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ن�شيحة لعالج م�شاكل انقطاع الطمث

قالت دورية رابطة الطب الأمريكية )جاما( اإن الن�ساء الالئي يعانني 
بانقطاع  مرتبطة  البويل  اجلهاز  يف  م�ساكل  اأو  مهبلية  متاعب  من 

الطمث عليهن طلب امل�ساعدة الطبية.
اإن على الن�ساء الالتي  وكتبت الدكتورة جيل جني يف الدورية قائلة 
يعاين من اأعرا�ض قبل اأو بعد انقطاع الطمث وكذلك على اأطبائهن 
تذكر اأن تلك ال�سكاوى ال�سائعة لها عالج بطرق قد حت�سن ب�سهولة 

من نوعية احلياة.
وقالت جني وهي طبيبة باطنية يف م�ست�سفى نورثوي�سرتن ميموريـال 
يف �سيكاجو التي كتبت التو�سيات "بداأنا ذلك بناء على طلب من اأحد 
ال�سكاوى  تلك  لديهن  عــيــادتــي  يف  كــثــرات  مري�سات  واأرى  الــقــراء 
الطمث  انقطاع  اأعــرا�ــض  ال�سفحة  وت�سرح  مهم."  فالأمر  وبالتايل 
التي ت�سيب اجلهاز التنا�سلي البويل وهي حالة معروفة طبيا با�سم 
يف   2016 عام  يف  طرح  م�سطلح  ال�سموري" وهو  املهبل  "التهاب 
مقالة بحثية يف الدورية الأمريكية لأمرا�ض الن�ساء والتوليد اأ�سارت 
اإىل اأن هذا العر�ض ي�سيب اأكرث من ن�سف الن�ساء بعد انقطاع الدورة 
ال�سهرية. وقالت جني لرويرتز هيلث اأرى العديد من املر�سى وهم 
اأن تكون  املفيد  الإنرتنت ومن  ال�سحية على  املعلومات  يبحثون عن 
من  الكثر  هناك  اأ�سئلتهم...  على  للرد  بها  موثوق  م�سادر  لديك 
جاما  مثل  ودوريــــات  الإنــرتنــت.  على  اخلاطئة  ال�سحية  املعلومات 

م�سدر رائع ملعلومات موجزة ودقيقة.

اأ�شرار املعدة امل�شطحة عند الرجال والن�شاء
حد  على  و�سكلنا  �سحتنا  يف  مهماً  دوراً  اليوم  خالل  نتناوله  ما  لكل 
�سواء. لذا من ال�سروري النتباه اإىل عاداتنا الغذائية يومياً للتمتع 
عن  بــعــيــداً  م�سطحة،  مبــعــدة  يتميز  ر�ــســيــق  وجــ�ــســم  جــيــدة،  ب�سحة 

الأمرا�ض. لكن كيف ميكن حتقيق ذلك؟
تــعــاين مــن النــتــفــاخ الـــذي قــد مينعك مــن ارتــــداء ثــيــابــك املف�سلة 
احلميات  اتــبــاع  مــن  فا�سلة  حمـــاولت  عــدة  وبعد  قريبة،  منا�سبة  يف 
ي�ساعف  وقــد  التوتر  ي�سبب  مما  قائمة،  امل�سكلة  تــزال  ما  الغذائية، 

م�سكلة النتفاخ.
اأحد  واأخــرى هي  اتباع حمية غذائية طارئة بني فرتة  اأن  الواقع  يف 
الأخطاء ال�سائعة، اإذ تكون نتائجها موؤقتة فقط. لذا ين�سح اأخ�سائيو 
التغذية دائماً باللتزام باأ�سلوب غذائي معني، مع الرتكيز كثراً على 
ولي�ض فقط  اأ�سلوب حياة  اإىل  دون غرها، وحتويله  الأطعمة  بع�ض 
اأجــل �سمان احل�سول على معدة م�سطحة  مــن  الــطــارئــة،  لــالأوقــات 
وج�سم ر�سيق لوقت طويل، والتخل�ض من النتفاخ، وذلك من خالل 
النتباه لبع�ض املالحظات. واخلرب ال�سعيد ملحبي ال�سوكول، اأنها من 
�سمن ح�سابات احلياة ال�سحية، ح�سب ما جاء يف تقرير ملوقغ )ديلي 
لتبداأ  بــارنــز.  كا�سندرا  التغذية  خبرة  عــن  نقاًل  الربيطاين  ميل( 
اإبداأ بال�سوفان الذي يعتربه اخلرباء  نهارك بن�ساط وحيوية وخفة، 
ا�ــســتــبــدال اخلبز  حـــاول  الأقـــل  على  اأو  لفطور �سحي،  خــيــار  اأفــ�ــســل 

الأبي�ض دائماً بخبز ال�سوفان. 
ولإ�سافة نكهة �سهية ومفيدة ل�سلطة اخل�سار يف اآن واحد، ين�سح بزيت 
الأفوكادو اأو زيت الكتان. اإ�سافة اإىل تناول الأ�سماك الزيتية، الغنية 
باأوميغا 3 مرتني اأ�سبوعياً على الأقل، مثل ال�سلمون وال�سردين. اأما 
من  فقط  قليلة  كميات  تناول  بذلك  فاملق�سود  لل�سوكول،  بالن�سبة 
الداكنة منها. اإذ يحتوي الكاكاو اخلام على مادة الثيوبرومني املفيدة 

للطاقة ولتعديل املزاج.

حرب �شوارع بني 4 �شيدات
لـ4 فتيات  بالفيديوهات مقطع فيديو  املعني  ن�سر موقع ليف ليك 
فتيات   4 ال�سارع، وظهرن  يف  عنيف  �سوارع  وحــرب  �سجار  بينهن  دار 
الأر�ــض وكل واحــدة ت�سرب الأخــرى وت�سد  ال�سارع وهن يجل�سن  يف 

�سعرها وتعالت �سرخاتهن يف ال�سارع دون تدخل اأحد من املارة.
اإ�سبانيا  اأنهن من  مايبدو  على  ال�سيدات  اإن  ليك،  وقــال موقع ليف 
األف   646 الفيديو  وحقق  الإ�سبانية،  باللغة  يتحدثن  كانوا  لأنهن 
م�ساهدة بعد ن�سره مبا�سرة على موقع يوتيوب وو�سفها الرواد باأنها 

من اأكرث اخلناقات �سرا�سة بني ال�سيدات.
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تطبيق لعالج اخلوف من الطريان
اأو يعانون مما ُيعرف  اإذا كنت واحــداً من الذين يخافون ركوب الطائرات 
اإطالق تطبيق  اإذ اإنه مت موؤخراً  بـرهاب الطائرات ، فهناك خرٌب �ساٌر لك. 
رو�سي جديد يتيح للم�سافرين مراقبة الرحلة عن طريق حتليل الأو�ساع 
يف الطائرة، و�سر الرحلة، ف�ساًل عن حتديد م�سدر ال�سو�ساء التي قد 

ُتثر ارتيابهم وخوفهم اأثناء الرحلة.
امل�سافرين الذين ي�سعرون بانعدام الأمان  اأن ي�ساعد هذا التطبيق  ُيتوقع 
اأو  ال�سطرابات  اأو  ال�سو�ساء  م�سدر  حتديد  عن  عجزوا  كلما  واخلــوف 
اختالل التوازن على منت الطائرة، وي�ساعدهم على التخل�ض من �سعورهم 
بال�سطراب، اإذ تتمثل ميزة تطبيق �سكاي غورو يف حتليل كل هذه العوامل 

وتقدمي تف�سر منطقي لها.
ب�سكل عام مُيكن ت�سبيه التطبيق بامل�ساعد ال�سخ�سي، نظراً للوظائف التي 
يتميز بها، كما يقوم التطبيق بتحديد حالة الطق�ض خالل فرتة الرحلة، 

والطريق الذي �ستمر منه الطائرة.
واجلدير بالذكر اأنك ل�ست م�سطراً لو�سل هاتفك ب�سبكة الإنرتنت حتى 
حول  والتفا�سيل  املعطيات  ببع�ض  َمده  اإىل  حتتاج  فقط  التطبيق؛  يعمل 

الرحلة، و�ستتكفل اأجهزة ا�ست�سعار الهاتف، بتوجيه التطبيق.
اإذ يقوم امليكروفون بالتقاط ال�سوت وحتديد مكانه، يف حني يتوىل مقيا�ض 
قيا�ض  مهمة  اأمــا  الطائرة،  يف  ال�سطرابات  عن  الك�سف  مبهمة  الت�سارع 
الإجمال،  يف  التوقيع.  نظام  وظائف  من  فتلك  الطائرة  و�سرعة  الرتفاع 

ي�ستطيع التطبيق حتليل اأكرث من 900 حالة خمتلفة.
لبع�ض  تعّر�ض  اإذ   ،iOS بنظام  تعمل  التي  للهواتف  التطبيق  وُيتيح  كما 

امل�ساكل التقنية خالل تطويره على اأنظمة اأندرويد.

طالء اظافر قابل لالأكل
للتخل�ض  و�سيلة  عــن  تبحثني  ُكــنــِت  اإذا 
من عادة ق�سم الأظافر ال�سيئة، فاإن هذا 

الطالء غر جيد بالن�سبة لِك.
الربيطانية  غــــروبــــون  �ــســركــة  اأعـــلـــنـــت 
الـــ�ـــســـهـــر املــــا�ــــســــي عـــــن طــــــالء اأظــــافــــر 
وهو  الأم،  بعيد  احتفاًل  “برو�سيكو” 
بــلــون ذهبي  �ــســراب خــا�ــض  م�سنوع مــن 
الأظافر  مظهر  اإىل  وبالإ�سافة  مميز، 
اأظافرك  الــطــالء  يــعــطــي هـــذا  الـــرائـــع، 

نكهة مميزة.
عــلــى الــرغــم مــن اأن هـــذا الــطــالء ياأتي 
مبذاق مُميز ومظهر �ساحر، اإل اأن لديه 
بع�ض التحذيرات، فهو كغره من اأنواع 
طالء الأظافر الأخرى قابل لال�ستعال، 
ويــجــب اأن يــبــقــى بــعــيــداً عــن الــلــهــب اأو 
بالإمكان  اأن  الرغم من  احلــرارة، وعلى 
لــعــق الأظـــافـــر بــعــد طــالئــهــا بـــه، ولكن 

يحذر من �سربه من العبوة مبا�سرة.
لكن اخلرب ال�سيء هو اأن طالء برو�سيكو 
غــر مــتــوفــر حــالــيــاً يف الأ�ـــســـواق، حيث 
من  حمــدودة  جمموعة  ال�سركة  اأنتجت 
العبوات مبنا�سبة عيد الأم، لكنها وعدت 
بطرح املنتج من جديد يف ال�سوق ليكون 

متاحاً ب�سكل جتاري يف مايو القادم.

�ص 23

النوم طوياًل مرتبط 
بالوفاة من �شرطان الثدي 
اأن  اإىل  حــديــثــة  درا�ــــســــة  خــلــ�ــســت 
الالئي  الثدي  ب�سرطان  امل�سابات 
يف  الأقـــل  على  �ساعات  ت�سع  ينمن 
الليلة قد يكن اأكرث عر�سة للوفاة 
بــاملــر�ــض بــاملــقــارنــة مــع مــن ينمن 

ثماين �ساعات فقط.
الن�ساء  بـــــاأن  الـــدرا�ـــســـة  واأفــــــــادت 
الــــالئــــي يــنــمــن تــ�ــســع �ـــســـاعـــات يف 
اأكــــرث عــر�ــســة للوفاة  كـــن  الــلــيــلــة 
باملقارنة  الــثــدي  ل�سرطان  نتيجة 
مـــع مـــن يــريــحــن اأجــ�ــســادهــن ملدة 
ثـــمـــاين �ـــســـاعـــات فـــقـــط. وبـــعـــد ما 
الدرا�سة  من  عاما  لثالثني  ي�سل 
اأن مــن كــن ينمن  واملــتــابــعــة تــبــني 
لفرتة اأطول كن اأي�سا اأكرث عر�سة 

للوفاة لأ�سباب اأخرى.
وقــــــــالــــــــت كــــــلــــــوديــــــا تــــــــروديــــــــل-
ال�سحة  كــلــيــة  مـــن  فــيــتــزجــرالــد 
تي.ات�ض  هارفارد  بجامعة  العامة 
النوم  فــــرتة  بــو�ــســطــن  يف  تــ�ــســان 
النوم  فــرتة  يف  التغيرات  وكذلك 
بالإ�سافة  الت�سخي�ض  وبعد  قبل 
اخللود  يف  العادية  ال�سعوبات  اإىل 
تكون  قد  فيه  ال�ستمرار  اأو  للنوم 
مــرتــبــطــة اأيـــ�ـــســـا بـــالـــوفـــيـــات بني 

امل�سابات ب�سرطان الثدي.
الإلكرتوين  الربيد  واأ�سافت عرب 
النوم  بـــني  الـــربـــط  اإىل  بــالــنــظــر 
غر  بني  والوفيات  طويلة  لفرتة 
امل�سابات بال�سرطان وكذلك احلال 
يف  الــثــدي  ب�سرطان  امل�سابات  مــع 
درا�ـــســـات حــديــثــة فـــاإن مــن املمكن 
وجــــــود عـــالقـــة اأيـــ�ـــســـا بــــني فرتة 
الــنــوم والــنــجــاة مــن اأنـــــواع اأخرى 
من ال�سرطان. ومن اأجل الدرا�سة 
فح�ض الباحثون بيانات عن فرتات 
بالن�سبة  الت�سخي�ض  بعد  ملا  النوم 
اإىل 3682 امراأة ب�سرطان الثدي. 
كــمــا فــحــ�ــســوا فــــرتات الـــنـــوم قبل 
امـــراأة   1949 لـــدى  الت�سخي�ض 
ت�سخي�ض  بــعــد  الــنــوم  و�ــســعــوبــات 
امــــــراأة.   1353 لــــدى  الإ�ـــســـابـــة 
ــارت الــدرا�ــســة الــتــي ن�سرت يف  واأ�ــس
لل�سرطان  الــربيــطــانــيــة  الـــدوريـــة 
اأثناء  توفني  امـــراأة   976 اأن  اإىل 
امــــــراأة   412 بــيــنــهــن  الــــدرا�ــــســــة 
واأ�سافت  الــثــدي.  �سرطان  ب�سبب 
اأطول  لــفــرتة  الن�ساء  نــوم  اأن  اإىل 
ب�سرطان  اإ�سابتهن  ت�سخي�ض  بعد 
فر�ض  بزيادة  مرتبطا  كان  الثدي 
الوفاة ملختلف الأ�سباب بن�سبة 35 
الوفاة  فــر�ــض  زاد مــن  كــمــا  بــاملــئــة 
وقالت  باملئة.   29 بن�سبة  باملر�ض 
ت�سريل طوم�سون وهي باحثة يف 
جامعة كي�ض و�سرتن يف كليفالند 
بـــوليـــة اأوهــــايــــو ومل تـــ�ـــســـارك يف 
اأكرث  يكن  الأكــرث مر�سا  الدرا�سة 
بــالــتــعــب نتيجة  لــلــ�ــســعــور  عــر�ــســة 
ملر�سهن �سواء كان �سرطان الثدي 
يخلدن  وبــالــتــايل  اآخـــر  ل�سبب  اأو 

للنوم لفرتة اأطول.

خطة علمية من 6 نقاط لاللتزام باحلمية الغذائية

اإن حماولة تناول الطعام ال�شحي ب�شكل منتظم يف املنزل هي عملية 
�شعبة يف حد ذاتها. ولكن عند حماولة التم�شك بتناول نظام غذائي 
�شحي خالل املنا�شبات الجتماعية، حيث تتوافر الأطعمة املغرية يف 

كافة الأنحاء، فاإن التحدي ياأخذ بالتاأكيد منحى جديدًا كليًا.
وت�شري البحوث اجلديدة، بح�شب موقع "كري 2"، اإىل اأن تناول 
م�شدر  اأكببر  يكون  اأن  ميكن  الجتماعية  البيئات  يف  الطعام 

امل�شار  على  للبقاء  وي�شعون  غذائيًا  نظامًا  يتبعون  من  لإغببراء 
ال�شحيح من اأجل فقدان اأو احلفاظ على وزنهم.

تطبيق  ا�شتخدام  الدرا�شة  يف  م�شاركًا   150 من  الباحثون  طلب 
بالهاتف الذكي، كي يتمكنوا من تتبع عاداتهم الغذائية 

حماولة  اإىل  بببالإ�ببشببافببة  كببامببل.  عببام  مببدى  على 
اللتزام بتناول كمية معينة من ال�شعرات 

وا�شتخدم  يببوم.  كببل  احلببراريببة 
تطبيق  املببب�بببشببباركبببون 

الهاتف الذكي لتوثيق 
وجدوا  التي  البيئات 
خالل  فيها  اأنف�شهم 

تبببنببباول الببطببعببام، ومبببباذا 
�شعروا يف هذه الأوقات وما اإذا كانوا مييلون 

اإىل ال�شتجابة لالإغراء.

امل�ساركني  اأن  الباحثون  اكت�سف  الــبــيــانــات،  حتليل  بعد 
يــ�ــســلــوا عن  % لأن   60 بــنــ�ــســبــة  اأكــــرث عــر�ــســة  كـــانـــوا 
نظامهم الغذائي، اإذا كانوا ياأكلون يف بيئة اجتماعية مع 

الآخرين.
كما اأنهم كانوا اأكرث عر�سة لالإفراط بن�سبة 60 % اإذا 

كانوا ياأكلون يف املطاعم.
زيادة  على  ت�ساعد  قد  النتائج  هذه  اإن  الباحثون  ويقول 
اأن  اإىل  الــغــذائــي، م�سرين  الــنــظــام  هــفــوات  ومــنــع  فهم 
واحــــدة مــن اأكـــرب املــعــ�ــســالت الــتــي تــواجــه متبعي نظام 
بعد  الــوزن  على  احلفاظ  هو  للتخ�سي�ض  �سحي  غذائي 

التخ�سي�ض.
القدرة  الأ�سخا�ض لديهم  اإذا كان  اأنه  الباحثون  واأ�ساف 
على توقع الإغراء قبل اأن يحدث، فاإنهم �سيكونون اأكرث 
من  بــدل  �سحية  بطرق  معه  للتعامل  بكثر  ا�ستعدادا 

فقدان ال�سيطرة.
اإذا كنت تريد الحتفاظ بنظام احلمية الغذائية اخلا�ض 
الآخرين..  مع  جنب  اإىل  جنبا  الطعام  تناول  اأثــنــاء  بك 
البقاء  يف  فر�سك  لتح�سني  به  القيام  ميكنك  ما  فاإليك 

على امل�سار ال�سحيح مع هذه الن�سائح املفيدة:

لــــالأحــــداث  وفـــقـــا  الغ�ض"  لـ"وجبات  خـــطـــط   -  1
الجتماعية:

اإن كل �سخ�ض يحتاج اإىل اأن يكون قادرا يف وقت ما على 
النغما�ض مرة واحدة. وحتى اإذا كنت جيدا جدا ب�سورة 

اأن تخطط وجبتك  الأ�سبوع، فعليك  اأيام  اإ�سافية طوال 
معينة،  اجتماعية  منا�سبة  لتواكب  الأ�سبوعية  احلـــرة 
الطعام،  اأنــواع  من  الكثر  هناك  �سيكون  اأنــه  تعلم  حيث 

فاإنك لن ت�سعر عندئذ بالذنب ِب�ساأن "غ�ض" ب�سيط.
م�سبقا: باملطعم  اخلا�ض  الطعام  قوائم  ادر�ض   -  2

اإذا كنت تريد اخلروج لتناول الطعام يف مطعم مع النا�ض، 
تاأكد من اأنك تعرف اأي مطعم �سوف تق�سد ومعرفة ما 

اإذا كان ميكنك البحث عن القائمة على الإنرتنت.
وذلك لأن العديد من املطاعم تن�سر القوائم اخلا�سة بهم 
يبدو  واحــد  اأي  تتمكن من حتديد  الإنــرتنــت حتى  على 
املعلومات  جتد  فقد  حمظوظا،  كنت  واإذا  اأكــرث.  �سحيا 

الغذائية الالزمة مت�سمنة يف القائمة.
بوقت  الو�سول  قبل  خفيفة  �سحية  وجبة  تناول   -  3

ق�سر:
اإذا كنت ترغب يف جتنب الإفــراط يف تناول الطعام، فاإن 

و�سولك جائعا �سيكون ت�سرفا خاطئا.
حوايل  ومر�سي،  �سحي  بطعام  البطن  مللء  خطة  ار�سم 
املنا�سبة  اإىل  و�ــســولــك  قــبــل  �ــســاعــة  اإىل  �ــســاعــة  نــ�ــســف 
اأي حماولت  اإحباط  الجتماعية اخلا�سة للم�ساعدة يف 

اإغراء باأطعمة غر �سحية قبل اأن تبداأ.
مغرية: وجبة  اأي  قبل  املاء  من  كبرا  كوبا  -ا�سرب   4

ي�ساعد على  اأن  تــرطــيــب جــيــد ميــكــن  عــلــى  اإن احلــفــاظ 
اإىل  الو�سول  اإىل  تـــوؤدي  قــد  التي  اجلــوع  م�ساعر  تقليل 

الأطعمة املغرية.

بك: اخلا�سة  الأطباق  اأحجام  انتقاء  يف  حذرا  كن   5-
مفتوح،  بوفيه  عن  عبارة  الجتماعية  املنا�سبة  كانت  اإذا 
الطعام  اأطــبــاق  مــن  احلجم  �سغر  طبق  اختيار  فعليك 
تتناول  واأن  الطعام،  كميات  تناول  يف  الإفـــراط  لتجنب 

وجبتك يف اأجزاء متفرقة.
ولتفعل نف�ض ال�سيء لو كنت يف مطعم، فلتتناول املقبالت 
كوجبة، اأو قم باأخذ ن�سف وجبتك اإىل املنزل، لأن العديد 
من  بكثر  اأكـــرث  تعطيك  املــطــاعــم،  وجــبــات  كميات  مــن 

الغذاء الذي حتتاجه بالفعل.
�سيء  اأي  مــن  اأكـــرث  بــاخلــ�ــســراوات  طبقك  امـــالأ   -  6

اآخر:
قم مبلء طبقك باخل�سراوات يف البوفيهات املفتوحة.

البطاط�ض  ا�ـــســـتـــبـــدال  فــاطــلــب  مــطــعــم،  يف  كــنــت  واإذا 
ال�سلطة مع اخللطة  اأو  املحم�ض  اخلا�سة بك باخل�سار 

)دري�سينغ(.
للم�سافرين جوا عذر مقبول

فعليك  الطائرة،  تركب  �سوف  املطاف  نهاية  يف  كنت  اإذا 
بقبول الوجبة ولتغفر لنف�سك، على اأن تتوخى يف اليوم 
ال�سعرات  حلــرق  ريا�سية  تدريبات  بعمل  القيام  الــتــايل 
احلرارية الزائدة، اأو اأن حت�سل على وجبات ذات �سعرات 
تناول  اإىل  لعودتك  متهيداً  للغاية،  منخف�سة  حــراريــة 
الطعام ال�سحي، وذلك بهدف النتقال بب�ساطة والعودة 
اإىل عادات الأكل ال�سحية العادية، كما لو مل تكن املخالفة 

قد وقعت اأبدا.

اللوز للتخل�ص من 
اخلمول بعد الغداء!

باخلمول  الــنــا�ــض  معظم  ي�سعر 
وفــــقــــدان الـــنـــ�ـــســـاط فـــــــوًرا بعد 
الإنتهاء من تناول وجبة الغداء 
م�ستويات  تـــديّن  ب�سبب  وذلـــك 
عملية  جـــــراء  الـــــدم  يف  الــ�ــســكــر 
حديثة  درا�سة  واأعلنت  اله�سم. 
جامعة  يف  الــبــاحــثــون  اأجــــراهــــا 
بوردو الأمركية اأن تناول اللوز 
م�ستويات  تــنــظــيــم  يف  يــ�ــســاعــد 
يجعل  وبالتايل  الــدم  يف  ال�سكر 
اأبــــطــــاأ جمنًبا  الــهــ�ــســم  عــمــلــيــة 
ال�سكر  مــ�ــســتــوى  هــبــوط  بــذلــك 

ب�سكل مفاجئ.
ويعتقد الباحثون اأن اللوز نافع 
يف هـــذا املـــجـــال لحــتــوائــه على 
ومن  الألــيــاف  مــن  عالية  ن�سب 

الدهون ال�سحية.
واأجرى الباحثون الإختبار على 
86 �سخ�ساً يعانون من ال�سمنة 
جمموعتني،  اإىل  تق�سيهم  ومت 
الأوىل تتناول اللوز خالل وجبة 
طعاماً  تتناول  والثانية  الــغــداء 

خالياً من اللوز.
الأ�سخا�ض  اأن  النتائج  واأظهرت 
وجبة  على  اللوز  تناولوا  الذين 
يف  اأف�سل  نتائج  �سجلوا  الــغــداء 
حل متارين للذاكرة خ�سعوا لها 
مقارنة مع الأ�سخا�ض الذين مل 

يتناولوا اللوز.
ويتاأثر ن�ساط الذاكرة بعد تناول 
ا لذلك ي�ساعد اللوز  الطعام اأي�سً

يف احلد من هذا الرتاجع.

تعـرفـوا على فوائد الفـراولـة
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�ش�ؤون حملية

م�شيدة بدعم رئي�س الدولة للتطوع

كلنـا الإمـارات تـحتفي بالأيـتام وتـلتقي املـتطوعـني

مبادرات وبرامج "دبي لل�شياحة" ت�شتقطب ال�شباب الإماراتي يف معر�س الإمارات للوظائف

خريجون جدد يقدمون طلبات لاللتحاق بدورات "م�شياف" واملر�شد الإماراتي"
مده�س يجذب املتطوعني للعمل يف "مفاجاآت �شيف دبي"

•• العني - الفجر 

عقدت جمعية كلنا الإمارات ملتقاها التطوعي الأول 
العني  مدينة  يف  الإمـــــارات  بجامعة  امللتقى  قــاعــة  يف 
�سمن  لليتيم  الــعــربــي  بــالــيــوم  احــتــفــالــهــا  مت�سمنا 
به �ساحب  الــذي وجــه  لعام اخلــر  فعاليات اجلمعية 
الــ�ــســمــو رئــيــ�ــض الـــدولـــة  وبــحــ�ــســور �ــســعــادة الدكتور 
�سعيد حممد بن هوميل العامري ع�سو جمل�ض ادارة 

اجلمعية  وعدد من امل�سوؤولني .
واأ�ساد امل�ساركني يف الحتفال بالدعم الالحمدود الذي 
واخلري  التطوعي  للعمل  الر�سيدة  الــقــيــادة  توليه 
ممثلة ب�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد ال نهيان 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ــســاحــب  اهلل   حفظه  الــدولــة  رئي�ض 
حممد بن را�سد ال مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
الـــوزراء حاكم دبــي رعــاه اهلل وواخيه �ساحب  جمل�ض 
عهد  ويل  نــهــيــان  ال  زايـــد  بــن  حمــمــد  ال�سيخ  ال�سمو 
ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ويل عهد 
ابوظبي وبدعم واهتمام وت�سجيع ومتابعة �سمو ال�سيخ 
اجلمعية  رئي�ض  نهيان  ال  زايـــد  بــن  حممد  بــن  ذيـــاب 
الذي اأكدت ر�سالته للمتطوعني يف موقع اجلمعية باأنه 
انطلقت جمعية كلنا الإمارات لتكون بيتا جلميع اأبناء 

الوطن، ن�سعى من خاللها بكل جد لتحقيق جمموعة 
تر�سيخ  واأهمها  واملجتمعية،  الوطنية  الأهـــداف  مــن 
ومرتابط  ومثقف  واٍع  جيل  وخــلــق  الوطنية  مفهوم 
لوطنها  والنتماء  بالولء  تدين  م�ستقرة  اأ�سرة  داخل 
مواطني  بــني  والتطوع  العطاء  روح  وبــث  وحكومتها 
الوطنية  امل�سوؤولية  حتمل  على  وحتفيزهم  الــدولــة 
والأزمـــات. الــطــوارئ  حــالت  مع  للتعامل   وتاأهيليهم 
واملــ�ــســاهــمــة بــــاأن يــكــون جمــتــمــع الإمــــــــارات جمتمعا 
ويوؤدي  طبقاته  مبختلف  ومتما�سكا  متاآلفاً  متحاباً 
والتنمية  الـــبـــنـــاء  عــمــلــيــة  يف  لـــــــدوره  فـــيـــه  فـــــرد  كــــل 
نعمل  مــا  كــل  يف  م�ستلهمني  الإنــ�ــســانــيــة،  واحلــ�ــســارة 
ال�سيخ  الوالد  ال�سمو  �ساحب  ونهج  اأفكار  به  ون�ساهم 
الـــدولـــة حفظه  اآل نــهــيــان رئــيــ�ــض  بـــن زايـــــد  خــلــيــفــة 
اهلل، لتبقى دولـــة الإمــــارات واحـــة لــالأمــن والأمــــان.. 
وهــــذا مـــا يــرتجــم لـــه ويـــوؤكـــد عــلــيــه اأبـــنـــاء الإمــــــارات 
منا�سبات. ال  كــافــة  يف  وقــيــادتــهــم  لوطنهم   الأوفـــيـــاء 
مــكــانــة مرموقة  مــن  الإمـــــارات  دولـــة  مــا حققته  واإن 
يف املــحــافــل الـــدولـــيـــة.. ومـــا و�ــســلــت اإلـــيـــه مـــن تقدم 
الغايل  نــبــذل  اأن  ي�ستدعي  وبــنــاء  ورفــاهــيــة  وازدهـــــار 
البناء  عملية  وموا�سلة  املكت�سبات  ل�سون  والنفي�ض 
الدول  مــ�ــســاف  الإمــــــارات يف  دولـــة  لتبقى  والــتــنــمــيــة 

لها  اأراد  كــمــا  املخل�سني،  اأبــنــائــهــا  بــ�ــســواعــد  املــتــقــدمــة 
نهيان  اآل  �سلطان  بــن  زايـــد  ال�سيخ  املــوؤ�ــســ�ــض  الــوالــد 
ثــــراه.. دولـــة حــ�ــســاريــة تــواكــب التطورات  طــيــب اهلل 
العاملية وت�ساهم يف �سنع وتطوير احل�سارة الإن�سانية 
ومتار�ض دورها الفعال على امل�ستوى العربي والعاملي.. 
ال�سعوب. بني  ال�سالم  و  املحبة  مبادئ  لن�سر   وت�سعى 
وذلــــك �ــســمــن اأعــــــراف وعــــــادات املــجــتــمــع الإمــــاراتــــي 
و�سريعتنا  احلــنــيــف  ديــنــنــا  عليه  حثنا  ومـــا  الــعــريــقــة، 
الغراء، ليبقى جمتمعنا حم�سنا من اأي عادات دخيلة 
واأفــكــار هــدامــة، وليبقى ولءنـــا املطلق ووفــاءنــا لهذا 

الوطن العزيز وقيادته الر�سيدة.
واع  جيل  خلق  يف  للم�ساهمة  اجلمعية  ر�سالة  وت�سعى 
امل�سوؤولية  بــكــفــاءات مــتــمــيــزة وعــلــى قـــدر مــن حتــمــل 
الوطنية للم�ساهمة الفاعلة يف عملية البناء والتنمية 
الوطني  بالعمل  والــتــمــيــز  الـــريـــادة  اجلمعية  وروؤيــــة 

واملجتمعي والتاأكيد على الولء والنتماء .
وقـــد عــمــلــت اجلــمــعــيــة مــنــذ تــاأ�ــســيــ�ــســهــا عــلــى ترجمة 
اأهدافها وحتقيقها من خالل املبادرة بتنظيم العديد 
وامل�ساركة  واملــجــتــمــعــيــة،  الــوطــنــيــة  الــفــعــالــيــات  مـــن 
واملنا�سبات  والحــتــفــالت  الــفــعــالــيــات  مــن  الــكــثــر  يف 
الــوطــنــيــة ، كــمــا عــمــلــت جــمــعــيــة كــلــنــا الإمـــــــارات على 

من  العديد  مــع  فاعلة  ا�سرتاتيجية  �سراكة  تاأ�سي�ض 
العمل  تر�سيخ  بهدف  احلكومية  واملوؤ�س�سات  الــدوائــر 
امل�سرتك لتحقيق جمموعة من الجنازات التي توؤكد 
 على الولء والنتماء وتنمية املجتمع ورفاهية اأبناءه.

وا�سرتاتيجية  وطنية  اأجــنــدة  وفــق  اجلمعية  وتعمل 
وا�سحة لتحقيق جمموعة  اأطر  حمددة وهادفة وفق 

الأهداف التي اأن�سئت لأجلها.
وتــعــمــل اجلــمــعــيــة عــلــى حتــقــيــق املــزيــد مــن الأهــــداف 
الوطنية ويف مقدمتها تعزيز وتر�سيخ مفهوم الوطنية 
اأفراد  والتالحم بني  الألفة  اأوا�سر  ن�سر  والعمل على 
املجتمع  وامل�ساهمة يف تن�سئة اأجيال فاعلة وواعية على 
امل�ستوى ال�سخ�سي والوطني وامل�ساهمة يف تنمية روح 

النتماء والولء للوطن لدى الأجيال.
كما تعمل اجلمعية على حتفيز املواطنني على حتمل 
امل�سوؤولية الوطنية وتوثيق وبث روح العطاء والتطوع 
املــجــتــمــع الإمــــاراتــــي وتـــدريـــب وتاأهيل  اأطـــيـــاف  بـــني 

املواطنني للتعامل مع حالت الطوارئ والأزمات.
واملحا�سرات  واملــوؤمتــرات  الــنــدوات  اإقــامــة  وتركز على 
الدولة  بتاريخ  للتعريف  امليدانية  الــزيــارات  وتنظيم 
واملنا�سبات  الحـــتـــفـــالت  يف  ــاركــة  واملــ�ــس واجنـــازاتـــهـــا 

الوطنية.

