
�مل�سافة �ىل ثالثة  م��دة  بتق�سري  �أم��ر  وق��د   ، �ل��دع��وى  لنظر  �لإي��ج��اري��ة  �ملنازعات  مركز ف�ض 
�يام من تاريخ �لن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع 

وم�ستند�ت 

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
�إعادة  �عالن ح�شور �ملدعي عليه بالن�شر 

يف �لدعوى 02/04615/2017 / �شكني  
�ىل �ملدعى عليه : �لوين فر�نكلني د�سوز� جوهان د�سوز�  

مبا �أن �ملدعي : �سركة �لز�جل للعقار�ت    
قد �أقام �سدكم �لدعوى ٠٢/٠46١٥/٢٠١٧ /�سكني  �يجار�ت �مام �ملركز 

بطلب �لز�مكم بالتايل
�يجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  �ملدعي  بذمة  تر�سد  �ن��ه  مالية-  مطالبة 
يف  �خ����ط����اره  ورغ�����م   ٢٠١٧/٥/١٢ وح���ت���ى   ٢٠١٧/4/٣٠ م���ن  ل��ل��ف��رتة 

٢٠١٧/٣/٣٠ ميتنع عن �ل�سد�د 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

�إعادة �عالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم  وقررت �للجنة �لق�سائية 
�لحد �ملو�فق ٢٠١٧/٧/٢ �ل�ساعة ٣.٠٠ م �مام �للجنة �لق�سائية )�للجنة 
�ملنازعات  ف�ض  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لإب��ت��د�ئ��ي��ة  ب��ال��د�ئ��رة  �ل��ر�ب��ع��ة( 
�لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�سري مدة �مل�سافة �ىل ثالثة �يام 
من تاريخ �لن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي 

ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت  

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
 مذكرة �عالن �ملدعى عليه بالن�شر

                          �ىل �ملدعي عليه/ �ملا�ض خلدمات تنظيف �ملباين و�مل�ساكن - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�سة يوم 

�لحد ٢٠١6/٧/١٣  �ل�ساعة ٣٠:8 

للمحكمة  �و م�ستند�ت  قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت  �و من ميثلكم  فانتم مكلفون باحل�سور  لذ� 
قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  بال�سافة �ىل �لر�سوم 

و�مل�ساريف   
ق�شم �لق�شايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

رقم �لق�سية
 عمايل جزئي ٢٠١٧/٣4١6 
عمايل جزئي ٣4١٧/٢٠١٧ 
عمايل جزئي ٢٠١٧/٣4١8 
عمايل جزئي ٢٠١٧/٣4١9 
عمايل جزئي ٣4٢٠/٢٠١٧ 
عمايل جزئي ٣4٢١/٢٠١٧ 
عمايل جزئي ٣4٢٢/٢٠١٧ 
عمايل جزئي ٣4٢٣/٢٠١٧ 
عمايل جزئي ٢٠١٧/٣4٢4 
عمايل جزئي ٣4٢٥/٢٠١٧ 
عمايل جزئي ٢٠١٧/٣4٢6 
عمايل جزئي ٣4٢٧/٢٠١٧ 
عمايل جزئي ٢٠١٧/٣4٢8 

عمايل جزئي ٢٠١٧/٣4٢9  
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��سم �ملدعي
تيبو مياه عبد�لر�سيد 

ذ�كر ح�سني زين �لعابدين    
نا�سر �سري�ج      
تنبري �يه باريك   

من�سور �حمد م�سرف ماجومدر   
مالك �سر�ج علي    

 ربيع �حل�سني مري ح�سني        

فاروق ح�سني عبد�جلليل    
 فاروق �سوريف مياه 

نيهري ر�جنيت �ساكر �بورتي    

�بو طالب �سلطان �حمد       
 ديلو�ر حممد لل مياه      

�نار �هلل حممد عي�سى          
حممد �سيفول دول مياه      

 

مبلغ �ملطالبة
 ٥٧٥٠8  درهم + تذكرة �لعودة
46٧٣9  درهم + تذكرة �لعودة
٥٥١9٠  درهم + تذكرة �لعودة
٥6٠4٠  درهم + تذكرة �لعودة
6٢١٧9  درهم + تذكرة �لعودة
٥9٠4٠  درهم + تذكرة �لعودة
6٠١٣4  درهم + تذكرة �لعودة
٥44١8  درهم + تذكرة �لعودة
٥8١٧4  درهم + تذكرة �لعودة
84٧8٣  درهم + تذكرة �لعودة
٥4٠6٢  درهم + تذكرة �لعودة
٧98٣4  درهم + تذكرة �لعودة
٥646٢  درهم + تذكرة �لعودة
٥4٧6٠  درهم + تذكرة �لعودة
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املال والأعمال
العقارية التي نفذتها اخلليج  العربي لال�ضتثمار منذ مطلع العام الو�ضاطة  اأعمال  حجم  درهم  مليار   2.8

% خليفة املحريبي: العقارات يف اأبوظبي جمزية وحتقق عوائد من 7 % اىل 8 

عبيد الزعابي : ال�سوق االماراتي االأ�سرع منوا واالأكرث اأمنا 

•• اأبوظبي-الفجر: 

رئي�ض جمل�ض  �ملحريبي  �سيف  �أكد خليفة 
�أن  �إد�رة �سركة �خلليج �لعربي لال�ستثمار 
لالإ�ستثمار  منا�سبة  وجهة  تعترب  �أبوظبي 
�لعقاري يف ظل حتقيق �لعقار�ت بها عو�ئد 
�ىل   7% بني  ت��رت�وح  ��ستثمارية جمزية 

�سنويا.  8%
وك�سف �ملحريبي خالل �للقاء �لرم�ساين 
�لإعالم  و�سائل  ملمثلي  �أم�ض  عقده  �ل��ذي 
�لتي  �لعقارية  �لو�ساطة  �أن حجم عمليات 
قامت بها �ل�سركة خالل �لن�سف �لأول من 
درهم  مليار   2.8 بلغت  قد  �جل��اري  �لعام 
�لو�ساطة  عمليات  �ن  مو�سحاً   ، �إم��ار�ت��ي 
قد تركزت على �لأر��سي و�لأبر�ج و�ملباين 

�جلاهزة .
مطلع  منذ  �سهدنا  لقد  �مل��ح��ريب��ي:  وق��ال 
ع��ق��اري��ا ملحوظاً  ن�����س��اط��اً  �ل��ع��ام �جل����اري 
�أبوظبي  �إم�������ارة  يف  �مل���ن���اط���ق  خم��ت��ل��ف  يف 
�لتي  �ل���س��ت��ث��م��اري��ة  �مل���ن���اط���ق  خ��ا���س��ة يف 
�ل�سعديات  وج��زي��رة  �ل���رمي  ج��زي��رة  ت�سم 
�لذي  �لأم����ر   ، �أب��وظ��ب��ي  ���س��اط��ئ  ومنطقة 
كان له �لأثر �لإيجابي على �أد�ء �ل�سركات 
�ل��ع��ق��اري��ة و�ل�����س��رك��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف جمال 
�لو�ساطة �لعقارية، حيث �سهدنا طلبا من 
�خلليجيني  و�مل�ستثمرين  �ملو�طنني  قبل 
�لأر��سي  ب�سر�ء  �هتمو�  �لذين  و�لأجانب 
يعد  حيث  �ل�ستثمار،  بغر�ض  و�ل��ع��ق��ار�ت 
�ل���س��ت��ث��م��ار يف �ل��ق��ط��اع �ل��ع��ق��اري جمدي 

للغاية ويحقق عو�ئد جمزية.
�حلكيمة  ب����ال����روؤي����ة  �مل���ح���ريب���ي  و�أ������س�����اد 
ز�يد  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب 
و  �هلل-  حفظه   - �ل��دول��ة  رئي�ض  نهيان  �آل 
حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  توجيهات 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
دعم  يف  �مل�سلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
�أبوظبي عرب  �لعقاري يف  �ل�سوق  وتن�سيط 
�لت�سريعات و �لقو�نني �لتي عززت من ثقة 

بال�سوق  و�لأف���ر�د  و�ل�سركات  �مل�ستثمرين 
�لعالقة بني  �أبوظبي ونظمت  �لعقاري يف 

جميع �طر�ف �لعملية �لعقارية.
وق���ال �مل��ح��ريب��ي: �ن �ل�����س��وق �ل��ع��ق��اري يف 
متو��سلة  من���و  ح���رك���ة  ي�����س��ه��د  �أب���وظ���ب���ي 
و�ل��دل��ي��ل ع��ل��ى ذل���ك وج����ود ط��ل��ب مرتفع 
�ل�سكنية،  �ل���وح���د�ت  ومت��ل��ك  ���س��ر�ء  ع��ل��ى 
مر�حل  بيع  من  �لتطوير  �سركات  ومتكن 
م��ت��ق��دم��ة م���ن م�����س��اري��ع��ه��ا و�ل�������س���روع يف 
تنفيذها لت�سليمها ح�سب �جلدول �لزمني 
�ملقرر، كما �أن �أ�سعار �لوحد�ت �لعقارية يف 
�أبوظبي تعد تناف�سية و مغرية للجمهور، 
�لمر �لذي يجعل �أبوظبي �خليار �لأمثل 

لال�ستثمار و�لتملك �لعقاري.
�أبوظبي  �أن �ل�سوق �لعقاري يف �مارة  و�أكد 
تعترب  و  �لطلب  م��ن حيث  ي��و����س��ل من��وه 
للبيع  �ملعرو�سة  �ل�سكنية  �لوحد�ت  �أ�سعار 
م�ساريع  وج��ود  ظل  يف  وتناف�سية  منا�سبة 
و�ملتو�سط  �مل��رت��ف��ع  �ل���دخ���ل  ذوي  ت��ن�����س��ب 
م�سري�  �جلميع،  �مكانيات  م��ع  وتتنا�سب 
�ىل �أن مو��سلة �سركات �لتطوير �لعقاري 
يعزز  لديها  �لتي  �مل�ساريع  وتنفيذ  �ط��الق 
�ل�سوق  و�مل��الك بهذ�  �مل�ستثمرين  من ثقة 

�لهام و�حليوي.
ولفت �ىل �أن جناح �سركات عقارية يف بيع 
بالكامل  موؤخر�ً  �أطلقتها  �لتي  م�ساريعها 
قد فتح �سهية �سركات عقارية وم�ستثمرين 
�لقطاع  يف  لال�ستثمار  و�أجانب  خليجيني 
لطالق  و�لتح�سري  �أبوظبي  يف  �لعقاري 

م�ساريع �سكنية وجتارية وفندقية .
�ل��ط��ل��ب م���اي���ز�ل م��رت��ف��ع��ا على  �أن  وذك����ر 
�لأر������س����ي �ل�����س��ك��ن��ي��ة يف ج���زي���رة �ل����رمي و 
منطقة �ساطئ �لر�حة  وجزيرة �ل�سعديات 
�لعقارية  �ل���د�ر  �سركة  جن��اح  بعد  خا�سة 
من بيع كامل وحد�ت م�سروع ذ� بريدجز 
خالل  �ملتو�سط  �ل��دخ��ل  ل���ذوي  �ملخ�س�ض 
����س���اع���ات م����ن �ط������الق �مل���ب���ي���ع���ات ، �لأم�����ر 
�ل��ت��ط��وي��ر �لعقاري  ���س��رك��ات  ���س��ج��ع  �ل����ذي 

و�مل�ستثمرين على �لتوجه لطالق م�ساريع 
تنا�سب هذه �لفئة �لتي ت�سكل �لغالبية بني 

�مل�ستثمرين و�مل�سرتين للعقار�ت.
و�سدد على �أهمية قانون �لتنظيم �لعقاري 
�أبوظبي و�لذي عمل  �أطلق يف �مارة  �لذي 
على حتديد �لن�سطة �لعقارية يف �لإمارة 
خ��ا���س��ة مهنة �ل��و���س��ي��ط �ل��ع��ق��اري و�ل���دور 
و�لبائع  �مل�������س���رتي  ب���ني  ب���ه  ي���ق���وم  �ل�����ذي 
، وح���ف���ظ ح���ق���وق ج��م��ي��ع �لأط��������ر�ف ذ�ت 
�لعالقة ، �لأمر �لذي عزز من ثقة �لأفر�د 
مع  �لتعامل  من  و�مل�ستثمرين  و�ل�سركات 
عن  بعيد�ً  �ملرخ�سني  �لعقاريني  �لو�سطاء 

�مل�ساربات و�ل�سما�سرة .
�لتي  �جلن�سيات  �أك��ر  �أن  �ملحريبي  و�أف���اد 
ت��ه��ت��م ب�������س���ر�ء �لأر�������س�����ي و�ل����ع����ق����ار�ت يف 
�لمار�ت  دول��ة  مو�طني  من  هي  �أبوظبي 
�ل�سعودية و�لهند وباك�ستان وبع�ض  و من 
�أن �ل�ستثمار  ت��رى  �ل��ت��ي  �ل���دول �لخ���رى 
�أب��وظ��ب��ي جمدي  يف �ل��ق��ط��اع �ل��ع��ق��اري يف 
يبحثون  �ل��ت��ي  �مل��ج��زي��ة  �ل��ع��و�ئ��د  و يحقق 

عنها.
�أ�سعار  يف  ت�سحيح  عملية  هنالك  �ن  و�أك��د 
�أبوظبي  �إم�����ارة  يف  و�ل���ع���ق���ار�ت  �لأر�����س���ي 
و�مل�ستثمرين  �ملو�طنني  �لذي �سجع  �لأمر 

�لأر��سي  لتملك  �ل��ت��وج��ه  ع��ل��ى  �لأج���ان���ب 
�ملناطق  يف  خ���ا����س���ة  و�مل����ب����اين  و�لأب����������ر�ج 
��ستثمارية  ف��ر���ض  وب��ح��ث  �لإ���س��ت��ث��م��اري��ة 
�أف�����س��ل يف �ل��ق��ط��اع �ل��ع��ق��اري ع��ل��ى ح�ساب 

�لقطاعات �لأخرى.

�سوق دبي
و�أكد �ملحريبي �أن �ل�سوق �لعقاري يف �إمارة 
دبي ي�سهد بدوره حركة ن�سطة بني �لعر�ض 
و�لطلب ، حيث ت�سهد دبي �طالق م�ساريع 
م�ستمر  ب�سكل  وفندقية  وجت��اري��ة  �سكنية 

لتلبية �لطلب �ملتز�يد على �لعقار بها.
فعاليات  ��ست�سافة  �ن  �ملحريبي  �أو���س��ح  و 
ع��زز من  قد   2020 دب��ي  �إك�سبو  معر�ض 
مع  �ل��ع��ق��اري  �ل�����س��وق  يف  �مل�ستثمرين  ثقة 
توقعات ب�سخ مزيد من �مل�ساريع �لعقارية 

يف خمتلف �ملجالت.
�ل�سمو  ���س��اح��ب  روؤي�����ة  �مل��ح��ريب��ي  وث���م���ن 
نائب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم 
�لعقارية  �لنه�سة  يف  �هلل-  رع���اه   – دب���ي 
�لريادية  و�ملكانة  دبي  �إم��ارة  حققتها  �لتي 

�لعاملية �لتي و�سلت �إليها.

