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اأ�شرار غريبة ال تعرفها عن ال�شوكوالتة

بها  الهو�س  ح��د  اإىل  للبع�س  بالن�سبة  ال�سوكوالتة  ع�سق  ي�سل  ق��د 
وبدرا�سة تاريخها، بل وارتياد املتاحف واملعار�س املتخ�س�سة التي ُتقام 

من اأجلها.
االأمريكية،  ت��امي  جملة  تقول  كما  واملعار�س،  املتاحف  ه��ذه  وتك�سف 
عن بع�س احلقائق واالأ�سرار املرتبطة بهذه االألواح بنية اللون �سهية 
العامل  �سيوعاً يف  اأن���واع احل��ل��وى  اأك���ر  اأح���د  اأ�سبحت  وال��ت��ي  امل���ذاق، 

باأ�سره.
القدمية: القرابني  يف  الكاكاو  ا�ستخدام   -  1

التي ت�سم حالياً  املنطقة  كان يقطن قدمياً  الذي  املايا،  �سعب  اعتاد 
دواًل مثل هندورا�س ومناطق من غواتيماال يف اأمريكا الو�سطى، ثقب 
�سحمة االأذن اأو الل�سان اأو حتى قطع جزٍء منهما ملزج الدماء الناجمة 
عن ذلك بحبوب الكاكاو اخلام، وذلك لتقدميها اإىل »اآلهتهم« كربهاٍن 

على االحرتام والتبجيل.
كنقود: الكاكاو  ا�ستعمال   -  2

كانت حبوب الكاكاو ُت�ستخدم كذلك من جانب �سعب املايا بدياًل عن 
اأرنب  اأن يتم مبادلة  العملة. ففي تلك احلقب ال�سحيقة، كان ميكن 
كامل بع�سرة من هذه احلبوب، التي كان يوجد الكثري من الراغبني 

يف احل�سول عليها.
الفناجني: �سحون  جتاويف  ابتكار  يف  �سبباً  كانت   -  3

فناجني،  يف  ال�سائلة  ال�سوكوالتة  احت�ساء  قدمياً  االأوروب��ي��ون  اعتاد 
وهو ما كان يوؤدي يف كثرٍي من االأحيان اإىل ان�سكاب ال�سائل من داخل 
فرن�سا  احل���وادث يف  ه��ذه  مثل  و�ساعت  اخل���ارج.  اإىل  الفناجني  ه��ذه 
ب�سكٍل خا�س. فالنبالء هناك كانوا ي�ستمتعون باحت�ساء ذلك ال�سراب 
وت�سري يف ط��رٍق غري  اخل��ي��ول  ع��رب��اٍت جترها  ركوبهم  احللو خ��الل 
ممهدة. ولذلك، مت ابتكار التجويف الذي نراه االآن يف و�سط �سحون 
الفناجني، بهدف �سمان ا�ستقرار الفنجان يف �سحنه ب�سكل اأكرب، ما 

يحول دون اأن ت�سيل منه ال�سوكوالتة.

كيف متيز �شخونة اأو برودة املاء من �شوته؟
ميلك االإن�سان العديد من املهارات التي يجهلها، ومن بينها اإمكانية 
اال�ستماع اإىل احلرارة، اأو بعبارة اأو�سح اإمكانية التمييز بني املاء البارد 

وال�ساخن عند �سكبه عن طريق ال�سوت.
التجارب  مقدم  ي�سرح  يوتيوب،  على  ن�سره  ال��ذي  الفيديو  مقطع  يف 
املاء  من  كل  �سكب  عملية  بني  التمييز  كيفية  مولد  �ستيف  العلمية 
البارد وال�ساخن عن طريق ال�سوت، بح�سب ما اأوردت �سحيفة ديلي 

ميل الربيطانية.
وا�ستخدم مولد كوبني متطابقني ووعائني متطابقني اأي�ساً، وقام يف 
املرة االأوىل ب�سب املاء البارد، ويف الثانية �سب ماء حاراً من الوعاء 
اإىل الكوب، وقام بتغطية العملية واالإبقاء على ال�سوت، حيث ميكن 

مع االإ�سغاء مالحظة وجود فرق يف هذا ال�سوت بني احلالتني.
وامل��اء احلار  البارد  امل��اء  ال�سوت بني �سكب  اأن اختالف  وي�سرح مولد 
بينهما، حيث تنخف�س كثافة  اللزوجة  اأو  الكثافة  ناجت عن اختالف 
الع�سل، فعند  يف  اأكر و�سوحاً  يكون  االأم��ر  ت�سخينه، وهذا  املاء عند 

ت�سخني الع�سل ي�سبح اأكر قابلية لل�سيالن.
وعلى الرغم من اأن تاأثري الت�سخني على اللزوجة ي�سعب مالحظته 
يف املاء، اإال اأن باالإمكان مالحظة اختالف ال�سوت عند عملية ال�سكب، 

وميكن للدماغ اأن ي�ست�سعر ويتعلم الفروقات مع مرور الوقت.
تن�سيط  ع��ن  ن��اجت  الت�سخني  م��ع  امل��اء  كثافة  تغري  اأن  مولد  ويو�سح 
اأق��ل من  ن�ساطاً وحتمل كمية  اأق��ل  تكون  اجلزيئات، فهذه اجلزئيات 
الطاقة عندما يكون املاء بارداً، وهذا يعني اأنه اأعلى كثافة حيث تكون 

اجلزئيات اأقل مياًل للحركة وتف�سل الثبات يف مكانها.
وينتج عدد اأقل من الفقاعات يف املاء البارد عند �سكبه نتيجة الرتفاع 
اأن املاء ال�ساخن  اأقل ت��ردداً، يف حني  الكثافة، وي��وؤدي ذلك اإىل �سوت 
ينتج عنه �سوت ذو تردد اأعلى، الأن اجلزيئات تكون ن�سيطة وتتحرك 

ب�سرعات عالية. 
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رجلني  جلد  يف  الديكة" تت�شبب  "م�شارعة 
بعد  باإندوني�سيا  ب��وذي��ني  رجلني  على  بالع�سى  باجللد  حكما  تطبيق  مت 
املراهنات  من  ح�سيلتهما  روبية  و400  دجاجتني  وبحوزتهما  �سبطهما 
ال�سريعة  ال���ذي يطبق  اآت�����س��ي��ه  اإق��ل��ي��م  ال��دي��ك��ة، وذل���ك يف  ع��ل��ى م�����س��ارع��ة 
االإ�سالمية يف اأندوني�سيا. العقوبة هي اجللد بالع�سا و التهمة هي القب�س 
علي رجلني ميار�سان لعبة م�سارعة الديكة، كما قال املدعي العام ريفاندي 
عزيز. وتلقى عليم بن �سهادي )57 عاماً( واأمل بن حكيم وهما من االإثنية 
ال�سينية واالأقلية البوذية 9 و7 �سربات تباعاً اأمام ع�سرات من امل�سوؤولني 
املحليني وال�سكان يف مدينة جانثو يف اآت�سيه، االإقليم الوحيد الذي يطبق 
قيد  �سهراً  ق�سائهما  ب�سبب  احلكم  تخفيف  ومت  اأندوني�سيا.   يف  ال�سريعة 
االحتجاز بعد القب�س عليهما وهما ميار�سان لعبة م�سارعة الديكة يف يناير 
املا�سي يف اآت�سيه بي�سار. ويعترب ال�سرب بالع�سا عقوبة �سائعة يف اآت�سيه ملن 
مثل  خمالفات  ويرتكب  االإقليم  يف  ال�سارمة  االإ�سالمية  القوانني  يخرق 
اأو اللواط. وكانت تلك االأحاكم تطبق �سابقاً يف  �سرب الكحول اأو املقامرة 
اآت�سيه على ال�سكان امل�سلمني فقط، لكن مت تغيري ذلك عند تعديل قوانني 
املخالفات  ارتكاب  عند  امل�سلمني  غري  باإمكان  و�سار   .2015 عام  االإقليم 
اال�سالمية.  ال�سريعة  اأو  الوطني  القانون  لنظام  اخل�سوع  بني  االختيار 

ومبوجب القانون الوطني كان البوذيان �سيواجهان عقوبة ال�سجن. 
العقوبة  تنفيذ  بعد  بر�س  لفران�س  املتهمني  الرجلني  اأح��د  قال  ذلك  وعن 

منطقتنا".   يف  القوانني  نطيع  اأن  علينا  لذا  اآت�سيه،  يف  "نعي�س 
ومت اأي�ساً اإنزال عقوبة �سبع �سربات بالع�سا على م�سلم �سبط اأثناء مراهنته 
اإىل  باالإ�ساءة  الإدانته   112 تلقى  اآخ��ر  اإىل  اإ�سافة  الديكة،  م�سارعة  على 
ثالثة فتيان.  وبداأ اقليم اآت�سيه يف جزيرة �سومطرة تطبيق اأحكام ال�سريعة 
2001 وك��ان ه��ذا حم��اول��ة م��ن احلكومة  ال��ذات��ي ع��ام  بعد منحه احلكم 
تطبيق  تعزيز  هناك. ومت  االنف�ساليني  املركزية يف جاكرتا الخماد مترد 

ال�سريعة بعد اأن عقد االقليم اتفاق �سالم مع جاكرتا عام 2005. 

�شرخ يف راأ�س طفل يحري االأطباء
ول���د ط��ف��ل يف ك��م��ب��ودي��ا، ب�����س��رخ �سغري يف 
راأ�سه وال يزال هذا ال�سرخ يكرب با�ستمرار 
ب��ع��د اأن اأخ���رب االأط���ب���اء وال��دت��ه ب��اأن��ه��م ال 

ي�ستطيعون فعل اأي �سيء لعالجه.
وكان االأطباء قد ح��ذروا االأم وهي حامل 
يعاين  طفلها  اأن  م��ن  ال�سابع  �سهرها  يف 
اأعلى جمجمته واأنهم  من �سرخ �سغري يف 
الطفل  والدة  وب��ع��د  ���س��ب��ب��ه.  ي��ع��رف��ون  ال 
للبيت دون  واأم���ه  ه��و  اإر���س��ال��ه  فيكرتا، مت 
وال�سرخ  احل�����ني  ذل�����ك  وم���ن���ذ  ع�����الج  اأي 
معظم  ليغطي  ب��ا���س��ت��م��رار  وي��ت�����س��ع  ي��ك��رب 
راأ�سه. وقالت �سحيفة  العلوي من  اجلزء 
ن��ق��ال ع��ن ال�سحف  م���رتو ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
الكمبودية، اإن ال�سرخ حري االأطباء الذين 
اأبلغوا االأم �سريي باأنهم غري قادرين على 
عالجه، م�سرية اإىل اأن ثورن هوجن  جدة 
الطفل م�سممة على اإيجاد عالج له واأنها 
بداأت بجمع التربعات من اأجل دفع نفقات 
ال�سرخ  اإن   : ث���ورن  ال��ع��الج. وق��ال��ت  ذل���ك 
باأعلى راأ�س فيكرتا يكرب ويت�سع با�ستمرار 
داخله،  ي����دي  اأ����س���ع  اأن  االآن  وا���س��ت��ط��ي��ع 
اإن��ه��م ال يعرفون م��ا هو  االأط��ب��اء يقولون 
�سبب هذا ال�سرخ واإنهم ال ي�ستطيعون فعل 
واأقوم  على عالجه  عازمة  لكني  �سيء  اأي 
االآن بجمع التربعات له واح�سل على ما 

بني 10 و25 دوالرا يف االأ�سبوع.

متتعوا باأوقاتكم مع اأحبائكم 
بعيدا عن و�شائل التكنولوجيا �ص 23

»عرق ال�شتا« يفوز باجلائزة 
الكربى مبهرجان طنجة 

للمخرج  ال�����س��ت��ا  ع����رق  ف��ي��ل��م  ف����از 
الكربى  ب��اجل��ائ��زة  بلعبا�س  حكيم 
للفيلم  ال����وط����ن����ي  ل���ل���م���ه���رج���ان 
ع�سرة  الثامنة  دورت���ه  يف  بطنجة 
م�ساء  عليها  ال�ستار  اأ���س��دل  والتي 
ام�س االأول يف املركز الثقايف اأحمد 

بوكماخ.
يتناول الفيلم ق�سة الفالح مبارك 
اأجداده  اأر���س  اإن��ق��اذ  ال��ذي يحاول 
الديون  اأن غرق يف  البيع بعد  من 
البنك  ق��ر���س  ت�سديد  ع��ن  وع��ج��ز 
ماءها.  ال�����س��م��اء  ح��ب�����س��ت  اأن  ب��ع��د 
باطن  امل���اء يف  ع��ن  م��ب��ارك  يبحث 
زوجته  وت�����س��اع��ده  بفاأ�سه  االأر�����س 
واالأخ����ذ  ال��ه��م  مبقا�سمته  ع��اي��دة 
املولود  ب��ط��ن��ه��ا  يف  حت��م��ل  ب���ي���ده، 
عفويا  ح��ب��ا  ق��ل��ب��ه��ا  ويف  امل��ن��ت��ظ��ر 
الفر�سة  يجد  ال  ل��زوج��ه��ا  عميقا 
املنا�سبة ليظهر، حتى  اأو الظروف 

ي�سل املولود اجلديد اأيوب.
التحكيم  جل��ن��ة  ج���ائ���زة  وذه���ب���ت 
للمخرج  ال��راأ���س  يف  �سربة  لفيلم 
اأحمد  ح�سل  فيما  الع�سري  ه�سام 
عن  االإخ���راج  جائزة  على  املعنوين 

فيلمه يد فاطمة.
وفاز بجائزة اأف�سل �سيناريو حممد 
بوزاكو عن فيلم اإبرييتا بينما فاز 
بجائزة الت�سوير لوكا كوا�سني عن 
اأف�سل  فيلم ح��ي��اة وذه��ب��ت ج��ائ��زة 
عن  اأ���س��ام��ة  حممد  اإىل  مو�سيقى 
فيلم نوح ال يعرف العوم. وح�سلت 
املخرجة  االأول  العمل  جائزة  على 
ن��ور يف  خولة بن عمر عن فيلمها 
ال�سباك  اأم��ي��م��ة  ب��ط��ول��ة  ال���ظ���الم 
وح�����س��ني اأغ��ب��ال��و ول��ط��ي��ف��ة اأح����رار 
و�سالح بن �سالح. يتطرق الفيلم 
ملو�سوع اإدماج املكفوفني يف املجتمع 
طالبة  جتمع  ح��ب  ق�سة  �سكل  يف 
كفيف  وط��ال��ب  ال�سينما  معهد  يف 
باأن  اأج��ل حتقيق حلمه  يكافح من 
وفازت  اأخبار.  ن�سرة  مقدم  ي�سبح 
فاطمة  مم��ث��ل��ة  اأف�������س���ل  ب���ج���ائ���زة 
ال����زه����راء ب��ن��ا���س��ر ع���ن دوره������ا يف 
فيلم عرق ال�ستا بينما فاز بجائزة 
اأف�����س��ل مم��ث��ل ع��زي��ز ح��ط��اب عن 

دوره يف فيلم �سربة يف الراأ�س.

طفلة تطري من �شدة الرياح
املعني   live leak موقع  عر�س 
النوعية،  ال���ف���ي���دي���وه���ات  ب��ن�����س��ر 
مقطع فيديو لفتاة �سغرية تطري 
والدتها،  اأع�����ني  اأم������ام  ال���ه���واء  يف 
ب�سبب قوة الرياح. واأظهر الفيديو 
االأم واالأب���ن���ة وه��م��ا ت��خ��رج��ان من 
����س���ي���ارت���ه���م اخل����ا�����س����ة، وه���رع���ت 
املنزل بنف�سها،  باب  الطفلة لتفتح 
ال�سيارة  تغلق  والدتها  كانت  بينما 
وحت�����س��ر اأغ��را���س��ه��ا، ومب��ج��رد اأن 
الهواء  الباب قذف  فتحت الطفلة 
خالل  به  الطفلة  وتعلقت  بالباب 

حركته.

للتمتع ب�شحة اأف�شل.. 5 ن�شائح غذائية للم�شنني

ال���ت���غ���رات  ، وحت������دث  ال���ع���م���ر  ي���ت���ق���دم 

الف�سي�ل�جية التي ت�ؤثر على حياة امل�سنني ، 

وهناك العديد من الن�سائح النافعة لتح�سني 

اجل�سدية  الإعاقة  خطر  ولتقليل  �سحتك 

والعقلية . عندما يتزايد العمر فاإنه يت�سبب 

ينبغي  لذلك   ، العقلية  القدرات  خف�ض  يف 

تاأهب  حالة  يف  ليك�ن  عقلك  على  احلفاظ 

اأن العديد من التغرات  . ويعتقد الباحث�ن 

ت�ؤثر  اأن  املفرت�ض  من  انها  بالعمر  املرتبطة 

على العقل ، مثل فقدان الذاكرة .

االأدوية  بع�س  ت��ن��اول  ب�سبب  العقلية  ال��ق��درة  تتاأثر  ق��د 
يف  امل��ل��ح��وظ  االنخفا�س  م��ر���س  اأو  الطبية  وال��و���س��ف��ات 
لتناول  عر�سة  اأك��ر  هم  ال�سن  كبار   . العقلية  ال��ق��درات 

جمموعة من االأدوية للحاالت املزمنة . 
وهناك بع�س احلاالت التي تتطلب تناول الدواء مبا له 

من تاأثري على القدرات العقلية .
ي�ساب كبار ال�سب ببع�س االأمرا�س االأكر �سيوعا يف �سن 
ال�سيخوخة ، مثل مر�س الزهامير ، والذي ميكن اأي�سا 
اأن يكون ال�سبب الكامن وراء انخفا�س القدرات العقلية 
تغيريات  اأي��ة  من  للتاأكد  طبيبك  مع  الفح�س  ليجدر   .

معرفية ، مثل فقدان الذاكرة .
االأهمية  غاية يف  اأم���راً  غ��ذائ��ي �سحي  نظام  ات��ب��اع  ويعد 
مدى احلياة، لكن مع التقدم يف العمر ي�سبح من ال�سعب 
اأ�سباب،  لعدة  ال�سحية  الغذائية  ال��ع��ادات  على  احلفاظ 

خا�سة بالن�سبة للم�سنني الذين يعي�سون مبفردهم.
واأظهرت الدرا�سات اأن عددا كبريا من كبار ال�سن يعانون 
مل�ساكل �سحية  يعر�سهم  ال��ذي  االأم��ر  التغذية  �سوء  من 

كثرية، ح�سب ما جاء يف موقع "كري2" املعني بال�سحة.
مل�ساكل  اأحدهما  اأو  ف��اإذا كنت تعاين من تعر�س والديك 
على  احل��ف��اظ  لتعزيز  و�سيلة  ع��ن  وتبحث  ال�سيخوخة 
5 ن�سائح غذائية  املنا�سب لهما، فاإليك  الغذائي  النظام 
يتعني على كبار ال�سن االلتزام بها حتى ينعمون ب�سحة 

اأف�سل:
ال�سعرات  منخف�سة  امل��غ��ذي��ات  ت��ن��اول  م��ن  االإك��ث��ار   1-

احلرارية
من املعروف اأن معدل االأي�س ينخف�س لدى كبار ال�سن، 
لذا فاإن االإكثار من تناول ال�سعرات احلرارية يوؤدي اإىل 

ال�سمنة م�سببا الكثري من االأمرا�س.
الغنية  االأطعمة  باختيار  العمر  يف  التقدم  م��ع  وين�سح 
الغذائية والتي حتتوي على عدد قليل ن�سبيا  بالعنا�سر 
من ال�سعرات احلراريه، كا�ستبدال احلليب كامل الد�سم 
الدهون  م��ن  اخلالية  اللحوم  وت��ن��اول  ال��د���س��م،  ب��امل��ن��زوع 
واختيار الفواكه واخل�سروات الطازجة بدال من االأطعمة 

التي حتتوي على ال�سكر امل�ساف.
امل�سنعة اللحوم  عن  االبتعاد   2-

الطبيعية  باملغذيات  االهتمام  يعد  بالعمر،  التقدم  م��ع 
واالبتعاد عن اللحوم امل�سنعة من اأف�سل و�سائل احلفاظ 
اخل�سروات  بتناول  باالهتمام  ين�سح  ل��ذا  ال�سحة،  على 
والبي�س  وال����دواج����ن  وال���ل���ح���وم  وال�����س��م��اك  وال���ف���واك���ه 
والدهون  بامللح  والغنية  امل�سنعة  االأطعمة  عن  واالبتعاد 

والكربوهيدرات.
بالربوتني الغنية  باالأطعمة  االهتمام   3-

ي�ساعد الربوتني يف احلفاظ على الع�سالت ومنع ترهلها 
الغنية  االأط��ع��م��ة  اإ���س��اف��ة  ف��اإن  ل��ذا  ال�سن،  التقدم يف  م��ع 
اأكر �سحة.  للكبار يجعلهم  الغذائي  للنظام  بالربوتني 
وقد يكون من االأ�سهل بالن�سبة لكبار ال�سن خا�سة الذين 
اجلاهزة  ال��ربوت��ني  خ��ي��ارات  ت��ن��اول  يعي�سون مب��ف��رده��م 
والتونة  ال�سوداين  الفول  زب��دة  اليوناين،  ال��زب��ادي  مثل 

للربوتني،  جيدا  م�سدرا  يعد  البي�س  اأن  كما  واجل��ن. 
من  غ��رام��ات   6 ع��ل��ى  حت��ت��وي  م�سلوقة  واح����دة  فبي�سة 

الربوتني.
الربوتني يف  بتناول  ال�سن  كبار  التغذية  ويو�سي خرباء 

وجبتني يوميا على االأقل.
باالألياف الغنية  االأطعمة   4-

م�ساكل  حل  يف  كثرياً  ت�ساعد  االأل��ي��اف  اأن  جميعاً  نعرف 
اجل���ه���از ال��ه�����س��م��ي، ل��ك��ن ال���درا����س���ات احل��دي��ث��ة اأظهرت 
اأن هذه الكربوهيدرات الغذائية تتميز بعدد كبري  اأي�ساً 
االلتهاب  مكافحة  مثل  االأخ���رى،  ال�سحية  الفوائد  من 
كما  وال�سرطان.  القلب  واأمرا�س  ال�سكري  والوقاية من 
ال�سار  الكول�سرتول  م�ستويات  خف�س  على  تعمل  اأن��ه��ا 
باالألياف،  الغنية  االأطعمة  بع�س  وت�سمل  امل�سنني،  لدى 
واملك�سرات  الفواكه  والبقوليات  والفول  ال�سوفان،  دقيق 
واخل�سروات مثل التفاح، والتوت، والقرنبيط، واخل�سر، 

والبقان.
املياه من  املنا�سب  القدر  على  احل�سول   5-

تعد رطوبة اجل�سم هي مفتاح ال�سحة لكبار ال�سن، فمع 
وذلك  للجفاف  التعر�س  خماطر  ترتفع  بالعمر  التقدم 
لقلة قدرة اجل�سم على تخزين املياه، لذا من ال�سروري 
احلر�س على تناول القدر الكايف من املياه يومياً للتمتع 
�سحة  ت��ع��زي��ز  يف  ت�ساعد  امل��ي��اه  اأن  ك��م��ا  اأف�����س��ل.  ب�سحة 
م��ن فر�س  احل��د  وبالتايل  ال��دم  ل��زوج��ة  ومنع  الكليتني 

االإ�سابة بالنوبات القلبية.

ملاذا يجب تناول 
الكاجو يوميًا؟

لوز، البندق الربازيلي، اجلوز االأمريكي، 
الف�ستق والكاجو هي اأنواع من املك�سرات 
املفيدة جداً ل�سحة اجل�سم كونها حتتوي 
على االأحما�س الدهنية االأ�سا�سية واملواد 

الغذائية ال�سرورية.
الطبية  ب��خ�����س��ائ�����س��ه  ال��ك��اج��و  وي��ت��م��ّي��ز 

للحفاظ على ال�سحة.
���س��ن��ع��ر���س عليكم  امل���ن���ط���ل���ق،  ه�����ذا  م����ن 
تناول  اىل  ���س��ت��دف��ع��ك��م  ال���ت���ي  االأ����س���ب���اب 

الكاجو يومياً:
ال��ك��اج��و غني جداً  اإن  -ت��غ��ذي��ة اجل�����س��م: 
اجل�سم  لعمل  االأ�سا�سية  الغذائية  باملواد 
اإذ اإنه يحتوي على املغني�سيوم، النحا�س، 
ال�سيلينيوم  احلديد،  الزنك،  الفو�سفور، 
 ،B6 و   E، K، B1، B2 وفيتامينات 

البانتوثينيك  وحم�س   B9 وفيتامني 
.)B5 فيتامني(

منتظم  ب�����س��ك��ل  ال��ك��اج��و  ا���س��ت��ه��الك  اإن 
�سيمنع نق�س التغذية.

اإن  ال��ك��ول�����س��رتول:  ن�سبة  م��ن  -التقليل 
الكاجو غني بالفيتو�سرتول�س، وهي مواد 
للكولي�سرتول.  مماثلة  تركيبة  لديها 
ال��ي��وم��ي ل��غ��رام��ني من  اإن اال���س��ت��ه��الك 
يخف�س  اأن  مي��ك��ن  ال��ف��ي��ت��و���س��رتول�����س 
بن�سبة  ال�سيئ  الكول�سرتول  م�ستويات 
االكتئاب:  من  -التخفيف  املئة.  يف   10
على  ي�ساعد  ق��د  الكاجو  اأن  علمياً  ثُبت 
هذا  اإن  االك��ت��ئ��اب.  ن��وب��ات  م��ن  التقليل 
النوع من املك�سرات يحتوي على مكّونات 

تنّظم املزاج.
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وزير الرتبية التقى العائالت يف ختام مهرجان "ال�شحة واللياقة" بحديقة "اأم االإمارات"22

�سمن فعاليات �سهر القراءة

كلية العلوم االإن�شانية واالجتماعية بجامعة االإمارات تفتح معر�س الكتاب لت�شجيع الطلبة على القراءة

اأكد �سرورة اأخذ اللقاحات والتطعيمات

م�شت�شفى املفرق يلتقي ب�شكان الوثبة ويحثهم على حماية كبارال�شن من االأمرا�س التنف�شية املعدية

•• ابوظبي – الفجر

ق��ال م��ع��ايل ح�سني اإب��راه��ي��م احل��م��ادي وزي���ر الرتبية 
اإ�سرتاتيجية  الر�سيدة تعمل وفق  القيادة  اأن  والتعليم 
احلكومية  املوؤ�س�سات  كافة  ميكن  مبا  دائما،  متطورة 
واخلا�سة من العمل وفق اأطر جديدة ومتقدمة، من 
يف  معانيها  بكامل  وال�سعادة  الرفاهية  حتقيق  �ساأنها 
التعليم وكافة قطاعات العمل واالإنتاج بجميع اإمارات 

الدولة.
مل���ع���ايل ح�سني  ت�����س��ري��ح��ات ���س��ح��ف��ي��ة  ج�����اء ذل�����ك يف 
احلمادي خالل اجلولة التي قام بها يف ختام الفعاليات 
الرئي�سية للدورة ال�ساد�سة من مهرجان املرح لل�سحة 
واللياقة 2017 والتي اأقامها مركز اأبوظبي للتعليم 
"اأم  حديقة  يف  م��رة  اأول  وامل��ه��ن��ي،  التقني  وال��ت��دري��ب 
اجلاري،  مار�س   11-8 من  الفرتة  االإمارات" خالل 
رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  رعاية  حتت 
االحتاد الن�سائي العام الرئي�س االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
والطفولة،  لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�س  االأ�سرية 
و�سط اإقبال جماهريي بلغ نحو 35 الف زائر، اإ�ستفادوا 
ال�سحية  والعرو�س  العالجية  اخل��دم��ات  من  جميعاً 
بالتعاون  التقني"  "اأبوظبي  قدمها  التي  والريا�سية 
م��ع 83 م��وؤ���س�����س��ة م��ت��خ�����س�����س��ة،  حت��ت ���س��ع��ار "اإعنت 
ب�سحتك الأجل �سعادتك"، فيما متيزت الفعاليات على 

االإمارات" تقديراً  اأم  ب�سعار"�سكراً  اأي��ام،   اأربعة  مدى 
من اجلميع بالدور الرائد الذي تقوم به �سمو ال�سيخة 
�ست  املهرجان على مدى  بنت مبارك، لرعاية  فاطمة 

�سنوات متوا�سلة من النجاح والتميز والعطاء.
اجلولة  عقب  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  معايل  واأ���س��اف 
يف  امل�ساركة  واملوؤ�س�سات  والعائالت  الطلبة  مع  ولقاءه 
الفعاليات  تفقد  على  حر�سنا  لقد   : فقال  املهرجان 
باأولياء االأمور والطلبة للوقوف على مدى  وااللتقاء 
لهم  بالن�سبة  اأهميته  املهرجان ومدى  اإ�ستفادتهم من 
والأبنائهم وبناتهم، ولقد �سعدنا كثرياً بروؤية اجلميع 
بال�سحة وممار�سة  االإهتمام  الكبري ب�سرورة  ووعيهم 
حياة  يف  رئي�سي  ومكون  لديهم،  عادة  لتكون  الريا�سة 
و�سناعة  لتخريج  االأوىل  املوؤ�س�سة  تعد  التي  العائلة 
متطلبات  مع  التوافق  على  القادرة  اجلديدة  االأجيال 

التقدم االقت�سادي وال�سناعي املن�سود بالدولة.
التقني  اأبوظبي  اأن  ولفت معايل ح�سني احلمادي اىل 
تطوير  م��راح��ل  كافة  يف  رئي�سي  اإ�سرتاتيجي  �سريك 
املنظومة التعليمية بالدولة، مما يجعل وزارة الرتبية 
يف  البناء  وال��ت��ع��اون  امل�ساركة  على  حري�سة  والتعليم 
املركز  ينظمها  التي  والهامة  احليوية  ال��ربام��ج  كافة 
امل���رح لل�سحة  م��ه��رج��ان  بالطبع  ال��ع��ام وم��ن��ه��ا  ط���وال 
واللياقة الذي بات من الفعاليات الوطنية الهامة التي 

ت�ستقطب كافة اأفراد االأ�سرة واملجتمع ب�سكل عام.

ال�سام�سي مدير  �سعيد  �سعادة مبارك  ومن جهته قال 
واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  عام 
توؤكد  للمهرجان  احل��م��ادي  ح�سني  م��ع��ايل  ج��ول��ة  اأن 
مدى حر�س القيادة الر�سيدة على اأن تكون احلكومة 
م�سانده دائما وداعم قوى، ل"اأبوظبي التقني" الذي 
ودقيقة  متقدمة  اإ�سرتاتيجية  منظومة  وف��ق  يعمل 
الكفاءات  �سناعة  يف  امل�ساهمة  ه��و  الرئي�سي  هدفها 
ب��ال�����س��ح��ة وال��ل��ي��اق��ة والعلم  ت��ت��م��ت��ع  ال���ت���ي  ال��وط��ن��ي��ة 
تلبية  على  القادرة  والقدرات  واملهارات  والتكنولوجيا 
متطلبات �سوق العمل حالياً وم�ستقباًل وخا�سة خالل 
القيادة  روؤي����ة  ال��ن��ف��ط ح��ي��ث تتحقق  ب��ع��د  م��ا  م��رح��ل��ة 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يف  ممثلة  الر�سيدة 
و�ساحب  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د 
اآل مكتوم نائب رئي�س  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو 
اهلل،  دبي"رعاه  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
واأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س االأعلى حكام االإمارات، 
اآل نهيان ويل  و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، يف  عهد 
الوطن وم�سدر  ث��روات  اأغلى  االإم��ارات  �سباب وفتيات 

قوته وثروته احلقيقية.
"اأبوظبي  اأن   فقال  ال�سام�سي  مبارك  �سعادة  واأ���س��اف 
املرح  م��ه��رج��ان  فعاليات  تنظيم  يف  م�ستمر  التقني" 
�س�سحة واللياقة حيث تقام اليوم االإثنني يف ال�سابعة 

الطب  "كلية  ف��غ��ال��ي��ات  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����دورة  م�����س��اء، 
التطبيقية  التكنولوجيا  ثانوية  يف  وذل��ك  امل�سغرة" 
وال���ث���ان���وي���ة ال��ف��ن��ي��ة ف�����رع ال���ط���ال���ب���ات مب��ج��م��ع زاي����د 
التعليمي، حيث يلتقى اجلمهور مع نخبة من االأطباء 
وال�سحية  الطبية  املفاهيم  لتب�سيط  واالإ�ست�ساريني، 
والرد على كافة االأ�سئلة، مبا يري العائالت بالعادات 
االأمرا�س،  م��ن  ل��ل��وق��اي��ة  امل��ث��ال��ي��ة  وال��ط��رق  ال�سحية 
والتمتع مبوفور ال�سحة والعافية، فيما تنظم الدورة 
الثالثة من هذه الفعاليات يف نف�س املكان يوم االإثنني 
من االأ�سبوع املقبل، ولتكون الدورة اخلتامية يف ال�سابع 
وال��ع�����س��ري��ن م��ن م��ار���س اجل����اري مب��ق��ر ك��ل��ي��ة فاطمة 

للعلوم ال�سحية مبنطقة املفرق باأبوظبي.
واأختتم �سعادة مبارك ال�سام�سي ت�سريحة موؤكداً على 
يف  للم�ساركة  املجتمع  اأب��ن��اء  جلميع  عامة  ال��دع��وة  اأن 
اإرتقاء  ي�سمن  مبا  منها  واالإ�ستفادة  الفعاليات  كافة 
املنظومة ال�سحية بالدولة اىل اأرقة امل�ستويات العاملية، 

وهو ما تطمح اليه القيادة الر�سيدة طوال الوقت.
حديقة  يف  للمهرجان  الرئي�سية  الفعاليات  ختام  ويف 
اأم االمارات قام علي املرزوقي رئي�س مهارات االإمارات 
القبي�سي  وخليفة  للمهرجان،  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
م��دي��ر ق��ط��اع اخل���دم���ات امل�����س��ان��دة ب��اأب��وظ��ب��ي التقني 
بتكرمي املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة التي �ساركت يف 

الفعاليات.

•• العني  - الفجر

االإن�سانية  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  اف���ت���ت���ح 
الدكتور  االإم����ارات  بجامعة  واالجتماعية 
والذي  ال��ك��ت��اب  م��ع��ر���س  ال��ن��اب��ودة-  ح�سن 
يقام على مدى اأ�سبوع كامل �سمن فعاليات 
�سهر القراءة، �سباح ام�س باملبنى الهاليل 
الكلية  وك��ي��ل  بح�سور  اجل��ام��ع��ي،  ب��احل��رم 
الدكتور �سيف املحروقي- وعدد من اأ�ساتذة 
الكلية وموظفيها، ومب�ساركة عدد من اأبرز 

دور الن�سر يف دولة االإمارات.
املعر�س  اإن  النابودة:  الدكتور ح�سن  وقال 
ي����اأت����ي ���س��م��ن ���س��ه��ر ال�����ق�����راءة وال����ربام����ج 
االإمارات  تنظمها جامعة  التي  والفعاليات 
على  الطلبة  لت�سجيع  ال�سهر،  ه��ذا  خ��الل 
االط���الع وال���ق���راءة، م��ن خ��الل جمع عدد 
من دور الن�سر، وعر�س اآخر االإ�سدارات يف 

الكتب املتنوعة .

ي�ستهدف  امل��ع��ر���س  اإن  ال��ن��اب��ودة:  واأ���س��اف 
الفئات املختلفة من القراء، حيث �سي�ستقبل 
من  امل��دار���س  طلبة  من  جمموعة  املعر�س 
اجلامعة،  لطلبة  اإ�سافة  املراحل،  خمتلف 
واملوظفني،  التدري�سية  الهيئة  واأع�����س��اء 
ال��ت��ي تقوم  امل��ه��م��ة  االأدوار  اأح���د  وه���ذا ه��و 
القراءة،  على  الت�سجيع  يف  اجل��ام��ع��ة  بها 
ومثقف،  واع  جيل  تخرج  اأن  اإىل  وال�سعي 

والعمل على جعل القراءة اأ�سلوب حياة.
وت��ن��ظ��م ج��ام��ع��ة االإم�������ارات جم��م��وع��ة من 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ت�����س��م��ل حم���ا����س���رات ون�����دوات 
ثقافية وجل�سات حوارية، وخلوات ت�سجيع 
من  جمموعة  ت�ستقبل  اإن��ه��ا  كما  ال��ق��راءة، 
���س��ه��ر مار�س  وال���ك���ت���اب خ�����الل  امل��ث��ق��ف��ني 
اجلاري للم�ساركة يف هذه الفعاليات، وذلك 
القراءة يف �سهر مار�س، حيث  ملبادرة  دعما 
حت��ر���س ج��ام��ع��ة االإم������ارات ع��ل��ى التفاعل 
م��ع امل���ب���ادرات ال��وط��ن��ي��ة وخ�����س��و���س��اً فيما 

املجتمع  لتنمية  الداعمة  بالق�سايا  يتعلق 
االإمارات  ت��راث  ن��ادي  وي�سارك  االإم��ارات��ي، 

مبجموعة وا�سعة من الكتب ال�سادرة عنه، 
اإ�سافة اإىل مكتبة واحة احلكايات، ومكتبة 

ومكتبة  ل����الإع����الم،  واأب���وظ���ب���ي  ال����ب����رتاء، 
اإ�سبيلية.