•• دبي- الفجر 

ا�ستقطب جناح دائرة ال�سياحة والت�سويق 
الـــتـــجـــاري بـــدبـــي يف مــعــر�ــض الإمـــــــارات 
املواطنني  عــ�ــســرات   2017 لــلــوظــائــف 
ال�سياحي،  القطاع  يف  عمل  عن  الباحثني 
ول�ــســيــمــا مــن اخلــريــجــني اجلـــدد الذين 
اأبدوا حما�سة كبرة للعمل يف هذا القطاع 
مب�ستقبل  يب�سر  والــذي  واملمتع،  احليوي 

واعد لكل من يعمل فيه.
و�سهد اليوم الأول للمعر�ض توافد اأعداٍد 
كــبــرة مــن املــواطــنــني الــ�ــســبــاب، مــن كال 
طلبات  بتعبئة  قـــامـــوا  حــيــث  اجلــنــ�ــســني، 
التدريبية  الــــربامــــج  اإىل  لــالنــ�ــســمــام 
التابعة  لــلــ�ــســيــاحــة  دبـــي  بــكــلــيــة  اخلــا�ــســة 
"م�سياف"  بـمبادرتي  واملتعلقة  للدائرة 
اأطلقتهما  اللتني  ال�سياحي"،  و"املر�سد 
القطاع  توطني  يف  الإ�سهام  بهدف  الكلية 
الــ�ــســيــاحــي ورفــــده بــكــوادر وطــنــيــة عالية 
الثقافة  اإظــــهــــار  عـــلـــى  قـــــــادرة  الـــكـــفـــاءة 
الإماراتية الأ�سيلة اأمام ال�سياح القادمني 

من كافة اأنحاء العامل.
الإعــــالمــــي لدائرة  املــكــتــب  الــتــقــى  وقــــد 
من  عــددا  الــتــجــاري  والت�سويق  ال�سياحة 
طلبات  قدموا  الذين  ال�سباب،  املواطنني 
دبي  كلية  ودورات  بــرامــج  يف  لــاللــتــحــاق 
لــلــ�ــســيــاحــة. وقــالــت فــاطــمــة اأحـــمـــد، وهي 
مواطنة حا�سلة على بكالوريو�ض ت�سميم 
24 عاما:  جــرافــيــك مــن جــامــعــة زايــــد، 
القطاع  يف  عمل  فر�سة  عن  اأبحث  "اإنني 
ال�سياحي فهو من اأهم قطاعات العمل يف 
دبي واأكرثها حيوية وتطورا، واأعتقد اأنه 
وخـــربات جديدة  يقدم يل جتــارب  �سوف 
خمتلفة عما تعلمته يف اجلامعة، بالإ�سافة 
اإىل اأن العمل فيه �سوف ي�سيف يل مهارات 
واأن  ل�سيما  عديدة  واجتماعية  �سخ�سية 
ومن  اخلــجــل،  ببع�ض  تت�سم  �سخ�سيتي 
يك�سب  اأن  ال�سيافة  قطاع  يف  العمل  �ساأن 
الجتماعي  الــتــوا�ــســل  مـــهـــارات  �ــســاحــبــه 

الأخــرى، ف�سال  الثقافات  والنفتاح على 
اأنــه ميكنني من نقل عــادات وتقاليد  عن 

بالدي لالآخرين يف اأبهى �سورة.
حا�سلة  وهــي  اأ�ــســمــاء،  �سديقتها  وقــالــت 
جرافيك"  "ت�سميم  بــكــالــوريــو�ــض  عــلــى 
�سمعت  "لقد  ــا:  اأيــ�ــس زايــــد  جــامــعــة  مـــن 
و�سائل  التوظيف عن طريق  عن معر�ض 
الــتــوا�ــســل الجــتــمــاعــي، واأعــجــبــت كثرا 
التي  الــعــمــل  وفــر�ــض  التنظيم  بطريقة 
ولكن  مثلي،  اجلــدد  للخريجني  يوفرها 
البداية  منذ  جذبني  لل�سياحة  دبي  جناح 
الذي  "م�سياف"  بــرنــامــج  عــرب  ل�سيما 
وتاأهيلها  املواطنة  الكوادر  بتطوير  يعنى 
لــلــعــمــل يف قـــطـــاع الــ�ــســيــافــة، وقــــد قمت 
كّلي  واأنـــا  الــربنــامــج  بالت�سجيل يف  الــيــوم 
�سوق وحما�ض للعمل يف هذا احلقل املليء 

باملتعة والتجارب املهنية الرائعة.
نــدى، وهــي مواطنة  اأعــربــت  مــن جهتها، 
التكنولوجي،  الــتــعــلــيــم  جمـــال  يف  تــعــمــل 
معلومات  على  احل�سول  يف  رغبتها  عــن 
لل�سياحة  دبي  تقدمه  عما  و�ساملة  وافية 
مــن بــرامــج ودورات، وقــالــت: لــدي خربة 
بــالــعــمــل يف جمــــال الــتــعــلــيــم لأكـــــرث من 
ا�ستقالتي  قـــدمـــت  لــكــنــنــي  عـــامـــا،   15
مــنــذ عـــام تــقــريــبــا، واأنــــا الــيــوم اأبــحــث عن 
خربات  يل  تــقــدم  خمتلفة،  عمل  فر�سة 

ومهارات جديدة، وتتنا�سب مع احتياجات 
ال�سوق املحلي، وقد وجدت يف  ومتطلبات 
جناح دبي لل�سياحة كل ما ي�سبع التطلعات 
الكلية  تـــقـــدم  اإذ  الــوظــيــفــي،  والـــطـــمـــوح 
الدورات التدريبية بكفاءة عالية فت�سيف 
بالإ�سافة  جــــديــــدة،  خـــــربات  لــلــمــوظــف 
النهاية  حتى  بــيــده  تــاأخــذ  فهي  ذلــك  اإىل 
وت�ساعده يف احل�سول على الوظيفة التي 
ال�سركاء  مــع  تعاونها  خــالل  مــن  تنا�سبه 

املحليني يف قطاع ال�سيافة.
عـــامـــا، وهـــي موظفة   29 وقـــالـــت مــيــثــا، 
بعد تخرجي  الــعــقــارات:  تعمل يف جمــال 
رغبة  لــدي  يكن  مل  العامة  الثانوية  مــن 
مل  لكنني  اجلــامــعــي،  تعليمي  اإكـــمـــال  يف 
اأرغب يف اجللو�ض يف البيت، وبداأت رحلة 
البحث عن فر�سة وظيفية تنا�سب املوؤهل 
على  احلــ�ــســول  مــن  ومتــكــنــت  التعليمي، 
دبي،  يف  الــعــقــاري  القطاع  �سمن  وظيفة 
اأكرث  املــجــال  هــذا  يف  خــربتــي  تبلغ  والآن 
من 7 �سنوات، واأبحث عن فر�سة وظيفية 
اأمر  والتغير  مطلوب  فالتنويع  جديدة 
�سروري يف حياة الإن�سان، وقد �سمعت عن 
باأنه  اأ�سعرين  الــذي  "م�سياف"  برنامج 
العمل  اأن  خا�سة  التجربة  ي�ستحق  اأمــر 
اأكرث  اأحـــد  يعد  الفندقي  الــقــطــاع  �سمن 

القطاعات حيوية يف دبي.

24 عاما،  عـــبـــداهلل،  اأحـــمـــد  قـــال  بـــــدوره 
وهـــو خــريــج جــديــد حــا�ــســل عــلــى �سهادة 
املعر�ض  املــعــلــومــات:  اأمــــن  تــخــ�ــســ�ــض  يف 
فــر�ــســة جــيــدة ملــخــالــطــة الــنــا�ــض وتكوين 
الأ�سخا�ض يف خمتلف  �سبكة عالقات مع 
الــقــطــاعــات واملـــجـــالت، وذلـــك مــن خالل 
الـــتـــقـــدم بــطــلــب لـــلـــوظـــائـــف الـــتـــي تتيح 
التعرف عن قرب على ال�سواغر الوظيفية 
يف القطاعات املتعددة فاأنا جئت للمعر�ض 
ت�سقل  منا�سبة  عمل  فر�سة  عن  للبحث 
مهاراتي وتخدم تخ�س�سي، بالإ�سافة اإىل 
اأنني اأرغب يف رد اجلميل اإىل وطني الذي 

قدم يل الكثر. 
اإدارة توطني  وقالت مرمي املعيني، مدير 
لل�سياحة:  دبي  كلية  ال�سياحي يف  القطاع 
لقد مل�سنا تفاعال كبرا من قبل املواطنني 
من  نقدمه  ممــا  والــنــهــل  معنا  للتوا�سل 
ل�سيما  الــكــفــاءة،  عالية  تدريبية  فــر�ــض 
والتي  "م�سياف"  مــــبــــادرة  خــــالل  مـــن 
ميــتــد الــتــدريــب فــيــهــا بـــني �ــســهــريــن اإىل 
التعليمي  املوؤهل  ح�سب  وذلك  �سهور،   4
بالإ�سافة  احتياجات كل �سخ�ض،  وح�سب 
والتي  ال�سياحي"  "املر�سد  مــبــادرة  اإىل 
دائرة  اأيـــام عمل يف   10 دورتــهــا  ت�ستغرق 
ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي، حيث 
يــتــنــاول الــربنــامــج الــتــدريــبــي عــدة اأمور، 

العر�ض،  ومهارة  التوا�سل،  مهارة  منها: 
يف  متخ�س�سة  ودورة  الــعــمــالء،  وخــدمــة 
الإ�سعافات الأولية، واآلية اإدارة املجموعات 
الـــدورات  هــذه  ومــن ممــيــزات  ال�سياحية، 
رخ�سة  على  بف�سلها  يح�سل  املواطن  اأن 
ي�ستطيع  التي  ال�سياحي  الإر�ساد  مزاولة 
�سواء  وحاجته  رغبته  ح�سب  ميار�سها  اأن 

اأكانت بدوام ر�سمي اأو جزئي.
واأ�سافت: لقد تعاقدنا مع جهات معتمدة 
العاملي  الــ�ــســعــيــد  عــلــى  �ـــســـواء  مـــعـــروفـــة 
الطلبة  لـــتـــزود  املــحــلــي  اأو  الإقــلــيــمــي  اأو 
اإ�ــســراف وبدعم دبي  املــهــارات، حتت  بهذه 
وتطوير  تعليم  ذلــك  وي�سمل  لل�سياحة، 
الآيل،  واحلـــا�ـــســـب  الجنـــلـــيـــزيـــة،  الــلــغــة 
يف  متخ�س�سة  ودورات  الإداريــة  واملهارات 
كبر  تعاون  وهنالك  عــام،  ب�سكل  القطاع 
التوظيف  اأجــل  من  املختلفة  اجلهات  مع 
 5 والــفــنــادق مــن فئة  ال�سيافة  قــطــاع  يف 
بالعالمات  التجزئة  وقــطــاع  جنـــوم،  و4 
من  الرتفيه  وقــطــاع  الــكــربى،  التجارية 
الرتفيهية  والــوجــهــات  احلـــدائـــق  خـــالل 

املعروفة يف دبي.
اأن يكون هنالك ح�سورا  املعيني  وتوقعت 
كــبــرا لــقــطــاع الــ�ــســيــاحــة بــ�ــســكــل عــــام يف 
مدة  خــالل  للوظائف  الإمــــارات  معر�ض 
انعقاده، لأننا ركزنا على مو�سوع التوعية 
قمنا  للمواطنني  مفتوحة  اأياما  ونظمنا 
من خاللها بالتعريف بالربامج التدريبية 
اإطـــــالق مبادرة  بـــدايـــة  وحمــتــواهــا مــنــذ 
الآن  لغاية  معنا  �سارك  "م�سياف" حيث 
ل�سيما  طيب  اإجناز  وهو  مواطنا،   135
واأنـــنـــا اأطــلــقــنــا املـــبـــادرة مــنــذ بــدايــة العام 
با�ستقطاب  طموح  ولدينا  فقط،  احلــايل 
املزيد من املواطنني يف خمتلف الربامج، 
بالإ�سافة اإىل الرتكيز على طلبة املدار�ض 
واجلامعات للم�ساركة يف "مفاجاآت �سيف 
تدريبية  برامج  �سمن  كمتطوعني  دبي" 
وخربات  مــهــارات  تعلم  لهم  تكفل  نوعية 

وظيفية جيدة".

»الرقابة الغذائية« يكرم مربي الرثوة احليوانية 
امل�شاركني يف املنتدى العاملي لالبتكارات الزراعية 

•• اأبوظبي - الفجر

مبدينة  الرئي�سي  مقره  يف  مــوؤخــراً  الغائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  كــرم 
الفاعلة  مل�ساركتهم  الإمــارة  الــرثوة احليوانية يف  اأبوظبي، عدد من مربي 
يف  اأقيم  الــذي   2017 الزراعية  لالبتكارات  العاملي  املنتدى  فعاليات  يف 
20-21 مار�ض املا�سي، من خالل عر�سهم  اأبوظبي يف الفرتة  العا�سمة 
لأهم املبتكرات والتقنيات امل�ستحدثة يف جمال الزراعة والرثوة احليوانية، 
التنفيذي لقطاع الرثوة  املن�سوري املدير  حيث قام را�سد حممد ر�سا�ض 
وموظفي  قــيــادات  من  عــدد  بح�سور  املــربــني،  بتكرمي  بالإنابة  احليوانية 

اجلهاز.
تنمية  على  يحر�ض  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  اأن  املن�سوري  واأكــد 
اأبوظبي من  اإمارة  قطاع الرثوة احليوانية والزراعة و�سالمة الأغذية يف 
والنهو�ض  واملـــزارعـــني،  للمربني  اأنــواعــه  مبختلف  الــدعــم  تــقــدمي  خــالل 
ال�سوق املحلي  التناف�سية، وتر�سيخ مكانته يف  اإىل  املنتج الوطني  مب�ستوى 
ا�ستطاع خلق  الــرثوة احليوانية يف اجلهاز  اأن قطاع  اإىل  والإقليمي، لفتاً 
منظومة قادرة علي تقدمي اخلدمات البيطرية والإ�سراف الفني والتوعية 
لتقدمي  عالية  وتقنية  فنية  واإمكانيات  باأ�ساليب علمية حديثة  الإر�سادية 

اأف�سل رعاية بيطرية و�سحية للحيوان.
ومت خالل احلفل توزيع �سهادات التقدير على املربني، واأثنوا من جانبهم 
على جهود اجلهاز يف تعزيز التنمية وال�ستدامة يف قطاع الرثوة احليوانية، 
وحمالت  التوعوية  اللقاءات  تت�سمن  التي  املتنوعة  مبادراته  خــالل  من 
التح�سني واحلمالت التوعوية والإر�سادية التي ينفذها على مدار العام، 
عمليات  حول  املهمة  بالإر�سادات  وتزويدهم  القطاع  يف  العاملني  لتثقيف 
الرتبية والإنتاج احليواين، وما ينعك�ض عنها من اآثار اإيجابية يف حت�سني 

الإنتاج ورفع كفاءته.
ويعك�ض هذا التكرمي مدى اهتمام جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية بقطاع 
الرثوة احليوانية وتنميته وتطويره، والذي يعترب دعامة رئي�سية يف دعم 
ن�سبة  ورفع  الدخل،  م�سادر  تنويع  خالل  من  امل�ستدام  الوطني  القت�ساد 
�سحيا،  الآمــنــة  الوطنية  املحلية  الغذائية  املنتجات  من  الــذاتــي  الكتفاء 
وا�ستغالل املوارد الطبيعية املحلية على اأ�س�ض علمية واقت�سادية قادرة على 

املناف�سة وال�ستدامة. 

طالب وطالبات مدار�ص العني ينتظمون 
يف الدرا�شة مع بداية الف�شل الثالث

•• العني – الفجر:

اإجــازة منت�سف العام انتظم �سباح طالب وطالبات مدينة العني يف  عقب 
الثانوية حيث  املرحلة  نهاية  الأطفال وحتى  ريا�ض  ابتداء من  مدار�سهم 
بداية  مع  الدرا�سة  انتظام  على  واملعلمات  واملعلمني  املــدار�ــض  مديرو  اأكــد 

اليوم الدرا�سي مبا�سرة .
وقد اطماأنت القيادات الرتبوية مبكتب العني التعليمي على انتظام العملية 
التعليمية م�سرة اىل الدور الهام الذي ميكن ان يقوم به اأولياء الأمور من 
الآباء والأمهات يف توجيه اأبنائهم لغتنام الفر�سة يف التح�سيل الدرا�سي 
خا�سة يف الف�سل الدرا�سي الثالث الذي ياأتي حم�سلة للف�سلني الدرا�سيني 
الأول والثاين . ومن جانبهم اأكد اأولياء الأمور على توفر جميع العوامل 
التي ت�سهم يف اإجناح العملية التعليمية لت�سمل الكفاءات التعليمية اإ�سافة 

اإىل اخلدمات املقدمة.
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– القهوة  1
للونها  نظراً  الأ�سنان  ا�سفرار  م�سببات  اأكــرث  من  القهوة  ُتعد 
باإ�سافة  ين�سح  الأ�ــســنــان  على  اأثــرهــا  مــن  وللتخفيف  الــقــامت، 

كمية من احلليب اإليها.

– ال�شاي  2
الــقــهــوة، وخا�سة  تــاأثــر  الــ�ــســاي عــلــى الأ�ــســنــان  تــاأثــر  ي�سابه 
بالتخفيف  اخلــرباء  وين�سح  وا�سح،  ب�سكل  داكناً  يكون  عندما 

اإىل  والنتقال  ال�ساي  من 
ع�سبية  مـــ�ـــســـروبـــات 

اأكرث �سحية منه.

البل�شمي – اخلل   3
اخلل من املواد الغذائية الثقيلة التي ميكن اأن ت�سبب ا�سطباغ 
الأ�سنان، لكن ا�ستخدامه يف ال�سلطات، وو�سفات الطعام يخفف 

من تاأثره ال�سلبي.

– الكاري  4
عـــــــلـــــــى 

يحذرون  الأطــبــاء  اأن  اإل  لــلــكــاري،  ال�سهي  الطعم  مــن  الــرغــم 
من اأنه ميكن اأن ي�سبب ا�سفرار الأ�سنان، ويدرك الهنود هذه 
الأطعمة احلاوية على  اإىل  ال�سبانخ  احلقيقة لذلك ي�سيفون 

الكاري.

الطماطم – �شل�شة   5
تدخل �سل�سة الطماطم يف العديد من و�سفات الطعام، 
الأ�ــســنــان عند  لـــون  تــغــر  ت�سبب  اأن  اأنــهــا ميــكــن  اإل 
اأنــهــا حتــتــوي على  اإىل  بــالإ�ــســافــة  الإكــثــار منها، 
ن�سبة عالية من املواد احلم�سية امل�سببة لتاآكل 

الأ�سنان.

– التوت  6
يــعــد الــتــوت مــن الــفــواكــه املــفــيــدة؛ نظراً 
لحـــتـــوائـــه عــلــى نــ�ــســبــة عــالــيــة من 
الغذائية  والعنا�سر  الفيتامينات 
اأن  اإىل  للج�سم،  الــ�ــســروريــة 
تناول  يف  الــوحــيــدة  امل�سكلة 
كثيفة  ع�سارته  اأن  التوت 
تت�سبب  اأن  وميكن  الــلــون، 
ـــان بـــلـــون ل  ـــن ـــس بــ�ــســبــغ الأ�

يزول يف وقت ق�سر.

الغازية – امل�شروبات   7
امل�سكلة يف امل�سروبات الغازية اأن لونها 
اأنها  اإىل  بالإ�سافة  الأحيان،  معظم  يف  قامت 

متت�ض ب�سهولة من قبل الأ�سنان لتغر لونها ب�سكل تدريجي.

ال�شويا – �شل�شة   8
تــنــاول �سل�سة  الإمـــكـــان مــن  قـــدر  التخفيف  الــ�ــســروري  مــن 
اإن الأنواع  اإذ  باأ�سنان بي�ساء و�سحية؛  اإذا كنت ترغب  ال�سويا 
املتوفرة يف الأ�سواق منها ل ت�ستخدم ال�سويا املخمرة، بل تلجاأ 
اإىل  ال�سويا  بروتينات  اإ�سافة  طريق  عــن  الأرخــ�ــض،  للخيار 

الهيدروكلوريك، وهذه املواد الكيماوية �سارة بالأ�سنان.

– ال�شوندر  9
املفيدة  الغذائية  باملواد  الغنية  اللذيذة  الأطعمة  ال�سوندر من 
ي�سكل  الــدم،  ي�سبه  الذي  القامت  الأحمر  لونها  اأن  اإل  للج�سم، 
باللون  وت�سبغها  لونها  تغر  اأن  وميكن  الأ�سنان،  على  خطراً 

الأحمر.

اأبرزها منع �شرطان املرىء وعالج التهاب املفا�شل

تعـرفــوا علـــى فــوائــــد الفـــراولـــــة
اأن الفراولة هى  الفراولة من الفواكه اللذيذة التى توجد فى العديد من الأ�شواق حاليًا، وتتميز الفراولة باأنها تاأخذ �شكل القلب، كما 

الثمرة الوحيدة التى حتمل البذور خارجها بدل من الداخل. 
اأن الفراولة ميكنها تهدئة احلزن، واحلمى، واللتهاب، والتهاب احللق،  التى يف�شلها الرومان القدماء، ويعتقدون  الفراولة من الأطعمة 

وح�شى الكلى، واأمرا�س اأخرى كثرية.
فوائد الفراولة عديدة، لذلك ك�شف املوقع الطبي الأمريكي Organicfacts، عن 10 فوائد للفراولة، وت�شمل:

الأ�شنان ا�شفرار  اإىل  توؤدي  وم�شروبات  اأطعمة   9
حتتاج الأ�شنان للعناية الدائمة ملنع تكاثر البكترييا واجلراثيم امل�شببة للنخور فيها، وتلعب الأطعمة وامل�شروبات التي نتناولها 

دورًا هامًا يف ت�شكل النخور، وا�شفرار الأ�شنان، وفقدانها لبيا�شها وجمالها.
ومن ال�شروري تنظيف الأ�شنان ب�شكل يومي، وبعد كل وجبة طعام للتخل�س من بقايا الطعام، وحماية الأ�شنان من الت�شو�س، 

وخا�شة عند تناول بع�س الأطعمة التي ت�شكل خطرًا على �شحة الأ�شنان.
ويقدم موقع هيلثيان نات�شريال وورلد الإلكرتوين جمموعة من الأطعمة التي ت�شبب ا�شفرار الأ�شنان عند الإكثار منها.

املرىء �شرطان  متنع   1-
اأن الــفــراولــة تــقــلــل ٪80 من  كــ�ــســف بــحــث حــديــث 
غ�سون  فــى  املـــرىء  داخــل  ال�سرطان  خاليا  تطوير 

�ستة اأ�سهر.

والنقر�س املفا�شل  التهاب  تكافح   2-
تزيل  التى  لالأك�سدة  امل�سادة  باملواد  مليئة  الفراولة 
ال�سموم من اجل�سم، وبالتاىل تعمل فى الق�ساء على 
الأمرا�ض اللتهابية مثل التهاب املفا�سل والنقر�ض 

اإىل الأبد. 
بهذه  املرتبطة  واللتهابات  الأمل  تخفف  الفراولة 
املوجودة  احلـــرة  اجلــــذور  ت�سببها  الــتــى  الأمـــرا�ـــض 
اأن  داخل اجل�سم، حيث ك�سفت درا�سة علمية حديثة 
فى  منتظم  ب�سكل  الفراولة  تناولن  الالتى  الن�ساء 

الأ�سبوع لديهن م�ستويات اأقل من اللتهابات، 
وكانت اأي�ساً ٪144 اأقل عر�سة لرتفاع 

بروتني �سى التفاعلى )CRP( فى 
اأن اللتهاب  الدم، الذى يدل على 

عال.

تعزز   3-

اله�شم وحترق الدهون املخزنة
الـــفـــراولـــة مــلــيــئــة بــــالألــــيــــاف، الـــتـــى حتـــافـــظ على 
انــتــظــام حــركــة الأمـــعـــاء، كــمــا اأن الــفــراولــة حتتوى 
النــثــو�ــســيــانــني، ومـــ�ـــســـادات الأكـــ�ـــســـدة الــتــى تعطى 
الفراولة اللون الأحمر، وتعمل على خف�ض الدهون 
املخزنة اإىل اأن تعمل على حرق اأ�سرع بكثر مقارنة 

بتناول الأطعمة الأخرى.

للحوامل الأجنة  ت�شوهات  من  حتمى   4-
الـــفـــراولـــة غــنــيــة بــحــمــ�ــض الــفــولــيــك، الـــــذى يقلل 
ال�سرايني،  وت�سلب  الدموية  الأوعــيــة  اأمــرا�ــض  من 
وانخفا�ض الوظائف املعرفية، اإ�سافة اإىل اأنه يحمى 

الن�ساء من حدوث ت�سوهات فى احلمل.

العظام  �شحة  تعزز   5-
البوتا�سيوم،  عـــلـــى  حتــــتــــوى  الــــفــــراولــــة 
وهى   K وفــيــتــامــني  ــيــوم،  واملــاغــنــيــ�ــس

الفيتامينات املهمة لتعزيز العظام.

القلب  اأمرا�س  من  تقلل   6-
والأوعية الدموية

على  حتــــــتــــــوى  الـــــــفـــــــراولـــــــة 
تقلل  الــتــى  الـــفـــالفـــونـــويـــدات 
القلب  باأمرا�ض  الإ�سابة  خطر 
وارتفاع �سغط الدم عن طريق 
خف�ض الكول�سرتول ال�سار 
“LDL”، حيث اأظهرت 
اأولـــــئـــــك  اأن  ـــــة  ـــــس ـــــدرا� ال
يتناولون ثالث  الذين 
اأكرث  اأو  ح�س�ض 
الفراولة  مـــن 
كانوا  اأ�سبوعيا 
عر�سة  اأقـــــــــل 
لالإ�سابه بنوبة 
بن�سبة  قـــلـــبـــيـــة 

 .322٪

املناعة تقوى   7-
غنية  الـــــــفـــــــراولـــــــة 
)حواىل   C بفيتامني 
اجلرعة  مـــن   113٪
بها(  املــو�ــســى  الــيــومــيــة 
�سغط  يــخــفــ�ــض  الـــــــذى 
الدم اإىل امل�ستوى الطبيعى، 
ارتــــفــــاع �سغط  تـــطـــور  وميـــنـــع 

الدم، ويعزز املناعة.

الذاكرة وحت�شن  املخ  وظائف  تعزز   8-
الذى  والــيــود،   C فيتامني  على  الــفــراولــة حتــتــوى 
يحافظ على �سالمة اجلهاز الع�سبى وتعزيز وظائف 
املخ، كما اأن الفراولة حتتوى على مادة النثو�سيانني 
اأي�ساً التى حت�سن الذاكرة على املدى الق�سر ب�سكل 

كبر.

التجاعيد تزيل   9-
�سرورى  اأمــر  وهو  البيوتني،  على  حتتوى  الفراولة 
اأن  كما  والأظـــافـــر،  ال�سعر  �سحة  على  احلــفــاظ  فــى 

يالجيت�ض"  "حم�ض  على  اأيــ�ــســاً  حتتوى  الــفــراولــة 
املــ�ــســاد لــالأكــ�ــســدة، الـــذى يــعــزز الألـــيـــاف املــرنــة فى 

اجللد، ومينع ظهور ال�سيخوخة.

الدم �شغط  ارتفاع  متنع  الفراولة   10-
واملاغني�سيوم،  البوتا�سيوم،  على  حتتوى  الــفــراولــة 
اأي�ساً  ولكن  الــدم،  �سغط  ارتــفــاع  من  حتد  وبالتاىل 
حتــافــظ عــلــى مــ�ــســتــويــات الأوكــ�ــســجــني �سحية من 
خـــالل متــكــني الـــدم عــلــى الــتــدفــق الــثــابــت يف جميع 

اأنحاء اجل�سم.

لتجنب ال�شيدليات.. 5 م�شادر 
طبيعية للم�شادات احليوية

 
د خمت�سون اأن امل�سادات احليوية موجودة ب�سورة طبيعية يف عدة اأنواع   اأكَّ
عنا�سر  خم�سة  ‘‘theheartysoul‘‘ اإىل  موقع  واأ�سار  الأغذية،  من 

تتواجد فيها امل�سادات احليوية بكرثة:

– الع�سل:  1
يف  ت�سهم  ‘‘العكرب‘‘ التي  ومــادة  النحل،  لقاح  على  اخلــام  الع�سل  يحتوي 
تعزيز املناعة، واأثبت الع�سل فاعليته يف عالج ال�سعال املزمن لدى الأطفال، 

ف�ساًل عن اأنه ُي�سرع من عملية �سفاء تقرحات القدم ال�سكري.

الأوريجانو: – زيت   2
يــعــد زيـــت الأوريـــجـــانـــو مــن الــتــوابــل املــ�ــســتــخــدمــة يف الــطــهــو، وقـــد يكون 
م�سادات  على  لحتوائه  فاعاًل؛  والإنفلونزا  الــربد  موا�سم  يف  ا�ستخدامه 
اأن قطرات من زيت  الأطباء  واأو�سح  والفطريات،  للفرو�سات واجلراثيم 
الزعرت، اأو الزيتون، اأو اللوز تعالج اللتهابات الفطرية يف القدم الريا�سي، 

اأو ما يعرف بـ»�سعفة القدم«.

الهند: جوز  – زيت   3
م�ساد  اأنــه  كما  الطعام،  يف  ا�ستخدامه  عند  ال�سحية،  الدهون  من  يعترب 
اللوريك،  ذلــك:  يف  مبا  عــدة  دهنية  اأحما�ض  على  ويحتوي  للميكروبات، 

الكابريك، والكابريليك.

الثوم: – زيت   4
اللتهابات  �سد  ت�ستخدم  طبيعية  حيوية  مــ�ــســادات  على  الــثــوم  يحتوي 

الفطرية، وي�ستعمل كمادة مطهرة لالأمعاء، ويعالج الربد والإنفلونزا.

القنفذية: – نبات   5
ي�ستخدم نبات القنفذية يف عالج لدغات الثعابني؛ اإذ يحتوي على م�سادات 
ط ال�ستجابة املناعية يف اجل�سم، ول ُين�سح  للجراثيم والفرو�سات، وين�سِّ
بتناول ذلك النبات للوقاية من نزلت الربد والإنفلونزا، اإل اأنه ي�ستخدم 

يف عالج الأعرا�ض امل�ساحبة لعدوى اجلهاز التنف�سي.
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املال والأعمال

غرفة ال�شارقة تنظم ملتقى 
خورفكان القت�شادي الأول

•• ال�شارقة -وام: 

“ملتقى  اأبــريــل اجلــــاري   13 الــ�ــســارقــة يف  تنظم غــرفــة جتـــارة و�ــســنــاعــة 
خورفكان القت�سادي الأول” حتت عنوان “اإ�سهامات ومبادرات عام اخلر 
2017 “ يف اإطار �سعيها لتطوير مفاهيم ال�ستثمار يف امل�ساريع والفر�ض 
املتاحة وتعزيز تناف�سيتها واأثرها على منو وتطور اقت�ساد دولة الإمارات 

عامة.
اأو�سيانيك مبدينة خورفكان  ويهدف امللتقى الذي تقام فعالياته يف فندق 
اإىل ت�سليط ال�سوء على الفر�ض املتاحة لال�ستثمار يف اإمارة ال�سارقة خا�سة 
يف منطقتها ال�سرقية لتحقيق روؤية واإ�سرتاتيجية الغرفة يف دعم جمتمع 
الأعمال مبا يخدم اقت�ساد الإمارة وحتقيق اأعلى معدلت النمو يف جميع 

القطاعات.
وتدور حماور امللتقى حول اإ�سهامات ومبادرات عدد من الأجهزة احلكومية 
والجتماعية  والتعليمية  القت�سادية  املــجــالت  من  يف  العاملة  املخت�سة 
وانعكا�ساتها على تنمية وتطوير املجتمع املدين ب�سكل عام وعلى جمتمع 

الأعمال ب�سكل خا�ض.
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العوي�ض  �سلطان  اهلل  عبد  �سعادة  وقــال 
و�سناعة ال�سارقة اإن اأهمية هذا امللتقى تتمثل يف تزامنه مع عام اخلر يف 
دولة الإمارات وكونه ي�سكل بعدا اآخر يف تعزيز مفاهيم امل�سوؤولية املجتمعية 
ودور اجلهات احلكومية ومن�ساآت القطاع اخلا�ض يف تطبيق ون�سر مفاهيم 
الــعــمــل الــتــطــوعــي يف الإمـــــارة 
واخلدمات  ممار�ساته  وتعزيز 
املرتبطة به من خالل ح�سور 
ورجال  امل�سوؤولني  من  العديد 
واأ�سحاب  الأعـــمـــال  و�ــســيــدات 
ذلك  يف  مبا  املختلفة  امل�ساريع 

اأ�سحاب امل�ساريع الريادية.
من  نخبة  امللتقى  يف  ويتحدث 
اخلرباء وامل�سوؤولني يف اجلهات 
امل�ساركة يف هــذا احلــدث الذي 
تـــ�ـــســـهـــده مـــديـــنـــة خـــورفـــكـــان 
ويــحــظــى بــاهــتــمــام الــكــثــر من 
ذوي الخت�سا�ض والأعمال يف 
الدولة والذي يعد دافعا لقطاع 
واملتو�سطة  ال�سغرة  امل�ساريع 
الأداء  دعم  ودور حمــوري يف  ثقل  القطاع من  لهذا  ملا  الريادية  وامل�ساريع 
القت�سادرية  والنه�سة  ال�ستثمارية  احلركة  ودفــع  لــالإمــارة  القت�سادي 

التي ت�سهدها ال�سارقة.
و�سناعة  جتـــارة  لغرفة  افتتاحية  كلمة  امللتقى  اأعــمــال  جـــدول  ويت�سمن 
ال�سارقة يليها جل�سة رئي�سية بعنوان “اإ�سهامات ومبادرات ال�سركاء يف عام 
لعام  املحلية  واللجنة  القت�ساد  وزارة  عن  ممثلون  فيها  اخلر” يتحدث 
ال�سارقة وجامعة  التنمية القت�سادية يف  ال�سارقة ودائــرة  اإمــارة  اخلر يف 
ختامية  جل�سة  ثم  ال�سارقة..  وغرفة  اخلرية  ال�سارقة  وجمعية  ال�سارقة 

لتكرمي امل�ساركني يف امللتقى.

انطالق الدورة اخلام�شة مللتقى الفجرية 
الدويل لل�شخور ال�شناعية 18 اأبريل

•• الفجرية -وام:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�ض 
الدوىل  الفجرة  مللتقى  اخلام�سة  الــدورة  تنطلق  الفجرة  حاكم  الأعلى 
بفندق  اجلــاري  اأبــريــل   20 اإىل   18 من  الفرتة  فى  ال�سناعية  لل�سخور 

نوفتيل الفجرة حتت �سعار “مواردنا خر مل�ستقبلنا “ .
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي عقده �سعادة حممد �سيف الأفخم 
مقر  فى  ام�ض  الفجرة  فى  الطبيعية  للموارد  الفجرة  موؤ�س�سة  مدير 

املوؤ�س�سة بالديوان الأمري بالفجرة .
و يعقد امللتقى اخلام�ض لل�سخور ال�سناعية والتعدين بالتعاون والتن�سيق 

مع وزارة الطاقة واملنظمة العربية للتنمية ال�سناعية و التعدين .
م�ساركة  متزايدة  دولية  اأهمية  �سنويا  يكت�سب  بات  الــذي  امللتقى  ويحظى 
فعالة بعدما اأكدت اأكرث من 20 دولة عربية واأجنبية م�ساركتها يف اأعماله 
. ويطرح خالل امللتقى اأكرث عن 40 ورقة عمل تناق�ض م�ستجدات قطاع 
التعدين واملحاجر مب�ساركة اأكرث من األف خبر وخمت�ض من دول العامل 
ف�سال عن اأكرث من 25 م�ساركا حمليا ودوليا يف اأجنحة املعر�ض امل�ساحب 

له.
 “ مل�ستقبلنا  “ مـــواردنـــا خــر  �ــســعــار  امللتقى يف دورتــــه اخلــامــ�ــســة  ويــحــمــل 
العاملة  الــعــاملــيــة  الــ�ــســركــات  كــربيــات  مــن  خمت�سني  ممثلني  وي�ستقطب 
 “ امل�ستقبل  ا�ست�سراف   “ وتت�سدر  والتعدين  الطبيعية  املـــوارد  قطاع  يف 

و”ا�ستدامة املوارد الطبيعية” املو�سوعات التي �سيناق�سها امل�ساركون .
بالن�سبة  امللتقى  اأهمية  اإىل  الأفــخــم  �سيف  حممد  املهند�ض  �سعادة  واأ�ــســار 
رائج  بن�ساط  ت�سمح  حتتية  وبنية  خامات  من  حتويه  ملا  الفجرة  لإمـــارة 

انعك�ض يف قيام �سناعات تعدينية و�سخرية مهمة وناجحة .
الإ�ستثمار  جمــال  يف  نوعية  اآفـــاق  فتح  امللتقى  مــن  الــهــدف  اأن  اإىل  ولــفــت 
الأر�ض  علوم  جمــال  يف  والـــدويل  الفني  التعاون  اأطــر  وتفعيل  التعديني 

وتنمية الرثوات املعدنية .