تو�سع
و ك�سف رئي�ض جمل�ض �د�رة �سركة �خلليج 
�لعربي لال�ستثمار عن نية �ل�سركة �لتو�سع 
�أن�سطتها يف �لو�ساطة �لعقارية يف عدد  يف 
من دول �ملنطقة، وذلك لقتنا�ض �لفر�ض 
�ل���س��ت��ث��م��اري��ة يف �ل��ق��ط��اع �ل���ع���ق���اري، وما 
��ستثمارية  فر�ض  من  �ل��دول  تلك  توفره 

كبرية و عو�ئد جمزية.
متويل 

ولفت �ملحريبي �ىل �أهمية �أن تقوم �لبنوك 
و�سركات �لتمويل بتوفري �ل�سيولة �لالزمة 
�لعقاري  �لتطوير  ل�سركات  و�لت�سهيالت 
و�لأفر�د على حد �سو�ء بدون �أي �جر�ء�ت 
�سيمكن  �ل�سيولة  توفر  �أن  حيث   ، �سعبة 

�أي  ب���دون  �أع��م��ال��ه��ا  �ل�����س��رك��ات م��ن تنفيذ 
م�ساعب ويف نف�ض �لوقت �سيدفع �لأفر�د 
و�مل�ستثمرين لل�سر�ء و�لتملك رغبة منهم 
�أن�سطتهم  ممار�سة  و  بالدولة  �لإق��ام��ة  يف 
ب��ه��ا يف ظ��ل م��ا تتمتع ب��ه من  و�أع��م��ال��ه��م 
�لن�ساط  �أمن و��ستقر�ر و ت�سريعات تدعم 

�لقت�سادي و�ل�ستثماري.

ت�سجيع
و �أكد  على �أهمية دعم وت�سجيع �ل�سركات 
على  و�مل��ق��اولت  �لبناء  و�سركات  �لعقارية 
�ل��ن��م��و و�ل���ت���ط���ور وت���وف���ري خم��ت��ل��ف �سبل 
�أم��ام��ه��ا لتتمكن م��ن �ل��ت��و���س��ع يف  �ل��ن��ج��اح 
�ن�سطتها �قليميا وعامليا، و�أن تكون مناف�ساً 
�لعاملة يف  �لعاملية  �ل�سركات  ملختلف  هاماً 

هذه �لقطاعات.
و قال �ملحريبي: �إن روؤية �لقيادة �لر�سيدة 
تنفيذ  يف  تعمل  �إم��ار�ت��ي��ة  �سركات  ل��وج��ود 
يحتاج  �ل��ع��امل  دول  خم��ت��ل��ف  يف  م�����س��اري��ع 
�سركات  ن��رى  لكي  �مل�ساندة  و  �ل��دع��م  �ىل 
ت��ن��اف�����ض ع��ل��ى تنفيذ  �م���ار�ت���ي���ة ع��م��الق��ة 
�أن  حيث  عاملية  و�ن�سائية  عقارية  م�ساريع 
ويجب  للتحقيق  قابلة  �ل��روؤي��ة  ه��ذه  مثل 
�لمار�تية  �ل�سركات  �أم��ام  �لطريق  متهيد 

لتناف�ض نظري�تها �لعاملية.
و�أ�ساف بالقول:" �إن �ل�سركات �لمار�تية 
�حل�سول  يف  و�مل�ساندة  �لدعم  �ىل  بحاجة 
عو�ئد  حتقيق  و  وتنفيذها  �مل�ساريع  على 
�أعمالها  يف  �لتو�سع  م��ن  متكنها  مربحة 
للتوجه �ىل  �ملحلي  �لإط���ار  و�خل���روج م��ن 
�ملحيط �لقليمي و�لعاملي، لذ� يجب تهيئة 
�لوطنية لتحقيق  �ل�سركات  �أمام  �لظروف 
�لنمو �لذي تن�سده و�لربحية �لتي متكنها 
من تثبيت �أقد�مها على قو�عد �سلبة ومن 
يجعل  ب�سكل  وعامليا  �قليميا  �لتو�سع  ث��م 
دول  يف  عمالقة  م�ساريع  تنفذ  �سركاتنا 
مثل �ل�سني ورو�سيا و �أوروبا وغريها من 

�لدول �لخرى.

••  راأ�س اخليمة- الفجر 

�لتنفيذي  �لرئي�ض  �لزعابي  �سيف  عبيد  �لدكتور  قال 
لهيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�سلع �ن �لهيئة �سرعت �عتبار� 
من يونيو �جلاري  يف تنفيذ �لقر�ر �لذي يتعلق بن�سر 
�أ�سماء �ملخالفني لأنظمة �أحكام قانون �لهيئة يف �ملوقع 
�للكرتوين بعد ��ستيفاء  مهلة �لتظلم �ملمنوحة لهم 
. وق���ال �ل��زع��اب��ي : ي��اأت��ي ذل��ك �لج����ر�ء �ن��ط��الق��ا من 
ع��ل��ى  قطاع  و�ل���س��ر�يف  �ل��رق��اب��ي  �لهيئة  دور  �سميم  
�لإج���ر�ء�ت  �تخاذ  على  منها  وحر�سا  �ملالية  �لأور�ق 
�لهيئة  قانون  لأحكام  �ملخالفني  جت��اه  قانونا  �ملقررة 
عملية  �أن  م��و���س��ح��ا  مبقت�ساه  �ل�����س��ادرة  و�لأن��ظ��م��ة 
�لن�سر تتم وفق �أق�سى درجات �حلر�ض وتت�سمن ��سم 
ونبذة  و�سفته  �لوظيفي  وم��رك��زه  �ملخالف  �ل�سخ�ض 

عن �ملخالفة وكذلك �جلز�ء �ملوقع.
�ملهند�ض  ��ست�سافها  رم�سانية  جل�سة  يف  ذل��ك  ج��اء 
�ل�����س��ي��خ ���س��امل ب���ن ���س��ل��ط��ان �ل��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����ض د�ئ����رة 
من  نخبة  بح�سور  �خليمة  ب��ر�أ���ض  �مل���دين  �ل��ط��ري�ن 

رجال �لأعمال . 
و�أكد �لزعابي �ن �ل�سوق �ملايل  �لمار�تي يعد �لأ�سرع 
من���و� ع��ل��ى م�����س��ت��وى �ل�����س��رق �لأو�����س����ط  ومي��ث��ل بيئة 
مبينا  �خلارجية  �لأم���و�ل  ل��روؤو���ض  جاذبة  ��ستثمارية 
�أن تطبيق نظام �حلوكمة قبل ثالث �سنو�ت �ساهم  يف 
�ل�سيطرة على �ملخالفات مبا جعلها تنخف�ض من 70 
خمالفة يف 2015 �ىل 4 خمالفات فقط يف 2016 

ثم �ىل خمالفة و�حدة يف 2017  . 
�ل���دويل �خل��ا���ض مبمار�سة  �لبنك   ومب��وج��ب  تقرير 
�أن�سطة �لأعمال 2017  تبو�أت �لمار�ت  �ملركز �لأول 
عربيا �ذ قفزت 8 درجات يف �لرتتيب �لدويل و�حتلت 

مركز� متقدما �سمن �أف�سل 20 دولة كما تبو�أت �ملركز 
و�لر�بع  �ل�سر�ئب  دفع  �سهولة  حمور  يف  عامليا  �لأول 
وتو�سيل  �لبناء  تر�خي�ض  ��ستخر�ج  �سهولة  يف  عامليا 
خدمات �لكهرباء و�لتا�سع يف حماية �مل�ستثمرين و11 

عامليا يف حمور �سهولة ت�سجيل �مللكية.
 ووفقا لعبيد �لزعابي نف�سه فاإن نظام قانون �سندوق 
ر�أ�ض مال �خلاطر يعزز مكانة �لدولة �سمن موؤ�سر�ت 
�ل�ستثمار  ت�سجع  رئي�سية  �أد�ة  لكونه  �لعاملي  �لبتكار 
�جلديدة  �لأف��ك��ار  على  �لقائمة  �مل�����س��اري��ع  يف  ل�سيما 
و�مل��ب��ت��ك��رة   وي�����س��ه��ل ع��م��ل �مل��ب��ت��ك��ري��ن وج����ذب روؤو�����ض 

�لأمو�ل �ىل �لدولة ويدعم �مل�سروعات �ل�سغرية .
وح����ذر �ل���زع���اب���ي م����ن  �ل��ت��ع��ام��ل م���ع �ل��و���س��ط��اء غري 

�ملالية  �لأور�ق  هيئة  من  �لرتخي�ض  على  �حلا�سلني 
و�ل�سلع لفتا �ىل �أن �حل�سول على قرو�ض من �سركة 
�لو�ساطة  خارج نطاق �لتنظيم �لقانوين عرب �لتد�ول  
يكون  �ملك�سوف  على  �سر�ء  عمليات  و�ج��ر�ء  بالهام�ض 

�سببا يف حدوث خ�سائر فادحة .
و�أعرب �لرئي�ض �لتنفيذي لهيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�سلع 
عن جاهزية �لهيئة حلماية حقوق �مل�ستثمرين ل�سيما 
يف  �سكاوى �ملنازعات �لتي حتدث مع �سركة �لو�ساطة 
�ل�ساأن خالل  بهذ�  �سكوى  �ىل �سرورة  تقدمي  منبها 

. به  �لخطار  تاريخ  من  يوما   30
�ل�سركات  يف  �ل�ستثمار  �أهمية   على  �لزعابي  و���س��دد 
�مل�ساهمة �ملدرجة يف �أ�سو�ق �لأور�ق �ملالية ملا لذلك من 

جملة مكا�سب يح�سل عليها �مل�ستثمر مفادها  �مل�ساركة 
جمل�ض  لع�سوية  و�لرت�سح  �لعمومية  �جلمعيات  يف 
جدول  م��و���س��وع��ات  وم��ن��اق�����س��ة   و�ل��ت�����س��وي��ت  �لإد�رة 
�ل�سركة  �د�ء  �لأرب�����اح وم��ت��اب��ع��ة  �لأع���م���ال  وت��وزي��ع��ات 

ومقا�ساة  جمل�ض �لإد�رة .   
تعتزم  �سليم   ��ستثماري  ق���ر�ر  �ت��خ��اذ  �أج���ل  م��ن  وق���ال 
لتوعية  �لوطني  �مل�سروع  �ط��الق  �سبتمرب  يف  �لهيئة  
ل�سغار  �ل��وع��ي  لتعزيز  �ملالية  ب��الأ���س��و�ق  �مل�ستثمرين 
وتنمية  �ملالية  بالأ�سو�ق  �لعهد  وحديثي  �مل�ستثمرين 
كافة  بالأ�سو�ق  �ملتعاملني  لدى  �ل�ستثمارية  �لثقافة 
مو�كبة ملا طر�أ من حتديث وتطور يف �لأ�سو�ق �ملالية 

ودخول �سر�ئح  جديدة  . 

االإمارات  م�سرف  ر�سيد  درهم  مليار   322.4
املركزي من العمالت االأجنبية خالل مايو

•• اأبوظبي -وام: 

 322.4 �لأجنبية  �لعمالت  م��ن  �مل��رك��زي  �لإم����ار�ت  م�سرف  ر�سيد  بلغ 
مليار درهم خالل �سهر مايو �ملا�سي بزيادة قدرها 5 مليار�ت درهم تقريبا 
�أبريل �لذي بلغت فيه �لأ�سول �لجنبية  %1.5 مقارنة مع �سهر  بن�سبة 
�أ�سدرها  �لتي  �لح�����س��اء�ت  �ح��دث  ح�سب  وذل��ك  دره��م  مليار   317.44

�مل�سرف �م�ض.
�رتفاع  نتيجة  �مل��رك��زي  للم�سرف  �لأجنبية  �لأ���س��ول  يف  �ل��زي��ادة  وج���اءت 
مليار   147.85 من  باخلارج  �لبنوك  لدى  و�لود�ئع  �مل�سرفية  �لأر�سدة 

درهم يف �سهر دي�سمرب �ملا�سي �إىل 215.66 مليار درهم يف نهاية مايو .
حتى  �ملحفوظة  �لجنبية  �ملالية  �لأور�ق  قيمة  �نخفا�ض  تو��سل  حني  يف 
149.34 مليار درهم �إىل  تاريخ �ل�ستحقاق يف فرتة �ملقارنة نف�سها من 
101.46 مليار درهم و�لأ�سول �لأجنبية �لأخرى من 13.72مليار درهم 
�مل�سرف  �أ�سول  �جمايل  كان  �سهر مايو.  نهاية  درهم يف  �ىل 5.29 مليار 
�ملركزي قد و�سلت خالل �سهر مايو �إىل 382.1 مليار درهم بزيادة قدرها 
�لعام 2016 و�لذي بلغت  دي�سمرب من  مع  مقارنة  درهم  مليار   17.65
فيه 364.45 مليار درهم . ويت�سح من �ح�ساء�ت �مل�سرف �ملركزي �رتفاع 
بند �لنقد و�لأر�سدة �مل�سرفية خالل مايو �إىل 130.54 مليار درهم كما 
ز�د بند �لود�ئع لدى �مل�سرف �إىل 95.1 مليار درهم يف حني �نخف�ض بند 
�ل�ستثمار�ت �ملحفوظة حتى تاريخ �ل�ستحقاق �إىل 150.62 مليار درهم 
وكذلك بند �لقرو�ض و�ل�سلف �إىل 3.2 مليار درهم و بند �أ�سول �أخرى �ىل 

. درهم  مليار   2.61

�سعر �سلة خامات "اأوبك" ي�سل اإىل 44.46 دوالرا
•• فيينا -وام: 

�ل�  " �أن �سعر �سلة خاماتها  " �أوب��ك  �ل��دول �مل�سدرة للنفط  �أعلنت منظمة 
13 و�سل يوم �أم�ض �لأول �إىل 44.46 دولر للربميل مقارنة ب�سعر يوم 

�جلمعة �ملا�سي �لذي و�سل �إىل 44.58 دولر للربميل .
وت�سم �سلة خامات "�أوبك" - �لتي تعد مرجعا يف م�ستوى �سيا�سة �لإنتاج 
- خام مربان �لإمار�تي وخام مزيج �سحارى �جلز�ئري و�لإير�ين �لثقيل 
�لليبي  �ل�سدر  وخ��ام  �لكويتي  �لت�سدير  وخ��ام  �لعر�قي  �خلفيف  و�لب�سرة 
�لعربي  �لقطري و�خل��ام  �لبحري  �لنيجريي و�خل��ام  وخام بوين �خلفيف 
وربيع  �لأنغويل  �لفنزويلي مري�ي وجري��سول  و�خلام  �ل�سعودي  �خلفيف 

�خلفيف �لغابوين و�أورينت �لكو�دوري.