 •• اأبوظبي – الفجر

�سركة  من�ساآت  اأح��د  املفرق  م�ست�سفى  التقى 
�سكان  "�سحة"  ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي 
ال�����س��ي��د �سامل  ال���وث���ب���ة يف جم��ل�����س  م��ن��ط��ق��ة 
حممد بن كبينة الرا�سدي لتوعيتهم باأهمية 
حلماية  ال�سرورية  والتطعيمات  اللقاحات 

كبار ال�سن من االأمرا�س التنف�سية املعدية.
عبدالرحمن  ����س���ادق  ال���دك���ت���ور  ���س��ج��ع  وق����د 
قادري ا�ست�ساري العناية املركزة يف م�ست�سفى 
املفرق- حا�سل البورد االمريكي يف االأمرا�س 
االأمرا�س  يف  االأم��ري��ك��ي  وال��ب��ورد  الباطنية 
العناية  يف  االم���ري���ك���ي  وال����ب����ورد  ال�����س��دري��ة 
املجل�س  �سيوف  كلينيك-  مايو  م��ن  امل��رك��زة 
على التزام باأخذ لقاحات االأمرا�س التنف�سية 
فوق  وم��ا   65 عمر  م��ن  ال�سن  لكبار  املعدية 
املزمنة وممن  باالأمرا�س  امل�سابني  واملر�سى 
يعانون من �سعف اجلهاز املناعي، واأكد على 
يخدمون  ال��ذي��ن  امل�ساعدين  تطعيم  اأهمية 
كبار ال�سن وي�سرفون على رعايتهم للحد من 
املر�سى من  وع��زل  امل�سن،  اإىل  ال��ع��دوى  نقل 
التنف�سية  باالأمرا�س  امل�سابني  االأ�سرة  اأفراد 
امل��ع��دي��ة ع��ن ك��ب��ار ال�����س��ن وخ��ا���س��ة االأطفال 
م�ستمر  ب�سكل  للعدوى  التقاطهم  ل�سهولة 
مل�ساعفات  ال�������س���ن  ك���ب���ري  ي���ع���ر����س  ق����د  مم����ا 
�سادق  الدكتور  و�سح  فكما  خطرية،  �سحية 
اال�سخا�س  بع�س  يعتقد  ق��د  ق��ائ��ال:  ق���ادري 

على  ح�سرا  ه��ي  واللقاحات  التطعيمات  اأن 
ال�سن يف حاجة مماثلة  كبار  اأن  اإال  االأطفال 
توؤدي  ق��د  خ��ط��رية  م�ساعفات  م��ن  للوقاية 
ل��ل��وف��اة مل��ج��رد االإ����س���اب���ة مب��ر���س ب�����س��ي��ط يف 
نظر البع�س مثل االأنفلونزا املو�سمية، ويعد 
االبتدائية  اأو  ال��رو���س��ة  مرحلة  يف  االأط��ف��ال 
اأك����ر ال��ف��ئ��ات ال��ت��ي ق���د ت��زي��د م���ن احتمال 
اأف���راد االأ���س��رة م��ن كبار  انتقال ال��ع��دوى اإىل 
ال�سن، نظرا حلب اجلد واجلدة للتواجد مع 
اأحفادهم الذين قد ي�سكلون خطرا عليهم يف 

حالة عدم تلقيهم للتطعيمات الوقائية.
اأن الطفل  ق�����ادري:  ال��دك��ت��ور ���س��ادق   واأك����د 
ب��ال��ع��دوى وت��رت��ف��ع حرارته  ي�����س��اب  ع��ن��دم��ا 

يت�سافا من املر�س بف�سل اهلل اإال اأن ال�سخ�س 
االأمرا�س  ه��ذه  م��ق��اوم��ة  ي�ستطيع  ال  امل�سن 
وجهاز  اأح���ك���ام  فللعمر  وحم��ارب��ت��ه��ا  امل��ع��دي��ة 
املناعة ي�سعف مع التقدم يف العمر ، واأ�ساف 
يقوم  ومن  ال�سن  كبار  على  �سادق:  الدكتور 
برعايتهم اأن يكون على وعي باأهمية الوقاية 
ت�سكل  التي  املعدية  التنف�سية  االأمرا�س  من 
خ���ط���را م���ه���ددا ل��ل��ح��ي��اة، م���ن خ����الل بع�س 
االإج���������راءات ال��ب�����س��ي��ط��ة وال�������س���روري���ة وهي 
املو�سمية  االإنفلونزا  فريو�س  �سد  التطعيم 
ولقاح االلتهاب الرئوي البكتريي، اإىل جانب 
االإ�سابة بعدوى  االأ�سرة يف حالة  اأف��راد  عزل 
ن��ظ��اف��ة اليدين  ت��ن��ف�����س��ي��ة، وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى 

امل��ع��دي��ة الأنها  ان��ت�����س��ار االأم���را����س  للحد م��ن 
تنتقل عرب الهواء وعن طريق اليدين، لذلك 
باملاء  يوميا  اليدين عدة مرات  توجب غ�سل 
وال�سابون اأو ا�ستخدام املعقمات الكحولية يف 

حالة تعذر ا�ستخدام املاء.
اإىل  للح�سور  ق��ادري  �سادق  الدكتور  وو�سح 
اإ�سابة  اإىل  ت��وؤدي  املو�سمية قد  االأنفلونزا  اأن 
يتوجب  ق��د  مم��ا  ح��اد  رئ���وي  بالتهاب  امل�سن 
دخوله للعناية املركزة وربطه بجهاز التنف�س 

ال�سناعي وقد يوؤدي اإىل الوفاة. 
املدخلني  ال�سن  ك��ب��ار  وف��ي��ات  ن�سبة  وت��رت��ف��ع 
التنف�سية،  ال��ع��دوى  ب�سبب  امل��رك��زة  للعناية 
ل���ذل���ك ت���وج���ب ح��م��اي��ت��ه��م م����ن االأم����را�����س 
التنف�سية املعدية ب�سكل عام واتخاذ االإجراءات 
الوقائية من �سمنها لقاح االنفلونزا املو�سمية 
البكتريي  ال��رئ��وي  االل��ت��ه��اب  ول��ق��اح  �سنويا، 
امل�سابني  االأط��ف��ال  وع��زل  �سنوات،  كل خم�س 
ب��ال��ع��دوى ع��ن اأف�����راد االأ����س���رة وك��ب��ار ال�سن 
اإىل  امل��زم��ن��ة  ب��االأم��را���س  امل�سابني  واالأف�����راد 

حني �سفاء الطفل اأو ال�سخ�س امل�ساب، 
كل  املزمنة  االأمرا�س  مر�سى  �سمن  ويندرج 
من مر�سى اأمرا�س القلب والرئة مثل الربو 
وااللتهاب املزمن للق�سبة الهوائية، ومر�سى 
واملر�سى  ال�����س��ك��ر  وم��ر���س��ى  ال��ك��ل��ى  غ�����س��ي��ل 
امل�سابني بالروماتيزم والذين يتناولون اأدوية 
ال��ك��ورت��ي��زون وغ��ريه��ا م��ن االأدوي�����ة املثبطة 
جلهاز املناعة. واأ�ساد ال�سيد حممد �سامل بن 

كبينة الرا�سدي عن املو�سوع الذي تطرق له 
الدكتور �سادق قادري يف املجل�س، حيث قال: 
للتوا�سل  فعالة  من�سة  املجال�س  ه��ذه  تعد 
يعود  والف�سل  املجتمع  اأف��راد  بني  والتالحم 
الر�سيدة  وتوجيهاتهم  اهلل  حفظهم  لقادتنا 
ال�سمو  �ساحب  من  حثيثة  ومتابعة  واهتمام 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
للقوات  االأعلى  القائد  ونائب  اأبوظبي  اإم��ارة 
لفائدة  املجال�س  ه��ذه  تخ�سي�س  يف  امل�سلحة 
امل��ج��ت��م��ع وت��ع��زي��ز ت��راب��ط��ه. واأ����س���اف ال�سيد 
ي��زي��د عن  ال��را���س��دي: بلغ ع��دد احل�سور م��ا 
اأنهم  اأك��دوا  الذين  املنطقة  �سكان  من   55
ا�ستفادوا من هذه املعلومات القيمة واأنهم مل 
ي�سبق لهم اأن مت توجيههم اأو االقرتاح عليهم 
من االأطباء لالأخذ تطعيمات عدوى اجلهاز 
التنف�سي اأو عزل االأطفال امل�سابني عن اأفراد 
باأنهم  البع�س  وذكر  ال�سن،  كبار  من  االأ�سرة 
اللقاحات  م��ن  اأي  ع��ن  علم  على  ي��ك��ون��وا  مل 
املتوفرة لكبار ال�سن اأو عن مدى خطورة هذه 
االأمرا�س على حياتهم، وي�سرنا تفاعل �سركة 
"�سحة" ومن�ساآتها وم�ساركتهم يف املجال�س.

و�سمن اأهدافها اال�سرتاتيجية يف توفري حياة 
�سحية وخدمات وقائية وعالجية مب�ستويات 
عاملية ت�سعى �سركة "�سحة" ومن�ساآتها لرفع 
اأبوظبي حول  اإمارة  ل�سكان  املجتمعي  الوعي 
الو�سائل  ال�سحية من خالل  �ستى  الق�سايا 

من �سمنها املجال�س. 

حتت عن�ان "القطعة املميزة " 
متحف العني الوطني ي�شلط 

ال�شوء على برقع بونيوم 
•• العني - الفجر

وال��ذي ينظمه  الوطني   العني  ال�سهري ملتحف  الربنامج   �سمن فعاليات 
ق�سم التعليم يف املتحف، مت اختيار قطعة  برقع بونيوم ) بوجنوم (  ل�سهر 

مار�س نظراً ملا ميثلة من اأهمية بالغة يف املجتمع االإماراتي.
والقطع  املقتنيات  اأه��م   على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  الربنامج   ه��ذا  يهدف  
االفنية املميزة التي يحتويها املتحف، ويتم اختيار القطع بعناية من قبل 

املخت�سني. 
بالرتقاء  تهدف  لالأطفال  تعليمية  عمل  ور���س  الربنامج  ه��ذا  يرافق  كما 

مب�ستوى وعيهم واإدراكهم مبحتويات املتاحف.
"مت  امل��ت��ح��ف  اخ�����س��ائ��ي تعليم  يف  ال��ظ��اه��ري  ق��ال��ت ه��ن��د  املنا�سبة  ب��ه��ذه  و 
ت�سليط ال�سوء على برقع بونيوم بوجنوم  نظرا ملا ميثله للمراأة االإماراتية 
فالربقع للمراأة هو قيمًة وعرفاً، بل هو �سرت وح�سمة وزينة خارجية، وهو 
جزء من الزي االإماراتي الذي اأ�سفى عليها طابعاً خا�ساً مّيزها يف مراحل 
ن�سوجها. ارتدته املراأة كزي �سعبي ووقايًة من الظروف املناخية القا�سية. 
ي�سنع الربقع من قما�س النيل ال�سيل الذي هو قما�س هندي �سميك ي�سبه 

الورق، وي�ساف اإليه البطانة لتثبيت الربقع وامت�سا�س العرق. 
اأو  القبيلة  على  دالل���ة  لها  وال��ت��ي  ق�سته  ح�سب  ال��ربق��ع  اأ���س��ك��ال  وتختلف 

املنطقة.
وي�ساحب برنامج  هذا ال�سهر ور�سة بعنوان الربقع لالأطفال وهي ور�سة 
جمانية للح�سور وال حتتاج اىل حجز او ت�سجيل م�سبق وذلك يوم االأربعاء 
�سباحاً،   11:00 اإىل   10:00 ال�ساعة  من   2017 مار�س   15 املوافق 

ويوم اجلمعة 31 مار�س 2017 ال�ساعة 5:00 – 6:00 م�ساًء.

مدير عام جمل�س اأبو ظبي للتعليم يتفقد 
االمتحانات مبدار�س الهري مبدينة العني

•• العني-الفجر:

قام معايل الدكتور علي را�سد النعيمي مدير عام جمل�س اأبوظبي للتعليم 
الف�سل  امتحانات  خاللها  تفقد  ال��ع��ني  مبدينة  ال��ه��ري  مبنطقة  بجولة 
التنفيذي   املدير  الطاهري  �سامل  حممد  خاللها  رافقه  الثاين  الدرا�سي 
العزيز  عبد  و�سامل  للتعليم  اأبوظبي  مبجل�س  املدر�سية  العمليات  لقطاع 

الكثريي مدير مكتب العني التعليمي .
مدر�سة  من  كل  يف  االمتحانات  �سري  على  املجل�س  ع��ام  مدير  تعرف  وق��د 
اأن  اأهمية  على  موؤكدا  لالإناث  امل�سرتكة  الرفعة  ومدر�سة  للبنيني  الهري 
يتعامل الطالب مع االمتحانات من موقع التميز والتفوق م�سريا اإىل اأن 
اأبو ظبي للتعليم قد حدد االأدوات واملهارات التي ت�سهم يف تفاعل  جمل�س 
القائمني على العملية التعليمية . ودعا طالب وطالبات املدار�س اإىل االأخذ 
العام  الهري  مدر�سة  طالبات  اإح��دى  حققته  ما  اإىل  م�سريا  التفوق  مببداأ 
ال��ذي  دفع  االأم��ر  العامة  الثانوية  االأول يف  املركز  املا�سي بح�سولها على 

االآخرين من الطالب والطالبات على حتقيق مثل هذه املراكز املتفوقة .



اخل�ف من الأ�س�د
اخلوف من االأ�سود هو يف غالب االأحيان تعبري 
ل����دى ال�����س��غ��ري ع���ن اإح�����س��ا���س��ه ب��ال��ق��ل��ق، وهذا 
النوم(،  )ره�����اب  االخ��ت�����س��ا���س��ي��ون  ي�����س��م��ي��ه  م���ا 
ويرجعون اأ�سبابه اإىل انف�سال ال�سغري عن اأهله 
خ��الل ال��ل��ي��ل. ف��االأ���س��ود يف ه��ذه احل��ال��ة ي�سبح 
الطبيب  راأي  وب��ح�����س��ب  ل��الن��ف�����س��ال،  م���رادف���اً 
المار(:  )ميكايل  ب���االأوالد  املخت�س  النف�ساين 
م��ا يخيف  ه��و  االأ���س��ود  ال��ل��ون  لي�س  العمق  )يف 
االأوالد عند العتمة، فاإن عقلهم الباطني يتخذ 
ينتابهم  ال��ذي  القلق  لتغطية  ع��ذراً  االأ�سود  من 

عندما ي�سبحون وحدهم(.
ل��ل��ت��اك��ي��د ع��ل��ى ه����ذه ال��ن��ق��ط��ة راق����ب����وا ولدكم 
اأو  املعتمة،  ال�سينما  �سالة  اإىل  ي��دخ��ل  عندما 
قيلولة  خ��الل  اأو  ال�سيارة،  يف  م�سائية  نزهة  يف 
االأهل  اأو عند  االأطفال  ريا�س  يف  نهاراً  �سغرية 
وال  اعتيادي  ب�سكل  يت�سّرف  فاإنه  واالأ�سدقاء؛ 
ل  يقلق بتاتاً. وزيادة يف التاأكيد فاإن الولد يف�سّ
اإ�ساءة  على  ن�سفياً  مفتوحاً  غرفته  ب��اب  ت��رك 
باأن  ي�سعر  حيث  ال��ب��اب،  وغ��ل��ق  �سغري  م�سباح 

والديه قريبان منه.
بهذه  ال��ب��اط��ن��ي  ال�سغري  ع��ق��ل  ي�ستغل  ف��ل��م��اذا 
الطريقة؟ يجيب الدكتور )المار(: )بني عمر 
ال��ول��د مبرحلة  ���س��ن��وات مي��ر  وال�����س��ت  ال�سنتني 
ال�سعور  اإىل  ي��ح��ت��اج  ف��ه��و  ال�����س��خ�����س��ي��ة.  ب���ن���اء 
باال�ستقاللية واإىل اتخاذ بع�س القرارات بنف�سه 
يّدعي  اأن  االأ�سهل  ومن  وحيداً.  البقاء  اإىل  كما 
اخلوف من ال�ّسواد )العتمة( على اأن ي�سّرح باأنه 

يحتاج اإىل والديه(.

كيف تهدئني من خ�فه؟
احر�سي، قبل اأن ينام طفلك على اأن تخ�س�سي 
فاإن فرتة  تعلميه بذلك.  واأن  له،  الوقت  بع�س 
ال��ن��وم ل��دي��ه ت��ع��ن��ي ان��ف�����س��ال��ه ع��ن اأم����ه، اأو عن 

والديه، وهنا تكمن امل�سكلة.

معه  ج��رى  م��ا  ملناق�سة  جانبه  اإىل  قليال  اب��ق��ي 
خ���الل ال��ن��ه��ار، ف��ه��ذا ه���و ال���وق���ت االأن�����س��ب كي 
ي�سارح الولد اأمه بجميع ما يفّكر اأو ما يحدث 

معه ويتاأّكد اأن يف الغد �سوف تكونان معاً.

عدم ال�ستهتار
ب���ان هذا  ع��ل��م��اً  ب��اخل��وف،  يتظاهر  اب��ن��ك ال  اإن 
اآخر، ولكن بالن�سبة  قلقاً  اخلوف يخبئ عموماً 
باأنك  ت�سعريه  ول��ك��ي  حقيقي.  خ��وف  ه��و  اإل��ي��ه 
بالو�سع  مررت  باأنك  اأخربيه  ادعاءاته  �سّدقت 
بع�س  ل��ه  اروي  اأو  ب��ع��م��ره،  ك��ن��ت  ع��ن��دم��ا  عينه 

الق�س�س التي تتحدث عن املو�سوع نف�سه.

قبل الن�م فرتة ممتعة
كما لالأطفال كذلك ل��الأوالد، اجعلي من فرتة 
يطالبونك  وممتعة  �سّيقة  ف��رتة  النوم  قبل  ما 
ف��ف��ي ه���ذه اللحظة ال  ل��ه��م.  ب��ق��راءة ق�سة  ب��ه��ا 
يت�سّلط اخلوف من العتمة على تفكري ال�سغري، 
�سرتويها  التي  الق�سة  نحو  خمّيلته  تذهب  بل 

والدته له، اأو اإىل احلوار مع اإخوته واأهله.

امل�سباح الليلّي
�سروري  الليلي  امل�سباح  االأح����وال  خمتلف  يف 
ليخفف من �سعوره باخلوف، وخ�سو�ساً اإذا كان 
للم�سباح �سريط ميّكن ال�سغري من قطع التيار 
اأو و�سله عندما يريد، وهذا ما يجعله م�سيطراً 

على و�سع غرفته.

امنحيه الطمانينة
لزيادة الطماأنينة لدى �سغريك، قومي بجولة 
�سغرية يف غرفته قبل مغادرتك. افتحي اأمامه 
انظري معه  ابحثي يف اجلوارير،  باب اخلزانة، 
النافذة،  اقفلي  ال�ستائر،  ارفعي  ال�سرير،  حتت 
واجعليه يتاأكد اأن ال �سيء مما يحلم به موجود 
وال  خمتبئة  وح��و���س  وال  جنّية  ف��ال  غرفته،  يف 

�سيء ميكنه جعل نومه م�سطرباً.

اإذا مل تنفع هذه املعاجلة!
و�سع  حت�����س��ني  اإىل  امل��ع��اجل��ة  ه���ذه  ت�����وؤّد  مل  اإذا 
ال�سغري وبقي خوفه من العتمة ي�سبب له اأرقاً 

وذعراً من الليل وكوابي�س خمتلفة تتكرر دائماً 
فال  ا���س��ط��راب،  يف  العائلة  ح��ي��اة  يجعل  ب�سكل 
اأو طبيب  ت��رتددي يف مراجعة طبيب االأط��ف��ال 
العائلة ليهديك اإىل الدرب ال�سحيح، رمبا ثمة 

اأ�سباب حتتاج اإىل حلول اأكر تقّدماً.

مـنــ�عـــــات
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والتكنولوجيا  االإع��الم  و�سائل  فخ  يف  جميعاً  غرقنا  لقد 
اأيها  ب���اد(  )اآي  اأج��ه��زة  ع��ن  )ت��خ��ّل��وا  ال��واق��ع��ي��ة  يف حياتنا 
االأهايل!(. قد تكون العطلة فرتة منا�سبة لالنف�سال عن 
تلك الو�سائل اأو احلد من الوقت املخ�س�س لها على االأقل 

مقابل خو�س لقاءات مبا�سرة مع اأحبائنا.
بني  ت��وازن  الإقامة  الفاعلة  اال�سرتاتيجيات  بع�س  اإليك 

الرتابط العائلي وا�ستعمال االأجهزة االإلكرتونية:

املنزل:  يف  الأجهزة  ترك   1
ال ميكن اأن يلتهي اأحد باأجهزة مل يجلبها معه! لكن حتى 
لو مل جتلب حا�سوبك اللوحي اأو املحمول معك، �ستتمكن 
اأو يف  ت��زوره  �سخ�ٍس  ا�ستعمال جهاز مماثل يف منزل  من 
مركز االأعمال داخل الفندق. اأو ميكن اأن تقوم مع اأوالدك 
من  ل�ساعة  وا�ستعماله  اإن��رتن��ت  مقهى  الإي��ج��اد  مبغامرة 
اأو قد ت�ستعمل هاتفك الذكي بحثاً عن تقييمات  الوقت. 
موقع Yelp الختيار اأحد املطاعم قبل الع�ساء اأو للتحقق 

من اأحوال الطق�س يف يوم الغد ومن موعد رحلتك.

ب�سروط:  لكن  الأجهزة  جلب   2
من الناحية االإيجابية، ميكن اال�ستفادة من جلب احلا�سوب 
املحمول اأو اللوحي اأو حتى الهاتف الذكي مل�ساهدة االأفالم 

بتطبيقات  واال�ستمتاع  ال�سيارة  يف  اأو  الطائرة  منت  على 
االأل���ع���اب. اإن��ه��ا و���س��ائ��ل مم��ت��ازة ل��ت��م��ري��ر ال��وق��ت وجتنب 
امللل، لكن من االأف�سل اأن حتدد املكان والزمان املنا�سَبني 

لتم�سية الوقت اأمام ال�سا�سة.

واخلارج(:  )الداخل  قاعدة  تطبيق   3
ال باأ�س با�ستعمال التكنولوجيا يف املنزل اأو يف غرفة الفندق 
يف فرتة الليل ح�سراً. يف املقابل، يجب تخ�سي�س �ساعات 
النهار للعب وخو�س املغامرات واال�ستك�ساف والتفاعل مع 
داخل  واالأج��ه��زة  ال�سا�سات  ات��رك  ل��ذا  اخل���ارج،  العائلة يف 

الغرفة.

الآخرين:  مع  الت�سغيل  ق�ائم  تقا�سم   4
عطلتك.  من  ممتعاً  ج��زءاً  املو�سيقية  امل��واد  تقا�سم  اجعل 
اطلب من جميع اأفراد العائلة تنزيل الئحة �سخ�سية من 
اأو يف مكان  اختيارهم لتقا�سمها مع املجموعة يف ال�سيارة 
املو�سيقى  اأهاليهم على  ُيَعّرف االأوالد  اأن  اإقامتكم. ميكن 
اأ�سهر  على  االأوالد  االأه���ايل  ُي��َع��ّرف  وق��د  يحبونها.  التي 
كي  املو�سيقى  يربجمون  اأو  اأيامهم  يف  القدمية  االأغ��اين 
تنا�سب موقع العطلة )عزف الغيتار والقيثارة يف هاواي، 
اأغ��اين دي��زين خ��الل رحلة اإىل )دي��زين الن���د(...(. يكون 

الغناء اجلماعي حُمّبذاً يف هذه الظروف طبعاً!

الإقامة: مكان  يف  جماعي  ن�ساط   5
مل�ساهدة  منف�سلة  اأجهزة  العائلة  اأف��راد  ي�ستعمل  اأن  بدل 
االأفالم وحدهم تزامناً مع و�سع ال�سماعات، اق�سد اأقرب 

�سينما اإىل مكان اإقامتك مع اأفراد العائلة.
ال�سكان  م���ع  ال��ت��ج��رب��ة  ه���ذه  ت��ت��ق��ا���س��م��وا  اأن  امل��م��ت��ع  م���ن   

املحليني!

الهاتف:  عن  التخلي   6
اأن تتخلى عن الهواتف.  الواقعي(  املثايل )لكن غري  من 
م���اذا ل��و ح��اول��ت ف��ر���س بع�س ال��ق��واع��د ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 
الر�سائل  ك��ت��اب��ة  م��ن��ع  م��ث��ل  عائلتك  اأف����راد  عليها  ي��واف��ق 
الن�سية خالل الرحالت اخلارجية، اأو ا�ستعمال الهواتف 
اأو االكتفاء  ح�سراً اللتقاط ال�سور حتى ال�ساد�سة م�ساًء، 
النهار  تخ�سي�س  اأو  ال�سيارة،  يف  التطبيقات  با�ستعمال 
ال��ع�����س��اء؟ تذّكر  ب��ع��د  االأ���س��دق��اء  م��ع  وال��ت��وا���س��ل  للعائلة 
اأي�ساً اأن �سبط الهواتف على )و�سع الطريان( يف البلدان 
لكتابة  اجل��م��اع��ة  ع��ن  عزلتك  وق��ت  ُيقّل�س  ال  االأج��ن��ب��ي��ة 
يوفر  اإن���ه  ب��ل  فح�سب،  واالإل��ك��رتون��ي��ة  الن�سية  الر�سائل 
عليك املال اأي�ساً )عرب جتنب تكاليف البيانات املرتفعة(. 
البحث عن منطقة فيها �سبكة  اأن تبتكر لعبة  اأو ميكنك 

ال�سلكية ال�ستعمال االإنرتنت جماناً.

للأ�سدقاء:  حمدد  وقت  تخ�سي�ض   7
قد َيِحّن االأوالد اإىل اأ�سدقائهم يف ديارهم حني يخرجون 
العطلة من  اإر�سال �سور  اح��رِتم رغبتهم يف  بلدتهم.  من 
هواتفهم اأو عرب تطبيق )�سناب �سات(، اأو حتميل ال�سور 
على )اإن�ستغرام(، اأو الدرد�سة على )في�سبوك(، اأو التوا�سل 
رقمياً عرب )�سكايب( اأو )في�س تامي( مبا�سرًة. لكن �سيكون 
التوقف عن كتابة الر�سائل الن�سية على مر اليوم طريقة 
�سيحرمون  باأنهم  االأوالد  اأخ��رِبْ  احلا�سر.  لعي�س  مفيدة 
نف�سهم من التجربة اجلماعية اإذا مت�سكوا باأجهزتهم، ما 
ي�سري اإىل غياب اللياقة يف التعامل مع املحيطني بهم )اأي 
اأفراد العائلة يف العطلة العائلية(. اتفقوا على وقت حمدد 
ين�سغل  الظهر، حني  بعد  االأ�سدقاء )فرتة  للتوا�سل مع 
اأفراد العائلة االآخرون بالقراءة اأو ياأخذون قيلولة، اأو بعد 

الع�ساء(.

الفيدي�: األعاب  بدل  عائلية  األعاب  تنظيم   8

ي�سهل  ال��ذي  ال��ورق  االأل��ع��اب مثل  االأوالد خمتلف   يحب 
حمله يف احلقيبة. احلزازير طريقة ممتعة اأي�ساً الإ�سراك 

العائلة كلها وال تتطلب حمل اأي معدات. باخت�سار حاول 
االبتعاد عن االأجهزة وا�ستمتع بوقتك مع الب�سر!

اجعلي من فرتة ما قبل الن�م فرتة �سّيقة وممتعة

�شاعدي طفلك على تخطي خماوفه من الظالم

بعد ان وقعنا يف فخ و�سائل الإعلم والتكن�ل�جيا يف حياتنا ال�اقعية

متتعوا باأوقاتكم مع اأحبائكم بعيدا عن و�شائل التكنولوجيا

الطاقة  لتجديد  مم��ت��ازة  ف��رتة  العائلية  العطلة  تك�ن 
الت�ا�سل �سعبًا  والت�ا�سل مع الأولد، لكن قد ي�سبح ذلك 
اإذا مت�سك�ا باأجهزتهم الإلكرتونية ليًل ونهارًا. هل حاولت 
على  يركز  الذي  ابنك  مع  جميل  مبنظر  ال�ستمتاع  ي�مًا 
خ��ض معركة يف لعبة )نينتندو دي اإ�ض( اأو اأردت فتح قلبك 
ل�لٍد ي�سع �سماعتني يف اأذنيه؟ هل تخطط للغ��ض �سباحًا 
ت�ستطيع  ل  اأنك  تكت�سف  اأن  قبل  العائلة  اأفراد  جميع  مع 
ل�ستبدال  الأريكة  عن  بالنه��ض  املراهقني  اأولدك  اإقناع 

م�قع )ت�يرت( بزعانف الغ��ض؟

 هل اخل�ف من الظلم م�سكلة ذات جذور لدى الطفل، اأم 
انها طارئة يختلقها بهدف ال��س�ل اإىل غاية اأخرى؟

عندما يخاف ال�لد من العتمة، ي�سبح الن�م لديه م�سرحًا 
جلميع التخيلت: جّنية خبيثة تختبئ يف اخلزانة؛ ذئب 
يقف  احمر  ل�سان  ذو  وح�ض  ال�سرير،  حتت  يقبع  �سرير 
وراء ال�ستائر... جميع هذه الت�سّ�رات وغرها كفيلة باأن 
اأين  ال�س�ء يف غرفته. فمن  ن�مه حلظة تطفئني  ت�ؤخر 

ياأتي هذا اخل�ف وما الذي يخفيه وراءه؟
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العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03936/2016 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/04455/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : حم�سن خمتار لالعمال الفنية - �س ذ م م 
وحم�سن خمتار حممد خمتار - جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ :  �سنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م 
       وعلي نا�سر عبداهلل العوي�س   

 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:
1- الزامه ب�سداد غرامة ال�سيك املرجتع 1000 درهم 

من  للفرتة  دره���م   1438 وق���دره  مبلغ  ب�سداد  االول  عليه  امل��دع��ي  ال���زام   -2
2015/12/1 وحتى تاريخ 2015/12/15 

3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
يتم  �سوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�سر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  2017/615 اإيجارات    
اىل املحكوم عليه :النفني العاملية - �س ذ م م  - جمهول حمل االقامة  

نعلمكم بان اللجنة الق�سائية االإبتدائية باملركز حكمت بجل�ستها 2017/3/1 يف 
الدعوى املذكورة اعاله  ل�سالح / اخلدمات العقارية 

منطوق احلكم : - 
حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري :  

بالزام املدعي عليها باإخالء العني حمل الدعوى وت�سليمها خالية من ال�سواغل ، 
مع الزامها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 33465 درهم ، وما ي�ستجد من  اجرة 
من تاريخ من 2016/10/18 وحتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع 133850 درهم 
�سنويا ، والزامها بتقدمي �سهادة براءة ذمة عن خدمات الكهرباء واملاء ، مع ر�سوم 

وم�ساريف الدعوى. 
ال  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب   وملا كان هذا احلكم قد �سدر 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل 15 

يوما اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال �سار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01515/2017/ جتاري 
اىل املدعى عليه : روؤية جديده لتجارة املواد االعالنية - �س ذ م م  وفادي يو�سف �سفيق يو�سف 

مبا اأن املدعي : �سنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م - وميثاء علي عبداهلل العوي�س   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01515/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد االجرة للماجور للفرتة من 2016/10/1 وحتى 2017/3/1 
فرت�سد بذمته مبلغ 22800 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او االخالء يف 2016/11/22 
 وتبني يف افادة االنذار  العديل ان املكان مغلق وتوجد لوحة ومت اعالنه بالن�سر بتاريخ 2016/12/29 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد االجرة للماجور للفرتة من 2016/10/1 وحتى 2017/3/1 
فرت�سد بذمته مبلغ 22800 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او االخالء يف 2016/11/22 
 وتبني يف افادة االنذار العديل ان املكان مغلق وتوجد لوحة ومت اعالنه بالن�سر بتاريخ 2016/12/29 
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�س على غرامة ارت��داد كل �سيك مبلغ )1000( وقد ارتد عدد 

)1( �سيك دون �سرف.
الكهرباء واملياه والبد من تطهري  ا�ستهالك  امللزم بقيمة  امل�ستاجر هو  ان  بت�سليم م�ستندات -  ال��زام 

املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/3/15   وقررت اللجنة الق�سائية 
واملنعقدة مبقر مركز  االإبتدائية  بالدائرة  الثامنة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�ساعة 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ  ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1416   

املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 
املنذر اليها : تونتي تونتي لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره ) 372.297.91( درهم نتيجة االخالل ب�سداد االق�ساط 
ال�سهرية املتعلقة بعقدي متويل ال�سيارات وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ 
 االجراءات التنفيذية على كلي ال�سيارات املمولة ل�ساحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�سيارات التالية : - 

1- ال�سيارة رقم )19473/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )ميت�سوبي�سي الن�سر - �سالون(
2-ال�سيارة رقم )19486/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )ميت�سوبي�سي الن�سر - �سالون(
3-ال�سيارة رقم )19484/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )ميت�سوبي�سي الن�سر - �سالون(
4-ال�سيارة رقم )19483/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )ميت�سوبي�سي الن�سر - �سالون(
5-ال�سيارة رقم )19485/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )ميت�سوبي�سي الن�سر - �سالون(
6-ال�سيارة رقم )19618/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )ميت�سوبي�سي الن�سر - �سالون(
7-ال�سيارة رقم )19482/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )ميت�سوبي�سي الن�سر - �سالون(
8-ال�سيارة رقم )19481/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )ميت�سوبي�سي الن�سر - �سالون(
9-ال�سيارة رقم )19477/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )ميت�سوبي�سي الن�سر - �سالون(

10-ال�سيارة رقم )19479/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )ميت�سوبي�سي الن�سر - �سالون(
11-ال�سيارة رقم )19478/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )ميت�سوبي�سي الن�سر - �سالون(
12-ال�سيارة رقم )19475/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )ميت�سوبي�سي الن�سر - �سالون(

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1414   

املنذر : م�سرف اأبوظبي اال�سالمي 
املنذر اليها : تايرنت لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م 

ب�سداد  اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��دره ) 455.456.96( درهم نتيجة االخ��الل  املنذر  املنذر  ينذر 
واال  الن�سر،  تاريخ  ا�سبوع من  ال�سيارات وذلك خالل  بعقدي متويل  املتعلقة  ال�سهرية  االق�ساط 
�سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على كلي ال�سيارات املمولة ل�ساحلكم وبيعها باملزاد 

ومنها ال�سيارات التالية : - 
1- ال�سيارة رقم )87254/خ�سو�سي/E/دبي( من نوع )مازدا مازدا تو 1.5 - �سالون ا�ستي�سن(

2-ال�سيارة رقم )50846/خ�سو�سي/E/دبي( من نوع )مازدا مازدا تو 1.5 - �سالون(
3-ال�سيارة رقم )68315/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )مازدا مازدا تو 1.5 - �سالون( 
4-ال�سيارة رقم )91701/خ�سو�سي/D/دبي( من نوع )مازدا مازدا تو 1.5 - �سالون( 
5-ال�سيارة رقم )34978/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )مازدا مازدا تو 1.5 - �سالون(

6-ال�سيارة رقم )31243/خ�سو�سي/N/دبي( من نوع )�سيفروليه افيو - �سالون( 
7-ال�سيارة رقم )17510/خ�سو�سي/J/دبي( من نوع )�سيفروليه افيو - �سالون( 

8-ال�سيارة رقم )25372/خ�سو�سي/G/دبي( من نوع )�سيفروليه كروز - �سالون( 
9-ال�سيارة رقم )46410/خ�سو�سي/G/دبي( من نوع )�سيفروليه كروز - �سالون( 

10-ال�سيارة رقم )30896/خ�سو�سي/P/دبي( من نوع )�سيفروليه ماليبو - �سالون(   
واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1433   

املنذر : م�سرف اأبوظبي اال�سالمي 
املنذر اليها : ا�سيا لل�سيارت - �س ذ م م 

ب�سداد  اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��دره ) 167.867.66( درهم نتيجة االخ��الل  املنذر  املنذر  ينذر 
واال  الن�سر،  تاريخ  ا�سبوع من  ال�سيارات وذلك خالل  بعقدي متويل  املتعلقة  ال�سهرية  االق�ساط 
�سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على كلي ال�سيارات املمولة ل�ساحلكم وبيعها باملزاد 

ومنها ال�سيارات التالية : - 
1- ال�سيارة رقم ) 82971/خ�سو�سي/N/دبي( من نوع )هوندا �سيفيك - �سالون( 

2-ال�سيارة رقم ) 82454/خ�سو�سي/N/دبي( من نوع )تويوتا كوروال - �سالون(
3-ال�سيارة رقم ) 82453/خ�سو�سي/N/دبي( من نوع )تويوتا ياري�س - �سالون(

4-ال�سيارة رقم ) 82456/خ�سو�سي/N/دبي( من نوع )تويوتا ياري�س - هات�سباك(
5-ال�سيارة رقم ) 82455/خ�سو�سي/N/دبي( من نوع )تويوتا ياري�س - هات�سباك(

6-ال�سيارة رقم ) 82461/خ�سو�سي/N/دبي( من نوع )هوندا �سيفيك - �سالون(
7-ال�سيارة رقم ) 82970/خ�سو�سي/N/دبي( من نوع )هوندا �سيفيك  - �سالون(

8-ال�سيارة رقم ) 82459/خ�سو�سي/N/دبي( من نوع )ني�سان تيدا - �سالون(
9-ال�سيارة رقم ) 82458/خ�سو�سي/N/دبي( من نوع )ني�سان تيدا - �سالون(

10-ال�سيارة رقم ) 82452/خ�سو�سي/N/دبي( من نوع )تويوتا ياري�س - �سالون(  
واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1434   

املنذر : بنك اأبوظبي الوطني 
املنذر اليها : لينك واي لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م 

ب�سداد  االخ��الل  نتيجة  دره��م   )65.536.70  ( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
واال  الن�سر،  تاريخ  ا�سبوع من  ال�سيارات وذلك خالل  بعقدي متويل  املتعلقة  ال�سهرية  االق�ساط 
�سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على كلي ال�سيارات املمولة ل�ساحلكم وبيعها باملزاد 

ومنها ال�سيارات التالية : - 
1-  ال�سيارة رقم )15966 / خ�سو�سي / E / دبي ( من نوع )هوندا اكورد - �سالون( 
2-ال�سيارة رقم )61256 / خ�سو�سي / D / دبي ( من نوع )هوندا اكورد - �سالون( 
3-ال�سيارة رقم )15587 / خ�سو�سي / E / دبي ( من نوع )هوندا اكورد - �سالون( 

4-ال�سيارة رقم )15990 / خ�سو�سي / E / دبي ( من نوع )هوندا �سيفيك - �سالون(
5-ال�سيارة رقم )70769 / خ�سو�سي / D / دبي ( من نوع )هوندا �سيفيك - �سالون(
6-ال�سيارة رقم )16941 / خ�سو�سي / E / دبي ( من نوع )هوندا �سيفيك - �سالون( 
7-ال�سيارة رقم )15993 / خ�سو�سي / E / دبي ( من نوع )هوندا �سيفيك - �سالون( 
8-ال�سيارة رقم )15868 / خ�سو�سي / E / دبي ( من نوع )هوندا �سيفيك - �سالون( 
9-ال�سيارة رقم )16784 / خ�سو�سي / E / دبي ( من نوع )هوندا �سيفيك - �سالون( 

10-ال�سيارة رقم )15603 / خ�سو�سي / E / دبي ( من نوع )هوندا �سيفيك - �سالون(   
واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1422   

املنذر : بنك دبي اال�سالمي  
املنذر اليها : املفيد لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م  

ب�سداد  االخ��الل  نتيجة  دره��م  وق��دره )454.111.00(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
واال  الن�سر،  تاريخ  ا�سبوع من  ال�سيارات وذلك خالل  بعقدي متويل  املتعلقة  ال�سهرية  االق�ساط 
�سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على كلي ال�سيارات املمولة ل�ساحلكم وبيعها باملزاد 

ومنها ال�سيارات التالية : - 
1-  ال�سيارة رقم )45462 / خ�سو�سي / K / دبي ( من نوع )كيا اوبتما  - �سالون( 

2-ال�سيارة رقم )63458 / خ�سو�سي / J / دبي ( من نوع )كيا بيكانتو  - �سالون( 
3-ال�سيارة رقم )45448 / خ�سو�سي / K / دبي ( من نوع )كيا بيكانتو  - �سالون( 

4-ال�سيارة رقم )45461 / خ�سو�سي / K / دبي ( من نوع )كيا �سول  - �سالون( 
5-ال�سيارة رقم )45460 / خ�سو�سي / K / دبي ( من نوع )كيا ريو  - �سالون( 

6-ال�سيارة رقم )45171 / خ�سو�سي / F / دبي ( من نوع )هيونداي �سوناتا  - �سالون( 
7-ال�سيارة رقم )38658 / خ�سو�سي / F / دبي ( من نوع )هيونداي اك�سنت   - �سالون( 

8-ال�سيارة رقم )22946 / خ�سو�سي / M / دبي ( من نوع )هيونداي الينرتا  - �سالون( 
9-ال�سيارة رقم )90076 / خ�سو�سي / E / دبي ( من نوع )هيونداي الينرتا  - �سالون( 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
 اإعادة اإعالن - مكتب اإدارة الدعوى 

 مذكرة اإعادة اإعالن موعد جل�سة بالن�سر للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى
 الرقم 2017/49 جتاري كلي      

اإىل املدعي عليهم : 1- �سركة كراون كانالين �سبالير �س م ح - ذ م م وميثلها مديرها كينث روبرت كراون  
م  ذ م  ���س م ح  -  ك���راون كانالينز ج��روب  ك���راون  3- جويل جيم�س هيبريت  4- �سركة  2- كينث روب���رت 
وميثلها  مديرها جويل جيم�س هيبريت  حيث ان املدعي : باول اندري �سكوت - قد اقام عليكم الدعوى رقم 
2017/49 جتاري كلي وعليه يتق�سي ح�سوركم اىل حمكمة  راأ�س اخليمة - اأمام مكتب اإدارة الدعوى - يوم 
اخلمي�س ال�ساعة التا�سعة �سباحا املوافق 2017/3/16م  وذلك لالجابة على الدعوى ، وتقدمي ما لديكم 
من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفكم عن احل�سور او ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد اعاله فان املحكمة 
�ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا ، بحقكم طالبا فيها  1- يلتم�س املدعي من مقام املحكمة املوقرة احلكم بندب  
خبري حما�سبي تكون مهمته االطالع على قيود واعمال ال�سركة املدعي عليها االوىل ودفاترها و�سجالتها 
االرباح  لتحديد  و�سوال  ال�سركات  يف  املتبعة  القواعد  ا�سا�س  على  املحا�سبة  واج��راء  امل�سرفية  وح�ساباتها 
االتي حققتها ال�سركة املدعي عليها االوىل خالل الفرتة من تاريخ تاأ�سي�سها يف 2012/12/12 وحتى تاريخ 
املطالبة يف 2017/1/22 ، وبيان ن�سيب املدعي من تلك االرباح طبقا لن�سيبه يف را�سمال ال�سركة وكذلك 
بيان املبالغ التي اقر�سها املدعي لل�سركة ومل يتم ردها ، وبيان ما اذا كان ن�سيب املدعي من االرباح املتحققة 
ومبلغ القر�س مودع يف ح�سابها ام مت الت�سرف بهما من قبل املدير ، وكذلك بيان االخطاء التي ارتكبت 
من قبل ال�سريكني املدعي عليهما الثاين والثالث يف اإدارة ال�سركة املدعي عليها االوىل و�سرف رواتب لها 
دون وجه حق ، ويف فتح ال�سركة املدعي عليها الرابعة و�سركات اخرى خارج الدولة با�سم م�سابه للمدعي 
عليها االوىل وبذات الن�ساط وا�ستغالل اموالها واعمالها وعمالئها واال�ستيالء عليهم وبيان اال�سرار التي 
حلقت باملدعي عن ذلك اخلطاأ واالخالل بال�سراكة طبقا للقواعد العامة مبا حلق امل�سرور من خ�سائر وما 
فاته من ك�سب و�سوال لتحديد املبلغ اجلابر لال�سرار التي حلقت باملدعي ، مع الزام املدعي عليهم بالر�سوم 

وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
 مكتب اإدارة الدعوى 

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
  اإعادة اعالن ح�سور امل�ستانف �سده  بالن�سر 

يف ال�ستئناف  03/01531/2016 / �سكني  
اىل امل�ستانف �سده : ماليك �سعيد �ساروار 

مبا اأن امل�ستانف  : �سامنتا مارجريت ان وودفورد 
 قد اأقام �سدكم اال�سئناف  03/01531/2016/ �سكني  امام املركز بطلب بالتايل :
الغاء احلكم امل�ستانف والق�ساء جمددا - قبول اال�ستئناف �سكال ، الغاء احلكم 

امل�ستاأنف والق�ساء جمددا. 
مطالبة مالية  - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى.  

االحد  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
املوافق 2017/3/19 ال�ساعة 3.30 م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة اال�ستئنافية 
االإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  اال�ستئنافية  بالدائرة  الثانية( 
لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر 
دفاع  م��ن  لديكم  م��ا  وت��ق��دمي  ق��ان��ون��ا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت   .