حاكم راأ�ص اخليمة ي�شتقبل
 وزير القت�شاد النغويل

•• راأ�س اخليمة -وام: 

�سقر  بــن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
الــقــا�ــســمــي عــ�ــســو املــجــلــ�ــض الأعـــلـــى حــاكــم راأ�ــــض 
اخليمة يف ق�سر �سموه يف مدينة �سقر بن حممد 
ام�ض معايل ابراهاو غورجيل وزير القت�ساد يف 
جمهوري انغول يرافقه ال�سيد كارلو�ض �ساردينها 
ديا�ض القائم بالأعمال يف �سفارة جمهورية انغول 
لدى الدولة والوفد املرافق له الذي يزور البالد 

حاليا.

ورحــــب �ــســمــوه خـــالل الــلــقــاء بــالــوزيــر ال�سيف 
القت�سادية  اجلــــوانــــب  مــعــه  �ــســمــوه  ..وبــــحــــث 
وال�ستثمارية و�سبل تعزيز التعاون القائم ملا فيه 

م�سلحة البلدين ال�سديقني.
�سقر  بــن  حممد  بــن  �سقر  ال�سيخ  اللقاء  ح�سر 
رئي�ض  النعيمي  عبيد  يو�سف  و�سعادة  القا�سمي 
اإدارة غرفة جتارة و�سناعة راأ�ض اخليمة  جمل�ض 
و�سعادة حممد احمد الكيت امل�ست�سار يف الديوان 
نائب  الطنيجي  عبيد  احــمــد  و�ــســعــادة  المـــري 

مدير عام دائرة التنمية القت�سادية.

م�شيدًا بدعم حاكم راأ�س اخليمة و�شاكرًا ا�شت�شافة الإمارات للعمومية

احتاد الكيميائيني اخلليجي يوؤكد �شعيه يف تطوير ال�شناعات الكيميائية ونقل التكنولوجيا احلديثة

الكرمية  ال�ست�سافة  خــالل  مــن  جتلى 
لجـــتـــمـــاع اجلــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة غر 
براأ�ض  انعقد  والـــذي  لــالحتــاد  الــعــاديــة 
الخر  �سموه  ا�ستقبال  وخالل  اخليمة 
الثامن  العاملي  املوؤمتر  وفــد  �سمن  لهم 

ع�سر للكيمياء.
الكيميائيني  احتـــاد  اأن  العتيبي  واأكــــد 
اأنه  اإل  اإنــ�ــســاءه  حــداثــة  رغــم  اخلليجي 
يحقق الأهداف املر�سومة حتى اللحظة 
بدعم  ومتينة  ثابتة  بخطى  ي�سر  وهــو 

الــكــيــمــيــائــيــني اخلــلــيــجــيــني و�سوف  مــن 
يف  العلمي  البحث  حركة  بدعم  ي�ساهم 
من  يتمكن  حتى  الكيميائية  املــجــالت 
ال�سناعات  تطوير  يف  كــامــاًل  دوره  اأداء 
ونقل  اخلــــلــــيــــج  بــــــــدول  الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة 
التكنولوجيا احلديثة اإليها، مع الإ�سهام 

يف خلق مبتكرات كيميائية جديدة. 
الكيميائيني  العام لحتــاد  الأمــني  لفتاً 
الحتاد  اأهــــداف  مــن  اأنـــه  اإىل  اخلليجي 
التعليم  بـــــرامـــــج  لـــتـــطـــويـــر  الـــ�ـــســـعـــي 

الـــكـــيـــمـــيـــاء، وكـــذلـــك  والـــــتـــــدريـــــب يف 
واعتمادات  برامج تخ�س�سية  ا�ستحداث 
مهنية متعددة يف الكليات واملعاهد التي 
الكيمياء مع تطويرها  بها علوم  تدر�ض 
الــــربامــــج احلديثة  مـــع  يــتــمــا�ــســى  مبـــا 
املــتــقــدمــة، وكذلك  الـــــدول  املــمــاثــلــة يف 
مع  العالية  الكيميائية  الكفاءات  توفر 
حــث اجلــهــات املــ�ــســوؤولــة بــــدول جمل�ض 
كافة  تــوفــر  اخلــلــيــجــي  على  الــتــعــاون 
الإمكانيات التي ت�سمن ذلك م�ستعر�ساً 

وخا�سة  القت�سادية  القطاعات  م�ساهمة 
املحلي  الــــنــــاجت  يف  مــنــهــا  الــنــفــطــيــة  غــــر 
م�سارات  اأن  وقـــــال  لــــالإمــــارة.  الإجــــمــــايل 
اأبوظبي  اإمــــــارة  يف  القــتــ�ــســاديــة  الــتــنــمــيــة 
خـــالل الــ�ــســنــوات املــا�ــســيــة متــيــزت بتوجيه 
�سلعية  اأنــ�ــســطــة  نــحــو  �سخمة  ا�ــســتــثــمــارات 
الدخل  تنويع م�سادر  اإىل  وخدمية و�سول 
القومي واإيجاد قاعدة اإنتاجية تكون دعامة 
حكومة  اأن  اإىل  واأ�ــســار  التنمية.  عمليات  يف 
امل�ساركة  قاعدة  تو�سيع  يف  جنحت  اأبوظبي 
التنموية  الــعــمــلــيــات  يف  اخلـــا�ـــض  لــلــقــطــاع 
الإنــتــاجــيــة وتــوفــر اخلــدمــات الــتــي ت�سهم 
لإعطاء  وذلك  القت�سادي  الن�ساط  يف منو 
الـــــدور املــنــا�ــســب الــــذي ميــكــن اأن يــقــوم به 
اأن اخلطط  مــو�ــســحــا  اخلـــا�ـــض..  الــقــطــاع 
وال�سرتاتيجيات التي تبنتها اإمارة اأبوظبي 
لال�ستثمارات  متعاظما  دورا  تر�سم  موؤخرا 
التنمية  م�سروعات  يف  والأجــنــبــيــة  املحلية 
واأنواعها.  اأحجامها  مبختلف  امل�ستقبلية 

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

اأ�ــــســــاد �ـــســـعـــادة الأمـــــــني الــــعــــام لحتــــاد 
الكيميائيني اخلليجي الكيميائي جمال 
الالحمدود  بالدعم  العتيبي  نا�سر  بن 
وا�ساتذة  وخـــرباء  علماء  يحظاه  الـــذي 
الــ�ــســمــو ال�سيخ  الــكــيــمــيــاء مـــن �ــســاحــب 
�سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�ض 
العلى حاكم راأ�ض اخليمة وقادة املنطقة 
وبجهود اجلمعية الإماراتية الكيميائية 
وتاأ�سي�ض  تكوين  يف  الفاعلة  وم�ساركتها 
احتــــاد الــكــيــمــيــائــيــني اخلــلــيــجــي والـــذي 

�سيقوم  التي  والأعمال  الحتاد  اأولويات 
بتنفيذها.

الكيميائيني  احتــاد  اأن  بالذكر  اجلــديــر 
الثالث  يــوم  الكويت  يف  اأ�سهر  اخلليجي 
مـــن يــونــيــو املــا�ــســي بــعــ�ــســويــة كــــٍل من 
اجلــمــعــيــات الــكــيــمــيــائــيــة يف الإمـــــــارات 
وال�سعودية  والـــبـــحـــريـــن  والــــكــــويــــت 
اأن  على  لالحتاد  لحقاً  قطر  وان�سمت 
الإنتهاء من  تن�سم  �سلطنة عمان حال 

اإن�ساء جمعيتها الكيميائية العمانية.

الوحيد  املحرك  يعد  النفط مل  اأن  واأ�ساف 
لقت�ساد اأبوظبي، واإىل جانب اأهمية النفط 
بــالــنــ�ــســبــة لقــتــ�ــســاد اإمــــــارة اأبـــوظـــبـــي، فاإن 
الإمارة تتبنى ا�سرتاتيجية طموحة لتنويع 
القاعدة القت�سادية وم�سادر الدخل نظرا 
الأ�سواق  يف  الــنــفــط  اأ�ــســعــار  لــه  تتعر�ض  ملــا 

العاملية من تقلبات كبرة.
والقطاعات  الأنـــ�ـــســـطـــة  اأن  اإىل  مـــ�ـــســـرا 
بنحو  اأ�سهمت  النفطية  غــر  القت�سادية 
%69.5 يف الناجت املحلي الإجمايل لإمارة 
اأبــوظــبــي بــالأ�ــســعــار اجلــاريــة خـــالل الربع 
اأ�سهمت  بــيــنــمــا   2016 عـــام  مـــن  الأخـــــر 
الأن�سطة والقطاعات النفطية بنحو 30.5 
% فقط. وقال ان هذا التطور الكبر الذي 
�سهدته الأن�سطة والقطاعات غر النفطية 
بذلتها  التي  املكثفة  اجلــهــود  حجم  يعك�ض 
اإمارة اأبوظبي يف م�سرتها التنموية لتنويع 

القاعدة القت�سادية..
واآفــــاق  واقــــع  قــــراءة يف  اأي  اأن  اإىل  مــ�ــســرا 
اأن هذا  تـــوؤكـــد  اأبـــوظـــبـــي  اإمـــــــارة  اقــتــ�ــســاد 
القت�ساد الذي قطع اأ�سواطا بعيدة يف النمو 
واأحرز درجة كبرة من التطور والتنوع يف 
اإىل  غ�سون فرتة ق�سرة يتحرك من قوة 
ت�ستفيد  حكيمة  اإدارة  تــوفــر  ظــل  يف  قـــوة 
من التجارب املا�سية يف �سعيها اإىل حتقيق 

ال�ستغالل الأمثل للفر�ض املتاحة.
مـــن جــانــبــه اأكــــد �ــســعــادة خــلــيــفــة بـــن �سامل 
القت�سادية  التنمية  دائرة  وكيل  املن�سوري 
توؤكد  الأرقــــــام  هـــذه  اأن  بــالإنــابــة  ابــوظــبــي 
واخلطط  امل�ستقبلية  الـــروؤى  �سحة  مــدى 
ال�سرتاتيجية التي تنتهجها حكومة اإمارة 
اأبوظبي يف حتقيق اأهــداف وحمــددات روؤية 
اإىل  الرامية   2030 القت�سادية  اأبوظبي 
بــنــاء اقــتــ�ــســاد مــ�ــســتــدام مـــن خـــالل تعزيز 

اأهــم مالمح  اإن  الــدائــرة  وقــال �سعادة وكيل 
الربامج التنموية لإمارة اأبوظبي تتمثل يف 
تعظيم فعالية الأداء القت�سادي من خالل 
املتاحة  املــاديــة  لــلــمــوارد  الأمــثــل  التوظيف 
قطاعات  يف  الــهــيــكــلــي  الــــتــــوازن  لــتــحــقــيــق 
الإنتاجي  التنوع  ل�سالح  املحلي  القت�ساد 
وزيـــــــــادة الإنـــتـــاجـــيـــة وتـــرقـــيـــة اخلـــدمـــات 
البنى  اأداء  م�ستوى  ورفــع  وبناء  وجودتها، 
املنظمة  والإجــرائــيــة  والقانونية  املوؤ�س�سية 
لالنفتاح  تر�سيخا  القــتــ�ــســاديــة  لــلــحــركــة 
ملوقع  اخلــا�ــض  الــقــطــاع  ودفـــع  وال�سفافية، 
ومتكينه  ال�ساملة  التنمية  قيادة  يف  متقدم 
القت�سادية،  الأن�سطة  كل  يف  الإ�سهام  من 
اخلا�ض  القطاع  �سراكات  وحتفيز  وت�سهيل 
مركز  تقرير  وح�سب  الأجنبي.  مع  املحلي 
الأن�سطة  اأ�سهمت  فقد  ابوظبي  الحــ�ــســاء 
النفطية  غـــر  القــتــ�ــســاديــة  والــقــطــاعــات 
بنحو %69.5 يف الناجت املحلي الإجمايل 
لإمــــارة اأبــوظــبــي بــالأ�ــســعــار اجلــاريــة خالل 
بينما   2016 عـــــام  مــــن  الأخـــــــر  الــــربــــع 
النفطية  والــقــطــاعــات  الأنــ�ــســطــة  اأ�ــســهــمــت 
التقرير  يف  وجـــاء  فــقــط.   30.5% بنحو 
ان القيمة امل�سافة لالأن�سطة غر النفطية 
ارتــفــعــت خــــالل الـــربـــع الخــــر مـــن العام 
�سهدت  فــيــمــا   %  2.0 بــنــ�ــســبــة  املـــا�ـــســـي 
النفطية  لالأن�سطة  امل�سافة  القيمة  ارتفاع 
اأن  اإىل  الــتــقــريــر  وا�ــســار   .  4.3% بن�سبة 
الأن�سطة  م�ساهمة  يف  الطفيف  النخفا�ض 
الإجمايل  املحلي  الــنــاجت  يف  النفطية  غــر 
% خالل   70.1 بــالأ�ــســعــار اجلـــاريـــة مــن 
2015 لت�سل اإىل  الــربــع الــرابــع مــن عــام 
69.5 % يف الربع الرابع من عام 2016 
امل�سافة  الــقــيــمــة  يف  الرتــــفــــاع  اىل  يـــعـــود 
لالأن�سطة النفطية بالأ�سعار اجلارية وذلك 

•• اأبوظبي-وام:

الإجمايل  املــحــلــي  الـــنـــاجت  قــيــمــة  ارتــفــعــت 
بــالأ�ــســعــار اجلــاريــة لإمــــارة اأبــوظــبــي خالل 
الــربــع الـــرابـــع مــن الــعــام املــا�ــســي 2016 
من  نف�سه  الــربــع  مــع  مقارنة   6% بن�سبة 
2015 يف حــني ارتــفــع الــنــاجت املحلي  عــام 
الفرتة  خــالل  الثابتة  بالأ�سعار  الإجــمــايل 
هذا  ويــــعــــزي   .%  3.1 بــنــ�ــســبــة  نــفــ�ــســهــا 
الرتفاع يف الناجت املحلي الجمايل لالإمارة 
الـــعـــام املا�سي  الـــربـــع الخـــــر مـــن  خــــالل 
ب�سكل كبر اإىل الرتفاع يف القيمة امل�سافة 
لالأن�سطة النفطية بن�سبة %8 ويف الوقت 
لالأن�سطة  امل�سافة  القيمة  ارتفعت  نف�سه 
ذلك  جــاء   .5.1% بن�سبة  النفطية  غــر 
اأبــوظــبــي عن  يف تقرير مــركــز الإحــ�ــســاء - 
الأو�ساع  تـــطـــورات  حـــول  مهمة  تــقــديــرات 
الربع  اأبوظبي خالل  اإمــارة  القت�سادية يف 
الأخـــــــر مــــن الــــعــــام املـــا�ـــســـي حـــيـــث ت�سر 
منوا  هــنــاك  اأن  اإىل  التف�سيلية  املــعــطــيــات 
كبرا يف الأن�سطة والقطاعات القت�سادية 
النفطية وغر النفطية. واأكد �سعادة بطي 
اأحـــمـــد حمــمــد بـــن بــطــي الــقــبــيــ�ــســي مدير 
عــام مــركــز الإحــ�ــســاء - اأبــوظــبــي اأن الناجت 
املوؤ�سرات  اأهــم  اأحــد  يعد  الإجــمــايل  املحلي 
تطوير  يف  تـــ�ـــســـاعـــد  الـــتـــي  القـــتـــ�ـــســـاديـــة 
القرارات  واتــخــاذ  القت�سادية  ال�سيا�سات 
الــ�ــســائــبــة واملــقــارنــات املــعــيــاريــة مبــا يخدم 

م�سلحة الإمارة ورفاهية املجتمع.
م�سرا اإىل اأن نتائج الربع الأخر من عام 
2016 تعك�ض �سورة وا�سحة لقوة اقت�ساد 
اإمـــــارة اأبــوظــبــي وا�ـــســـتـــقـــراره.. كــمــا تعطي 
تعزيز  باجتاه  وتدفع  كبرة  تناف�سية  ميزة 

جاذبيته لال�ستثمار املحلي والأجنبي.

النفط  واإنتاج  اأ�سعار  من  كل  ارتفاع  نتيجة 
خالل الربع الرابع من العام املا�سي مقارنة 
بالربع نف�سه من عام 2015 . ويف ال�سياق 
اأو�سح تقرير مركز الح�ساء ابوظبي  ذاته 
باأن ن�سبة م�ساهمة الأن�سطة غر النفطية 
يف الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة 
الربع  % يف   50.2 اي�سا لتبلغ  انخف�ست 
 %  50.8 2016 مقارنة  الرابع من عام 
2015. وارجع  يف الــربــع الــرابــع مــن عــام 
ارتفاع  ابــوظــبــي  تــقــريــر مــركــز الحــ�ــســاء 
القطاعات  ح�سب  الإجــمــايل  املحلي  الناجت 
 6% بن�سبة  اجلــاريــة  بــالأ�ــســعــار  املوؤ�س�سية 
2016 مقارنة  الــرابــع مــن عــام  الــربــع  يف 
، اىل ارتفاع   2015 بالربع نف�سه من عام 
الــقــيــمــة املــ�ــســافــة لــقــطــاع املــ�ــســروعــات غر 

املالية بن�سبة 6.0%.
كما ارتفعت القيمة امل�سافة لقطاع الأن�سطة 
 4.6% بن�سبة  الــتــاأمــني  واأنــ�ــســطــة  املــالــيــة 
لكل  امل�سافة  القيمة  ارتفاع  اىل  بالإ�سافة 
املعي�سية ك�ساحب  الأ�سر  اأن�سطة  من قطاع 
والـــدفـــاع  الـــعـــامـــة  الإدارة  وقـــطـــاع  عـــمـــل، 
بن�سبتي  الإجــبــاري  الجتماعي  وال�سمان 
% على التوايل يف الربع  % و7.7   8.3
بالربع  مــقــارنــة   2016 عـــام  مــن  الـــرابـــع 

نف�سه من العام املا�سي.
تــقــريــر مــركــز الح�ساء  او�ــســح  وبــاملــقــابــل 
الإجمايل  املحلي  الناجت  ارتفاع  اإن  ابوظبي 
ح�سب القطاعات املوؤ�س�سية بالأ�سعار الثابتة 
الــرابــع مــن عام  الــربــع  % يف   3.1 بن�سبة 
عام  مــن  نف�سه  بــالــربــع  مــقــارنــة   2016
امل�سافة  القيمة  ارتفاع  اىل  يعود   2015
 3.7 بن�سبة  املالية  غر  امل�سروعات  لقطاع 
% يف الربع الرابع من عام 2016 مقارنة 

بالربع نف�سه من العام ال�سابق.

خالل م�شاركتها يف معر�س الإمارات للوظائف 2017

»اقت�شادية دبي« تبحث عن الكفاءات الوطنية مبختلف املراحل التعليمية 
علياء اأهلي: 180 برناجما لتاأهيل وتدريب موظفي اقت�شادية دبي وموؤ�ش�شتها يف 2017

»اإح�شاء اأبوظبي«: 69.5 % م�شاهمة الأن�شطة غري النفطية يف الناجت املحلي لالإمارة

•• دبي-الفجر: 

وموؤ�س�ساتها  دبــــي  اقــتــ�ــســاديــة  اأعــلــنــت 
عـــن مــ�ــســاركــتــهــا يف مــعــر�ــض الإمــــــارات 
2017 حتــت مــظــلــة دائـــرة  لــلــوظــائــف 
املــقــام يف  دبــي  الب�سرية حلكومة  املـــوارد 
مركز دبي الدويل للموؤمترات واملعار�ض 
اأبريل   11 اإىل   9 خالل الفرتة ما بني 
اقــتــ�ــســاديــة دبـــي يف  وتــ�ــســارك   .2017
وبحثاً  الواعدة  باملواهب  اإمياناً  املعر�ض 
عن الكفاءات واأ�سحاب اخلربة املواطنني 

من خمتلف املراحل التعليمية.
دبي مبعر�ض  اقت�سادية  م�ساركة  وتاأتي 
اإطـــار  2017 يف  لــلــوظــائــف  الإمــــــارات 
الهادفة  الإمـــارة  جهود  بدعم  التزامها 
الــفــر�ــســة لاللتقاء  واإتـــاحـــة  لــلــتــوطــني، 
مـــن مواطني  الــعــمــل  عـــن  بــالــبــاحــثــني 
العمل،  مـــيـــدان  يف  لـــلـــدخـــول  الــــدولــــة 
وتعريفهم بالربامج التي ت�ساعدهم على 

تويل مهام العمل بكفاءة ومهنية عالية، 
الـــكـــوادر ل�سغل  اإعــــداد هـــذه  اإىل جــانــب 

مواقع قيادية يف املوؤ�س�سات املختلفة.
اأهلي،  علياء  قالت  مت�سل،  نحو  وعلى 
الــتــخــطــيــط والــتــوظــيــف يف  اأول  مــديــر 
اقت�سادية  حتــر�ــض  دبــــي:  اقــتــ�ــســاديــة 
املواطنة  الــكــفــاءات  تــوظــيــف  دبـــي عــلــى 
مـــن خمــتــلــف املـــراحـــل الــتــعــلــيــمــيــة، اإىل 
اخلريجني  مــن  عــدد  ا�ستقطاب  جــانــب 
بالعمل  اجلدد وذوي اخلربة لاللتحاق 
وذلك  وموؤ�س�ساتها،  دبــي  اقت�سادية  يف 
لإتاحة الفر�سة جلميع املواطنني للعمل 
من  بـــدًء  الإداريـــــة  امل�ستويات  جميع  يف 
العليا  املراحل  وحتى  املتدنية  الوظائف 
اإىل رفع  القيادية. ونطمح  الوظائف  اأو 
القيادية والفنية  الوظائف  التوطني يف 
الــتــوطــني يف  ن�سبة  بلغت  حــيــث  الــعــلــيــا، 
للعام   92.7% الــقــيــاديــة  الـــوظـــائـــف 
العام  ي�سهد  اأن  املتوقع  ومــن   ،2016

لت�سكل  الــفــئــة  هـــذه  يف  منــــواً   2017
.  95%

دبي  اقت�سادية  تعمل  علياء:  واأ�ــســافــت 
جنباً اإىل جنب مع القطاعات والإدارات 
وخربات  مــهــارات  �سقل  عــلــى  املختلفة 

املــواطــنــني، وذلـــك مــن خــالل جمموعة 
العمل  وور�ـــض  التدريبية  الــربامــج  مــن 
م�سرتهم  يف  املـــوظـــفـــني  تـــخـــدم  الـــتـــي 
الـــعـــام. وخ�س�ست  مــــدار  عــلــى  املــهــنــيــة 
لتدريب  برناجماً   165 دبي  اقت�سادية 
 ،2016 الـــعـــام  يف  الــوطــنــيــة  الــــكــــوادر 
بـــرنـــاجمـــا يف   180 نـــحـــو  وتــخــ�ــســ�ــض 
لتاأهيل وتدريب موظفي   2017 العام 

اقت�سادية دبي وموؤ�س�ساتها.
الــتــدريــبــيــة اجلانب  الــــــدورات  و�ــســمــلــت 
الــتــخــ�ــســ�ــســي والـــ�ـــســـلـــوكـــي والــــربامــــج 
اإىل جانب عــدد من  والقيادية  الإداريـــة 
اللغة  الــتــطــويــريــة يف جمـــال  الــــــدورات 

واملهارات الوظيفية.
ترحب  دبي  اقت�سادية  اأن  علياء  واأكــدت 
�سواء كان  العمل،  بالباحثني عن فر�ض 
اأو  التوظيف  ذلــك خــالل فــرتة معر�ض 
الإمارات  معر�ض  معتربة  الــعــام،  �سائر 
هاماً  �ــســنــويــاً  حــدثــاً  مبــثــابــة  للتوظيف 

الــوظــائــف من  الباحثني عــن  لجــتــذاب 
املواهب  وذوي  اجلـــدد  اخلــريــجــني  فــئــة 
بــاعــتــبــاره من�سة  املــتــمــيــزة،  واخلـــــربات 
تــ�ــســم كـــافـــة الـــوظـــائـــف الـــ�ـــســـاغـــرة يف 
خمــتــلــف املـــجـــالت �ـــســـواء كــــان ذلــــك يف 

القطاع احلكومي اأو اخلا�ض.
وقـــالـــت عــلــيــاء: ميــثــل احلــــدث فر�سة 
لـــعـــر�ـــض المـــــتـــــيـــــازات الـــوظـــيـــفـــيـــة يف 
اقــتــ�ــســاديــة دبـــي ومــوؤ�ــســ�ــســاتــهــا، وتظهر 
مــتــو�ــســط خدمة  اأن  الــدرا�ــســات  اأحــــدث 
املوظفني يف اقت�سادية دبي وموؤ�س�ساتها 
ل يقل عن 10 �سنوات، الأمر الذي يدل 
لال�ستقرار  جذابة  العمل  بيئة  اأن  على 
الـــتـــحـــاور مع  اإىل  الــوظــيــفــي. ونــ�ــســعــى 
اجلــــيــــل اجلـــــديـــــد مـــــن الـــــراغـــــبـــــني يف 
الــتــي تتالءم  الــوظــائــف  احلــ�ــســول على 
ببيئة  والتعريف  العلمية،  وموؤهالتهم 
لهم حتقيق  تكفل  التي  املوؤ�س�سي  العمل 
طموحاتهم وتطلعاتهم ومنوهم املهني.
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املال والأعمال

اأ�شواق املال الإماراتية تنتظر اإف�شاح 3 بنوك 
عن بياناتها املالية الربعية الأ�شبوع اجلاري

•• اأبوظبي-وام:

املالية  بياناتها  الإف�ساح عن  اإدارتها  نية جمال�ض  بنوك عن  اأعلنت ثالثة 
عن الربع الأول من العام 2017 خالل هذا ال�سبوع مد�سنة بذلك مو�سم 
اف�ساح ال�سركات عن ميزانياتها ح�سب التعليمات ال�سادرة عن هيئة الأوراق 
املالية وال�سلع . �سملت القائمة بنك دبي الإ�سالمي بالإ�سافة لبنك امل�سرق 
وبنك الإحتاد الوطني املدرج يف �سوق العا�سمة . ويف ظل اإنتظار املتداولني 
اجلاري  العام  من  الأول  للربع  املالية  بياناتها  عن  ال�سركات  اف�ساح  لبدء 
فقد �سيطر الهدوء على تعامالت اأ�سواق املال الإماراتية مع بداية تعامالت 
الأ�سبوع . وبرغم الهدوء الذي �سيطر على التعامالت اإل اأن بع�ض الأ�سهم 
انتقائية  م�سرتيات  مــن  بدعم  ربحية  على  الإغـــالق  يف  جنحت  القيادية 
بنك  �سهم  �سعد  فيما  درهــم   7.49 اإىل  اعــمــار  �سهم  واإرتــفــع  ا�ستهدفتها 
الإمارات دبي الوطني اىل 8.29 درهم وك�سب �سهم ماركة اأكرث من 4% 
اإىل  ات�سالت  اإرتفع �سهم  اأبوظبي  . ويف �سوق  1.26 درهم  بالغا م�ستوى 
18.20 درهم يف اليوم نف�سه الذي تعقد فيه اجلمعية العمومية اجتماعا 
العام  املوؤ�سر  كان   .  2016 العام  والتوزيعات عن  املالية  البيانات  لإقــرار 
حمدود  برتاجع  نقطة   3554 م�ستوى  عند  اأغلق  قد  املــايل  دبــي  ل�سوق 
ن�سبته %0.32 فيما انخف�ض املوؤ�سر العام ل�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
متما�سكة  املوؤ�سرات  تــزال  ل  وبذلك  نقطة   4591 اإىل   0.52% بن�سبة 
ح�سب معيطات التحليل الفني وميكنها العودة ل�ستئناف ال�سعود مبجرد 
نحو  ال�سوقني  يف  املربمة  ال�سفقات  قيمة  وبلغت   . التداول  �سهية  حت�سن 
375 مليون درهم وو�سل عدد الأ�سهم املتداولة 293 مليون �سهم نفذت 

من خالل 4774 �سفقة .

مليار درهم القيمة ال�شوقية لأ�شهم   91.3
الأجانب يف الأ�شواق الإماراتية خالل مار�ص

•• اأبوظبي-وام:

بلغت القيمة ال�سوقية لالأ�سهم اململوكة لالأجانب يف اأ�سواق املال الإماراتية 
 11.4% 91.3 مليار درهم ت�سكل ما ن�سبته  املا�سي  خالل �سهر مار�ض 
ذاتها  الفرتة  يف  املتداولة  ال�سركات  ل�سهم  ال�سوقية  القيمة  اإجمايل  من 

والبالغة 799.4 مليار درهم تقريبا.
وح�سب اأحدث الإح�سائيات الر�سمية فقد بلغت القيمة ال�سوقية لالأ�سهم 
التي تعود ملكيتها للمواطنني 708.2 مليار درهم يف 112 �سركة وطنية 
اأبوظبي ودبي املاليني . ويف التفا�سيل اخلا�سة مبلكية  مدرجة يف �سوقي 
جميع الأجانب على م�ستوى الأ�سواق فقد بلغت الأ�سهم التي ميلكونها يف 
55.5 مليار درهم يف حني بلغت ب�سوق اأبوظبي لالأوراق  �سوق دبي املايل 
املالية 35.8 مليار درهم . و ك�سف حتليل لوكالة اأنباء الإمارات اأن الأجانب 
من غر العرب ما زالــوا يت�سدرون القائمة من حيث قيمة الأ�سهم التي 
متلكونها و بلغت يف ال�سوقني 59.85 مليار درهم تقريبا منها 36.35 
اأبوظبي  23.5 مليار درهم يف �سوق  مليار �سهم يف �سوق دبي املايل ونحو 
لالأوراق املالية. و على �سعيد القيمة ال�سوقية التي تعود ملكيتها لالأجانب 
ال�سوقني  درهــم يف  7 مليارات  مــار�ــض  �سهر  بلغت خــالل  الــعــرب فقد  مــن 
2.15 مليار  و نحو  املــايل  دبــي  �سوق  درهــم يف  4.9 مليار  بواقع  توزعت 
التي تعود  ال�سوقية  اأمــا القيمة   .. املالية  لــالأوراق  اأبوظبي  درهــم يف �سوق 
منها  درهـــم  مليار   24.4 ال�سوقني  يف  بلغت  فقد  للخليجيني  ملكيتها 
14.25 مليار يف �سوق دبي و10.15 مليار درهم يف اأبوظبي. ومن املتوقع 
زيادة ملكية الأجانب خالل �سهر اأبريل اجلاري مع التح�سن الذي �سهدته 
القيمة  الذي يرفع من  الأمر  القيادية وهو  الأ�سهم  اأ�سعار عدد كبر من 
ال�سوقية لالأ�سهم العائدة لهذه ال�سريحة من امل�ستثمرين . كما اأن عملية 
الإندماج التي جرت بني بنكي اأبوظبي الوطني واخلليج الأول �سيكون لها 
دور كبر يف زيادة ملكية الأجانب خا�سة يف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
يف  ال�سيولة  من  املزيد  �سخ  الأجنبية  املوؤ�س�سات  من  العديد  قــررت  بعدما 

�سهم اأكرب كيان م�سريف “ بنك اأبوظبي الأول “ .

»جلنة مالية الوطني« تعتمد تقريرها حول 
مو�شوع �شيا�شة م�شرف الإمارات املركزي

•• دبي -وام: 

املالية والقت�سادية وال�سناعية للمجل�ض الوطني  ال�سوؤون  اعتمدت جلنة 
الثاين  العادي  النعقاد  دور  من  ع�سر  الثامن  اجتماعها  خالل  الحتــادي 
للف�سل الت�سريعي ال�ساد�ض ع�سر ام�ض مبقر الأمانة العامة بدبي برئا�سة 
�سعادة ماجد حمد ال�سام�سي رئي�ض اللجنة تقريرها حول مو�سوع �سيا�سة 

م�سرف الإمارات العربية املتحدة املركزي.
ح�سر الجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة كل من اأحمد يو�سف النعيمي مقرر 
اللجنة لهذا الجتماع والدكتور حممد عبداهلل املحرزي والدكتور �سعيد 

عبداهلل املطوع وعبدالعزيز عبداهلل الزعابي.
وقال �سعادة ال�سام�سي اإن اللجنة ناق�ست خالل اجتماعها م�سودة تقريرها 
ب�ساأن مو�سوع �سيا�سة م�سرف الإمــارات العربية املتحدة املركزي واأدخلت 
تلك  حــول  اللجنة  اأع�ساء  بني  الـــراأي  تبادل  بعد  عليه  التعديالت  بع�ض 
خالل  يف  ملناق�سته  املجل�ض  اإىل  لرفعه  متهيدا  اعــتــمــاده  ومت  التعديالت 
الإمــــارات  م�سرف  �سيا�سة  مــو�ــســوع  اللجنة  وتناق�ض  الــقــادمــة.  جل�ساته 
والت�سريعات  القوانني  اأهمها  حمــاور  عــدة  مــن  املــركــزي  املتحدة  العربية 
املنظمة لعمل امل�سرف املركزي، ودور امل�سرف يف تنظيم ال�سيا�سة النقدية 
والئتمانية وامل�سرفية للقطاع امل�سريف واملايل يف الدولة مبا ي�ساعد على 
حتقيق النمو املتوازن لالقت�ساد القومي وا�ستقرار النقد، و�سيا�سة امل�سرف 

يف دعم التوطني يف القطاع امل�سريف واملايل.
ا�ستكملت  الرقابي  دورهــا  و�سمن  اللجنة  اأن  اإىل  ال�سام�سي  �سعادة  واأ�ــســار 
خالل اجتماعاتها ال�سابقة مناق�سة هذا املو�سوع حيث التقت مع اجلهات 
املعنية ومت تبادل الراأي وال�ستماع اإىل مقرتحاتهم والرد على اأ�سئلة اأع�ساء 

اللجنة.. م�سيدا بتعاون تلك اجلهات وتلبية الدعوة لالجتماع معهم.
من جانبه قال �سعادة اأحمد يو�سف النعيمي اإن اللجنة اطلعت على م�سروع 
قانون احتادي بتعديل بع�ض اأحكام القانون الحتادي رقم 6 ل�سنة 2007 
عملها  خطة  ناق�ست  حيث  اأعماله  وتنظيم  التاأمني  هيئة  اإن�ساء  �ساأن  يف 
ملناق�سة القانون والتي ت�سمنت مقابلة ممثلي وزارة املالية لال�ستماع اإىل 
اآرائهم ومقرتحاتهم ب�ساأن م�سروع القانون ومناق�سة اجلدول املقارن ب�سكل 

نهائي واعتماده ومن ثم مناق�سة تقرير اللجنة واعتماده.