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/1434  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-ريفا ديجيتال منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/�ور�نو�ض لل�سفر و�ل�سياحة ���ض.ذ.م.م  وميثله:حممد �سلمان ح�سن �ل�سابري 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية  قد 
 %9 و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  دره��م   )٢٠4.6٧٥( وق���دره  مبلغ 
بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ  من 
بالقاعة  �ل�ساعة 8.٣٠ �ض  �ملو�فق ٢٠١٧/٧/٢  �لح��د  ي��وم   لها جل�سة  .وح��ددت  كفالة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   Ch1.C.14

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/1865  جتاري جزئي
�لقامة مبا  �ملال جمهول حمل  �حمد حممد عبد�هلل  / ١-خديجة  عليه  �ملدعي  �ىل 
بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك  �لعربي �ض.م.ع قد  �ملدعي/�لبنك  �ن 
�تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )٥٥.٢8٣.٧٣( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي 
�ملحاماة و�لفائدة �لقانونية ١٢% من تاريخ �ل�ستحقاق يف:٢٠١٧/٢/١4 وحتى �ل�سد�د 
بالقاعة  �ل�ساعة 8.٣٠ �ض  �ملو�فق ٢/8/٢٠١٧  �لربعاء  يوم   لها جل�سة  .وح��ددت  �لتام 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   Ch1.C.13
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، علما 

بانه مت �حالة ملف �لدعوى من مكتب �د�رة �لدعوى �ىل حمكمة �لتجارية �جلزئية .
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/1184  جتاري كلي 

�ىل �خل�سم �ملدخل / ١- موؤ�س�سة �نرت�سيل موؤ�س�سة فردية وميثلها مالكها �ل�سيد/ جميل 
�حمد حممد عز�م ٢- جميل �حمد حممد ح��ز�م  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي - �ض م ع وميثله : جابر ر��سد حممد جابر ر��سد �ل�سالمي - قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )٥6٥٧٠٠.١6( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لز�م �ملدعي عليهما بالغر�مة �لتاأخريية بو�قع 
9% وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة يوم  �لثنني  �ملو�فق ٢٠١٧/٧/٣ �ل�ساعة ٣٠.9 
�ض بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، علما بانه 

مت �حالة ملف �لدعوى من مكتب �د�رة �لدعوى �ىل حمكمة �لتجارية �جلزئية .
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  �لدعوى 2017/1121  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / ١- عي�سى �لنوبي �سامل )�سامن( جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
م�سرف �لمار�ت �ل�سالمي �ض.م.ع وميثله:جابر ر��سد حممد جابر ر��سد �ل�سالمي قد �أقام 
يوؤديا  بان  و�لتكافل  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك 
للمدعي مبلغ وقدره )١٠١٣4٧8.6٣( درهم و�لز�م �ملدعي عليهما بالغر�مة �لتاأخريية بو�قع 
9% وذلك �عتبار� من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
)و�عالنك بان �ملحكمة قد قررت �لعدول عن قر�ر �ل�سطب و�عادة �لدعوى لرول �جلل�سة(.   
 Ch 2.E.21 وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق ٢٠١٧/٧/٣ �ل�ساعة 9.٣٠ �ض بالقاعة
�و  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  �لدعوى 2017/15  دعاوى م�شتعجلة جتارية

�ىل �ملدعي عليه / ١- مطعم زعل �ض.ذ.م.م ٢- زعل �سلطان �حمد لوتاه ٣- توريكانديل 
م��و���س��ى ع��ب��د�هلل جم��ه��ويل حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن �مل���دع���ي/ ي��و���س��ف ن��ي��الب��و نتومال 
وميثله:نا�سر مال �هلل حممد غامن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة ب�سفة 
م�ستعجلة بفر�ض �حلر��سة �لق�سائية على �ملدعي عليها �لوىل وتعيني حار�ض ق�سائي 
ل�ستالمها و�د�رتها وحت�سيل غلتها حلني �نتهاء �لنز�ع و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت 
لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق ٢٠١٧/٧/9 �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة Ch 1.B.6 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  �لدعوى 2017/1159  جتاري كلي

�ن  ��سباك م��ك��دوم جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا  �مل��دع��ي عليه / ١- حممد  �ىل 
�أقام  قد  �ملازمي  نا�سر  �سالح  علي  وميثله:�حمد  منري  حممد  �ن�ض  �ملدعي/ 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )ثالثة 
ماليني درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة ١٢% من تاريخ 
�ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام.   وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق ٢٠١٧/٧/١٠ 
�أو من  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   Ch 2.E.22 بالقاعة  �ل�ساعة 9.٣٠ �ض 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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املال والأعمال
االحتاد للطريان الهند�سية تدخل يف �سراكة مع "دي اإت�ض اإل" لتعزيز لوج�ستيات خدمات ال�سيانة واالإ�سالح والتجديد

ارتفاع املوؤ�ضر بن�ضبة 1.56 % خالل �ضهر يونيو

موؤ�سر بنك اأبوظبي االأول النطباع اأ�سحاب الرثوات يوا�سل ارتفاعه

•• اأبوظبي-الفجر: 

وّقعت �سركة �لحتاد للطري�ن �لهند�سية، 
و�لإ�سالح  �ل�سيانة  م��زود خلدمات  �أك��رب 
و�ل��ت��ج��دي��د ل��ل��ط��ائ��ر�ت �ل��ت��ج��اري��ة على 
تفاهم  مذكرة  �لأو���س��ط،  �ل�سرق  م�ستوى 
يف  �مل��ت��خ�����س�����س��ة  �إل"،  �إت���������ض  "دي  م����ع 
ملجموعة  و�لتابعة  �للوج�ستية  �خلدمات 
للتعهيد  �إل،  �إت�����ض  دي  ب��و���س��ت  دوي��ت�����س��ه 
�للوج�ستيات  ع��م��ل��ي��ات  ل��ك��اف��ة  �خل���ارج���ي 
�ل��د�خ��ل��ي��ة ل��ل�����س��رك��ة.   ومب���وج���ب ذلك، 
�إل" �إد�رة �ملخازن  �إت�ض  "دي  �سوف تتوىل 
و�لتخطيط  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل��ن��ق��ل  وح����رك����ات 
بذلك  �ملرتبطة  �لتوريد  �سل�سلة  لعمليات 
ل�سركة  �ل��رئ��ي�����س��ي  �ل��ت�����س��غ��ي��ل  م���رك���ز  يف 
�ل��ه��ن��د���س��ي��ة يف مطار  ل��ل��ط��ري�ن  �لحت�����اد 

�أبوظبي �لدويل. 
ويلكن�سون،  ج��ي��ف  ق���ال  �ل�����س��دد،  وب���ه���ذ� 
ل��الحت��اد للطري�ن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ض 

مبثابة  �لت��ف��اق  ه��ذ�  "نعترب  �لهند�سية: 
ف���ر����س���ة م���رب���ح���ة ل��ل��ج��م��ي��ع ل��ي�����ض فقط 
لالحتاد للطري�ن �لهند�سية ودي �إت�ض �إل 
فح�سب، بل كذلك لعمالئنا حول �لعامل 
�لذين �ستتم خدمتهم ب�سورة �أكر كفاءة 

ا". و�أكر فاعلية من حيث �لتكلفة �أي�سً
وقال د�فيد كري�سما�ض، �لرئي�ض �لتنفيذي 
ل�سركة دي �إت�ض �إل ملنطقة �ل�سرق �لأو�سط 
�ل�سر�كة  ه���ذه  مت��ث��ل  وت��رك��ي��ا:  ورو���س��ي��ا 
مك�سباً جتارياً هاماً ل�سركة دي �إت�ض �إل يف 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. �إننا نتمتع 
ر����س��خ��ة م���ع �لحت�����اد للطري�ن  ب��ع��الق��ة 
�سيانة  ����س���ت���و�����س���ل  �ل���ت���ي  �ل���ه���ن���د����س���ي���ة، 
على  �جلديدة  �سر�كتنا  وتقوم  طائر�تنا. 
�ل��ع��الق��ة، م��ا يوفر  ل��ه��ذه  �لأ���س�����ض �ملتينة 
من  و�ل�ستفادة  �جلهود  لت�سافر  فر�ساً 
مو�طن �لقوة �لفريدة �لتي يتمتع بها كل 
طرف من �أجل تعزيز �لكفاءة و�لربحية.   
�سل�سلة  �أن لأد�ء وحلول  و�أ�ساف: ل ريب 

مهام  فعالية  على  كبري  ت��اأث��ري  �ل��ت��وري��د 
و�سوف  و�لتجديد.  و�لإ���س��الح  �ل�سيانة 
ت�����س��اع��د خ���رب�ت���ن���ا وخ���دم���ات���ن���ا �لحت�����اد 
قدماً  �مل�����س��ي  يف  �ل��ه��ن��د���س��ي��ة  ل���ل���ط���ري�ن 
باأهد�فها  و�ل���وف���اء  روؤي��ت��ه��ا  حتقيق  ن��ح��و 
�ساأن حتويل  �ل�سرت�تيجية بكفاءة. ومن 
و�لإ�سالح  �ل�سيانة  خدمات  لوج�ستيات 
و�لتجديد �أن ي�ساعد �ل�سركة يف �ملحافظة 
على تناف�سيتها �ليوم و�ل�ستمر�ر يف بناء 

�لقدر�ت من �أجل �مل�ستقبل.  
�سل�سلة  لوج�ستيات  تكون  �أن  �ملقرر  وم��ن 
يف  �لنمو  لتلبية  للتو�سع  قابلة  �ل��ت��وري��د 
�ل�سيانة و�لإ�سالح و�لتجديد كما  قطاع 
�سيكون بالإمكان تعديلها لتلبي �ملتطلبات 
�ل��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة. وع����رب تقدمي 
�للوج�ستيات،  ومر�قبة  تخطيط  خدمات 
فعالة  عمليات  بذلك  �إل  �إت�����ض  دي  توفر 
بالحتاد  �خل��ا���س��ة  �ل��ت��وري��د  �سل�سلة  �إىل 
فيها  مت��ث��ل  و�ل��ت��ي  �لهند�سية  ل��ل��ط��ري�ن 

�لتخزينية  لل�سعة  �لتخطيط  ع��م��ل��ي��ات 
عن�سر�ً  �ملت�سقة  �ملخزون  �إد�رة  و�سيا�سات 
رئ��ي�����س��ي��اً.  وم��ن ���س��اأن ذل��ك �أن ي���وؤدي �إىل 
من  و�ل�ستجابة  �لتنفيذ  ف���رت�ت  تقليل 
�ملخزونات  ل�ستالم  فعالة  عمليات  خالل 
�ملهام  ل��ك��اف��ة  �أد�ء  م���وؤ����س���ر�ت  وت��ط��ب��ي��ق 
�إىل  و�إ���س��اف��ًة  و�لتخزينية.  �للوج�ستية 

حت�سني �لإج��ر�ء�ت، �سوف تقدم دي �إت�ض 
�لت�سميم  على  �لتغيري�ت  �لعديد من  �إل 
�خل���ا����ض مب��خ��زن �لحت�����اد �حل�����ايل، عرب 
و�إن�ساء  بالفعل  �ملتاحة  �مل�ساحة  حت�سني 
خمزن خارج حدود �ملطار ميكنه ��ستيعاب 
�مل���خ���زون���ات �ل�����س��روري��ة وت��خ��زي��ن قطع 

�لغيار.   

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلن بنك �أبوظبي �لأول، �أكرب بنك يف دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة و �أحد �أكرب �ملوؤ�س�سات �ملالية يف �لعامل، 
�ل���رو�ت،  �أ���س��ح��اب  �نطباع  موؤ�سر  نتائج  �أح���دث  ع��ن 
�سهر  يف   1054.52 ع��ن��د  �رت���ف���اع���اً  ���س��ج��ل  و�ل�����ذي 
مايو  �سهر  يف  يونيو �حلايل مقارنة مع 1038.28 

�ملا�سي.
�سجل  حيث  متو��سلة؛  �إيجابية  نتائج  �ملوؤ�سر  ي�سهد 
يف  و�نخفا�ساً   1.56% بن�سبة  �رتفاعاً  �ل�سهر  ه��ذ� 
�أ�سحاب  �نطباع  موؤ�سر  ملجل�ض  وفقاً  وذلك  �لت�سخم، 
�أخ��رى يف حتقيق  �ل��رو�ت، و�ساهمت عو�مل رئي�سية 
هذ� �لرتفاع، كتدفق �ل�سياح �إىل دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، وخا�سة �لقادمون من �ل�سني، يف �لوقت �لذي 
�أثر فيه �نخفا�ض �أ�سعار �لنفط ومدر�ء �مل�سرتيات �سلباً 
على �ملوؤ�سر. وعلى �لرغم من ذلك، ماز�ل �لتفاوؤل يف 
نحو  تتطلع  �ل�سركات  �أن  كما  كبري�ً،  �لأع��م��ال  جم��ال 

�لقت�ساد �لإمار�تي بنظرة �إيجابية.
ومت �إطالق موؤ�سر �نطباع �أ�سحاب �لرو�ت، �لذي يعد 

�لأول من نوعه يف �لإمار�ت ومنطقة �ل�سرق �لأو�سط 
و�سمال �أفريقيا، يف �سهر يناير 2017، بالتعاون مع 

و�سركة جر�يل  و�لبحوث  للدر��سات  �إيب�سو�ض  �سركة 
لدى  �ل�سائد  �لنطباع  قيا�ض  بهدف  وذل��ك  للتاأمني، 
�مل�ستثمرين �لأثرياء يف �سوق �لإمار�ت من منظورهم 
�لعام  لنطباعهم  موؤ�سر�ً  وميثل  و�لعملي،  �ل�سخ�سي 
عن �ل�سوق بناًء على �لعو�مل �لأ�سا�سية و�لقت�سادية 
نظر  وج��ه��ات  �إىل  �مل��وؤ���س��ر  نتيجة  و��ستندت  �ل��ر�ه��ن��ة. 
�ملجال،  ه���ذ�  �ل��ف��ك��ر يف  رو�د  م���ن  ن��خ��ب��ة  ت�����س��م  جل��ن��ة 
�لرو�ت"  �أ�سحاب  �نطباع  "موؤ�سر  جمل�ض  وي�سكلون 

�لذي يتاألف من �خلرب�ء و�لأثرياء بن�سبة 60%. 
�ل���در�����س���ة ع��ل��ى ث��الث��ة جم����الت رئي�سية  و�ع��ت��م��دت 
�سملت: �لتفاوؤل �لذي ي�سهده �سوق �لإمار�ت، توقعات 
�لنمو يف �ملجالت ذ�ت �لعالقة، و�خليار�ت �ل�ستثمارية 
�ملوؤ�سر�ت  ب��ني  م��ا  �ل��در����س��ة  ه��ذه  وجتمع  �ل�سخ�سية. 
�لرئي�سية لل�سوق، كالناجت �ملحلي �لإجمايل و�لت�سخم 
وموؤ�سر�ت �لأ�سهم و�أ�سعار �ل�سلع �لأ�سا�سية، �إىل جانب 
�مل��وؤ���س��ر�ت لكل ق��ط��اع، مب��ا يف ذل��ك �ل��ق��ط��اع �لعقاري 

و�ل�سياحة و�لتجارة و�لتي متثل ما ن�سبته 40%.