وم�ستندات.  يتم ا�سدار هذه الوثيقة الكرتونيا وال تتطلب اي ختم اوتوقيع

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00819/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06005/2016  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده: املوثوق للعقارات  - جمهول حمل االقامة
حيث تقدم طالب التنفيذ:  القبة للمعار�س - �س ذ م م   

 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:
1- الزام املدعي عليها الثانية بان ترد للمدعية مبلغ )127800( وال�سيك 
وف�سخ  �سرفه  ح��ال  قيمته  او  دره���م(   42.600( مببلغ   )002562( رق��م 
)موؤجر(  الثانية  عليها  واملدعي  )م�ستاأجر(  املدعية  بني  املحرر  العقد 

واملوؤرخ 2014/9/9
2- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

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

يتم اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00863/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/02473/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : يوفنج فري نيت�سور تريدينج - م م ح
جمهول حمل االقامة 

حيث تقدم طالب التنفيذ: رد الين للو�ساطة العقارية 
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

تاريخ 2015/8/1 وحتى   املنفذ �سدها بتحرير عقد االيجار من  الزام   -1
2016/7/31 بذات ال�سروط وبدل االيجار املبني بالعقد ال�سابق 

2- الزام املنفذ �سدها ب�سداد قيمة 39.828.25 درهم للفرتة من 2015/8/1 
حتى  ي�ستجد  وم��ا  دره��م   68.277 �سنوية  اج��رة  بواقع   2016/2/29 وحتى 

تاريخ 2016/7/31  
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

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

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01309/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/08230/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

 اىل املنفذ �سده : جنمة االأمانة للتجارة - �س ذ م م 
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: �سا�س للعقارات - �س ذ م م  
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

1- دفع ما ي�ستجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2016/11/2 وحتى تاريخ 
االخالء الفعلي بواقع 65.000 درهم �سنويا 

2- اإخالء العني وت�سليمها خالية من ال�سواغل 
3- دفع قيمة �سيكات ايجار مببلغ 48.750 درهم 

4- لتحمل م�ساريف ور�سوم الدعوى
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم 

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02/00840/2017 جتاري ل�سنة 2017 اإيجارات    
اىل املحكوم عليه :خالد دالجي لتجارة املواد الغذائية وامل�سروبات - �س ذ م م 

جمهول حمل االقامة  
نعلمكم بان اللجنة الق�سائية االإبتدائية باملركز حكمت بجل�ستها 2017/3/5 يف 

الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح /�سركة دهما للتجارة - ذ م م 

بالزامكم : -  حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري :  
1- بالزام املدعي عليها باخالء املاجور وت�سليمه خالية من ال�سواغل مع الزامها 
ب�سداد مبلغ وقدره 6320 درهم القيمة االيجارية للفرتة من تاريخ 2016/10/24 
وحتى   2017/1/24 تاريخ  من  اج��ر  من  ا�ستجد  وم��ا   2017/1/23 تاريخ  وحتى 
االخالء الفعلي ، والزامها باإح�سار براءة الذمة من الكهرباء واملاء ، وبالر�سوم 

وامل�سروفات. 
ال  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب   وملا كان هذا احلكم قد �سدر 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل 15 

يوما اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال �سار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/16  مدين جزئي
جاججيفان  ديباك  وميثلها  ����س.م.ح  ليمتد  انف�ستمنت�س  �سوا�ستيك   -1  / عليه  املدعي  اىل 
وكرياتي كي�سفجي 2- ديباك جاجيفان جاجيفان ران�سهود ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير 
�سوا�ستيك انف�ستمنت�س ليمتد �س.م.ح 3- كرياتي كي�سفجي ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير 
�سوا�ستيك انف�ستمنت�س ليمتد �س.م.ح  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ ماجد احمد 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد  القرق  علي  املري وميثله:بدر حممد  خمي�س 
والر�سوم  دره���م(   493.771( وق���دره  مببلغ  وال��ت�����س��امم  بالت�سامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
املعجل وبال كفالة.  وح��ددت لها جل�سة يوم  بالنفاذ  وامل�ساريف واالتعاب مع �سمول احلكم 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة   2017/3/12 امل��واف��ق   االح���د 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
 مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 264621     بتاريخ : 13 / 12 / 2016 م
تاريخ االأولوية: 2016/10/25

با�س��م: براونز )�ساوث مولتون �سرتيت( ليمتد 
وعنوانه: ذا بووار، 211 اأولد �سرتيت، لندن، اأي �سي 1 يف  9 اإن اآر، اململكة املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : النقل وتغليف وتخزين ال�سلع وتنظيم الرحالت 
واال�ست�سارات  واملعلومات  الن�سح  تقدمي  خدمات  ال�سخن،  خدمات  التو�سيل،  خدمات  وال�سفر، 

املتعلقة بجميع ما ذكر.
الواق�عة بالفئة: 39

و�سف العالمة: الكلمة BROWNS بالالتينية.
على من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
  مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 264623     بتاريخ : 13 / 12 / 2016 م
تاريخ االأولوية: 2016/10/25

با�س��م: براونز )�ساوث مولتون �سرتيت( ليمتد 
وعنوانه: ذا بووار، 211 اأولد �سرتيت، لندن، اأي �سي 1 يف  9 اإن اآر، اململكة املتحدة. 

والت�سميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
املتعلقة بها، خدمات التحاليل واالأبحاث ال�سناعية، خدمات ت�سميم وتطوير برجميات الكمبيوتر، خدمات 
ت�سميم وتطوير برامج الكمبيوتر، ت�سميم املالب�س، ت�سميم االأزياء، خدمات البحوث والتطوير للمنتجات 
الت�سميم  خدمات  ال��راأ���س،  واأغطية  القدم  األب�سة  املالب�س،  اليد،  حقائب  امل��ج��وه��رات،  جم��ال  يف  اجل��دي��دة 
املتعلقة بالتغليف، خدمات اال�ست�سارات وتقدمي الن�سح واملعلومات املتعلقة بجميع ما ذكر، برامج الكمبيوتر 
كخدمات )ا�س ايه ايه ا�س: خدمات ا�ستخدام برامج الكمبيوتر عن طريق اال�سرتاك(، خدمات اال�ست�سارات 

وتقدمي الن�سح واملعلومات املتعلقة بربامج الكمبيوتر كخدمة.
الواق�عة بالفئة: 42

و�سف العالمة: الكلمة BROWNS بالالتينية.
على من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 264624     بتاريخ : 13 / 12 / 2016 م
تاريخ االأولوية: 2016/10/25

با�س��م: براونز )�ساوث مولتون �سرتيت( ليمتد 
وعنوانه: ذا بووار، 211 اأولد �سرتيت، لندن، اأي �سي 1 يف  9 اإن اآر، اململكة املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : النقل وتغليف وتخزين ال�سلع وتنظيم الرحالت 
واال�ست�سارات  واملعلومات  الن�سح  تقدمي  خدمات  ال�سخن،  خدمات  التو�سيل،  خدمات  وال�سفر، 

املتعلقة بجميع ما ذكر.
الواق�عة بالفئة: 39

غري  االأح��رف  حيث  مميز  ب�سكل  مكتوبة  بالالتينية   BROWNS الكلمة  العالمة:  و�سف 
مكتملة من االأ�سفل كما يظهر يف �سورة العالمة.

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 264625     بتاريخ : 13 / 12 / 2016 م
تاريخ االأولوية: 2016/10/25

با�س��م: براونز )�ساوث مولتون �سرتيت( ليمتد 
وعنوانه: ذا بووار، 211 اأولد �سرتيت، لندن، اأي �سي 1 يف  9 اإن اآر، اململكة املتحدة. 

والت�سميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
املتعلقة بها، خدمات التحاليل واالأبحاث ال�سناعية، خدمات ت�سميم وتطوير برجميات الكمبيوتر، خدمات 
ت�سميم وتطوير برامج الكمبيوتر، ت�سميم املالب�س، ت�سميم االأزياء، خدمات البحوث والتطوير للمنتجات 
الت�سميم  خدمات  ال��راأ���س،  واأغطية  القدم  األب�سة  املالب�س،  اليد،  حقائب  امل��ج��وه��رات،  جم��ال  يف  اجل��دي��دة 
املتعلقة بالتغليف، خدمات اال�ست�سارات وتقدمي الن�سح واملعلومات املتعلقة بجميع ما ذكر، برامج الكمبيوتر 
كخدمات )ا�س ايه ايه ا�س: خدمات ا�ستخدام برامج الكمبيوتر عن طريق اال�سرتاك(، خدمات اال�ست�سارات 

وتقدمي الن�سح واملعلومات املتعلقة بربامج الكمبيوتر كخدمة.
الواق�عة بالفئة: 42

االأح��رف غري مكتملة من  ب�سكل مميز حيث  بالالتينية مكتوبة   BROWNS الكلمة  العالمة:  و�سف 
االأ�سفل كما يظهر يف �سورة العالمة.

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 265315     بتاريخ : 22 / 12 / 2016 م
بيانات االأولوية:   694024 �سوي�سرا            تاريخ اإيداع االأولوية:  08/24/ 2016م

با�س��م: فيالج �سويز ايه جي
وعنوانه: �سويزر�سبيلد�سرتا�سي 41، �سي ات�س – 8207 �سكافهاوزن، �سوي�سرا

الن�سيجية للعناية بالوجه واجل�سم،  املنتجات : االأقم�سة  الب�سائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 
خ�سو�سا املنا�سف للعناية بالوجه واجل�سم من االأقم�سة امل�سنوعة من اأقم�سية الن�سيج ال�سبكي، 

االأقم�سة املن�سوجة اأو اأقم�سة الرتيكو، التي تتاألف ب�سكل رئي�سي على اأ�سا�س االألياف الدقيقة.
الواق�عة بالفئة: 24

و�سف العالمة: العبارة SMART FIBER TEX باأحرف التينية.
االإ�سرتاطات: احلماية للعالمة يف جمملها والتنازل عن الكلمة Fiber على حدة يف الو�سع العادي. 
على من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 265614     بتاريخ : 28 / 12 / 2016 م
با�س��م: عمران حممد يون�س ف�سالين

– االإم��ارات العربية  – دبي  اإعمار منرة 1 بالقرب من دوار ال�ساعة، الرقة  وعنوانه: �سقة رقم 1101، برج 
املتحدة

ت�ستعمل  اأخ��رى  وم��واد  االأقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سرات   : املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
عطرية  وزي���وت  وع��ط��ور  ���س��اب��ون  وك�����س��ط؛  وج��ل��ي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  امل��الب�����س؛  وك��ي  غ�سيل  يف 

وم�ستح�سرات جتميل وغ�سول ال�سعر؛ معاجني االأ�سنان.
الواق�عة بالفئة: 3

قاعدة  االآخ��ر على  يقابل  اأحدهما  بالالتينية   B �سكل مبخرة على جانبيها احلرف  ر�سم  العالمة:  و�سف 
 "BAIT AL BAKHOOR " العبارة  االأ�سفل  ويف  البخور" بالعربية  "بيت  عبارة  عليها  مكتوب 

باأحرف التينية مكتوبة ب�سكل مميز واحلرف B يف كلمة BAKHOOR مقلوبة.
الو�سع  يف  ح��دة  على  ك��ل  بخور  بيت،  الكلمات  ع��ن  وال��ت��ن��ازل  جمملها  يف  للعالمة  احلماية  االإ���س��رتاط��ات: 

العادي. 
على من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 260712     بتاريخ : 04 / 10 / 2016 م
با�س��م: �سي�سماك�س اند�سرتي تريدينغ كومباين ليمتد. 

دي�سرتيكت،  يويك�سيو  اإي�ست،  روود  دونغفينغ   850 ت��اور،  غلوريو�س   ،03-1401 رووم  وعنوانه: 
جوانغزهو، جواجندوجن، 510600 ال�سني. 

النيكوتني  حماليل  االإلكرتونية؛  ال�سجائر   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
ال�سائلة لال�ستخدام يف ال�سجائر االإلكرتونية؛ مباخر الفم للمدخنني؛ غاليني التبغ؛ مبا�سم 
ال�سجائر؛ منكهات، عدا الزيوت االأ�سا�سية، للتبغ؛ منكهات، عدا الزيوت االأ�سا�سية، لالإ�ستخدام 
اأطراف م�ستدقة  ال�سيجار؛  الغاز لوالعات  ال�سجائر؛ حاويات  ال�سجائر االإلكرتونية؛ فالتر  يف 

لفالتر  ال�سجائر.
الواق�عة بالفئة: 34

و�سف العالمة: كلمة NITECORE بالالتينية.
على من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 265312     بتاريخ : 22 / 12 / 2016 م
بيانات االأولوية:   690660 �سوي�سرا            تاريخ اإيداع االأولوية:  06/22/ 2016م

با�س��م: فيالج �سويز ايه جي
وعنوانه: �سويزر�سبيلد�سرتا�سي 41، �سي ات�س – 8207 �سكافهاوزن، �سوي�سرا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : م�ستح�سرات التجميل لال�ستعمال ال�سخ�سي، 
خ�سو�سا منا�سف الوجه التي حتتوي على م�ستح�سرات جتميل.

الواق�عة بالفئة: 3
 SMART TARGET FIBER TECHNOLOGY و�سف العالمة: العبارة 

باأحرف التينية.
االإ�سرتاطات: احلماية للعالمة يف جمملها. 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 265313     بتاريخ : 22 / 12 / 2016 م
بيانات االأولوية:   690660 �سوي�سرا            تاريخ اإيداع االأولوية:  06/22/ 2016م

با�س��م: فيالج �سويز ايه جي
وعنوانه: �سويزر�سبيلد�سرتا�سي 41، �سي ات�س – 8207 �سكافهاوزن، �سوي�سرا

خ�سو�سا  واجل�سم،  بالوجه  للعناية  الن�سيجية  االأقم�سة   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
املنا�سف للعناية بالوجه واجل�سم من االأقم�سة امل�سنوعة من اأقم�سية الن�سيج ال�سبكي، االأقم�سة املن�سوجة اأو 

اأقم�سة الرتيكو، التي تتاألف ب�سكل رئي�سي على اأ�سا�س االألياف الدقيقة.
الواق�عة بالفئة: 24

باأحرف   SMART TARGET FIBER TECHNOLOGY ال��ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:  و�سف 
التينية.

االإ�سرتاطات: احلماية للعالمة يف جمملها والتنازل عن الكلمة Fiber على حدة يف الو�سع العادي. 
على من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 259050     بتاريخ : 28 / 08 / 2016 م
با�س��م: كي�س ماي في�س، ال ال �سي 

وعنوانه: 11766 ويل�ساير بوليفارد، �سويت 850، لو�س اجنلي�س، كاليفورنيا 90025-6567، الواليات املتحدة 
االأمريكية. 

جلميع  �سابون  حت��دي��دا:  ال�سخ�سية،  العناية  منتجات   : املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
األفا هيدروك�سي، �سابون قوالب، غ�سول اال�ستحمام واالغت�سال،  االأغرا�س، �سابون مرطب، غ�سول حم�س 
ال�سفاه  ملمع  التجميل،  م�ستح�سرات  اجل�سم،  غ�سل  م��واد  للج�سم،  بل�سم  اجل�سم،  ك��رمي  اجل�سم،  غ�سول 
امللون، األوان لل�سفاه، مرطبات ملونة، مزيل رائحة العرق لال�ستعمال ال�سخ�سي، مزيل رائحة العرق بخاخ 
الوجه،  اأقنعة  الوجه،  وجل  وك��رمي  غ�سول  الوجه،  منظفات  منظفة،  تق�سري  م��واد  ال�سخ�سي،  لال�ستعمال 
�سابون الرغوة، كرميات القدم، مواد فرك القدم، ال�سامبو، مواد متلي�س ال�سعر، جل ت�سكيل ال�سعر، غ�سول 
اليد، كرمي اليد، ال�سابون ال�سائل، جل اال�ستحمام املرطب، بل�سم ال�سفاه غري الطبي، كرمي احلالقة، كرمي 
بعد  اال�ستعمال  م�ستح�سرات  ال�سم�س،  اأ�سعة  من  العناية  م�ستح�سرات  الب�سرة،  منعم  للحالقة،  مرطب 

التعر�س لل�سم�س، م�ستح�سرات �سبغ الب�سرة، معجون اال�سنان و جل غ�سل اال�سنان.
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العالمة: عبارة KISS MY  FACE بالالتينية.
على من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 265314     بتاريخ : 22 / 12 / 2016 م
بيانات االأولوية:   694024 �سوي�سرا            تاريخ اإيداع االأولوية:  08/24/ 2016م

با�س��م: فيالج �سويز ايه جي
وعنوانه: �سويزر�سبيلد�سرتا�سي 41، �سي ات�س – 8207 �سكافهاوزن، �سوي�سرا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : م�ستح�سرات التجميل لال�ستعمال ال�سخ�سي، 
خ�سو�سا منا�سف الوجه التي حتتوي على م�ستح�سرات جتميل.

الواق�عة بالفئة: 3
و�سف العالمة: العبارة SMART FIBER TEX باأحرف التينية.

االإ�سرتاطات: احلماية للعالمة يف جمملها.
على من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263309     بتاريخ : 16 / 11 / 2016 م
تاريخ االأ�سبقية: 2016/06/16 م

با�س��م: ذا رويال كاونتي اأوف بريك�ساير بولو كلوب ليمتد
وعنوانه: نورث �سرتيت، وينكفيلد ويند�سور، بريك�ساير ا�س ال 4  4 تي ات�س، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : املالب�س؛ لبا�س القدم؛ اأغطية الراأ�س.
الواق�عة بالفئة: 25

 Royal County Of Berkshire POLO CLUB العبارة  العالمة:  و�سف 
ومي�سك  �سخ�س  ميتطيه  حل�سان  ج��زئ��ي  ر���س��م  يعلوها  �سطرين  يف  التينية  ب��اأح��رف  مكتوبة 

مب�سرب والكل ب�سكل مميز.
 Royal، Berkshire،=ٌ اال�سرتاطات: احلماية للعالمة يف جمملها والتنازل عن الكلمات

العادي. الو�سع  يف  حدة  على  كل   polo club
على من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263428     بتاريخ : 17 / 11 / 2016 م
تاريخ االأولوية: 2016/05/17 و 2016/10/27

با�س��م: براونز )�ساوث مولتون �سرتيت( ليمتد 
وعنوانه: ذا بووار، 211 اأولد �سرتيت، لندن، اأي �سي 1 يف  9 اإن اآر، اململكة املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : االأدوات واملعدات الت�سويرية وال�سينمائية، اأجهزة ت�سجيل 
للكمبيوتر،  الت�سغيلية  الربامج  الكمبيوتر،  اأجهزة  الت�سجيل،  اأقرا�س  وال�سور،  ال�سوت  انتاج  واإع��ادة  وبث 
الربامج  االأخ���رى،  الرقمية  والو�سائط  الرقمية  الفيديو  اأق��را���س  م�سبقا،  امل�سجلة  امل�سغوطة  االأق��را���س 
املحمولة،  الكمبيوتر  واأجهزة  اللوحية  الكمبيوتر  الت�سغيلية الأجهزة  الربامج  النقالة،  للهواتف  الت�سغيلية 
الأجهزة  وعلب  اأغطية  املحمولة،  للهواتف  وعلب  اأغطية  املحمولة،  الهواتف  اللوحية،  الكمبيوتر  اأجهزة 
الكمبيوتر اللوحية واأجهزة الكمبيوتر املحمولة، النظارات، النظارات )نظارات نظر(، النظارات ال�سم�سية، 
علب النظارات والنظارات ال�سم�سية، علب العد�سات الال�سقة، املن�سورات القابلة للتنزيل، امللفات املو�سيقية 
القابلة للتنزيل، اأجهزة الراديو، اأدوات القيا�س، م�سغالت ام بي 3، م�سغالت الو�سائط املحمولة، اأغطية وعلب 
الدوام )اأجهزة لت�سجيل الوقت(، قطع وتركيبات  الو�سائط املحمولة، �ساعات  ام بي 3 وم�سغالت  م�سغالت 

ولوازم جميع الب�سائع املذكورة.
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العالمة: الكلمة BROWNS بالالتينية.
على من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263429     بتاريخ : 17 / 11 / 2016 م
تاريخ االأولوية: 2016/05/17

با�س��م: براونز )�ساوث مولتون �سرتيت( ليمتد 
وعنوانه: ذا بووار، 211 اأولد �سرتيت، لندن، اأي �سي 1 يف  9 اإن اآر، اململكة املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : املعادن النفي�سة وخالئطها، املجوهرات واالأحجار الكرمية، 
اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الزمن الدقيقة، جموهرات اللب�س، �ساعات احلائط، �ساعات اليد، اخلوامت 
الثاقبة للج�سم، اخلوامت )جموهرات(، حلقات املفاتيخ )حلي �سغرية اأو �سال�سل( مطلية باملعادن الثمينة، 
القالئد  )جموهرات(،  االأ�ساور  النفي�سة،  املعادن  من  م�سنوعة  �سال�سل(  اأو  �سغرية  )حلي  املفاتيح  حلقات 
قطع  )جموهرات(،  الزينة  دبابي�س  )جموهرات(،  اخللخال  )جموهرات(،  ال�سيقة  القالئد  )جموهرات(، 

وتركيبات ولوازم جميع الب�سائع املذكورة.
الواق�عة بالفئة: 14

و�سف العالمة: الكلمة BROWNS بالالتينية.
على من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263431     بتاريخ : 17 / 11 / 2016 م
تاريخ االأولوية: 2016/05/17 و 2016/10/27

با�س��م: براونز )�ساوث مولتون �سرتيت( ليمتد 
وعنوانه: ذا بووار، 211 اأولد �سرتيت، لندن، اأي �سي 1 يف  9 اإن اآر، اململكة املتحدة. 

اإدارة االأعمال، اأعمال املكاتب، ترويج الب�سائع  وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : خدمات االإعالن، االإدارة التجارية؛ 
واخلدمات لالآخرين، ترويج الب�سائع واخلدمات لالآخرين، ت�سغيل وتزويد اأماكن البيع على ال�سبكة للبائعني وامل�سرتين للب�سائع 
واخلدمات، جتميع جمموعة من بائعي التجزئة ل�سالح االأخرين، عرب االنرتنت، من خالل مراكز ت�سوق افرتا�سية، لتمكني الزبائن 
من املعاينة وال�سراء ال�سهل للمجوهرات وحقائب اليد واملالب�س واألب�سة القدم واأغطية الراأ�س، خدمات بحوث ال�سوق، جتميع وتزويد 
املعلومات االإح�سائية املتعلقة بفاعلية االأعمال التجارية واالإعالن واجتاهات الزبائن وا�ستخدام االنرتنت، خدمات مقارنة االأعمال 
والكمية  االإح�سائية  للمعلومات  التحليالت  توفري  التجارية،  االأعمال  تقدمي  خدمات  االأعمال،  �سبكات  اإن�ساء  خدمات  التجارية، 
االإح�سائية  للمعلومات  التحليالت  توفري  ال�سبكة،  على  البيع  اأماكن  طريق  عن  للعنا�سر  البيع  واإع��ادة  بالبيع  املتعلقة  والنوعية 
والكمية والنوعية املتعلقة بالبيع واإعادة البيع للعنا�سر من خالل اأماكن البيع على ال�سبكة، اإدارة خدمات الزبائن، تقدمي خدمات 
العمالء بالنيابة عن االآخرين، اخلدمات االإدارية املتعلقة بالتخلي�س اجلمركي، خدمات اال�سترياد والت�سدير، بحوث ال�سوق، اإدارة 
املوجودات، خدمات اإدارة املوجودات، جتميع جمموعة متنوعة من الب�سائع، ل�سالح االآخرين، لتمكني الزبائن من معاينة و�سراء تلك 
الب�سائع ب�سهولة واملتعلقة بال�سابون و العطور والزيوت االأ�سا�سية ومواد التجميل وغ�سول ال�سعر وبل�سم ما بعد احلالقة والزيوت 
والكرميات العطرية وزيوت اال�ستحمام واالغت�سال )غري الطبية( وزبدة اجل�سم والوجه وزيوت تدليك اجل�سم والوجه ومواد فرك 
اجل�سم والوجه )مواد جتميل( وغ�سول اجل�سم واأطقم التجميل واخلال�سات العطرية والزيوت االأ�سا�سية لال�ستعمال ال�سخ�سي؛ 
واملتعلقة  ب�سهولة  الب�سائع  تلك  و���س��راء  معاينة  من  الزبائن  لتمكني  االآخ��ري��ن،  ل�سالح  الب�سائع،  من  متنوعة  جمموعة  جتميع 
باالأدوات واملعدات الت�سويرية وال�سينمائية، اأجهزة ت�سجيل وبث واإعادة انتاج ال�سوت وال�سور، اأقرا�س الت�سجيل، اأجهزة الكمبيوتر، 
الربامج الت�سغيلية للكمبيوتر، االأقرا�س امل�سغوطة امل�سجلة م�سبقا، اأقرا�س الفيديو الرقمية والو�سائط الرقمية االأخرى، الربامج 
الت�سغيلية للهواتف النقالة، الربامج الت�سغيلية الأجهزة الكمبيوتر اللوحية واأجهزة الكمبيوتر املحمولة، اأجهزة الكمبيوتر اللوحية، 
املحمولة،  الكمبيوتر  واأج��ه��زة  اللوحية  الكمبيوتر  الأج��ه��زة  وعلب  اأغطية  املحمولة،  للهواتف  وعلب  اأغطية  املحمولة،  الهواتف 
واملتعلقة  ب�سهولة  الب�سائع  تلك  و���س��راء  معاينة  من  الزبائن  لتمكني  االآخ��ري��ن،  ل�سالح  الب�سائع،  من  متنوعة  جمموعة  جتميع 
بالنظارات، النظارات )نظارات نظر(، النظارات ال�سم�سية، علب النظارات والنظارات ال�سم�سية، علب العد�سات الال�سقة، املن�سورات 
اأدوات القيا�س، م�سغالت ام بي 3، م�سغالت الو�سائط املحمولة،  اأجهزة الراديو،  القابلة للتنزيل، امللفات املو�سيقية القابلة للتنزيل، 
ال��دوام )اأجهزة لت�سجيل الوقت(، جتميع جمموعة متنوعة  الو�سائط املحمولة، �ساعات  ام بي 3 وم�سغالت  اأغطية وعلب م�سغالت 
وخالئطها،  النفي�سة  باملعادن  واملتعلقة  ب�سهولة  الب�سائع  تلك  و�سراء  معاينة  من  الزبائن  لتمكني  االآخرين،  ل�سالح  الب�سائع،  من 
املجوهرات واالأحجار الكرمية، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الزمن الدقيقة، جموهرات اللب�س، �ساعات احلائط، �ساعات اليد، 
اخلوامت الثاقبة للج�سم، اخلوامت )جموهرات(، حلقات املفاتيخ )حلي �سغرية اأو �سال�سل( مطلية باملعادن الثمينة، حلقات املفاتيح 
)حلي �سغرية اأو �سال�سل( م�سنوعة من املعادن النفي�سة، االأ�ساور )جموهرات(، القالئد )جموهرات(، القالئد ال�سيقة )جموهرات(، 
اخللخال )جموهرات(، دبابي�س الزينة )جموهرات(، باجللود واجللود املقلَدة وال�سلع امل�سنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات 
اأخرى؛ اجللود احليوانية واجللود غري املدبوغة؛ ال�سناديق وحقائب �سفر؛ ال�سم�سيات واملظالتوع�سي امل�سي؛ ال�سياط واأطقم اخليل 
وال�سروج وحقائب املاكياج واجلزادين وحقائب اليد وحقائب الظهر احلقائب اجللدية امل�سطحة وحقائب حفظ الوثائق واحلقائب 
اأجربه املوؤن التي حُتمل على الكتف وحمافظ املفاتيح  التي حتمل على الظهر وحقائب الثياب وحقائب الت�سوق وحقائب ال�ساطئ 
واملحافظ واحلقائب املدر�سية وحقائب ال�سفر امل�سطحة وحقائب ال�سفر وامللبو�سات واألب�سة القدم واأغطية الراأ�س واملالب�س الليلية، 
العلوي من اجل�سم قطعة  البناطيل، احللل )بنطلونات مع اجلزء  ال�سيقة،  املالب�س  ال�سورتات، اجل��وارب،  الكال�سني،  البنطلونات، 
التائية، البلوفرات، قم�سان التعرق، املالب�س املحبوكة، ال�سديريات، اجلاكيتات،  واحدة(، القم�سان، القم�سان الداخلية، القم�سان 
املالب�س  االأوف��ره��ول،  الف�ساتني،  التنانري،  املالب�س،  فوق  املعاطف  املعاطف،  قبعة،  مع  امل�سمعة  املعاطف  املطر،  من  الواقية  معاطف 
الفرائية، الو�ساحات، ال�ساالت، النطاقات، املالب�س الريا�سية، القفازات، االأرواب، االأحزمة، ربطات العنق، اجلزم، ال�سبا�سب، ال�سنادل، 
األب�سة القدم الريا�سية، القبعات وقبعات الكاب والبرييه )القبعات امل�ستديرة(، حواف القبعات الواقية من ال�سم�س، املاآزر، ا�ست�سارات 
االأعمال التجارية، تنظيم عرو�س االأزياء الأغرا�س الرتويج، ت�سغيل اأماكن البيع على ال�سبكة لالآخرين، ت�سغيل متاجر البيع، تقدمي 

الب�سائع على و�سائط االت�سال الأغرا�س البيع بالتجزئة، خدمات الن�سح واملعلومات واال�ست�سارات املتعلقة بجميع ما ذكر.
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة: الكلمة BROWNS بالالتينية.
على من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك 

خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 261179     بتاريخ : 12 / 10 / 2016 م
با�س��م: ذا رويال كاونتي اأوف بريك�ساير بولو كلوب ليمتد

وعنوانه: نورث �سرتيت، وينكفيلد ويند�سور، بريك�ساير ا�س ال 4  4 تي ات�س، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : املالب�س؛ لبا�س القدم؛ اأغطية الراأ�س.

الواق�عة بالفئة: 25
 Royal County Of Berkshire POLO CLUB العبارة  العالمة:  و�سف 
مكتوبة باأحرف التينية يف �سطرين يعلوها ر�سم ل�سخ�س ميتطي ح�سان ومي�سك مب�سرب والكل 

ب�سكل مميز.
 Berkshire، polo الكلمات  عن  والتنازل  جمملها  يف  للعالمة  احلماية  اال���س��رتاط��ات: 

العادي. الو�سع  يف  حدة  على  كل   club
على من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263435     بتاريخ : 17 / 11 / 2016 م
تاريخ االأولوية: 2016/05/17 و 2016/11/01

با�س��م: براونز )�ساوث مولتون �سرتيت( ليمتد 
وعنوانه: ذا بووار، 211 اأولد �سرتيت، لندن، اأي �سي 1 يف  9 اإن اآر، اململكة املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : خدمات االإعالن، االإدارة التجارية؛ اإدارة االأعمال، اأعمال املكاتب، ترويج الب�سائع واخلدمات 
للب�سائع واخلدمات، جتميع  وامل�سرتين  للبائعني  ال�سبكة  البيع على  اأماكن  ت�سغيل وتزويد  الب�سائع واخلدمات لالآخرين،  لالآخرين، ترويج 
جمموعة من بائعي التجزئة ل�سالح االأخرين، عرب االنرتنت، من خالل مراكز ت�سوق افرتا�سية، لتمكني الزبائن من املعاينة وال�سراء ال�سهل 
للمجوهرات وحقائب اليد واملالب�س واألب�سة القدم واأغطية الراأ�س، خدمات بحوث ال�سوق، جتميع وتزويد املعلومات االإح�سائية املتعلقة بفاعلية 
االأعمال التجارية واالإعالن واجتاهات الزبائن وا�ستخدام االنرتنت، خدمات مقارنة االأعمال التجارية، خدمات اإن�ساء �سبكات االأعمال، خدمات 
تقدمي االأعمال التجارية، توفري التحليالت للمعلومات االإح�سائية والكمية والنوعية املتعلقة بالبيع واإعادة البيع للعنا�سر عن طريق اأماكن 
اأماكن البيع  البيع على ال�سبكة، توفري التحليالت للمعلومات االإح�سائية والكمية والنوعية املتعلقة بالبيع واإعادة البيع للعنا�سر من خالل 
اإدارة خدمات الزبائن، تقدمي خدمات العمالء بالنيابة عن االآخرين، اخلدمات االإداري��ة املتعلقة بالتخلي�س اجلمركي، خدمات  على ال�سبكة، 
اال�سترياد والت�سدير، بحوث ال�سوق، اإدارة املوجودات، خدمات اإدارة املوجودات، جتميع جمموعة متنوعة من الب�سائع، ل�سالح االآخرين، لتمكني 
الزبائن من معاينة و�سراء تلك الب�سائع ب�سهولة واملتعلقة بال�سابون و العطور والزيوت االأ�سا�سية ومواد التجميل وغ�سول ال�سعر وبل�سم ما 
بعد احلالقة والزيوت والكرميات العطرية وزيوت اال�ستحمام واالغت�سال )غري الطبية( وزبدة اجل�سم والوجه وزيوت تدليك اجل�سم والوجه 
ومواد فرك اجل�سم والوجه )مواد جتميل( وغ�سول اجل�سم واأطقم التجميل واخلال�سات العطرية والزيوت االأ�سا�سية لال�ستعمال ال�سخ�سي؛ 
جتميع جمموعة متنوعة من الب�سائع، ل�سالح االآخرين، لتمكني الزبائن من معاينة و�سراء تلك الب�سائع ب�سهولة واملتعلقة باالأدوات واملعدات 
الت�سويرية وال�سينمائية، اأجهزة ت�سجيل وبث واإعادة انتاج ال�سوت وال�سور، اأقرا�س الت�سجيل، اأجهزة الكمبيوتر، الربامج الت�سغيلية للكمبيوتر، 
الربامج  النقالة،  للهواتف  الت�سغيلية  الربامج  االأخ��رى،  الرقمية  والو�سائط  الرقمية  الفيديو  اأقرا�س  م�سبقا،  امل�سجلة  امل�سغوطة  االأقرا�س 
للهواتف  وعلب  اأغطية  املحمولة،  الهواتف  اللوحية،  الكمبيوتر  اأجهزة  املحمولة،  الكمبيوتر  واأجهزة  اللوحية  الكمبيوتر  الأجهزة  الت�سغيلية 
االآخرين،  ل�سالح  الب�سائع،  من  متنوعة  جمموعة  جتميع  املحمولة،  الكمبيوتر  واأجهزة  اللوحية  الكمبيوتر  الأجهزة  وعلب  اأغطية  املحمولة، 
ال�سم�سية، علب النظارات  لتمكني الزبائن من معاينة و�سراء تلك الب�سائع ب�سهولة واملتعلقة بالنظارات، النظارات )نظارات نظر(، النظارات 
القيا�س،  اأدوات  الراديو،  اأجهزة  للتنزيل،  القابلة  املو�سيقية  امللفات  للتنزيل،  القابلة  املن�سورات  الال�سقة،  العد�سات  علب  ال�سم�سية،  والنظارات 
م�سغالت ام بي 3، م�سغالت الو�سائط املحمولة، اأغطية وعلب م�سغالت ام بي 3 وم�سغالت الو�سائط املحمولة، �ساعات الدوام )اأجهزة لت�سجيل 
الوقت(، جتميع جمموعة متنوعة من الب�سائع، ل�سالح االآخرين، لتمكني الزبائن من معاينة و�سراء تلك الب�سائع ب�سهولة واملتعلقة باملعادن 
احلائط،  �ساعات  اللب�س،  جموهرات  الدقيقة،  الزمن  قيا�س  واأدوات  الوقت  قيا�س  اأدوات  الكرمية،  واالأحجار  املجوهرات  وخالئطها،  النفي�سة 
�ساعات اليد، اخلوامت الثاقبة للج�سم، اخلوامت )جموهرات(، حلقات املفاتيخ )حلي �سغرية اأو �سال�سل( مطلية باملعادن الثمينة، حلقات املفاتيح 
)حلي �سغرية اأو �سال�سل( م�سنوعة من املعادن النفي�سة، االأ�ساور )جموهرات(، القالئد )جموهرات(، القالئد ال�سيقة )جموهرات(، اخللخال 
اأخ��رى؛ اجللود  فئات  ال��واردة يف  امل��واد غري  امل�سنوعة من هذه  وال�سلع  املقلَدة  باجللود واجللود  الزينة )جم��وه��رات(،  دبابي�س  )جم��وه��رات(، 
احليوانية واجللود غري املدبوغة؛ ال�سناديق وحقائب �سفر؛ ال�سم�سيات واملظالتوع�سي امل�سي؛ ال�سياط واأطقم اخليل وال�سروج وحقائب املاكياج 
واجلزادين وحقائب اليد وحقائب الظهر احلقائب اجللدية امل�سطحة وحقائب حفظ الوثائق واحلقائب التي حتمل على الظهر وحقائب الثياب 
وحقائب الت�سوق وحقائب ال�ساطئ اأجربه املوؤن التي حُتمل على الكتف وحمافظ املفاتيح واملحافظ واحلقائب املدر�سية وحقائب ال�سفر امل�سطحة 
ال�سيقة،  املالب�س  اجل��وارب،  ال�سورتات،  الكال�سني،  البنطلونات،  الليلية،  واملالب�س  الراأ�س  واأغطية  القدم  واألب�سة  وامللبو�سات  ال�سفر  وحقائب 
البناطيل، احللل )بنطلونات مع اجلزء العلوي من اجل�سم قطعة واحدة(، القم�سان، القم�سان الداخلية، القم�سان التائية، البلوفرات، قم�سان 
املالب�س،  فوق  املعاطف  املعاطف،  قبعة،  مع  امل�سمعة  املعاطف  املطر،  من  الواقية  معاطف  اجلاكيتات،  ال�سديريات،  املحبوكة،  املالب�س  التعرق، 
ربطات  االأحزمة،  االأرواب،  القفازات،  الريا�سية،  املالب�س  النطاقات،  ال�ساالت،  الو�ساحات،  الفرائية،  املالب�س  االأوفرهول،  الف�ساتني،  التنانري، 
العنق، اجلزم، ال�سبا�سب، ال�سنادل، األب�سة القدم الريا�سية، القبعات وقبعات الكاب والبرييه )القبعات امل�ستديرة(، حواف القبعات الواقية من 
ال�سم�س، املاآزر، ا�ست�سارات االأعمال التجارية، تنظيم عرو�س االأزياء الأغرا�س الرتويج، ت�سغيل اأماكن البيع على ال�سبكة لالآخرين، ت�سغيل متاجر 

البيع، تقدمي الب�سائع على و�سائط االت�سال الأغرا�س البيع بالتجزئة، خدمات الن�سح واملعلومات واال�ست�سارات املتعلقة بجميع ما ذكر.
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة: الكلمة BROWNS بالالتينية مكتوبة ب�سكل مميز حيث االأحرف غري مكتملة من االأ�سفل كما يظهر يف �سورة العالمة.
، وذلك خالل  امل�سجل  اإر�ساله بالربيد  اأو   ، التجارية يف وزارة االقت�ساد  العالمات  الإدارة  التقدم به مكتوباً  على من لديه اعرتا�س على ذلك 

)30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967
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اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 95626
ب�اإ�س��م : يونيليفر بي ال �سي

وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.
بتاريخ : 2009/07/08 وامل�س�جلة حتت رقم : 95635  

الفئة : 3
املنتجات : ال�سابون ، العطور ، زيوت عطرية ، م�ستح�سرات التجميل ، كولونيا ،ماء الكولونيا 
، رذاذ )�سرباى( معطر للج�سم ، زيوت و كرميات وغ�سوالت )لو�سن ( للب�سرة ، رغوة للحالقة ، 
جل للحالقة ، م�ستح�سرات ما قبل وما بعد احلالقة ، بودرة التلك ، م�ستح�سرات اال�ستحمام 
، غ�سوالت )لو�سن( لل�سعر ، م�ستح�سرات تنظيف االأ�سنان ، غ�سوالت للفم غري طبية ، مزيالت 
الروائح الكريهة وم�سادات العرق لالإ�ستحمام ال�سخ�سى ، م�ستح�سرات التواليت غري الطبية. 

اال�سرتاطات:
انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 

2017/06/05 وحتى تاريخ 2027/06/05
ق�س�م العلمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 92502
ب�اإ�س��م : جون�س�ون اأند جون�س�ون

 ،  -7001  89330  ، جري�سي  نيو   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�سون  اأن��د  جون�سون  وان   : وعنوانه 
الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ : 2008/06/16 وامل�س�جلة حتت رقم : 89569 
الفئة : 5

املنتجات : م�ستح�سرات �سيدالنية ب�سرية.
اال�سرتاطات : 

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 
2017/04/02 وحتى تاريخ 2027/04/02

ق�س�م العلمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 92503
ب�اإ�س��م : جون�س�ون اأند جون�س�ون

 ،  -7001  89330  ، جري�سي  نيو   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�سون  اأن��د  جون�سون  وان   : وعنوانه 
الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ : 2008/06/19 وامل�س�جلة حتت رقم : 89699 
الفئة : 5

املنتجات : م�س�تح�سرات �سيدالنية ب�س�رية .
اال�سرتاطات : 

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 
2017/04/02 وحتى تاريخ 2027/04/02

ق�س�م العلمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 92504
ب�اإ�س��م : جون�س�ون اأند جون�س�ون

 ،  -7001  89330  ، جري�سي  نيو   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�سون  اأن��د  جون�سون  وان   : وعنوانه 
الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ : 2008/06/19 وامل�س�جلة حتت رقم : 89706 
الفئة : 5

املنتجات : م�س�تح�سرات �سيدالنية ب�س�رية .
اال�سرتاطات : 

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 
2017/04/02 وحتى تاريخ 2027/04/02

ق�س�م العلمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه

بن�سر التعديالت املو�سحة اأدناه على طلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية   :

بتاريخ: 2007/02/05 املودعة حتت رقم: 90186 

بتاريخ: 2009/02/24 امل�سجلة حتت رقم: 93460 

با�سم:  نيوباي تيز )يو.كيه.( ليمتد

وعنوانه:  105 �ساينت جون ت�سريت ، لندن ئي �سي1ام 4ايه ا�س ، اململكة املتحدة.