م�شاركة قوية من ال�شركات احلكومية واخلا�شة لدعم خطة احلكومة 

اأحمد بن حممد بن را�شد يفتتح معر�ص الإمارات للوظائف 2017

بعثة جتارية تزور الرازيل والبارغواي والأرجنتني خالل الفرتة 15-22 اأبريل اجلاري

غرفة دبي ت�شتعد ل�شتك�شاف اأ�شواق اأمريكا الالتينية
بعد  الــوفــد  ويختتم  واقت�سادية.  حكومية 
ذلك جولته يف القارة الالتينية يف العا�سمة 
الأرجنتينية بيون�ض اآير�ض، حيث �سيكون له 
التعاون  فر�ض  لبحث  واجتماعات  لــقــاءات 
اأع�ساء  القــتــ�ــســاديــة. وميــثــل  والــ�ــســراكــات 
متنوعة  اقت�سادية  قــطــاعــات  الــغــرفــة  وفــد 
واملناطق  والتجزئة  الــتــجــارة  قطاع  ت�سمل 
واخلدمات  الــغــذائــيــة  والــ�ــســنــاعــات  احلـــرة 
الوفد  لأع�ساء  �ستكون  حيث  اللوج�ستية، 
الهيئات  لـــقـــاءات واجــتــمــاعــات مــع ممــثــلــي 
هذه  يف  املتخ�س�سة  واملهنية  القــتــ�ــســاديــة 
الأ�سواق. ويرتاأ�ض وفد الغرفة �سعادة ماجد 
غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الــغــريــر،  �سيف 
دبي حيث ي�سم الوفد �سعادة ه�سام عبداهلل 
جمل�ض  لرئي�ض  الأول  النائب  الــ�ــســراوي، 
بوعميم،  حــمــد  و�ــســعــادة  دبـــي،  غــرفــة  اإدارة 
مـــديـــر عــــام غـــرفـــة دبـــــي، و�ـــســـعـــادة عي�سى 
الغرير، رئي�ض جمل�ض اإدارة “عي�سى الغرير 
رئي�ض  احلاي،  جمال  و�سعادة  لال�ستثمار”، 
�سركات  جمــمــوعــة  ومـــالـــك  اإدارة  جمــلــ�ــض 
احلــمــيــد �سديقي،  عــبــد  و�ــســعــادة  احلـــــاي، 
�سديقي  اأحــمــد  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب 
رئي�ض  �سعفار،  بــن  اأحــمــد  و�سعادة  واأولده، 
اجلملة،  لتجارة  دبــي  مدينة  اإدارة  جمل�ض 

•• دبي- الفجر: 

اأكــــمــــلــــت غــــرفــــة جتــــــــارة و�ــــســــنــــاعــــة دبــــي 
قارة  اإىل  بعثة جتارية  ا�ستعداداتها لإر�سال 
اأمريكا الالتينية ت�سمل الربازيل وبارغواي 
والأرجنتني وذلك خالل الفرتة -15 22 
اأبريل اجلاري �سمن ا�سرتاتيجيتها للتو�سع 
تناف�سية  وتــعــزيــز  الــــواعــــدة،  الأ�ــــســــواق  يف 

جمتمع الأعمال يف اإمارة دبي.
�سابقة  لزيارات  تتويجاً  البعثة  هذه  وتاأتي 
التي  الــالتــيــنــيــة  الـــقـــارة  اإىل  دبــــي  لــغــرفــة 
الوجهات  اأبـــــرز  �ــســمــن  الــغــرفــة  �ــســنــفــتــهــا 
اجلديدة  ا�ــســرتاتــيــجــيــتــهــا  يف  املــ�ــســتــهــدفــة 
ي�سم  حـــيـــث   ،2021-2017 لـــلـــفـــرتة 
20 من كبار رجال  اأكــرث من  الغرفة  وفــد 
القطاع  واملــ�ــســتــثــمــريــن وممــثــلــي  الأعـــمـــال 
البعثة  جـــدول  و�سيكون  دبـــي.   اخلــا�ــض يف 
حـــافـــاًل بـــالجـــتـــمـــاعـــات والــــلــــقــــاءات حيث 
�ساوباولو  مدينة  يف  اأوًل  الــرحــال  �سيحط 
اللقاءات  من  �سل�سلة  و�سيعقد  الربازيلية، 
احلكومية  الهيئات  خمتلف  مع  والنقا�سات 
بعد  �سينتقل  ثــم  املــديــنــة،  يف  والقت�سادية 
ذلك اإىل العا�سمة البارغوانية اأ�سون�سيون، 
وهيئات  م�ستثمرين  مع  اجتماعات  ليعقد 

التنفيذي  الــرئــيــ�ــض  �ــســلــيــم،  بـــن  واأحــــمــــد 
وجمال  املــتــعــددة،  لل�سلع  دبــي  ملــركــز  الأول 
الغرير  الــتــنــفــيــذي،  الــرئــيــ�ــض  جــــوهــــري، 
نائب  املطرو�سي،  والدكتور جمعة  للموارد، 
و�سوؤون  الــعــمــلــيــات  الــتــنــفــيــذي-  الــرئــيــ�ــض 
لل�سيليكون،  دبـــي  واحــــة  �سلطة  الــعــمــالء، 
وحمــمــد الــ�ــســويــدي، نــائــب الــرئــيــ�ــض الأول 
ماجد  يف  واحلكومية  التجارية  للعالقات 
الفطيم للتجزئة، والدكتور حممد الفهيم، 
دبي  املوؤ�س�سي يف  التطوير  اأول  رئي�ض  نائب 
اإىل ممثلني عن موانئ  بالإ�سافة  اجلنوب، 
دبــــي الــعــاملــيــة يف الــــربازيــــل والـــبـــاراغـــواي 
البعثة  اإن  اإىل  بوعميم  واأ�سار  والأرجنتني. 
الالتينية  القارة  اإىل  دبي  لغرفة  التجارية 
اأ�ــســا�ــســيــاً مــن جــهــود الغرفة  تــعــتــرب جــــزءاً 
اخلا�ض  للقطاع  واعــدة  اأ�ــســواق  ل�ستك�ساف 
يف الإمارة، موؤكداً اإنها تندرج يف اإطار خطة 
اخلارجي،  للتو�سع  ال�سرتاتيجية  الغرفة 
ملجتمع  اأ�سواق جديدة خارجية  وا�ستك�ساف 

الأعمال.
اإن هناك  واعـــتـــرب مــديــر عـــام غــرفــة دبـــي 
بــني دبي  املــ�ــســرتك  للتعاون  واعـــدة  فــر�ــســاً 
اخلدمات  قطاعات  ت�سمل  الأ�ــســواق  وهـــذه 
وال�سياحة  املــتــجــددة  والــطــاقــة  اللوج�ستية 

الغذائية وال�سناعة والتعدين،  وال�سناعات 
وهــــي قـــطـــاعـــات تــتــمــيــز بــهــا �ـــســـركـــات دبي 
و�سركات الأ�سواق الالتينية، وهناك فر�ض 
عائلة ميكن البناء عليها لالرتقاء بالتعاون 

القت�سادي امل�سرتك.
ولفت بوعميم اإىل ان الغرفة �ستبحث خالل 
البعثة التجارية تذليل املعوقات التي تواجه 
الأ�سواق،  هــذه  مــع  الثنائي  التعاون  جهود 
الإمكانات،  مكت�سفة  غــر  زالــــت  مــا  الــتــي 
م�سيفاً اإن غرفة دبي تبحث كافة الرتتيبات 
جديداً  بــعــداً  ت�سيف  اأن  �ــســاأنــهــا  مــن  الــتــي 
دبي  وال�ستثمارية بني  التجارية  للعالقات 

واأ�سواق العامل.
البعثة  هذه  ت�سكل  قائاًل:  �سعادته  واأ�ساف 
جزءاً من جهود الغرفة للرتويج للمنتدى 
الالتينية  امريكا  لـــدول  لــالأعــمــال  العاملي 
املا�سي،  نوفمرب  يف  الغرفة  اأطلقته  الــذي 
لــيــ�ــســكــل مــنــ�ــســة لـــلـــحـــوار والــــلــــقــــاءات بني 
واأمريكا  دبــي  الأعــمــال يف  ممثلي جمتمعي 
الـــدورة  الــالتــيــنــيــة، حــيــث ن�ستعد لإطــــالق 
الــثــانــيــة مـــن املــنــتــدى مـــع تــوقــعــات بجذب 
املــزيــد مــن �ــســركــات هـــذه الــــدول اإىل دبي، 
اأ�سواق  يف  الإمــــارة  �سركات  تــواجــد  وتعزيز 
دبي  اهتمام غرفة  الالتينية. ويربز  القارة 

•• دبي-الفجر:

افتتح �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
للمعرفة،  مكتوم  اآل  را�ــســد  بــن  حممد  موؤ�س�سة  رئي�ض 
ر�سمًيا اليوم فعاليات الدورة الـ 17 من معر�ض الإمارات 
للوظائف 2017، املعر�ض الرائد على م�ستوى الدولة يف 
توظيف املواطنني الإماراتيني، والذي ينّظمه مركز دبي 
التجاري العاملي، مب�ساركة نخبة من الهيئات احلكومية 
و�سبه احلكومية وال�سركات اخلا�سة، التي تعمل يف اأكرث 
ُيقام  الـــذي  املــعــر�ــض  20 جمـــاًل خمتلًفا. ويــرحــب  مــن 
باأكرث  اأبريل،   11 اأيــام، وي�ستمر حتى  على مــدار ثالثة 
من 100 �سركة وموؤ�س�سة عار�سة حملية ودولية، التي 
ت�سارك يف احلدث من اأجل ا�ستعرا�ض ال�سواغر املتوفرة 
املـــواهـــب واخلريجني  وا�ــســتــقــطــاب  لــلــمــواطــنــني  لــديــهــا 

ال�سباب للعمل والتدريب. 
وقــــد جتـــــّول �ــســمــوه يف اأرجــــــاء املـــعـــر�ـــض، وا�ــســتــمــع اإىل 
خــطــط الــتــوطــني الـــتـــي عــر�ــســهــا اأمـــــام �ــســمــوه مديرو 
واخلا�سة،  احلكومية  والــ�ــســركــات  واملــوؤ�ــســ�ــســات  الــدوائــر 
اخلا�سة   2021 الإمــــارات  خطط  مــع  تتما�سى  والــتــي 

بالتوطني. 
يــقــام حتت  الـــذي  لــلــوظــائــف،  الإمـــــارات  ويلعب معر�ض 
رعاية كرمية ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
توظيف  مــبــادرات  ت�سهيل  يف  ومهًما  اأ�سا�سًيا  دوًرا  دبــي، 

املواطنني الإماراتيني. 
ــقــام عــلــى هــامــ�ــض املــعــر�ــض جمــمــوعــة مــن الن�ساطات  وُي
املواهب”،  البحث عن  “فعالية  والفعاليات، مبا يف ذلك 
اإليكرتوين  اأكــــرب مــوقــع  اإنــتــرنــز مـــي،  الــتــي يــنــّظــمــهــا 
والــتــي متثل فر�سة  الإمــــارات،  والــتــدريــب يف  لالنتداب 
العمل  اأ�سحاب  مبقابلة  الوظائف  عن  للباحثني  ثمينة 

وقدراتهم،  ومهاراتهم  باأنف�سهم  والتعريف  لوجه  وجًها 
ويف الوقت نف�سه ت�سّهل على ال�سركات مقابلة املتقدمني 

وحتديد مواعيد املتابعة اأو حتى التعيني مبا�سرة. 
يــ�ــســتــ�ــســيــف موؤمتر  الــــعــــام،  هــــذا  اإ�ـــســـافـــة جـــديـــدة  ويف 
هوب�سكوت�ض لتمكني املراأة، الذي يقام اليوم املوافق 10 
املراأة  تهم  موا�سيع  لتناول  ملهمات  متحدثات  اأبــريــل، 
عمل  وفر�ض  والإلــهــام  والتعليم  التدريب  مثل  العاملة 

املراأة. 
ب�سقل  الــراغــبــني  الــوظــائــف  عــن  للباحثني  وبالن�سبة 
عن  للبحث  املمكنة”  “املهمة  فعالية  تــعــود  مــواهــبــهــم، 
للعمل  املتقدمني  ومعارف  مهارات  تخترب  والتي  الكنز، 
الوقت  ويف  املقابلة،  اآداب  الذاتية حتى  ال�سر  كتابة  من 

نف�سه تقدم لهم جمموعة رائعة من اجلوائز.
ال�سريف،  اأ�سماء  قالت   17 الـ  الــدورة  افتتاح  ومبنا�سبة 
مديرة املعار�ض لدى مركز دبي التجاري العاملي: يلعب 
معر�ض الإمارات للوظائف دوًرا مهًما يف اإلهام املواطنني 
اآلف  بــني  للمفا�سلة  ويــدفــعــهــم  عــمــل،  عــن  الــبــاحــثــني 
بناء  لهم  وتتيح  ال�سباب،  التي متّكن  الوظيفية  الفر�ض 
التنمية والتطوير  م�ستقبل م�ستدام، كما يعزز مبادرات 
يف الدولة، وي�سهم يف تنفيذها. ومينح املعر�ض الفر�سة 
وال�ستك�ساف  وظــائــفــهــم،   لتح�سني  املــواطــنــني  ل�سباب 
يف  العاملة  ال�سركات  على  والتعّرف  والتدريب،  والتعّلم 

اأكرث من 20 جماًل خمتلًفا.
ت�سارك يف املعر�ض جمموعة كبرة من ال�سركات اخلا�سة 
واحلــكــومــيــة والـــدوائـــر املحلية والحتـــاديـــة والـــــوزارات، 
امل�ساركة  على  امل�سلحة  والــقــوات  الــدفــاع  وزارة  وحتر�ض 
اهتمامها  مــن  انطالقا  للوظائف  المـــارات  معر�ض  يف 
التي  باأبناء الوطن ولطالعهم على الفر�ض الوظيفية 
توفرها لهم من خالل الوحدات الرئي�سية الت�سع وهي: 
وزارة الدفاع، القوات الربية، والقوات البحرية والقوات 

اجلوية والدفاع اجلوي، وحر�ض الرئا�سة وجهاز حماية 
املن�ساآت احليوية وال�سواحل، والطران امل�سرتك والمداد 
وميكن  الع�سكرية.  الأزور  بنت  خولة  ومدر�سة  امل�سرتك 
والفر�ض  املزايا  على  التعرف  يف  الراغبني  لالإماراتيني 
التخ�س�سات  عــلــى  والطـــــالع  والــتــدريــبــيــة  الــوظــيــفــيــة 
املختلفة املتنا�سبة مع قدراتهم وموؤهالتهم، زيارة من�سة 
اأيام  مـــدار  على  امل�سلحة  والــقــوات  الــدفــاع  وزارة  عــر�ــض 
امل�ساركة  اخلا�سة  ال�سركات  بني  ومــن  الثالث.  املعر�ض 
توفر  التي  القاب�سة  �سديقي  �سركة  العام  هــذا  دورة  يف 
لــلــراغــبــني يف الــتــوظــيــف مـــن املــواطــنــني الأكـــفـــاء عدد 
املنا�سب املتاحة يف دوائر تكنولوجيا املعلومات واملبيعات 
يف  امل�سوؤولون  وين�سح  واللوج�ستيات،  والتجزئة  والإدارة 
على  الرتكيز  الوظائف،  عن  الباحثني  ال�سباب  ال�سركة 
لكت�ساب  ال�ساق  للعمل  وال�ستعداد  الوظيفية  اأهدافهم 

اخلربة واملعرفة يف جمال عملهم. 
وقــــال حــ�ــســان �ــســديــقــي، رئــيــ�ــض املـــــوارد الــبــ�ــســريــة لدى 
عايل  وطني  وعــز  فخر  ح�ض  هناك  القاب�سة:  �سديقي 
العمل  قــوى  ينعك�ض يف  وهــذا  الإمــاراتــيــني  ال�سباب  بــني 
احلالية يف املوؤ�س�سات احلكومية. �سركتنا تنظر با�ستمرار 
نحو التنوع يف بيئة العمل، وهو ما انعك�ض بالعدد الكبر 
داخل  الن�ساطات  خمتلف  يف  العاملني  اجلن�سيات  مــن 
اإ�سافة ح�سور ن�سوي قوي معنا،  اأي�سا  موؤ�س�ستنا. نريد 

احل�سور الذي ينمو مبعدل ثابت منذ العام 2012. 
يف  املــوظــفــني  اأعــــداد  يف  طفيًفا  تقلًبا  �سهدنا  واأ�ـــســـاف: 
الـــذي يبحث يف الأ�ــســخــا�ــض عــن ثــبــات وظيفي  الــوقــت 
معر�ض  املتقلبة.  ال�سوق  لــظــروف  نــظــًرا  مهني  وتــطــور 
التوا�سل وجًها لوجه  لنا  الإمــارات للوظائف يتيح  مثل 
مع الباحثني عن الوظائف ورفع الوعي ب�سركة �سديقي 
القاب�سة وال�سركات التابعة لها، ويف الوقت نف�سه تاأكيد 
ال�سباب  ملقابلة  فــر�ــســة  اإنـــه  نــظــرائــنــا.  و�ــســط  حــ�ــســورنــا 

الطموح ال�ساعي للح�سول على فر�ض وظيفية جديدة.
الــرائــدة يف  ال�سركة  بــي،  بــي  اإيــه  ت�سارك �سركة  بــدورهــا 
تلبية  وذلــك  التوايل،  على  الرابعة  للمرة  التقنية  قطاع 
لــلــزيــادة يف عـــدد الــطــالب احلــا�ــســلــني عــلــى �ــســهــادات يف 
الهند�سة يف ال�سنوات اخلم�ض الأخرة، اإذ تقوم بتوظيف 
مــهــنــد�ــســي الــكــهــربــاء اخلــريــجــني خـــالل مــ�ــســاركــتــهــا يف 

معر�ض الإمارات للوظائف. 
لدى  املواهب  �سريك  دليما،  �سارة  قالت  م�ساركتها  وعن 
من�سة  للوظائف  الإمــــارات  معر�ض  ي�سّكل  بــي:  بــي  اإيــه 
يف  اجلديدة  املواهب  مع  للتخاطب  لنا  بالن�سبة  مثالية 
املنطقة. لقد �سهدنا تغًرا يف الأ�سواق، والتوجهات الآن 
ت�سر ب�سكل اأكرب نحو التكنولوجيا وميكننا اأن نلحظ اأن 
والرقمنة يف خمتلف  البتكار  فاعلية هو  الأكــرث  املجال 

القطاعات. 
وتــابــعــت: لــديــنــا اأربــعــة اأقــ�ــســام يف اإيـــه بــي بـــي، مــا يوفر 
يف  يرغبون  الــذي  املــكــان  اختيار  يف  اأريــحــيــة  للموظفني 
العمل فيه وفًقا لهتماماتهم. هذا اأمر اأ�سا�سي يف عامل 
فر�ض  ا  اأي�سً لدينا  عمله.  يحب  اأن  املوظف  على  اليوم. 
ما  اأخــرى لفرتات ق�سرة، وهو  دول  والعمل يف  لل�سفر 
عن  الكثر  وتــعــّلــم  لــلــخــارج  لل�سفر  الفر�سة  لهم  يتيح 

بيئات العمل املختلفة.
وت�سم قائمة العار�سني امل�ساركني يف دورة هذا العام كاًل 
من الرعاة الذهبيون: بنك اأبوظبي الوطني، ومركز دبي 
لالأمن الإلكرتوين، وال�سريك احلكومي ال�سرتاتيجي، 
امل�سريف  والــراعــي  دبــي،  الب�سرية حلكومة  املـــوارد  دائــرة 
الب�سرية  املـــوارد  وزارة   - وال�سركاء  التجاري،  دبــي  بنك 
والتوطني وجامعة الإمارات العربية املتحدة، بالإ�سافة 
القيادة  بدبي،  ال�سحة  هيئة  مثل  كــربى  موؤ�س�سات  اإىل 
وجمموعة  ت�سارترد  �ستاندرد  بنك  دبي،  ل�سرطة  العامة 

الإمارات.

اأ�سدرت  حيث  الالتينية  اأمــريــكــا  بــاأ�ــســواق 
موؤخراً درا�ستني متخ�س�ستني عن الفر�ض 
هام�ض  على  بالقارة  الواعدة  القطاعات  يف 
للعالقات  حتليل  اإىل  بــالإ�ــســافــة  املــنــتــدى، 
اخلليج  دول  بــني  وال�ستثمارية  التجارية 

العربي، واأ�سواق اأمريكا الالتينية. 
اخلليجي  الــتــعــاون  جمــلــ�ــض  دول  وتــعــتــمــد 
بــ�ــســكــل كــبــر عــلــى اأمــــركــــا الــالتــيــنــيــة يف 
الغذائية مثل: منتجات  املواد  اأهم  ا�ستراد 
واملواد  الطبيعي  والع�سل  والــبــذور  الألــبــان 
املـــحـــ�ـــســـرة مــــن اخلــــ�ــــســــروات والــــفــــواكــــه 
القهوة  اإىل جتـــارة  بــالإ�ــســافــة  واملــكــ�ــســرات، 
وال�ساي وغرها مما يدفع بدول املنطقتني 
املــ�ــســرتكــة يف هذا  تــعــزيــز عــالقــاتــهــمــا  اإىل 
الأرا�سي  يف  ال�ستثمار  خــالل  مــن  املــجــال 

ومن�ساآت اإنتاج الأغذية اأي�ساً.

مبعر�س التوظيف الب 17 بدبي

موارد للتمويل ت�شل مبعدل التوطني يف منا�شبها
% وجاري تاأهيل كافة الكوادر املواطنة  القيادية لـ 80 

النعيمي : اجلدية يف طلبات التوظيف و�شفافية املوؤ�ش�شات امل�شاركة يف الإعالن عن حاجتها الفعلية
•• دبي – الفجر 

الرئي�ض  الــنــعــيــمــي  مــ�ــســبــح  حمـــمـــد  اأكــــــد 
�سركات  املنتدب ملجموعة  الع�سو  التنفيذي 
موارد للتمويل ، على حر�ض موارد للتمويل 
الـ  الــدورة  يف  امل�ساركة  على  �سركاتها  بكافة 
 ، دبــي  يف  للوظائف  المــــارات  ملعر�ض   17
والذي بداأت فعالياته اأم�ض وتتوا�سل حتى 
تكون  اأن  اأمله يف  ، معربا عن  بعد غد  يــوم 
الطرفني  قبل  مــن  و�سفافية  جدية  هناك 
املوؤ�س�سات  من  العار�سني   الول  الطرف   ،
عــــدد طلبات  مــ�ــســداقــيــة  مـــن   ، املـــ�ـــســـاركـــة 
الــتــوظــيــف الــتــي حتــتــاجــهــا بــالــفــعــل ، واأل 
والظهور  للم�ساركة  فقط  م�ساركتها  يكون 
الــطــرف الثاين  اأمــــا   ، يف و�ــســائــل العــــالم 
املواطنني املتقدمني بطلبات توظيف لهذه 
املوؤ�س�سات ، وهم اإما فئة ل تعمل ومعظمهم 
جاء ليبحث بجدية عن فر�سة عمل تنا�سب 
، واأخرين على راأ�ض عملهم وجاءوا  موؤهله 
طمعا يف احل�سول على فر�سة اأف�سل براتب 
اأعــلــى ، وفــئــة ثــالــثــة جـــاءت فــقــط مــن اأجل 
زيارة املعر�ض ، تتقدم ب�سرتها الذاتية مع 
طلب التوظيف وتفر�ض �سروطها بالن�سبة 

ويف   ، والراتب  الــدوام  و�ساعات  العمل  ملقار 
وتذهب  التوظيف  طلب  ت�ستكمل  النهاية 
اىل  لفــتــا   ، النهج  بنف�ض  اأخـــرى  ملوؤ�س�سات 
اأنــــه عــنــدمــا يــحــني وقـــت الــتــوا�ــســل معهم 
لــطــلــبــهــم لــلــمــقــابــالت ل جتـــد قـــبـــول ول 
جــديــة مـــن %90 مـــن الــفــئــات الـــثـــالث . 
�سركات  جمموعة  تلقت  النعيمي  واأ�ــســاف 
  65 نحو  الول  الــيــوم  يف  للتمويل،  مـــوارد 

 57 ا�ستبعدت نحو  بعدما  للتوظيف،  طلبا 
النتقال  اأ�سحابها  راف�سني   بني  ما  طلباً 
فروع  بــاأحــد  للعمل   ، �سكنهم  مــنــاطــق  مــن 
بعينها  اإمــارات  م�سرتطني  بدبي  املجموعة 
اأن هــذا الأمــر يعد  للعمل بها، م�سرا اىل  
ال�سباب  الــتــي ي�سعها  الــعــوائــق  مــن  واحـــداً 
املــــواطــــنــــني الـــبـــاحـــثـــني عــــن الـــعـــمـــل اأمـــــام 
اأن يكون مقر  ،  حيث ي�سرتطون  ال�سركات 

 ، بها  ي�سكنون  التي  نف�سها  بــالإمــارة  العمل 
لفتا اىل اأن موارد للتمويل ارتاأت اأن جتري 
حتى  للعمل،  للمتقدمني  مبدئية  مقابلة 
تــخــرج مــن املــعــر�ــض بــاجلــاديــن للعمل باأي 
اإمارة، بعد جتربتها خالل ال�سنوات املا�سية 
املتقدمني  مـــع  الـــتـــوا�ـــســـل  يف  ومــعــانــاتــهــا 
بطلبات التوظيف، ورف�ض عدد كبر منهم 
للتوظيف. م�سيفا  املقابلة  اإجــراءات  اإمتــام 
العالقة  �ساحب  على  ينبغي  ال�سبب  ولهذا 
للوظيفة،  الرت�سح  بنف�سه بطلب  يتقدم  اأن 
اإلــيــه والرد  املــعــر�ــض، للتعرف  خــالل فــرتة 
على ا�ستف�ساراته حول طبيعة ومكان العمل 
لــديــه من  مــوؤهــالتــه وتخ�س�سه ومـــا  وفـــق 
فر�ساً  املجموعة  لدى  اأن  موؤكداً  مهارات«، 
واعــدة للتوظيف يف قطاعات عدة، برواتب 
جمزية ومميزات قلما يجدها يف موؤ�س�سات 
التوظيف وحدها  اأن معار�ض  واأكد  اأخرى. 
ا�ستقطاب  يف  دورهـــــا  تـــــوؤدي  اأن  ميــكــن  ل 
اإذا  اإل  اخلا�ض،  بالقطاع  للعمل  املواطنني 
اخلا�ض  القطاعني  بني  تن�سيق  هناك  كــان 
واحلكومي، بهدف اإحداث تغيرات جذرية 
يف خارطة �سوق العمل، من �ساأنها اأن جتعل 
القطاع اخلا�ض بيئة جاذبة للعن�سر املواطن 

اأن فرق الرواتب يف  ل بيئة منفرة، م�سيفاً 
اخلا�ض  بالقطاع  املوؤ�س�سات  بع�ض  بــني  مــا 
واحلكومي يلعب دوراً كبراً يف هذا العزوف 
، م�سرا اىل اأن هناك موؤ�س�سات تتبع القطاع 
احلــكــومــي متــنــح رواتـــــب عــالــيــة، وجنحت 
املواطن،  الــعــنــ�ــســر  ا�ــســتــقــطــاب  يف  بــالــفــعــل 
اخلا�ض  القطاع  موؤ�س�سات  اإلـــزام  مقرتحاً 
للمواطنني،  ال�سنوية  املــكــافــاأة  مب�ساعفة 
بــالــنــ�ــســبــة لــلــ�ــســركــات الــتــي حتــقــق اأربـــاحـــاً 
م�ساهميها.  على  �سنوياً  منها  توزع  �سنوية، 
التوطني مبجموعة  وفيما يخ�ض معدلت 
الــنــعــيــمــي و�سل  قــــال   ، لــلــتــمــويــل  مــــــوارد 
للوظائف  بالن�سبة  التوطني مبــوارد  معدل 
كافة  تــاأهــيــل  وجـــــاري   ،  80% الــقــيــاديــة 
القيادية  املنا�سب  لتويل  املواطنة  الــكــوادر 
املوظفني  م�ستوى  على  اأمــا   ، املجموعة  يف 
ي�سل  التوطني  معدل  اأن  القول  فن�ستطيع 
كل  ونـــ�ـــســـاط  ظــــــروف  وفـــــق   ،  65% اىل 

موؤ�س�سة من موؤ�س�سات املجموعة .

حممد م�سبح النعيمي

جناح موارد للتمويل مبعر�ض التوظيف
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 46193 بتاريخ : 2002/02/12
امل�سجلة بتاريخ : 2003/03/25

با�ســم: ارتديكو كوزمتك جي ام بي ات�ض
وعنوانه: جاوب�سرتا�سي 13 ، 85757 كارل�سفلد ، املانيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
التجميل  م�ستح�سرات  واجلــمــال،  بالبدن  العناية  م�ستح�سرات   ، العطرية  والــزيــوت  العطور   ، ال�سابون 
الن�سائية، م�ستح�سرات جتميل احلواجب ، اقالم احلواجب ، م�ستح�سرات التجميل لال�ستحمام، كرميات 
ال�سفاه،  احمر   ، املكياج  م�ساحيق   ، الظافر  ال�سطناعية، طالء  الظافر  ال�سطناعية،  التجميل، اجلفون 
اقنعة التجميل، م�ستح�سرات التجميل لغرا�ض النحافة م�ستح�سرات التجميل الرجالية وخا�سة غ�سول 

ما بعد احلالقة وكرميات احلالقة و الب�سرة  ودهان ال�سعر وال�سامبو و�سبغة ال�سعر
الواقـعة بالفئة: 3
بيانات التعديل: 

ا�سم من انتقلت له امللكية: بي يو كوزموتيك�ض اند مور جي ام بي ات�ض
عنوانه: جاوب�سرتا�سي 13 ، 85757 كارل�سفلد ، املانيا

تاريـخ انتـقال امللكية: 2003/11/10
تاريخ التا�سر يف ال�سجل: 20 / 02  /2017

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 105378
با�ســم: كوكويو كابو�سيكي كاي�سا )كوكويو كو.، ليمتد(

وعنوانه: 1-1 ، اوميازاتو مينامي 6 - �سوم ، هيجات�سيناري - كو ، او�ساكا - �سي 
، او�ساكا - فو ، اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )103550(  بتاريخ: 2010/05/19
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2018/01/15 وحتى تاريخ : 2028/01/15
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 105379
با�ســم: كوكويو كابو�سيكي كاي�سا )كوكويو كو.، ليمتد(

وعنوانه: 1-1 ، اوميازاتو مينامي 6 - �سوم ، هيجات�سيناري - كو ، او�ساكا - �سي 
، او�ساكا - فو ، اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )103551(  بتاريخ: 2010/05/19
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2018/01/15 وحتى تاريخ : 2028/01/15
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 46193

با�ســم: بي يو كوزموتيك�ض اند مور جي ام بي ات�ض

وعنوانه: جاوب�سرتا�سي 13 ، 85757 كارل�سفلد ، املانيا

وامل�سجلة حتت رقم : )36617(  بتاريخ: 2003/03/25

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2012/02/12 وحتى تاريخ : 2022/02/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 92169

با�ســم: اي ات�ض اي كوربوري�سن

وعنوانه: 1 -1، تويو�سو 3- ت�سومي، كوتو - كو، طوكيو 135-8710، اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )86932(  بتاريخ: 2008/03/19

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/03/25 وحتى تاريخ : 2027/03/25

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93403

با�ســم: مريف اوبتيك �ساناي يف تيكاريت اأنونيم �سركيتي

وعنوانه: �سينليكوي، اكا�سيا، �سوكاك. رقم 1/4 فلوريا، باكركوي، ا�سطنبول، 

تركيا

وامل�سجلة حتت رقم : )88239(  بتاريخ: 2008/04/28

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/04/22 وحتى تاريخ : 2027/04/22

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93666

با�ســم: باك�سرت انرتنا�سيونال انك

املتحدة  الــوليــات   ،60015 اإيلينوي  ديرفيلد،  بــاركــواي،  باك�سرت   1 وعــنــوانــه: 

المريكية

وامل�سجلة حتت رقم : )90194(  بتاريخ: 2008/07/09

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/04/25 وحتى تاريخ : 2027/04/25

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93668

با�ســم: باك�سرت انرتنا�سيونال انك

املتحدة  الــوليــات   ،60015 اإيلينوي  ديرفيلد،  بــاركــواي،  باك�سرت   1 وعــنــوانــه: 

المريكية

وامل�سجلة حتت رقم : )90195(  بتاريخ: 2008/07/09

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/04/25 وحتى تاريخ : 2027/04/25

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 87290

با�ســم: ادوبني بال�ستيك يف ان�سات �ساناي انونيوم �سركتي

وعنوانه: اورغنايز �ساناي بوجلي�سي 2. ايتاب انتاليا- تركيا

وامل�سجلة حتت رقم : )107893(  بتاريخ: 2010/10/12

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2016/11/12 وحتى تاريخ : 2026/11/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 92166

با�ســم: اي ات�ض اي كوربوري�سن

وعنوانه: 1 -1، تويو�سو 3- ت�سومي، كوتو - كو، طوكيو 135-8710، اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )86931(  بتاريخ: 2008/03/19

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/03/25 وحتى تاريخ : 2027/03/25

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 92167

با�ســم: اي ات�ض اي كوربوري�سن

وعنوانه: 1 -1، تويو�سو 3- ت�سومي، كوتو - كو، طوكيو 135-8710، اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )91655(  بتاريخ: 2008/10/27

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/03/25 وحتى تاريخ : 2027/03/25

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 92168

با�ســم: اي ات�ض اي كوربوري�سن

وعنوانه: 1 -1، تويو�سو 3- ت�سومي، كوتو - كو، طوكيو 135-8710، اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )91656(  بتاريخ: 2008/10/27

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/03/25 وحتى تاريخ : 2027/03/25

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93669

با�ســم: باك�سرت انرتنا�سيونال انك

املتحدة  الــوليــات   ،60015 اإيلينوي  ديرفيلد،  بــاركــواي،  باك�سرت   1 وعــنــوانــه: 

المريكية

وامل�سجلة حتت رقم : )90196(  بتاريخ: 2008/07/09

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/04/25 وحتى تاريخ : 2027/04/25

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93966

با�ســم: جولز ليميتد

وعنوانه: ريكتوري فارم لوج، اي�ست فارندون رود، مار�ستون، ترو�سيل، ماركت 

هاربورو، لي�سا�ستر�سر، ال اي16 9تي يو، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )133485(  بتاريخ: 2011/03/06

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/04/30 وحتى تاريخ : 2027/04/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 94263

با�ســم: �ستيال ماكارتني ليمتد

وعنوانه: 3 اأولف �سرتيت، لندن دبليو 11  4 بي اي، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )93943(  بتاريخ: 2009/03/23

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/05/07 وحتى تاريخ : 2027/05/07

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 94265

با�ســم: �ستيال ماكارتني ليمتد

وعنوانه: 3 اأولف �سرتيت، لندن دبليو 11  4 بي اي، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )93944(  بتاريخ: 2009/03/23

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/05/07 وحتى تاريخ : 2027/05/07

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 94266

با�ســم: �ستيال ماكارتني ليمتد

وعنوانه: 3 اأولف �سرتيت، لندن دبليو 11  4 بي اي، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )93945(  بتاريخ: 2009/03/23

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/05/07 وحتى تاريخ : 2027/05/07

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 94268

با�ســم: �ستيال ماكارتني ليمتد

وعنوانه: 3 اأولف �سرتيت، لندن دبليو 11  4 بي اي، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )93946(  بتاريخ: 2009/03/23

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/05/07 وحتى تاريخ : 2027/05/07

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 95289

با�ســم: يونيك�ض كابو�سيكي كاي�سا

وعنوانه: 23-13، يو�سيما 3- �سوم، بونكيو- كو، طوكيو، اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )132995(  بتاريخ: 2011/02/22

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/05/29 وحتى تاريخ : 2027/05/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 95290

با�ســم: يونيك�ض كابو�سيكي كاي�سا

وعنوانه: 23-13، يو�سيما 3- �سوم، بونكيو- كو، طوكيو، اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )132994(  بتاريخ: 2011/02/22

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/05/29 وحتى تاريخ : 2027/05/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 95291

با�ســم: يونيك�ض كابو�سيكي كاي�سا

وعنوانه: 23-13، يو�سيما 3- �سوم، بونكيو- كو، طوكيو، اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )132993(  بتاريخ: 2011/02/22

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/05/29 وحتى تاريخ : 2027/05/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 95292

با�ســم: يونيك�ض كابو�سيكي كاي�سا

وعنوانه: 23-13، يو�سيما 3- �سوم، بونكيو- كو، طوكيو، اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )95292(  بتاريخ: 2012/04/10

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/05/29 وحتى تاريخ : 2027/05/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 95293

با�ســم: يونيك�ض كابو�سيكي كاي�سا

وعنوانه: 23-13، يو�سيما 3- �سوم، بونكيو- كو، طوكيو، اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )95293(  بتاريخ: 2012/04/10

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/05/29 وحتى تاريخ : 2027/05/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 95294

با�ســم: يونيك�ض كابو�سيكي كاي�سا

وعنوانه: 23-13، يو�سيما 3- �سوم، بونكيو- كو، طوكيو، اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )95294(  بتاريخ: 2012/04/17

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/05/29 وحتى تاريخ : 2027/05/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

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

بتاريخ: 2013/01/17   املودعة حتت رقم:  185182 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ســم:  ابركرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ض؛ م�ستح�سرات تنظيف 
و�سقل وجلي وك�سط؛ �سابون؛ عطور وزيوت عطرية وم�ستح�سرات جتميل وغ�سول )لو�سن( 

لل�سعر ومنظفات اأ�سنان.
 الواقـعة بالفئة:  3 

 ABERCROMBIE & FITCH PERFUME " و�سف العالمة:  كتبت العبارة
الالتينية.  " باللغة   NO. 1

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

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

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

بتاريخ: 2013/01/17   املودعة حتت رقم:  185183 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ســم:  ابركرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ض؛ م�ستح�سرات تنظيف 
و�سقل وجلي وك�سط؛ �سابون؛ عطور وزيوت عطرية وم�ستح�سرات جتميل وغ�سول )لو�سن( 

لل�سعر ومنظفات اأ�سنان.
 الواقـعة بالفئة:  3 

 " ABERCROMBIE & FITCH WOODS " و�سف العالمة:  كتبت العبارة
باللغة الالتينية. 