�ضمانا ل�ضفافية الت�ضعرية وتعزيزًا لثقة امل�ضتهلك 
اقت�سادية دبي جتوب �سوق الذهب بدبي وحتاور 

امل�ستهلكني والتجار حول عمليات ال�سراء 
•• دبي-الفجر: 

توجه قطاع �لرقابة �لتجارية وحماية �مل�ستهلك يف �قت�سادية دبي �إىل �سوق 
�ل��ذه��ب ب��اإم��ارة دب��ي يف زي���ارة خا�سة ل��الط��الع على �ل�����س��وق، و�ل��ت��ح��اور مع 
و�لأملا�ض.  �لذهب  �سر�ء  عمليات  يف  �ملتبعة  �لآلية  حول  و�لتجار  �مل�ستهلكني 
وتاأتي هذه �خلطوة �سمن �جلهود �لتي يبذلها �لقطاع للتاأكيد على �سمان 
ثبات ت�سعرية �لذهب يف منافذ �لبيع بالتجزئة، وتعزيز �ل�سفافية يف جتارة 
�ملبارك، ورغبة  �نتهاء �سهر رم�سان  بيع و�سر�ء �لذهب وبالأخ�ض مع قرب 

�مل�ستهلكني ب�سر�ء �لذهب بالتز�من مع �لحتفال بعيد �لفطر �ملبارك. 
يف  �مل�ستهلك  حماية  ب��دور  �مل�ستهلكني  توعية  على  �لرتكيز  �لزيارة  و�سملت 
�لن�سائح  وتقدمي  �ل�سكاوى،  وج��ود  ح��ال  �لتو��سل  باآليات  و�لتعريف  دب��ي، 

�ل��ذه��ب و�لملا�ض،  ���س��ر�ء  �ل��ع��ام��ة ع��ن 
ب��ل��وح��ة عر�ض  �ل��ت��ع��ري��ف  ج��ان��ب  �إىل 
�ملوجودة  �لإلكرتونية  �لذهب  �أ�سعار 
ب�سكل  حتديثها  يتم  �لتي  �ملحالت  يف 
�ليوم  يف  م�����ر�ت   4 مب���ع���دل  ت��ل��ق��ائ��ي 
�ل���و�ح���د ب���ال���ت���و�زي م���ع �ل��ت��غ��ري�ت يف 
ي�سمن عدم  عاملياً مما  �لذهب  �أ�سعار 
�لتالعب وثبات �لأ�سعار على م�ستوى 
جميع �ملنافذ.  وعلى نحو مت�سل، قال 
�لرقابة  �إد�رة  مدير  �لعو�سي،  �أحمد 
ي�سعى  دب���ي:  �قت�سادية  يف  �لتجارية 
�إىل  �لزيار�ت  هذه  خالل  من  �لقطاع 
توطيد �لعالقة بني �لتاجر و�مل�ستهلك 
ع��رب زي����ارة �ل��ت��ج��ار وت��ع��ري��ف��ه��م بدور 

حماية �مل�ستهلك، و�لتذكري على �أهمية �للتز�م بعر�ض �أ�سعار �أوز�ن �لذهب 
�لذهب  عيار  بذكر  �لفاتورة  تف�سيل  على  و�حلر�ض  �ملخ�س�سة،  �ل�سا�سة  يف 
ل�سهاد�ت  �مل�ستهلك  �ملرتبطة، و�سرورة منح  �لأخ��رى  و�لتفا�سيل  �لوزن  مع 
ت�سنيف �لأملا�ض و�لأحجار �لكرمية �ل�سادرة من �جلهات �ملخت�سة بالإمارة. 
و�أ�ساف �لعو�سي: تهدف �للوحات �لإلكرتونية �خلا�سة بعر�ض �أ�سعار �لذهب 
�إىل توفري �لر�حة للم�ستهلكني ورفع �ل�سفافية و�لتاأكد على �سالمة �ل�سوق 
من �ملمار�سات �خلاطئة �أو �لتالعب يف جمال جتزئة �ملجوهر�ت باإمارة دبي، 
تناف�سية  من  ويعزز  �لأع��م��ال،  بو�قع  �مل�ستهلك  ثقة  من  يرفع  �ل��ذي  �لأم��ر 
و��ستد�مة �سوق �لذهب يف �إمارة دبي ودولة �لإمار�ت عموماً، �لذي يعد و�حد�ً 
من �لأ�سو�ق �لأكر جذباً للم�ستهلكني �سو�ء كانو� من �ملقيمني �أو �ل�سياح .  
و�أ�سار �لعو�سي �إىل �أن هذه �لزيارة مبثابة تاأكيد على �أهمية جتارة �لذهب 
وتاأثريها يف �لن�ساط �لقت�سادي �لعام لإمارة دبي، منوهاً حر�ض �قت�سادية 
دبي على �لتاأكد من مز�ولة هذ� �لقطاع �حليوي لأعماله وفق �أعلى درجات 

�لتناف�سية و�ل�سفافية يف تقدمي �خلدمات. 

العقد  ت�سوية  �سعر  للربميل  45.76 دوالرا 
االآجل خلام عمان يف بور�سة دبي للطاقة 

•• دبي-وام:

بلغ �سعر ت�سوية �لعقد �لآجل خلام عمان � ت�سليم �أغ�سط�ض �ملقبل � لدى تد�وله 
يف بور�سة دبي للطاقة �م�ض 45.76 دولر �أمريكي للربميل �لو�حد عند 
�ل�ساعة 12:30 بالتوقيت �ملحلي 08:30 بتوقيت غرينت�ض فاقد� 0.04 
دولر مقارنة ب�سعر ت�سويته �أم�ض �لول. وتهدف بور�سة دبي للطاقة � وهي 
�أول بور�سة دولية يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط لعقود �لطاقة �لآجلة و�ل�سلع � 
�إىل تزويد �سركات �إنتاج �لنفط و�ملتد�ولني و�لعمالء �ملهتمني بالأ�سو�ق �لتي 

تقع �سرق �ل�سوي�ض باأ�سعار تت�سم بال�سفافية للنفط �خلام .

•• اأبوظبي-الفجر: 

 " ح�سل بنك �لحت��اد �لوطني على �جلائزة �لأوروب��ي��ة 
�لإجن��از يف جمال �جلودة " �لفئة �ملا�سية لعام 2017 
م��ن ق��ب��ل �جلمعية �لأوروب���ي���ة لأب��ح��اث �جل����ودة وذلك 
ت��ق��دي��ر�ً لإجن�����از�ت �ل��ب��ن��ك �مل��ت��ع��ددة ومت��ي��زه يف جودة 

�خلدمات.
�أجنوم  ط��ارق  �ل�سيد  �جلائزة  ت�سلم  �لبنك  عن  ونيابة   
�لحتاد  بنك  لدى  �جل��ودة  �إد�رة  ومدير  �لرئي�ض  نائب 
�ملنا�سبة  ب��ه��ذه  �أق��ي��م  �ل���ذي  ، وذل���ك يف �حل��ف��ل  �لوطني 
طارق  �ل�سيد  ع��ل��ق  �ملنا�سبة  وب��ه��ذه  ل��ن��دن.  يف  م���وؤخ���ر�ً 
�أف�سل  "ي�ستمر بنك �لحت��اد �لوطني يف توفري  �أجن��وم 
�سعد�ء  �إن��ن��ا  �ل��ق��ط��اع��ات.  جميع  يف  للعمالء  �خل��دم��ات 
ون��ح��ن نفخر  �مل��رم��وق��ة  �جل��ائ��زة  ه��ذه  باحل�سول على 

باأن بنك �لحت��اد �لوطني قد مت تكرميه على �مل�ستوى 
�مل��وؤ���س�����س��ات و�ل�سركات  �ل��ع��دي��د م��ن  ب��ني  �ل����دويل م��ن 
�لتابعة  �للجنة  وتقوم  �ملجالت".  خمتلف  يف  �ملرموقة 
�ملوؤ�س�سات  باختيار  �جلودة  لأبحاث  �لأوروبية  للجمعية 
معايري  على  ب��ن��اًء  وذل��ك  �ل��ع��امل  م�ستوى  على  �لفائزة 
��ستطالعات  نتائج  له وعلى  �لتابع  �لأد�ء  منوذج جودة 
�جلائزة  على  �حلائزة  �ملوؤ�س�سات  ع��دد  بلغ  وق��د  �ل���ر�أي. 
�لدولية " �لإجن��از يف جمال �جل��ودة " لهذ� �لعام 53 
 " �إن �جلائزة �لدولية  38 دولة خمتلفة.  موؤ�س�سة من 
�لإجن��از يف جمال �جلودة " �لفئة �ملا�سية لعام 2017 
يف  �لقطاعات  خمتلف  من  �ل�سركات  �أف�سل  �إىل  متنح 
�أفريقيا و �ل�سرق �لأو�سط و�لتي  �أ�سيا،  �أمريكا،  �أوروب��ا، 
�لرتقاء  يف  �ل�ستمر�ر  مع  خدماتها  تقدمي  يف  تتفوق 

مب�ستوى رفيع يف خدمات �جلودة.

••  راأ�س اخليمة-الفجر:

�لتنمية  د�ئ���رة  رئي�ض   – �لقا�سمي  ك��اي��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  ��ستقبل 
مقر  للدولة، يف  �لز�ئر  �ل�سيني  – �لوفد  �خليمة  بر�أ�ض  �لقت�سادية 
�لد�ئرة �لرئي�ض لبحث �سبل تعزيز جمالت �ل�ستثمار بني جمهورية 

�ل�سني �ل�سعبية و�إمارة ر�أ�ض �خليمة. 
�أحمد عبيد �لطنيجي - نائب �ملدير �لعام -  مثل وفد �لد�ئرة �سعادة 
وحممد �ملحمود - مدير �إد�رة دعم �لأعمال وتطويرها - وناثان هانرت 
من  ع�سو�ً   12 �ل�سيني  �لوفد  مّثل  بينما  �لأع��م��ال،  تطوير  خبري   -
مقاطعتي فوجيان وبينجتان ي�سم م�سوؤولني حكوميني ورجال �أعمال 

ير�أ�سهم �ل�سيد هونغ جيك�سو - نائب حاكم مقاطعة فوجيان. 

بحث �لطرفان �أثناء �للقاء �سبل تعزيز �لعالقات �لقت�سادية بني ر�أ�ض 
طريق  عن  �لإم���ارة  يف  �ل�سيني  �ل�ستثمار  وتطوير  و�ل�سني  �خليمة 
لبناء  �ل�سيني  �لتجاري  �لقطاع  ج��ذب  �ساأنها  م��ن  ت�سهيالت  تقدمي 

قو�عد ��ستثمارية و�قت�سادية يف �لإمارة.
�ل�سر�كات  ك��اي��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل��د�ئ��رة  رئي�ض  ث��ّم��ن  جهته  وم��ن 
�جلمهورية  م��ع  �مل��ت��ي��ن��ة  ع��الق��ت��ه��ا  �سيما  ول  �لأج��ن��ب��ي��ة  �لق��ت�����س��ادي��ة 
�ل�سينية باعتبارها �أحد �أهم �سركاء دولة �لإمار�ت عموماً و�إمارة ر�أ�ض 
�خليمة خ�سو�ساً، موؤكد� على �مل�سافة �لتي قطعتها �لإمارة يف م�سرية 
�لتقدم يف �ملجالت �لقت�سادية و�لتجارية و�ل�سياحية، وحر�سها على 
�لدور  و�أهمية  �خلا�ض،  �لقطاع  وتو�سيع  �لأجنبية  �ل�ستثمار�ت  زيادة 
�لذي توؤديه �ل�سر�كة �ل�سينية يف تطوير �لبنية �لقت�سادية �مل�ستد�مة 

يف �لإمارة، متمنيا حتقيق مزيد من �لتعاون بني �لطرفني.
كما عر�ض خبري �لأعمال ناثان هانرت مقطعاً مرئياً عن مميز�ت �إمارة 
جمهورية  ��ستثمار�ت  ون�سبة  �قت�سادها،  تطور  ومر�حل  �خليمة  ر�أ�ض 
�لقت�سادي،  �لنمو  عجلة  دف��ع  يف  �أث��ره��ا  وم���دى  �لإم����ارة  يف  �ل�سني 
عن  ترويجياً  مرئيا  مقطعاً  جهته  من  �لز�ئر  �لوفد  ��ستعر�ض  بينما 
و�ل�ستثمارية،  �لقت�سادية  �مل�ساريع  و�أب���رز  �ل�سينيتني،  �ملقاطعتني 
�لتعاون مع �لإم��ارة مبا يعود بالنفع على  موؤكدين رغبتهم يف تعزيز 

�لبلدين. 
ويف �خلتام �سكر �ل�سيد هونغ جيك�سو �لد�ئرَة �لقت�سادية على ح�سن 
�لتعاون  ج�سور  م��د  �سبيل  يف   و�ل��ب��ارزة  �ملخل�سة  و�جل��ه��ود  �ل�سيافة، 

متوقعا نتائج متميزة ومب�سّرة م�ستقبال. 