وذلك لتمييز املنتجات / اخلدمات : ال�ساي والقهوة.

الواقعة بالفئة: 30

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : ) 74 ( – )  2007/10/09  (

التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق :

مت تعديل العالمة اإىل : 

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 91885
ب�اإ�س��م : كوردي�س كوربوري�س�ن

املتحدة  ال��والي��ات   ،  94555 كاليفورنيا   ، فرميونت   ، ب��ارك��واي  ب���ادري  با�سيو   6500  : وع��ن��وان��ه 
االأمريكية.

بتاريخ : 2008/06/12 وامل�س�جلة حتت رقم : 89497 
الفئة : 10

املنتجات : اأجهزة طبية ، بالتحديد القوالب واأنظمة ت�سليم القوالب.
اال�سرتاطات : 

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 
2017/03/15 وحتى تاريخ 2027/03/15

ق�س�م العلمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 92618
ب�اإ�س��م : جان�سن �سيان�سز ايرلندا يو �سي

وعنوانه : اي�ستجيت فيليج ، اي�ستجيت ، ليتل ايالند ، كاونتي كورك ، اإيرالندا.
بتاريخ : 2008/06/16 وامل�س�جلة حتت رقم : 100077 

الفئة : 5
املنتجات : م�ستح�سرات �سيدالنية م�سادة لفريو�س نق�س املناعة.

اال�سرتاطات : 
انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 

2017/04/04 وحتى تاريخ 2027/04/04
ق�س�م العلمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 92621
ب�اإ�س��م : جان�سن �سيان�سز ايرلندا يو �سي

وعنوانه : اي�ستجيت فيليج ، اي�ستجيت ، ليتل ايالند ، كاونتي كورك ، اإيرالندا.
بتاريخ : 2008/06/16 وامل�س�جلة حتت رقم : 89567 

الفئة : 5
املنتجات : م�ستح�سرات �سيدالنية م�سادة لفريو�س نق�س املناعة.

اال�سرتاطات : 
انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 

2017/04/04 وحتى تاريخ 2027/04/04
ق�س�م العلمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 92515
ب�اإ�س��م : جون�س�ون اأند جون�س�ون

 ،  -7001  89330  ، جري�سي  نيو   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�سون  اأن��د  جون�سون  وان   : وعنوانه 
الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ : 2010/02/24 وامل�س�جلة حتت رقم : 100132 
الفئة : 5

املنتجات : م�ستح�سرات �سيدالنية ب�سرية.
اال�سرتاطات : 

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 
2017/04/02 وحتى تاريخ 2027/04/02

ق�س�م العلمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 92505
ب�اإ�س��م : جون�س�ون اأند جون�س�ون

 ،  -7001  89330  ، جري�سي  نيو   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�سون  اأن��د  جون�سون  وان   : وعنوانه 
الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ : 2008/06/19 وامل�س�جلة حتت رقم : 89707 
الفئة : 5

املنتجات : م�س�تح�سرات �سيدالنية ب�س�رية .
اال�سرتاطات : 

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 
2017/04/02 وحتى تاريخ 2027/04/02

ق�س�م العلمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 92506
ب�اإ�س��م : جون�س�ون اأند جون�س�ون

 ،  -7001  89330  ، جري�سي  نيو   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�سون  اأن��د  جون�سون  وان   : وعنوانه 
الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ : 2008/06/19 وامل�س�جلة حتت رقم : 89710 
الفئة : 5

املنتجات : م�س�تح�سرات �سيدالنية ب�س�رية .
اال�سرتاطات : 

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 
2017/04/02 وحتى تاريخ 2027/04/02

ق�س�م العلمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 91886
ب�اإ�س��م : ماكنيل نيوتري�سينالز ذ.م.م

وعنوانه : 601 اأوفي�س درايف ، فورت وا�سنطن ، بي ايه 190434 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ : 2008/09/09 وامل�س�جلة حتت رقم : 91337 

الفئة : 5
ال�سعرات  ذات  التحلية  مكونات  حتديداً  الطبي(  )لال�س�تعمال  م�ساعدة  حمية  مواد   : املنتجات 

احلرارية املنخف�سة ت�ستعمل يف منتجات االأغذية وامل�سروبات الغري كحولية. 
اال�سرتاطات : 

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 
2017/03/15 وحتى تاريخ 2027/03/15

ق�س�م العلمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 92509
ب�اإ�س��م : جون�س�ون اأند جون�س�ون

 ،  -7001  89330  ، جري�سي  نيو   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�سون  اأن��د  جون�سون  وان   : وعنوانه 
الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ : 2008/06/19 وامل�س�جلة حتت رقم : 89698 
الفئة : 9

املنتجات : عد�سلت ال�سقة.
العالمة  عن  مبعزل   PLUS كلمة  ا�ستخدام  عن  ح�سري  بحق  املطالبة  عدم   : اال�سرتاطات 

ل�سيوع ا�ستخدامها.
انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 

2017/04/02 وحتى تاريخ 2027/04/02
ق�س�م العلمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

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

املودعة حتت رقم :  259471     بتاريخ : 5 / 11 / 2016  
با�س��م: ذا برت درينك�س كو ليمتد

وعنوانه: : ذا اك�سي�س بلدينج ، 1 كليفالند رود ، بارنيل 1052 ، نيوزيلندا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

امل�سروبات غري الكحولية ، امل�سروبات الفوارة، امل�سروبات الغازية ، م�سروبات الفاكهة ، امل�سروبات املكونة من 
، ع�سري اخل�سار  الفاكهة  الفاكهة ونكهات  التي حتتوي على ع�سري  امل�سروبات   ، الفواكه  الفواكه،  ع�سري 
)امل�سروبات( ، ع�سري الليمون ، املياه )امل�سروبات( ، املياه املعباأة ، مياه ال�سرب ، املياه املنكهة، ماء ال�سودا ، املياه 
املعدنية والغازية ، مياه الينابيع الغازية، املياه املن�سطة ، م�سروبات الطاقة ، ع�سري التفاح غري الكحويل ، 
بالكهرباء وغريها من  املنحلة  الريا�سية  امل�سروبات   ، القوة  مت�ساوية  الريا�سية  امل�سروبات   ، برية زجنبيل 
امل�سروبات الريا�سية ، ال�سربات )امل�سروبات( ، احللوى املثلجة )امل�سروبات( ، الع�سائر ، امل�سروبات املجمدة 
م�ساحيق  الع�سارات،   ، ال�سائلة  املخاليط  املركز،  ال�سراب   ، امل��رك��زات   ، الفواكه  ع�سائر   ، الع�سائر  جزئيا، 
امل�ستخرجات وم�ستح�سرات اأخرى ل�سنع امل�سروبات ، اأ�سكال منخف�سة ال�سعرات احلرارية واأ�سكال منخف�سة 

ال�سكر من جميع ال�سلع ال�سابقة.  
 الواق�عة بالفئة:  32 

و�سف العالمة:    العالمة عبارة عن الكلمتني)PHOENIX( و )ORGANIC( مكتوبتني باللغة 
االإجنليزية بطريقة مميزة.

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

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

املودعة حتت رقم :  263051      بتاريخ : 10 / 11 / 2016  
با�س��م: ذا بين�س م م ح

وعنوانه: برج االإبداع �س. ب. 4422، الفجرية، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وت�سجيل  بتاأ�سي�س  املتعلقة  القانونية  اخل��دم��ات  )ال��ق��ان��وين(؛  الت�سجيل  خ��دم��ات  القانونية؛  اخل��دم��ات 
االإدارة  القانونية؛  الوثائق  اإع���داد  خ��دم��ات  ال�سركات؛  بتاأ�سي�س  املتعلقة  القانونية  اخل��دم��ات  ال�سركات؛ 
والقواعد  للقوانني  باالمتثال  املتعلقة  واملعلومات  واال�ست�سارات  امل�سورة  خدمات  للرتاخي�س؛  القانونية 
خدمات  االمتثال؛  خدمات  واللوائح؛  للقوانني  االمتثال  ل�سمان  واملمار�سات  املعايري  مراجعة  واللوائح؛ 
والعمل؛  الهجرة  يخ�س  فيما  وال��ل��وائ��ح  وال��ق��واع��د  بالقوانني  املتعلقة  واملعلومات  اال�ست�سارات  و  امل�سورة 
خدمات  والرقابية؛  التنظيمية  بال�سوؤون  املتعلقة  اال�ست�سارية  اخلدمات  وال�سركات؛  وال�سرائب  والعمالة 
اال�ست�سارات واملعلومات املتعلقة بال�سوؤون التنظيمية والرقابية؛ خدمات ت�سجيل ال�سركات؛ خدمات الدعم 
القانوين؛ اخلدمات القانونية املتعلقة باالأعمال؛ االبحاث القانونية؛ خدمات التقا�سي؛ الو�ساطة؛ خدمات 

امل�سورة واال�ست�سارات واملعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.
 الواق�عة بالفئة:  45 

و�سف العالمة:    العالمة عبارة عن كلمة )THE BENCH( مكتوبة باللغة االإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 265615     بتاريخ : 28 / 12 / 2016 م
با�س��م: عمران حممد يون�س ف�سالين

– االإم��ارات العربية  – دبي  اإعمار منرة 1 بالقرب من دوار ال�ساعة، الرقة  وعنوانه: �سقة رقم 1101، برج 
املتحدة

ت�ستعمل  اأخ��رى  وم��واد  االأقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سرات   : املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
عطرية  وزي���وت  وع��ط��ور  ���س��اب��ون  وك�����س��ط؛  وج��ل��ي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  امل��الب�����س؛  وك��ي  غ�سيل  يف 

وم�ستح�سرات جتميل وغ�سول ال�سعر؛ معاجني االأ�سنان.
الواق�عة بالفئة: 3

 a و T مكتوبة ب�سكل مميز يعلوها  احلرفني angel ملت�سقة بالكلمة TAD و�سف العالمة: االأحرف
مكتوبني ب�سكل متداخل مع بع�سهما على خلفية �سكل معني ذو اإطار.

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263432     بتاريخ : 17 / 11 / 2016 م
تاريخ االأولوية: 2016/05/17 و 2016/11/01

با�س��م: براونز )�ساوث مولتون �سرتيت( ليمتد 
وعنوانه: ذا بووار، 211 اأولد �سرتيت، لندن، اأي �سي 1 يف  9 اإن اآر، اململكة املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : االأدوات واملعدات الت�سويرية وال�سينمائية، اأجهزة ت�سجيل 
للكمبيوتر،  الت�سغيلية  الربامج  الكمبيوتر،  اأجهزة  الت�سجيل،  اأقرا�س  وال�سور،  ال�سوت  انتاج  واإع��ادة  وبث 
الربامج  االأخ���رى،  الرقمية  والو�سائط  الرقمية  الفيديو  اأق��را���س  م�سبقا،  امل�سجلة  امل�سغوطة  االأق��را���س 
املحمولة،  الكمبيوتر  واأجهزة  اللوحية  الكمبيوتر  الت�سغيلية الأجهزة  الربامج  النقالة،  للهواتف  الت�سغيلية 
الأجهزة  وعلب  اأغطية  املحمولة،  للهواتف  وعلب  اأغطية  املحمولة،  الهواتف  اللوحية،  الكمبيوتر  اأجهزة 
الكمبيوتر اللوحية واأجهزة الكمبيوتر املحمولة، النظارات، النظارات )نظارات نظر(، النظارات ال�سم�سية، 
علب النظارات والنظارات ال�سم�سية، علب العد�سات الال�سقة، املن�سورات القابلة للتنزيل، امللفات املو�سيقية 
القابلة للتنزيل، اأجهزة الراديو، اأدوات القيا�س، م�سغالت ام بي 3، م�سغالت الو�سائط املحمولة، اأغطية وعلب 
الدوام )اأجهزة لت�سجيل الوقت(، قطع وتركيبات  الو�سائط املحمولة، �ساعات  ام بي 3 وم�سغالت  م�سغالت 

ولوازم جميع الب�سائع املذكورة.
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العالمة: ا الكلمة BROWNS بالالتينية مكتوبة ب�سكل مميز حيث االأحرف غري مكتملة من 
االأ�سفل كما يظهر يف �سورة العالمة.

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263433     بتاريخ : 17 / 11 / 2016 م
تاريخ االأولوية: 2016/05/17

با�س��م: براونز )�ساوث مولتون �سرتيت( ليمتد 
وعنوانه: ذا بووار، 211 اأولد �سرتيت، لندن، اأي �سي 1 يف  9 اإن اآر، اململكة املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : املعادن النفي�سة وخالئطها، املجوهرات واالأحجار الكرمية، 
اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الزمن الدقيقة، جموهرات اللب�س، �ساعات احلائط، �ساعات اليد، اخلوامت 
الثاقبة للج�سم، اخلوامت )جموهرات(، حلقات املفاتيخ )حلي �سغرية اأو �سال�سل( مطلية باملعادن الثمينة، 
القالئد  )جموهرات(،  االأ�ساور  النفي�سة،  املعادن  من  م�سنوعة  �سال�سل(  اأو  �سغرية  )حلي  املفاتيح  حلقات 
قطع  )جموهرات(،  الزينة  دبابي�س  )جموهرات(،  اخللخال  )جموهرات(،  ال�سيقة  القالئد  )جموهرات(، 

وتركيبات ولوازم جميع الب�سائع املذكورة.
الواق�عة بالفئة: 14

االأح��رف غري مكتملة من  ب�سكل مميز حيث  بالالتينية مكتوبة   BROWNS الكلمة  العالمة:  و�سف 
االأ�سفل كما يظهر يف �سورة العالمة.

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263434     بتاريخ : 17 / 11 / 2016 م
تاريخ االأولوية: 2016/05/17

با�س��م: براونز )�ساوث مولتون �سرتيت( ليمتد 
وعنوانه: ذا بووار، 211 اأولد �سرتيت، لندن، اأي �سي 1 يف  9 اإن اآر، اململكة املتحدة. 

الليلية،  املالب�س  الراأ�س،  واأغطية  القدم  واألب�سة  املالب�س   : املنتجات   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك 
اجلزء  مع  )بنطلونات  احللل  البناطيل،  ال�سيقة،  املالب�س  اجل��وارب،  ال�سورتات،  الكال�سني،  البنطلونات، 
البلوفرات، قم�سان  التائية،  القم�سان  الداخلية،  القم�سان  القم�سان،  واح��دة(،  العلوي من اجل�سم قطعة 
التعرق، املالب�س املحبوكة، ال�سديريات، اجلاكيتات، معاطف الواقية من املطر، املعاطف امل�سمعة مع قبعة، 
ال�ساالت،  الو�ساحات،  الفرائية،  املالب�س  االأوفرهول،  الف�ساتني،  التنانري،  املالب�س،  فوق  املعاطف  املعاطف، 
النطاقات، املالب�س الريا�سية، القفازات، االأرواب، االأحزمة، ربطات العنق، اجلزم، ال�سبا�سب، ال�سنادل، األب�سة 
القدم الريا�سية، القبعات وقبعات الكاب والبرييه )القبعات امل�ستديرة(، حواف القبعات الواقية من ال�سم�س، 

املاآزر، قطع وتركيبات ولوازم جميع املنتجات املذكورة.
الواق�عة بالفئة: 25

االأح��رف غري مكتملة من  ب�سكل مميز حيث  بالالتينية مكتوبة   BROWNS الكلمة  العالمة:  و�سف 
االأ�سفل كما يظهر يف �سورة العالمة.

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

EAT 105582 EAT 22078 EAT 23525 EAT 23569

EAT 29241EAT 24578EAT 24536EAT 24439

EAT 29328

EAT 31500

EAT 30110 EAT 30443 EAT 30516

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263430     بتاريخ : 17 / 11 / 2016 م
تاريخ االأولوية: 2016/05/17

با�س��م: براونز )�ساوث مولتون �سرتيت( ليمتد 
وعنوانه: ذا بووار، 211 اأولد �سرتيت، لندن، اأي �سي 1 يف  9 اإن اآر، اململكة املتحدة. 

الليلية،  املالب�س  الراأ�س،  واأغطية  القدم  واألب�سة  املالب�س   : املنتجات   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك 
اجلزء  مع  )بنطلونات  احللل  البناطيل،  ال�سيقة،  املالب�س  اجل��وارب،  ال�سورتات،  الكال�سني،  البنطلونات، 
البلوفرات، قم�سان  التائية،  القم�سان  الداخلية،  القم�سان  القم�سان،  واح��دة(،  العلوي من اجل�سم قطعة 
التعرق، املالب�س املحبوكة، ال�سديريات، اجلاكيتات، معاطف الواقية من املطر، املعاطف امل�سمعة مع قبعة، 
ال�ساالت،  الو�ساحات،  الفرائية،  املالب�س  االأوفرهول،  الف�ساتني،  التنانري،  املالب�س،  فوق  املعاطف  املعاطف، 
النطاقات، املالب�س الريا�سية، القفازات، االأرواب، االأحزمة، ربطات العنق، اجلزم، ال�سبا�سب، ال�سنادل، األب�سة 
القدم الريا�سية، القبعات وقبعات الكاب والبرييه )القبعات امل�ستديرة(، حواف القبعات الواقية من ال�سم�س، 

املاآزر، قطع وتركيبات ولوازم جميع املنتجات املذكورة.
الواق�عة بالفئة: 25

و�سف العالمة: الكلمة BROWNS بالالتينية.
على من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967
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املال والأعمال

مليار درهم م�شرتيات االأجانب يف   2.3
�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية خالل فرباير

•• اأبوظبي-وام:

املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  يف  االأ�سهم  من  االأج��ان��ب  م�سرتيات  قيمة  بلغت 
خالل �سهر فرباير 2017 نحو 2.306 مليار درهم ت�سكل ما ن�سبته 44.8 
ال��ت��داول. يف حني بلغت قيمة مبيعاتهم خ��الل الفرتة  اإج��م��ايل قيمة  من   %
قيمة  اإج��م��ايل  % م��ن   41.9 ن�سبته  م��ا  ت�سكل  دره��م  مليار   2.158 نف�سها 
التداول. ونتيجة لذلك بلغ �سايف اال�ستثمار االأجنبي خالل ال�سهر نف�سه نحو 
148مليون درهم كمح�سلة �سراء . اأما على �سعيد اال�ستثمار املوؤ�س�سي يف �سهر 
فرباير فقد بلغ �سايف االإ�ستثمار لهذه ال�سريحة من امل�ستثمرين 31.8 مليون 
درهم تقريبا كمح�سلة �سراء. و �سجل املوؤ�سر العام ل�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
يف نهاية �سهر فرباير من العام 2017 ارتفاعا بن�سبة %0.07 اإىل 4552 
اأداء القطاعات املدرجة يف ال�سوق، فقد ارتفعت موؤ�سرات  نقطة . وعلى �سعيد 
ثالثة قطاعات من بني القطاعات الت�سعة املمثلة يف ال�سوق، وحقق موؤ�سر قطاع 
البنوك اأعلى ن�سبة منو والتي بلغت %2.49 تاله قطاع اخلدمات بن�سبة 1.9 

. % ثم قطاع التاأمني بن�سبة 1.8% 
وانخف�س موؤ�سر قطاع الطاقة بن�سبة 13.02 % يف حني تراجع موؤ�سر قطاع 
ال�سلع االإ�ستهالكية بن�سبة %6.59 والعقار بن�سبة %5.13 وقطاع ال�سناعة 
بن�سبة %4.88 فيما تراجع موؤ�سر قطاع االإ�ستثمار واخلدمات املالية بن�سبة 
. وتراجعت القيمة  %2.76 واأخريا موؤ�سر قطاع االإت�ساالت بن�سبة 1.68% 
ال�سوقية الأ�سهم ال�سركات املدرجة يف نهاية �سهر فرباير بن�سبة %0.44 لتبلغ 
نحو 436.465 مليار درهم مقارنة مع 438.383 مليار درهم نهاية يناير 
ال�سوق  يف  املتداولة  االأ�سهم  قيمة  بلغت  فقد  للتداوالت  وبالن�سبة  �سبق.  ال��ذي 
5.147 مليار درهم مقارنة مع 7.741 مليار درهم �سجلت خالل �سهر يناير 
 5.823 مع  مقارنة  �سهم  مليار   3.046 نحو  املتداولة  االأ�سهم  عدد  وو�سل 
مليار �سهم مت تداولها خالل ال�سهر الذي �سبق، وبلغ عدد ال�سفقات املنفذة نحو 
40571 �سفقة مقابل 61907 �سفقات يف فرتة املقارنة نف�سها. وبلغ معدل 
التداول اليومي خالل �سهر فرباير 257 مليون درهم مقارنة مع نحو 352 
22 يوما يف  20 يوما مقابل  اأي��ام التداول  مليون دره��م يف يناير وو�سل عدد 
ال�سهر الذي �سبق وبلغ عدد ال�سركات املتداولة 56 �سركة . وت�سدر �سهم ا�سراق 
مليار   1.532 قيمتها  بلغت  بتداوالت  فرباير  يف  ن�ساطا  االأ�سهم  اأك��ر  قائمة 
ت��داوالت ال�سهر تاله �سهم بنك اخلليج  % من اجمايل   30.7 درهم وبن�سبة 
�سركة  �سهم  ثم   13.6% وبن�سبة  درهم  677 مليون  قيمتها  ب�سفقات  االأول 
الدار العقارية بتداوالت قيمتها 522.4 مليون درهم وبن�سبة %10.5 و�سهم 
ات�ساالت  �سهم  ذل��ك  بعد  وج��اء   .  10% وبن�سبة  دره��م  مليون   497 اأ�سماك 
توزعت  ح��ني  يف   8.3% وبن�سبة  دره��م  مليون   415 قيمتها  بلغت  ب�سفقات 
% . وعلى �سعيد امل�ساهمة  1.347 مليار درهم على بقية اال�سهم وبن�سبة 27 
القطاعية يف التداوالت فقد ا�ستحوذ قطاع العقار على اجلزء االأكرب من قيمة 
التداوالت يف ال�سوق و�سجل نحو 2.227 مليار درهم وبن�سبة %44.61 من 
اإجمايل قيمة التداوالت، تاله يف املرتبة الثانية قطاع البنوك ب�سفقات قيمتها 
1.332 مليار درهم وبن�سبة 26.7 % ثم قطاع ال�سلع االإ�ستهالكية بتداوالت 
قيمتها 554 مليون درهم وبن�سبة 11.1 %، ثم قطاع االت�ساالت بتداوالت 
مليون   172 الطاقة  % وقطاع   8.78 وبن�سبة  دره��م  مليون   438 قيمتها 
درهم وبن�سبة %3.46 وقطاع االإ�ستثمار واخلدمات املالية بقيمة 91 مليون 
وبن�سبة  دره��م  مليون   88 بقيمة  ال�سناعة  % وقطاع   1.83 وبن�سبة  دره��م 
%1.77 وقطاع التاأمني بقيمة 57 مليون درهم وبن�سبة %1.15 و اخريا 

قطاع اخلدمات بقيمة 30.7 مليون درهم تقريبا وبن�سبة 0.61%.

مليار درهم قيمة   1.2
الت�شرفات العقارية يف دبي 

•• دبي -وام:

اأكر  حققت الت�سرفات العقارية يف دائ��رة االأرا�سي و االأم��الك يف دبي ام�س 
من 1.2 مليار درهم . فقد �سهدت الدائرة ت�سجيل 224 مبايعة بقيمة 456 
 206 167 مليون درهم و  18 مبايعة لالأرا�سى بقيمة  مليون درهم منها 
مبايعات  اأه��م  وج��اءت  دره��م.  مليون   289 بقيمة  الفلل  و  لل�سقق  مبايعات 
االأرا�سي بقيمة 85 مليون درهم فى منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 
12 مليون درهم فى منطقة ال�سفا الثانيه تليها مبايعة بقيمة 10 ماليني 
وت�سدرت منطقة الرب�ساء جنوب الرابعة   .3 درهم فى منطقة وادي ال�سفا 
املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �سجلت 3 مبايعات بقيمة 5 ماليني درهم 
تلتها منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد بت�سجيلها مبايعتني بقيمة 10 
ماليني درهم وثالثة فى جممع دبي لال�ستثمار الثاين بت�سجيلها مبايعتني 
اأما فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق و الفلل فقد  13 مليون درهم.  بقيمة 
املبايعات  كاأهم  خليفة  ب��رج  مبنطقة  دره��م  مليون   12 بقيمة  مبايعة  ج��اءت 
تلتها مبايعة بقيمة 5 ماليني درهم فى منطقة مر�سى دبي و اأخريا مبايعة 
 2 اليالي�س  منطقة  وت�سدرت  الو�سل.  منطقة  فى  دره��م  ماليني   5 بقيمة 
30 مبايعة بقيمة  اإذ �سجلت  املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق و الفلل 
38 مليون درهم تلتها منطقة اخلريان االأوىل بت�سجيلها 24 مبايعة بقيمة 
مبايعة   21 بت�سجيلها  الرابعة  الرب�ساء جنوب  وثالثة فى  درهم  38 مليون 
بقيمة 19 مليون درهم. و�سجلت الرهونات قيمة قدرها 760 مليون درهم 
منها 31 رهن اأرا�س بقيمة 655 مليون درهم و 84 رهن فلل و�سقق بقيمة 
105 ماليني درهم و كان اأهمها مبنطقة عود ميثا بقيمة 221 مليون درهم 

واآخرى فى منطقة الرقة بقيمة 134 مليون درهم.

انخفا�س اإنتاج �شلطنة عمان من النفط اخلام 
واملكثفات اإىل 970  األف برميل يوميا

•• م�سقط-وام:

خالل  النفطية  واملكثفات  اخل��ام  النفط  من  عمان  �سلطنة  اإنتاج  انخف�س 
 �� األفا و�ستة براميل   160 27 مليونا و  اإىل   .. 2017 �سهر فرباير عام 
0.09 يف املائة مقارنة ب�سهر  �� ن�سبة  970 األف برميل  اأي مبعدل يومي 
يناير املا�سي عند احت�ساب املعدل اليومي. ونقلت وكالة االأنباء العمانية “ 
العمانية “ عن وزارة النفط والغاز يف ال�سلطنة يف تقريرها ال�سهري.. اأن 
املا�سي  �سهر فرباير  للخارج خالل  امل�سدرة  اخلام  النفط  كميات  اإجمايل 
بلغت 22 مليونا و530  األفا و772 برميال �� اأي مبعدل يومي 948 األفا 
و440 برميال �� منخف�سا 6.40 يف املائة مقارنة ب�سهر يناير 2017 عند 
امل�ستورد  ال�سني ال تزال هي  اأن  التقرير  واأو�سح  اليومي.  املعدل  احت�ساب 
املا�سي  ا�ستحوذت خالل �سهر فرباير  العماين حيث  االأكرب للنفط اخلام 
على اأكر من 80 يف املائة من جممل الكميات امل�سدرة من النفط العماين 
ال�سهر  بكميات  مقارنة  املائة  يف   18.33 ن�سبة  ارتفاعا ملحوظا  و�سهدت 

الفائت حيث بلغت 82.49 يف املائة من جممل ال�سادرات.

مطار ال�شارقة ي�شتعر�س اأحدث م�شاريعه التطويرية يف »بور�شة برلني 2017«
•• برلني-وام:

ي�ستعر�س مطار ال�سارقة الدويل �� خالل 
ب��ور���س��ة برلني  م�����س��ارك��ت��ه يف م��ع��ر���س 
 ��  “  2017 وال�سفر  لل�سياحة  ال���دويل 
وخدماته  التطويرية  م�ساريعه  اأح��دث 
و  لل�سركات  يقدمها  ال��ت��ي  وت�سهيالته 

امل�سافرين.
ال�سارقة  م��ط��ار  هيئة  م�����س��ارك��ة  وت���اأت���ي 
اإمارة ال�سارقة حتت  الدويل �سمن وفد 
مظلة هيئة االإمناء التجاري وال�سياحي 
وذل����ك ب��ح�����س��ور مم��ث��ل��ي ع���دد م���ن اأهم 
يف  وال��ف��ن��ادق  وال�سيافة  ال�سفر  وك���الء 

اإمارة ال�سارقة.
واأطلق �سعادة كل من .. علي �سامل املدفع 
رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة م��ط��ار ال�����س��ارق��ة ال���دويل 
وال�سيخ في�سل بن �سعود القا�سمي مدير 
���� خالل  هيئة م��ط��ار ال�����س��ارق��ة ال����دويل 
اإىل  الثامن  م��ن  ي�ستمر  ال��ذي  املعر�س 
البوابة   �� اجل��اري  مار�س  �سهر  من   12
بوكالة  اخلا�سة  لل�سركات  االإلكرتونية 
 B2B م��ط��ار ال�����س��ارق��ة ل��ل�����س��ف��ري��ات » 
تعد  ف��ي��م��ا   «  Online Portal
خ��ط��وة واإجن�����ازا م��ه��م��ا ب��ع��د اأن اإط���الق 
البوابة االإلكرتونية اخلا�سة بال�سركات 
 B2C Online Portal « واالأفراد
ال�سفر  الهيئة يف �سوق  » خالل م�ساركة 

العاملي يف لندن خالل عام 2016.
وت�سعى وكالة مطار ال�سارقة لل�سفريات 
“ �� وكالة مملوكة لهيئة مطار  �ساتا   “
متطلبات  تلبية  اإىل   �� ال��دويل  ال�سارقة 
االأع�������م�������ال وف�������ق اأح����������دث ال����ت����ط����ورات 
املرحلة  اأع���ل���ن���ت  ف��ي��م��ا  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
التكامل  من  مبزيد  تت�سم  التي  الثانية 

االإلكرتونية  البوابة  وتوفر  واخليارات. 
الفر�سة لفروع الوكاالت االأخرى للقيام 
حيث  و�سفافية  �سهولة  بكل  ب��االأع��م��ال 
متتاز بال�سال�سة �سواء من خالل املوقع 
والتي  ال��ذك��ي  ال��ه��ات��ف  اأو  االإل���ك���رتوين 
وباإمكان  للوكالة  مفرد  بت�سجيل  ت��دار 
�سركاء االأعمال احلجز واإ�سدار التذاكر 
وحجز الفنادق والتقدم بطلب احل�سول 
�سهولة  مع  اإلكرتونيا  التاأ�سريات  على 
االإلكرتوين  ال��دف��ع  و���س��ائ��ل  ا���س��ت��خ��دام 
الدفع  وب����واب����ات  االإئ���ت���م���ان  ك��ب��ط��اق��ات 

والدفع امل�سبق.
وقال رئي�س هيئة مطار ال�سارقة الدويل 
لل�سياحة  ال�����دويل  ب��رل��ني  م��ع��ر���س  اإن 

ي��ع��د م��ن�����س��ة م��ث��ال��ي��ة للك�سف  وال�����س��ف��ر 
ال��ت��و���س��ع والتطوير  اأح����دث خ��ط��ط  ع��ن 
والت�سهيالت  اخل����دم����ات  ج���ان���ب  اإىل 
امل�ساركة  اإن  حيث  الهيئة  تقدمها  التي 
توؤكد  ال��دويل  املعر�س  ه��ذا  امل�ستمرة يف 
االل�����ت�����زام جت�����اه االأ������س�����واق االأوروب�����ي�����ة 
املعر�س  يتيح  فيما   .. االأملانية  وال�سيما 
النظر  ووج���ه���ات  االآراء  ت��ب��ادل  ف��ر���س��ة 
اآخر  على  واالط����الع  ال��ق��رار  �سناع  ب��ني 
امل�ستجدات والتطورات والتحديات التي 
وال�سيما  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  ت�سهدها 
ي�سهدها  التي  املختلفة  االأو�ساع  يف ظل 
�سعادة  ق���ال  م��ن جهته   . ح��ال��ي��ا  ال��ع��امل 
اإن  القا�سمي  ���س��ع��ود  ب��ن  في�سل  ال�سيخ 

اأهميته  اأث��ب��ت  ب��رل��ني  ب��ور���س��ة  م��ع��ر���س 
على امل�ستوى العاملي ملا يتيحه من فر�س 
املهمني  ال�����س��رك��اء  �سبكة  م��ع  ل��الإل��ت��ق��اء 

والتمكن من تعزيز التعاون معهم .
م�سريا اإىل اأن امل�ساركة تاأتي بعد النتائج 
ال�سارقة  مطار  حققها  التي  االإيجابية 
2016 م��ع جتاوز  ال���دويل خ��الل ع��ام 
م�سافر  م��ل��ي��ون   11 امل�����س��اف��ري��ن  ع����دد 
 10 بزيادة  اأي   2015 مقارنة مع عام 
املائة وهو ما يتطلب منا بذل مزيد  يف 
معدالت  ع��ل��ى  للمحافظة  اجل��ه��د  م��ن 
ترفد  التي  ب��االأ���س��واق  وااله��ت��م��ام  النمو 
ال�سوق  وال���س��ي��م��ا  ب��امل�����س��اف��ري��ن  امل���ط���ار 
االأوروب������ي ال����ذي جت���ذب ال�����س��ارق��ة منه 

اأعدادا متزايدة من ال�سياح �سنويا.
بني  التعاون  تعزز  امل�ساركة  اأن  واأ���س��اف 
الرحالت  ومنظمي  ال��ط��ريان  ���س��رك��ات 
ال�سفر  ب�����س��ن��اع��ة  وامل��ه��ت��م��ني  امل��و���س��م��ي��ة 
اال�ستفادة  اأجل  والفنادق من  وال�سياحة 
ال�سارقة  الإم��ارة  الهائلة  االإمكانات  من 
باعتبارها وجهة �سياحية وجتارية مهمة 

يف املنطقة.
ي��ذك��ر اأن م��ع��ر���س ب��ور���س��ة ب��رل��ني يعد 
م��ن امل��ع��ار���س ال��ع��امل��ي��ة امل��ه��م��ة يف قطاع 
ال�سفر وقد ا�ستقطب خالل عام 2016 
10 اآالف ���س��رك��ة وج��ه��ة من  اأك���ر م��ن 
حوايل 187 دولة ا�ستعر�ست خدماتها 

ومنتجاتها اأما حوايل 180 األف زائر.

فعاليات م�سرتكة مع القطاعني العام واخلا�ض يف م�مباي واأحمد اأباد

غرفة دبي ت�شتكمل ا�شتعداداتها الإر�شال بعثة جتارية اإىل الهند

�شركة اإماراتية توزع 33.62 مليار درهم نقدا عن اأرباح 2016  60

�شركات اإماراتية تعر�س منتجاتها يف فودك�س اليابان العاملي 2017 
املبيعات يف  وقالت حنان نكوزي، مديرة 
وكالة  ملرا�سل  ت�سريح  يف  دبي”  “ماي 
ال�سركة  ان  ال��ي��اب��ان  االم�����ارات يف  اأن��ب��اء 
�سنوات يف  املعّلبة منذ ثالث  املياه  ت��وزع 
ال�سريعة  املنتجات  جم��ال  يف  ب��ل��داً   13
دول  ج��م��ي��ع  ويف   FMCG احل���رك���ة 
العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س 

. «
م�سرية اىل ان هذه امل�ساركة تهدف اىل 

البحث عن موزعني يف اليابان.
وم�ستوى  ب��امل��ع��ر���س  ن���ك���وزي  واأ�����س����ادت 
ومنتجاتها  ال�سركة  جناح  على  االقبال 
، وقالت  اع���ج���اب اجل��م��ي��ع  ن��ال��ت  ال��ت��ي 
“ ن��رك��ز يف دب���ي ع��ل��ى م��ع��اي��ري اجل���ودة 

•• طوكيو -وام:

ع���ر����س���ت ����س���رك���ات اأغ�����ذي�����ة اإم����ارات����ي����ة 
اليابان  ف��ودك�����س  معر�س  يف  منتجاتها 
2017 مع  ال��غ��ذائ��ي��ة  ل��ل��م��واد  ال��ع��امل��ي 
ومنطقة  دول��ة   79 من  �سركة   3250
املعر�س  يف  وت�سارك  عربية.  دول  بينها 
يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  دبي”  “ماي  ���س��رك��ة 
اأحدث  وفق  املعباأة  ال�سرب  مياه  �سناعة 
م�ستويات  واأف�����س��ل  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
وعامليا  حمليا  املطبقة  واملعايري  اجلودة 
ذات  ودولية  حملية  بكوادر  تزخر  حيث 
وا�سعة يف قطاع �سناعة وتعبئة  خ��ربات 

مياه ال�سرب.

خمتلفة  اأح��ج��ام  لدينا  حيث  والقيا�س 
اللرت،  ون�سف  ليرت   - املياه  عبوات  من 
و200 مل  م��ل  و330  ل��ي��رت،  ون�����س��ف 
�سركة  رح���الت  ع��ل��ى  لتقدميها  خ��ا���س��ة 
اأحمد  وق�����ال  االآن.  االإم��������ارات  ط�����ريان 
�سمري، مدير ق�سم الت�سدير يف ماي دبي 
اآ�سيا،  بوابة  اليابان  فودك�س  معر�س  ان 
موزعني  ع��ل��ى  للح�سول  ن�سعى  ل��ذل��ك 
من ال�سني وتايوان وتايالن ومن جميع 
الدول املجاورة لليابان ..م�سريا اىل ان 
وجود املنتج يف اليابان نف�سها يدل على 

اجلودة العالية ملنتج ماي دبي .
امل��دي��ر التنفيذي  اإن��ري�����س  واأو���س��ح ج��ي 
ال�سركة  ان  ل�������وام  دب����ي  م����اي  ل�����س��رك��ة 

مليون   130 ب��ق��ي��م��ة  ت��و���س��ع��ا  ر����س���دت 
يف  االأوىل  املرتبة  يف  �سي�سعها  ما  دوالر 

. دولة االإمارات بحلول عام 2020 
للقيام  اجل��ودة  االلتزام مبعايري  موؤكدا 

با�ستثمارات كبرية يف امل�ستقبل.
وعن دخول ال�سوق اليابانية، قال اإنري�س 
ال�سوق  ب�������س���اأن  ج�����داً  م��ت��ف��ائ��ل��ون  ن��ح��ن 
امل�ستهلك  اأن  ن��ع��رف  الأن���ن���ا  ال��ي��اب��ان��ي��ة، 

الياباين يهتم كثرياً باجلودة .
اج�����راء  اىل  ال�������س���دد  ه�����ذا  م�������س���ريا يف 
مناق�سات جيدة مع موزعني حمتملني. 
االإم���ارات  ماكونتي  �سركة  ت�سارك  كما 
ل�����س��ن��اع��ة امل��ع��ك��رون��ة ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة يف 
املعر�س من خالل منتجات متنوعة من 

االأ�سواق العاملية.
البعثة  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  بوعميم  ول��ف��ت 
الرئي�سية  ال��ق��ط��اع��ات  ب��االع��ت��ب��ار  اأخ����ذ 
يف م��وم��ب��اي واأح��م��د اأب����اد، ح��ي��ث تتميز 
مومباي بقطاعات االت�ساالت وال�سيافة 
امل�سرفية  واخل�������دم�������ات  وال����ت����م����وي����ل 
وال�سناعة والت�سييد والبناء وال�سناعات 
اأحمد  تتميز مدينة  ح��ني  ال��دوائ��ي��ة، يف 
واالأقم�سة  ال��ت��ج��زئ��ة  ب��ق��ط��اع��ات  اأب������اد 

•• دبي-الفجر:

اأك���م���ل���ت غ���رف���ة جت������ارة و����س���ن���اع���ة دبي 
اإىل  جتارية  بعثة  الإر���س��ال  ا�ستعداداتها 
اجلمهورية الهندية خالل الفرتة 14-
17 مار�س احلايل �سمن ا�سرتاتيجيتها 
وتعزيز  ال���واع���دة،  االأ����س���واق  يف  للتو�سع 
تناف�سية جمتمع االأعمال يف اإمارة دبي.