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

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

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

بتاريخ: 2016/10/20م   املودعة حتت رقم:  261737 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ســم: ليربتي بري�سي�سن تيوب�ض ليمتد
 وعنوانه: 7 هرتفورد �سرتيت، دبليو 1 جيه 7 اآر اإت�ض ، لندن، اململكة املتحدة   

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
موا�سر  املعادن؛  من  م�سنوعة  كهربائية(  )غر  املجاري  موا�سر  متديدات  معدنية؛  موا�سر 
خطوط  ملوا�سر  املعادن  من  م�سنوعة  قنوات  املعادن؛  من  م�سنوعة  كهربائية(  )غر  جمــاري 

الربط؛ الأجزاء والتجهيزات اخلا�سة بكل ال�سلع الواردة اأعاله.
 الواقـعة بالفئة:  6 

منوذج  يف  مبني  هــو  كما  لتينية  " BARTON" بــاأحــرف  كلمة  كتبت  الــعــالمــة:   و�ــســف 
الطلب.

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

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

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

بتاريخ: 2016/10/20م   املودعة حتت رقم:  261738 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ســم:   ليربتي بري�سي�سن تيوب�ض ليمتد
 وعنوانه: 7 هرتفورد �سرتيت، دبليو 1 جيه 7 اآر اإت�ض ، لندن، اململكة املتحدة   

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
موا�سر للكبالت الكهربائية؛ اأغطية كبالت )موا�سر(؛ قارنات للموا�سر )كهربائية(؛ موا�سر كهربائية 

وموا�سر اأ�سالك كهربائية؛ الأجزاء والتجهيزات اخلا�سة بكل ال�سلع الواردة اأعاله.
 الواقـعة بالفئة:  9 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " BARTON ENGINEERING" باأحرف لتينية كما هو مبني 
يف منوذج الطلب.
ال�ســرتاطات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

 دايودبوتا انرتنا�سيونال

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 13516

با�ســم: فيكا ايه جي 

وعنوانه: ديزيل�سرتا�ض 8 دي – 48324 �سيندنهور�ست - املانيا

وامل�سجلة حتت رقم : )9243(  بتاريخ:  1997/03/06م

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2015/10/28م  وحتى تاريخ :  2025/10/28م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

 دايودبوتا انرتنا�سيونال

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 13517

با�ســم: فيكا ايه جي 

وعنوانه: ديزيل�سرتا�ض 8 دي – 48324 �سيندنهور�ست - املانيا

وامل�سجلة حتت رقم : )9284(  بتاريخ:  1997/03/06م

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2015/10/28م  وحتى تاريخ :  2025/10/28م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

 دايودبوتا انرتنا�سيونال

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 13518

با�ســم: فيكا ايه جي 

وعنوانه: ديزيل�سرتا�ض 8 دي – 48324 �سيندنهور�ست - املانيا

وامل�سجلة حتت رقم : )9285(  بتاريخ:  1997/03/06م

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2015/10/28م  وحتى تاريخ :  2025/10/28م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

�سالح الأمني للملكية الفكرية

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم  :   100371     بتاريخ : 2007/09/25

وامل�سجلة حتت رقم : 106499   بتاريخ : 2010/08/01 

  با�ســم : �سركة / ماها�سويتها لتجارة املواد الغذائية ) �ض.ذ.م.م(.

وعنوانه : �ض.ب: 122519، دبي، المارات العربية املتحدة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/09/25  وحتى تاريخ:  2027/09/25م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259804 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ســم:  دي اك�ض بي انرتتينمنت�ض )م�ساهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ض.ب: 123311 دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
والعقارات  بالتجزئة  البيع  وحمــالت  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  املمتلكات  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
ال�سكنية؛ اإدارة وتاأجر العقارات التجارية وحمالت البيع بالتجزئة والعقارات ال�سكنية؛ خدمات تاأجر وا�ستئجار 
واملنتجعات  املعدنية  املياه  ومنتجعات  واملكاتب  والفيالت  لل�سقق  بالن�سبة  واإدارتــهــا  تقدميها  يتم  التي  العقارات 
ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�سناعية وحدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ض ومراكز 
للعقارات؛  الو�ساطة  الإيجار؛ خدمات  �سقق وفيالت  اإدارة  للم�ستاأجرين؛  الإدارة  الت�سوق؛ خدمات  الت�سوق وقرى 
اإدارة  املالية؛ خدمات  الأمــوال؛ اخلدمات  روؤو�ــض  ا�ستثمار  العقارات؛  تثمني  الإيــجــارات؛ خدمات  خدمات حت�سيل 
اخلدمات  التاأمني؛  خدمات  العقارية؛  ال�سناديق  خدمات  ال�سناديق؛  اإدارة  خدمات  ال�ستثمار؛  خدمات  الأ�سول؛ 
املحافظ  اإدارة  وخدمات  العقارات  اإدارة  خدمات  العقارات؛  تقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  امل�سرفية؛ 
تطوير  خدمات  العقاري؛  التاأمني  خدمات  العقارية؛  الو�ساطة  خدمات  العقاري؛  ال�ستثمار  خدمات  العقارية؛ 
وال�ستثمار؛  التطوير  لأغــرا�ــض  الــعــقــارات  وا�ستمالك  واختيار  تثمني  الأرا�ــســي؛  ا�ستمالك  خــدمــات  الأرا�ــســي؛ 
املعلومات  توفر  ذلك  يف  مبا  اخلدمات  هذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفر  لتاأجرها؛  الأغرا�ض  ا�ستمالك 

 36 الواقـعة بالفئة:    املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة. 
كتبت عبارة "دي اإك�ض بي اإنرتتينمنت" باللغة العربية.  و�سف العالمة:  

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

امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259806 
  تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ســم:  دي اك�ض بي انرتتينمنت�ض )م�ساهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ض.ب: 123311 دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
ت�سغيل  وال�سيافة؛  الــفــنــادق  جمــال  يف  الــتــدريــب  ت�سهيالت  ت�سغيل  الــتــدريــب؛  خــدمــات  التعليم؛  خــدمــات 
الريا�سية  التدريبات  �ــســالت  توفر  والثقافية؛  الريا�سية  الأن�سطة  الرتفيه؛  خــدمــات  احل�سانة؛  دور 
ت�سغيل  اخلــا�ــض؛  الــطــابــع  ذات  الــرتفــيــه  حــدائــق  الألــعــاب يف  ت�سغيل  ال�سحية؛  والـــنـــوادي  )اجلــمــنــازيــوم( 
املوؤمترات  واإدارة  ترتيب  ال�سباحة؛  بــرك  ت�سهيالت  توفر  التن�ض؛  ت�سهيالت  توفر  اجلــولــف؛  مالعب 
والجتماعات  التجارية  املعار�ض  وخدمات  العمل  وور�سات  التدريبية  واجلل�سات  واملعار�ض  والجتماعات 
توفر  الــكــتــب؛  ن�سر  اخلــا�ــض؛  الــطــابــع  ذات  واحلــدائــق  املــالهــي  حــدائــق  ت�سغيل  واملــحــا�ــســرات؛  الر�سمية 
ت�سهيالت  تــوفــر  البولنغ؛  زقـــاق  ت�سهيالت  تــوفــر  الريا�سية؛  الت�سهيالت  تــوفــر  ال�سينما؛  ت�سهيالت 
املناف�سات  وتنظيم  اخلــيــل،  وتــدريــب  اخليل  و�سباق  اخليل  بــركــوب  خا�سة  ت�سهيالت  تقدمي  ال�ستجمام؛ 
الأفالم؛  �ستوديوهات  خدمات  ال�سوتي؛  الت�سجيل  �ستوديوهات  خدمات  الفرو�سية؛  ومباريات  الريا�سية 
والفيديو  والتليفزيون  لالأفالم  الت�سجيل  �ستوديوهات  خدمات  الت�سجيل؛  �ستوديوهات  ت�سهيالت  توفر 
والراديو؛ تاأجر �ستوديوهات الت�سجيل؛ توفر املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفر 

 املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.      الواقـعة بالفئة:  41 
و�سف العالمة:  كتبت عبارة "دي اإك�ض بي اإنرتتينمنت" باللغة العربية. 

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

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259807 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ســم:  دي اك�ض بي انرتتينمنت�ض )م�ساهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ض.ب: 123311 دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الفندقية؛ خدمات  املنتجعات  الفنادق؛ خدمات  املوؤقتة؛ خدمات  الإقامة  الطعام وال�سراب؛  خدمات توفر 
الإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الإقامة الفندقية والإقامات الأخرى؛ خدمات 
واللقاءات  واملــوؤمتــرات  التجارية  واملعار�ض  الأعمال  ملعار�ض  الفندقية  القاعات  توفر  الفندقية؛  املطاعم 
واملحا�سرات والجتماعات؛ توفر ت�سهيالت )الإقامة( لإجراء املوؤمترات والجتماعات واملعار�ض واملعار�ض 
)توفر  ال�سيافة  اأجنحة  )الإقامة(؛  ال�سيافة  خدمات  الجتماعات؛  قاعات  تاأجر  والعطالت؛  التجارية 
بالإقامة؛  يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  ؛  الكحولية(  )غــر  وامل�سروبات  والأطعمة  الإقــامــة 
املقاهي؛  خــارجــا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  وال�سراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛ 
املتحرك؛  التموين  خدمات  الع�سر؛  حمالت  وال�سراب؛  بالطعام  التموين  الطعام؛  على  التعاقد  خدمات 
خدمات املعلومات وال�ست�سارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميع اخلدمات املذكورة اأعاله يتم تقدميها اأي�سا 

مبا�سرة من قاعدة بيانات حا�سوبية اأو عرب �سبكة الت�سالت العاملية.
 الواقـعة بالفئة:  43 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة "دي اإك�ض بي اإنرتتينمنت" باللغة العربية. 
ال�ســرتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259794 
  تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ســم:  دي اك�ض بي انرتتينمنت�ض )م�ساهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ض.ب: 123311 دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اللعب والألعاب واأدوات اللعب؛ اأدوات الريا�سة البدنية )اجلمباز( والأدوات الريا�سية غر الواردة يف فئات 
الفيديو؛ كرات لالألعاب؛  األعاب  اآلت �سالت  النقد؛  الأتوماتيكية والتي تدار بقطع  الت�سلية  اآلت  اأخرى؛ 
الطائرات  الألعاب؛  اأجهزة  األعاب؛  )لعب(؛  الطائرة  الأقرا�ض  الأرجوحات؛  اأجهزة  الدمي؛  بيوت  الدمي؛ 
)اأدوات لعب(؛ حلي للحفالت  اأقنعة  املقطوعة؛  ال�سور  اأحاجي  للعب؛  اأو زجاجية  الورقية؛ كرات رخامية 
األعاب م�سنوعة من املخمل؛  وللرق�سات )هدايا للحفالت(؛ بالونات لعب؛ ورق لعب )�سدة(؛ كرات لعب؛ 
لعبة  مركبات  لــالألــعــاب؛  م�سارب  رمــي؛  حلقات  متحركة؛  دمــى  مبتدعة(؛  )األــعــاب  العملية  اخلــدع  لعب 
�سغرة  اأطقم  �سغرة؛  مركبات  حلقية؛  األعاب  لعب(؛  )اأدوات  خ�سخي�سات  بالرميوت؛  فيها  التحكم  يتم 
اأرجــوحــات؛ دمى  دمــى حم�سوة؛  )األــعــاب(؛  اأو نحلة  فــرفــرة  )األــعــاب(؛  القناين اخل�سبية  لعبة  )األــعــاب(؛ 
اأجنحة  الرتامبولني؛  لعب؛  متاثيل  لعب؛  منــاذج  لعب؛  مركبات  لعب؛  اأقنعة  لعب؛  م�سد�سات  الدببة؛ 
الألعاب  اخلا�ض؛  الطابع  ذات  احلدائق  اأرجوحات  وال�سباحة؛  ال�ستحمام  اأثناء  الطفو  على  ت�ساعد  للماء 
التي تركب؛ اأرجوحات حدائق املالهي؛ اأجهزة اأرجوحات املالهي وقطع غيارها ولوازمها؛ دواليب الهواء؛ 

 دواليب الهواء الكبرة التي تقام يف اأرا�سي املعار�ض.         الواقـعة بالفئة:  28 
و�سف العالمة:  كتبت عبارة "DXB ENTERTAINMENT" بالأحرف الالتينية.

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

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259796 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ســم:  دي اك�ض بي انرتتينمنت�ض )م�ساهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ض.ب: 123311 دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اإدارة الأعــمــال؛ تقييم  اإدارة الأعــمــال؛ امل�ساعدة يف  خــدمــات الإعـــالن؛ خــدمــات وكـــالت الإعـــالن؛ خــدمــات 
الطابع  ذات  واحلــدائــق  والفنادق  املطاعم  اأعمال  اإدارة  التنظيمية؛  وال�ست�سارات  الأعــمــال  اإدارة  الأعــمــال؛ 
م�ساريع  اإدارة  اخلــا�ــض؛  الطابع  ذات  الرتفيه  حدائق  يف  الألــعــاب  اأعــمــال  اإدارة  املــالهــي؛  وحــدائــق  اخلا�ض 
خدمات  الت�سويق؛  خدمات  ال�سناعية؛  اأو  التجارية  الإدارة  يف  امل�ساعدة  )الــغــر(؛  اأعــمــال  اإدارة  الأعــمــال؛ 
الدعاية والعالقات العامة؛ توفر ت�سهيالت املكاتب، خدمات التجزئة، خدمات التجزئة املبا�سرة، خدمات 
الب�سائع  هــذه  و�ــســراء  معاينة  مــن  الــزبــائــن  يتمكن  حتى  الآخــريــن  ل�سالح  الب�سائع  مــن  ت�سكيلة  جتميع 
لغايات  التجارية  والأ�ــســواق  املعار�ض  تنظيم  ال�سناعية؛  الإدارة  للغر؛  الإمـــداد  خدمات  وي�سر؛  ب�سهولة 
اأبحاث  خدمات  الإعــالم؛  و�سائل  يف  لالإعالن  وقت  تاأجر  الإعالنية؛  امل�ساحات  تاأجر  دعائية؛  اأو  جتارية 
ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل الإعالم؛ خدمات التعهيد )باعتبارها م�ساعدة يف اإدارة الأعمال(؛ بيع الأمالك 
الريا�سية  للفعاليات  �ستاد  والتذكارات يف  وامل�سروبات والمتيازات  الطعام  اأك�ساك  العلنية؛ توفر  باملزادات 
املتعلقة  املعلومات  تــوفــر  ذلــك  يف  مبــا  اخلــدمــات  هــذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  تــوفــر  والرتفيهية؛ 

 35 الواقـعة بالفئة:    بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة. 
و�سف العالمة:  كتبت عبارة "DXB ENTERTAINMENT" بالأحرف الالتينية.

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

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259797 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ســم:  دي اك�ض بي انرتتينمنت�ض )م�ساهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ض.ب: 123311 دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
والعقارات  بالتجزئة  البيع  وحمــالت  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  املمتلكات  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
ال�سكنية؛ اإدارة وتاأجر العقارات التجارية وحمالت البيع بالتجزئة والعقارات ال�سكنية؛ خدمات تاأجر وا�ستئجار 
واملنتجعات  املعدنية  املياه  ومنتجعات  واملكاتب  والفيالت  لل�سقق  بالن�سبة  واإدارتــهــا  تقدميها  يتم  التي  العقارات 
ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�سناعية وحدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ض ومراكز 
للعقارات؛  الو�ساطة  الإيجار؛ خدمات  �سقق وفيالت  اإدارة  للم�ستاأجرين؛  الإدارة  الت�سوق؛ خدمات  الت�سوق وقرى 
اإدارة  املالية؛ خدمات  الأمــوال؛ اخلدمات  روؤو�ــض  ا�ستثمار  العقارات؛  تثمني  الإيــجــارات؛ خدمات  خدمات حت�سيل 
اخلدمات  التاأمني؛  خدمات  العقارية؛  ال�سناديق  خدمات  ال�سناديق؛  اإدارة  خدمات  ال�ستثمار؛  خدمات  الأ�سول؛ 
املحافظ  اإدارة  وخدمات  العقارات  اإدارة  خدمات  العقارات؛  تقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  امل�سرفية؛ 
تطوير  خدمات  العقاري؛  التاأمني  خدمات  العقارية؛  الو�ساطة  خدمات  العقاري؛  ال�ستثمار  خدمات  العقارية؛ 
وال�ستثمار؛  التطوير  لأغــرا�ــض  الــعــقــارات  وا�ستمالك  واختيار  تثمني  الأرا�ــســي؛  ا�ستمالك  خــدمــات  الأرا�ــســي؛ 
املعلومات  توفر  ذلك  يف  مبا  اخلدمات  هذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفر  لتاأجرها؛  الأغرا�ض  ا�ستمالك 

الواقـعة بالفئة:  36   املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة. 
كتبت عبارة "DXB ENTERTAINMENT" بالأحرف الالتينية. و�سف العالمة:  

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

امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259799 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ســم:  دي اك�ض بي انرتتينمنت�ض )م�ساهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ض.ب: 123311 دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
ت�سغيل  وال�سيافة؛  الــفــنــادق  جمــال  يف  الــتــدريــب  ت�سهيالت  ت�سغيل  الــتــدريــب؛  خــدمــات  التعليم؛  خــدمــات 
الريا�سية  التدريبات  �ــســالت  توفر  والثقافية؛  الريا�سية  الأن�سطة  الرتفيه؛  خــدمــات  احل�سانة؛  دور 
ت�سغيل  اخلــا�ــض؛  الــطــابــع  ذات  الــرتفــيــه  حــدائــق  الألــعــاب يف  ت�سغيل  ال�سحية؛  والـــنـــوادي  )اجلــمــنــازيــوم( 
املوؤمترات  واإدارة  ترتيب  ال�سباحة؛  بــرك  ت�سهيالت  توفر  التن�ض؛  ت�سهيالت  توفر  اجلــولــف؛  مالعب 
والجتماعات  التجارية  املعار�ض  وخدمات  العمل  وور�سات  التدريبية  واجلل�سات  واملعار�ض  والجتماعات 
الر�سمية واملحا�سرات؛ ت�سغيل حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ض؛ ن�سر الكتب؛ توفر ت�سهيالت 
ال�سينما؛ توفر الت�سهيالت الريا�سية؛ توفر ت�سهيالت زقاق البولنغ؛ توفر ت�سهيالت ال�ستجمام؛ تقدمي 
ومباريات  الريا�سية  املناف�سات  وتنظيم  اخليل،  وتــدريــب  اخليل  و�سباق  اخليل  بركوب  خا�سة  ت�سهيالت 
ت�سهيالت  تــوفــر  الأفــــالم؛  �ستوديوهات  خــدمــات  ال�سوتي؛  الت�سجيل  �ستوديوهات  خــدمــات  الفرو�سية؛ 
تاأجر  والــراديــو؛  والفيديو  والتليفزيون  لالأفالم  الت�سجيل  �ستوديوهات  خدمات  الت�سجيل؛  �ستوديوهات 
املعلومات  توفر  ذلــك  يف  مبا  اخلــدمــات  هــذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفر  الت�سجيل؛  �ستوديوهات 

 املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.       الواقـعة بالفئة:  41 
و�سف العالمة:  كتبت عبارة "DXB ENTERTAINMENT" بالأحرف الالتينية.

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

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259800 
  تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ســم:  دي اك�ض بي انرتتينمنت�ض )م�ساهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ض.ب: 123311 دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الفندقية؛ خدمات  املنتجعات  الفنادق؛ خدمات  املوؤقتة؛ خدمات  الإقامة  الطعام وال�سراب؛  خدمات توفر 
الإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الإقامة الفندقية والإقامات الأخرى؛ خدمات 
واللقاءات  واملــوؤمتــرات  التجارية  واملعار�ض  الأعمال  ملعار�ض  الفندقية  القاعات  توفر  الفندقية؛  املطاعم 
واملحا�سرات والجتماعات؛ توفر ت�سهيالت )الإقامة( لإجراء املوؤمترات والجتماعات واملعار�ض واملعار�ض 
)توفر  ال�سيافة  اأجنحة  )الإقامة(؛  ال�سيافة  خدمات  الجتماعات؛  قاعات  تاأجر  والعطالت؛  التجارية 
بالإقامة؛  يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  ؛  الكحولية(  )غــر  وامل�سروبات  والأطعمة  الإقــامــة 
املقاهي؛  خــارجــا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  وال�سراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛ 
املتحرك؛  التموين  خدمات  الع�سر؛  حمالت  وال�سراب؛  بالطعام  التموين  الطعام؛  على  التعاقد  خدمات 
خدمات املعلومات وال�ست�سارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميع اخلدمات املذكورة اأعاله يتم تقدميها اأي�سا 

مبا�سرة من قاعدة بيانات حا�سوبية اأو عرب �سبكة الت�سالت العاملية.
 الواقـعة بالفئة:  43 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة "DXB ENTERTAINMENT" بالأحرف الالتينية.
ال�ســرتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991



34 االثنني   10   إبريل    2017  م   -   العـدد  11991  
Monday  10  April   2017  -  Issue No   11991

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259801 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ســم:  دي اك�ض بي انرتتينمنت�ض )م�ساهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ض.ب: 123311 دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اللعب والألعاب واأدوات اللعب؛ اأدوات الريا�سة البدنية )اجلمباز( والأدوات الريا�سية غر الواردة يف فئات 
الفيديو؛ كرات لالألعاب؛  األعاب  اآلت �سالت  النقد؛  الأتوماتيكية والتي تدار بقطع  الت�سلية  اآلت  اأخرى؛ 
الطائرات  الألعاب؛  اأجهزة  األعاب؛  )لعب(؛  الطائرة  الأقرا�ض  الأرجوحات؛  اأجهزة  الدمي؛  بيوت  الدمي؛ 
)اأدوات لعب(؛ حلي للحفالت  اأقنعة  املقطوعة؛  ال�سور  اأحاجي  للعب؛  اأو زجاجية  الورقية؛ كرات رخامية 
األعاب م�سنوعة من املخمل؛  وللرق�سات )هدايا للحفالت(؛ بالونات لعب؛ ورق لعب )�سدة(؛ كرات لعب؛ 
لعبة  مركبات  لــالألــعــاب؛  م�سارب  رمــي؛  حلقات  متحركة؛  دمــى  مبتدعة(؛  )األــعــاب  العملية  اخلــدع  لعب 
�سغرة  اأطقم  �سغرة؛  مركبات  حلقية؛  األعاب  لعب(؛  )اأدوات  خ�سخي�سات  بالرميوت؛  فيها  التحكم  يتم 
اأرجــوحــات؛ دمى  دمــى حم�سوة؛  )األــعــاب(؛  اأو نحلة  فــرفــرة  )األــعــاب(؛  القناين اخل�سبية  لعبة  )األــعــاب(؛ 
اأجنحة  الرتامبولني؛  لعب؛  متاثيل  لعب؛  منــاذج  لعب؛  مركبات  لعب؛  اأقنعة  لعب؛  م�سد�سات  الدببة؛ 
الألعاب  اخلا�ض؛  الطابع  ذات  احلدائق  اأرجوحات  وال�سباحة؛  ال�ستحمام  اأثناء  الطفو  على  ت�ساعد  للماء 
التي تركب؛ اأرجوحات حدائق املالهي؛ اأجهزة اأرجوحات املالهي وقطع غيارها ولوازمها؛ دواليب الهواء؛ 

 دواليب الهواء الكبرة التي تقام يف اأرا�سي املعار�ض.       الواقـعة بالفئة:  28 
و�سف العالمة:  كتبت عبارة "دي اإك�ض بي اإنرتتينمنت" باللغة العربية. 

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

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

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

بتاريخ:  2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259803 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ســم:  دي اك�ض بي انرتتينمنت�ض )م�ساهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ض.ب: 123311 دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اإدارة الأعــمــال؛ تقييم  اإدارة الأعــمــال؛ امل�ساعدة يف  خــدمــات الإعـــالن؛ خــدمــات وكـــالت الإعـــالن؛ خــدمــات 
الطابع  ذات  واحلــدائــق  والفنادق  املطاعم  اأعمال  اإدارة  التنظيمية؛  وال�ست�سارات  الأعــمــال  اإدارة  الأعــمــال؛ 
م�ساريع  اإدارة  اخلــا�ــض؛  الطابع  ذات  الرتفيه  حدائق  يف  الألــعــاب  اأعــمــال  اإدارة  املــالهــي؛  وحــدائــق  اخلا�ض 
خدمات  الت�سويق؛  خدمات  ال�سناعية؛  اأو  التجارية  الإدارة  يف  امل�ساعدة  )الــغــر(؛  اأعــمــال  اإدارة  الأعــمــال؛ 
الدعاية والعالقات العامة؛ توفر ت�سهيالت املكاتب، خدمات التجزئة، خدمات التجزئة املبا�سرة، خدمات 
الب�سائع  هــذه  و�ــســراء  معاينة  مــن  الــزبــائــن  يتمكن  حتى  الآخــريــن  ل�سالح  الب�سائع  مــن  ت�سكيلة  جتميع 
لغايات  التجارية  والأ�ــســواق  املعار�ض  تنظيم  ال�سناعية؛  الإدارة  للغر؛  الإمـــداد  خدمات  وي�سر؛  ب�سهولة 
اأبحاث  خدمات  الإعــالم؛  و�سائل  يف  لالإعالن  وقت  تاأجر  الإعالنية؛  امل�ساحات  تاأجر  دعائية؛  اأو  جتارية 
ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل الإعالم؛ خدمات التعهيد )باعتبارها م�ساعدة يف اإدارة الأعمال(؛ بيع الأمالك 
الريا�سية  للفعاليات  �ستاد  والتذكارات يف  وامل�سروبات والمتيازات  الطعام  اأك�ساك  العلنية؛ توفر  باملزادات 
املتعلقة  املعلومات  تــوفــر  ذلــك  يف  مبــا  اخلــدمــات  هــذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  تــوفــر  والرتفيهية؛ 

 35 الواقـعة بالفئة:    بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة. 
و�سف العالمة:  كتبت عبارة "دي اإك�ض بي اإنرتتينمنت" باللغة العربية. 

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

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 159919        بتاريخ:     13 /07 / 2011م
امل�سجلة حتت رقم : 159919        بتاريخ:     27/ 12 / 2012م                 

با�ســم: �سونغ هاك �سونغ.
وعنوانه: �سندوق الربيد 124583  بردبي – المارات العربية املتحدة.  
�ض. ب:124583             هاتف: 043877650              فاك�ض: 043967466

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – ) /  /2014 م (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : اخلدمات

املقاهي، الكافرتيات، التموين بالطعام وال�سراب، املطاعم، مطاعم اخلدمة الذاتية، مطاعم تقدمي الوجبات 
اخلفيفة.

الواقـعة بالفئة : 43
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تنـــازل رقم : 1
ا�سم مالك العالمة: ال�سيد/ �سونغ هاك �سونغ.

ا�سم املتنازل له : ال�سيد/ جاي جيوتي براكا�ض دي�ساي.
مهـنته: . اخلدمات

جن�سيته: الهند.
عنوانه وحمل اإقامته: �سندوق الربيد 454270 دبي – المارات العربية املتحدة.

تاريـخ انتـقال امللكية: 01 /03 /2017  
 تاريخ التا�سر يف ال�سجل:     /     /    200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 260977        بتاريخ :  2016/10/09   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ســم: ال�سيد/ �ساجناي داناجاند جوداوات. 
وعنوانه: 2549 يا�سوانت كووبرايتف هاو�سينغ �سو�سييتي ، جاي�سينغبور – 416101، 

رقم �سندوق الربيد 118 ، كولهابور، الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : املنتجات.

برة، مياه معدنية وغازية وغرها من امل�سروبات غر الكحولية، م�سروبات الفواكه وع�سائر الفواكه، �سراب 
وغرها من الرتكيبات ل�سنع امل�سروبات.

الواقـعة بالفئة: 32.
و�سف العالمة: العالمة التجارية )star( مكتوبة باللون الأحمر، الكلمة STAR  باأ�سلوب معني،احلرف 
A  مكتوب بطريقة فنية كما يحمل عالمة النجمة بداخله،اىل جانب حروف STAR البجدية )555( 

مكتوبة باللون ال�سود على اجلانب المين يف اعلى العالمة التجارية.
ال�ســرتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 260980        بتاريخ :  2016/10/09   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ســم: ال�سيد/ �ساجناي داناجاند جوداوات. 
وعنوانه: 2549 يا�سوانت كووبرايتف هاو�سينغ �سو�سييتي ، جاي�سينغبور – 416101، 

رقم �سندوق الربيد 118 ، كولهابور، الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : املنتجات.

قهوة، �ساي، كاكاو وقهوة ا�سطناعية، اأرز، تابيوكا و�ساغو، طحني وم�ستح�سرات م�سنوعة من احلبوب ، خبز، 
معجنات وحلويات، ثلوج، ع�سل، دب�ض، خمرة، بيكنج بودر، ملح، خردل، خل ،�سل�سات )التوابل( توابل، ثلج.

الواقـعة بالفئة: 30.
و�سف العالمة: العالمة التجارية )star( مكتوبة باللون الأحمر، الكلمة STAR  باأ�سلوب معني،احلرف 
A  مكتوب بطريقة فنية كما يحمل عالمة النجمة بداخله،اىل جانب حروف STAR البجدية )555( 

مكتوبة باللون ال�سود على اجلانب المين يف اعلى العالمة التجارية.
ال�ســرتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 260983        بتاريخ :  2016/10/09   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ســم: ال�سيد/ �ساجناي داناجاند جوداوات. 
وعنوانه: 2549 يا�سوانت كووبرايتف هاو�سينغ �سو�سييتي ، جاي�سينغبور – 416101، 

رقم �سندوق الربيد 118 ، كولهابور، الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : املنتجات.

حلوم، اأ�سماك، دواجن وحلوم ال�سيد، م�ستخل�سات اللحوم، فواكه وخ�سروات حمفوظة، جمففة ومطبوخة، 
هالم،مربي، معلبات كومبوت، بي�ض،حليب ومنتجات اللبان، زيوت ودهون غذائية.

الواقـعة بالفئة: 29.
و�سف العالمة: العالمة التجارية )star( مكتوبة باللون الأحمر، الكلمة STAR  باأ�سلوب معني،احلرف 
A  مكتوب بطريقة فنية كما يحمل عالمة النجمة بداخله،اىل جانب حروف STAR البجدية )555( 

مكتوبة باللون ال�سود على اجلانب المين يف اعلى العالمة التجارية.
ال�ســرتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 244438        بتاريخ :  2015/11/29   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ســم: م�سنع اخلط البي�ض ل�سناعةاملنظفات ذـ م ـ م
العنوان: �ض. ب:5407، ام القيوين٬ املنطقة: ال�سناعية ٬ال�سارع: امللك في�سل، الإمارات العربية املتحدة.  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�ستح�سرات التبيي�ض و املواد الأخرى امل�ستخدمة يف الغ�سيل و التنظيف و التلميع و اجللي و مواد احلك و 

ال�سابون و العطور و الزيوت العطرية و مواد التجميل و مرطبات ال�سعر و معجون الأ�سنان 
الواقـعة بالفئة: 03 .

 Ultra( عبارة واأ�سود، يحتوي على  اأبي�ض  عبارة مل�سق  اأعــاله  هي  التجارية  العالمة  العالمة:  و�سف 
Super Shine( مكتوبة بحروف من الأبجدية الالتينية  ب�سكل مميز، مع وجود �سعار بالأ�سفل وهو 
عبارة )With Advanced Formula(  بحروف الأبجدية الالتينية، ووجود ا�سكال ترمز لنجوم 

لمعة ،بال�سافة ايل �سورة اطار �سيارة فوقه اأي�سا اأ�سكال ترمز لنجوم لمعة.
ال�ســرتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم :  255096         بتاريخ :  2016/06/13   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ســم: دي كارفينج بورد ل.م.م.
املتحدة  الــوليــات   ،91356 كاليفورنيا   ، تــار�ــســانــا   803 رقــم  بــولــيــورد  بينتورا   ،  18375 �ـــض.ب  وعــنــوانــه: 

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

خدمات توفر الأطعمة وامل�سروبات ، خدمات اليواء املوؤقت.
الواقـعة بالفئة: 43 .