بنك االحتاد الوطني يح�سل على اجلائزة االأوروبية جائزة "االإجناز يف جمال اجلودة" الفئة املا�سية 

اقت�سادية راأ�ض اخليمة ت�ستقبل وفدا �سينيا ملناق�سة فر�ض اال�ستثمار 

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

  �عالن الئحة تنفيذ رقم 04/03018/2017 / �شكني   
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 03/00992/2015  �شكني- �يجار�ت بالن�شر

�ىل �ملنفذ �سده : �جنايت خلدمات �د�رة �ملن�ساآت - �ض ذ م م 
جمهول حمل �لقامة   

 حيث تقدم طالب �لتنفيذ: كابيتل �نف�ستمنت �نرتنا�سيونال - �ض ذ م م   
 �ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي بالتي:

م  م��ن ٢٠١١١/٥/٣  �ملطالبة  ف��رتة  ع��ن  �مل�ستحق  �لي��ج��ار  ب��دل   -١
وحتى ١٧/6/٢٠١٥ 

٢-  �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�سة ع�سر 
يوم من تاريخ �لن�سر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة 

�ملبينة �سوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه.
 �د�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

  �عالن الئحة تنفيذ رقم 04/03250/2017 / جتاري    
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/09361/2016  جتاري - �يجار�ت بالن�شر

 �ىل �ملنفذ �سده:رويال بارتر �لقاب�سة - �ض ذ م م   جمهول حمل �لقامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ :  كابيتل �نف�ستمنت �نرتنا�سيونال - �ض ذ م م 

 �ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي بالتي:
للمدعية  وت�سليمها  �لج��رة  �سد�د  لعدم  �ملوؤجرة  �لعني  باخالء  عليها  �ملدعي  بالز�م   -١

خالية من �سو�غلها كاأثر من �ثار �حلكم بالخالء 
�مل�ستحقة بال�سافة لر�سوم �خلدمات عن �لفرتة من ٣/٢٠١6/9  �لقيمة �ليجارية   -٢

وحتى تاريخ �لخالء �لفعلي بو�قع مبلغ وقدره ٧٠٠.٠٠٠ درهم كاأجرة �سنوية 
٣-  و�لز�مها بان توؤدي للمدعية مبلغ ٥9.٥96.٢١ درهم قيمة فو�تري ��ستهالك �لكهرباء 
و�ملياه وتكييف �لهو�ء عن �لفرتة من ٢٠١6/٥/٣٠ حتى تاريخ ٢٠١6/١٢/١٣ وما ي�ستجد 

منها حتى تاريخ �لخالء �لفعلي 
4- ر�سوم �خلدمات عن �لفرتة  من ٢٠١6/9/٣ وحتى تاريخ �لخالء �لفعلي بو�قع مبلغ 

٢١٠.٠٠٠ عبارة ر�سوم �خلدمات �سنويا 
٥- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ �لن�سر 
ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �سوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�سب لتنفيذه

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
�إعادة �عالن ح�شور �ملدعي عليه بالن�شر 

يف �لدعوى 02/04047/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : عبد�هلل �بر�هيم �سلطان عبد�لكرمي �ملر  

وتامكوي�ست �نرتتينمنت - �ض ذ م م 
 مبا �أن �ملدعي : مي للعقار�ت - �ض ذ م م   

قد �أقام �سدكم �لدعوى ٠٢/٠4٠4٧/٢٠١٧ /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - �نه تر�سد بذمة �ملدعي عليه مبلغ ٣894١ درهم كقيمة �يجارية م�ستحق حتى 

تاريخ �لخالء �حلا�سل بتاريخ ٢/٢١/٢٠١6 
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ 696 درهم وذلك عن ر�سوم �لتربيد طبقا للبند 

رقم ١4 من بنود عقد �ليجار 
مطالبة مالية- �ن �لعقد ت�سمن �لن�ض على  غر�مة �رتد�د كل �سيك مبلغ ١٠٠٠ وقد �رتد عدد 

)٣( �سيك دون �سرف وذلك طبقا للبند رقم ١٢ من �سروط عقد �ليجار 
عقد  �لغاء  غر�مة  عن  وذل��ك  دره��م   ٣٠69٧ مبلغ  ب�سد�د  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م   - مالية  مطالبة 

�ليجار قبل �نتهاء فرتة وذلك طبقا للبند رقم 4 من مالحظات عقد �ليجار 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�سائية �إعادة �عالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم �لثنني �ملو�فق ٢٠١٧/٧/٣ 
�ل�ساعة ٣.٠٠ م   �مام �للجنة �لق�سائية )�للجنة �ل�ساد�سة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر 
مركز ف�ض �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�سري مدة �مل�سافة �ىل ثالثة �يام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت   . �لن�سر  تاريخ  من 

وم�ستند�ت . 

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/616  جتاري جزئي

�لقامة  خ��روب جمهول حم��ل  �سعيد  ١-خ��ال��د حممد   / �مل��دخ��ل  �ىل �خل�سم 
�سالح  جعفر  مكي  وميثله:عبد�لكرمي  بري�ض   �سمري  �ملدعي/حممد  �ن  مبا 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )٢٠٣.٣١4.٣8(
�ملو�فق  �لربعاء  ي��وم   لها جل�سة  .وح��ددت  �لتام  �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ 
٢٠١٧/٧/٥ �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  �لدعوى 2017/1220  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / ١- �ساه �سيد ��سد �هلل جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �مل�سرف 
ح�سن  وميثله:�بر�هيم  ����ض.م.ع  )�مل�سرف(  �خلارجية  و�لتجارة  لال�ستثمار  �لعربي 
�ملدعي عليه مببلغ  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  �ملال قد  �بر�هيم 
وقدره )٧9٢.4٧9( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة ١٢% من تاريخ 
�ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.   وحددت لها 
Ch 2.E.21 لذ�  جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق ٢٠١٧/٧/٣ �ل�ساعة 9.٣٠ �ض بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد 
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�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       �إعادة �إعالن بالن�شر

   فـي  �لدعوى 2017/1734  جتاري جزئي
جمهويل  جرجومة  عبد�ملجيد  ع��ب��د�هلل   -٢ �ل�سام  ليايل  ١-مطعم   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�سركة �لم��ار�ت لتجارة �ملو��سي و�للحوم ومنتجاتها ذ.م.م 
ملف  �سم  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  لوتاه  عبد�لرحمن  علي  وميثله:ح�سني 
�لنز�ع رقم:٢٠١٧/4٠٠ نز�ع جتاري �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )6٢.٧8٢( 
وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %١٢ و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم 
�ض   ٠8.٣٠ �ل�ساعة   ٢٠١٧/٧/١٠ �مل��و�ف��ق  �لثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  �ل��ت��ام.  �ل�سد�د 
بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
�أيام على �لأقل ، ويف  ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       �إعادة �إعالن بالن�شر

   فـي  �لدعوى 2017/1729  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-فوؤ�د عبد�لرز�ق عبود خ�سري رحمه جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/م�سرف �لمار�ت �ل�سالمي �ض.م.ع وميثله:ر��سد عبد�لرز�ق حممد تهلك قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )١4٥٢8٣.٧6( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د 
بالقاعة  �ل�ساعة ٠8.٣٠ �ض  �ملو�فق ٢٠١٧/٧/٣  �لثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت   . �لتام 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�سور  Ch 1.C.12 لذ� 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

       �إعادة �إعالن بالن�شر
   فـي  �لدعوى 2017/1631  جتاري جزئي

������ض.ذ.م.م وميثلها  للتجارة  �م  �ي��ه  ����ض  �ن��د  �م  �ي��ه  ����ض  �مل��دع��ي عليه / ١-���س��رك��ة  �ىل 
مديرها/�سامويل �سكاريا �سكاريا جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�سركة تاجننت 
عليك  �أق���ام  ق��د  �لعبدويل  حممد  ع��ب��د�هلل  وميثله:ح�سن  �����ض.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات 
درهم   )6٢.١١٠( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
�ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %١٢ و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
بالقاعة  �ل�ساعة ٠8.٣٠ �ض  �ملو�فق ٢٠١٧/٧/٣  �لثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت   . �لتام 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�سور  Ch 1.C.12 لذ� 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/1913  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-�بيك�ض خلدمات �لتموين بالوجبات �لغذ�ئية ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/�ل�سركة �لعربية �لمريكية للتكنولوجيا - �ر�متك  وميثله:منى 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�سباغ  يو�سف  عبد�لعزيز  �حمد 
�ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )٧8.4٢8/١٢( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف 
�ل�سد�د  �لتاأخريية بو�قع ١٢% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى  و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة �سم ملف �لنز�ع رق��م:٢٠١٧/٢8٣ جتاري 
بالقاعة  ���ض   8.٣٠ �ل�����س��اع��ة   ٢٠١٧/٧/١٢ �مل��و�ف��ق  �لرب���ع���اء  ي���وم   جل�سة  ل��ه��ا  .وح����ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.14

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       �إعادة �إعالن بالن�شر

   فـي  �لدعوى 2017/1596  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-تي ��ض �سوهي للنقليات ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/�سانديجاره لنقل �ملو�د بال�ساحنات �لثقيلة قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )١4٥٠٠٠( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة 
 ٠8.٣٠ �ل�ساعة   ٢٠١٧/٧/4 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  كفالة.  بال  �ملعجل 
�ض بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي 

�لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  �لدعوى 2017/1135  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / ١- �ساركو �نرتنا�سيونال للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة موؤ�س�سة فردية وميثلها 
)�سامن  �سلوم   �ل  علي  عبد�لكرمي  �ل�سيدة/هبة   -٢ �سلوم  �ل  علي  عبد�لكرمي  مالكها/هبة 
�ملدعي/ م�سرف �لم��ار�ت �ل�سالمي �ض.م.ع  �ن  ب�سامن �سخ�سي( جمهول حمل �لقامة مبا 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك  �ل�سالمي قد  ر��سد  ر��سد حممد جابر  وميثله:جابر 
بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لتكافل مببلغ وقدره )66١886.٠٥ درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لز�م �ملدعي عليهما بالغر�مة �لتاأخريية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
بالقاعة  �ل�ساعة 9.٣٠ �ض  �ملو�فق 6/٢٠١٧/٧  لها جل�سة يوم �خلمي�ض  �لتام.   وح��ددت  �ل�سد�د 
Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  �لدعوى 2017/1257  جتاري كلي

�ن  �لقامة مبا  ن�سيب عبد�هلل مبارك جمهول حمل  ١- عبد�هلل   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/ بنك دبي �ل�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:بدر حممد علي �لقرق قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة ب�سم ملف �لنز�ع رقم:١٠١١ ل�سنة ٢٠١٧ نز�ع 
جتاري �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )٢6.9١6.469.٣( 
درهم مع �لز�مه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم 
�لثنني �ملو�فق ٢٠١٧/٧/٣ �ل�ساعة 9.٣٠ �ض بالقاعة Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  �لدعوى 2017/1147  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / ١- توفيق حممد توفيق ٢- نان�سي توفيق حممد توفيق رباط ٣- 
بنك م�سر )فرع  �ملدعي/  �ن  �لقامة مبا  �ل�سيد عثمان جمهويل حمل  �حمد  ط��ارق 
دبي( وميثله:بدر حممد علي �لقرق قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها بعد �سم ملف 
يوؤدو�  ب��ان  و�لتكافل  بالت�سامن  علهيم  �ملدعي  بالز�م  �حلكم  رق����م:449/٢٠١٧  �لنز�ع 
للمدعي مبلغ )٢.٠٥٣.١٥4.8٣( درهم مع عائد تاأخري ١% �سهريا و�لفائدة �لقانونية 
١٢% �سنويا من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق ٢٠١٧/٧/٣ �ل�ساعة 9.٣٠ �ض بالقاعة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية



ي��ذك��ر �أرم��ان��دو ���س��ولر- ل��ي��ز�م��ا، ب��اح��ث م��ن معهد 
هذ�  يف  ي�����س��ارك  مل  للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�ض 
�ل��ع��م��ل: )����س���ار ب��ا���س��ت��ط��اع��ة �ل��ن��ا���ض ف���ج���اأة زي����ادة 
�إنتاجيتهم. باإمكانهم بناء �أنظمة كان من �مل�ستحيل 

�سابقاً بناوؤها(.
�ملربجمني  لغري  �مل�ستقبل  يف  �ملقاربة  ه��ذه  �ستتيح 
و���س��ف ف��ك��رة ل��ربن��ام��ج ب��ك��ل ب�����س��اط��ة و�ل�����س��م��اح له 
بروك�سميدت،  م�����ارك  ي��و���س��ح  ح�����س��ب��م��ا  ب��ب��ن��ائ��ه��ا، 
مركز  يف   DeepCoder م���ب���ت���ك���ري  �أح�������د 
�ململكة  يف  كامربيدج  يف  للبحوث(  )مايكرو�سوفت 

�ملتحدة.
�لتحليل  ُت��دع��ى  تقنية   DeepCoder يعتمد 
�أ�سطر  بجمع  ج��دي��دة  ب��ر�م��ج  تطوير  �ل��ربجم��ي: 
���س��ف��رة م���اأخ���وذة م��ن ب��ر�م��ج ق��ائ��م��ة، ع��ل��ى غ���ر�ر ما 
ي��ق��وم ب��ه �مل��ربم��ج �أح���ي���ان���اً. ب��ع��د ت���زوي���ده بالئحة 
لكل  �ملتوقعة  و�لنتائج  له  �سُتقّدم  �لتي  باملعطيات 
�أجز�ء   DeepCoder تعّلم  �ل�سفرة،  من  جزء 
�ل�سفرة �ل�سرورية للح�سول على �لنتيجة �لنهائية 

�ملرجوة.

مزايا
بالبقاء  ��سطناعي  ل��ذك��اء  �ل�سماح  م��ز�ي��ا  �إح���دى 
طليقاً على هذ� �لنحو �كت�سابه �لقدرة على �لبحث 
ب�������دق�������ة �أك��������رب 

وم���دى �أ���س��م��ل م��ن �مل��ربم��ج �ل��ب�����س��ري، م��ا يتيح له 
بطريقة رمبا ل تخطر  �ل�سفرة معاً  جمع م�سادر 
ع��ل��ى ب���ال �لإن�������س���ان. ع����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ي�ستخدم 
قو�عد  لتح�سني  �لآيل  �لتعّلم   DeepCoder
بيانات �ل�سفرة، �لتي ي�ستمد منها �سفرته، وترتيب 

�لأجز�ء وفق تقييمه فائدتها �ملحتملة.
�أك��رب من  ب�سرعة  �لنظام  يعمل هذ�  لذلك،  نتيجة 
بر�مج   DeepCoder �ب��ت��ك��ر  ف��ق��د  ���س��اب��ق��ي��ه. 
�لأنظمة  �حتاجت  ح��ني  يف  �لثانية،  م��ن  �أج���ز�ء  يف 
�أ�سطر  ت��ر�ك��ي��ب  ت��خ��ت��رب  ك��ي  �إىل دق��ائ��ق  �ل�����س��اب��ق��ة 
�ل�سفرة �لكثرية و�ملختلفة قبل جمعها معاً يف �سفرة 
 DeepCoder توؤدي �لغر�ض �ملطلوب. وملا كان
عليها  يعتمد  �لتي  �ل�سفرة  من  تر�كيب  �أي��ة  يتعّلم 
كل  يف  �أد�وؤه  فيتح�سن  منا�سبة،  غ��ري  و�أي��ه��ا  فاعلة 

مرة يحّل م�ساألة جديدة.