وي�����س��م وف���د غ��رف��ة دب���ي اأك���ر م��ن 10 
املرموقة وممثلي  ال�سخ�سيات  كبار  من 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف اإم������ارة دب����ي حيث 
وطاوالت  ا�ستثمارية  فعاليات  �ستعقد 
ن��ق��ا���ٍس م��ع ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخلا�س 
االقت�سادية  القيادات  اأبرز  فيها  ي�سارك 
واحلكومية يف كل من مدينتي مومباي 
اجتماعات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  اأب���اد  واأح��م��د 
الهيئات  ممثلي  م��ع  �سباحية  ول��ق��اءات 
املتخ�س�سة يف كال  واملهنية  االقت�سادية 

ال�سوقني. 
ويرتاأ�س وفد الغرفة �سعادة ماجد �سيف 
دبي  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الغرير، 
حيث ي�سم الوفد �سعادة حمد بوعميم، 

م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة دب���ي، و���س��ع��ادة جمال 
ومالك  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  احل�����اي، 
جمموعة �سركات احلاي، و�سعادة عي�سى 
�سركة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���غ���ري���ر، 
�سعيد  اأح��م��د  وال�سيد  ل��ل��م��وارد،  الغرير 
م�سنع  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ب��ال��ي��وح��ة، 
م��ع��ك��رون��ة االإم������ارات، وال�����س��ي��د عبداهلل 
الوطنية،  ج��راب  م�ساريع  رئي�س  �سريف، 
رئي�س  عبا�سي،  عقيل  ا�سماعيل  وال�سيد 
اإدارة جمموعة عبا�سي، وال�سيد  جمل�س 
التنفيذي-  امل��دي��ر  ال��ع��ل��ي،  ح�سن  ع���ادل 
للفنادق،  ���س��ي  اف  ���س��ي  ب���ي  ال��ت��ط��وي��ر، 
جمل�س  رئي�س  �سينغ،  كولوانت  وال�سيد 

االأعمال الهندي.
التجارية  ال��ب��ع��ث��ة  اإن  ب��وع��م��ي��م  واع��ت��رب 
ل��غ��رف��ة دب���ي اإىل ال��ه��ن��د ت���اأت���ي يف اإط���ار 
للتو�سع  اال�سرتاتيجية  ال��غ��رف��ة  خطة 
جديدة  اأ���س��واق  وا�ستك�ساف  اخل��ارج��ي، 
اإن  م���وؤك���داً  االأع���م���ال،  خ��ارج��ي��ة ملجتمع 
على  يفر�س  العاملي  االقت�سادي  الواقع 
اإيجاد ا�سواق جديدة الأع�سائنا،  الغرفة 
يف  ري��ادت��ه��م  وت��وؤك��د  تناف�سيتهم،  ت��ع��زز 

وال�������س���ن���اع���ات ال���غ���ذائ���ي���ة وال�������س���ي���ارات 
واالأحجار الكرمية وال�سناعات الدوائية. 
لها  �سبق  الغرفة  اأن  اإىل  �سعادته  ولفت 
وان نظمت بعثة جتارية يف العام 2012 
تعترب  التي  الهندية  �سورات  اإىل مدينة 
وقعت  حيث  ال��ع��امل��ي��ة،  االأمل��ا���س  عا�سمة 
تفاهم مع غرفة  اآن��ذاك مذكرة  الغرفة 
جتارة و�سناعة جنوب كوجارات الهندية 
ح���ول ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون االق��ت�����س��ادي بني 
الغرفة ونحن  التزام  اجلانبني، جم��دداً 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  بنهج  دب���ي  غ��رف��ة  يف 
بتحفيز التعاون االقت�سادي مع االأ�سواق 
متنوعة  وجم���االت  قطاعات  يف  العاملية 
بتنويع  ال��دول��ة  روؤي����ة  م��ع  ين�سجم  مب��ا 

االقت�ساد وجماالته احليوية.
التجارية  البعثة  اأن  اإىل  بوعميم  ولفت 
العام  القطاعني  ع��ن  ممثلني  �ستلتقي 
واخل��ا���س ال��ه��ن��د، ح��ي��ث ت��وؤم��ن الغرفة 
ناجحة  ل�سراكات  االأوىل  اخل��ط��وة  ب���اأن 
تبداأ من اللقاءات واحلوارات ال�سريحة 
امل�سرتكة،  التحديات  التي ت�سهل تذليل 
ا�ستثماري  تعاون  امام  الطريق  ومتهيد 

ي��ف��ي��د ال���ط���رف���ني. واأ�����س����اف م��دي��ر عام 
غرفة دبي قائاًل:” وت�سكل هذه البعثة 
كذلك جزءاً من جهود الغرفة للرتويج 
لالأعمال  االإف��ري��ق��ي  ال��ع��امل��ي  للمنتدى 
ال���دورة  لتنظيم  ال��غ��رف��ة  ت�ستعد  ال���ذي 
ال��راب��ع��ة م��ن��ه يف اواخ����ر ال��ع��ام 2017، 
الراغبة  الهندية  لل�سركات  ميكن  حيث 
دخول  االإفريقية،  القارة  يف  باال�ستثمار 
ه��ذه االأ���س��واق ال��واع��دة عرب بوابة دبي، 
خالل  من  ال�سركات  جلميع  نتيح  حيث 
الإج����راء  ال��ف��ر���س��ة  ل��ل��م��ن��ت��دى  تنظيمنا 
ل��ق��اءات اأع���م���ال، وت��اأ���س��ي�����س ت��واج��د لهم 
القارة  التو�سع يف  ي�ساعدهم يف  دب��ي،  يف 
االإفريقية.«  وح�سب اإح�ساءات �سندوق 
النقد الدويل، يتوقع ان ينمو االقت�ساد 
العام  خ���الل   6.6% بن�سبة  ال��ه��ن��دي 
اهم  اأح  ال��ه��ن��د  ت��ع��ت��رب  ح��ي��ث  احل������ايل، 
ال�����س��رك��اء ال��ت��ج��اري��ني ل��ل��دول��ة، يف حني 
التجارية  املبادالت  اأن تبلغ قيمة  يتوقع 
ال��ب��ي��ن��ي��ة ب���ني االإم�������ارات وال��ه��ن��د 100 
العام  ب��ح��ل��ول  اأم���ري���ك���ي  دوالر  م��ل��ي��ون 

 .2020

�سنان  ال�سركة  ممثل  وق��ال   . املعكرونة 
رغم  االإم������ارات  اأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة  القي�سي 
واأوروب�����ا يف  ال��ع��امل��ي��ة الإي��ط��ال��ي��ا  ال�سمعة 
خربتنا  خالل  من  فاإنه  املعكرونة  اإنتاج 
79 واإدخ������ال  امل���ع���ك���رون���ة م��ن��ذ ع����ام  يف 
اأ�سبحنا  االآالت  اإىل  حديثة  تكنولوجيا 
قادرين على املناف�سة باجلودة واالأ�سعار 

ونوعية املنتجات التي نقدمها. 
واأفادت اجلهة املنظمة للمعر�س اأن عدد 
قاعات  ا�ست�سافته  ال���ذي  احل���دث  زوار 
لطوكيو  امل���ج���اورة  م��ي�����س��ي  م���اك���وه���اري 
الكثري  بينهم  ���س��خ�����س��اً   82434 ب��ل��غ 
االآ�سيوية  االأغ��ذي��ة  �سركات  ممثلي  م��ن 

والعاملية. 

االأول  املركز  البنوك  قطاع  وت�سدر   . املاليني  ودب��ي 
امل�ساهمني  على  النقدية  التوزيعات  قيمة  حيث  من 
13 بنكا وطنيا توزيع  2016 حيث قرر  عن العام 
من   50% ن�سبته  ما  ت�سكل  دره��م  مليار   16.84

اإجمايل التوزيعات التي اأعلن عنها.
وح���ل ق��ط��اع االإت�����س��االت ب��امل��رك��ز ال��ث��اين بتوزيعات 
نقدية بلغت قيمتها 8.5 مليار درهم تقريبا وبن�سبة 
املعلنة  النقدية  التوزيعات  اإج��م��ايل  م��ن   25.2%
ال��ث��ال��ث بتوزيعات  ب��امل��رك��ز  ال��ع��ق��ار  ق��ط��اع  فيما ج��اء 

•• اأبوظبي-وام:

ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ال��ت��وزي��ع��ات ال��ن��ق��دي��ة ال��ت��ي اقرتحتها 
جمال�س ادارات 60 �سركة مدرجة يف �سوقي اأبوظبي 
اجلمعيات  بالفعل  عليها  �سادقت  اأو  املاليني  ودب��ي 
مليار   33.62 نحو  ال�����س��رك��ات  لبع�س  العمومية 

. درهم عن اأرباح العام 2016 
وو�سف خرباء ماليون التوزيعات النقدية لل�سركات 
االإماراتية باأنها االأعلى من حيث العائد االإ�ستثماري 

االأمر  االأو���س��ط  وال�سرق  العربي  اخلليج  منطقة  يف 
موؤ�سي�سة  اأجنبية  اإ�ستثمارات  جذبها  يف  اأ�سهم  الذي 
وفردية وذلك بهدف حتقيق اأكرب ن�سبة من املكا�سب. 
ال�����س��ن��وي على  االإ���س��ت��ث��م��اري  ال��ع��ائ��د  وب��ل��غ متو�سط 
نحو   2016 العام  عن  ال�سركات  توزيعات  اإجمايل 

%5.2 وذلك وفقا لر�سد لوكالة اأنباء االمارات .
واالإت�ساالت  البنوك  ت�سمل  قطاعات   3 وا�ستحوذت 
والعقار على 85.6 % من اجمايل التوزيعات التي 
اأبوظبي  �سوقي  يف  مدرجة  �سركة   60 عنها  اأعلنت 

 3.52 %10.4 وبقيمة و�سلت اىل  نقدية بن�سبة 
مليار درهم.

والرتفيه  ال�سيافة  ق��ط��اع  ت��وزي��ع��ات  قيمة  وب��ل��غ��ت 
لقطاع  دره���م  مليار  ون��ح��و  دره���م  مليار   1.4 نحو 
لقطاع  دره��م  مليون  و637  والتمويل  االإ�ستثمار 
لقطاع  دره���م  مليون  و518  واللوج�ستيك  النقل 
ال�سناعة وتوزع بقية املبلغ على القطاعات االآخرى 
باإ�ستثناء قطاع الطاقة الذي مل تعلن اأية �سركة فيه 

عن توزيع اأرباح على امل�ساهمني .
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املال والأعمال

�شلطان بن �شليم : موانئ دبي العاملية ا�شتفادت من 
ال�شمعة الطيبة والعالقات املميزة لالإمارات مع العامل

•• دبي-وام:

اأكد �سعادة �سلطان بن �سليم رئي�س جمل�س االإدارة الرئي�س التنفيذي ملوانئ 
وبناءها  االإم���ارات  دول��ة  بها  تتمتع  التي  الطيبة  ال�سمعة  اأن  العاملية  دب��ي 
�سهل  العامل  دول  خمتلف  مع  املتميزة  والعالقات  القوية  التعاون  ج�سور 

مهمة موانئ دبي العاملية يف الو�سول والعمل مع حكومات العامل.
واأ�سار اإىل اأن ال�سركة ا�ستفادت ب�سكل مبا�سر من تلك املكانة وتتواجد حاليا 

يف 44 بلدا من خالل 77 ميناء بريا وبحريا حول العامل.
ونوه ابن �سليم باأهمية االت�سال املبا�سر مع م�سوؤويل ال�سركات والدول التي 
واالأجنح  االأه��م  الو�سيلة  االت�سال  معتربا  العاملية  دبي  موانئ  فيها  تعمل 
لتو�سيل ال�سورة احلقيقية والر�سائل الوا�سحة واأن العالقات االقت�سادية 
كانت والزالت من اأهم الركائز التي ت�ساعد على بناء عالقات �سيا�سية قوية 

بني الدول.
جاء ذلك خالل جل�سة التجارة والعالقات اخلارجية التي افردها له املكتب 
االإعالمي حلكومة دبي �سمن الدورة االأوىل ملنتدى الدبلوما�سية العامة 
واالت�سال احلكومي واملقام برعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  الدولة رئي�س جمل�س  اآل مكتوم نائب رئي�س 
امل�سوؤولني  ال��وزراء وكبار  العاملي مب�ساركة نخبة من  التجاري  مبركز دبي 
احلكوميني واخلرباء واملتخ�س�سني يف جمال االت�سال احلكومي وجمموعة 

من امل�ست�سارين الدوليني امل�سهود لهم باخلربة والكفاءة يف املجال ذاته.
واأ�سار ابن �سليم اإىل الدور املهم الذي لعبته موانئ دبي العاملية يف حتفيز 
وذلك   ”2020 “اإك�سبو  با�ست�سافة دبي معر�س  التي تعمل فيها  الدول 
بالدعم  اأ���س��اد  كما  امللف  على  امل�سرفة  واملوؤ�س�سات  اجل��ه��ات  م��ع  بالتكامل 
الكبري الذي قدمه �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
والتعاون الدويل ملوانئ دبي العاملية من خالل تاأ�سي�س العديد من القنوات 

الدبلوما�سية التي عززت من تواجد ال�سركة يف كثري من دول العامل.
وحول العالقة الدبلوما�سية العامة بالتجارة واالقت�ساد قال ابن �سليم اإن 
العالقات االقت�سادية والتجارية عامل من عوامل بناء عالقات دبلوما�سية 
ال�سيا�سة  ال�سيا�سية الأننا نعي�س يف عامل ال حتكمه  اأق��وى من  قوية ورمبا 

بقدر ما حتكمه امل�سالح املتبادلة التي بني الدول.
العاملية يف  دب��ي  م��وان��ئ  واج��ه��ت  ال��ت��ي  ال�سعوبات  ع��ن  �سليم  اب��ن  وحت���دث 
م�سريا  ال�سعوبات  تلك  لتذليل  االت�سال  واأهمية  لندن  يف  العمل  بداية 
البيئة  املوانئ على  البيئية يف بريطانيا من ن�ساط  املنظمات  اإىل تخوفات 
ال��ب��ح��ري��ة ول��ك��ن ���س��رع��ان م��ا ت��ب��ددت ت��ل��ك امل��خ��اوف ب��ع��د ال��ق��ي��ام ب��ع��دد من 
احليوانات  من  جمموعة  نقل  جرى  حيث  امل�سروع  تد�سني  قبل  االن�سطة 
واالآثار  املقتنيات  لعر�س  تاأ�سي�س متحف  كما مت  للموقع  م�سابهة  بيئة  يف 
التي عر عليها خالل عمليات احلفر لتاأ�سي�س امليناء وهو ما �ساهم ب�سكل 
كبري يف نيل ثقة موانئ دبي العاملية للجمعيات البيئية يف بريطانيا واأ�سبح 

مرحبا بها من اجلميع.
ولفت اإىل جتربة موانئ دبي العاملية يف الواليات املتحدة واأ�سباب عدم نقل 
التجربة الناجحة يف بريطانيا اإىل هناك قائال: اإن دخولنا اإىل اأمريكا كان 
حزبية  اأن�سطة  وجود  مع  ذلك  وتزامن  الرئا�سية  االنتخابات  فرتة  خالل 
توؤثر على جمرى االأمور ما كان �سيكلفنا اإنفاق الكثري من االأموال لتح�سني 
�سورتنا وكانت تكلفة ذلك بالن�سبة لنا ك�سركة جتارية �سيفوق العائد املادي 
ا�سرتيناها بها  التي  القيمة  باأ�سعاف  ال�سركة  فقررنا اخلروج وقمنا ببيع 
وك��ان ق��رار اخل��روج جتاريا بحتا ثبت ج��دواه و�سحته. واأ�ساف اننا اليوم 
الدعوات  م��ن  العديد  لنا  ووج��ه��ت  املتحدة  ال��والي��ات  يف  بنا  مرحب  نحن 
االمريكيني مبا حققناه من جناحات يف  اقتناع  بعد  للعمل هناك ال�سيما 

لندن لكننا �سندخل اإىل ال�سوق االمريكية يف الوقت املنا�سب.
وخالل حديثه اأمام منتدى الدبلوما�سية العامة واالت�سال احلكومي �سرد 
ان  قائال  بدايتها  كانت  وكيف  العاملية  دب��ي  موانئ  جن��اح  ق�سة  �سليم  اب��ن 
بدايتنا يف اخلارج بعد ميناء جبل علي كانت يف جدة بطلب من عمالئنا من 
�سركات املالحة حيث دعينا للتواجد يف جدة ثم جيبوتي يف العام 1999 
ميناء   77 تدير ومتتلك  اأ�سبحت  اأن  اإىل  ال�سركة ومنت  تو�سعت  وبعدها 
اإ�سهامها  ولها  بقوة  تنمو  �سركة  اننا  واأ���س��اف  دول��ة.   44 يف  وبحريا  بريا 
القوي يف النظم االقت�سادية للدول التي تتواجد فيها ويلعب االت�سال دورا 
نعمل معها وكلما  التي  وال�سركات  نعمل فيها  التي  ال��دول  اإقناع  كبريا يف 
كان االت�سال جيد تولدت عنه قناعة بجدارتنا وقدرتنا على العمل اجلاد 
النابع من احرتام االآخرين لدورنا ومكانتنا.       ولفت ابن �سليم اإىل اأن 
موانئ دبي العاملية منذ العام 2006 اإىل االآن ا�ستثمرت 20 مليار دوالر 
2.9 مليار دوالر ت�ستطيع ال�سركة �سدادها  والتزاماتها املالية حاليا تبلغ 
يف ثالث �سنوات اإذا اأرادت ذلك لكن بع�س تلك االلتزامات طويلة االأمد وال 

يوجد �سرورة ل�سرعة �سدادها.

»مبادلة« و»لوكهيد مارتن« تنظمان 
م�شابقة حول ت�شميم الطائرة بدون طيار

•• اأبوظبي-وام:

ال�سباب  اليوم  و”لوكهيد مارتن  “ مبادلة”  للتنمية  املبادلة  �سركتا  دعت 
من  الطريان  الأنظمة  الطائرة  لت�سميم  م�سابقة  يف  للم�ساركة  االإم��ارات��ي 
دون طيار والتي ت�ستمر عاما. ي�سارك يف امل�سابقة التي تاأتي بال�سراكة بني 
“لوكهيد مارتن” الرائدة عامليا يف جمال التكنولوجيا واملدرجة يف بور�سة 
واخلدمات  ال��ط��ريان  �سناعة  وق��ط��اع   «  LMT»الرمز حت��ت  ن��ي��وي��ورك 
العربية  االإم��ارات  دول��ة  طالب من جامعات يف  “مبادلة”..  الهند�سية يف 
 INDAGO  « ن��ظ��ام  امل��ت��ح��دة لت�سميم وت��ط��وي��ر ودم���ج احل��م��ول��ة م��ع 
عالية  حتمل  ق��درة  مع  مارتن”  “لوكهيد  من  طيار  دون  من  للطريان   «

وخيارات حمولة وبرنامج حا�سوبي متقدم للمراقبة االأر�سية.
تاأتي امل�سابقة تنفيذا ال�سرتاتيجية دولة االإمارات التي تركز على تطوير 
االهتمام  على  االإم��ارات��ي  ال�سباب  ت�سجيع  اإىل  وت��ه��دف  الب�سري  العامل 
من  والريا�سيات،  والهند�سة  والتكنولوجيا  العلوم  وتخ�س�سات  مبجاالت 
وت�ساهم يف تطوير مهارات  باملرح،  تت�سم  وفعاليات  باأن�سطة  ربطها  خالل 
انتقال  ت�سهيل  على  ي�ساعد  ما  التقنية،  امل�سكالت  وحل  النقدي،  التفكري 

الطالب ال�سباب من مرحلة الدرا�سة اجلامعية اإىل احلياة العملية.
وم���ن امل��ن��ت��ظ��ر اأن ت��ق��دم ال��ف��رق امل�����س��ارك��ة م��ن ط���الب اجل��ام��ع��ات يف دولة 
اأن يقوم  اأفكارها ليتم اختيار بع�سها للم�ساركة يف امل�سابقة على  االإم��ارات 
مهند�سو “لوكهيد مارتن” باإر�ساد الفرق خالل مراحل الت�سميم وتنفيذ 
النماذج االأولية. و�سيتمكن الطالب من العمل باأيديهم واملمار�سة العملية 
لتطبيقات الهند�سة الفيزيائية والتقنية. ويف نهاية الربنامج الذي ميتد 
عاما �سيتمكن الطالب من دمج واختبار حمولة مناذجهم االأولية عمليا يف 

عر�س حي واالحتفاظ بحقول امللكية للحمولة.

»جافزا« تن�شم اإىل »القمة العاملية لل�شناعة والت�شنيع« ك�شريك ا�شرتاتيجي لتعزيز جهودها يف دعم التنوع االقت�شادي
•• اأبوظبي-الفجر: 

لل�سناعة  ال���ع���امل���ي���ة  “القمة  اأع���ل���ن���ت 
والت�سنيع” عن ان�سمام املنطقة احلرة 
التجارة  ع��ل��ي )ج���اف���زا(، م��رك��ز  جل��ب��ل 
دولة  يف  الرائد  اللوج�ستية  واخلدمات 
قائمة  اإىل  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم����ارات 
���س��رك��ائ��ه��ا اال���س��رتات��ي��ج��ي��ني، وذل����ك يف 
النمو  وت��رية  ت�سريع  اإىل  تهدف  خطوة 
خالل  من  التجارة  وتعزيز  االقت�سادي 

القطاع ال�سناعي.
تاأ�س�ست  التي  “جافزا”،  اختيار  وياأتي 
ا�سرتاتيجي  ك�سريك   ،1985 العام  يف 
والت�سنيع،  لل�سناعة  ال��ع��امل��ي��ة  للقمة 
لي�سلط ال�سوء على اأهمية دور التجارة 
واال�ستثمار مع ال�سركات العاملية يف دولة 
االإمارات. وت�ستاأثر “جافزا” ب� 32% 
االأجنبية  اال���س��ت��ث��م��ارات  اإج���م���ايل  م���ن 
وت�ساهم  الدولة.  اإىل  املتدفقة  املبا�سرة 
املنطقة احلرة بنحو %21 من الناجت 
دبي،  الإم��ارة  ال�سنوي  االإج��م��ايل  املحلي 
األ��ف فر�سة   144 يزيد عن  وتوفر ما 
ع��م��ل يف ال����دول����ة. وب���ل���غ ح��ج��م جت���ارة 
“جافزا” يف العام 2015 ما يزيد على 

87.6 مليار دوالر اأمريكي.
وتعد القمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع، 
بالتعاون  االقت�ساد  وزارة  تنظمها  التي 
للتنمية  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ن��ظ��م��ة  م���ع 
ال�������س���ن���اع���ي���ة ال���ي���ون���ي���دو وت���������س����ارك يف 
ا�ست�سافتها دائرة التنمية االقت�سادية- 
من  االأول  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى  اأب���وظ���ب���ي، 
ال�سركات  ق��ادة  كبار  يجمع  ال��ذي  نوعه 
واحل��ك��وم��ات ومم��ث��ل��ي امل��ج��ت��م��ع املدين 
م�ستقبل  ل�سياغة  وا�سحة  روؤي��ة  لر�سم 
ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ة. وت��ه��دف ال��ق��م��ة اإىل 
لال�ستفادة  ا�سرتاتيجية  حتالفات  بناء 
ال�سناعي، وبخا�سة  التطور  من فر�س 

“تركز  واجل���م���ارك وامل��ن��ط��ق��ة احل�����رة: 
االأمد  �سراكات طويلة  جافزا على خلق 
مع عمالئها، وتعمد اإىل تعميق اأوا�سر 
القرار  و�سناع  امل�سوؤولني  م��ع  ال��ت��ع��اون 
ملوا�سلة حتقيق مزيد من النمو وزيادة 
االإجمايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  م�ساهمتنا 
الإم���ارة دب��ي وال��دول��ة ب�سكل ع���ام، ومن 
هنا جاءت م�ساركتنا يف “ القمة العاملية 
متثل  وال���ت���ي  والت�سنيع”  ل��ل�����س��ن��اع��ة 
من�سة فريدة تتيح للمنطقة احلرة بناء 
�سبكة عالقات متعددة مع رواد ال�سناعة 
ف�ساًل عن تعريف جمتمع االأعمال من 
خمتلف دول العامل مبنظومة االأعمال 
املتكاملة املتاحة يف دبي. وت�سعى جافزا 
م�ستثمرين  م��ع  حت��ال��ف��ات  ت�سكيل  اإىل 
ع��امل��ي��ني م��ن خ���الل ت��زوي��ده��م بالدعم 
ال������الزم وب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة م���ت���ط���ورة وفق 
اأع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات ال��ع��امل��ي��ة، ف�����س��اًل عن 
خ���دم���ات وح���واف���ز ع��ال��ي��ة اجل�����ودة ذات 
قيمة م�سافة. كما ن�ساعد عمالءنا على 
املتوفرة  االأع��م��ال  فر�س  اإىل  ال��و���س��ول 

ب�سهولة وكفاءة عالية«.
واأ�سار بن �سليم اإىل اأن القطاع ال�سناعي 
ملحوظاً  ن�����س��اط��ا  ي�����س��ه��د  االإم�������ارات  يف 
ومنواً م�سطرداً يف ظل اجتاه احلكومة 
لتطويره  ف���ع���ال���ة  اآل�����ي�����ات  ت��ب��ن��ي  اإىل 
وال  ال�سوقية  ح�سته  وزي���ادة  وتو�سعته 
االأكرب  املرحلة  م��ن  االن��ت��ه��اء  م��ع  �سيما 
يف  خمتلف  ال�سناعية  املناطق  لتطوير 
اأنحاء االإم��ارات وتعزيز بنيتها التحتية 
اال�ستثمارات  ل����زي����ادة  وال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة 

االأجنبية  واملحلية.
اأن اال�ستثمار ال�سناعي يحظى  واأ�ساف 
بحيز وا�سع من  اهتمام امل�ستثمرين ويعد 
جاذباً لروؤو�س االأموال اإذا مت وفق اأ�س�س 
ما  �سحيحة،  ب�سبب  وجت���اري���ة  علمية 
يقدمه من عائدات ونتائج وما ي�سيفه 

االزدهار  بناء  الإع��ادة  الرقمي،  التحول 
االقت�سادي العاملي.

العاملية  “القمة  ����س���راك���ة  وت��ك��ت�����س��ب 
“جافزا”  م��ع  والت�سنيع”  لل�سناعة 
ط���اب���ع���اً ا���س��رتات��ي��ج��ي��اً م���ت���م���ي���زاً، حيث 
اأرقى  ب��ني  التوا�سل  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف 
ال�سناعية  ال�سركات  يف  العاملية  العقول 
جهة  من  امل��دين  واملجتمع  واحلكومات 
ال��ع��امل��ي��ة و�سبكة  االأع����م����ال  ب��ي��ئ��ة  وب����ني 
التجارة الوا�سعة واخلدمات اللوج�ستية 
“ من  “جافزا  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة 
ج��ه��ة اأخ�����رى. وي��ك��ت�����س��ب ب��ن��اء عالقات 
ق��وي��ة ب��ني ���س��ن��اع ال��ق��رار وت��وف��ري بيئة 
توجه  مع  كبرية  اأهمية  متميزة  اأعمال 
االقت�ساد  ت��ن��وي��ع  اإىل  االإم������ارات  دول����ة 
الوطني لتحقيق اأهداف روؤية االإمارات 
ال�سناعية  واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة   2021

الإمارة دبي.
وتعليقاً على هذه ال�سراكة، قال �سلطان 
االإدارة  جمل�س  رئي�س  �سليم،  بن  اأحمد 
موانئ  ملجموعة  التنفيذي  وال��رئ��ي�����س 
ال��ع��امل��ي��ة رئ��ي�����س م��وؤ���س�����س��ة املوانئ  دب���ي 

من قيمة م�ساعفة، الفتاً اإىل االهتمام 
حتديداً باال�ستثمار يف املنتجات املبتكرة 
ويف مقدمتها قطاعات التقنية  والطاقة 
والتي تلعب دولة االإمارات عموماً ودبي 
حمورياً  دوراً  اخل�����س��و���س  وج����ه  ع��ل��ى 

فيها. 
“القمة  م����ع  ����س���راك���ت���ه���ا  خ�����الل  وم�����ن 
�ستكون  والت�سنيع”،  لل�سناعة  العاملية 
“جافزا” م�سدراً للمعلومات لل�سركات 
ح����ول اال���س��ت��ث��م��ار يف دول�����ة االإم�������ارات، 
و�ستمدها بخرباتها الوا�سعة حول �سبل 
املحلي  ال�سعيدين  والنمو على  التو�سع 
حتفيز  اإىل  القمة  وت�سعى  واالإقليمي. 
يف  ال�سناعية  ال���ق���درات  وت��ط��وي��ر  ب��ن��اء 
ال�����س��رك��ات ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة على 
وج��ه اخل�����س��و���س، وال��رتوي��ج ل�سال�سل 
القيمة العاملية عرب خمتلف القطاعات 
�سليم  بدر  اأكد  ال�سناعية. ومن جانبه، 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ع��ل��م��اء،  ���س��ل��ط��ان 
ورئي�س  للت�سنيع”  “�سرتاتا  ل�سركة 
العاملية  ل��ل��ق��م��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ال�سراكة  اأن  على  والت�سنيع،  لل�سناعة 

قدرة  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سلط  ج��اف��زا  م��ع 
القمة على حتقيق التوا�سل املثمر بني 
بالقطاع  ال��ع��الق��ة  ذات  اجل��ه��ات  ك��اف��ة 

ال�سناعي. 
العاملية  القمة  تهدف  العلماء:  واأ�ساف 
تكري�س  اإىل  وال��ت�����س��ن��ي��ع  ل��ل�����س��ن��اع��ة 
لبناء عالقات  موقعها كمن�سة حتولية 
وال�سركات  احل����ك����وم����ات  ب����ني  وث���ي���ق���ة 
واملجتمع املدين فيما ي�ساهم يف حتقيق 
االأه������داف امل�����س��رتك��ة ل���دول���ة االإم�����ارات 
ال��ع��امل��ي. وال  امل��ن��ط��ق��ة وامل��ج��ت��م��ع  ودول 
اأن جافزا، مع ما تتمتع به من  �سك يف 
يف  عقود  الثالثة  تتجاوز  طويلة  خ��ربة 
بناء الرخاء االقت�سادي امل�ستدام الإمارة 
و�سنتمكن،  للقمة.  اأ�سا�سي  �سريك  دبي، 
امل�سرتكة،  خرباتنا  ا�ستثمار  خالل  من 
م�������س���اف���ة كبرية  ق���ي���م���ة  ت����وف����ري  م�����ن 
اإع�����داد وتهيئة  ل��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ة ع��رب 
اجلديد،  االأمت��ت��ة  لع�سر  ال��ق��ط��اع  ه��ذا 
ومت��ك��ني امل��ج��ت��م��ع��ات م��ن حت��ق��ي��ق اأكرب 
الذي  التكنولوجي  التقدم  ا�ستفادة من 
�سي�ساهم يف التفاعل بني االإن�سان واالآلة 
لتح�سني حياة االأفراد وتعزيز االزدهار 
القمة  و�ستجمع  ال��ع��امل��ي.  االق��ت�����س��ادي 
مار�س  يف  والت�سنيع  لل�سناعة  العاملية 
وال�سركات  احل���ك���وم���ات  ق����ادة  اجل�����اري 
من  امل��دين  املجتمع  وممثلي  ال�سناعية 
اأجندة  ملناق�سة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف 
ت�����س��ع��ى ل��ت��ح��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج م��ل��م��و���س��ة من 
خالل الرتكيز على دور قطاع ال�سناعة 
العاملية  ال���ت���ح���دي���ات  ع��ل��ى  ال��ت��غ��ل��ب  يف 
امل�ستدامة.  ال�سناعية  التنمية  وتوفري 
وتبلغ ح�سة القطاع ال�سناعي، اأحد اأهم 
 17% العاملية،  القطاعات االقت�سادية 
امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل العاملي  ال���ن���اجت  م���ن 
التجارة  ����س���ادرات  ح��ج��م  م��ن  و84% 

العاملية.

اخلييلي: نحن اأمام عام حافل بال�ستثمارات ال�اعدة

املوؤ�ش�شة العليا للمناطق االقت�شادية املتخ�ش�شة تعلن عن ا�شتثمارات جديدة بقيمة 160 مليون درهم

م�سجعة وتدعو اإىل التفاوؤل على �سعيد 
ت�سري  حيث  العليا،  املوؤ�س�سة  يف  اأعمالنا 
كافة املعطيات والنتائج االأولية اإىل اأننا 
اجلديدة  باال�ستثمارات  حافل  عام  اأم��ام 
وال�����واع�����دة يف ج��م��ي��ع امل����راف����ق وامل�����دن 
املوؤ�س�سة  عليها  ت�سرف  التي  ال�سناعية 
العليا. تعزز هذه االإ�ستثمارات اجلديدة 
اإ�سرتاتيجي  ك�����س��ري��ك  م��ك��ان��ت��ن��ا  م����ن 
يف ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ة ب�����س��ك��ل ع�����ام، هذا 
يف  التحويلية  ال�سناعات  اىل  باالإ�سافة 
املتحدة. منوذج  العربية  االإم��ارات  دول��ة 

والدعم اللوج�ستي لقطاعات وا�سعة من 
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة و�سركات 
املناطق  يف  تعمل  التي  الثقيلة  امل��ع��دات 

ال�سناعية التابعة للموؤ�س�سة العليا. 
امل�سوؤولة  ال�سركات  اأن  بالذكر  اجلدير 
ع��ن ب��ن��اء امل��راف��ق اجل��دي��دة يف مدينتي 
اآيكاد 1 و اآيكاد 3 ال�سناعيتني باأبوظبي 
هم �سركة “اإنوفيدا” الإدارة امل�ستودعات 
وهي واحدة من اأكرب ال�سركات القاطنة 
لوج�ستية  توفر حلواًل  والتي  باالإمارات 
و �سال�سل توريد للخدمات،  وجمموعة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

للمناطق  ال���ع���ل���ي���ا  امل���وؤ����س�������س���ة  اأع���ل���ن���ت 
االإقت�سادية املتخ�س�سة عن بناء مرافق 
اآي����ك����اد 1 واآي���ك���اد  ج���دي���دة يف م��دي��ن��ت��ي 
على  مت��ت��د  ب��اأب��وظ��ب��ي،  ال�سناعيتني   3
األ��ف و779 مرت مربع،   230 م�ساحة 
يقارب  م��ا  اإىل  ت�سل  اإجمالية  وبتكلفة 
160 مليون دره��م، وذل��ك يف انطالقة 

قوية مل�ساريع املوؤ�س�سة يف 2017.
وت���ع���ل���ي���ق���اً ع���ل���ى ه������ذا امل����و�����س����وع علق 
���س��ع��ادة ف���الح حم��م��د االأح��ب��اب��ي رئي�س 
للمناطق  العليا  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س 
االقت�سادية املتخ�س�سة قائاًل:  ي�سعدين 
بالفعل التقدم الذي اأحرزناه هذا العام، 
نحن نعمل بجد لتطوير واإدارة وتعزيز 
مناطقنا االإقت�سادية وفق اأعلى املعايري 
امل�ستدام  النمو  على  حتفز  التي  العاملية 
والتنمية االقت�سادية والتنوع ال�سناعي 

يف اإمارة اأبو ظبي.
���س��ع��ادة �سعيد  امل��ن��ا���س��ب��ة ����س���رح  وب���ه���ذه 
املوؤ�س�سة  ع���ام  م��دي��ر  اخل��ي��ي��ل��ي  ع��ي�����س��ى 
العليا للمناطق االقت�سادية املتخ�س�سة 
ق��ائ��اًل: اإن ب��داي��ة ه��ذا ال��ع��ام ه��ي بداية 

املوؤ�س�سة العليا هو منوذج وا�سح ومتميز 
ع��ن امل��ن��اط��ق احل����رة ح��ي��ث ي�����س��اع��د هذا 
ب�سهولة  للو�سول  امل�ستثمرين  النموذج 
داخلياً  م��ت��ط��ورة  اأ����س���واق  اىل  وب�����س��رع��ة 

وخارجياً.
املوؤ�س�سة  اأن   “ اخل��ي��ي��ل��ي:  واأ�����س����اف   
جميع  مع  �سوياً  بالعمل  ملتزمة  العليا 
الو�سول  على  مل�ساعدتهم  امل�ستثمرين 
اإىل كل ما يطمحون اإليه، وتقدمي كافة 
اأ���س��ك��ال ال��دع��م وال��ت�����س��ه��ي��الت الإط���الق 
م�ساريعهم على اأف�سل وجه، مبا يحقق 
يف  الطرفني  بني  ما  امل�سرتكة  امل�سلحة 
ال��ق��ط��اع ال�سناعي  ت��ع��زي��ز م�����س��رية من��و 
ب����ال����دول����ة وج���ع���ل���ه اأح�������د اأه�������م دع���ائ���م 

االإقت�ساد الوطني.  
�سفقات  اأن  العليا  املوؤ�س�سة  واأو���س��ح��ت 
نهاية  اأب��رم��ت يف  قد  اجل��دي��دة  امل�ساريع 
مع  اجل��اري  العام  وب��داي��ة  املا�سي  العام 
خم�سة م�ستثمرين، واأن عمليات التنفيذ 
�ستنطلق خالل االأ�سهر القليلة القادمة 
املخططات  اإع������داد  م���ن  االإن���ت���ه���اء  ب��ع��د 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��م�����س��اري��ع، م��و���س��ح��ًة اأن 
خدمات  ����س���ت���ق���دم  اجل�����دي�����دة  امل�����راف�����ق 
التخزين  خدمات  ذل��ك  يف  مبا  متنوعة 

ف��اي��ربك�����س الأع���م���ال ال��ب��ن��اء وال��ت��ي تعد 
وال�سرق  اخلليج  يف  ال�سركات  اأك��رب  من 
االأو�����س����ط واأك����ره����ا ت���ف���رع���اً م���ن حيث 
ب���ن���ائ���ه���ا خل����دم����ات ���س��ك��ن��ي��ة وجت����اري����ة 
واأي�ساً  وتعليمية،  وح��ك��وم��ي��ة  وخ��ا���س��ة 
�سناعية  �سركة  وه��ي  هب  بيرتو  �سركة 
ا�ستثمارية تقوم بتاأجري امل�ستودعات من 
الباطن اىل م�ساريع SME  ال�سناعية، 
و�سركة ريفيري وهي �سركة مياه معدنية 
م���ع���روف���ة، وجم��م��وع��ة اإي��رت�����س��ني وهي 
اأهم  م��ن  واح���دة  تعترب  بلجيكية  �سركة 
الثقيل  والرفع  الرتبة  حتريك  �سركات 

والنقل الثقيل يف اأوروبا.
العليا دوراً  املوؤ�س�سة  منذ بدايتها، لعبت 
يف  ال�سناعية  املناطق  تطوير  يف  مهماً 
االإمارات، حيث اأنها حالياً تتبنى م�ساريعاً 
اأق�سام خمتلفة  650 من  يبلغ تعدادها 
مليارات   8 ح�����وايل  ق��ي��م��ت��ه��ا   ت������رتاوح 
املحلية  االإ�ستثمارات  من  اأمريكي  دوالر 
كل  وي��ع��ود  خمتلفة،  ل�سركات  والعاملية 
الف�سل اىل البنية التحتية العاملية التي 
�سديقة  توا�سل  بو�سائل  التنقل  تتيح 
ال�سرائب،  م��ن  خالية  بيئة  ل��الأع��م��ال، 
باالإ�سافة اىل اأ�سعار ومعدالت تناف�سية.