 THE CARVING BOARD( اأعـــــــــــاله  الــــتــــجــــاريــــة  الـــــعـــــالمـــــة  الـــــعـــــالمـــــة:  و�ـــــســـــف 
 THE CARVING( هى عبارة مكونة من ثالثة كلمات هى :الوىل كلمة )SANDWICHES
والثانية هى  العربية  باللغة  اأى معنى  لها  ولي�ض  الالتينية  البجدية  BOARD( مكتوبة بحروف من 

كلمة )SANDWICHES( وهى ا�سم يطلق اىل ال�سطائر. 
ال�ســرتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
Quick and Easy  :بن�سر التعديالت املو�سحة اأدناه على طلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية 

املودعة حتت رقم: 158852          بتاريخ :  2011/06/20
امل�سجلة حتت رقم: 158852          بتاريخ :  2013/07/09

با�ســم: �ض. هامربج للتجارة العامة املحدودة.
وعنوانه: ال�سارقة،  �ض.ب 64051 ، هاتف : 065345245 ، الإمارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : املنتجات.
�سائل لغ�سيل ال�سحون ،وبودرة للتنظيف،  ومعطر اجلو،  تلميع املفرو�سات ، ومنظف الزجاج ومنظف الفرن 
، م�ستح�سرات تبيي�ض القم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكى املالب�ض، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل 
، منظفات  لل�سعر  )لو�سن(  ، غ�سول  زيــوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل  ، عطور،  ، �سابون  وك�سط  وجلي 

ال�سنان.
الواقـعة بالفئة:  03 .

رقم و تاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: ) 129 ( )2013/06/02(
التعديالت علي الطلب بعدالن�سر ال�سابق:

 )QUICK AND EASY( يف العالمة التجارية لت�سبح )QUICK N EASY( تغيركلمة
باللغة  ب�سكل مميز، وترجمتها  ال�سود  باللون  باللغة الجنليزية  الالتينية  الأبجدية  مكتوبة بحروف من 

العربية تعني �سريع و�سهل.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01724/2017 / جتاري
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/00578/2017  جتاري - ايجارات بالن�صر

اىل املنفذ �سده : الكفاءة ملقاولت البناء - �ض ذ م م
جمهول حمل القامة 

 حيث تقدم طالب التنفيذ : ال�سيخ في�سل بن خليفة بن خالد عبدالرحمن ال ثاين
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

1- بالزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعي خالية من 
ال�سواغل وال�سخا�ض

2-الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 55٬833 درهم متاأخرات الجرة من 
2016/4/15 وحتى 2017/2/14 وما ي�ستجد من قيمة ايجارية من 2017/2/15 
�سنوية. كــاأجــرة  درهـــم   67٬000 مبلغ  بــواقــع  الفعلي  الخـــالء  تــاريــخ   وحــتــى 

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 الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01912/2017 / جتاري
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/00840/2017  جتاري - ايجارات بالن�صر

م  م  ذ  �ض   - وامل�سروبات  الغذائية  املــواد  لتجارة  : خالد دلجــي  املنفذ �سده  اىل 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : �سركة دهما للتجارة - ذ م م    
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

1-بالزام املدعي عليها باخالء املاجور وت�سليمه خاليا من ال�سواغل 
2- الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره 6320 درهم القيمة اليجارية للفرتة من 
2016/10/24 وحتى تاريخ 2017/1/23 وما ا�ستجد من اجر من تاريخ 2017/1/24 
واملاء.  الكهرباء  مــن  الــذمــة  بـــراءة  باح�سار  والــزامــهــا   ، الفعلي  الخـــالء   وحتى 

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

الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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   اعالن حكم بالن�صر 

يف الدعوى  2016/6018 �صكني - اإيجارات    
اىل املحكوم عليه : ار�سينيو جر روانتو فادريجالن 

)جمهول حمل القامة(
بجل�ستها  حكمت  باملركز  الإبــتــدائــيــة  الق�سائية  اللجنة  بــان  نعلمكم 

2016/12/25 م يف الدعوى املذكورة اعاله  
ل�سالح /�ض �ض لوتاه العقارية - �ض ذ م م 

يــوؤدي للمدعية مبلغ )62٬656 درهــم( قيمة  الــزام املدعي عليه بان   -
م   2015/6/30 يف  الخـــالء  تــاريــخ  حتى  م   2014/5/1 للفرتة  الجـــرة 

والزمته بالر�سوم وامل�سروفات. 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب   وملا كان هذا احلكم قد �سدر 
قابل  فهو   ، احل�سوري  مبثابة  علنا  وتلي  دبــي  حاكم  مكتوم  ال  را�سد 
واإل  الإعــالن  ن�سر هذا  تاريخ  اعتبارا من  15 يوما  لالإ�ستئناف خالل 

�سار نهائيا قابال للتنفيذ.
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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   اعالن حكم بالن�صر 

يف الدعوى   0300207 ل�صنة 2017 اإ�صتئناف اإيجارات  
اىل املحكوم عليه : ح�سني احمد عبداملنعم متام احمد

 عنوانه : غر معلوم حمل القامة 
اإمــــــارة دبـــي - منطقة  بــــاول دونـــلـــى - عــنــوانــهــا :  لـــه : جـــون  مبـــا ان املــحــكــوم 
انرتنا�سونال �سيتي - احلي ال�سيني - بناية رقم دي 4 - حمل رقم 9 - هاتف : 

 050/7038944
2016/11/29 يف  قد ا�ستح�سل على حكم مبثابة احل�سوري �سدكم بتاريخ 

الدعوى بعالية بالزامكم : 
1- بقبول ال�ستئناف �سكال ويف املو�سوع بالغاء احلكم امل�ستاأنف والزام املوؤجر بان 

يوؤدي للم�ستاأجر مبلغ وقدره 100000 درهم والزمته الر�سوم وامل�سروفات.
ال  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  قد  احلكم  هــذا  كــان  وملــا 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل 15 

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

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/2100   

املنذر : م�سرف الهالل - �ض م ع 
املنذر اليه  : 1- حممد اأ�سرف ح�سن حمي الدين - هندي اجلن�سية  

املو�شوع 
بال�سارة  اىل طلب قر�ض متويل ال�سيارة وذلك لتمويل �سراءكم لل�سيارة من )نوع مازدا 6 - 
2014( فانكم  ال�سنع  �سنة   - ف�سي  اللون   - دبي   -  D-36830 خ�سو�سي - رقم اللوحة
حتلفتم عن �سداد الق�ساط ال�سهرية والواجبة عليكم ونتيجة لذلك فانه تر�سد بذمتكم مبلغا 
وت�سعة  درهما  و�سبعون  وت�سعمائة وثالثة  الفا  )واحــد وخم�سون  درهــم(   51٬973٬09( وقــدره 
فلو�ض( حيث اإمتنعتم عن ال�سداد بالرغم من مطالبات املنذر الودية واملتكررة لكم حتت طائلة 
اتخاذ الجراءات القانونية بعد انق�ساء 7 ايام من تاريخ اعالنكم ن�سرا �سندا للمادة 172 من 

قانون املعامالت التجارية. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/2101   

املنذر : م�سرف الهالل - �ض م ع 
املنذر اليه : 1- بثينه بنت حممد اجلويني - تون�سية اجلن�سية  

املو�شوع 
بال�سارة  اىل طلب قر�ض متويل ال�سيارة وذلك لتمويل �سراءكم لل�سيارة من )نوع ني�سان ماك�سيما 
- خ�سو�سي - رقم اللوحة - O-4526 - دبي - اللون اأ�سود - �سنة ال�سنع 2014( فانكم حتلفتم 
وقدره  مبلغا  بذمتكم  تر�سد  فانه  لذلك  ونتيجة  عليكم  والواجبة  ال�سهرية  الق�ساط  �سداد  عن 
حيث  فل�سا(  وثمانون  وت�سعة  دراهــم  و�سبعة  واربعمائة  الفا  وثالثون  )�سبعة  درهــم(   37٬407٬89(
اإمتنعتم عن ال�سداد بالرغم من مطالبات املنذر الودية واملتكررة لكم حتت طائلة اتخاذ الجراءات 
املعامالت  قــانــون  مــن   172 للمادة  �سندا  ن�سرا  اعالنكم  تــاريــخ  مــن  ايــام   7 انق�ساء  بعد  القانونية 

التجارية. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/2098   

املنذر : م�سرف الهالل - �ض م ع 
املنذر اليه : 1- تامر الزناتي علي - م�سري اجلن�سية  
املو�شوع 

�سبورجت  كيا  )نــوع  لل�سيارة من  �سراءكم  لتمويل  وذلــك  ال�سيارة  اىل طلب قر�ض متويل  بال�سارة  
فانكم حتلفتم  ال�سنع 2014(  �سنة   - اللون ف�سي  دبي   O-97845- اللوحة رقم   - - خ�سو�سي 
وقدره  مبلغا  بذمتكم  تر�سد  فانه  لذلك  ونتيجة  عليكم  والواجبة  ال�سهرية  الق�ساط  �سداد  عن 
وخم�سون  وخم�سة  درهما  واربعون  وخم�سة  و�سبعمائة  الفا  وخم�سون  )�سبعة  درهــم(   57٬745٬55(
طائلة  حتت  لكم  واملتكررة  الــوديــة  املنذر  مطالبات  من  بالرغم  ال�سداد  عن  اإمتنعتم  حيث  فل�سا( 
اتخاذ الجراءات القانونية بعد انق�ساء 7 ايام من تاريخ اعالنكم ن�سرا �سندا للمادة 172 من قانون 

املعامالت التجارية. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/2099   

املنذر : م�سرف الهالل - �ض م ع 
املنذر اليه : 1- فرمني ج ار اجنا�سيو مورالي�ض - فلبينية اجلن�سية  

املو�شوع 
بال�سارة  اىل طلب قر�ض متويل ال�سيارة وذلك لتمويل �سراءكم لل�سيارة من )نوع كيا �سبورجت 
ال�سنع 2014( فانكم  �سنة   - اللون رمــادي   - دبــي   -  M-92107- اللوحة رقــم   - - خ�سو�سي 
حتلفتم عن �سداد الق�ساط ال�سهرية والواجبة عليكم ونتيجة لذلك فانه تر�سد بذمتكم مبلغا 
وقدره )49٬979٬10 درهم( )ت�سعة واربعون الفا وت�سعمائة وت�سعة و�سبعون درهما وع�سرة فلو�ض( 
اتخاذ  طائلة  حتت  لكم  واملتكررة  الودية  املنذر  مطالبات  من  بالرغم  ال�سداد  عن  اإمتنعتم  حيث 
قانون  172 من  للمادة  �سندا  ن�سرا  اعالنكم  تاريخ  ايــام من   7 انق�ساء  بعد  القانونية  الجـــراءات 

املعامالت التجارية. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/492  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-ح�سن احمد حممد دميا�ض ال�سويدي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ جمموعة ماج - م م ح - وميثله : علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن 
-  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن 
بان يوؤدوا للمدعية  مبلغ وقدره )685000 درهم( والفائدة بواقع 9٪ من تاريخ 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والــر�ــســوم  الــ�ــســداد  متــام  وحتى  الق�سائية  املطالبة 
املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/4/10  ال�ساعة 9٬30 �ض 
بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/474  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- هيديل انرتنا�سيونال المــارات للمقاولت �ــض.ذ.م.م  جمهول 
ليمتد  كــوربــوريــ�ــســن  اوفر�سيزبايلنج  �سوي�سبورينج  املــدعــي/  ان  مبــا  القــامــة  حمــل 
وميثله:ح�سة �سيف �سامل �سيف اجلابري قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
والفائدة  درهم  وقــدره )767٬353٬11(  للمدعية مبلغ  يــوؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام 
القانونية 9٪ من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت 
 Ch 2.E.22 لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/4/12 ال�ساعة 9٬30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اإعادة اإعالن  بالن�صر

             يف  الدعوى 2017/204  احوال نف�ض م�صلمني
اىل املدعي عليه / 1- حم�سن حممد علي اح�سان  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ فروزان �سيد مهدي امر قهفرخي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة باثبات طالق والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة 
يوم  الحد املوافق  2017/4/16   ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة:ch1.A.4 لذا 
من  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�سور  مكلف  فــاأنــت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �صفرت
فقد املدعو/حممد فركان عبدالقادر 
،  جــواز �سفره  - اجلن�سية: بنغايل 
و   AB5444143( رقــــــــــم  
BM0117577( - يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمهما   عليهما  يعرث 
مركز  اقــــــرب  او  الــبــنــغــالديــ�ــســيــة 

�سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �صفرت
�سند�ض   / املــــدعــــو  فـــقـــد 
 ، قــعــدان  م�سطفى  نبيل 
جواز   - اجلن�سية  الدرن  
�سفره رقم )420555( 
ــــيــــه  مــــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــل
بــتــلــيــفــون رقم  التـــ�ـــســـال 

 054/4584224

فقدان جواز �صفرت
الها�سم  /ابــو  املدعو  فقد 
بنغالدي�ض    ، الكا�سم  ابــو 
�سفره  جـــواز   - اجلن�سية 
 )1410774( رقـــــــم 
ــــيــــه  مــــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــل
بــتــلــيــفــون رقم  التـــ�ـــســـال 

 052/9272003

فقدان جواز �صفرت
عيد  عمرو   / املدعو  فقد 
ابـــو عــيــاد يــو�ــســف ، م�سر 
�سفره  جـــواز   - اجلن�سية 
 )1551583( رقـــــــم 
ــــيــــه  مــــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــل
بــتــلــيــفــون رقم  التـــ�ـــســـال 

 056/9469860
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يف الق�صية رقم 2016/4079 مدين كلي - ال�صارقة  

دعوة اىل املرفوعة �سده �سركة �سابل ورلد ذ م م 

املرفوعة �سدكم  الق�سية  بــاأن مت حتديد جل�سة اخلــربة يف  نعلمكم 

من يو�سف بالل مبارك احلميدي وحددنا جل�سة اخلربة واملعاينة 

يوم اخلمي�ض 2017/4/13 يف متام ال�ساعة العا�سرة يف موقع الر�ض 

معكم  م�سطحبني  ح�سورها  عليكم  يتوجب  والتي  النزاع  مو�سوع 

الوثائق التي تخ�ض الدعوى    
هاتف اخلبري - 050-7921696               

اإعالن اإجتماع خربة 
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 يف  الدعوى 2016/99  ا�صتئناف جتاري - عجمان  

املعلن اليه / امل�ستاأنف �سده الثالث / �سهيل حمد �سعود �سامل املعمري.
امل�ستاأنف �سدها الرابع / كرمية �سعبان حممد

يف الدعوى رقم 2016/99 ا�ستئناف جتاري - عجمان  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة عجمان املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد 
دقيقة  ع�سر  وخم�سة  الواحدة  ال�ساعة  متام  يف   2017/4/17 املوافق  الثنني   يوم  حددنا 
ظهرا لعقد الجتماع الثاين للخربة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : دبي - ديره - �سارع 
املطار ، مبنى الفجر لالعمال ، مكتب رقم 119 ، مقابل �سركة اأرامك�ض للربيد ال�سريع ، 
هاتف )042555155( ، فاك�ض )042555151(. لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا 

حل�سور الجتماع مع اإح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى
اخلبري/�صعيد حممد ال�صارد الفال�صي 
رقم القيد بوزارة العدل  449 

 دعوة حل�صور
 الإجتماع الثاين للخربة
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ال�سادة/ �سركة ذا وان للو�ساطة العقارية - �ض ذ م م 

ال�سيد/ ر�سا واثقي بناء 
القا�سم مقدم  ابو  ر�سول  ال�سيد/  ان  - حيث  بابرا   �سينغ  لت�سا  �سا�سيكانت  ال�سيد/ 
ب�سفته مديرا ل�سركة اأرميتي للتجارة ذ م م - اقام عليكم النزاع رقم 2016/76 نزاع 
املهند�ض  املنتدب  اخلبر  مكتب  اىل  احل�سور  بوجوب  -نبلغكم  عقاري  خربة  تعيني 

غ�سان حماده حل�سور جل�سة خربة يف املنازعة املذكورة اعاله 
الزمان : ال�ساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الربعاء يف 2017/4/12 

املكان : �سارع ال�سيخ زايد ، بناية املريخي ، طابق 29 مكتب 2905 
قرب فندق " �سانغريال" يوجد يف الطابق الر�سي من البناء مطعم "زعرت وزيت"

دبي ، يوم الربعاء يف 2017/4/5  ، ت : 050/8974780
اخلبري املهند�ض غ�صان حماده  

DIAC- حمكم معتمد يف مركز دبي للتحكيم الدويل
وحمكم معتمد يف مركز التحكيم التجاري

لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية
اإعالن ح�صور جل�صة خربة  
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الدعوى رقم : 2017/38 جتاري جزئي

ال�سادة : اأمل ال�سبيعي  وكيل  : اأوليفتي لتجارة الغذية - ذ م م 
جل�سة  حل�سور  عليه  للمدعي  اإعالن  بن�سر  التكرم  يرجى   ، اعاله  املو�سوع  اىل  بال�سارة   -
م م  ذ  الدين  فخر  مطاعم  )1-�سركة  عليهما  املدعي  اىل   -  : يلي  ما  وفق  وذلك  القادمة   اخلربة 
2-عماد فوؤاد �سليم عازر - حيث ان املدعية )�سركة اوليفيتي لتجارة الغذية - ذ م م( قد اقامت �سدكم 
الدعوى رقم )2017/38 جتاري جزئي( وحيث انه مت احالة الدعوى اىل اخلبر احل�سابي/علي عبداهلل 
متام  يف  وذلك  الدعوى  يف  احل�سابية  اخلربة  لجتماع  احل�سور  عليكم  يتوجب  املرزوقي/لذا  �سلطان 
ال�ساعة احلادية ع�سر والن�سف �سباحا يف يوم اخلمي�ض املوافق 2017/4/20 يف مقر مكتب اخلبر الكائن 
باإمارة دبي ، بجوار مركز ابوهيل ، بناية الفاميد )مقابل كنتاكي( ، املدخل اخللفي ، الطابق الثاين ، 
مكتب رقم 201 )موؤ�س�سة املحيط حما�سبون قانونيون(   هاتف : 04/2650665 ، وفاك�ض 04/2650654( 
- وعليه يرجى احل�سور يف املوعد املحدد وتقدمي كافة ما لديكم من م�ستندات ويف حالة عدم ح�سوركم 

�سيتم امل�سي يف اإجراءات اخلربة احل�سابية يف الدعوى. 
اخلبرياحل�صابي/ علي املرزوقي 

اإجتمـــــاع خبـــــرة
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة 

ا�سم ال�سركة : �شواروف�شكي دبي - �س ذ م م 
العنوان : مكتب ملك موؤ�س�سة احلريز - ديرة - القرهود - ار�ض 287-214 - ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 71890 رقم القيد بال�سجل التجاري 
: 565132 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سر يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
 2017/3/16 بتاريخ   دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2017/3/16 بتاريخ  دبي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني املتحدون لتدقيق 
 - النابوده  �سعيد  E203  ملك حممد جمعه   -  12 : مكتب  العنوان  احل�شابات  
بور�سعيد -  هاتف  2989993-04 فاك�ض : 2989993-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي

ا�سم امل�سفي/املتحدون لتدقيق احل�شابات  
E203  ملك حممد جمعه �سعيد النابوده - بور�سعيد -  هاتف   العنوان : مكتب 12 - 
2989993-04 فاك�ض : 2989993-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �شواروف�شكي دبي - �س 
ذ م م  وذلــك مبوجب قــرار حماكم دبــي بتاريخ 2017/3/16  واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/3/16 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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 اعــــــــــالن بالن�صر

الإمـــارات   - عي�سى  حممد  عي�سى  حممد  ال�سيد/  بــاأن  للجميع  معلوما  ليكن 
التنمية  دائرة  ، رخ�سة رقم 558786  اجلن�سية ب�سفته مالك خمبز احل�سارات 
القت�سادية ال�سارقة يرغب يف بيع والتنازل عن الرخ�سة ل�سالح حممد احمد 

ا�سماعيل البرق - اإماراتي اجلن�سية بكامل املوجودات املحل التجاري.  
 وعمال بن�ض املادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  
يتم  �سوف  واإنــه  للعلم  العــالن  ن�سر هذا  اقت�سى  العدل.  فقد  الكاتب  �سان  يف 
امل�سادقة على الجــراء امل�سار الهي بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العــالن فمن 
لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور بالعالن 

لتباع الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية
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اخطار باأداء الدين

حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية - دائرة التنفيذ
2016/123 اإنابة  

املحكوم عليها/�سركة  ، �سد  الدولفني  املحكوم لها/موؤ�س�سة طران  بناء على طلب وكيل 
العربية  اململكة  الدولة  خــارج  عنوانها   ، املحدودة  والن�ساءات  للتجارة  العربية  التطوير 
اإمارة دبي - بردبي  ال�سادة/عبا�ض احلواي وم�ساركوه  املختار مكتب  ال�سعودية - وحملها 
- �سارع ال�سيخ زايد - برج احلواي - الطابق 12 مكتب رقم 1203 ، �ض ب : 3114 الدمام 
، وعلى الأمر ال�سادر من قا�سي التنفيذ يف امللف رقم 123 ل�سنة 2016 اإنابة راأ�ض اخليمة 
فاإننا نخطركم باأداء الدين امل�ستحق عليكم ومقداره )4737219( درهم فقط اربعة ماليني 
و�سبعمائة و�سبعة وثالثون الف ومائتان وت�سعة ع�سر - خالل �سهر من تاريخ الخطار وال 

�سيتم اتخاذ بحق الجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ.
      قا�صي التنفيذ

        حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن  بالن�صر
رقم 2017/2074 

املخطر : جعفر حممد �سبت 
املخطر اليه : افريكانو انيمالز 

اليجار  عقد  جتديد  عند  اليجارية  القيمة  بزيادة  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر 
دائرة  قبل  منه  املطروحة  الن�سبة  وح�سب  العقاري  ال�سوق  مــوؤ�ــســرات  ح�سب 
الرا�سي والمالك ويف حالة عدم التزم املنذر اليه مبا جاء اعاله �سوف ي�سطر 
املنذر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ له حقه مبا فيها اقامة 
الدعاوى الق�سائية واملطالبة باخالء العقار وبالتعوي�ض عن اي ا�سرار اخرى  

مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل
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اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 2016/1435 جتاري كلي
انيل كومار بو�ض  العامة - �ض ذ م م 2-اي�سوار �سوداري نايف �سينغ 3- اروب بو�ض  ال�ساعي للتجارة  اىل املحكوم عليهم/1- 
4- متلي�ض رام �سولنكي 5-تران�ض ليت وورلد للتجارة العامة - ذ م م  6- بي اآر اي للتجارة العامة - ذ م م  جمهويل حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/2/16 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/امل�سرف العربي 
لال�ستثمار والتجارة اخلارجية حكمت املحكمة مبثابة ح�سوري - اول : بالزام املدعي عليهم الوىل والثاين والثالث والرابعة 
الفا و�ستمائة واربعة  اربعة ماليني و�ستمائة وثمانية وع�سرون  بالت�سامن والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعي مبلغ 
وثمانون درهما وخم�سة وثمانون فل�سا والفوائد القانونية بواقع 9٪ من تاريخ قيد النزاع يف 2016/3/30 حتى ال�سداد التام 
- ثانيا : الزام املدعي عليها اخلام�سة باملديونية �سالفة البيان بالت�سامن مع املدعي عليها الوىل والثاين والثالث والرابعة 
يف حدود مبلغ اربعمائة و�ستة وثمانون الفا و�سبعمائة وثمانون درهم والفوائد القانونية بواقع 9٪ من تاريخ قيد النزاع يف 
2016/3/30 وحتى ال�سداد التام.  -  ثالثا : الزام املدعي عليها ال�ساد�سة باملديونية �سالفة البيان بالت�سامن مع املدعي عليها 
الوىل والثاين والثالث والرابعة يف حدود مبلغ اربعمائة و�ستة وت�سعون الف وخم�سمائة وثمانية وت�سعون درهم والفوائد 
القانونية بواقع 9٪ من تاريخ قيد النزاع يف 2016/3/30 وحتى ال�سداد التام - رابعا : الزام املدعي عليهم بامل�ساريف - حكما 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب  مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
 يف  الدعوى 2017/507  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- برالين�ض لإدارة ال�سركات واملوؤ�س�سات وميلكها/ ه�سام حممد �سعيد 
ابراهيم بدر جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ فندق جلوريا لل�سقق الفندقية منطقة 
حرة - ذ م م وميثله : مدير الفندق/حممد احمد فريد وميثله : خليفة عبداهلل �سعيد 
عبداهلل بن هويدن الكتبي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بف�سخ العقد 
بني املدعي واملدعي عليه والزام املدعي عليه مببلغ وقدره )927000 درهم( والفائدة بواقع 
12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت 
لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ال�ساعة 9٬30 �ض  املوافق 2017/4/17  الثنني  يوم  لها جل�سة 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور 
اأيام على الأقل. علما باأن الدعوى حمالة من  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

ادارة الدعوى اىل املحكمة التجارية الكلية. 
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/253 جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /1- حممد يعقوب حممد حمي�سن  مبا ان املدعي/دار التمويل  ال�سالمي 
- �ض م خ  وميثله : �سيخه حممد �سيف علي املحرزي - جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/2/16 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
التمويل  )دار  للمدعية  يــوؤدي  بــان  عليه  املدعي  بالزام   - خ  م  �ض  ال�سالمي  التمويل  دار 
ال�سالمي( مبلغ 75851٬16 درهم )خم�سة و�سبعون الف وثمامنائة وواحد وخم�سون درهم 
و�ستة ع�سر فل�ض( والفائدة بواقع  9٪ �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2016/8/21 
م وحتى ال�سداد التام ف�سال عن الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�ست طلب النفاذ.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
اإىل من يهمه الأمر

نحن �سركة دي اي اي ماجنمنت منطقة حرة-ذ.م.م �سركة منطقة حرة ذات م�سوؤولية 
حمدودة تاأ�س�ست وفقاً لقانون ال�سركات اخلا�سة لدي �سلطة دبي للمجمعات البداعية 
2016 )“قانون ال�سركات اخلا�سة”(، نود الخطار باأنه ومبوجب البند رقم 17 من 

قانون ال�سركات اخلا�سة، قررنا تغير ا�سم ال�سركة اإىل: 
دا مودي�شت منطقة حرة –ذ.م.م   

على من يرغب بالإعرتا�ض على هذا التغير اأن يقدم اإعرتا�سه كتابة خالل اأربعة 
ع�سر )14( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإ�سعار على العنوان التايل:

 دائرة الت�سجيل والرتاخي�ض
�سلطة دبي للمجمعات الإبداعية  ، �ض.ب: 478844دبي ،  الإمارات العربية املتحدة 

info@dcca.gov.ae  :الربيد اللكرتوين
دي اي اي ماجنمنت منطقة حرة-ذ.م.م 
لعناية مدير الت�سجيل والرتاخي�ض

ا�صعار تغيري ا�صم �صركة
 منطقة حرة ذات م�صوؤولية حمدودة  

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/2039 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- موؤ�س�سة التنمية لالعالم  جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/11/16  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ا�ض بي اف ريالتي للو�ساطة العقارية - ذ م م بف�سخ العقد املربم بني طريف 
التداعي واملوؤرخ يف 2015/11/12 والزام املدعي عليها برد مبلغ مائة وثمانني الف 
درهم للمدعية والزمتها باأداء فائدة قانونية بواقع 9٪ �سنويا من تاريخ املطالبة 
الق�سائيةاحلا�سل يف 2016/8/24 والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  العــالن  هــذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/2091 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- ماك ورلد للحفالت - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
يف   2016/12/29 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بــان  نعلنكم 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/نا�سا افنت�ض - �ض ذ م م بالزام املدعي عليها 
وحتى   2016/5/2 من   ٪9 التاأخر  عن  وفائدة  درهــم   80٬000 مبلغ  بــاأداء 
ال�سداد التام والزمتها بامل�ساريف والف درهم  اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/492  جتاري كلي               

حمل  جمهول  ال�سويدي   دميا�ض  حممد  احمد  1-ح�سن   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ جمموعة ماج  - م م ح وميثله : علي ا�سماعيل ابراهيم 
اجلرمن -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
بالت�سامن بان يوؤدوا للمدعية  مبلغ )685000 درهم(  والفائدة بواقع 9٪ من 
تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/4/10  ال�ساعة 9٬30 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  �ض بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مــذكــرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/549  جتاري كلي              
املدعي/  ان  مبا  القــامــة  حمل  جمهول  بيلونوغ   1-يوليا   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  ابراهيم اجلرمن  قد  ا�سماعيل  : علي  اأ�سل وميثله  قا�سم عبا�ض جنفى 
للمدعي  تــوؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
مبلغا وقدره )3527000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12٪ من تاريخ ال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  
املوافق  2017/4/12  ال�ساعة 9٬30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
او  مــذكــرات  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/639  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-زينب عبداهلل �سليمان علي البلو�سي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع وميثله : اأحمد مهر خمي�ض عبيد بن 
م�سحار قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)232٬765٬86 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والغرامة التاأخرية بواقع 
9٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  
مكلف  فــاأنــت  لــذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ــض   8٬30 ال�ساعة    2017/4/10 املــوافــق  
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل )علما باأنه مت احالة الدعوى من مكتب 

اإدارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/969  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ح�سني عمراين  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
حممد  اهلل  مــال  نا�سر   : وميثله  عــامــة  م�ساهمة  �سركة   - الــهــالل  م�سرف 
غامن   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
املــحــامــاة وتثبيت  وقـــدره )36٬322٬60 درهـــم( والــر�ــســوم واملــ�ــســاريــف واتــعــاب 
لها جل�سة  التحفظي رقم 2017/67 حجز حتفظي جتــاري - وحــددت  احلجز 
 Ch1.C.13 يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/4/20  ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/946  جتاري جزئي              

اىل املــدعــي عليه / 1-غــــرب اخلــلــيــج لــلــغــاز وخــدمــات حــقــول الــنــفــط - ذ م م  جمهول 
عبداهلل  على  ل�ساحبها  العامة  للنقليات  الأمــانــة  ركــن  املــدعــي/  ان  مبــا  القــامــة  حمــل 
حممد املرزوقي - وميثله : ا�سماعيل ح�سن اإبراهيم ال�سفار -  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة الزام  املتنازع �سدها بان توؤدي للمتنازعه مبلغ وقدره 77٬650 درهم 
والزامها  ال�سداد  الدعوى وحتى متام  قيد  تاريخ  بواقع 12٪ من  القانونية  الفائدة  مع 
املوافق   الثنني   يوم  لها جل�سة  وحــددت  املحاماة.    اتعاب  ومقابل  وامل�سروفات  الر�سوم 
2017/4/17  ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 
بثالثة اأيام على الأقل )علما بانه مت احالة ملف الدعوى من مكتب اإدارة الدعوى اىل 

حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/962  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-تاك لالن�ساءات - �ض ذ م م 2-ذياب نا�سر �سامل نا�سر اخلليفي 
- ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير املتنازع �سدها الوىل جمهويل حمل القامة مبا 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقــام  قد    - لالملنيوم  الزئبق  املدعي/  ان 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهــم(  وقــدره )126530  ب�سداد مبلغ  بالت�سامن  عليهما  املدعي 
واتعاب املحاماة والفائدة  12٪ من تاريخ  ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/4/26  ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل )علما باأنه مت احالة الدعوى 

من مكتب اإدارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/670  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-موؤ�س�سة هونيويل لالن�ساءات - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ باحل�سا كار رينتال - �ض ذ م م - فرع وميثله : ح�سني علي عبدالرحمن 
عليها مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأقــام  قد   - لوتاه 
املحاماة والفائدة 12٪ من  وقدره )144٬841 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
تاريخ  ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سم ملف النزاع رقم 2016/136 نزاع تعيني 
خربة جتاري.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/4/26 ال�ساعة 8٬30 
قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�سور  مكلف  فــاأنــت  لــذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ــض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/711  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-رويال مامز لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ يونيباك لنتاج احلاويات وال�سناديق الكرتونيه - ذ م م وميثله : عبداهلل 
ح�سن احمد طاهر - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  الزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ 26٬060 )�ستة وع�سرون الف و�ستون درهم( والفائدة القانونية بواقع 
9٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام مع الزامها بالر�سوم وامل�ساريف 
والتــعــاب.   وحــددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/4/19  ال�ساعة 8٬30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لــذا   Ch1.C.13 بالقاعة 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/371  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ت�ساليز رونالد بروف ا�سكوت  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ حميد احمد بن دري وميثله : اأمل خمي�ض دروي�ض حممد البلو�سي 
- قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
من   ٪12 والــفــائــدة  املحاماة  واتــعــاب  وامل�ساريف  والــر�ــســوم  درهـــم(   296٬000(
تاريخ املطالبة  وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   
وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/4/17  ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�سور  مكلف  فــاأنــت  لــذا   Ch2.D.17
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/590   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- موؤ�س�سة تيك�سبوك�ض  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/�سركة انفي افنت�ض منطقة حرة - �ض ذ م م وميثله 
: علي عبداهلل ماجد ال�سام�سي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )500330( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجـــراءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2016/3401   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- هال للكيماويات - م م ح  جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ال�سقف ل�سناعة املعادن- ذ م م وميثله : علي عبداهلل ماجد 
ال�سام�سي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )997413٬75( درهم وب�سحة وتثبيت احلجز التحفظي 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  مــدين    12/2015 رقــم 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2016/3283   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سيف خلف عبيد حممد الكعبي  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الحتاد الوطني وميثله : فهد 
املذكورة  التنفيذية  الــدعــوى  عليك  اأقـــام  قــد  لــوتــاه   على  �سلطان 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1549130٬88( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
 بالدعوى رقم 2016/1653 جتاري كلي - دبي 

اخل�سم املدخل / فورتر�ض برامي  
بالعنوان / الإمارات - اإمارة دبي بردبي �سارع ال�سيخ زايد بناية اتريوم الإمارات الطابق 

رقم 2 مكتب رقم 237 ويتم الإعالن بوا�سطة العنوان والفاك�ض املذكور 
من/  �سدكم  واملرفوعة  اأعــاله  بالق�سية  ح�سابيا  خبر  انتدابنا  مت  اأنــه  علما  نحيطكم 
لوران تايتجن   وعليه فانتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع اخلربة املقرر 
وذلــك مبكتب   - ع�سر ظهرا  الثانية  ال�ساعة    2017/4/13 املوافق  اخلمي�ض   يوم  عقده 
اخلبر الكائن باإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري - 
بجوار برج وان اأمنيات - برج بري�سم - الطابق الثامن - مكتب  805 .  يرجى احل�سور 
بانه يف حال  املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما  امل�ستندات  باملوعد واملكان املحدد واإح�سار 
تخلفكم عن احل�سور فان اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا.  