تطبيقات
لهذه �لتكنولوجيا تطبيقات حمتملة عدة. يف عام 
ما�سات�سو�ست�ض  معهد  يف  باحثون  ط��ّور   ،2015
فريو�سات  تلقائياً  ي�سلح  ب��رن��اجم��اً  للتكنولوجيا 
�لكمبيوتر با�ستبد�ل �أ�سطر فاعلة من بر�مج �أخرى 
�أن  بروك�سميدت  ويوؤكد  �خلاطئة.  �ل�سفرة  باأ�سطر 
بر�مج  بناء  �إىل حد كبري  ت�سّهل  �مل�ستقبلية  �لن�سخ 
معلومات  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  روت��ي��ن��ي��ة 
�أو  �لإلكرتونية  �ملو�قع  من 
ت�سنيف تلقائياً مثاًل �سور 

�ملربجمون  يحّرك  �أن  دون  من  )في�سبوك(  موقع 
�لب�سر �إ�سبعاً. 

�إمكانات  ت�����س��اه��م  ���س��ولر-ل��ي��ز�م��ا: )رمب����ا  ي��و���س��ح 
�لتكنولوجيا  من  �لنوع  هذ�  يقدمها  �لتي  �لأمتتة 
�ل�سروري  �جلهد  مقد�ر  كبري  حد  �إىل  خف�ض  يف 

لتطوير �سفرة(.
لكنه ل يعتقد �أن هذه �لأنظمة �ست�سلب �ملربجمني 
�أمتتة  يف  �ل��ربجم��ي  �لتحليل  جن��اح  فمع  عملهم، 
�لربجمة،  م��ل��اًل يف عملية  �لأك���ر  �لأج����ز�ء  بع�ض 
ي�ستطيعون  �مل��ربجم��ني  �أن  ���س��ولر-ل��ي��ز�م��ا  ي�����س��ّدد 

تخ�سي�ض وقتهم لعمل �أكر تعقيد�ً.
 DeepCoder يف �لوقت �لر�هن، تقت�سر قدرة
على حّل حتديات �لربجمة �لتي ت�سمل نحو خم�سة 
�أ�سطر من �ل�سفرة. ولكن مع لغة �ل�سفرة �ملنا�سبة، 
ُتعترب هذه �لأ�سطر �خلم�سة كافية لتطوير بر�مج 

معقدة �إىل حد ما.
يختم �سولر-ليز�ما: )ُيعترب تطوير �سفرة كبرية 
دفعة و�حدة عملية �سعبة، بل غري منطقية. ُتبنى 
�ل�سفر�ت �لكبرية بجمع �لكثري من �أجز�ء �ل�سفرة 

�ل�سغرية معاً(.

)كاناري  �سركة  تذكر  )مل  ت��اأم��ني  �سركة  ق��ّدم��ت 
�سبيت�ض( ��سمها لكنها تقول �إنها )�سركة �أمريكية 
�ل�سحية  �ل���رع���اي���ة  جم�����ال  يف  ت��ع��م��ل  ���س��خ��م��ة 
�لهاتفية  �مل��ك��امل��ات  م��الي��ني  م��ئ��ات  و�ل���ت���اأم���ني(( 
ُجِمعت على مر 15 �سنة، وتر�فقت مع معلومات 
وخلفيته  م��ّت�����س��ل  ل���ك���ل  �ل���ط���ب���ي  �ل���ت���اري���خ  ع����ن 

�لدميغر�فية.
)كاناري  ت��ق��ول  �ل��ب��ي��ان��ات،  ��ستعمال  خ���الل  م��ن 
�سبيت�ض( �إن �أنظمتها �حل�سابية �ستحّدد �ملوؤ�سر�ت 
مُتّيز بني �سخ�ض م�ساب مبر�ض  �لتي  �ل�سوتية 
موؤ�س�ض  يذكر  م�ساب.  غري  �سخ�ض  وب��ني  معنّي 
ت�سّمم  ق���د  ���س��رك��ت��ه  �إن  �أد�م������ز  ج��ي��ف  �ل�����س��رك��ة 

عن  �سوتية  م��وؤ���س��ر�ت  لر�سد  �حل�سابي  �لنظام 
ت�سعى  ك���ذل���ك  ���س��ه��ري��ن.  خ����الل  �ل���زه���امي���ر  د�ء 
�ل�سركة �إىل �إيجاد موؤ�سر�ت �سوتية على �لكتئاب 

و�ل�سغط �لنف�سي وع�سر �لقر�ءة.
يقول �ملدير �لتنفيذي هري �أوكونيل �إن طريقة 
على  �لنهاية  يف  �ستتوقف  �لتكنولوجيا  ��ستعمال 

�سركة  ت��دي��ر  �سبيت�ض(.  )ك��ان��اري  �سركة  ع��م��الء 
عياد�ت  �لت�سالت  بيانات  قّدمت  �لتي  �لتاأمني 
�لنقا�سات  و�رت��ب��ط��ت  �أي�����س��اً،  �أم��ريك��ي��ة  �سحية 
يف  �لتكنولوجيا  با�ستعمال  �لآن  حتى  �حلا�سلة 
�لعياد�ت للم�ساعدة يف ت�سخي�ض تلك �ل�سطربات 

مثاًل.
��ستعمال  �ح���ت���م���ال  ع���ن  �أوك���ون���ي���ل  ���ُس��ئ��ل  ح���ني 
يف  �ل��ت��اأث��ري  �أو  �مل��ّت�����س��ل��ني  لفح�ض  �لتكنولوجيا 
�إن ذلك �ل�ستعمال )ميكن  �أق�ساط �لتاأمني، قال 

تنظيمه(.
من  دون���وف���ان  كايتلني  لفتت  نف�سه،  �ل�����س��ي��اق  يف 
)�مل��وؤ���س�����س��ة �لأم���ريك���ي���ة �ل��وط��ن��ي��ة ل���ل���دف���اع عن 
�ملر�سى(: )نريد �أن نحمي خ�سو�سية �ملر�سى يف 
هذ� �ملجال حتديد�ً. �ساأ�سعر بالقلق من ��ستعمال 
يدرك  قد ل  �إ�سابة  ت�سخي�ض  �أو  لتعقب  �لتقنية 

�ملري�ض وجودها(.
باأ�سعار  �لأم���ريك���ي  �ل��رع��اي��ة  )ق���ان���ون  ي�سمح  ل 
�ملر�سى من  بحرمان  �لتاأمني  ل�سركات  معقولة( 
�لتكاليف  زي��ادة  من  ومينعها  �ل�سحية  �لتغطية 
عند وجود �إ�سابة �سابقة، لكن ميكن �أن يتغري هذ� 
�لو�سع يف عهد �لرئي�ض �لأمريكي دونالد تر�مب 
�لرعاية  قانون  مفعول  ي�سري  �أن  قبل  �جلديد. 
يف �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة �لأم��ريك��ي��ة، ك��ان��ت �سركات 
�لتاأمني حترم �مل�سابني بالباركن�سون و�لزهامير 

من �لتغطية �ل�سحية.
ماري(  �سانت  )كلية  م��ن  �سنايدر  �ساندي  تقول 
يف )نوترد�م(، �إنديانا، �إننا �كت�سفنا �أثر �ملوؤ�سر�ت 

�لع�سبية  �ل�سطر�بات  يف  �ل�سوتية 
منذ فرتة طويلة. 

�أو  �ل��ك��الم  ت��ر�خ��ي  �إىل  م��ث��اًل  �لباركن�سون  ي���وؤدي 
�سعف �لأ�سو�ت �لت�سمعية غالباً. لكن بد�أ �لنا�ض 
حديثاً ي�ستك�سفون قدرة تعليم �لآلت على ت�سهيل 

�لت�سخي�سات �لطبية.
�مل�سكلة  م��ع  �سبيت�ض(  )ك���ان���اري  ���س��رك��ة  تتعامل 
����س��ت��ن��اد�ً �إىل ب��ي��ان��ات و����س��ع��ة ب���دل �لت���ك���ال على 
جمموعة  )لدينا  �أد�م���ز:  يقول  طبية.  معطيات 
مر�سى  لأ�سخا�ض  �ل�سوتية  �مللفات  من  و��سعة 

ب�ساطة  بكل  نكت�سف  �أن  ويجب  �أ�سحاء  و�آخ��ري��ن 
يف  و�مل��وج��ات  �ل�سوت  م�ستوى  على  �لخ��ت��الف��ات 
طبياً  ح�ساً  �لعملية  هذه  تتطلب  ل  �مللفات.  تلك 
بل حتتاج �إىل قدرة على معاجلة �لإ�سار�ت وتعليم 

�لآلت.
ل��ك��ن مل ي��ق��ت��ن��ع �جل��م��ي��ع ب��ه��ذه �مل���ق���ارب���ة. يقول 
ماك�ض ليتل من جامعة )�أ�ستون( يف )برمنغهام(، 
ب��ري��ط��ان��ي��ا: )�أ����س���ّك ب��اجل��ه��ود �ل��ت��ي ت�����س��ّدق بكل 
بيانات  ب��ج��م��ع  �لك��ت��ف��اء  ن�ستطيع  �أن��ن��ا  ���س��ذ�ج��ة 

�إ�سافية(.

موؤ�ضرات �ضوتية من مكاملاتك الهاتفية

برامج حتدد و�سعك ال�سحي عن طريق �سوتك

)ابتعدوا اأيها الب�ضر! �ضاأتوىل اأنا ذلك(... اكت�ضب نظام تعّلم اآيل القدرة على كتابة �ضفرته اخلا�ضة.
ي�ضتطيع نظام ُيدعى DeepCoder، طّوره باحثون من )مايكرو�ضوفت( وجامعة كامربيدج، اأن يحّل 
بناء  النا�ض  على  املقاربة  هذه  وُت�ضّهل  الربجمة.  م�ضابقات  يف  املعتمد  النوع  من  الأ�ضا�ضية  التحديات 

برامج ب�ضيطة من دون معرفة كيفية كتابة ال�ضفرات.

هل يعرّب �ضوتك عن و�ضعك احلقيقي؟ ُتطّور ال�ضركة الأمريكية املبتدئة )كاناري �ضبيت�ض( اأنظمة 
ح�ضابية مبنية على مفهوم التعّلم العميق للتاأكد من ميل النا�ض اإىل الإ�ضابة با�ضطرابات ع�ضبية 

مثل الباركن�ضون اأو الزهامير عرب الإ�ضغاء اإىل �ضوتهم بكل ب�ضاطة.
 ا�ضتعملت ال�ضركة بيانات م�ضدرها مثري للجدل: مكاملات هاتفية مع �ضركة للتاأمني 

ال�ضحي.

نظام DeepCoder .. الذكاء 
اال�سطناعي يكتب �سفرته اخلا�سة!

�ساعة ذكية ت�سحن
 من حراة اجل�سم

 
�إذ� كنت و�حد�ً من �ملالك �حلاليني لل�ساعات �لذكية، �لذين يجدون �أن �سحن 
�ساعاتهم �لذكية على �أ�سا�ض يومي مهمة �ساقة، فقد تكون مهتماً ب�ساعة ذكية 
جديدة ل حتتاج �إىل �إز�لتها من �أجل �سحنها، فهي ت�ستخدم فقط حر�رة �جل�سم 

لتجديد �لطاقة.
ت�ستخدم  وه��ي   ،Matrix Powerwatch تدعى  �لذكية  �ل�ساعة  ه��ذه 
�ل�سا�سة  ع��ل��ى  ت��ع��ر���ض  �أن��ه��ا  ك��م��ا  ب��ط��اري��ت��ه��ا،  ل�سحن  �حل���ر�ري���ة  �لتكنولوجيا 
�لتي يولدها جم�سك، ف�ساًل عن مقد�ر  �لكهربائية  �لطاقة  �لرئي�سية مقد�ر 
�ل�سعر�ت �حلر�رية �لتي قمت بحرقها، وهي تقوم كذلك بتتبع ن�ساط �جل�سم، 
وو�سعية �لنمو. فال�ساعة م�سنوعة من �لألومنيوم، كما �أنها تعد �أي�ساً مقاومة 

للماء بحيث ت�ستطيع �ل�سمود يف مياه بعمق ي�سل �إىل 50 مرت�ً.

عل�م وتكن�ل�جيا
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فــن عــربـــي

تيم ح�سن يح�سم قراره 
بالن�سبة لرم�سان 2018

الكوميديا املوجودة يف الفيلم هي ر�ضالته احلقيقية

اأكرم ح�سني: )بنك احلظ( جتربة لها �سمات خا�سة ال تت�سابه مع غريها
�حلظ(؟ )بنك  لتجربة  حما�ستك  �سبب  • ما 

- ع��ن��دم��ا ُع���ر����ض ع��ل��ّي �ل��ف��ي��ل��م وج����دت ن��ف�����س��ي �أم���ام 
ب�سكل  ُت��ق��دم  ف��ك��رة  يحمل  مم��ي��ز،  كوميدي  �سيناريو 
خمتلف يف �ل�سينما �مل�سرية، مع فريق عمل قادر على 
جت�سيد �ل�سخ�سيات ب�سكل جيد. عندئذ، مل �أتردد يف 
�ست ب�سدة، ل �سيما بعدما  �ملو�فقة، بل على �لعك�ض حتمَّ
علمت �أن �ملخرج طارق �لعريان �سيتوىل �مل�سروع، فهو 
يحر�ض على �أن تقدم �سركته �أعماًل �سينمائية مهمة 
با�ستمر�ر ولي�ض هدفه �لإير�د�ت فح�سب، ف�ساًل عن 
�ل��ذي تربطني به عالقة  تعاوين مع حممد مم��دوح 

�سد�قة منذ �سنو�ت.
عمل  من  مقتب�ض  �لفيلم  لأن  بالقلق  ت�سعر  �أمل   •

�أجنبي؟
تناولتها  بنك  �سرقة  ففكرة  مقتب�ساً،  لي�ض  �لفيلم   -
�مل�سرية.  �أو  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�سينما  يف  ���س��و�ء  ع���دة  �أف����الم 
)بنك �حلظ( جتربة لها �سمات خا�سة ل تت�سابه مع 
�أجد م�سكلة عموماً يف تقدمي  باأنني ل  غريها، علماً 

فيلم مقتب�ض ول �أترّدد يف �إعالن ذلك.
ثرية  عائلة  �إىل  ينتمي  �لذي  �ملوظف  دور  • قّدمت 

يف �لأحد�ث. �أخربنا عنه.
�لبن  ل��ك��ون��ه  طبيعية  نتيجة  )ع���م���رو(  �سخ�سية   -
�لوحيد �ملدلل لو�لدته فيما و�لده يق�سو عليه طو�ل 
�خللفية  م��ع  متما�سياً  �لأد�ء  ج���اء  ث��م  م��ن  �ل���وق���ت، 
يف  �سعوبة  �أج��د  �سخ�سياً، مل  �لبطل.  فيها  ن�ساأ  �لتي 
له، وخ��الل جل�سات  �لتح�سري  �أو  �ل��دور  �لتعامل مع 
بتفا�سيل  يتعّلق  ما  على  عملنا  و�ملخرج  �ملوؤلفني  مع 
�ل�سخ�سية وردود فعلها يف بع�ض �ملو�قف، ما �ساعد يف 
ت�سهيل �لت�سوير، خ�سو�ساً �أننا �أجنزنا �مل�سروع خالل 