بدء اإ�شدار رخ�س جتارية حتمل ا�شم »ن�شاط خدمات كفاءة الطاقة يف املباين«
وخف�س  الطبيعية  ل��ل��م��وارد  امل�����س��ت��دام 
مل�سلحة  ل����الإم����ارة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ب�����س��م��ة 

االأجيال القادمة.
وا�ساف اأنه اىل جانب فوائد ا�ستحداث 
اإ���س��دار مثل  ف��اإن  البيئي  الن�ساط  ه��ذا 
موؤ�س�سات  كافة  �سيمكن  الرخ�س  هذه 
خف�س  من  واخلا�س  العام  القطاعني 
والت�سغيلية  ال��راأ���س��م��ال��ي��ة  ت��ك��ال��ي��ف��ه��ا 
التناف�سية  ال���ق���درة  ت��دع��ي��م  وب��ال��ت��ايل 
املحلي  ال�����س��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  مل��ن��ت��ج��ات��ه��ا 

والعاملي.
�سيف �سالح  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  واأو���س��ح 
ال�������س���ي���ع���ري م���دي���ر ع�����ام ه��ي��ئ��ة مياه 
وكهرباء اأبوظبي باالإنابة اأنه مت اإطالق 
الن�ساط  ه�����ذا  م����ن  اجل����دي����دة  ال���ف���ئ���ة 
“كفاءتي”  م����ب����ادرة  حت���ت  ال���ت���ج���اري 
�سمن برنامج اإدارة الطلب “تر�سيد”، 
وكهرباء  م���ي���اه  ه��ي��ئ��ة  اأط��ل��ق��ت��ه  ال�����ذي 
للتوزيع  اأب��وظ��ب��ي  و���س��رك��ت��ا  اأب��وظ��ب��ي 

خالل  لها  التابعتني  للتوزيع  وال��ع��ني 
لال�ستدامة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���س��ب��وع  فعاليات 
2017، مل�ساعدة املتعاملني من خالل 
تر�سيد  ع��ل��ى  التخ�س�سية  ال�����س��رك��ات 
ويف  وال��ك��ه��رب��اء  امل��ي��اه  م��ن  ا�ستهالكهم 
الهادفة  ال��ع��ام��ة  ا�سرتاتيجيتها  اإط���ار 
خلف�س ا�ستهالك االإمارة من الكهرباء 

بن�سبة %20 بحلول عام 2030.
اىل توفري  “كفاءتي”  وتهدف مبادرة 
�ساعة  ميجاوات   445000 من  اأكر 
املوؤ�س�سات  ا�ستهالك مباين  / �سنة من 
الكهرباء،  م��ن  واخل��ا���س��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
اإن��ت��اج حم��ط��ة متو�سطة  ي��ع��ادل  م��ا  اأو 
احل��ج��م ل��ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة، وي��ت��م ذلك 
اال�ستعانة  خ����الل  م���ن  رئ��ي�����س  ب�����س��ك��ل 
واملعروفة  ال��ط��اق��ة  ���س��رك��ات  ب��خ��دم��ات 
Esco/ل�سخ  االإي�����س��ك��و  ب��ا���س��م  ع��امل��ي��ا 
ا�ستثمارات الإجراء تدقيق مف�سل على 
كل اأنظمة الكهرباء امل�ستخدمة يف املبنى 

ون�سبة اإ�سغاله وكيفية ا�ستخدامه. كما 
اىل اخلروج  “كفاءتي”  تهدف مبادرة 
ا�ستهالك  ك���ف���اءة  ل��رف��ع  ع��م��ل  ب��خ��ط��ة 
الكهرباء فيه عن طريق ا�ستبدال كافة 
م���ع���دات ال��ك��ه��رب��اء امل�����س��ت��خ��دم��ة، مثل 
واالإ�ساءة  والتهوية  التكييف  اأن��ظ��م��ة 
امل���ي���اه وغريها  وامل�����س��اع��د وم�����س��خ��ات 
ب���اأخ���رى م���وف���رة ل��ال���س��ت��ه��الك ح�سب 
املو�سوعة  وامل����وا�����س����ف����ات  ال�������س���روط 
م����ن اجل����ه����ات امل���ع���ن���ي���ة ب����ال����دول����ة ويف 
للموا�سفات  االإم���ارات  هيئة  مقدمتها 
التابع  ا�ستدامة،  وبرنامج  واملقايي�س 
العمراين،  للتخطيط  اأبوظبي  ملجل�س 
واملطابقة  ل��ل��ج��ودة  اأب��وظ��ب��ي  وجمل�س 

ودائرة �سوؤون البلديات والنقل.
اأي�سا  ال���������س����رك����ات  ه������ذه  و����س���ت���ت���وىل 
م��ت��اب��ع��ة ال��ت�����س��غ��ي��ل وال�����س��ي��ان��ة لفرتة 
ت��ك��ف��ي ال����س���ت���ع���ادة ا���س��ت��ث��م��ارات��ه��ا من 
يف  املبنى  يحققها  التي  التوفري  كمية 
ويتم  وال��ك��ه��رب��اء  امل��ي��اه  م��ن  ا�ستهالكه 
اأي ا�ستثمارات من  كل ذلك بدون �سخ 
�سداد  يف  �سي�ستمر  ال���ذي  امل��ال��ك  ق��ب��ل 
ال�سنوية  وال�سيانة  الت�سغيل  تكاليف 
املعتادة  والكهرباء  املياه  فواتري  وقيمة 
بدون زيادة اأو نق�سان مما يحفز �سركة 
خدمات الطاقة العمل ب�سورة م�ستمرة 
على اإدخال املزيد من التح�سينات على 
اأداء املبنى وخف�س ا�ستهالك الكهرباء 
اأكرب عائد من  واملياه وبالتايل حتقيق 
التوفري يف اال�ستهالك ويف اأ�سرع وقت 

ممكن.
اأبوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  ونظمت 
ال���ي���وم يف م�����س��رح ال��ه��ي��ئ��ة ور����س���ة عمل 
والقادرة  االخت�سا�س  ذات  لل�سركات 
على حتقيق مباردة كفاءتي الطالعهم 

•• اأبوظبي -وام:

االقت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�����رة  اأع��ل��ن��ت 
اأبوظبي  وكهرباء  مياه  وهيئة  ابوظبي 
عن  االق��ت�����س��اد  وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 
حتمل  جتارية  رخ�س  اإ�سدار  يف  البدء 
الطاقة  ك��ف��اءة  خ��دم��ات  “ن�ساط  ا���س��م 
لل�سركات  ت��ت��ي��ح  وال���ت���ي  املباين”  يف 
خدمات  تقدمي  جم��ال  يف  املتخ�س�سة 
الفعال  اال�����س����ت����خ����دام  وا�����س����ت���������س����ارات 

للكهرباء يف املباين العمل باالإمارة.
وقال �سعادة خليفة بن �سامل املن�سوري 
االقت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ������رة  وك���ي���ل 
ا���س��ت��ح��داث هذا  اإن  ب��االإن��اب��ة  اب��وظ��ب��ي 
توجيهات  اإط��ار  يف  ياأتي  املهم  الن�ساط 
الر�سيدة  ابوظبي  ام��ارة  حكومة  قيادة 
ا�ستخدامات  ت��ر���س��ي��د  اىل  ال���رام���ي���ة 
الطاقة ومبا ين�سجم مع اهداف خطة 
باال�ستخدام  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  اب���وظ���ب���ي 

للبدء  وذل��ك  الت�سجيل  متطلبات  على 
احلكومية  امل��ب��اين  اأداء  بتح�سني  بقوة 
ال�سحي  ال��ت��ن��اف�����س  وخ��ل��ق  واخل��ا���س��ة 
احللول  تقدمي  يف  ال�سركات  ه��ذه  ب��ني 
امل��ب��اين واحل��ف��اظ على  االأف�سل مل��الك 

موارد االإمارة.
�سالح  اأح��م��د  ال�سيد  ال��ور���س��ة  وح�سر 
ادارة  جمل�س  رئي�س  م�ست�سار  النيادي 
هيئة مياه وكهرباء ابوظبي مدير دائرة 
نا�سر  بدر  واملهند�س  امل�ساندة  االأعمال 
يف  للعمليات  التنفيذي  املدير  الذهلي 
�سركات  اح���دى  للتوزيع  ال��ع��ني  �سركة 
ب�����االإن�����اب�����ة ع�����ب�����داهلل حممد  ال���ه���ي���ئ���ة 
التخطيط  دائ������رة  م���دي���ر  اخل���م���ريي 

والتطوير باالإنابة يف الهيئة.
الرخ�سة  ه������ذه  اإ�������س������دار  وي���ت���ط���ل���ب 
احل�سول على موافقة خطية من جلنة 
تقييم وت�سجيل �سركات االإي�سكو والذي 
وع�سوية  الهيئة  برئا�سة  ت�سكيلها  مت 
كافة  ا�ستيفاء  ب��ع��د  ال��ت��وزي��ع،  �سركتي 

ال�سروط واملعايري املو�سوعة.
الطلب  اإدارة  ب����رن����ام����ج  وي���ت�������س���م���ن 
الهادفة  املبادرات  عددا من  “تر�سيد” 
خف�س  ع���ل���ى  امل���ت���ع���ام���ل���ني  مل�������س���اع���دة 
اال�ست�سارات  تقدمي  مثل  ا�ستهالكهم 
الفعال  اال���س��ت��ه��الك  جم��ال  يف  الفنية 
للموؤ�س�سات  وال����ك����ه����رب����اء  ل���ل���م���ي���اه 
ال�سناعية والك�سف واالإنذار املبكر عن 
ال�سكينة  املباين  املياه يف  ت�سرب  حاالت 
وم���ب���ادرة خل��ف�����س ا���س��ت��ه��الك امل��ي��اه يف 
اال�ستخدام  دل��ي��ل  واإ�����س����دار  امل�����س��اج��د 
احلكومي  القطاع  يف  للكهرباء  االأمثل 
التربيد  اأن��ظ��م��ة  ال���س��ت��ب��دال  واأخ������رى 
واأنظمة االإنارة يف املوؤ�س�سات احلكومية 

والتجارية.
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املال والأعمال

خالل  و�ساركت  املنطقة  يف  الثابت  الدخل  تعامالت 
بقيمة  �سندات  اإ���س��دار  �سفقة  اإدارة  يف   2016 ع��ام 
االحت����اد  ل��������س�����رك��اء  اأم���ري���ك���ي  دوالر  م��ل��ي�����ون   500

للطريان .
الو�ساطة  خدمات  املالية  ل��الأوراق  املتكاملة  تقدم  و 
االأف������راد  م���ن  ع��م��ي��ل  اآالف   3 م���ن  امل���ال���ي���ة الأك�����ر 
“اخلليج  با�سم  �سابقا  معروفة  وك��ان��ت  واملوؤ�س�سات 
االأول للخدمات املالية” عندما كانت تعمل كموؤ�س�سة 

••   دبي -وام:

التو�سل  ب�سدد  اأنها  ام�س  كابيتال”  “�سعاع  اأعلنت 
اإىل اتفاق لال�ستحواذ على �سركتي املتكاملة كابيتال 
للمجموعة  التابعتني  امل��ال��ي��ة  ل����الأوراق  واملتكاملة 

املالية املتكاملة.
قيد  ت���زال  ال  ال�سفقة  ه��ذه  اأن  ال�سركة  واأو���س��ح��ت 
املوافقات  على  التح�سل  ب�ساأن  الالزمة  االإج���راءات 

الالزمة وموافقة اجلهات التنظيمية بالدولة .
االن�سجام  مل�ستويات  تعزيزا  اخل��ط��وة  ه��ذه  وتعترب 
وال��ك��ف��اءة ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ���س��ع��اع ك��اب��ي��ت��ال م��ن خالل 
عمقا..  اأك��ر  ا�ستثمارية  ومنتجات  عرو�س  تقدمي 
لتعزيز  م�ساعيها  �سمن  اال�ستحواذ  عملية  وتندرج 

مكانتها كقوة ا�ستثمارية كربى يف املنطقة.
وت��ل��ع��ب امل��ت��ك��ام��ل��ة ك��اب��ي��ت��ال امل��رخ�����س��ة م��ن م�سرف 
يف  حموريا  دورا  املركزي  املتحدة  العربية  االإم���ارات 

تابعة ل�بنك اخلليج االأول.
“�سعاع  اإدارة  و قال جا�سم ال�سديقي رئي�س جمل�س 
مكانتها  ال�ستعادة  كابيتال  �سعاع  تتطلع  كابيتال”: 
ك�سركة رائدة يف اأ�سواق راأ�س املال واخلدمات امل�سرفية 
اال�ستثمارية يف املنطقة وهذه عملية تدريجية نركز 
ال��ت��ع��اون وتقدمي  اإر���س��اء ع��الق��ات  م��ن خاللها على 
وم�ستثمرينا  لعمالئنا  واخلدمات  املنتجات  اأف�سل 

وم�ساهمينا« .

كهرباء ال�شارقة ت�شتعر�س مبادراتها يف املوؤمتر ال�شنوي الثاين لتوليد الطاقة الكهربائية يف ماليزيا

»اأمريكية االإمارات« توقع اتفاقية تعاون مع اأكادميية القانون مبركز دبي املايل العاملي

�شعاع كابيتال ب�شدد اال�شتحواذ على �شركتي املتكاملة كابيتال واملتكاملة لالأوراق املالية

معدالت ا�ستهالك عالية للطاقة خا�سة 
وتوليد  ال�سناعية  التنمية  قطاعات  يف 
امل���ي���اه مم���ا يتطلب  ال���ك���ه���رب���اء وحت��ل��ي��ة 
ت��ن��وي��ع م�����س��ادر الطاقة  االع��ت��م��اد ع��ل��ى 
للحفاظ  ال���الزم���ة  اخل���ط���وات  وات���خ���اذ 
كهرباء  ه��ي��ئ��ة  ان  وق�����ال  ال��ب��ي��ئ��ة.  ع��ل��ى 
ومياه ال�سارقة بدعم ومتابعة كاملة من 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى 
اعلى  تطبيق  على  تعمل  ال�سارقة  حاكم 
معايري اجلودة العاملية يف اإنتاج الكهرباء 
اخلا�سة  الدرا�سات  وتنفذ  املياه  وحتلية 
على  واالع��ت��م��اد  الطاقة  م�سادر  بتنويع 
م�سوؤولياتها  وتتحمل  املتجددة  الطاقة 
البيئة  على  احل��ف��اظ  جت��اه  االجتماعية 
واأ�سار  اقت�سادية.  تنمية  الأي���ة  كاأ�سا�س 
اإىل التزام الهيئة مبعايري احلفاظ على 
وتنمية  م�����س��روع��ات��ه��ا  ج��م��ي��ع  ال��ب��ي��ئ��ة يف 
للطاقة  االأم���ث���ل  ب��اال���س��ت��خ��دام  ال���وع���ي 
ل�سمان  التكنولوجيا  وت��ط��وي��ر  وامل���ي���اه 
جناح ا�ستغالل جميع م�سادر الطاقة يف 
اآمنة  اإم���دادات طاقة  ي�سمن  العامل مما 

وم�ستقرة واآمنة لالأجيال القادمة.

•• كواالملبور-وام:

ا�ستعر�س �سعادة الدكتور املهند�س را�سد 
الليم رئي�س هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة 
اأم�س  القاها  التي  االفتتاحية  الكلمة  يف 
لتوليد  الثاين  ال�سنوي  املوؤمتر  االأول يف 
املاليزية  بالعا�سمة  الكهربائية  الطاقة 
كواالملبور النتائج التي حققتها الهيئة يف 
جمال رفع كفاءة الطاقة بوحدات االإنتاج 
التنمية  حت��ق��ي��ق  جم����ال  يف  وج���ه���وده���ا 
اأطلقتها  ال���ت���ي  وامل�����ب�����ادرات  امل�����س��ت��دام��ة 
باأهمية  املجتمع  �سرائح  خمتلف  لتوعية 
االأمثل  اال���س��ت��خ��دام  وم��ع��اي��ري  الرت�سيد 
اأهداف  ا�ستعر�س  كما   . وامل��ي��اه  للطاقة 
الرت�سيد  ���س��اع��ة  م��ب��ادرة  تنفيذ  واآل���ي���ات 
وجهود  للمبادرة  ان�سمت  التي  واجلهات 
امل�ستوى  ع��ل��ى  امل����ب����ادرة  ل��ن�����س��ر  ال��ه��ي��ئ��ة 
العربي والعاملي. وبحث الدكتور الليم - 
خالل لقائه على هام�س فعاليات املوؤمتر 
وزير  رون�����دي  �ستيفن  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  امل��ال��ي��زي  االأ���س��غ��ال 
الدين  برهان  داتو  ال�سيد  دامني  ل�سركة 
احللول  يف  امل��ت��خ�����س�����س  ع��م��ل��ه  وف���ري���ق 

اإىل عدد  باالإ�سافة  املياه  مل�ساريع  الذكية 
اأف�سل   - وال�سركات  ال��وف��ود  روؤ���س��اء  م��ن 
امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  ال��و���س��ائ��ل 
وتخفي�س  البيئة  على  احل��ف��اظ  و�سبل 
االنبعاثات الكربونية من خالل االعتماد 
نظيفة  ط���اق���ة  م�������س���ادر  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
التقليدية  ال��ط��اق��ة  م�����س��ادر  ج��ان��ب  اىل 
اللقاءات  ت��ن��اول��ت  كما  وال��غ��از.  كالنفط 
جمال  يف  خ��ا���س��ة  ال��ت��ع��اون  تفعيل  �سبل 
تعزيز اجلهود امل�سرتكة يف جمال العلوم 
ا�ستخدام  وتو�سيع  لتوليد  والتكنولوجيا 
النفط  ج���ان���ب  اإىل  امل���ت���ج���ددة  ال���ط���اق���ة 
الطاقة  من  االحتياجات  لتوفري  والغاز 
الفر�س  ا�ستغالل  و���س��رورة  الكهربائية 
املطلوبة  اال���س��ت��ث��م��ارات  امل��ت��اح��ة وت��وف��ري 
ل��ت��وف��ري ال��ط��اق��ة ال���الزم���ة ال��ت��ي ت�سهم 
وحتقيق  االق��ت�����س��اد  ا���س��ت��ق��رار  حتقيق  يف 
انبعاثات  من  واحل��د  امل�ستدامة  التنمية 
املهند�س  الدكتور  �سعادة  واأك��د  الكربون. 
اأن دولة  املوؤمتر  الليم يف كلمته يف  را�سد 
ال�سارقة  واإم����ارة  عامة  ب�سفة  االإم����ارات 
ب�����س��ف��ة خ���ا����س���ة ت�����س��ه��د م����ع����دالت منو 
اقت�سادية و�سكانية مرتفعة مما يتطلب 

اأخبار ال�شاعة : االإمارات تقود العرب 
وال�شرق االأو�شط يف الطاقة النظيفة

•• اأبوظبي-وام:

االأوىل على م�ستوى  كانت  االم���ارات  دول��ة  ان  ال�ساعة  اأخ��ب��ار  ن�سرة  اأك��دت 
املنطقة التي اتخذت حزمة من االإج��راءات مكنتها من اال�ستعداد ملرحلة 

ما بعد النفط.
وق��ال��ت ال��ن�����س��رة - ال�����س��ادرة ع��ن م��رك��ز االم�����ارات ل��ل��درا���س��ات والبحوث 
العرب  تقود  “ االإم���ارات  عنوان  ام�س حتت  افتتاحيتها  يف  اال�سرتاتيجية 
وال�سرق االأو�سط يف الطاقة النظيفة “ - يحظى مو�سوع الطاقة النظيفة 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة منذ وقت مبكر باهتمام بالغ فقد تبنت 
�سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  ي��د  االإم����ارات منذ قيام احت��اده��ا على 
عنوانها  امل��ع��امل،  وا�سحة  تنمية  ا�سرتاتيجية  ث��راه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل 
احلالية  لالأجيال  اآم��ن��ة  حياة  وت��وف��ري  البيئة  على  واحل��ف��اظ  اال�ستدامة 

واالأجيال القادمة يف بيئة اآمنة ونظيفة وم�ستدامة.
املا�سية جهوداً  االأرب��ع��ة  العقود  م��دار  على  بذلت  االم���ارات  ان  واأو���س��ح��ت 
تنويع  اأج��ل  م��ن  متعددة  ب��رام��ج  ون��ف��ذت  خا�سة  خططاً  وو�سعت  ك��ب��رية، 
ال��ت��ي تبّن�ت  ال���دول  اأوىل  ال��ط��اق��ة، وك��ان��ت االإم�����ارات بالفعل م��ن  م�����س��ادر 
مبادرات التحول اإىل الطاقة النظيفة، ومن اأكر الدول اهتماماً بالتنمية 
ال��ذي �سمن لها مكانة حمورية ورائ��دة على اخلريطة  االأم��ر  امل�ستدامة، 
املجال  العاملي بهذا  املتجددة، يف وقت يزداد فيه االهتمام  العاملية للطاقة 
احليوي، وال�سيما يف ظل االهتمام بق�سايا البيئة واال�ستدامة، اإىل جانب 

الظروف غري امل�ستقرة يف اأ�سواق النفط العاملية.
تعزيز موقع  اأثمرت عن  املتعددة  والربامج  وامل��ب��ادرات  ان اخلطط  وقالت 
واالإقليمي  العربي  امل�ستويني  على  وقائدة  رائ��دة  دول��ة  بو�سفها  االإم���ارات 
العربي،  الوطن  االأوىل على م�ستوى  املرتبة  املجال حيث حلت يف  يف هذا 
الدول  اأك��رب  قائمة  �سمن  عاملياً  و28  باأكملها،  االأو�سط  ال�سرق  ومنطقة 
التي تقود العامل يف التحول اإىل الطاقة النظيفة، وذلك وفقاً الأول واأحدث 
امل�ستدامة  الطاقة  تنظيم  موؤ�سرات  حول  ال��دويل  البنك  ي�سدره  ت�سنيف 

يف العامل .
م�سرية اىل ان التقرير الذي يعد اأول بطاقة لت�سجيل اأداء ال�سيا�سات العاملية 
الطاقة  رئي�سية هي:  ويغطي ثالثة حماور  امل�ستدامة،  الطاقة  يف جمال 
املتجددة، وكفاءة ا�ستخدام الطاقة، واإمكانية احل�سول على الطاقة، و�سع 

دولة االإمارات �سمن الفئة اخل�سراء يف حمور الطاقة املتجددة.
اأو�سطياً، هو  و�سرق  امل�سبوق عربياً  وغ��ري  الكبري  االإجن��از  ه��ذا  ان  واأك��دت 
ال��دول��ة يف هذا  ال��ذي حققته  الكبري  النجاح  على م��دى  موؤ�سر مهم ج��داً 
املجال، الذي ي�سكل يف احلقيقة حتدياً لي�س لالإمارات فقط، اأو لدولة اأو 
منطقة بعينها، واإمنا للعامل باأ�سره، حيث تتعر�س البيئة -ب�سبب عوامل 
خمتلفة من اأهمها االعتماد على م�سادر الطاقة التقليدية- ملخاطر كبرية 
ت�سكل - وفقاً للخرباء، واذا مل يتم التعامل معها بجدية - تهديداً للحياة 

الب�سرية على كوكب االأر�س. 
اأن االإم��ارات تنطلق  وقالت ان ما مييز التجربة االإماراتية يف هذا املجال 
اأخالقي  منطق  من  النظيفة  الطاقة  نحو  للتحول  وم�ساعيها  روؤيتها  يف 
وح�س اإن�ساين رفيع جتاه البيئة و�سرورة املحافظة عليها ، حماية للحياة 
مل  االإم���ارات  ف��اإن  الكبرية،  النفطية  اإمكاناتها  من  الرغم  فعلى  الب�سرية 
ال��ط��اق��ة ع��رب متكني  ت��دخ��ر ج��ه��داً يف تطوير ق��درات��ه��ا يف تنويع م�����س��ادر 
اخلربات  وجلبت  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  ب�سخاء  اأنفقت  وق��د  امل��ت��ج��ددة؛  الطاقة 
والتكنولوجيات الالزمة، واأقامت �سراكات مع الدول ذات اخلربات، بل اإنها 
حملت على عاتقها قيادة م�ساعي التحول اإىل الطاقة املتجددة يف املنطقة 

والعامل، حيث تدعم العديد من امل�ساريع يف هذا االإطار .
فوز  ولعل  ك��ب��رياً  دول��ي��اً  تقديراً  تلقى  االإم��ارات��ي��ة  اجل��ه��ود  ان  اىل  م�سرية 
العا�سمة اأبوظبي با�ست�سافة مقر الوكالة الدولية للطاقة املتجددة اآيرينا 

خري دليل على ذلك.
واأكدت اخبار ال�ساعة يف ختام افتتاحيتها اأن االإمارات بقيادة �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، ما�سية يف هذا 
الطريق اال�سرتاتيجي، ولعل اإعالن الدولة موؤخراً ا�سرتاتيجيتها للطاقة 
خالل العقود الثالثة املقبلة، التي تهدف اإىل رفع كفاءة اال�ستهالك الفردي 
واملوؤ�س�سي بن�سبة %40، ورفع م�ساهمة الطاقة النظيفة يف اإجمايل مزيج 
الطاقة املنتجة يف الدولة اإىل %50، بحلول عام 2050 من خالل تبني 
االإم��ارات يف  دولة  �ست�سع  والتي   ،2050 الطاقة  ا�سرتاتيجية  خمرجات 
م�ساف العامل املتقدم، ومبا ي�سمن ا�ستدامة النمو يف املجاالت كافة، هو 

خري دليل على ذلك.

اأرا�شي دبي �شريكا 
ا�شرتاتيجيا ملوؤمتر اإدارة املرافق

•• دبي-وام:

 2017 اإدارة املرافق  ت�سارك دائرة االأرا�سي واالأم��الك يف دبي يف موؤمتر 
بن�سخته ال�ساد�سة والذي ينطلق اليوم االأثنني وي�ستمر يومني من خاللها 
املرافق  الإدارة  االأو���س��ط  ال�سرق  جمعية  مع  ا�سرتاتيجيا  �سريكا  بو�سفها 
�سعادة جمعة  ال��دائ��رة م�ساركتها بوفد ي�سم كال من  اأك��دت  و   . مفما«   “
املدير  بن غليطة  م��روان  املهند�س  و�سعادة  العام  املدير  نائب  بن حميدان 
املدير  ال��ربع��ي  وحم��م��ود  “ريرا”  ال��ع��ق��اري  التنظيم  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 

التنفيذي ملعهد دبي العقاري .
دولة  املرافق يف  اإدارة  �سهد قطاع  لقد   : بن حميدان  �سعادة جمعة  ق��ال  و 
االإمارات عموما تطورات متالحقة خالل ال�سنوات االأخرية وجنح يف اإثبات 

جدارته والتفوق على املناف�سة العاملية.
مو�سحا اأن املوؤمتر ي�سهد م�ساركة عدد كبري من اخلرباء املتخ�س�سني يف 
اإدارة املرافق من �ستى اأنحاء العامل .. و�سيتم اإثراء جل�سات النقا�س وور�س 
العمل باالآراء املعمقة التي ت�سهم يف االرتقاء مبختلف اأوجه القطاع اإ�سافة 
بهذا  ال�سلة  ذات  االأخ���رى  والعوامل  الب�سري  العن�سر  على  الرتكيز  اإىل 

القطاع وتاأثريها على القطاع العقاري عموما.
التطور لي�سل  املحلي م�سرية  املرافق  اإدارة  اأن يوا�سل قطاع  املتوقع  ومن 
اإىل اأعلى امل�ستويات العاملية معززا بذلك دوره املحوري كالعب رئي�س �سمن 
اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  على  التناف�سية  قدرته  وم��وؤك��دا  الدولية  ال�سوق 
عاملية امل�ستوى مبا ي�سب يف خدمة اجلهود الوطنية الرامية اإىل الو�سول 

بدولة االإمارات اإىل م�ساف االأمم اأكر تقدما يف العامل.

•• دبي-وام:

االإمارات  يف  االأمريكية  اجلامعة  وقعت 
اأك��ادمي��ي��ة القانون  ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون م��ع 
ال��ت��اب��ع��ة مل���رك���ز دب����ي امل�����ايل ال���ع���امل���ي يف 
والتدريب  والتطوير  البحث  جم���االت 

لفائدة املجتمع القانوين االإماراتي.
ح�سر  التي   - االتفاقية  بنود  وتت�سمن 
توقيعها الدكتور مثنى غني عبدالرزاق 
رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ودي��ف��ي��د ك��ال��و مدير 
االأك�����ادمي�����ي�����ة وع�������دد م����ن امل�������س���وؤول���ني 
باجلانبني خالل موؤمتر �سحفي عقدته 
-ا�ست�سافة  دب���ي  يف  مب��ق��ره��ا  اجل��ام��ع��ة 
اجلانبني لعدد من الندوات واملوؤمترات 
ال���ق���ان���ون���ي���ة ب����ه����دف ت���ط���وي���ر م���ع���ارف 
منت�سبي املهن القانونية يف الدولة حول 
املحاكم يف  واإج��راءات  التجاري  القانون 
الطرفني  �سعي  اإىل  باالإ�سافة  االإم��ارات 
جمال  يف  التعليمية  ال��ربام��ج  لتطوير 
من  ي�ستفيد  ان  على  وال��ق��ان��ون  االإدارة 
هذه الربامج طالب كلية القانون وكلية 
اإىل  باالإ�سافة  باجلامعة  االأعمال  اإدارة 
عالوة  واالأكادميية  باجلامعة  االأ�ساتذة 
الفر�س  ت���وف���ري  ب�����س��اأن  ال���ت���ع���اون  ع��ل��ى 
وتبادل اخلربات . واأعرب الدكتور مثنى 
عبدالرزاق عن �سعادته بتوقيع االتفاقية 
م���ع االك���ادمي���ي���ة ال���ت���ي ت��ع��د م���ن اأك���رب 
التحكيم  الدولة يف جمال  املوؤ�س�سات يف 
االأعمال وقدمت خدمات كثرية  وقطاع 
يف جم���ال اال���س��ت��ث��م��ار و���س��ج��ع��ت روؤو�����س 
اال�ستثمار  ع��ل��ى  اخل���ارج���ي���ة  االأم��������وال 
داخل الدولة اىل جانب دورها يف جمال 
والقانوين  وال��ت��ج��اري  امل���ايل  ال��ت��دري��ب 
التي  القانونية  الت�سريعات  وم��ع��اجل��ة 
لديها  ال��ت��ي  ال���دول  جميع  م��ع  تتنا�سب 
اجلامعة  ان  وق���ال  خمتلفة.  ت�سريعات 

جمال  يف  منحتني  االأك���ادمي���ي���ة  اأه����دت 
موؤكدا  واالإدارة  ال��ق��ان��ون  يف  املاج�ستري 
اأن اجل��ام��ع��ة ت��ع��زز ك��ل م��ا ي��خ��دم �سوق 
ال��ع��م��ل وي��ط��ور م�����س��ت��وى ال��ط��الب قبل 
يتم  م��ا  وه���و  العملية  ل��ل��ح��ي��اة  اخل����روج 
العمل عليه منذ 5 �سنوات . من جانبه 
قال ديفيد كالو مدير اأكادميية القانون 
ان هذه  ال���ع���امل���ي  امل�����ايل  دب����ي  م���رك���ز  يف 
ال�سراكة تندرج �سمن اإطار ا�سرتاتيجية 
م�ستويات  اأف�����س��ل  ل��ت��وف��ري  االأك��ادمي��ي��ة 
منطقة  يف  والتجاري  القانوين  التعليم 
ال�سرق االأو�سط كما ت�سكل خطوة مهمة 
حمرتفني  خ���رباء  الإع����داد  ر�سالتها  يف 
من  دول��ي��ة  جت��اري��ة  مب��ه��ام  ي�سطلعون 
مبوا�سفات  حملي  تعليم  توفري  خ��الل 

عاملية.
وتاأ�س�ست اأكادميية القانون عام 2015 
خدمات  بتوفري  تعنى  م�ستقلة  كجهة 
للمجتمع  اجل��������ودة  ع���ال���ي���ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

القانوين يف االإم��ارات وتعترب جزءاً من 
�سلطة ت�سوية املنازعات التي جتمع حتت 
املايل  دب��ي  مركز  حماكم  اأي�ساً  مظلتها 
امل�سلمني  لغري  الو�سايا  و�سجل  العاملي 

ومركز التحكيم الدويل .

لالأكادميية  االأ���س��ا���س��ي��ة  امل��ه��ام  وت�سمل 
تدريب وتنظيم عمل املحامني، واإ�سدار 
ال��ق��ان��ون��ي��ة، وتقدمي  امل��ع��ل��وم��ات  ون�����س��ر 
اال����س���ت�������س���ارات ال���ق���ان���ون���ي���ة جم����ان����اً ملن 
يحتاجها عرب برنامج املحامي التطوعي 

عن  ف�ساًل  املنطقة،  يف  نوعه  من  االأول 
تنظيم العديد من املبادرات والفعاليات 
القانون،  اأح���ك���ام  ل��ت��ط��وي��ر  امل��خ�����س�����س��ة 
القانوين،  واملجتمع  القانوين،  والنظام 
وهو ما ت�سعى اجلامعة لال�ستفادة منه.

بنك الفجرية الوطني يوّقع على اإعالن دبي للتمويل امل�شتدام
•• الفجرية -الفجر:

عن  الوطني  الفجرية  بنك  ام�س  اأعلن 
توقيعه موؤخراً على اإعالن دبي للتمويل 
الرابعة ع�سر  ال��دورة  امل�ستدام يف خالل 
ملبادرة  امل�����س��ت��دي��رة  ال��ط��اول��ة  الج��ت��م��اع 
التمويل التابعة لربنامج االأمم املتحدة 
الرائدة،  امل��ن�����س��ة  ه���ذه  وت���رّك���ز  للبيئة. 
400 خبري  م��ن  اأك���ر  ت�ستقطب  ال��ت��ي 
التنظيمية  اجلهات  ت�سجيع  على  عاملي، 
على  العثور  على  امل�سرفية  واملوؤ�س�سات 
واالجتماعية  البيئية  للق�سايا  ح��ل��ول 
جمتمعية  ت���داع���ي���ات  اإىل  ت�����وؤدي  ال���ت���ي 

ة  املن�سّ تعمل  عينه  ال��وق��ت  ويف  وا�سعة. 
القطاعات  ع��ل��ى حت��ف��ي��ز مت��وي��ل  اأي�����س��اً 
وال�سركات امللتزمة بالت�سدي للمخاطر 
برعاية  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ُع����ق����دت  ال���ك���ام���ن���ة. 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
اآل مكتوم، ويل عهد دبي ورئي�س املجل�س 
التنفيذي. وكانت هذه املرة االأوىل التي 
ُتنّظم فيها يف املنطقة. وا�ست�سافت دولة 
االإمارات العربية املتحدة الفعالية التي 
ب������وزارة التغري  دام����ت ي���وم���ني، مم��ث��ل��ًة 
م�سرف  م��ع  بالتعاون  والبيئة  املناخي 

االإمارات العربية املتحدة املركزي.
ويف معر�س التعليق على م�ساركة البنك 

فين�س  ال�سيد  اأ���س��ار  ال��ف��ع��ال��ي��ة،  ه���ذه  يف 
كوك، الرئي�س التنفيذي لبنك الفجرية 
اإمياننا  م����ن  ال����رغ����م  ع���ل���ى  ال���وط���ن���ي: 
م��ع��اجل��ة حتديات  ب�������س���رورة  ك��م��ج��ت��م��ع 
اال���س��ت��دام��ة ال��ع��امل��ي��ة، ن��ح��ن ن����درك اأّن 
التغيري احلقيقي يتاأتى عن تبّني مناذج 
الق�سايا  ح��ّل  على  ت��رّك��ز  مبتكرة  عمل 
يف  ونلتزم  اأ�سا�سية.  جم��االت  يف  املحّلية 
بنك الفجرية الوطني بتوظيف مواردنا 
يف خمتلف املبادرات الرامية اإىل تو�سيع 
بحلول  وت�سريعها  امل�ستدامة  املمار�سات 
عام 2021 متا�سياً مع اإعالن دبي. ويف 
املرحلة القادمة، �سرناعي التغري املناخي 

واحلوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
يف  املخاطر  اإدارة  عمليات  يف  ال�سركات 
حت�سني  على  كذلك  و�سنواظب  البنك. 
اال�ستدامة  ب�ساأن  تقارير  تقدمي  عملية 
مع  ال�سفافية  درج����ات  اأق�����س��ى  ل�سمان 

اأ�سحاب امل�سلحة اخلارجيني .
تعزيز  “�سنوا�سل  قائاًل:  كوك  واأ�ساف 
االأعمال  وري����ادة  للم�ساريع  االإق���را����س 
فيها  واال�ستثمار  امل�ستدامة  وال�سناعة 
الفجرية  بنك  اأي�ساً. فنحن نحر�س يف 
ن�ساأة قطاع ناجح  اأن نرى  الوطني على 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  ال�����س��رك��ات  م���ن 
باإمكانه امل�ساهمة بفعالية يف االقت�ساد. 

ونحن على يقني اأنه كّلما ازدادت املوارد 
يف  لال�ستثمار  القطاع  �سها  يخ�سّ التي 
املنافع  معها  ازدادت  امل�ستدام،  التمويل 
امل��ل��م��و���س��ة ع��ل��ى امل����دى ال��ط��وي��ل، وقّلت 
واالجتماعية  البيئة  التداعيات  اأي�����س��اً 

ال�سلبية.«
الوطني  الفجرية  بنك  اأن  الذكر  يجدر 
داعٌم رئي�سي للم�ساريع املراعية للبيئة. 
ويف االآون����ة االأخ�����رية، وّق���ع ال��ب��ن��ك على 
حول  ي��ت��م��ح��ور  بالتينية  رع��اي��ة  ات��ف��اق 
دعم اجلهود املبذولة من اأجل املحافظة 
يف  الوطنية  الوريعة  وادي  حديقة  على 

الفجرية.
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اإعالن حكم بالن�سر

 2016/503 - اأحوال �سخ�سية
املدعي : �سناء بوركي ،  اجلن�سية : املغرب ، العنوان : االإمارات - راأ�س اخليمة - راأ�س اخليمة - بجوار 

دوار الفانو�س 0، رقم الهاتف : 9710543733898+
اىل املدعي عليه : ا�سامه عبداهلل حممد حممود جاد اهلل ، اجلن�سية : م�سر ، العنوان : االإمارات - 

راأ�س اخليمة - النخيل - راأ�س اخليمة - بناية كونكورت ... رقم الهاتف : 971509793579+     
يرجى االحاطة باأن املحكمة اأ�سدرت بحقك وبتاريخ 2017/2/14  احلكم التايل: 

اأ�سامة عبداهلل  حكمت املحكمة : حكمت املحكمة 1- بتطليق املدعية �سناء  بوركي من املدعي عليه 
حممد حممود  جاد اهلل طلقة بائنة لل�سرر واأمرتها باإح�ساء عدتها من تاريخ �سريورة هذا احلكم 

باتا.   2- بالزام املدعي عليه مب�ساريف الدعوى. 
و�سدر احلكم يف 2017/2/14.  

حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لالإعالن به ، وبانق�ساء هذا 
امليعاد دون الطعن على احلكم امل�سار اإليه فاإن املحكمة �سوف تتخذ االإجراءات القانونية لتنفيذه

رئي�ض ق�سم الت�سجيل

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
  اإعادة اعالن بالن�سر للم�ستاأنف �سده للح�سور

  امام مدير ادارة الدعوى - اإعادة الإعالن ن�سرا  
الدعوى اال�ستئنافية رقم )695( ل�سنة )2016( ا�ستئناف جتاري كلي 

يف الق�سية رقم  1129 ل�سنة 2013م جتاري كلي �سادر بتاريخ 2016/10/17
امل�ستاأنف : بنك �سادرات ايران 

امل�ستاأنف �سدهم : 5- غلوم احمد البلو�سي للتجارة العامة 7- تو�سلي بور للتجارة 
انت مكلف باحل�سور امام مدير الدعوى يف حمكمة عجمان االحتادية اال�ستئنافية يوم 
االربعاء املوافق 2017/3/29 �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي كافة امل�ستندات 
خالل ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالم االعالن ومن �سمنها مذكرة جوابية على الدعوى 
اال�ستئنافية املرفوعة من امل�س�تاأنف ويف حال عدم ح�سورك �سخ�سيا  او بوا�سطة وكيلك 

املعتمد فان اال�ستئناف �سي�سمع يف غيبتك
حرر االعالن يف  2017/3/8

         مكتب ادارة الدعوى ال�ستئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1490   

املخطر : املحامي د. علي ا�سماعيل اجلرمن
املخطر اليه : نا�سر احمد ابو نا�سر - اأردين اجلن�سية 

ف����ان امل��خ��ط��ر ي��خ��ط��ر امل��خ��ط��ر ال���ي���ه ب���اع���ت���زال ال���وك���ال���ة رق����م املحرر 
2011/1/143183 امام الكاتب العدل حماكم دبي واعتبارها الغية من 
تاريخ ابالغه بها وتكون كافة الت�سرفات التي تنتج عن تلك الوكالة منذ 
ذلك التاريخ غري منتجة الثارها القانونية ويف حكم العدم وذلك دون 

ثمة م�سوؤولية على املخطر بكافة انواعها وهذا للعلم واالحاطة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2016/1491   

املخطر : املحامي د. علي ا�سماعيل اجلرمن
املخطر اليه : فاطمه عبداهلل ح�سن القمي�س - اإماراتية  اجلن�سية 

ف����ان امل��خ��ط��ر ي��خ��ط��ر امل��خ��ط��ر ال���ي���ه ب���اع���ت���زال ال���وك���ال���ة رق����م املحرر 
من  الغية  واعتبارها  دبي  حماكم  العدل  الكاتب  ام��ام   2012/1/11761
تاريخ ابالغه بها وتكون كافة الت�سرفات التي تنتج عن تلك الوكالة منذ 
ذلك التاريخ غري منتجة الثارها القانونية ويف حكم العدم وذلك دون 

ثمة م�سوؤولية على املخطر بكافة انواعها وهذا للعلم واالحاطة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1498   

املنذر : �سركة نافكو لالأنظمة الكهروميكانيكية - ذ م م 
املنذر اليهما : 1- كون�سوليدايتد انرتنا�سيونال للمقاوالت - ذ م م 

2- عمرو اآر عمرو - جمهول حمل االقامة 
املنذرة تنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتها والبالغ 
191.235  درهم )مائة وواحد وت�سعني الف ومائتني وخم�سة وثالثني 
درهما( خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم هذا االنذار واال �سن�سطر 
ال��ر���س��وم وامل�ساريف  ك��اف��ة  ل��ل��ق�����س��اء وحت��م��ي��ل��ك��م  ال��ل��ج��وء  اآ���س��ف��ني اىل 

الق�سائية عن ذلك. 
  الكاتب العدل

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
 اعــــــــــالن بالن�سر          

ليكن معلوما للجميع ال�سيد/ �سعيد علي �سعيد عليوه النقبي االإمارات اجلن�سية 
: 508787 مقرها مدينة كلباء  ، رخ�سة رقم  ب�سفته مالك : منجرة اال�سايل 
حممد  علي  �سيخه  ال�سيدة/  اىل  وذل��ك   %100 البالغة  ح�سته  تنازل  يف  يرغب 

االإمارات اجلن�سية  
- تنازل �ساحب الرخ�سة الخر 

وعمال بن�س املادة )14(  فقرة )5(  من القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  
يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وعلى كل من له حق 
االعرتا�س على هذا االجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�سبوعني 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال�ست�ستكمل  االجراءات القانونية
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

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

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
يف الدعوى رقم 2016/1925 جتاري كلي

املدعى عليها : اميان خليل حمراب ح�سني ال�سباغ 
اإم��ارة دبي - الورقاء االأوىل - فيال رقم 29 - هاتف رقم : 04-2262096 -  )عنوان ال�سكن : 
متحرك 8880817-050 : �س ب : 66023( - )عنوان العمل : اإمارة دبي - تعمل لدى القيادة 

العامة ل�سرطة دبي - هاتف رقم : 2292222-04 فاك�س رقم : 04-2692222(  
يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�سريف  املدون ادناه وذلك يف متام 
ال�ساعة احلادية ع�سره  من �سباح يوم  االح��د  املوافق 2017/3/19  وذلك لبيان دفوعكم يف 

الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك ابوظبي التجاري. 
بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات - بناية ال�سم�س امل�سيئة - الدور االأول مكتب رقم 112،  هاتف 
رقم 042830100 - فاك�س رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل 

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

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  

 اعالن اجتماع خربة بالن�سر

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
   يف الدعوى رقم )2016/764( عقاري كلي      

املدعي عليه : اندري فا�سيلف�سكي
من   واملرفوعة  اليها  امل�سار  الدعوى  يف  خبريا  اإنتدابي  واملت�سمن  املحكمة  عدالة  كتاب  مبوجب 

املدعي/ برميك توريفيلديف  �سد املدعي / اندري فا�سيلف�سكي
نحيطكم علما باأنه قد مت ندبنا ملبا�سرة الدعوى امل�سار اليها اعاله ، وقد قررنا حتديد جل�سة اخلربة 
واملكان  الوقت  امام اخلبري يف  للح�سور  فانكم مكلفون  ، وعليه  ادن��اه  املو�سحة  التفا�سيل  ح�سب 
 املحددين ، وفقا للتفا�سيل االآتية :  اليوم : االربعاء - املوافق : 2017/3/15  ، الوقت : 1.00 ظهرا . 
املكان : مكتب اخلبري )الند كابيتال لال�ست�سارات ( العنوان �سارع ال مكتوم - مقابل وكالة تويوتا 
وبجوار �سركة عبد الواحد الر�ستماين - املبنى Golden Business Center الطابق 6 

مكتب 605  ، هاتف /2501818-04 ، فاك�س : 04-2501811 
ويف حالة تخلفكم عن ح�سور اجتماع اخلربة �سيتم مبا�سرة املاأمورية

عن املهند�سة / �سيما اأحمد  اللنجاوي
حمكم وخبري هند�سة م�ساحة منتدب اأمام املحاكم     

اعالن بالن�سر     

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2016/201 تنفيذ عقاري      
مو�سوع الق�سية : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1015/2014 عقاري كلي - ب�سداد 
 املبلغ املنفذ به وقدره )4303359.28 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة

طالب االعالن : طالب التنفيذ :بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود 
املطلوب اعالنه : املنفذ �سدهما : 1- فينتان جوزيف اأوروكي - جمهول حمل االقامة. 
مو�سوع االإع��الن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن حق 
منفعة - املنطقة : جممع دبي اال�ستثمار االول - رقم االر�س : 357 - رقم  املبنى : 120 
للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله  وق��دره )4303359.28( درهم وذلك  املطالبة  ملبلغ  وفاء 

قانونا. - بناء على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ 2017/3/6
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/2793 جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /1 - خالد حممود فتح اهلل  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي  / ليلى 
اأ�سعد �سعيد عبداهلل قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 
2017/3/8 احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة بندب اخلبري املح�سابي �ساحب الدور 
باجلدول )تخ�س�س �سركات( خبريا يف هذه الدعوى تكون مهمته - بعد االطالع على ملف 
الدعوى واأوراقها وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اليه اخل�سمان من حمررات اأخرى ، ورقية 
كل  والتزامات  ال��دع��وى،  يف  الطلبات  ح��دود  يف  الطرفني  بني  العالقة  لبيان   ، الكرتونية  اأو 
ال�سركة  تاأ�سي�س  اتخاذ اي منهما الج��راءات  بها ومدى  العالقة ومدى وفائه  طرف يف تلك 
والرتخي�س بها من اجلهات املخت�س وقدرت مبلغ ثالثة االف درهم امانة م�سروفات واتعاب 
، كلفت املدعية ب�سدادها يف خزانة املحكمة. وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االربعاء   اخلبري 

.Ch1.B.8 املوافق 2017/3/15  ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/654 عقاري كلي                                                

بان  نعلنكم  االقامة  الرحيم مطهر  جمهول حمل  عبد  توفيق  عليه/1- حممد  املحكوم  اىل 
املذكورة اعاله ل�سالح/ الدعوى  بتاريخ  2016/12/28  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها 
ال�سركة الوطنية العقارية )ذ م م (  ف�سخ اتفاقية االجارة املو�سوفة يف الذمة املوؤرخة 2015/5/18 
عن الفيال رقم RW030 رقم االر�س 993- - وادي ال�سفا 5 دبي ومالحقها والزام املدعيه 
، كما  ال�سواغل ورد احليازة للمدعية  اليها خاليا من  اتفاقية -  العقار مو�سوع  عليه بت�سليم 
ثمانية  دره��م(   28.918.71( مقداره  مبلغ  تعوي�س  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  الزمت 
وع�سرون الف وت�سعمائة وثمانية ع�سرة درهما وواحد و�سبعون فل�سا والر�سوم وامل�ساريف والف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/584 عقاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- �سارل اأيوجني دو بلي�سي�س جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2016/12/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/متويل 
 582 الدعوى  دبي يف  املقرر مبوجب حكم حمكمة  البيع  عقد  بف�سخ  )م�ساهمة خا�سة( 
ل�سنة 2013 عقاري كلي عن الوحدة  رقم 2008- الطابق 20 - مبنى رقم 1- مبنى مزايا 
بت�سليم  املدعي عليه  وال��زام   ، الثنية اخلام�سة - بدبي  ايه 1- منطقة  ايه  افينيو  بزن�س 
العقار مو�سوع االتفاقية خاليا من ال�سواغل ورد حيازته للمدعية ، والزمت املدعي عليه 
الر�سوم وامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.   
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/1198 مدين جزئي                   

اىل املدعي عليه / 1-جميد حممد ح�سني جميدي و�س  جمهول حمل االقامة 
�سمري   : ل وميثله  م  �س   - امل��ح��دودة  العربية  التاأمني  �سركة  امل��دع��ي/  ان  مبا 
حليم كنعان   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )25.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة  
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  
فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.18 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة     2017/3/16 امل��واف��ق  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/1685 جتاري كلي                   

حمل  جمهول  الكعبي   �سليمان  حميد  �سليمان  1-خ��ال��د   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ م�سرف االإمارات اال�سالمي - �س م ع وميثله : احمد 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد  علي    اآل  رم�سان  ح�سن 
املدعي عليه مببلغ وقدره )1.747.134.59 درهم( والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب 
املحاماة والفائدة  9% من املطالبة   وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
 Ch2.E.21 يوم اخلمي�س  املوافق  2017/3/23   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/206 جتاري جزئي                   

املدعي عليه / 1-كري�سنا كهاندراالل موهنال �سوباهالل  جمهول حمل  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ تارا امبك�س - م م ح وميثله : �سمري حليم كنعان   قد 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
من   %12 وال��ف��ائ��دة   املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   300.000(
ال�سداد.   وح��ددت لها جل�سة  تاريخ  اال�ستحقاق  يف 2016/5/20 وحتى متام 
 Ch2.D.19 يوم الثالثاء   املوافق  2017/3/21  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/236 جتاري جزئي                    
اىل املدعي عليه / 1-ر�سمي حممد جمال حمجوب  جمهول حمل االقامة مبا 
را�سد عبداهلل علي هوي�سل   : بليلة وميثله  �سعيد بن  �سعيد مطر  املدعي/  ان 
عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  النعيمي   
والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   30000( وق��دره  مببلغ 
التام. وحددت لها جل�سة يوم االثنني   ال�سداد  12% من تاريخ املطالبة  وحتى 
املوافق  2017/3/20  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/2176 مدين جزئي                   
امل��ال  جمهول حمل  اىل املدعي عليه / 1-عبد النا�سر ح�سني علي احمد 
االقامة مبا ان املدعي/ هاروتيون بوغو�س دالداليان وميثله : روكز جورج 
حبيقه   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مببلغ وقدره )100000 
يوم  لها جل�سة  وح��ددت  واالت��ع��اب.   وامل�ساريف  والر�سوم  والفائدة  دره��م( 
االحد  املوافق  2017/3/26   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/493 جتاري جزئي                   
اىل املدعي عليه / 1-زود للتجارة العامة -�س ذ م م  2- ابو الف�سل اأكرب تريه كار ب�سفته 
املدير وال�سريك املخول بالتوقيع وكفيل �سامن للقر�س  جمهويل حمل االقامة مبا 
قد  احلو�سني   ظبيك  �ساملني  زاي��د  ن��وال   : وميثله  الوطني  اأبوظبي  بنك  املدعي/  ان 
والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
والفائدة  املحاماة  اتعاب  و  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   490534.05( وق��دره  مببلغ 
املعجل بال  بالنفاذ  �سمول احلكم  و  التام  ال�سداد  الدعوى وحتى  رفع  تاريخ  12% من 
كفالة. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/3/29   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.6
ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/2254 جتاري جزئي                   
اىل املدعي عليه / 1-وودين داي�س تريدينج - �س م ح  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ القبه للمعار�س - �س ذ م م وميثله : �سيف �سالح حممد دروي�س املطوع   
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
الفائدة بواقع 12% �سنويا من تاريخ اقامة الدعوى وحتى  )102.000 درهم( مع 
ال�سداد التام مع ت�سمني املدعي عليها الر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.   وحددت لها 
 Ch2.D.19 جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/3/15  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/130 مدين جزئي                   
اىل املدعي عليه / 1-ا�سامة ال�سعار للديكور - �س ذ م م  2- ا�سامة فوؤاد ال�سعار - ب�سفته 
مدير ال�سعار للديكور - �س ذ م م  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ �سركة الفجرية 
الوطنية للتاأمني - �س  م ع وميثله : �سعيد مبارك عبيد اأحمد الزحمي   قد اأقام عليك 
وقدره  مبلغ  للمدعية   يوؤديا  باأن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
)22030 درهم( والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�سداد التام  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/3/23  ال�ساعة 8.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  �س بالقاعة 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/551 مدين كلي                   
املدعي/  ان  االقامة مبا  زاده  جمهول حمل  / 1-فر�ساد عبا�س  املدعي عليه  اىل 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  م   قد  م  ذ  ن��وادر مطعم ومقهي - �س 
ب�سحة ونفاذ اتفاقية ال�سراء املوؤرخة يف 2016/9/21 بني املدعيني واملدعي عليهما 
 1.200.000( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  واملطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق 
وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/3/20  ال�ساعة 
9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/475 جتاري جزئي                   
حمل  جمهول  اخل��م��ري   ماجد  عبيد  �سعيد  1-�سلطان   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ال��دول��ي��ة ل��الج��ه��زة االل��ك��رتون��ي��ة - ���س ذ م م   قد 
املدعي عليها مببلغ وقدره  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك 
)11950 درهم( والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت 
بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة    2017/3/23 امل��واف��ق   اخلمي�س   ي��وم  جل�سة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.19
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/2901 جتاري جزئي                   
اىل املدعي عليه / 1-ريجني برا�سيني مادابورا  2- جيجني �ساتيان مانياتنارا بارا�سينى  
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك االحت��اد الوطني - �س م ع وميثله : خليفة 
يو�سف حممد علي بن عمري - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )283.012 درهم( والفوائد االتفاقية 
والر�سوم  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  و  ال�سحيفة  يف  عنها  املنوه  القانونية 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/3/15  ال�ساعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1398   

املنذر/م�سرف االإمارات اال�سالمي 
املنذر اليه :ا�سفه ا�سغر ا�سغر علي 

درهم   )282.000.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �سي�سطر  واال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )32768/خ�سو�سي/Q/دبي( من 
نوع )تويوتا لند كروزر - ا�ستي�سن( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/401  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سركة جممع املريخى ال�سناعي - ذ م م   جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ ماوجن �سان هالتون فرو وميثله 
: عبدالرحمن حممد  عبد الرحمن ال�سرهان النعيمي   قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )193711(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

اإعالن املدعي عليه بالن�سر  
يف الدعوى رقم)2016/205 ( جتاري جزئي اأم القيوين 

بناء على طلب املدعي : بنك اأم القيوين الوطني - �س م ع 
غنوانه : بوكالة املحاميان : خالد كلندر و حممد احلمادي 

اإىل املدعي عليه : حممد اأ�سرف جوندال 
وعنوانها : بالن�سر يف اإحدى ال�سحف املحلية الوا�سعة االنت�سار

الدائرة   - االبتدائية  القيوين االحتادية  اأم  اأمام حمكمة  اأنت مكلف باحل�سور 
اجلزئية - �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد يف ال�ساعة 30: 08 �سباحا من يوم 
االربعاء  املوافق 2017/3/15 - وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة اعاله بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ : 2017/2/23
 مدير اإدارة الدعوى 

دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/384  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ايبك�س ل�سناعة الطابوق اال�سمنتي - �س ذ م م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ �سركة الفجرية الوطنية للتاأمني - �س م ع وميثله : �سعيد 
مبارك عبيد احمد الزحمي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )28190 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها 
 Ch2.D.19 جل�سة يوم االحد  املوافق  2017/4/2  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/1423  مدين  جزئي              

االقامة مبا  املهدي  جمهول حمل  / 1-رام��ي عو�س  عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي/ الهدف ال�سريع لتجارة االإطارات - �س ذ م م   قد اأقام عليك 
املدعي عليه مببلغ وقدره )5935  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها 
املوافق   االثنني   ي��وم  لها جل�سة  وامل�ساريف.  وح��ددت  والر�سوم  دره��م( 
2017/3/13   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/258 تنفيذ جتاري

االقامة  حمل  جمهول  الذهبي  ال�سقر  خمبز  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
قد  �����س.ذ.م.م    العامة  للتجارة  ال��ي��وم  التنفيذ/تاجر  طالب  ان  مب��ا 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )8852( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/410 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- �سركة جولدن ا�سرتو لتجارة االلكرتونيات �س.ذ.م.م وينوب 
حممدميزانور   -2 لل�سركة  مديرا  ب�سفته  فريد  فرحان  ال�سيد/حممد  عنها 
التنفيذ/ طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  بال�سركة  �سريك   - الرحمن 
فاروق ح�سني �سفيق اال�سالم   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
او  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )51962(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
املوؤرخه يف:2016/4/6 واملربمه بني طريف  املحكمة 2- ف�سخ االتفاقية  خزينة 
التداعي وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/87 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  �سركة امانيتو للو�ساطة التجارية  جمهول حمل 
عليك  اأق��ام  قد  هايلي   امانويل  التنفيذ/يو�سف  طالب  ان  مبا  االقامة 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)72384( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2016/4276  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  ���س.ذ.م.م  العامة  لل�سيانة  البابلية  �سده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   قد  الرحمن   حبيب  احل�سني  التنفيذ/ابو  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )10513( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )937( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/463  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- جنمة �سينا للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
عليك  اأق��ام   قد  بورم�سان   التنفيذ/عبدالقادر  طالب  ان  مبا  االقامة 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10177(
مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/500  تنفيذ عمايل 

ان  �ستيفانوو�س جمهول حمل االقامة مبا  املنفذ �سده/1- مطعم  اىل 
عليك  اأق��ام   قد  نبي   حممد  احمد  عبدالرفيع  التنفيذ/حممد  طالب 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )27837(
مبلغ )2149( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/463  ا�ستئناف جتاري    

حمل  جمهول  ����س.م.ح   �سينجر  انرتنا�سيونال   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك �سادرات ايران )فرع(  وميثله:احمد علي 
مفتاح �سالح الزعابي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 

2015/442 جتاري كلي بتاريخ:2016/3/30     
 10.00 ال�ساعة   2017/3/28 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1389  ا�ستئناف جتاري    

�سركة  مدير  )ب�سفته  فروزندة  حممد  كل  ح�سني   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
فروزندة للتجارة العامة و�سخ�سة(  جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف 
/ بنك �سادرات ايران وميثله:احمد علي مفتاح �سالح الزعابي  قد ا�ستاأنف/ 
بتاريخ:2016/9/14  بالدعوى رقم 2015/1624 جتاري كلي  ال�سادر  احلكم 
ال�ساعة 10.00 �سباحا   املوافق 2017/3/26  االح��د   يوم  لها جل�سه  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/218  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- وائل علي الرماح  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
الناخي ال  ���س.ذ.م.م وميثله:عبداهلل خمي�س غريب  ال�سيارات  الغزال لتاجري 
املدعي عليه مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  علي  قد 
املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )14000( وق��دره 
امل��واف��ق  2017/3/23    ي��وم  اخلمي�س  لها جل�سة  وح��ددت  التام.  ال�سداد  وحتى 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�سور  Ch 1.B.10 لذا  بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   
       اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/15  ا�سكالت مدين
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم:103/2017 مدين لوقف االجراءات التنفيذية

طالب االإعالن:م�ست�سكل:ماليجينغ
املطلوب اعالنه:امل�ست�سكل �سده:1 �سارا ح�سمت اله �سجاعي ، جمهول حمل االقامة

مو�سوع االعالن:
ال�ساعة:08:30 �س  امل��واف��ق:2017/3/14  الثالثاء  بانه قد حتددت جل�سة يوم  نعلنكم 
بالقاعة:ch1.B.6 للنظر يف اال�سكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة 

تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/14  تظلم جتاري

اىل املتظلم �سده / 1-احمد جمعه امل�سيخ جمهول حمل االقامة مبا ان املتظلم 
/ ملكيه نعيمي قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار 
ال�سادر يف الدعوى رقم 2014/333 امر على عري�سة جتاري ومنطوقه )يلغى امر 
املنع من ال�سفر لتنفيذ قرار اللجنة املخت�سة بابعاد ال�سادر �سده االمر( والر�سوم 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/3/19   ال�ساعة 08.30 �س 
بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/17  عقاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مي�سال رميون البيطار جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / بنك 
ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االو�سط املحدودة وميثله : احمد ح�سن رم�سان اآل علي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )496187.18 
الدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
ال�ساعة     2017/3/21 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت   . التام  ال�سداد  وحتى 
08.30 �س بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/207  جتاري جزئي

هيديل   - �سابقا  ذ.م.م  دب��ي  العامة  للمقاوالت  حفيظ  ب��ن  �سركة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
انرتنا�سيونال االمارات للمقاوالت �س.ذ.م.م حاليا  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
اأقام  القا�سمي قد  ذ.م.م وميثله: خالد حممد عبدالرحمن  الفنية  �سركة عقار للخدمات 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )23783.38 درهم(  
التام  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  املحاماة والفائدة 9% من  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة واملطالبة برد قيمة البالغة قدرها )137400( درهم 
 Ch . وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س   املوافق  2017/3/16  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
D.19.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل .)علما باأن مت احالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   

       اإعالن حكم متهيدي بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/8276  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1- بيت املن�سورة للخدمات الفنية ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
وليد عاطف ال�سيد التهامي ابو نعمه قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
التايل:حكمت املحكمة ومبثابة احل�سوري وقبل  التمهيدي  حكمت بتاريخ:2017/2/27 احلكم 
الف�سل يف املو�سوع باحالة الدعوى اىل التحقيق لكي يثبت املدعي بكافة طرق االثبات مبا فيها 
البينة وقرائن االحوال عالقة العمل بينه وبني املدعي عليها وبداية العمل وتاريخ انتهائه وقيمة 
التاأ�سرية وقيمة ما حتمله و�سرحت للمدعي عليها  املتفق عليه وانه حتمل م�سروفات  االجر 
بالنفي بذات الطرق وحددت للتحقيق جل�سة يوم االحد املوافق:2017/3/12 ال�ساعة:10 �سباحا 
مبكتب القا�سي رقم:217 على ان ينتهي يف ذات اجلل�سة وعلى اخل�سوم اح�سار �سهودهم لهذه 
اجلل�سة وابقت الف�سل يف امل�سروفات. وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االحد املوافق:2017/3/19 

ال�ساعة:10:00 �س يف مكتب القا�سي رقم 2017
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1425   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:املدينة للتجارة االلكرتونيات واملفرو�سات امل�ستعملة - �س ذ م م

درهم   )21.590.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �سي�سطر  واال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )10969/خ�سو�سي/N/دبي( من 
نوع ) جريت وول وجنل - بيك اب( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1430   

املنذر/م�سرف االإمارات اال�سالمي 
املنذر اليه :جالك�سي داميوندز - م د م �س - جمهول حمل االقامة 

درهم   )71.091.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �سي�سطر  واال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )96804/خ�سو�سي/O/دبي( من 
نوع )فولك�س واجن كادي - ا�ستي�سن( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1429   

املنذر/م�سرف االإمارات اال�سالمي 
املنذر اليه :ايربو هيلث جي ال تي - جمول حمل االقامة 

درهم   )51.900.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �سي�سطر  واال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )63394/خ�سو�سي/O/دبي( من 
املنذر  واملمولة ل�ساحلكم من قبل  ا�ستي�سن(   - دي�سكفري  نوع )لندروفر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1428   

املنذر/م�سرف االإمارات اال�سالمي 
املنذر اليه : حممد حممد عبد الرزاق جمران  - جمول حمل االقامة 

درهم   )36.500.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �سي�سطر  واال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
ال�سيارة رقم )66280/خ�سو�سي/J/دبي( من  التنفيذية على  االجراءات 
نوع )كالديالك CTS   - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1427   

املنذر/م�سرف االإمارات اال�سالمي 
املنذر اليه : حممد ر�سوان حممد �سليم )جمهول حمل االقامة( 

درهم   )22.030.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �سي�سطر  واال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)51210/خ�سو�سي/K/دبي(  رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )تويوتا كامري - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1426   

املنذر/م�سرف االإمارات اال�سالمي 
املنذر اليه :اوغل �ساف�سمان - جمهول حمل االقامة 

درهم   )127.832.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �سي�سطر  واال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )28784/خ�سو�سي/K/دبي( من 
نوع )فورد مو�ستاجن - كوبيه( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/309 جتاري كلي                    
اىل املدعي عليه / 1-�سركة �ستار اوت دور للدعاية واالع��الن - ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ �سركة بي�سرت كابيتال لال�ستثمار - ذ م م وميثله 
: ع��ب��داهلل م���روان ع��ب��داهلل اح��م��د بخيت امل��ط��رو���س��ي   ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن مببلغ وقدره )10000000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12%  وحددت لها جل�سة 
 Ch2.E.22 بالقاعة  9.30 �س  ال�ساعة  امل��واف��ق  2017/3/20   االث��ن��ني   ي��وم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/1541 جتاري جزئي                    

اىل املدعي عليه / 1-�سركة بلندز جورميه للتموين - �س ذ م م  2- مطعم ايتزا 
ب��ي��ت��زا- ���س ذ م م  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ���س��رك��ة اأرك����و تورنكي 
�سولي�سنز للمقاوالت - �س ذ م م وميثله : �سوق حم�سن بدر الكثريي   قد اأقام عليك 
مبلغ  يدفعا   بان  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
وقدره )142.735 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة.  وح��ددت لها جل�سة ي��وم    امل��واف��ق     ال�ساعة   �س ب  لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/403 جتاري كلي                    

اىل املدعي عليه / 1-الفيد ماينتنان�س غاز تورباينز اآند هيت يونت�س - م د م �س  
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ ت�سنيع معدات تكنولوجيا النفط والغاز 
- �س م م وميثله : �سلطان هادف را�سد عبد اهلل العوي�س   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )441323 دوالر امريكي (  
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة  وحتى 
التام.  وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/3/20  ال�ساعة  ال�سداد 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/1032  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-عبد العزيز ح�سن علي جا�سم البلو�سي  جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /عبد العزيز احمد علي عبد اهلل املر�سدي 
ال�سادر  ا�ستاأنف احلكم  قد  تهلك   ال��رزاق حممد  را�سد عبد   : وميثله 
بالدعوى رقم : 2016/900 جتاري كلي بتاريخ 2016/10/6 وحددت لها 
جل�سه يوم االح��د  املوافق 2017/4/2  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/341  ا�ستئناف جتاري   
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-كونكورديا - م د م �س  جمهول حمل االقامة 
را�سد   : وميثله  ف��ردي��ة  موؤ�س�سة   - وورل���د  /م��ي��دي��ا  امل�ستاأنف  ان  مب��ا 
عبداهلل علي بن عرب   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
رقم : 2016/750 جتاري كلي بتاريخ 2017/2/19  وحددت لها جل�سه 
يوم االحد  املوافق 2017/3/19  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/2  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �سده/1- ديراج اند اي�ست كو�ست - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ويتولد جريزي ويتكو�سكي   نعلنكم باحلكم ال�سادر يف 
الدعوى رقم 2015/617 عقاري كلي يوم االحد  بتاريخ  2016/8/28 باعتباره 
درهم   )313182.98( وق���دره  مبلغ  ب�سداد  بالزامكم   -1 وذل��ك  تنفيذيا  �سندا 
وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن. 2- بطالن عقد البيع مو�سوع الدعوى.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
 15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2016/1584  تنفيذ عمايل 

مبا  االقامة  حمل  جمهول  بيزروكوف   اأر�سيني  �سده/1-  املنفذ  اىل 
ان طالب التنفيذ/ �سركة دان�س �ستوديوز  جي ال تي   قد اأقام عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )58297( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   2329 مبلغ  اىل 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/591   تنفيذ جتاري  

- ح�سب  بروجرام  اأكونت�س  مانيجيد  اي  ام  ت��داول  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
التعامالت  - تداول مي - �س ذ م م - ح�سب الرخ�سة التجارية 2- اك�سنتيال 
ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل  م  م  ذ  �س   - التجارية  للو�ساطة  ميدي�ست 
اأقام  طالب التنفيذ/الن عبداهلل ن��ادر وميثله : روك��ز ج��ورج حبيقه -  قد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )409448( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/578  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سم�س علي حممد عظمت جمهول حمل االقامة مبا 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ����س.ذ.م.م  امللكية  /امل�سابح  املدعي  ان 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )1200 درهم( والر�سوم وامل�ساريف . 
MB168162181AE وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  رقم ال�سكوى 
املوافق 2017/3/28 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/761  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  وامل��ق��اوالت  العامة  لل�سيانة  1-دايناميك   / عليه  املدعي  اىل 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  نارايانا�سامي   /ايالجنو  املدعي  ان  مبا  االقامة 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )265454 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة رقم ال�سكوى:MB167919264AE وحددت 
لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2017/4/4 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/731  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-وايدوول لالن�ساءات �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /حممد منري مال حممد عبد رب املال  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )31485 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB169183950AE وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم االحد  املوافق 2017/4/2 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/123  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ا�س اي اأ�س  اك�سبريت انرتنا�سيونال خلدمات التنظيف �س.ذ.م.م 
الدعوى  اأق��ام عليك  ك��ريي  قد  املدعي /اميانويل  ان  االق��ام��ة مبا  جمهول حمل 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )4200 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB167378237AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
�س   8.30 ال�������س���اع���ة   2017/3/26 امل����واف����ق  االح�������د   ي�����وم  ج��ل�����س��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/7503  عمايل جزئي                                        
االقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  العام  ال��ربي  للنقل  ا�سامه  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/22  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/جمدي �سعد عقل �سعد بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ساحب  العودة لوطنه عينا  )57774( درهم وبتذكرة 
عمل اخر وباملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست 
ماعدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/7194  عمايل  جزئي 

مبا  االقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنيه  للخدمات  لينك  فاين  عليه/1-  املدعي  اىل 
ان املدعي/ حممد عاملغري ح�سني حممد عبد املناف نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
ح�سني  عاملغري  ل�سالح/حممد  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2017/1/31 بتاريخ  املنعقدة 
حممد عبد املناف بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره )12.997( درهما 
الدرجة  على  لوطنه  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(  وت�سعون  و�سبعة  وت�سعمائة  ال��ف  ع�سر  )اثنا 
امل�سروفات  من  وباملنا�سب  اخ��ر  عمل  �ساحب  بخدمة  يلتحق  م��امل  قيمتها  او  ال�سياحية 
واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/6083  عمايل  جزئي 
�سبالمي   - �سابقا  ���س.ذ.م.م  الفنية  �ستار للخدمات  �ساين  املدعي عليه/1- غليرتينغ  اىل 
امرب للخدمات الفنية �س.ذ.م.م - حاليا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/او�ساكوماري 
يف   2017/2/13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  بيلي  راف��ي��ن��دران 
بان  عليها  املدعي  بالزام  بيلي  رافيندران  ل�سالح/او�ساكوماري  اع��اله  املذكورة  الدعوى 
او قيمتها نقدا ما مل  العودة اىل موطنها  ت��وؤدي للمدعية مبلغ )18421( دره��م وتذكرة 
يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات 
واعفت املدعيه من ن�سيبها فيها ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/7449  عمايل  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- 24 هاور�س ميديا & ادفر تايزنغ جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/عمران �سادق حممد مالك �سادق نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
�سادق  ل�سالح/عمران  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/2/9 بتاريخ  املنعقدة 
حممد مالك �سادق بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )64001( درهم 
)اربعة و�ستون الف وواحد درهم( وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا 
والزمتها  اخر  التحق بخدمة �ساحب عمل  قد  يكن  ما مل  دره��م(  مببلغ )1000 
امل�ساريف . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/6298  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جوزيه اهيت�سيلورو اجوى جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /�سركة 
ال�سرياوي الدارة املن�ساأت �س.ذ.م.م وميثله:را�سد عبداهلل علي هوي�سل النعيمي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )2000 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة رقم ال�سكوى:MB163309763AE/2016 وحددت 
لها جل�سة يوم االثنني  املوافق 2017/3/20 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/50  عمايل كلي

اىل املدعي عليه / 1-كرمي ن�سرت لوي�س لوقا جمهول حمل االقامة مبا ان 
علي غدير  ����س.ذ.م.م وميثله:هند حميد  ا�ستيت  ري��ل  ورل��د  دام��اك   / املدعي 
عليه  املدعي  منع  بتثبيت  احلكم  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الكتبي 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )20.000( بتعوي�س  وال��زام��ه  العمل  من 
ي��وم االربعاء  ال�����س��ك��وى:168600576/2017  وح��ددت لها جل�سة  املحاماة رق��م 
فاأنت  ل��ذا    Ch 1.A.1  : بالقاعة  9.30 �س  ال�ساعة     2017/3/15 املوافق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/538  عمايل كلي

اىل املدعي عليه / 1-دون��ر كباب م.د.م.����س جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
اأق��ام عليك  �سبلي خري اهلل - قد  كاناري�س وميثله : جو�سلني  نتينو�س  / كون�ستا 
درهم(   200.333( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
9% من تاريخ اال�ستحقاق وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/3/19   ال�ساعة 
9.30 �س بالقاعة : Ch 1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل ، علما ان الدعوى احيلت اىل الدائرة الكلية.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/737  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- اخلليج للتوريدات وخدمات حقول النفط - �س ذ م م 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ح�سن حممد ح�س العمده 
وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )77917( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )5475( درهم ر�سوم 
التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة 
تاريخ  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  االلتزام  بحقك يف حالة عدم 

ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/102  تنفيذ عمايل 
الفنية  للخدمات  اع��ج��از  وحم��م��د  ح�سن  م���روان  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ذ.م.م  الفنية  واخل��دم��ات  للمقاوالت  بلدميو  �سابقا/حاليا  �����س.ذ.م.م 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سهباز ح�سن اهلل ديتا  قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )15712( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )1291( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/289  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- ال�سهم الذهبي لل�سيانه العامة جمهول حمل 
اأقام   قد  خ��ان   نا�سر  التنفيذ/عبدال�سالم  طالب  ان  مبا  االقامة 
املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
املنفذ به وقدره )9337( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/254  تنفيذ عمايل 

اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- امل���ه���ارات ل��الع��الن �������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
االق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/م��ان��ي��ك م��وت��ي��ار  ق��د اأق�����ام  عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )22965( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة 
اىل مبلغ )1809( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/1553 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  مرمي �سعيد �سالح حممد ال�سام�سي  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/خديجة بنت احمد ح�سني بن عمر عبا�س 
وميثله:فتيحة حممد برجو قوراري  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )23256( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1401   

املنذر/م�سرف ابوظبي  اال�سالمي 
املنذر اليه :مرحبا ك�سمري للنقل بال�ساحنات الثقيلة - �س ذ م م )جمهول 
حم��ل االق���ام���ة(  ي��ن��ذر امل���ن���ذر  امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����س��رع��ة ���س��داد م��ب��ل��غ وق���دره 
املتعلقة  ال�سهرية  االق�ساط  ب�سداد  االخ��الل  نتيجة  دره��م   )49.943.52(
بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر 
املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )73982/نقل عام/

دبي( من نوع )تويوتا هايلوك�س - بيك اب( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1402   

املنذر/م�سرف ابوظبي  اال�سالمي 
املنذر اليه :مرحبا ك�سمري للنقل بال�ساحنات الثقيلة - �س ذ م م )جمهول 
���س��داد مبلغ وقدره  ال��ي��ه ب�سرعة  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر   ي��ن��ذر  حم��ل االق���ام���ة( - 
املتعلقة  ال�سهرية  االق�ساط  ب�سداد  االخ��الل  نتيجة  دره��م   )68.681.69(
بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر 
املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )73235/نقل عام/

دبي(  من نوع )ميت�سوبي�سي كانرت - بيك اب( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1399   

املنذر/م�سرف ابوظبي  اال�سالمي 
املنذر اليه :ال�سوابي لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �س ذ م م 

درهم   )146.400.52( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )42419/خ�سو�سي/P/دبي( من نوع )ا�سوك 
ليالند فالكون - با�س ثقيل( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1404   

املنذر/م�سرف ابوظبي  اال�سالمي 
املنذر اليه :مرحبا ك�سمري للنقل بال�ساحنات الثقيلة - �س ذ م م  

درهم   )67.601.82( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �سي�سطر  واال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )86636/نقل عام/دبي(  من نوع 
مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة  اب(  بيك   - كانرت  )ميت�سوبي�سي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1406   

املنذر/م�سرف ابوظبي  اال�سالمي 
املنذر اليه :�سعود �سامل ح�سن عبداهلل املال 

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )26.267.12( درهم نتيجة 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك 
االجراءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع  خ��الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )44922/خ�سو�سي/L/دبي( من نوع )لكز�س 
جي ا�س 450 - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1418   

املنذر/م�سرف ابوظبي  اال�سالمي 
املنذر اليه :حول العامل لل�سحن ونقل الطرود وامل�ستندات - �س ذ م م 

درهم   )57.372.90( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �سي�سطر  واال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )95094/خ�سو�سي/Q/دبي( من 
نوع )ني�سان �سني - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1405   

املنذر/م�سرف ابوظبي  اال�سالمي 
املنذر اليه :مرحبا ك�سمري للنقل بال�ساحنات الثقيلة - �س ذ م م  

درهم   )68.682.95( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �سي�سطر  واال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )83453/نقل عام/دبي(  من نوع 
مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة  اب(  بيك   - كانرت  )ميت�سوبي�سي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1421   

املنذر/م�سرف ابوظبي  اال�سالمي 
املنذر اليه :الرفاع للنقليات - �س ذ م م 

درهم   )42.440.67( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �سي�سطر  واال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )81057/خ�سو�سي/C/دبي( من 
نوع )تويوتا هايلوك�س - بيك اب( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1417   

املنذر/م�سرف ابوظبي  اال�سالمي 
املنذر اليه :حول العامل لل�سحن ونقل الطرود وامل�ستندات - �س ذ م م 

درهم   )56.152.20( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �سي�سطر  واال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )95102/خ�سو�سي/Q/دبي( من 
نوع )ني�سان �سني - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1403   

املنذر/م�سرف ابوظبي  اال�سالمي 
املنذر اليه :مرحبا ك�سمري للنقل بال�ساحنات الثقيلة - �س ذ م م )جمهول 
���س��داد مبلغ وقدره  ال��ي��ه ب�سرعة  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر   ي��ن��ذر  حم��ل االق���ام���ة( - 
املتعلقة  ال�سهرية  االق�ساط  ب�سداد  االخ��الل  نتيجة  دره��م   )67.601.63(
بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر 
املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )86684/نقل عام/

دبي(  من نوع )ميت�سوبي�سي كانرت - بيك اب( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1432   

املنذر/م�سرف ابوظبي  اال�سالمي 
املنذر اليه :الغندور للنقليات - �س ذ م م 

درهم   )517.867.24( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �سي�سطر  واال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )15329/نقل عام/دبي( من نوع 
)فولفو FH440 - قاطرة ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1419   

املنذر/م�سرف ابوظبي  اال�سالمي 
املنذر اليه :حول العامل لل�سحن ونقل الطرود وامل�ستندات - �س ذ م م 

درهم   )56.152.20( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �سي�سطر  واال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )95097/خ�سو�سي/Q/دبي( من 
نوع )ني�سان �سني - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1413   

املنذر : بنك ابوظبي الوطني 
املنذر اليها : جولدن تراك لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �س ذ م م 

نتيجة االخالل  درهم   )360.956.04 ( وق��دره  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقدي متويل ال�سيارات وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
املمولة  ال�سيارات  كلي  على  التنفيذية  االج����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واال  الن�سر، 

ل�ساحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�سيارات التالية : - 
1-  ال�سيارة رقم )36280/خ�سو�سي/O/دبي( من نوع )تويوتا هاي اي�س - با�س(
2-ل�سيارة رقم )47968/خ�سو�سي/H/دبي( من نوع )تويوتا هاي اي�س - با�س ( 

3-ل�سيارة رقم )48053/خ�سو�سي/H/دبي( من نوع )تويوتا هاي اي�س - با�س (  
واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1434   

املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 
املنذر اليها : املريخ امللكي لنقل الركاب بال�سيارات الفخمة - �س ذ م م 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره ) 314.622.22( درهم نتيجة االخالل 
ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقدي متويل ال�سيارات وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
املمولة  ال�سيارات  كلي  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال  الن�سر، 

ل�ساحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�سيارات التالية : - 
1- ال�سيارة  رقم )24235/خ�سو�سي / L/دبي( من نوع )لكزي�س ES350 - �سالون(
2-ال�سيارة  رقم )24232/خ�سو�سي / L/دبي( من نوع )لكزي�س ES350 - �سالون(
3-ال�سيارة  رقم )24234/خ�سو�سي / L/دبي( من نوع )لكزي�س ES350 - �سالون(

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1415   

املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 
املنذر اليها : فا�ست كار لتاأجري ال�سيارات 

نتيجة االخالل  درهم  وق��دره )510.216.00(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقدي متويل ال�سيارات وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
املمولة  ال�سيارات  كلي  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال  الن�سر، 

ل�ساحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�سيارات التالية : - 
1- ال�سيارة  رقم )10467/خ�سو�سي / G/دبي( من نوع )مر�سيد�س G63 - ا�ستي�سن(
2-ال�سيارة  رقم )14222/خ�سو�سي / K/دبي( من نوع )رجن روفر �سبورت - ا�ستي�سن(

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1435   

املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 
املنذر اليها : ال�سوابي لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �س ذ مم 

نتيجة االخالل  درهم  وق��دره )196.888.54(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقدي متويل ال�سيارات وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
املمولة  ال�سيارات  كلي  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال  الن�سر، 

ل�ساحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�سيارات التالية : - 
1- ال�سيارة  رقم )46901/خ�سو�سي / G/دبي( من نوع )تويوتا هاي اي�س - با�س(
2-ال�سيارة  رقم )99152/خ�سو�سي / N/دبي( من نوع )تويوتا هاي اي�س - با�س(

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1412   

املنذرة : �سركة احليل اأوريك�س للتمويل - �س م خ  
املنذر اليه :�سيلك�س للتجارة العامة - �س ذ م م 

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )68.138.00( درهم نتيجة 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك 
االجراءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع  خ��الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )71576/خ�سو�سي/M/دبي( من نوع ) رجن 
روفر - ا�ستي�سن( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1423   

املنذر : بنك دبي اال�سالمي    
املنذر اليه :توكل لالعالن والتوزيع -�س ذ م م 

درهم   )38.140.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �سي�سطر  واال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)54629/خ�سو�سي/N/دبي(  رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )تويوتا اينوفا - ا�ستي�سن( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1410   

املنذر/بنك ابوظبي التجاري  
املنذر اليه :�سوالري�س للتجارة العامة - ذ م م 

درهم   )25.178.89( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �سي�سطر  واال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )37936/خ�سو�سي/O/دبي( من 
املنذر مع  واملمولة ل�ساحلكم من قبل  - فان(  نوع )فولك�س واجن كادي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1411   

املنذر/بنك ابوظبي التجاري  
املنذر اليه :�سوالري�س للتجارة العامة - ذ م م 

درهم   )54.568.39( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �سي�سطر  واال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )69063/خ�سو�سي/P/دبي( من 
نوع )فولك�س واجن كرافرت - فان( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1407   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:راكي�س كومار جاجنيد دور جا بار�ساد جاجنيد )جمهول حمل 
االقامة(  تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )69.493.9( 
البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االق�����س��اط  ب�سداد  االخ���الل  نتيجة  دره���م 
املنذر  �سي�سطر  واال  الن�سر،  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  بالتق�سيط 
/Q/التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )92026/خ�سو�سي

دبي( من نوع )تويوتا كامري - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 
مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1408   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه: اجمد ح�سني عبدال�ستار - جمهول حمل االقامة 

درهم   )31.900.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �سي�سطر  واال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )79662/خ�سو�سي/O/دبي( من 
نوع )تويوتا كوروال - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1409   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
 املنذر اليه: بوري واال لالعمال الفنية - �س ذ م م - جمهول حمل االقامة 
درهم   )115.956.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
نتيجة االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �سي�سطر  واال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )74236/خ�سو�سي/G/دبي( من 
نوع )ني�سان اورفان - با�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1424   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:م�سهور لتجارة احلا�سب االآيل - �س ذ م م 