لال�ست�سفار الت�سال ب : 04/4341111 
مكتب اخلبري احل�شابي - اأحمد علي احلو�شني            

اإعالن بالن�صر 
للح�صور اأمام اخلربة 

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدعوى رقم 2016/73 بيع عقار مرهون 
حديقة   )JPN3VS034( العقار  عن  عبارة  مرهون  مال  بيع  اإذن  طلب   : الق�سية  مو�سوع 
الإمارات  دبي  ، م�ساحتها 510٬08 مرت مربع  الثنية اخلام�سة   ، الر�ــض 1163  ، رقم  جمرا 
العربية املتحدة  والت�سريح لطالب التنفيذ با�ستالم كل طلباته والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة.   
طالب العالن : طالب التنفيذ : بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدودة 

املطلوب اعالنه : املنفذ �سده / 1- رامي ح�سني ما�سي  - جمهول حمل القامة. 
مو�سوع الإعالن نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة هي عبارة عن عقار )ار�ض( - 
املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض : 1163 - امل�ساحة : 510٬08 مرت مربع ، وفاء للمبلغ 

املطالب به )4٬234651٬68( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�ض الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2016/128 بيع عقار مرهون    
اىل املــنــفــذ �ــســدهــمــا/1- راميـــونـــد هــوجــن هــوجــن 2-اميـــــا هــوجــن هوجن  
جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك اأت�ض ا�ض بي �سي ال�سرق 
اآل علي - قــررت حمكمة  اأحمد ح�سن رم�سان   : املــحــدودة وميثله  الأو�ــســط 
وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�سداد  اعالنكم   2017/3/29 بتاريخ  البتدائية  دبي 
)22٬435٬319٬3( درهم خالل �سهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اأعاله 
واإلبيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة 295 من قانون 
الجراءات املدنية )نوع العقار : ار�ض - املنطقة : معي�سم الأول - رقم الر�ض 

: 938 - م�ساحة العقار : 1245٬60 مرت مربع(  
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/2096 

املنذر : م�سرف الهالل - �ض م ع 
املنذر اليهما : 1- اإميان عبدالقادر معاوية - �سورية اجلن�سية 

2- اأحمد حممد عو�ض ح�سني - م�سري اجلن�سية  
املو�شوع 

هيونداي  )نـــوع  مــن  لل�سيارة  �ــســراءكــم  لتمويل  وذلـــك  ال�سيارة  قــر�ــض متــويــل  اىل طلب  بــال�ــســارة  
- دبي - اللون اأ�سود - �سنه ال�سنع 2012( فانكم   E-82751 سانتافيي - خ�سو�سي - رقم اللوحة�
حتلفتم عن �سداد الق�ساط ال�سهرية والواجبة عليكم ونتيجة لذلك فانه تر�سد بذمتكم مبلغا وقدره 
)31٬893٬08 درهم()واحد وثالثون الفا وثمامنائة وثالثة وت�سعون درهما فلو�ض( حيث اإمتنعتم عن 
ال�سداد بالرغم من مطالبات املنذر الودية واملتكررة لكم حتت طائلة اتخاذ الجراءات القانونية بعد 

انق�ساء 7 ايام من تاريخ اعالنكم ن�سرا �سندا للمادة 172 من قانون املعامالت التجارية. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/2097   

املنذر : م�سرف الهالل - �ض م ع 
املنذر اليه : 1- حممد امين ال�سعبي - �سوري اجلن�سية  

املو�شوع 
)نوع  مــن  لل�سيارة  �ــســراءكــم  لتمويل  وذلـــك  ال�سيارة  قــر�ــض متــويــل  اىل طلب  بــال�ــســارة  
ال�سنع  �سنة   - رمادي  اللون   - دبي   -  P-21445 - مازدا 6- خ�سو�سي - رقم اللوحة
2016( فانكم حتلفتم عن �سداد الق�ساط ال�سهرية والواجبة عليكم ونتيجة لذلك فانه 
تر�سد بذمتكم مبلغا وقدره )70٬846٬48 درهم ( )�سبعون الفا وثمامنائة و�ستة واربعون 
املنذر  مطالبات  من  بالرغم  ال�سداد  عن  اإمتنعتم  حيث  فل�سا(  واربــعــون  وثمانية  درهما 
الودية واملتكررة لكم حتت طائلة اتخاذ الجراءات القانونية بعد انق�ساء 7 ايام من تاريخ 

اعالنكم ن�سرا �سندا للمادة 172 من قانون املعامالت التجارية. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2016/2187  جتاري جزئي              
تــداول مي   املدخل / 2-�سركة  ، اخل�سم  اإك�ستن�سني قــروب   املدخل / 1-  اىل اخل�سم 
اإ�سماعيل ح�سن   : بوكا - وميثله  كــالوديــو  املــدعــي/  ان  القــامــة مبــا  جمهويل حمــل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها     اإبراهيم ال�سفار -  قد 
وقدره  مببلغ  يعادله  ما  او  امريكي  دولر   94٬845٬65 وقــدره  مبلغ  للمدعي  ترد  بان 
349٬032 درهم اإماراتي( وهي املبالغ التي ت�سلمتها املدعي عليها من املدعي مع الفائدة 
التجارية بواقع 12٪ من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد ، مع الزامها بالر�سوم 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2017/4/18  ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8٬30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2016/2888  جتاري جزئي              

اىل اخل�سم املدخل/ 1- ا�سمه عبده علي عبدره �سالح العن�سي / �ساحبة ومالكة موؤ�س�سة 
اأدر�ض لل�سحن - موؤ�س�سة فردية جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ موؤ�س�سة رو�سن 
اإماراتي اجلن�سية  العاملية وميثلها �ساحبها / حممد �سالح عامر �سعيد ال�سيعري - 
وميثله : حممد احمد حممد عبداهلل -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  
باإ�سدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 214000 درهم وجميع م�ساريف الق�سية 
مع تكاليف فتح الق�سائية وكل ما يرتتب علهيا من م�ساريف والر�سوم.   وحددت لها 
جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/4/17  ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2016/1646  جتاري جزئي              

اىل اخلــ�ــســم املــدخــل / 1-حمــمــد عــلــي حمــمــد عــبــداهلل  حمــمــد عــبــداهلل  جمهول 
اأقــام عليك الدعوى  حمل القــامــة مبا ان املــدعــي/ بينجامني كولني تــارانــت   قد 
ومو�سوعها   الزام املدعي عليهم مت�سامنني ومت�ساميم ب�سداد مبلغ وقدره 63٬000 
دولر امريكي او ما يعادله 231٬210 درهم اإماراتي بال�سافة اىل الفائدة القانونية 
وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى  الدعوى  ت�سجيل  تاريخ  من   ٪12 بواقع 
والتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/4/26  ال�ساعة 8٬30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2016/1127  ا�صتئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-�سركة كا�ستيللو نرو للتجارة العامة - �ض ذ م م 
4-اأحمد  وند  البلو�سي 3-علي ر�سا زهره  را�سد  اإبراهيم مراد  2-حممد 
امل�ستاأنف / ان  القامة مبا  �سيخ احلــرم م�سهدي جمهول حمل  حممود 

بــابــك اأحــمــد �سيخ احلـــرم قــد ا�ستاأنف احلــكــم الــ�ــســادر بــالــدعــوى رقــم : 
2015/1318 جتاري كلي بتاريخ 2016/7/19 وحددت لها جل�سه يوم الحد  
 ch2.D.19 ال�ساعة 10٬00 �سباحا  بالقاعة رقم  املوافق 2017/4/30 
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2016/712  ا�صتئناف مدين    
 اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-نيو ا�ض ا�ض �سيتي �سوبر ماركت - �ض ذ م م  
كومارمي�سرا   امل�ستاأنف/�سانديب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
مدين   2015/1566  : رقــم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد 
املــوافــق 2017/4/17   يــوم الثــنــني   جــزئــي - وحـــددت لها جل�سه 
ال�ساعة 10٬00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي 
�ستجري  تخلفكم  حـــال  ويف  قــانــونــيــا  ميثلكم  مــن  او  حــ�ــســوركــم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/926   تنفيذ جتاري  
كابور   �سونال  م ومتثلها/  م  ذ   - توركو  اريبيان  �ــســده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/فندق وي�سنت دبي امليناء 
ال�سياحي �ساطئ منتجع مارينا - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وقــدره )106291٬05(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم 
�ستبا�سر الجــراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/683   تنفيذ جتاري  
الفنية للديكور - ذ م م - وميثلها قانونا/  الروؤية  املنفذ �سده/1-  اىل 
التنفيذ/طريق  ان طالب  ديــب  جمهول حمل القامة مبا  كرم عي�سى 
ال�سالمة لتجارة املواد الكهربائية - �ض م م وميثلها منو - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهــم   )24906٬73(
اللتزام  عــدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجـــراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/954   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- اأ�سوار اخلليج للمقاولت - �ض ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/املدائن التجارية - ذ م م  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )416545( وقــدره  به  املنفذ 
التنفيذية  الجـــــراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فــان  وعليه  املــحــكــمــة.  
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1202  عمايل جزئي
�ـــض.ذ.م.م جمهول  للمقاولت  انرتنا�سيونال  1-الــربق   / عليه  املدعي  اىل 
حمــل القــامــة مبــا ان املــدعــي /علي �ــســردار حممد �ــســردار قــد اأقـــام عليك 
درهم(   8000( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
ال�سكوى:  رقــم  وامل�ساريف.  والر�سوم  درهــم(   2000( مببلغ  عــودة  وتذكرة 
املوافق  الــثــالثــاء  يـــوم  جل�سة  لــهــا  وحــــددت   MB167010564AE
مكلف  فــاأنــت  لــذا   ch1.A.5:بالقاعة �ــض   8٬30 ال�ساعة   2017/4/25
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1338  عمايل جزئي
اىل املـــدعـــي عــلــيــه / 1-عــــني املــهــا لــلــمــقــاولت �ـــــــض.ذ.م.م جمــهــول حمل 
اأقام عليك الدعوى  القامة مبا ان املدعي /براديب رامناري�ض ماوريا قد 
وتذكرة  درهم(   12966( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
عودة مببلغ )800 درهم( والر�سوم وامل�ساريف. يف ال�سكوى العمالية رقم: 
املوافق  اخلــمــيــ�ــض  يـــوم  جل�سة  لــهــا  وحــــددت   AE170855988MB
مكلف  فــاأنــت  لــذا   ch1.A.1:بالقاعة �ــض   8٬30 ال�ساعة   2017/4/13
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1106  عمايل جزئي

ان  القــامــة مبــا  املــدعــي عليه / 1-مطعم �سالم باجنو جمهول حمــل  اىل 
املدعي /برين كاتاقوز ل�سكوتا قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )14801 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( 
 MB167566481AE/2017 ال�سكوى:  رقم  وامل�ساريف.  والر�سوم 
�ض   8٬30 الــ�ــســاعــة   2017/4/16 املـــوافـــق  الحـــد  يـــوم  جل�سة  لــهــا  وحــــددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لــذا   ch1.A.5:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1444  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ليمتل�ض لل�سيانه والتنظيف �ــض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  رادهاكري�سنان  قد  �سارال  املدعي /لك�سمي  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )11870 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
وحددت   .  MB168564968AE/2016:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق 2017/4/20 ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة
من  لــديــك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�سور  مكلف  فــاأنــت  لــذا 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/543  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جوي�ض مارت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /ناظم 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية  ح�سني خادم ح�سني  قد 
وقدرها )24293 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
الربعاء   لها جل�سة يوم  . وحددت   MB167801998AE:ال�سكوى املحاماة رقم 
املوافق 2017/4/12 ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1603  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جبل حوران لتجارة اخل�سار والفواكه جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /اجمل اكرم حممد اكرم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   3000( مببلغ  عــودة  وتــذكــرة  درهــم(   94599( وقــدرهــا  عمالية  مب�ستحقات 
 mb167332876ae:ال�سكوى رقــم  املحاماة  واتــعــاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
8٬30 �ض مبكتب  ال�ساعة   2017/4/18 املوافق  الثالثاء   يوم  لها جل�سة  وحــددت   .
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2016/1663  عمايل جزئي 

حمل  جمهول  �ــــض.ذ.م.م  ريفريجري�سن  انــد  كولينغ  عليه/1-فر�ستكول  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف  بــتــاريــخ:2016/6/8  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بــان  نعلنكم  القــامــة 
توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  البديع �سحاته   املذكورة اعاله ل�سالح/حممد عادل عبد 
للمدعي مبلغ )8860 درهم( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت 
واعفت  امل�سروفات  باملنا�سب من  والزمتها  اخر  بخدمة �ساحب عمل  التحق  قد  التنفيذ 
املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم  اليوم  لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2016/8278  عمايل جزئي 
القامة  حمل  جمهول  �ـــض.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لالعمال  عليه/1-ثري�ض  املدعي  اىل 
املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بـــان  نعلنكم  جـــاجنـــادهـــاران  املــدعــي/اومــيــ�ــض  ان  مبــا 
بتاريخ:2017/2/28 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/اومي�ض جاجنادهاران  بالزام املدعي 
وخم�سة  وربعمائة  الــف  وع�سرون  )ثالثة  درهــم(   23475( مبلغ  للمدعي  تــوؤدي  بــان  عليها 
او ما يقابلها نقدا مببلغ )1000 درهــم( ما  و�سبعون درهما( وتذكرة عودة اىل وطنه عينا 
مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها امل�ساريف. حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/850  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- فيوت�سر بوينت للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ األيفكا م.د.م.�ض قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
واملذكورين  حمــمــول  تليفون   764 عــدد  بــرد  عليها  املــدعــي  بــالــزام  املطالبة 
او�سافهم اعاله او رد قيمتهم البالغة مبلغ وقدره )338663( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف . وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق  2017/4/20  ال�ساعة 
8٬30 �ض بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
للمحكمة قبل  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2016/2901  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليهما/1-ريجني برا�سيني مادابورا 2- جيجني �ساتيان مانياتنارا بارا�سينى 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/بنك الحتاد الوطني �ض.م.ع قد اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ  2017/4/5  احلكم التمهيدي 
التايل: حكمت املحكمة بندب اخلبر امل�سريف املخت�ض �ساحب الدور باجلدول خبرا 
يف هذه الدعوى تكون مهمته بعد الطالع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى 
ان يقدمه اليه اخل�سوم من مرا�سالت وحمررات اخرى ورقية او الكرتونية والنتقال 
اىل مقر املدعي لالطالع على دفاتره التجارية املنتظمة وحددت امانة خربة قدرها 
�سبعة الف درهم كاتعاب اخلبر والزمت املدعي ب�سدادها. وحددت لها املحكمة جل�سة 

 ch1.C.14:يوم الربعاء املوافق:2017/4/12 ال�ساعة:08:30 �ض يف القاعة
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/958  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- يف يف اي بي لالعمال الفنية  �ض ذ م م   جمهول حمل 
اأقــام  عليك الدعوى  التنفيذ/حممد و�سيم  قد  القامة مبا ان طالب 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1500( 
او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )900(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 
يف الطعن 2016/459 طعن عقاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- جمموعة اليا�ض وم�سطفى كلداري

وميثله:عبدالعزيز خليفة م�سعود �سيخان الهنائي 
العقارية �ض.ذ.م.م  للو�ساطة  اإن�سايد تراك  املطعون �سدهم:1-  باعالن 
املذكور  الطعن  اأقــام عليكم  الطاعن  باأن  نعلنكم  جمهول حمل القامة 
للرد على  وذلــك  التمييز  اىل حمكمة  عليكم احل�سور  ويتوجب  اأعــاله 

�سحيفة الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�ض الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة     التمييز
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/799 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- جلوبال انرجيا لتجارة الوقود �ض.ذ.م.م 2- �سافيو 
بر�سي اناند بر�سي �ساداناندان  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب 
اأقــام عليك الدعوى  �ـــض.ذ.م.م   قد  العاملية  التنفيذ/ماريتامي افيي�سن 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )19230( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2016/3402 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- بزن�ض اك�سربت�ض جلف ميثلها جوين يو�سف  جمهول 
العامة  للتجارة  العاملية  كونكتد  التنفيذ/بي  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
�ض.ذ.م.م - ومتثلها كوثر حممد احمد وميثله:علي عبداهلل ماجد ال�سام�سي 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )50295٬28( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجــراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/325 تنفيذ مدين  
كي�ساب كربالين   ورثة/ا�سوك  ب�سفته من   - امر كربالين  ارون  املنفذ �سده/1-   اىل 
اميتا   -3 كــربــالين  كي�ساب  ورثــة/ا�ــســوك  مــن  ب�سفتها   - كــربــالين  �ــســاريــن  اديلينا   -2
كربالين - ب�سفته من ورثة/ا�سوك كي�ساب كربالين 4- يا�سمني عزايز - ب�سفتها من 
ورثة/ا�سوك كي�ساب كربالين جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/اريان اندريا 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعــاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقــام عليك  قد  را�ساي  
وقدره )5510( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- ب�سحة ونفاذ عقد الو�سية 
التنفيذية بحقك يف حالة  �ستبا�سر الجــراءات  املحكمة  املــوؤرخــة:2011/9/23 .وعليه فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2016/1034 تنفيذ �صرعي  
اىل املنفذ �سده/1-  ح�سام احمد ابراهيم ابو دقه جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/�سفاء مو�سى احمد قرم�ض  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املــذكــورة اعـــاله والــزامــك بتنفيذ احلــكــم الــ�ــســادر يف الــدعــوى رقـــــم:1514 و 
رقــــــم:292/2016  بال�ستئناف  واملــعــدل  م�سلمني  نف�ض  احــــوال   2015/1307
 )154978( وقــدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  ومواريث  �سخ�سية  احــوال  ا�ستئناف 
املحكمة  فان  .وعليه  ال�ستحقاق  تاريخ  من  وامل�ساريف  للر�سوم  �سامال  درهــم 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجـــراءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2016/1601  تنفيذ عمايل   

به  املننفذ  املبلغ  ب�سداد   ، رقــــم:2015/713  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  الق�سية:تنفيذ  مو�سوع 
وقدره )34768( درهم ل�سالح العامل بال�سافة اىل مبلغ وقدره )696 درهم( ر�سوم تنفيذ احلكم 

ومبلغ )1739 درهم( ر�سوم الدعوى البتدائية ل�سالح املحكمة.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:عثمان كونهيكويا نامبان كونات

املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- حالق الب�سارة -  جمهول حمل القامة
مو�سوع العالن:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة يف العالن املذكور اعاله وهي عبارة عن معدات 
حالقة واثاث وفاء للمبلغ املذكور اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .

رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

       اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/216  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ريان �سارلي�ض جرى  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بالت�سريح  املطالبة  ومو�سوعها  الــدعــوى  عليك  اأقــام  قد  ايني�ض  ريت�سارد  ريكو 
للمدعي بت�سجيل مركبة نوعها فورد ايدج �سنة ال�سنع 2008 زرقاء اللون م�سجلة 
حتت رقم:H 91097 حتت ا�سمه دون وجود املدعي عليه او بطاقة امللكية اخلا�سة 
بال�سيارة.  وحددت لها جل�سة يوم الحد   املوافق  2017/4/30   ال�ساعة 8٬30 �ض 
بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2017/181  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- كليندين�ست اند بارترن ليمتد 2- جوزيف كليندين�ست ب�سفته ال�سخ�سية 
املوؤ�س�سة  مدير  وب�سفته  املــحــدوده  م�ساركوه  كاليندين�ست  موؤ�س�سة  ومالك  �ساحب  وب�سفته 
كاليندن�ست للو�ساطة العقارية جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ اريك فوهرمان وميثله 
: مو�سى عي�سى مو�سى العامري قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد بني 
بواقع  والفائدة  درهــم   )1000000( وقــدره  مببلغ  عليهم  املدعي  والــزام  عليهم  واملدعي  املدعي 
والزامهم  ال�سداد  رقـــم:691/2015 وحتى  نــزاع تعيني خربه جتــاري  ت�سجيل  تاريخ  12٬5٪ من 
بالر�سوم بامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . وحددت لها جل�سة 
مكلف  فاأنت  لــذا   Ch 2.E.22 بالقاعة  �ض   9٬30 ال�ساعة   2017/4/17 املوافق  الثنني  يــوم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة  باحل�سور 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

       مذكرة اعالن مدعي عليه  بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/294  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- كليندين�ست اند بارتنز ليمتد 2- جوزيف كليندين�ست ب�سفته ال�سخ�سية 
املوؤ�س�سة  مدير  وب�سفته  املحدوده  وم�ساركوه  كاليندين�ست  موؤ�س�سة  ومالك  �ساحب  وب�سفته 
فوهرمان  هربرت  املــدعــي/  ان  مبا  القــامــة  حمل  جمهويل  العقارية  للو�ساطة  كاليندن�ست 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقــام  قد  العامري  مو�سى  عي�سى  مو�سى   : وميثله 
والزامهم  ال�سداد  حتى   ٪12٬5 بواقع  والفائدة  درهــم   )500000( وقــدره  مببلغ  عليهم  املدعي 
املتنازع  والــزام  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم 
املوافق  يـــوم اخلمي�ض  لــهــا جل�سة  . وحــــددت  املــحــامــاة  واتــعــاب  واملــ�ــســاريــف  بــالــر�ــســوم  �ــســدهــم 
2017/4/13 ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ، علما بان الدعوى قد احالة للدائرة التجارية اجلزئية .
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/504  جتاري كلي

الفنية   املواهب  لتعهدات  ونا�ض  نا�ض  ترتيب   -1  / املدخل  اخل�سم  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �سيمون ت�سوكوومكا اتيجوي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ عقد ال�سراكة والفائدة 
والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/4/16 
ال�ساعة 9٬30 �ض بالقاعة Ch 1.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 الأقل.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
   فـي  الدعوى 2016/1572  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- األفا �سيب جي ام بي اإت�ض كومباين كيه جي اإم اإ�ض اوريون  
جمــهــول حمــل القــامــة مبــا ان اخلــ�ــســم املــتــدخــل/ �ــســي مــا�ــســرت املــالحــيــة ذ.م.م 
وميثله:�سلطان هادف را�سد عبداهلل العوي�ض قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مبلغ  للمدعية  يـــوؤدوا  بــان  والت�سامن  بالتكافل  عليهم  املــدعــي  بــالــزام  املطالبة 
ملف  و�سم  املحاماة  واتعاب  وامل�سروفات  والر�سوم  اماراتي  درهم   )27٬659٬664(
احلجز التحفظي رقــم:374-2016 جتاري والق�ساء بتثبيته.   وحددت لها جل�سة 
يوم الثنني املوافق 2017/4/17 ال�ساعة 9٬30 �ض بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/54  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-�سركة ديراج اآند اي�ست كو�ست �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
الدعوى  عليك  اأقــام  قد  ال�سفار   ابراهيم  ح�سن  وميثله:ا�سماعيل  �سوحبات  ر�سول  احمد    /
ومو�سوعها املطالبة بف�سخ  وثيقة حجز العقار املوؤرخة يف:2008/4/26 وبالتبعية الزام املدعي 
التجارية  الفائدة  درهم مع   )1٬291٬575( وقدره  مبلغ  للمدعي  يدفعا  بان  بالت�سامن  عليهما 
بالر�سوم  ال�سفة  بــذات  الزامهم  مــع  ال�سداد  الــدعــوى وحتى متــام  قيد  تــاريــخ  مــن  بــواقــع ٪12 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/4/16   ال�ساعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور   : 09٬30 �ض بالقاعة 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/134  عقاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-تعمر القاب�سة لال�ستثمارات ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  عليك  اأقــام  قد  الريامي  مطر  علي  وميثله:ح�سن  قــاووق  نغم   / املدعي  ان 
املدعي  بالتملك والــزام  املنتهية  اتفاقية الجــارة  ومو�سوعها املطالبة ببطالن وف�سخ 
والر�سوم  والفائدة  درهــم   )220000( وقــدره  مبلغ  بــرد  والتكافل  بالت�سامن  عليهما 
ال�ساعة     2017/4/18 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وحــددت  والتعاب.  وامل�ساريف 
08٬30 �ض 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 الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1782  عمايل جزئي
اىل املــدعــي عــلــيــه / 1-ا�ـــســـراء لــتــجــارة املـــعـــادن �ــــــض.ذ.م.م جمــهــول حمل 
الدعوى  اأقــام عليك  �سبر احلق قد  املدعي /عديل احمد  ان  القامة مبا 
املــطــالــبــة مبــ�ــســتــحــقــات عــمــالــيــة وقـــدرهـــا )18814 درهــــم(  ومــو�ــســوعــهــا 
ال�سكوى:  رقــم  وامل�ساريف.  والر�سوم  درهــم(   1000( مببلغ  عــودة  وتذكرة 
املوافق  الــثــالثــاء  يـــوم  جل�سة  لــهــا  وحــــددت   MB167696200AE
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8٬30 �ض مبكتب   2017/4/18
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1431  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-عني املها للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقــام  قد  مياه  موفيج  /منان  املدعي  ان 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )11905 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )800 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف. يف ال�سكوى العمالية رقم: mb168885287ae وحددت 
القا�سي  ال�ساعة 8٬30 �ض مبكتب  املوافق 2017/5/2  الثالثاء  لها جل�سة يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/348  عمايل جزئي
القــامــة مبا  �ـــض.ذ.م.م جمهول حمل  للزراعة  ال�ــســود  1-النمر   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  عليك  اأقــام  قد  اهلل   عطا  متويل  عبدالعزيز  ن�سر  /عبدالعزيز  املدعي  ان 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )48300 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB167529080AE/2016:2000 درهم( والر�سوم  وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
ال�ساعة 8٬30 �ــض مبكتب  املــوافــق 2017/4/18  الــثــالثــاء   يــوم  لها جل�سة  . وحـــددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
اأيام على الأقــل، ويف حالة  من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1367  عمايل جزئي

الفنية جمــهــول حمــل القــامــة مبا  لــلــخــدمــات  املــدعــي عليه / 1-واديـــنـــا  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأقــام  قد  اليا�ض طعمه   /وائــل  املدعي  ان 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )83895 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
 .  MB170066276AE/2017:ال�سكوى رقــم  وامل�ساريف  والر�سوم  
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2017/4/18 ال�ساعة 8٬30 �ض مبكتب 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا  القا�سي 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، 

ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/965  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الرباق خلدمات حرا�سة البنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�سوعها  الــدعــوى  عليك  اأقــام  قد  رحمن   كل  الرحمن  /عقيب  املدعي  ان  مبا 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  درهــم(   21714( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى:MB169053492AE . وحددت 
لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2017/4/18 ال�ساعة 8٬30 �ض مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/38  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سروق خلدمات حرا�سة البنية �ــض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�سوعها يطلب  اأقــام عليك  املدعي /نافيد اكرت فقر حممد  قد  ان  مبا 
املدعي من عدالة املحكمة ت�سجيل الدعوى واعالن املدعي عليها ب�سورة من لئحتها 
واحلكم بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اجمايل )24950( درهم وتذكرة عودة بقيمة 
 . mb167855684ae:2000( درهم والزامها بالر�سوم وامل�ساريف  �سكوى رقم(
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2017/4/18 ال�ساعة 8٬30 �ض مبكتب القا�سي 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2016/8031  عمايل جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-غالم يا�سني وحممد نا�سر لتجارة ال�سماك �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
الدعوى  يف  بــتــاريــخ:2017/2/27  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بــان  نعلنكم  القامة 
املذكورة اعاله ل�سالح/نزير احمد احمد بخ�ض  بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
اىل  الــعــودة  وتــذكــرة  درهــمــا(  وع�سرون  وخم�سة  وخم�سمائة  الــف  وع�سرون  )واحـــد  مبلغ 
اخر  عمل  �ساحب  بخدمة  التحق  قد  التنفيذ  وقــت  يكن  مل  ما  نقدا  قيمتها  او  موطنه 
والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك 
اعتبارا من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني  قابال  من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري 
بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  العــالن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2016/3310  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ــســده/1- جــريــت فاليو انــتــريــور انــد ديــكــوريــ�ــســن  �ــض ذ م  
التنفيذ/عمرو حممد علي خليل   ان طالب  جمهول حمل القامة مبا 
قد اأقام  عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  درهــم اىل طالب  وقــدره )13342(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�سوم خلزينة  درهــم  بال�سافة اىل مبلغ )1125( 
اللتزام  عــدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجـــراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



ثقافة وفن�ن

برعاية حمدان بن حممد بن را�شد38

 دبي الثقافة تنظم الدورة التا�شعة من معر�ص دبي الدويل للخط العربي 

خالل م�شاركتها يف اأيام ال�شارقة الرتاثية 

 هيئة ال�شارقة للكتاب تناق�ص العالقة بني ال�شاعر وطباعه ال�شخ�شية

بهدف اإثراء ح�شيلتهم اللغوية ودفعهم اإىل التعبري بطالقة

جائزة لغتي للعمل امل�شرحي تنطلق بن�شختها الثانية لأطفال ال�شارقة 

••  ال�شارقة-الفجر:

خالل  للكتاب،  ال�سارقة  هيئة  ا�ست�سافت 
ال�سارقة  اأيـــــام  فــعــالــيــات  يف  مــ�ــســاركــتــهــا 
الــرتاثــيــة الــ�ــســاعــر عــبــد اهلل الــهــديــة، يف 
نــــدوة بــعــنــوان الــ�ــســعــر الــنــبــطــي وقــــراءة 
ال�ساعر  ح�سور  خاللها  ناق�ض   ، الـــذات 
وفق  الواحدة  الــذات  وتعدد  ق�سائده،  يف 
بع�ض الفل�سفات ال�سرقية، مقدماً بذلك 
وطاقة  الروحية  الــدرا�ــســات  بــني  مزيجاً 
اجل�سد، وبني ال�ساعر وكتابته لن�سو�سه 

الإبداعية.
وعر�ض الهدية خالل الندوة التي اأدارها 
الكاتب ال�سحفي حممد اأبو عرب، املحاور 

يف  املعا�سر  ال�ساعر  عليها  ي�ستند  الــتــي 
اأن  مو�سحاً:  اجلماهرية،  قاعدته  بناء 
املعا�سرة  ال�سعرية  التجارب  من  الكثر 
ت�ستند على العواطف، وامل�ساعر احلزينة، 
للح�سول على اإعجاب امل�ستمعني والُقراء، 
يف الوقت الذي ل ميكن فيه ح�سر ال�سعر 

يف هذا النوع من الكتابة .
الإبداع  بني  املفرت�سة  العالقة  اأن  وبــنّي 
اأختلقها  وهـــمـــيـــة،  عـــالقـــة  واملــــعــــانــــاة، 
ال�سخ�سية،  جتاربهم  لتربير  املبدعون، 
الإبـــــداع يرتبط  اأن  مـــوؤكـــداً  وتــرويــجــهــا، 
بــالــتــجــربــة والـــتـــاأمـــل، واملـــعـــانـــاة واحــــدة 
اأعماًل  تقدم  التي  الــتــجــارب  اأ�ــســكــال  مــن 
التجارب،  اأنــهــا لي�ض كــل هــذه  اإل  لفــتــة، 

اأحد  زال  ول  كــان  التاأمل  اأن  اإىل  اإ�سافة 
اأهــــم خمــــازن الإبـــــــداع، وا�ــســتــنــدت عليه 
الكثر من الأ�سماء الإبداعية يف ال�سعر، 
والرواية، وامل�سرح، وغرها من الفنون . 
�سبعة  لديه  ال�ساعر  اأن  الهدية  واأو�ــســح 
�سخ�سيات، يتنقل بينها، وتظهر اأ�سواتها 
املهرج،  �ــســخــ�ــســيــة  مــنــهــا  قـــ�ـــســـائـــده،  يف 
وغرها  واحلــكــيــم،  والكئيب،  واحلــنــون، 
الكثر  اأن  اإىل  م�سراً  ال�سخ�سيات،  من 
من ال�سعراء اليوم يلجاأون اإىل �سخ�سية 
لهم  ق�سيدة  تخلو  فال  الكئيب،  ال�ساعر 
من الهم، واحلــزن، والتعب، الأمــر الذي 
ببكائيات  اأ�ــســبــه  املــعــا�ــســر  ال�سعر  يجعل 

طويلة متنوعة املو�سوعات.

ال�سخ�سيات،  اأمنــاط  بني  الهدية  وربــط 
اأنف�سهم،  ال�سعراء  اأمنــاط  على  وتاأثرها 
مــعــتــمــداً بــذلــك عــلــى مـــا تــقــدمــه بع�ض 
تعدد  مــن  الهندية،  الروحانية  املــدار�ــض 
الب�سري  اجلـــ�ـــســـم  يف  الـــطـــاقـــة  مــــراكــــز 
)الــ�ــســاكــرة(، وطــغــيــان واحـــدة منها على 
مراكز  �سبعة  منا  لكل  فــقــال:  الأخــــرى، 
للطاقة �ساكرات ؛ احلمراء، والربتقالية، 
والـــ�ـــســـفـــراء، واخلــــ�ــــســــراء، والـــــزرقـــــاء، 
يكون  ما  فمنها  والبنف�سجية،  والنيلية، 
ويحتاج  �سعيفاً،  يــبــدو  مــا  ومنها  قــويــاً، 
تــدعــيــمــه، وهـــذا مــا يظهر على  اإىل  مــنــا 
لون  ال�سعراء، حيث ميّثل كل  �سخ�سيات 
من األوان ال�ساكرات، مركز قوة، وعالمة 

على طباع و�سفات ال�سخ�ض .
ت�سارك  للكتاب  ال�سارقة  هيئة  اأن  ي�سار 
التي  الرتاثية  ال�سارقة  اأيــام  فعاليات  يف 
اجلاري،  ابــريــل  مــن   22 حتى  تتوا�سل 
واجلل�سات  الـــنـــدوات  مــن  عـــدد  بتنظيم 
الهيئة  جناح  ي�ست�سيف  حيث  الثقافية، 
ال�ساعر  الــ�ــســارقــة  يف  ال�سعر  بيت  مــديــر 
حمــمــد الــربيــكــي مــ�ــســاء الـــثـــالثـــاء 11 
اأبـــريـــل، يف نـــدوة حتــمــل عــنــوان الإعـــالم 
ويقدم   ، الإمـــــارات  يف  ال�سعبي  والــ�ــســعــر 
ال�سبت  م�ساء  كعو�ض  �سامح  الإعــالمــي 
حوارية  جــلــ�ــســة  اجلــــــاري  اأبــــريــــل   13
بعنوان رمزية البحر يف ال�سعر الإماراتي 

املعا�سر.

•• ال�شارقة-الفجر:

الرامية  التعليمية  املــبــادرة   ، لغتي  اأطلقت 

بو�سائل  العربية  باللغة  التعليم  دعــم  اإىل 
ذكــيــة لأطــفــال وطـــالب الــ�ــســارقــة، الـــدورة 
امل�سرحي،  للعمل  لغتي  جائزة  من  الثانية 

الأطفال  ريــا�ــض  مرحلة  بطالب  اخلا�سة 
باإمارة ال�سارقة.

وتــهــدف املــ�ــســابــقــة الــتــي تــقــام خـــالل �سهر 

اللغوية  احل�سيلة  اإثـــراء  اإىل  املقبل،  مايو 
التعبر  اإىل  ودفـــعـــهـــم  الأطـــــفـــــال،  لـــــدى 
حتفيز  اإىل  ت�سعى  كما  وف�ساحة،  بطالقة 

وتنمية مواهبهم الإبداعية يف جمال الأداء 
اللغة  يف  حتبيبهم  جــانــب  اإىل  املــ�ــســرحــي، 
العربية، وجعلهم قادرين على ا�ستخدامها 

بال�سكل الأمثل.
لغتي  مبادرة  مدير  علي،  اآل  بدرية  وقالت 
الإبداعية  اجلــائــزة  لهذه  اإطالقنا  ياأتي   :
واملحفزة خليال الأطفال، متا�سياً مع روؤى 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات 
الـــقـــا�ـــســـمـــي، ع�سو  بــــن حمـــمـــد  �ـــســـلـــطـــان 
الداعية  الــ�ــســارقــة،  حــاكــم  الأعــلــى  املجل�ض 
الأطفال وفق مبادئ  بتن�سئة  اإىل الهتمام 
والفعاليات  املــبــادرات  وتخ�سي�ض  اأ�سيلة، 
املنا�سبة لهم ومل�ستوياتهم الفكرية، لتطوير 
مداركهم ومعارفهم ليكونوا اأفراداً موؤهلني 
وقادرين على قيادة م�ستقبل دولة الإمارات 

.
تـــوؤكـــد اجلــــائــــزة يف   : عــلــي  اآل  واأ�ـــســـافـــت 
املبادرة  ا�ستمرارية  على  الثانية  ن�سختها 
نفو�ض  يف  العربية  اللغة  دعــائــم  تثبيت  يف 
امل�سرحية  الأعــمــال  يف  وتوظيفها  ال�سغار، 
خمتلف  رعــــايــــة  اإىل  اإ�ـــســـافـــة  الــــهــــادفــــة، 
وا�ستثمارها مبا يحقق  الإبداعية،  املواهب 
لــهــم الــفــائــدة عــلــى املـــدى الــبــعــيــد وي�سهم 

احل�ساري  الإمــــارة  مبــ�ــســروع  النهو�ض  يف 
والثقايف . 