فرتة ق�سرية ن�سبياً.
• تعر�ست لنتقاد�ت بعد ت�سريحك باأن �لفيلم ل 

يحمل ر�سالة.
�ل���ك���وم���ي���دي���ا  ف������ع������اًل،   -

يف  �ملوجودة 

�لفيلم هي ر�سالته �حلقيقية، لأنه يهدف �إىل �إ�سحاك 
�مل�ساهد وهو �أحد �أدو�ر �لفن. فعاًل، نحن بحاجة �إىل 
�أعمال كوميدية با�ستمر�ر، وثمة �أفالم قدمية حملت 
�لبع�ض  لنتقاد  م��ربر�ً  �أج��د  ل  ل��ذ�  نف�سها.  �لر�سالة 

و�أوؤكد �أن �لكوميديا هي �لهدف �لوحيد من �لعمل.
�لفيلم  �لأقنعة يف حملة  • كيف وجدت فكرت ظهور 

�لدعائية؟
�أُ�ساأل  ول  �خت�سا�سي  من  لي�ستا  و�لدعاية  �ملل�سق   -
ووجدتها  �ل��ع��ري��ان  ط���ارق  للمخرج  �ل��ف��ك��رة  عنهما. 
ج���ي���دة وغ����ري م���األ���وف���ة، و�ل���ه���دف م��ن��ه��ا ����س���ّد �نتباه 
�جلمهور للبحث عن �لأبطال، ف�ساًل عن �أنها منا�سبة 
يت�سّمنها  �ل��ت��ي  �لكرتونية  �ل��وج��وه  لأن  ل��الأح��د�ث، 
حماولة  خالل  ونرتديها  �لفيلم  يف  موجودة  �ملل�سق 

�سرقة �لبنك.
�لتي  و�لإي��ر�د�ت  �لفيلم  طرح  توقيت  يف  ر�أيك  • ما 

حققها؟
- ل عالقة يل بهذه �لأمور �لفنية، لكني تلقيت ردود 
فعل �إيجابية من �جلمهور �سو�ء عرب مو�قع �لتو��سل 
�لجتماعي �أو يف دور �لعر�ض، وهذ� هو �لأهم بالن�سبة 

�سعرت  ل�����ذ�  �إيّل، 
جنحنا  باأننا 

يف �إي�سال 
فنا  هد

وه�������و 

�ل�سحك خالل مدة �لعمل.
)كلب  ب��ع��د  �ل��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رة  �ل�سينما  يف  ت�����س��ارك   •

بلدي(. هل قررت �لرتكيز يف �لتمثيل؟
�أنني يف جتربة  - يحكمني �ل�سيناريو �جليد. �سحيح 
نف�سي  تقدمي  فكرة  من  متخوفاً  كنت  بلدي(  )كلب 
للجمهور كممثل، لكن رد فعل �جلمهور جعلني �أغري 
ر�أيي، و�أحاول �لتوفيق بني �لتمثيل وعملي �لإعالمي، 
�أو  ���س��و�ء يف �لإذ�ع�����ة  ب��ا���س��ت��م��ر�ر  �أب��ق��ى ح��ا���س��ر�ً  و�أن 

�لتلفزيون.
)�أب�����و  ل���ربن���ام���ج  �جل����دي����د  �مل���و����س���م  ع����ن  • ح���دث���ن���ا 

حفيظة(.
فريق  مع  مبكر�ً  للمو�سم  �لتح�سري  على  حر�ست   -
باأ�سهر،  �ل�سا�سات  على  �نطالقه  ب��د�ي��ة  قبل  �لعمل 
م جديد�ً يف �ملحتوى، ويف طريقة معاجلة  ذلك كي نقدِّ

�لأحد�ث، ويف �ل�سيوف.
�سخ�سيتك  ب���ني  �ل���د�ئ���م  �ل���رب���ط  ي��زع��ج��ك  ه���ل   •

و�سخ�سية )�أبي حفيظة(؟
دلياًل على جناحي  �لأم��ر  �أعترب هذ�  �لعك�ض،  - على 
يف تقدميها. لكن �أرف�ض ح�سري يف هذه �ل�سخ�سية، 
�أو �أن يقال �إنني ل �أملك �لقدرة على تقدمي غريها. 
يحبونها،  ل  �أ�سخا�ض  ثمة  �سخ�سية  كل  �أن  �سحيح 
�ل�سابقة  و�سلتني عن جتاربي  �لتي  �لفعل  ردود  لكن 

كانت جيدة �سو�ء من �جلمهور �أو �لنقاد.

در�ما و�سينما
بعنو�ن  جديدة  در�مية  جتربة  ح�سني  �أك��رم  يخو�ض 
)ه��و وه��ي وه���و(، يذكر يف ه��ذ� �ل�����س��اأن: )�أ���س��ارك يف 

�لعمل مع �سديقي �أحمد فهمي، ومي عمر.
بني  �مل�ساكل  يتناول  �جتماعي،  كوميدي  �مل�سل�سل   
�ليومية.  �حل��ي��اة  تتخللها  �ل��ت��ي  و�مل���و�ق���ف  �لأزو�ج 
���س��ّورن��ا �أخ����ري�ً ج���زء�ً م��ن �لأح����د�ث يف ل��ب��ن��ان، وهي 
�إىل  بالإ�سافة  تقريباً،  �أ�سبوعاً  ��ستغرقت  م�ساهد 
م�سرية،  م������دن  يف  �أخ��������رى  م�������س���اه���د 

و�سننتهي منه قريباً(.
�ل�سينمائية  م�����س��اري��ع��ه  ح����ول 
ح�سني:  ي���ق���ول  �جل����دي����دة 
لكن  م�سروع جديد  )ثمة 
تت�سح  مل  م�����الحم�����ه 
بكامل،  ب�����س��ك��ل  ب���ع���د 
قيد  ي���������ز�ل  ل  �إذ 
فيما  �ل��ت��ح�����س��ري، 
�أن�������س���غ���ل ر�ه���ن���اً 
ت�������س���وي���ر  يف 

م�سل�سلي(.

�ل�سوري تيم ح�سن �أو جبل كبري �لهيبة يقع يف حب زوجة �أخيه �ملتوفى 
ف���ور ق��دوم��ه��ا للعي�ض م��ع��ه��م، ول��ك��ن��ه ي��ح��اول �لن��ت��ق��ام منها خ��وف��اً من 

م�ساركته يف �لإرث.
�أن يتمرد على �سورة �بن �ل��ذو�ت �لذي ظهر فيها  هكذ� قرر تيم ح�سن 

موؤخر�ً يف �أكر من عمل در�مي.

تيم ح�ضن ونادين جنيم كالكيت اآخر مرة
�أعمال در�مية بدء�ً  بعد جناحهما معاً يف ثالثة 

من "ت�سيللو" حتى م�سل�سلهما �لدر�مي �لأخري 
فور  ملحوظاً  جناحاً  حقق  �ل��ذي  "�لهيبة"، 
تيم  �ل�����س��وري  ���س��ّرح  �لأوىل،  حلقاته  �ن��ط��الق 
ل��ن يكرر  �أن���ه  لنو�عم  ح�سن يف ح��دي��ث خ��ا���ض 
و�سيكتفي   2018 رم�����س��ان  يف  م��ع��اً  تعاونهما 
مد�ر  على  �لثنائي  �سهده  �ل���ذي  �لنجاح  ب��ه��ذ� 
ل  وذل��ك حتى  متتالية،  در�م��ي��ة  مو��سم  ثالثة 

ميّله �جلمهور.
حول  م��وؤخ��ر�ً  ن�سرت  �لتي  �لأخ��ب��ار  م��ن  وتعّجب 
��ستعد�ده لعمل در�مي جديد يجمعه باللبنانية 

�ملو�سم  يف  به  للم�ساركة  جنيم  ن�سيب  نادين 
�لرم�ساين لعام 2018.
وي����ق����ول ت���ي���م ح�����س��ن عن 

جن���������������������������اح 

�لهيبة �إنه تلّقى ردود فعل خمتلفة من جمهوره عرب �ل�سو�سيال ميديا، 
�لذي يتابعها بنف�سه ويحر�ض على �لرد على حمبيه من خالل �سفحته 
�لذي �سنع جنوميته  �لتو��سل مع جمهوره  ب�سرورة  �خلا�سة، لإميانه 

وعدم �لنعز�ل عنه.
وي�سري �إىل �أنه �سحك كثري�ً فور مباركات �جلمهور 
زو�جه  تعليقات على م�سهد  �أكرها  كان  �لتي 
�أن هذ�  م��وؤك��د�ً  �لأح���د�ث عليا،  م��ن بطلة 

يعني �سدقية �لعمل وهذ� يكفيه.

اإىل  ع��ودت��ه  ينتظر  ح�ضن  تيم 
م�ضر

وع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن ت��ق��دمي��ه �أك����ر من 
حت�سريه  نفى  �مل�سرية،  باللهجة  عمل 
مل�سل�سل جديد يعود به للدر�ما �مل�سرية، 
�أن هذه �خلطوة ل بد من در��ستها  موؤكد�ً 
جيد�ً حتى ل يقدم عماًل ل يليق بنجاحاته 

�ل�سابقة.
�أنه يعترب  �أخ��رى، �سّرح تيم ح�سن  من ناحية 
�إليه بعد  2017 هو عام �ل�سعادة بالن�سبة  عام 
�لكيالين  وف��اء  �لإعالمية  �إمت��ام عقد قر�نه على 
�لذي �أعلناه منذ فرتة، حيث �سرح �أنه بد�أ 
مبزحة من وفاء �لكيالين عرب 
����س��ت�����س��اف��ت��ه��ا له 
�سمن �إحدى 
�حل���ل���ق���ات 
و�أ����س���ب���ح 

جّد�ً.

روجينا : اأخاف ال�سحر واأطلب 
احلماية منه

عادت �لفنانة روجينا �إىل جمهورها هذ� �لعام 
من خالل �لعمل �لذي �حتل �ملركز �لأول يف 
�لبطولة  لت�سارك  دلهاب  كفر  �مل�ساهدة  ن�سب 
�أمام يو�سف �ل�سريف ب�سخ�سية "زهرة"، �ملر�أة 
بد�فع �حلب،  ولكن  �سريرة  �إىل  تتحّول  �لتي 
وعن �ل�سخ�سية �سئلت روجينا: هل ميكن �أن 

ترتكب �لأخطاء با�سم �حلب؟

ل اأحقق اأحالمي على ح�ضاب الآخرين
يف �ل����ب����د�ي����ة ���س��ح��ك��ت روج���ي���ن���ا وق����ال����ت يف 
ت�سريحات خا�سة �إن زهرة ل ت�سبهها �إطالقاً 
�ل�����س��ري��ر يف  ���س��يء، وع���ن �جل��ان��ب  �أي  ول يف 
�مل�سل�سل تقول �إن �لغاية ترّبر �لو�سيلة، حيث 
ت��رت��ك��ب �لأخ���ط���اء م��ق��اب��ل �حل�����س��ول ع��ل��ى ما 
�أمور  وه��ي  �أحالمها  �أج��ل حتقيق  تريده من 
فهي  �لو�قعية،  �سخ�سيتها  عن  متاماً  بعيدة 
ح�ساب  على  �أحالمها  �إىل  ت�سل  �أن  ميكن  ل 

�لآخرين،
 ولكنها ت�سعى وجتتهد من �أجل �أن حتقق ما 
ول  زه��رة  �أنها ل متلك مكر  وتابعت  تتمّناه، 

�سّرها بل هي �إن�سانة م�ساملة.
�أّما عن �لتاأثري �لذي �أ�سافته �سخ�سية زهرة 
�أّثرت  �لتي  �ل�سخ�سيات  من  �إنها  فتقول  لها 
قبل  �إل  �ل�سخ�سية  ثوب  تخلع  تكن  فلم  بها، 
�لنوم وكانت تطاردها �أي�ساً �أثناء �لنوم وحتى 

يف �ل�ستديو.

اأوؤمن بال�ضحر لهذه الأ�ضباب
و�ل�سعوذة  بال�سحر  توؤمن  كانت  �إن  وعّما 
كما يحدث يف ،تقول �إنها كانت يف �لبد�ية 

ترف�ض �أن تتابع م�ساهدها ل�سعورها بخوف 
�أن �ل�سحر مذكور  �سديد جد�ً منها خا�سة 

بالفعل  وه��ن��اك  �ل��ك��رمي  �ل���ق���ر�آن  يف 
�أ�سخا�ض يوؤذون �لنا�ض من خالل 
باأن  تثق  ك��ان��ت  ل��و  حتى  �ل�سحر 
�إمي��ان��ه��ا ب���اهلل ي��ح��م��ي��ه��ا م���ن �أي 

�سيء.
ك����ذل����ك ك�������س���ف���ت روج����ي����ن����ا عن 
�لفنان  م��ع  بالتجربة  �سعادتها 
فنان  ف���ه���و  �ل�������س���ري���ف  ي���و����س���ف 

متميز،
 وقالت �إن فريق �لعمل بقيادة 
�مل��خ��رج �أح��م��د ن��ادر ج��الل من 
�مل�سل�سل  جعلت  �لتي  �لأ�سباب 

من �أعلى ن�سب �مل�ساهدة.
وكيف ق�ست رم�سان هذ� �لعام، 

�سيدة  �أي  مثل  "بالتاأكيد  �أجابت 
م�سرية، 

�لإف���ط���ار  �أع������ّد وج���ب���ة  �أن  �أح�����ب 
يجمعنا  �أن  كثري�ً  و�أح��ب  بنف�سي 

و�للّمة،  �ل���ك���رمي  رم�������س���ان  ���س��ه��ر 
�أذهب  �أو  �مل�سل�سالت  �أ�ساهد  وبعدها 

�إىل �لت�سوير".