درهم   )56.693.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �سي�سطر  واال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
ال�سيارة رقم )54812/خ�سو�سي/J/دبي( من  التنفيذية على  االجراءات 
كافة  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة  ف��ان(   - )ني�سان   ن��وع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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برعاية نهيان بن مبارك 

 الثقافة تفتتح املعار�س اخلريية للكتاب 
بكافة مراكزها الثقافية غدا وملدة اأ�شبوع

•• اأبو ظبي-الفجر:

الثالثاء  غ��دا  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  تطلق 
الثقافية  م��راك��زه��ا  بكافة  للكتاب  اخل���ريي  املعر�س 
ي�ستمر يف  وال��ذي  الدولة،  اإم��ارات  املنت�سرة يف جميع 
ال�سهر،  21 من نف�س  14 مار�س وحتى  الفرتة من 
برعاية معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
الثقافة وتنمية املعرفة، وي�سم املعر�س مئات العناوين 
بكافة فروع الثقافة واملعرفة والفنون واالآداب اإ�سافة 
اإط���ار م�ساركة  وذل���ك يف  وامل�����راأة،  االأط��ف��ال  اإىل كتب 
الوزارة يف فعاليات �سهر القراءة الذي ياأتي كتطبيق 
اأقرتها  التي  للقراءة  الوطنية  لال�سرتاتيجية  عملي 
املعر�س اخلريي كمرحلة  وياأتي  الر�سيدة،  حكومتنا 
تالية ملبادرة الوزارة الرائدة بنك الكتاب والذي القى 
اقباال كبريا من االأفراد واملوؤ�س�سات ودور الن�سر، مما 
قدم ح�سيلة كبرية من الكتب املتنوعة، �سيتم عر�سها 

جميعا من خالل املعر�س اخلريية باأ�سعار رمزية.
وق���ال اأح��م��د ال��ه��داب��ي م��دي��ر اإدارة امل��ك��ت��ب��ات ب���وزارة 
بنك  م��ب��ادرة  ع��ن  وامل�����س��وؤول  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
من  الرئي�سي  ال��ه��دف  اإن  اخل��ريي  واملعر�س  الكتاب 
باأن  اأف��راد املجتمع  اأدوار كافة  املبادرة هو تعزيز  هذه 
املعريف  امل�ستقبل  �سناعة  منظومة  من  ج��زءا  يكونوا 
املعرفة، ورفع م�ستوى  اأدوات وممكنات  الذي ميتلك 
اإر���س��اء مفهوم  ال��وع��ي املجتمعي وامل��ع��ريف م��ن خ��الل 
ع���ام، تنخرط فيه  ك��اإط��ار جمتمعي  امل��ع��ريف  ال��ع��ط��اء 
اأي�سا  تركز  امل��ب��ادرة  اأن  م�سيفا   ، املجتمع  فئات  كافة 
على ت�سهيل وخلق قنوات للتبادل وامل�ساركة املعرفية 
الثقايف  ال��ت��ط��وع  امل��ج��ت��م��ع، وت��ع��زي��ز روح  اأف�����راد  ب��ني 
واملعريف، و دعم االأفراد واملوؤ�س�سات باالأدوات الداعمة 
لتعزيز وت�سجيع القراءة يف اإطار واإمكانيات الوزارة ، 
ومن جانب اآخر فاإن املبادرة تعمل على دعم الربامج 
وامل�ساريع املعرفية التي تقوم بها املوؤ�س�سات االإن�سانية 

االإماراتي.
الكتب  ت�سملها  ال��ت��ي  الثقافية  امل��ج��االت  اأه���م  وع��ن   
املراكز  داخ��ل  باملعار�س اخلريية  �سيتم طرحها  التي 
الثقافية اأكد الهدابي اأنها حتتوى مئات العناوين يف 
الب�سرية  والتنمية  الوطنية،  الهوية  تعزيز  جم��االت 
اإىل  اإ�سافة  وال��رتاث وامل�سرح وكتب االأطفال وامل��راأة، 
لكبار  وال��رواي��ة  والق�سة  ال�سعر  االأدب��ي��ة يف  االأع��م��ال 

ال�سعراء، اإ�سافة اإىل اإ�سدارات باللغة االإجنليزية.
 واأو���س��ح ال��ه��داب��ي اأن ك��اف��ة االإ����س���دارات ال��ت��ي �سيتم 
كانت  اخل��ريي  املعر�س  للجمهور من خالل  طرحها 
م��ا مت  ك��ل  وال��ت��ي متثل  الكتاب  م��ب��ادرة بنك  ح�سيلة 
جمعه من اأفراد املجتمع، اإ�سافة اإىل االإ�سدارات التي 
واخلا�سة  العامة  املوؤ�س�سات  من  كبري  ع��دد  اإهدائها 
املعر�س  ي�سم  كما  االإم��ارات��ي��ة،  الن�سر  ودور  بالدولة 

عددا من اإ�سدارات وزارة الثقافة.
ال��ت��ي قدمها عدد  املخل�سة  اجل��ه��ود  ال��ه��داب��ي  وث��م��ن 

كبري من املوؤ�س�سات االإماراتية �سواء من خالل التربع 
كما  للمبادرة،  املعنوي  بالدعم  اأو  الكتب  من  ب��اأع��داد 
االإماراتية  الن�سر  دور  م��ن  كبري  ع��دد  ب��ت��ع��اون  اأ���س��اد 
من  وا�سعة  قطاعات  باإقبال  منوها  امل��ب��ادرة،  الإجن��اح 
وهو  الكتاب،  بنك  اإىل  الكتب  لتقدمي  املجتمع  اأف��راد 
ما يوؤكد على تكاتف املجتمع االإماراتي الإجناح كافة 
واملجتمعي  اخل��ريي  ال�سق  على  تركز  التي  امل��ب��ادرات 
الثقافة  ب��وزارة  املكتبات  اإدارة  مدير  ودع��ا  والثقايف.  
املعر�س  ل��زي��ارة  املجتمع  اأف���راد  كافة  املعرفة  وتنمية 
امل��راك��ز الثقافية ل��الط��الع ع��ل��ى ما  ب��ك��اف��ة  اخل���ريي 
ي�سهموا يف  ثقافية ومعرفية، ولكي  كنوز  ت�سمه من 
انه  موؤكدا  واملجتمعية،  الثقافية  املبادرة  هذه  اإجن��اح 
مت اختيار املراكز الثقافية لتكون مكانا لهذه املعار�س 
ان  متمنيا  املجتمع،  اأف����راد  جلميع  ال��و���س��ول  ب��ه��دف 
كافة  اخل��ريي  وامل��ع��ر���س  الكتاب  بنك  م��ب��ادرة  حتقق 

اأهدافها يف اإطار احتفال الدولة ب�سهر القراءة.

الفجرية الثقافية تبحث التعاون مع احتاد كتاب املغرب
بحثت جمعية الفجرية الثقافية و احتاد كتاب 
وتفعيل  الثقافية  العالقات  تعزيز  �سبل  املغرب 
روابط التعاون والتبادل بني املوؤ�س�سات الثقافية 
يف ك���ل م���ن االإم��������ارات وامل����غ����رب ب�����س��ف��ة عامة 
لقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  خا�سة.  ب�سفة  وبينهما 

االأديب خالد الظنحاين رئي�س جمعية الفجرية 
االجتماعية الثقافية ..

 الدكتور عبدالرحيم العالم رئي�س احتاد كتاب 
امل��غ��رب ع��ل��ى ه��ام�����س االج��ت��م��اع ال���راب���ع للجنة 
ع�سر  التا�سع  الوطني  للموؤمتر  التح�سريية 

ال����ذي ع��ق��د يف الرباط  امل���غ���رب  ك��ت��اب  الحت����اد 
ب��ح�����س��ور ال�����س��اع��ر االإم����ارات����ي ع��م��ر ب��ن قاللة 

العامري .
و اأكد خالد الظنحاين اأن العالقات االأخوية بني 
دولة االإمارات العربية املتحدة واململكة املغربية 

منوذج للعالقات الثنائية البناءة واخلالقة على 
جميع امل�ستويات مبا فيها اجلانب الثقايف.

وقال اإن امل�سهد الثقايف يف اململكة املغربية حيوي 
وينتج اأدبا رفيعا ..

تزخر  املغربية  الثقافية  ال�ساحة  اأن  مو�سحا   

تاألقوا يف خمتلف  الذين  املبدعني  بالكثري من 
جماالت الفكر واالأدب .

من جانبه اأكد رئي�س احتاد كتاب املغرب اأهمية 
التعاون الثقايف امل�سرتك بني املغرب واالإمارات 
الثقايف  التعاون  تعزيز  �ساأنه  م��ن  ال��ذي  االأم���ر 

العربية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  ب���ني  امل�����س��رتك 
الثقايف  ب��احل��راك  نف�سه  ال��وق��ت  يف  م�سيدا   ..
واالإبداعي الذي ت�سهده دولة االإمارات خ�سو�سا 
موؤ�س�ساتها الثقافية ومن بينها جمعية الفجرية 

الثقافية .

توقيع كتابي األي�شرت كامبل و توم فليت�شر 

�شمن منتدى الدبلوما�شية العامة 
�سهدت فعاليات منتدى الدبلوما�سية العامة واالت�سال احلكومي الذي 
ال�سمو  املكتب االإعالمي حلكومة دبي ام�س حتت رعاية �ساحب  نظمه 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل حفل توقيع كتابني الثنني من كبار املتحدثني 
وهما األي�سرت كامبل املدير االإعالمي لرئي�س الوزراء الربيطاين ال�سابق 

توين بلري وتوم فليت�سر ال�سفري الربيطاين ال�سابق لدى لبنان .
وخالل احلفل وقع األي�سرت كامبل كتابه الفائزون وكيف يحققون النجاح 
الذي يلقي فيه ال�سوء على ال�سمات املميزة لالأ�سخا�س الناجحني وما 
يتبنونه من خطط وا�سرتاتيجيات لتحقيق م�ستقبل حافل باالإجنازات.

ق�ساها  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  خ��الل  خ��ربات��ه  خال�سة  كتابه  يف  كامبل  و�سخر 
كواحد من ال�سخ�سيات الفاعلة داخل مقر رئا�سة احلكومة الربيطانية 
�سمن  ل��الإع��الم  م��دي��را  ث��م  ر�سميا  ناطقا  بو�سفه  �سرتيت  داون��ي��ن��غ  يف 

حكومة رئي�س الوزراء الربيطاين االأ�سبق توين بلري .
اأما التوقيع الثاين فكان لكتاب الدبلوما�سية املجردة: ال�سلطة واحلنكة 
توم  لبنان  يف  ال�سابق  بريطانيا  ل�سفري  الرقمية  ع�سر  يف  ال�سيا�سية 
قائمة  نف�سه �سمن  ي�سع  اأن  ال�سغري  �سنه  ا�ستطاع رغم  ال��ذي  فليت�سر 
و�سمات  ق��درات  به من  يتمتع  ما  اعتمادا على  البارعني  الدبلوما�سيني 

جعلت منه اأ�سغر �سفري بريطاين خالل ال� 200 عام ال�سابقتني.
ويعد الكتاب ح�سيلة م�سرية فليت�سر املهنية حيث ي�ستعر�س فيه روؤيته 
و�سائل  انت�سار  تغريات من جراء  اأمل من  وما  الدبلوما�سي  الواقع  عن 

التوا�سل االجتماعي وازدياد نفوذ العامل االفرتا�سي. 

دليل   .. القراءة«  »ا�شرتاتيجيات 
�شامل جليل من القراء

ي�سع كتاب »ا�سرتاتيجيات القراءة« منظومة �ساملة لالأفكار اخلالقة التي 
مت ا�ستقاوؤها من خرباء معلمني وباحثني ويقدمها يف مرجع �سامل وحافل 
القراءة  مهارات  تنمية  يف  ا�ستخدامها  ميكن  التي  والتطبيقات  باالأمثلة 

الهادفة.
وتن�سح وكالة اأنباء االإمارات »وام« باقتناء الكتاب الذي ي�ساهم يف ترجمة 
جهود الدولة يف تاأ�سيل ثقافة القراءة .. ياأتي ذلك �سمن مبادراتها ل�سهر 
القراءة التي تت�سمن ا�ستعرا�سا الأبرز واأهم املوؤلفات التي ت�سمها املكتبة 

االإماراتية والعاملية.
وت�سعى جينيفر �سريافالو موؤلفة الكتاب لو�سع دليل �سامل قادر على خلق 

جيل من القراء.
ونظرا اإىل طبيعة هذا املرجع اجلاد الهادف فقد مت ترتيبه طبقا لالأهداف 

يف حني �سمل كل هدف مهارة اأو اأكر ي�ستطيع القارئ تنميتها.
و�سع  ميكننا  اكت�سابها  يف  نرغب  التي  املهارات  حتديد  اأن  جينيفر  وتوؤكد 
جتدر  خاللها.  م��ن  مل��ه��ارات  لتلك  ال��و���س��ول  تكفل  ال��ت��ي  اال�سرتاتيجيات 
الكتب  قائمة  �سمن  يندرج  القراءة«  »ا�سرتاتيجيات  كتاب  اأن  اإىل  االإ�سارة 
لبثها  اآل مكتوم ملخ�سات ح�سرية  را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد  اأع��دت  التي 
عرب وكالة اأنباء االإمارات على اأن تقوم بتوفريها على موقعها االإلكرتوين 
الحقا �سمن مبادرة »كتاب يف دقائق« التي اأطلقتها املوؤ�س�سة والرامية لن�سر 
ملخ�سات الأهم املوؤلفات العاملية التي تالقي رواجا كبريا والتي جتمع بني 

اأ�سالة املحتوى واالإخراج امل�سوق وجماليات اللغة العربية.
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جتربة ال تن�شى من املغامرة واملتعة واالإثارة واالأمان يف نخ�شوان

االثنني   13   مارس    2017  م   -   العـدد  11967  
Monday  13  March   2017  -  Issue No   11967

اأ�سط�رة الطبيعة.. وم�طن �سحرها يف منطقة باتابات وجزيرتها املتحركة 

قلعة الينجه يف نخ�شوان تقف �شاهدا على املالحم البطولية الأبناء ال�شعب االأذربيجاين 
•• نخ�سوان- د. �رشيف البا�سل:

عندما تزور مكانا عريقا بتاريخه، فاتن بحي�يته، �ساحر 
مبك�ناته، غني مب�اقعه التاريخية والدينية والأثرية 
ل  واح��دة  زي��ارة  اأن  �سك  فل  وال�سياحية  والثقافية 
تكفي.. يف كل مرة تطاأ قدمك اأر�ض جمه�رية نخ�س�ان 
الأذربيجانية ذات احلكم الذاتي تعيد اكت�سافها جمددا 
ويخيل اإليك اأنك بت يف عامل خمتلف ذي عبق تاريخي 
الزيارة  يف  التفكر  تبداأ  حتى  تغادرها  اأن  وما  �ساحر، 
ما  واجلمال  واجلاذبية  ال�سحر  من  فيها  حيث  القادمة 
ما  بروعة  وال�ستمتاع  با�ستمرار  اليها  للع�دة  ي�ؤهبك 

تختزنه من روائع قل مثيلها يف العامل كله. 

على �سخرة متينة مما مينحها 
املزيد من القوة وال�سالبة اأمام 
املواد  اأن  وي��الح��ظ  زل���زال..  اأي 
امل�����س��ت��خ��دم��ة يف ب���ن���اء ج�����دران 
عمليات  اإىل  ت�������س���ري  ال���ق���ل���ع���ة 
اأوق���ات خمتلفة  يف  ترميم متت 

من الع�سور املا�سية.
وت����وؤك����د اأع����م����ال ال���رتم���ي���م اأن 
حوايل  الإق��ام��ة  جم��ه��زة  القلعة 
ب����االإ�����س����اف����ة  م����ق����ات����ل   600
املكتبية  ل���الأع���م���ال  م��ب��ن��ى  اإىل 
واالإدارية ،وكذالك خمزن كبري 
ويف   ، ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد  لتخزين 
ال��ق��ل��ع��ة ام������دادات ل��ل��م��ي��اه حتت 
االأر���س وقنوات �سغرية حفرت 
لتو�سيل  ال�سلبة  ال�سخور  يف 
كان  ح���ي���ث  ال������ربك  اإىل  امل����ي����اه 
طول  يبلغ  ال��ربك  بع�س  هناك 
 5 وعر�سها  م��رتا   20 بع�سها 

اأمتار وعمقها 3 اأمتار.
تاريخ  يف  ل��ل��ب��اح��ث��ني  ومي���ك���ن 
الكثري من  على  العثور  الينجه 
من  لالهتمام  امل��ث��رية  البيانات 
م�����س��ادر م��وث��ق��ة وم��ك��ت��وب��ة من 
والفار�سيني  ال��ع��رب  امل���وؤرخ���ني 
واالأذرب����ي����ج����ان����ي����ني واالأت���������راك 
واجل��ي��ورج��ي��ني وال��غ��رب��ي��ني من 
تاريخ  ولكن  الو�سطى،  القرون 
معلوم  غ��ري  القلعة  ه��ذه  اإن�ساء 

بال�سبط. 
فاإنك  القلعة  اإىل  طريقك  ويف 
متر مبتحف قلعة الينجه الذي 
االآثار  م��ن  العديد  فيه  حتفظ 
من  القلعة  يف  عليها  عر  التي 
واأوان  ق��دمي��ة  ق��ت��ال��ي��ة  م���ع���دات 
الطحن  واأدوات  اأثرية  فخارية 
االأدوات  وب����ع���������س  وال����ط����ه����ي 
امل�ستخدمة يف االأعمال اليدوية 
االآالت  وب����ع���������س  واحل�����ي�����اك�����ة 
معدنية  وع���م���الت  امل��و���س��ي��ق��ىة 
اأ�سيا  يف  ����س���ك  ب��ع�����س��ه��ا  ن�������ادرة 

الو�سطى.

م�سدر الب�سرية
النخ�سوانية  االأرا������س�����ي  ت��ع��د 
كلمة  فمعنى  الب�سرية  م�سدر 
االذربيجانية  باللغة  نخ�سوان 
ه��و )اأ���س��ح��اب ن��وح( وه��ي ت�سم 
����س���ري���ح ن������وح ع���ل���ي���ه ال�������س���الم 
�سيدنا  ت���ع���اىل  اهلل  اأم�����ر  ح��ي��ث 
من  لينجو  �سفينة  ب��ب��ن��اء  ن���وح 
�سفينته  وا�سطدمت  الفي�سان 
باأحد جبال نخ�سوان وانق�سمت 
وهذا  اجل��ب��ل  وان�����س��ق  ال�سفينة 
العلماء حني عروا  اكت�سفه  ما 
ع���ل���ى ن���ق���و����س���ات م��ن��ح��وت��ة من 
امليالد  ق��ب��ل  اخل���ام�������س  ال���ق���رن 
ع��ل��ى اجل���ب���ل ك��م��ا ع�����روا على 
اإ�سارات اإىل وجود اآثار ملياه بني 
اجليال فكان الدليل على موقع 

ا�سطدام �سفينة نوح.
ويف نخ�سوان ميكنك زيارة موقع 
الذين  ال��ك��ه��ف  اأه�����ل  اأ����س���ح���اب 
مكثوا ثالثمائة عام كما ذكرت 

ق�ستهم يف القراآن الكرمي.

منطقة باتابات
 واجلزيرة املتحركة!

تبعد حوايل 60 كلم عن مركز 
طريق  ع���ل���ى  وت���ق���ع   ، امل���دي���ن���ة 
ال�����س��ه��ري ،ح����ني كانت  احل���ري���ر 
ب��ه��ا يف طريقها  ال��ق��واف��ل مت���ر 
الو�سطى  اآ�����س����ي����ا  ب����ل����دان  اىل 
اأ�سهر  م��ن  املنطقة  ه���ذه  وت��ع��د 
تنبت  حيث   ، اوروب���ا  يف  املناطق 
ف��ي��ه��ا اأك����ر م��ن 60 ن��وع��ا من 
االأع�������س���اب ال��ت��ي ت�����س��ل��ح لعالج 

موقع  فهي  االأمرا�س،  من  العديد 
العالج  يف  الراغبني  لل�سياح  ج��ذب 
تتميز  ك��م��ا  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ب���ال���ط���رق 
نظافتها  و  اأج��وائ��ه��ا  بنقاء  باتابات 
�سيفا و�ستاء، واحتوائها على فواكه 
الغابات،  يف  ���س��وى  ت��ن��ب��ت  ال  ن����ادرة 
الفريدة  النباتات  لنوعية  ون��ظ��را 
املنطقة  ه��ذه  يف  النحل  ع�سل  ف���اإن 
العامل،  االأن����واع يف  اأج���ود  م��ن  يعد 
ومن اأعجب ما يحر�س ال�سياح على 
زيارته يف باتابات بحريتها الكبرية 
متحركة  ج����زي����رة  ،وت���ت���و����س���ط���ه���ا 
تتحرك با�ستمرار بفعل الرياح ويف 
ك��ل زي����ارة ي��الح��ظ��ون اختالف 

مكانها و�سط البحرية.

منتجع اأغب�لق 
)العني البي�ساء(

ياأتي  رائ���ع  منتجع  ه��و 

ال�سياح ويخيمون فيه لق�ساء  اإليه 
فرتة من اال�ستجمام بينما حتيطه 
االأ�سوار من كافة اجلوانب ويزوره 
الطالب من كافة مناطق اأذربيجان 
لق�ساء عدة اأيام من املتعة واالإثارة 
خ��ا���س��ة يف ال��ع��ط��الت واالإج�������ازات 
من  العديد  ي�ستقبل  كما  الر�سمية 
م���ن جورجيا  ال��ق��ادم��ني  ال���ط���الب 
جمهز  واملنتجع  امل��ج��اورة  وال����دول 
واملرافق  اخل���دم���ات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د 

امل�ساعدة منها:
الوجبات  لتقدمي  الكبري  • املطعم 
الريفية  وامل���ن���ت���ج���ات  ال�������س���ح���ي���ة 
وحليب  وبي�س  حل��م  م��ن  للطالب 
طبيعية  وكلها  وفواكه  وخ�سروات 

 100%
• مبنى �سكني للطالب واآخر 

للعاملني باملنتجع.

،و�سوق  ك��ب��ري  وم��ط��ب��خ  •مغ�سلة 
يحتاجه  م�����ا  ل����ت����وف����ري  �����س����غ����رية 

الطالب.
قاعة  وفيه  االجتماعات  مبنى   •
ويحتوي  اجل���م���اع���ي���ة  ل��ل��ج��ل�����س��ات 
خلدمة  خا�سة  ق��اع��ات  على  اأي�����س��ا 

كبار الزوار ورجال االأعمال.
لال�ستقبال  خم�����س�����س  م��ب��ن��ى   •
خا�سا  ومطعما  كافيرتيا  وي�سم 
وم�����س��ت��و���س��ف��ا حل����االت ال���ط���واريء 

الطبية.
فر�سة  ل��ل�����س��ي��اح  امل��ن��ت��ج��ع  وي���وف���ر 
اال����س���ت���م���ت���اع ب���امل���ن���اظ���ر اخل���الب���ة 
ال�سري  ،اأو  اجل��ب��ال  اإىل  وال�����س��ع��ود 
اإىل  االأق��������دام  ع��ل��ى 
باتابات  ب��ح��رية 
ال������ق������ري������ب������ة 
وك������ذل������ك 
ق  ل�سو ا

ال�����س��ع��ب��ي��ة ال��ق��ري��ب��ة ل�����س��راء بع�س 
الطبيعية  ال���ري���ف���ي���ة  امل���ن���ت���ج���ات 
ق�ساء  مي��ك��ن��ه��م  ع���ودت���ه���م  ول�����دى 
�سك  وال  ال���ط���الب،  ب�سحبة  وق���ت 
االأو�ساط  مع  االأل��ع��اب  م�ساركة  اأن 
،واإذا  الرحلة متعة  الطالبية يزيد 
اأ�سعار  ف��اإن  املبيت  ال�سائح  ق��رر  م��ا 
متناول  ويف  م��ن��خ��ف�����س��ة  ال����غ����رف 
املطعم  ي���ق���دم  وك����ذل����ك  اجل���م���ي���ع، 
مميزة  ب��اأ���س��ع��ار  املتنوعة  ال��وج��ب��ات 
وال�سياح  ال���ط���الب  ي���اأت���ي  ول���ذل���ك 
وعلى  با�ستمرار  املنتجع  ه��ذا  اإىل 
باملناظر  ل��ال���س��ت��م��ت��اع  ال��ع��ام  م����دار 
الثلجي  باللون  املك�سوة  الطبيعية 
االأبي�س يف ال�ستاء واللون االخ�سر 
تزيد  ال  ح��ي��ث  ال�سيف  يف  ال��ب��دي��ع 
درجة احل��رارة يف تلك املنطقة عن 
ف�سل  من  وقت  اأي  يف  درج��ة   25
زوارها  يحتاج  ال  ول��ذل��ك  ال�سيف 

اىل ا�ستخدام مكيفات الهواء.
املنتجع  يف  امل�������س���وؤول���ون  وي����وؤك����د 

بتطويره  ب��ا���س��ت��م��رار  اه��ت��م��ام��ه��م 
االآن  ،وه��م  ال�سيوف  لرغبات  وفقا 
ال�ستقبال  املكان  الإعداد  يخططون 
الراغبني يف ممار�سة ريا�سة التزلج 

على اجلليد.

قلعة الينجه
اأو » الينجاجاال«  تقع قلعة الينجه 
عن  تبعد  ال��ت��ي  جولفا  منطقة  يف 
-25 ب��ني  نخ�سوان  مدينة  و���س��ط 

30 كلم وهي قلعة تاريخية ترجع 
2000 ع��ام م�ست،  اأك��ر من  اىل 
املواقع يف تاريخ  اأ�سهر  اإحدى  وهي 
اأذربيجان باعتبارها رمزا للمقاومة 
لل�سعب  القتالية  والروح  واالإ�سرار 
والت�سدي  وال�سمود  االأذربيجاين 
ل��ه��ج��م��ات ج��ي��و���س اأم����ري ت��ي��م��ور يف 
و�سجل  ���س��ن��ة   14 ا���س��ت��م��ر  ن�����س��ال 
كواحد من اأهم ال�سفحات املجيدة 

يف تاريخ اأذربيجان.
مبوقعها  ال��ي��ن��ج��ة  ق��ل��ع��ة  وت��ت��م��ي��ز 
ق��م��ة جبل  ع��ل��ى  ت��ق��ع  اإذ  ال���ف���ري���د 

)ال��ي��ن��دزاداج( على ارت��ف��اع 1800 
يكن  امل��وق��ع مل  ه���ذا  وبف�سل  م��رت 
ال�سعود  االع���داء  على  ال�سهل  م��ن 
اليها وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل��ك فقد 
املجاورة  واملناطق  اأرا�سيها  �سهدت 
البطولية  امل���الح���م  م���ن  ال���ع���دي���د 
الأب���ن���اء ال�����س��ع��ب االذرب���ي���ج���اين من 
اأج������ل ح���ري���ت���ه���م وك���رام���ت���ه���م ورد 
جحافل جنود الغزاة االأجانب على 

نحورهم.
باحلفاظ  الكبري  الهتمامه  ونظرا 
على تاريخ اأذربيجان واالإرث القدمي 
وا�سف  ال�سيد/  وق��ع  فقد  ل�سعبها 
االأعلى  املجل�س  رئ��ي�����س  ت��ال��ي��ب��وف، 
احلكم  ذات  ن��خ�����س��وان  جل��م��ه��وري��ة 
 ،  2014 ف��رباي��ر   11 ال��ذات��ي يف 
على  الينجه  قلعة  برتميم  ق���رارا 
اأهم  م��ن  باعتبارها  م�ستوى  اأع��ل��ى 
املواقع التاريخية يف منطقة جولفا 
التح�سني  نظام  على  احلفاظ  مع 
ترتفع  اإذ  للقلعة،  والقوي  االأ�سلي 

القلعة  ج���دران 

متحف قلعة الينجه بحرية باتابات متجمدة وتبدو و�سطها اجلزيرة املتحركة

األعاب لالطفال يف املنتجعمنتجع اغبوالق

قلعة الينجه ال�سهرية يف نخ�سوان



الن�شاء الفقريات اأكرث عر�شة 
لالإ�شابة باأمرا�س القلب من الرجال

 نتائج جديدة وخطرية ك�سفت عنها درا�سة علمية حديثة، حيث اأفادت باأن 
الرجال  القلب من  للمعاناة من م�ساكل فى  اأكر عر�سة  الفقرية  الن�ساء 
 ،Health day News االأم��ري��ك��ى  الطبى  للموقع  ووف��ق��اً  ال��ف��ق��راء. 
22 مليون �سخ�س فى  116 من الدرا�سات التى �سملت  فحلل الباحثون 
بني  من  اأن  النتائج  واأظهرت  واأ�سرتاليا،  واآ�سيا  واأوروب��ا  ال�سمالية  اأمريكا 
القلبية  النوبات  من   255% بن�سبة  عر�سة  اأك��ر  الن�ساء  كانت  الفقراء، 

مقارنة بالرجال.
وقال الدكتور �سانى بيرتز، وهو باحث فى معهد جورج لل�سحة العاملية فى 
اأك�سفورد، اإجنلرتا، اأنه من املعروف على نطاق وا�سع اأن النا�س من خمتلف 
وال�سكتة  القلبية  بالنوبات  لالإ�سابة  عر�سة  اأك���ر  امل��ح��روم��ة  اخللفيات 

الدماغية من النا�س االأكر ثراء.
ومع ذلك فقد اأظهرت الدرا�سة اأن هناك فرقاً كبرياً بني اجلن�سني، فاملراأة 
االأمر  وه���ذا  ال��رج��ال،  م��ن  م��ن نظرائهن  اأك���ر  القلب  م��ر���س  م��ن  تعانى 
اأن اأمرا�س القلب هى ال�سبب  الذى يثري القلق. والحظت معدو الدرا�سة 
الرئي�سى للوفاة بني الن�ساء فى جميع اأنحاء العامل، وما يقدر بنحو 8.6 
مليون حالة وفاة �سنوياً. ون�سرت نتائج الدرا�سة على االإنرتنت موؤخرا فى 

جملة علم االأوبئة و�سحة املجتمع.

الة لهزمية  طريقة ب�شيطة وفعَّ
االأرق والتمتع بنوم هادئ

وتذهب  لياًل،  تغفو  اأن  يف  �سعوبة  لديك  اأو  االأرق،  يعانون  كنت ممن  اإذا   
للنوم �سريعاً، ميكنك جتربة تلك الطريقة الب�سيطة، التي ال حتتاج �سوى 
لبع�س ثواٍن فقط قبل النوم، و�ستده�سك النتيجة، فقد يغري ذلك حياتك 

كلياً، ويجعلك تنعم بق�سٍط كاٍف من النوم.
وت�سمى تلك الطريقة )8 – 7 – 4(، وهي تعتمد على التنف�س بطريقة 

معينة، كالتايل:
ثواٍن.  4 ملدة  االأنف  طريق  عن  بهدوء  – تنف�س   1

ثواٍن.  7 ملدة  اأنفا�سك  – احب�س   2
.”8 اإىل   1 من  “عد  ثواٍن   8 ملدة  الفم  طريق  عن  النف�س  – اأخرج   3

قد  ذل��ك  فعلت  ف���اإذا  فعالة،  بنتيجة  ي��اأت��ي  ولكنه  للغاية،  ب�سيط  ف��االأم��ر 
ت�ستيقظ يف �سباح اليوم التايل غري متذكر ما حدث؛ الأن تلك الطريقة 
 8 حتى  العد  تنهي  اأن  فقبل  تتوقع،  مم��ا  اأ���س��رع  ال��ن��وم  يف  تغفو  �ستجعلك 

�ستكون نائماً بالفعل؛ اإذا اتبعت الطريقة ب�سكل �سليم.
اأو  نكون م�سغوطني  اأننا عندما  الطريقة، يف  تلك  فاعلية  تف�سري  ويكمن 
قلقني، فاإن ن�سبة االأدرينالني يف الدم ترتفع؛ ومن ثم ي�سبح النف�س اأ�سرع 
اإبطاء عملية  ف��اإن  الطريقة كمهدئ طبيعي،  تلك  تعمل  ثم  واأخ��ف؛ ومن 
التنف�س يبطئ �سربات القلب؛ ما يجعلك اأهداأ ب�سكل �سريع. كما اأن تلك 
الطريقة تهدئ العقل اأي�ساً؛ الأنها توجه كل تركيزك اإىل عملية التنف�س، 
وقد ال تلحظ ذلك، ولكن يف تلك اللحظة النظام الع�سبي املركزي يقلل 
ن�ساطه، ويختفي االإح�سا�س بالقلق، وذلك وفق ما يوؤكده اأطباء االأع�ساب.

؟ ال�سم  هذا  اأمريكا  على  اأطلق  • من 
- اأمريكو فو�سبوت�سي

؟  الهند  اكت�سف  • من 
-فا�سكودي غاما

؟ الأ�س�د  بامل�ت  يلقب  الذي  املر�ض  ه�  • ما 
 -الطاعون 

؟ الفر�ض  عند  الآلهة  كبر  ا�سم  • ما 
- اآهورا مزدا

؟  العربية  بالت�سمية  ب�اتيه  معركة  ا�سم  • ما 
بالط ال�سهداء

؟  الرتكية  اجلمه�رية  م�ؤ�س�ض  • من 
- م�سطفى كمال

ولكن  ال�ساعة  يف  112كم  ب�سرعة  يجري  اأن  ي�ستطيع  فهو  ال�سياد  الفهد  هو  العامل  يف  حيوان  • اأ�سرع 
مل�سافة ال تزيد عن 300 مرت فقط.

. ال�ساخي  الكربون  هو  للما�س  املكون  الوحيد  • العن�سر 
قطر  نف�س  يف  النحا�س  من  �سلك  متانة  ومتانته  قوته  يف  ويعادل  جدا  قوي  الرجل  لدى  اللحية  • �سعر 

�سعره.
يف  وتوجد  م   30 القاعدة  عند  وحميطها  م   83 ارتفاعها  االحمر  اخل�سب  �سجرة  هي  �سجرة  اك��رب   •

امريكا . 
. االأبطاأ  هو  اإبهامك  ظفر  منو  بينما  اأ�سرع  هو  الو�سطى  اإ�سبعك  ظفر  • منو 

البحر. جنم  هو  اخلارج  اإىل  معدته  يخرج  اأن  ي�ستطيع  الذي  الوحيد  • احليوان 
اجلراحة. فروع  من  كفرع  التجميلية  اجلراحة  اإىل  اأ�ساروا  الذين  اأوائل  من  • الرازي 
 . امل�ستنقعات  على  ويعي�س  وليفا  وا�سمه  مم   5،7 –  1،5 قطره  زهري  نبات  • ا�سغر 

الرج �سوف  اأن من خالل  اإذ   . اأن توقفها على قاعدتها  • اإذا قمت برج بي�سة ب�سكل جيد فاإن با�ستطاعتك 
ينثقب الغ�ساء الفا�سل بني املح واالآح ، و�سوف يهبط املح اإىل قاع البي�سة.

1847 عام  يف  وذلك  �سباحي  منبه  اأول  اإبتكار  يف  روديية  انطوان  الفرن�س  لل�ساعاتي  الف�سل  • يعود 

جحا والأ�صدقاء 

ن�ر حممد بي�مي
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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مهره �شعيد الظاهري 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

اليازية خلفان اب�بكر 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

فاطمة عبيد الكعبي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

البطيخ 

البطيخ من فاكهة ال�سيف الر�سمية التي يع�سقها الكبار وال�سغار ملذاقها 
معرفة  دون  ال�سيف،  حر  ومقاومة  اجل�سم  ترطيب  على  وقدرته  اللذيذ 

فوائده العالجية.
واأكدت درا�سة حديثة اإن للبطيخ فوائد عالجية عديدة، منها:

القلب ملر�سى  مفيد   1-
كفاءتها على  ويعمل  الكلى  ينظف   2-

املناعة يقوي   3-
االإم�ساك على  يق�سى   4-

واملفا�سل العظام  اآالم  على  يق�سى   5-
وجنينها احلامل  للمراأة  الالزمة  التغذية  يقدم   6-

 قال االأخ�سائيون: اإن فواكه وخ�سراوات بعينها، م�سوؤولة اأكر 
من غريها عن خف�س م�ستويات الكول�سرتول يف الدم، وهي:

التي  )الليكوبني(،  ملادة  م�سدر  اأف�سل  وتعترب  الطماطم:   �1
ال�سرايني، وتزيد  الكول�سرتول على ج��دران  تراكم  تعمل �سد 

ن�سبة الليكوبني يف الطماطم املطبوخة.
امل�سادة  كاروتني(   – )البيتا  م��ادة  على  ويحتوي  اجل��زر:   �2
ل���الأك�������س���دة ب���رتك���ي���زات ك���ب���رية، وي��ف�����س��ل ط��ه��ي اجل�����زر قبل 

تناوله.
القوية،  لالأك�سدة  امل�سادة  باملواد  غني  الكرنب  اأو  امللفوف:   �3
والقليل  الثوم،  مع  الكرنب،  و�سلطة  االأحمر  امللفوف  وتناول 
م��ن ال�����س��ك��ر ال��ب��ن��ي وال��ل��ي��م��ون ال���ط���ازج ي��زي��د م��ن فاعليته يف 

حماربة الدهون ال�سارة.
اجللوتاثيون  مب��ادة  غنيان  ف���روت:  واجل��ري��ب  االأف��وك��ادو   �4
ت�سبب  التي  للتاأك�سد لتحييد اجلذور احلرة  وهي مادة مانعة 

تدمري اخلاليا.
املواد  اأك��ر  على  ال��ربي  ال��ت��وت  ويحتوي  ال���ربي:  ال��ت��وت   �5

امل�سادة لالأك�سدة من اأي طعام اآخر.
ت�ساعد  لالأك�سدة  م�سادة  م��واد  على  وحتتوي  الفراولة:   �6

على حماربة �سيخوخة اخلاليا.
متنع  التي  كري�سيتني،  مادة  على  العنب  ويحتوي  العنب:   �7

الكول�سرتول ال�سار )LDL( من ان�سداد ال�سرايني.
كما  ال��دم،  �سغط  خف�س  على  الب�سل  وي�ساعد  الب�سل:   �8
�سرطان  خطر  من  تقلل  التي  الكربيتيدات  على  يحتوي  اأن��ه 

القولون واملعدة.
B، احلديد والكال�سيوم،  � فول ال�سويا: غني بالفيتامينات   9
ك���م���ا ي���ح���ت���وي ع���ل���ى م���������س����ادات االأك���������س����دة ال����ت����ي ت���ق���ل���ل من 
الكول�سرتول  م��ن  وت��زي��د   )LDL( ال�����س��ار  ال��ك��ول��ي�����س��رتول 

اجليد.

فواكه وخ�شراوات تخف�س الكول�شرتول يف الدم

جمم�عة من امل�سيفات ت�ستخدمن الهاتف املحم�ل للتقاط �س�رة �سيلفي اأثناء اجلل�سة العامة الثالثة 
للم�ؤمتر ال�سعبي ال�طني خارج قاعة ال�سعب الكربى يف بكني. )اأ ف ب(

جل�س جحا و�سديقه يتحدثان عن اأمنيتهما فقال جحا: اأمتنى اأن يكون يل 100 �سديق يحبونني واأحبهم، 
ومت��ن��ى ج���اره ان ي��ك��ون ل��دي��ه اأم����وال ك��ث��رية وم����زارع وخ��ي��ول وم��وا���س، ف��ق��ال جحا م���رياث ال��دن��ي��ا يف االوالد 

واال�سدقاء.
 فقال الرجل بل فيما لديك من مال .

وا�ستمر النزاع حتى اتفقا على ان يثبت كل منهما ل�ساحبه �سدق الكالم.
 خرج جحا من بيته يف جولة كبرية عاد بعدها وقد اأ�سبح لديه مائة �سديق.. اأما �ساحبه فذهب يجمع االأموال 

بكافة الطرق حتى ا�سبح غنيا جدا يف فرتة ب�سيطة.
 وملا تقابال حكى كل منهما ل�ساحبه ماذا فعل، فكان جحا �سعيدا باأ�سدقائه.

 يف اإحدى االأيام اأحب جحا ان يخترب اأ�سدقاءه ومدى حبهم له فدار عليهم يدعي افال�سه وخ�سارته لتجارته 
فاأ�سرع اجلميع بعر�س خدماتهم عليه واأموالهم وجتارتهم حتى يقف على قدميه مرة اخرى، واغدقوا عليه 

العطايا والهدايا ففرح جدا بذلك وقال: بحق ال�سديق وقت ال�سيق .
ي�ستطيع  ال  التي  موا�سيه  وتفرقت  خيوله  وهربت  فخربتها  مزروعاته  على  االأم��ط��ار  ات��ت  فقد  �ساحبه  ام��ا 
رعايتها وحده ، كما خ�سر اأمواله الكثرية يف لعب القمار الأنها جاءت من هباء، وهنا تقابل مع جحا فقال له 

جحا: عرفت ما حدث لك، فبكى الرجل وقال: عدت كما كنت ال مال وال �سديق ،ال بيت وال �سئ .
اأن تعمل وتكد  اأن تعتمد علي وتطلب ما تريد ولكن عدين  ..اأن��ا وت�ستطيع  فقال جحا: ولكن لديك �سديق 
وقت  ال�سديق  الرجل: حقا  فقال  عليه،  اأن حتافظ  �ست�ستطيع  وعندها  فيه  تعبت  ماال  ليكون عندك  وتتعب 

ال�سيق وهو ال ي�سيع لكن املال ي�سيع.