ي��خ��و���ض ال��ف��ن��ان امل�����ض��ري اأك���رم 
ح�ضني جتربة التمثيل جمددًا من 
خالل فيلمه اجلديد )بنك احلظ( 
الذي ا�ضتقبلته دور العر�ض اأخريًا. 
يتحدث اأكرم عن الفيلم وحما�ضته 
على  رده  اإىل  بالإ�ضافة  للتجربة، 
انتقادات واجهت امل�ضروع وجتربته 

يف التمثيل.
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ابتكار رذاذ خا�ض ال�ستئ�سال اأورام الدماغ
نوعها  �لرو�ض يف مدينة كر��سنويار�سك عملية فريدة من  �لعلماء  �أجرى 
لإز�لة ورم خبيث يف �لدماغ، با�ستخد�م رذ�ذ م�سيء، �بتكر خ�سي�سا لهذ� 
�لغر�ض. وقد مت �إعد�د �لرذ�ذ، �لذي ي�سكل �حلم�ض �لنووي �أ�سا�سا له، من 
�لعلماء  مع  بالتعاون  ب�سيبرييا،  كر��سنويار�سك  جامعة  يف  �خل��رب�ء  قبل 

�لكنديني.
ويقوم �لرذ�ذ يف �أثناء �لعملية �جلر�حية باإ�ساءة �أجز�ء �لن�سيج �لتي �أ�سابها 
للورم  ن�سيج  �أ�سغر  �لك�سف عن  �لأطباء من  �لذي ميّكن  �لأمر  �ل�سرطان، 

�خلبيث با�ستخد�م �ملجهر.
وجاء يف بيان �سدر عن وز�رة �ل�سحة �لرو�سية �أن �لتكنولوجيا �جلديدة، 
�لتي �بتكرها �لعلماء �لرو�ض، ُتب�سط عمل �جلر�حني وت�سمح بالتعرف على 
حدود �لورم �خلبيث �حلقيقية. كما �أنها تزيد من فر�ض تعايف �ملري�ض بعد 

�لعملية �جلر�حية.
يف  و�ملتخ�س�ض  �لربوف�سور  �إ�سر�ف  حتت  �جلر�حية  �لعملية  �أجريت  وقد 

جر�حة �أع�ساب �لدماغ، �أندريه نارودوف.
�لإنتاج  �إمكانية  �ل��ر�ه��ن  �ل��وق��ت  يف  �لرو�سية  �ل�سحة  وز�رة  وت��در���ض  ه��ذ� 

�ل�سناعي للرذ�ذ �مل�ستخدم يف تلك �لعملية �جلر�حية.

االإنفلونزا القاتلة.. قطرة دم واحدة ميكن اأن تنقذ حياتك
�لإنفلونز�  مر�سى  يحدد  �أن  ميكن  للدم،  جديد�  �ختبار�  �لباحثون  ط��ور 

�لذين يحتاجون �إىل رعاية طبية م�ستعجلة.
ويتطلب هذ� �لختبار قطرة دم و�حدة فقط، حيث يقي�ض �إ�سار�ت �لإنذ�ر 

�ملبكر للعدوى، �لتي ت�ستهدف �جلهاز �ملناعي يف �لبد�ية.
باملر�سى  �ل��ت��ن��ب��وؤ  ي�ستطيع  �جل��دي��د،  �ل���دم  �خ��ت��ب��ار  �إن  �ل��ب��اح��ث��ون  وي��ق��ول 

�ملعر�سني لتطور �لعدوى �لثانوية �ملميتة، مثل �للتهاب �لرئوي.
�خلطورة"  عالية  �لإن��ف��ل��ون��ز�  �خ��ت��ب��ار  "�سا�سة  �مل�سمى  �لخ��ت��ب��ار  وح�سل 
و�ساعات  �ل��دم  م��ن  قطرة  يتطلب  حيث  �خ���رت�ع،  ب���ر�ءة  على   ،)HIST(
�لعدوى  خلطر  عر�سة  �أك��ر  �لإنفلونز�  مر�سى  ك��ان  ما  �إذ�  للتنبوؤ  قليلة 

�لثانوية �لقاتلة، بدقة تبلغ 91%.
وُط����ّور ه���ذ� �لخ��ت��ب��ار م��ن ق��ب��ل �ل��دك��ت��ور، بيجامن ت��ان��غ، وجم��م��وع��ة من 
�لباحثني، يف معهد Westmead لالأبحاث �لطبية يف �أ�سرت�ليا، حيث 
كان يعمل على تطوير معظم �ملعد�ت �ملتاحة، يف خمترب�ت علم �لأمر��ض.

وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن �لأطباء يف �ل�سابق كانو� قادرين على �إجر�ء �ختبار 
�لدم، للك�سف عما �إذ� كان �ل�سخ�ض م�سابا بعدوى �لإنفلونز� فقط، ولكنهم 

مل يعرفو� ما �إذ� كان عر�سة خلطر �لإ�سابة بالعدوى �لقاتلة.
ويقول �لدكتور تانغ: "�لإنفلونز� ميكن �أن تقتل �ملر�سى يف بع�ض �لأحيان. 
وبالعتماد على �لختبار �ملطور، ميكننا ر�سد �جلهاز �ملناعي عندما يكون 

�جل�سم يف حالة تاأهب �سد �لعدوى �خلطرية �ملهددة للحياة".
و�أ�ساف مو�سحا: "�لإنذ�ر �ملبكر يعني �أن لدينا فر�سة �أكرب لعالج �لعدوى 

�ملر�سية، قبل تف�سيها".
 European جم���ل���ة  يف  ُن�������س���ر  �ل��������ذي  �جل�����دي�����د  �ل���ب���ح���ث  وك�������س���ف 
�ملناعية،  �خلاليا  تطلقها  �لتي  �جلينية  �لرموز  عن   ،Respiratory
ل��ت��ح��ذي��ر �جل�����س��م م���ن ع����دوى خ���ط���رية، ن��اجت��ة ع���ن �لإ����س���اب���ة بفريو�ض 

�لإنفلونز�.
و�أو�سح �لباحثون �أن �لختبار �سيكون مفيد� خالل �حلالت �حلرجة، حيث 

ل يوجد لقاح فعال ل�ساللة جديدة من فريو�ض �لإنفلونز�.

؟ الأزهر  جامعة  تاأ�ض�ضت  • متى 
- يف �لقاهرة عام 970م

؟  الهند  يف  املقد�ض  النهر  ا�ضم  • ما 
-نهر �لغاجن

؟ الألب  جبال  يف  قمة  اأعلى  • ما 
- مون بالن

؟ الهنغاريني  يتكلمها  التي  اللغة  • ماهي 
- �ملجرية 

؟ تريانيا  عا�ضمتها  التي  البلدة  • ماهي 
 �ألبانيا 

؟ وليلة  ليلة  األف  ق�ض�ض  ت�ضم  ق�ضة  • كم 
- 264ق�سة 

�لذهب. مباء  تكتب  كانت  و  �جلاهلي  �ل�سعر  يف  �لقدمية  �لق�سائد  �أو  �ملعلقات  هي  • �ملذهبات 
�لرنان. �لأ�سفر  ��سم  �لذهب  على  يطلقون  كانو�  قدمياً  • �لعرب 
. ذهب  �إىل  �لرت�ب  يحول  باأنه  �لقدمي  �لتاريخ  يف  ��ستهر  • قارن 

. بالقري�ط  �ملا�ض  و  باجلر�م  يوزن  • �لذهب 
�لذهب. تر�ب  هو  �لترب  �أن  و  �لزبرجد  هو  ثان  �أ�سم  له  • �لزمرد 

�لو�حدة. �لثانية  يف  مرة   )32( حو�يل  جناحها  تهز  • �لذبابة 
وحدها. لها  �ملتو�فر  �ملاء  لي�سبح  لها  �ملجاورة  �لنباتات  به  تقتل  �سماً  تفرز  �لنباتات  • بع�ض 

مرت. كيلو  ن�سف  بعد  على  �لإن�سان  ر�ئحة  ي�سم  • �لفيل 
�ملر�ض. ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  • �لن�سور 

. �لذبابة  �لع�سفور  هو  �لعامل  يف  ع�سفور  • �أ�سغر 
ثانية.  30 بلغ  �لعامل  يف  م�سرحية  وقت  • �أق�سر 
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ال�ضبانخ 
 readers م���وق���ع  �أو����س���ح 
�أن  �لأم����ري����ك����ي،   digest
�ل�سبانخ  �أن  �أثبتت  �لدر��سات 
�لورقية  �خل�������س���ر�و�ت  م���ن 
�لتي لها كثري من �لفو�ئد يف 
�لوقاية من مر�ض �ل�سكري، 
وتعد و�حدة من �خل�سر�و�ت 
�لتي ثبت �أنها تقلل من خطر 
�ل�سكري  مب��ر���ض  �لإ����س���اب���ة 
وت�ساعد على خف�ض م�ستوى 

�ل�سكر يف �لدم.
�أكر من وجبة و�حدة  ي�ستهلكون  �لذين  �لأ�سخا�ض  �أن  �لدر��سات  و�أك��دت 
من �ل�سبانخ يوميا، وغريها من �خل�سر�و�ت �لورقية، ت�ساعد على خف�ض 
�لذين  بالأ�سخا�ض  مقارنة   ،14% بن�سبة  �ل�سكر  مبر�ض  �لإ�سابة  خطر 

تناولو� �أقل من ن�سف طبق يف �ليوم.
كاملاغن�سيوم  �مل���ع���ادن  م���ن  " و�ل��ع��دي��د   k " ب��ف��ي��ت��ام��ني  غ��ن��ي��ة  و�ل�����س��ب��ان��خ 
و�ل���ف���ولت و�ل��ف��و���س��ف��ور و�ل��ب��وت��ا���س��ي��وم و�ل���زن���ك، ك��م��ا �أن��ه��ا م�����س��در جيد 
للربوتني وزياك�سانثني �ملو�د �لكيميائية �لنباتية، وجمموعة من مركبات 
�لفالفونويد، وعلى �لرغم من �أن �ل�سبانخ م�سدر غني بالكال�سيوم، �إل �أن 
�حتو�ءها على حم�ض �لأك�ساليك مينع �مت�سا�ض �جل�سم للكال�سيوم، ولكن 
من �ملمكن �أن تغلي �ل�سبانخ ملدة دقيقة و�حدة للحد من مادة �لأك�ساليك 

و��ستفادة �جل�سم بالكال�سيوم.

ك�سفت �لأبحاث �جلديدة �أن �لأ�سخا�ض �لذين ينامون يف �لوقت 
نف�سه كل ليلة، يتمتعون ب�سحة جيدة وجناح �أكرب يف �حلياة.

�أن  �لن�ساء،  وم�ست�سفى  بريغهام،  م�ست�سفى،  يف  �لعلماء  ووج��د 
روتني �لنوم �ليومي، يعد مفتاح �لنجاح.

 61 عند  �لبيولوجية،  و�لإيقاعات  �لنوم  على  �لباحثون  وركز 
بالعتماد  ي��وم��ا،   30 مل��دة  ه���ارف���ارد،  كلية  يف  �جلامعيني  م��ن 
�لأد�ء  م��ع  �لبيانات  ق��ارن��و�  ث��م  �ليومية،  �ل��ن��وم  م��ع��دلت  على 

�لأكادميي.
وكان لدى معظم �لطالب، �لذين يتبعون �أمناطا غري منتظمة 
�أدنى من غريهم. كما �أنهم مييلون  يف �لنوم، متو�سط درجات 
�لنعا�ض،  ويكافحون  �لأح��ي��ان،  م��ن  كثري  يف  قيلولة  �أخ���ذ  �إىل 
ب�سبب �لإفر�ز غري �لنظامي لهرمون �مليالتونني، �لذي يجعلنا 

نرغب يف �لنوم.
�لتي حددت  �لأوىل،  �ل��در����س��ات  م��ن  و�ح���د�  �لبحث  ه��ذ�  ويعد 
ب��دق��ة �آث����ار �أمن����اط �ل��ن��وم �ل��ع��ادي��ة. و����س��ت��خ��دم �ل��ب��اح��ث��ون يف 
�لدر��سة موؤ�سر �نتظام �لنوم )SRI(، من �أجل �ختبار �لعالقة 
بني �جلهاز، ومدة �لنوم وتوزعه على مد�ر �ليوم، وكذلك �لأد�ء 

�لأكادميي خالل ف�سل در��سي و�حد.
وقال �لدكتور �أندرو فيليب�ض، عامل �لفيزياء �حليوية يف ق�سم 
عامل  �لنوم  �نتظام  �إن  �لدموية،  �لأوع��ي��ة  و��سطر�بات  �لنوم 

مهم يف حتقيق درجات علمية �أف�سل.
�لهو�ء  يف  �ل��وق��ت  م��ن  �مل��زي��د  ق�ساء  �أن  �إىل  �لباحثون  وخل�ض 
�سا�سات  على  �أق���ل  وق��ت  وق�����س��اء  �ل�سم�ض،  �أ���س��ع��ة  حت��ت  �لطلق 

�لكمبيوتر يف �لليل، ميكن �أن ي�ساعد يف حت�سن �نتظام �لنوم.

االلتزام مبواعيد النوم يجعلك اأكرث جناحا

كان هناك فالحا فقري� يق�سي يومه يعمل وم�ساءه يحلم مل يكن ميلك يف هذه �لدنيا غري د�ره �ل�سغرية 
ودجاجة تبي�ض جمع بي�سها يف �سلة �سغرية وو�سعها يف فر��سه حتى لي�سل �ليها �لفار .

ويف �حد �ليام وبعد �أن تناول ع�ساءه جل�ض على فر��سه ينظر للدجاجة �لتي تتحرك �مامه يف �لغرفة فقال: 
21 كتكوتا  21 �ساجعلها ترقد عليه فيفق�ض �لبي�ض  لقد جمعت لها �لن ع�سر بي�سات وعندما ي�سبحن 
�تركها لتكرب ثم ت�سع بي�سا كثري� �تاجر يف ن�سفه و�جعلها ترقد على ن�سفه �لخر فيفق�ض كتاكيت �كر 
فتكرب ويزيد �لدجاج وي�سبح عندي �لكثري و�بيع منها و��سرتي عنزة وخروفا يتو�لد�.. ورمبا ��سرتيت بعد 
ذلك بقرة �سغرية لتلد يل ثور� ويكون �لدجاج قد ��سبح ع�سر�ت وع�سر�ت ويكون هناك عدة خر�ف وعنز�ت 
وقتها �ذهب �ىل �لو�يل و�خطب �بنته لت�سبح زوجة يل ثم تلد يل ولد� ي�سبح هو ذر�عي �لمين �ربيه كما 
��ساء و�تعارك معه لجعله رجال وعندما تتدخل يف ذلك زوجتي ��سرخ عليها و��سربها و�رف�سها هكذ� بقدمي 
و�قول لها �ذهبي يا �بنة �لتي�ض، ثم رف�ض برجله رف�سة قوية �طاح بها �سلة �لبي�ض من �لفر��ض فانك�سر كل 
�لبي�ض وذهبت كل �حالمه، وهذه �ول كارثة، �ما �لكارثة �لخرى فان �لو�يل كان مير بجو�ر بيت �لفالح 
و�سمع حلمه كله فدخل على �لفالح كالثور �لهائج و�م�سك به و�سربه �سربا مربحا ثم قال له: هذ� لنك 

رف�ست �بنتي بقدمك ولنك �سبهتني بالتي�ض وثالثا لنك جتر�أت وتزوجت من �بنتي لعنك �هلل.