ريا�ض  على  اجلــائــزة  يف  امل�ساركة  وتقت�سر 
ال�سارقة  منطقة  �سمن  الواقعة  الأطــفــال 
تختار  اأن  عليها  يجب  والــتــي  التعليمية، 
املفاهيم  اأحـــد  املــقــدم  الــعــمــل  يف مــ�ــســمــون 
الــتــي يــحــتــوي عــلــيــهــا برنامج  الأ�ــســا�ــســيــة 
تكون  واأن  املـــبـــادرة،  لـــدى  املعتمد  حـــروف 
ل  اأن  على  واحــد،  م�سرحي  بعمل  امل�ساركة 
تتجاوز مدته 10 دقائق، واأن ل يزيد عدد 

الأطفال امل�ساركني فيه عن 10 اأطفال.
اللغوية  ال�سالمة  مبفهوم  اللتزام  ويجب 
على  قادرين  الأطفال  يكون  واأن  الأداء،  يف 
نطق املفردات الواردة يف الأدوار املخ�س�سة 
لهم، واأن يتمتع الإخراج بلم�سة ابتكارية يف 
بالإ�سافة  ال�سوتية،  واملــوؤثــرات  الت�ساميم 
احلـــركـــات  مــــن  بــجــمــلــة  ال�ـــســـتـــعـــانـــة  اإىل 
لغة  تــوّظــف  الــتــي  التعبرية  والــرقــ�ــســات 
مـــن البهجة  اجلــ�ــســد مبـــا يــعــكــ�ــض طــابــعــاً 

واملرح.
ور�سدت املبادرة جوائز مالية ت�سل قيمتها 
اإىل 10 اآلف درهم اإماراتي للمركز الأول، 
والثاين 7 اآلف درهم اإماراتي، والثالث 5 

اإمــاراتــي، كما خ�س�ست جائزة  اآلف درهــم 
املميز،  اآلف درهم لفريق العمل   3 قدرها 

وجائزة ت�سجيعية بقيمة األفي درهم. 
على  نــوعــهــا  مـــن  الأوىل  اجلــــائــــزة  وتـــعـــد 
الأداء  الأطــفــال يف جمــال  ريــا�ــض  م�ستوى 
بـــاإ�ـــســـادة جمعية  املــ�ــســرحــي، وقــــد حــظــيــت 
العربية  الإمــــــــارات  دولـــــة  يف  املــ�ــســرحــيــني 
باللغة  التعليم  دعــم  مــبــادرة  اأمـــا  املــتــحــدة، 
العربية بو�سائل ذكية يف مدار�ض ال�سارقة، 
فقد اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�ض 
 ،2013 العام  يف  ال�سارقة،  حاكم  الأعــلــى 
اإىل تطوير  الرامية  �سموه  �سمن مبادرات 
على  واملحافظة  الإمـــارة،  يف  التعليم  قطاع 
الأطفال  اإىل  وحتــبــيــبــهــا  الــعــربــيــة  الــلــغــة 

بطريقة ع�سرية علمية مب�سطة.
ال�سمو  �ساحب  اعتمد   2016 يناير  ويف 
حاكم ال�سارقة الهوية اجلديدة ملبادرة تعلم 
حتت  الــ�ــســارقــة  مــدار�ــض  يف  العربية  اللغة 
م�سمى لغتي ، ومتثل هذه املبادرة ا�ستجابة 
تربوية وعلمية ملتطلبات التطور يف اأ�ساليب 
املعرفة  توؤ�س�ض ملجتمع  التي  الذكي  التعلم 

وت�سهم يف الرتقاء مبخرجات التعليم.
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•• دبي-الفجر:

للثقافة(،  والفنون )دبي  للثقافة  دبي  اأعلنت هيئة 
والرتاث  والفنون  الثقافة  ب�سوؤون  املعنية  الهيئة 
من  التا�سعة  الن�سخة  ا�ست�سافتها  عن  الإمـــارة،  يف 
رعاية  الــعــربــي حتــت  للخط  الـــدويل  دبــي  معر�ض 
�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
و�سيفتتح  التنفيذي.  املجل�ض  رئي�ض  دبي  عهد  ويل 
املعر�ض اأبوابه للجمهور خالل الفرتة من 15 اإىل 

بدبي. وايف  مركز  يف  اجلاري  اأبريل   31
ويــعــتــرب املــعــر�ــض الــفــعــالــيــة اخلــتــامــيــة ملــو�ــســم دبي 
الفني 2017، و�سيقدم اأعماًل لأكرث من 50 فناًنا 
املعر�ض  و�سي�ستمل  العربي.  عاملًيا يف جمال اخلط 
على اأق�سام خم�س�سة لأعمال اخلط الكال�سيكية و 
احلديثة و الزخارف ، و�ستكملها املجموعة اخلا�سة 
ملعايل الأديب حممد اأحمد املر، لتوفر للزوار مزيًجا 

رائًعا لالحتفاء مبختلف اأوجه اخلط العربي. 

ويتناغم هذا املعر�ض مع مهمة دبي للثقافة الهادفة 
الرتاث  عــلــى  واحلــفــاظ  الفنية  املــواهــب  دعـــم  اإىل 
اأهــم اخلرباء  اأعمال  الإ�سالمي، من خــالل عر�ض 
الــكــال�ــســيــكــيــني الـــعـــرب والــعــاملــيــني الـــذيـــن ي�سفي 
ذوقهم الإبداعي وتطبيقات اأعمالهم احلديثة بعًدا 

جديًدا اإىل هذا الفن الأ�سيل.
و�سرح �سعيد حممد النابوده، املدير العام بالإنابة 
’معر�ض  لــهــيــئــة دبــــي لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون: يــوثــق 
للفن  الغني  العربي‘ الـــرتاث  للخط  الـــدويل  دبــي 
اأبرز  يــوفــر من�سة هــامــة جتــمــع  كــمــا  الإ�ــســالمــي، 
الفنانني من جميع اأنحاء العامل، لت�سليط ال�سوء 
عــلــى اأهــمــيــة فـــن اخلــــط كـــاأحـــد مــكــونــات هويتنا 
الوطنية. اإننا نهدف اإىل اإطالع املواطنني واملقيمني 
والــزوار على هذا الــرتاث، وذلك من خالل عر�ض 
اأمام  املعا�سرة  وتطبيقاتها  الكال�سيكية  الــروائــع 
خمتلف فئات اجلمهور. و�سيحتفل املعر�ض بالقيمة 
التاريخية املهمة للخط، يف الوقت الذي يركز فيه 

على  للحفاظ  ال�سابة  الأجــيــال  ت�سجيع  على  اأي�ساً 
هذا الفن يف امل�ستقبل .

املعر�ض  هــذا  هام�ض  على  للثقافة  دبــي  و�ستنظم 
20 ور�ـــســـة عــمــل مــوجــهــة جلميع  مـــا يـــزيـــد عـــن 
اخلط  تقنيات  تعلم  لــلــزوار  ميكن  حيث  الأعــمــار، 
واجلمالية  ال�سعرية  بدللته  وال�ستمتاع  العربي، 
من  يتم  عمل  حلقات  ا  اأي�سً و�ستقام  والتاريخية. 
خاللها ا�ستك�ساف الأهمية التاريخية والجتماعية 
اأمناطه  خمتلف  اإىل  الــتــعــرف  عــن  ف�ساًل  للخط، 

واأ�سكاله التعبرية.
ال�سوء  ت�سليط  اإىل  بالإ�سافة  الــنــابــوده:  واأ�ــســاف 
اأهمية  تتمثل  لفن اخلط،  اجلمالية  النواحي  على 
لتعزيز  املتوا�سلة  جهودنا  ترجمة  يف  املعر�ض  هذا 
مكانة دبي كقاعدة للمعرفة للقطاعات الإ�سالمية 
واإبراز تطور وجاذبية الفنون الإ�سالمية للثقافات 
املتنامي،  العاملي  تاأثرها  وقــوة  املتنوعة  الأخـــرى 
دعم  يف  اأيــ�ــســاً  رئي�سي  ب�سكل  ي�سهم  الــذيــن  الأمـــر 

توجه الإمارة كي تكون عا�سمة مزدهرة لالقت�ساد 
الإ�سالمي .

ويف هذا العام، �سيكون معر�ض دبي الدويل للخط 
العربي مبثابة الفعالية اخلتامية ملو�سم دبي الفني، 
وهي املبادرة التي ت�ستمر ل�سهرين متتاليني خالل 
مار�ض واأبريل، وت�ستمل على العديد من الفعاليات 
الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة، وجتـــمـــع الــفــنــانــني والــــــزوار 

لالحتفال بالإبداع والبتكار والثقافة.
اأن دبي للثقافة تهدف اإىل تعزيز امل�سهد  ي�سار اإىل 
تراثها  على  ال�سوء  وت�سليط  الإمــــارة،  يف  الثقايف 
املبادرات  مــن  متنوعة  جمموعة  خــالل  مــن  الغني 
الــتــي يــتــم تنظيمها عــلــى مـــدار الـــعـــام. وهـــذه هي 
معر�ض  من  الهيئة  تنظمها  التي  الثانية  الن�سخة 
التي  مهمتها  لتحقيق  العربي  للخط  الــدويل  دبي 
تركز على بناء ج�سور احلوار البناء بني احل�سارات 
تعود  التي  املــبــادرات  واإطـــالق  املختلفة،  والثقافات 

بالنفع على املواطنني واملقيمني والزوار.

اأم�شية �شعرية مبنطقة املدام
 �شمن اأيام ال�شارقة الرتاثية

�سمن  �سعرية  اأم�سية  بال�سارقة  املــدام  مبنطقة  الرتاثية  القرية  ا�ست�سافت 
فعاليات اأيام ال�سارقة الرتاثية مب�ساركة رموز ال�سعر بدولة الإمارات.

�سهد الأم�سية ال�سيخ ماجد بن �سلطان القا�سمي مدير دائرة �سوؤون ال�سواحي 
التنفيذي  املجل�ض  العام  الأمــني  املهري  بطي  بن  �سلطان  وامل�ست�سار  والقرى 
ال�سارقة  جمل�ض  رئي�ض  الكعبي  م�سبح  �سعيد  الــدكــتــور  و�ــســعــادة  بال�سارقة 
ال�سواحي  �ــســوؤون  دائــرة  رئي�ض  ال�سويدي  �سامل  بن  خمي�ض  و�سعادة  للتعليم 
والقرى و�سعادة �سامل مع�سد بن هويدن رئي�ض املجل�ض البلدي ملنطقة املدام 
املــدام و�سعادة حممد مع�سد  امليالة مدير بلدية منطقة  و �سعادة �سامل عبيد 

بن هويدن.
لتوجيهات  املدام وفقا  الرتاثية يف منطقة  ال�سارقة  اأيام  الأم�سية �سمن  تاأتي 
املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  حممد  بــن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال�سارقة  اإمـــارة  ومــدن  مناطق  مبختلف  الأيـــام  بتنوع  ال�سارقة  حاكم  الأعــلــى 
بكل جتلياته  واخلليجي  الإمــاراتــي  املا�سي  �ساملة ومهمة عن  لتقدمي �سورة 
وح�سارية  ع�سرية  ب�سورة  ال�سائدة  واملهن  اإنتاجه  واأمنـــاط  وفنونه  وتــراثــه 

تدخل البهجة وال�سرور اإىل نفو�ض قاطني هذه املدن.
و تغنت ق�سائد ال�سعراء بحب الوطن والقيادة احلكيمة وما تقدمه من دعم 
يف خمتلف املجالت والرتقاء بالوطن واملوطن وتوجيهاتها بالهتمام باملورث 

ال�سعبي الإماراتي و�سرورة امل�ساركة املجتمعية.
و �سلطت بع�ض الق�سائد خالل الأم�سية - التي اأدارها ال�ساعر الإعالمي علي 
ال�سوين - ال�سوء على الجنازات التي حققتها دولة الإمارات وامارة ال�سارقة 
فرقة  بينها  من  متنوعة  فقرات  على  وا�ستملت   .. العريق  احل�ساري  وتراثها 
ال�سعبية  والأكــــالت  ال�سعبي  الــرتاثــي  والــ�ــســوق  والــيــولــة  احلربية  املطرو�سي 

واللعاب ال�سعبية وامل�سابقات الرتاثية .
ورفع املجل�ض البلدي ملدينة املدام اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير ل�ساحب ال�سمو 
حاكم ال�سارقة على ما يوليه من اهتمام ورعاية للمحافظة على تراث وموروث 
املنطقة الثقايف والتاريخي واإميانه العميق ب�سرورة اأن يت�سل الطابع الرتاثي 

والثقايف للمنطقة مع ال�سورة احل�سارية التي تعي�سها اإمارة ال�سارقة.

الإعالن عن ال�شخ�شيات الفائزة بـ»جائزة 
الثقافة الدبلوما�شية« يف القمة الثقافية 2017

ك�سف منظمو »القمة الثقافية 2017« - احلدث الثقايف العاملي الذي انطلق 
ام�ض يف اأبوظبي - عن ال�سخ�سيات التي �سيتم تكرميها بـ » جائزة الدبلوما�سية 
الثقافية » وذلك احتفاء باإجنازاتهم املتميزة يف جمال الدبلوما�سية الثقافية 

وتعزيز جهودهم يف اإحداث تغير اإيجابي يف املجتمعات والعامل.
خالل  الثقافية  الدبلوما�سية  بجوائز  الفائزة  ال�سخ�سيات  قائمة  تت�سمن 
بن  اأنــور  الدكتور  معايل   ..  2017 الثقافية  للقمة  الأوىل  الـــدورة  فعاليات 
اأنور  زكــي  الدكتور  و�سعادة  اخلارجية  لل�سوؤون  الــدولــة  وزيــر  قرقا�ض  حممد 
وزارة  يف  الثقايف  امل�ست�سار  الــدويل  والتعاون  اخلارجية  وزيــر  م�ساعد  ن�سيبه 
الأمريكية  اأولــربايــت وزيـــرة اخلــارجــيــة  مــادلــني  والــدكــتــورة  الرئا�سة  �ــســوؤون 
عرو�ض  عــدة  تقدمي  الرئا�سي.و�سيتم  احلــريــة  و�ــســام  على  احلــائــزة  ال�سابقة 
م�سائية من قبل بع�ض ال�سخ�سيات التي �سيتم تكرميها .. فيما �سيتم تكرمي 
ي�ستمر خم�سة  التي   - القمة  الأخرى.ي�سارك يف  الفنية  ال�سخ�سيات  عدد من 
اأيام - اأكرث من 300 �سخ�سية بارزة من قطاعات احلكومة وجمالت الفنون 
دولة   80 اأكرث من  الأعمال اخلرية من  وال�سيا�سة  والتكنولوجيا  والإعــالم 
حول العامل ملناق�سة عدة موا�سيع مهمة ت�سغل الراأي العام والدور الذي ميكن 
اأن توؤديه الثقافة يف مواجهة التحديات امللحة التي يواجهها العامل يف يومنا 
هذا.وتتناول اأعمال القمة - التي تعقد يف منارة ال�سعديات يف املنطقة الثقافية 
- عددا من املوا�سيع التي تركز على طريقة ا�ستخدام الأدوات وامل�سادر الثقافية 
املختلفة ملواجهة التحديات العاملية امللحة من بينها مكافحة التطرف والتغر 
الفنية وتعزيز  واملواهب  الفنون  الثقايف ودعم  الــرتاث  املناخي واحلفاظ على 
مب�ساركة  الفعالية  برنامج  العامل.وانطلق  م�ستوى  على  وبــراجمــه  التعليم 
�سخ�سيات ا�ستثنائية ومعروفة ا�ستهرت باإجنازاتها املتميزة من بينهم معايل 
نورة بنت حممد الكعبي وزيرة دولة ل�سوؤون املجل�ض الوطني الحتادي رئي�ض 
املبارك  و�سعادة حممد خليفة  اأبوظبي  الإعالمية  املنطقة  اإدارة هيئة  جمل�ض 
رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة واإيرينا بوكوفا مدير عام 

منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة » اليون�سكو«.



حممد  النجم  يعي�شها  الفني  الن�شاط  من  حالة 
ريا�س الذي انتهى اأخريًا من ت�شوير م�شاهده يف 
م�شل�شل )ال�شلطان وال�شاه( بعد عامني من العمل 
يف  راهببنببًا  م�شاركته  اإىل  بالإ�شافة  املتوا�شل، 
ت�شوير بطولة )كفر دلهاب( مع يو�شف ال�شريف 
يف ثاين تعاون درامي بينهما. عن اأحدث اأعماله 

وق�شايا فنية اأخرى كان معه هذا احلوار:

ندى ب�شيوين �شعيدة مب�شرحية  )البا�شا يف الفال�شة(
 )املــ�ــســرح اأعـــادين اإىل اجلــمــهــور(! بهذه 
امل�سرية  الفنانة  اأعربت  املعربة  الكلمات 

الغامرة  �ــســعــادتــهــا  عـــن  بــ�ــســيــوين  نــــدى 
)الــبــا�ــســا يف  عــر�ــض م�سرحية  بــانــطــالق 

الفال�سة(، على م�سرح رومان�ض مبنطقة 
منذ  عر�سها  فرغ  بعدما  القاهرة،  و�سط 

اأق�سى  اأ�ــســهــر عـــدة يف مــر�ــســى مـــطـــروح، 
�سمال غربي م�سر.

وتــابــعــت بــ�ــســيــوين يف تــ�ــســريــح لــهــا: )اإن 
الفرتة  كبر خالل  ب�سكل  ازدهــر  امل�سرح 

املا�سية،
اإىل  اجتهوا  النجوم  من  العديد  وهناك   
توا�ساًل  لأنــــه ميــثــل  املــ�ــســرحــي،  الــعــمــل 
مبا�سراً مع اجلمهور ومعرفة اآرائه اأثناء 
الفنان  يجعل  مــا  الــفــور،  وعــلــى  العر�ض 
ما  اأف�سل  وتقدمي  الإبــداع  على  حري�ساً 

لديه(. 
وتـــــــدور اأحـــــــــداث املـــ�ـــســـرحـــيـــة، يف اإطـــــار 
التي  املتغرات  حول  اجتماعي  كوميدي 
يــ�ــســهــدهــا املــجــتــمــع يف الــفــرتة الأخــــرة، 
واأبــرزهــا غــالء الأ�ــســعــار وتــاأثــر ذلــك يف 

احلياة الجتماعية.
م�سرحية )البا�سا يف الفال�سة( من بطولة 
وائــــل عـــالء و�ــســمــ�ــض وعــبــد اهلل م�سرف 
وعالء زينهم وحممد العمرو�سي وعادل 

الكومي واإجني خطاب ونور خري، ومن 
تــاألــيــف فــتــحــي اجلــنــدي واإخـــــراج �سامح 

ب�سيوين.
مــن جهة اأخـــرى، اأمــاطــت نــدى ب�سيوين 
النقاب عن اأنها ت�ستعد لعر�ض م�سرحية 
القليلة  ــــام  الأي خـــالل  تك�سب(  )الــعــيــال 

املقبلة،
تناق�ض ف�ساد  امل�سرحية  )اأن  اإىل   م�سرًة 
املدر�سني  واعتماد  التعليمية،  املنظومة 
عــلــى تــقــدمي املــنــاهــج بــطــريــقــة الأغــــاين 

ال�سعبية يف اإطار كوميدي اجتماعي(.
)العيال  بــطــولــة  يف  بــ�ــســيــوين  ويــ�ــســارك 
تــكــ�ــســب( كــل مــن الــفــنــانــني نــهــال عنرب، 

ب�سمة مهدي، 
ــيــكــو، مرمي  مـــايـــا اإدريـــــ�ـــــض، املــــطــــرب �ــس
الأن�ساري، علي الأن�ساري، ب�سملة ع�سام 
م�سطفى  الفنجري،  تامر  يو�سف  علي، 
ال�سابة،  الــوجــوه  مــاهــر وجمــمــوعــة مــن 

وامل�سرحية من اإخراج عادل عبده.

فــن عــربـــي
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ي�شرا تخو�ص املناف�شة 
الرم�شانية بـ)على �شلَّم اخلدامني(

فرغت الفنانة امل�سرية ي�سرا من التح�سرات اخلا�سة مب�سل�سلها اجلديد 
يف  ال�ساخنة  املناف�سة  به  تخو�ض  اأن  تنوي  الــذي  اخلــدامــني(،  �سلم  )على 

رم�سان املقبل.
وقالت ي�سرا اإن الطاقم الفني �سيبداأ ت�سوير امل�سهد الأول قريباً يف الديكور 
وجميلة  ممــدوح  حممد  وبــني  بينها  يجمع  و�ــســوف  للم�سل�سل،  الأ�سا�سي 
اإىل  �سعياً  جديدة  ديكورات  اإىل  بعدها  �سينتقل  الفريق  اأن  مردفًة  عو�ض، 

ا�ستكمال امل�ساهد، قبل التحول اإىل ت�سوير اجلانب اخلارجي.
وعن م�سار الأحداث اكتفت باأنها �ستناق�ض من خالل امل�سل�سل ق�سية تتعلق 

باخلادمات يف البيوت.

الدراما التاريخية اأحد اأهم الأعمال الفنية التي علينا الرتكيز عليها

حممد ريا�ص: اأنظر اإىل وقع ال�شخ�شية لدى اجلمهور ل اإىل م�شاحتها
يو�شف  الفنان  الثانية  للمرة  ت�شارك   •
ال�شريف البطولة يف م�شل�شل )كفر دلهاب(. 

هل جتمعكما كيمياء خا�شة؟
املتميزين،  الفنانني  اأحد  ال�سريف  النجم يو�سف   -
اأعماًل خمتلفة ويختار م�ساريع حتمل خطاً  يقدم 
بالإ�سافة  جــداً،  يحّبه  كبر  جمهور  ولديه  لفتاً، 
اإىل اأنه �سخ�ض رائع، فمن اأول لقاء جمعنا حتّولنا 

اإىل �سديقني مقربني.

)كفر  يف  �شخ�شيتك  تفا�شيل  هي  • ما 
دلهاب(؟

تفا�سيلها.  عــن  الإفــ�ــســاح  اأ�ستطيع  لــن   -
�ست�سّكل  �سابقاً  اأقدمها  مل  �سخ�سية  هي 

بيني  اأن  خ�سو�ساً  للجمهور،  مفاجاأة 
مباراة  ال�سريف  يو�سف  النجم  وبــني 

قوية يف ال�سياق الدرامي.

التدقيق يف اختيار  اأن  • هل ترى 
عن  ابببتببعببادك  يف  ت�شّبب  الأدوار 

الو�شط الفني لفرتة طويلة؟
- ل اأجد يف ذلك م�سكلة، فلول التدقيق 

يف الختيارات ملا متّكنت من تقدمي اأعمال 
اأ�سر  مــ�ــســواري.  اإىل  اأ�ــســافــت  ممــيــزة 

كثرة  اأدواراً  رف�ست  اأنــنــي  اإىل  هنا 
اأجد  مل  لأنني  كبرة  وم�ساحاتها 

فيها ما يجذبني.

من  اأنببببببت  اأيببببببن   •
البببببببببطببببولببببة 

املطلقة؟
 -

الأهم من البطولة املطلقة تاأثر الدور يف العمل. 
اإىل  اجلــمــهــور ل  لــدى  ال�سخ�سية  وقــع  اإىل  اأنــظــر 
)لن  يف  )عــبــدالــوهــاب(  قــّدمــت  عندما  م�ساحتها. 
اأعي�ض يف جلباب اأبي( و)فار�ساً( مع النجم ممدوح 
وكانت  يل،  كــبــرة  نقلة  مبثابة  كــانــا  العليم،  عبد 
ن  ل�سخ�سيتا ا

موؤثرتني للغاية وعا�ستا فرتة طويلة مع اجلمهور 
رائع،  ب�سكل  للم�ساهدين  خاللهما  مــن  وظــهــرت 

وهذا اأهم عندي من البطولة املطلقة.

اأ�شبحت  البطولت اجلماعية  اأن  • هل ترى 
حت�شد جناحًا كبريًا؟

الفرتة  اأعمال بطولة جماعية كثرة يف  - جنحت 
الأخرة، وح�سدت اإعجاب اجلمهور ب�سبب التناغم 
الأبـــطـــال وقــدرتــهــم عــلــى الأداء مــعــاً كفريق  بــني 
واحد من دون النظر اإىل م�ساحة كل �سخ�سية، 
فــاملــهــم هـــو �ــســكــل املــ�ــســلــ�ــســل الــنــهــائــي الذي 

ُيعر�ض للم�ساهدين.

ت�شوير  مبببن  اأخببببببريًا  انببتببهببيببت   •
تاأخرمت  ملبباذا  وال�شاه(.  )ال�شلطان 
يف ت�شوير امل�شل�شل على مدار عامني 

اأو اأكرث؟
- )ال�سلطان وال�ساه( م�سل�سل �سخم توىل 
اإخراجه املخرج حممد عزيزية، وهو يدّقق 

يف التفا�سيل كافة،
مرحلة  يــتــنــاول  الــعــمــل  اأن  اإىل  بــالإ�ــســافــة   
الـــ�ـــســـاد�ـــض ع�سر(  تــاريــخــيــة مــهــمــة )الــــقــــرن 
الأول  �سليم  العثماين  ال�سلطان  وال�سراع بني 
وبـــني الــ�ــســاه اإ�ــســمــاعــيــل الــ�ــســفــوي، وهـــي فرتة 
امل�سلمني  لـــــدى  بــالــ�ــســبــابــيــة  تـــو�ـــســـف 
من  كثر  حولها  دار  اإذ  والــعــرب، 

اللغط.
تـــ�ـــســـلـــط الأحــــــــــــداث 
الــ�ــســوء عــلــى اأ�ـــســـرار 
الزمنية  احلــقــبــة  هـــذه 
التي غّرت م�سار احلياة 
املنطقة  يف  الــ�ــســيــا�ــســيــة 

العربية.
كــــــان  لـــــــذلـــــــك   
امل�سل�سل جمهداً 
اإىل  واحـــــــــتـــــــــاج 
طويلة  فــــــــرتات 
الــــتــــجــــهــــيــــز  يف 

والت�سوير.

اأن  تببببرى  هبببل   •
الدراما التاريخية 
اإىل  طببريببقببهببا  يف 
الزدهبببببببببببار بببعببد 
الإهمال  معاناتها 

فرتة طويلة؟
- ت�سكِّل الدراما 
اأحد  التاريخية 
اأهـــــــم الأعــــمــــال 
الــــفــــنــــيــــة الــــتــــي 
الرتكيز  عــلــيــنــا 
عــلــيــهــا لـــدورهـــا 

الــقــوي يف الــتــوعــيــة واإلـــقـــاء الــ�ــســوء عــلــى حـــوادث 
يجهلها اجليل الراهن.

خاللها  مــن  نو�سل  �سهلة  طريقة  مبنزلة  وهــي   
باأ�سلوب  اجلمهور  اإىل  امل�ستفادة  ودرو�ــســه  التاريخ 

�سل�ض. 
اأنها جتد رواجــاً لــدى امل�ساهد  ومــن ح�سن احلــظ، 

الذي يبحث عن اأعمال جادة حترتم عقله.

التاريخية  الأعببمببال  غالبية  ق  ت�شوَّ ل   •
والدينية ب�شكل جيد. كيف نتغّلب على هذه 

امل�شكلة؟
- الأزمــة لي�ست يف نوعية الأعــمــال، بل يف طريقة 

عر�سها وت�سويقها.
مثاًل  ال�سلطان(  )حـــرمي  الــرتكــي  امل�سل�سل  جنــح   
طويل  اأنــه  رغــم  م�ساهدته  على  اجلمهور  وحر�ض 
جــداً، ذلك لأنــه حظي بوقت عر�ض جيد وبدعاية 
لدينا  التاريخية  امل�سل�سالت  تــعــاين  فيما  مهمة، 
يف  عر�سها  اإىل  بــالإ�ــســافــة  اجلــيــد،  غــر  الت�سويق 
اأوقــات لي�ست مميزة، ما يــوؤدي اإىل غياب اجلمهور 

عنها.

التاريخية عن  ل تقدمي الأعمال  • هل تف�شّ
اأية اأعمال فنية اأخرى؟

مدار  وعلى  التاريخية،  الأعمال  اإىل  فعاًل  اأميل   -
هذا  يف  عــدة  م�سل�سالت  قــّدمــت  التمثيل  يف  عملي 
املجال، من بينها )ابن حزم(، و)الإمام الرتمذي(، 
الغزايل(، وغرها من  الأئمة(، و)الإمــام  و)ع�سر 
م�ساريع اأجد فيها نف�سي، خ�سو�ساً اأنها حتتاج اإىل 
ممثلني يجيدون التحدث باللغة العربية وميلكون 

معلومات تاريخية كثرة.

اأو  اخلا�س  �شواء  امل�شري  امل�شرح  زال  ما   •
العام يعاين م�شاكل كثرية. ما راأيك؟

- حزين جداً ب�سبب حال امل�سرح الذي تربطني به 
عالقة قوية، فهو اأبو الفنون.

اإىل كل   لالأ�سف، خ�سبة امل�سرح بحاجة ما�سة الآن 
كثرة  خا�سة  عر�ض  دور  لأن  فنه  على  يغار  فنان 

اأُغلقت. 
واأ�سر هنا اإىل اأن م�سرح الدولة يف حال اأف�سل نوعاً 
يقّدم  الفني(  )البيت  لأن  اخلــا�ــض  امل�سرح  مــن  مــا 
واأدبـــاء  مــوؤلــفــون  كتبها  مهمة  م�سرحية  ن�سو�ساً 

م�سريون كبار.

ال�شينما؟ عن  البعد  هذا  • ملاذا 
- انا  مبتعد راهناً عن ال�سينما لأن ما يعر�ض علي 
وغالبية  ينا�سبني،  ول  اإعجابي  يلق  مل  اأفــالم  من 

الأعمال التي قدمتها لل�سينما 
ال�سيا�سي  التاريخي والواقع  النوع  اإىل  اأقرب  كانت 

والجتماعي.
انــتــظــار �سيناريو جيد  انـــا يف   وعــلــى كــل الحــــوال 
يعيدين اإىل الفن ال�سابع ب�سكل ير�سيني ويتوافق 

مع م�سرتي الفنية.
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لهذه الأ�شباب احذر من غ�شل 
الكبدة قبل الطهي

التي  الأطعمة  اأنـــواع  جامو�سي" اأحــد  او  "بقري  احلــيــواين  الكبدة  تعترب 
فئة  مــن  كــان  اإذا  خا�سًة  "البلدي"  الطعام  حمبي  مــن  العديد  يف�سلها 
الغذائية  املواد  من  بالعديد  الغنية  املواد  من  تعترب  اأنها  كما  "الأكيلة"، 
املــفــيــدة، واأهــمــهــا احلــديــد، والأمـــــالح املــعــدنــّيــة، بــالإ�ــســافــة اإىل الدهون 

والفيتامينات.
وت�ساهم الكبدة ب�سكل كبر يف عالج فقر الدم والأنيميا وذلك لأنها حتتوى 
علي ن�سبه كبره احلديد، ت�ساعد اأي�ساً علي تكوين ع�سالت اجل�سم، تعمل 
علي تقويه الأ�سنان والعظام وتقوم بتقويه اجلهاز املناعي اأي�ساً، ولكن هل 

تعرف حقيقة �سرورة غ�سلها من عدمه؟
كثراً ما حتتار العديد من ربات املنزل يف تنظيف الكبدة وغ�سلها بال�سكل 
ال�سحيح قبل طهيها، ولكن احلقيقة هي اأن الكبدة بجميع اأنواعها ل يجب 
غ�سلها وفقا لن�سائح ال�سيف �سربيني حيث قال لـ "م�سراوي": "اإن الكبدة 
العديد من فوائدها  تفقد  وذلــك لنها  نهائيا،  يتم غ�سلها  اللحمة ل  زي 

الغذائية اذا لم�ستها املياه".
واأ�ساف "ال�سربيني"، اأن الكبدة عبارة عن جتمع دموي، ومهما مت غ�سلها 
خا�سًة  الكبدة  لغ�سل  طريقة  واأف�سل  عالية،  بها  الــدمــاء  ن�سبة  ف�ستظل 
ملدة  وو�سعها  اخلل  من  القليل  اإ�سافة  مع  املاء  ت�سخني  "امل�ستورده" هو 

دقيقة واحدة فقط قبل الطهي.

كب�شولة �شكولتة ُتعالج 
اأمرا�ص القلب واخَلرف

ا�سم   ال�سكولتة حتت  الأ�سواق الربيطانية، تداول عقار جديد من   بداأت 
الكاكاو  عنا�سر  على  حتــتــوي  كب�سولة  عــن  عــبــارة    BloodFlow
الدماغية  القلب واجللطات  باأمرا�ض  امل�سادة لالأك�سدة تقي من الإ�سابة 
اململكة  يف  ال�سوكولتة  من  بالكامل  م�سّنعة  اأقرا�ض  اأّول  وُتعد  واخلــرف، 

املتحدة ت�ستهدف من يعانون م�سكالت يف القلب.
على  يحتوي  منتج  اأول  اأنــه  مو�سحني  اجلــديــد،  بــالــدواء  باحثون  واأ�ــســاد 
جيد  تاأثر  وله  الكاكاو  من  امل�ستخرجة  املركزة  “الفالفونول”  مركبات 
على ال�سحة، موؤكدين اأّن احلفاظ على مرونة الأوعية الدموية اأمر مهم، 
لفتني اإىل اأن ارتفاع �سغط الدم يف منت�سف العمر مرتبط بزيادة خطر 
الإ�سابة باأمرا�ض القلب واجللطات واخلرف يف مرحلة متقدمة، بح�سب 

�سحيفة “ديلي ميل” الربيطانية.
عالج  يف  ميكن  الكاكاو  من  امل�ستخرجة  )الفالفونول(  مركبات  وُت�ساعد 
م�ستويات الكولي�سرتول وتدفق الدم، غر اأن احل�سول على جرعة كافية 
الداكنة وبالتايل  ال�سوكولتة  400 جرام من  ا�ستهالك  اإىل  منها يحتاج 
الفالفونول  اأن  اإىل  الدرا�سات  ُت�سر  حيث  حـــراري،  �سعر  األفي  من  اأكــرث 
ارتخاء  على  بـــدوره  يعمل  والـــذي  النيرتيك  اأك�سيد  اإنتاج   على  ي�ساعد 

ع�سالت جدران ال�سرايني وُيح�ّسن تدفق الدم باجل�سم.

العربية؟ الدول  جامعة  ت�شكيل  مت  • متى 
- يف عام 1945

الأردن؟ يف  اأغتيل  لبناين،  وزراء  رئي�س  اأول  هو  • من 
- ريا�ض بك ال�سلح

الإن�شان؟ ج�شم  يف  ع�شلة  اأقوى  هي  • ما 
- هي ع�سلة الفك

الكبري؟ العمري  امل�شجد  يوجد  • اأين 
 - يف بروت

جي�س؟ ليها  لي�س  التي  الأوروبية  الدولة  هي  • ما 
- �سوي�سرا

- اأطول احل�سرات عمراً... من ف�سيلة اخلناف�ض حتمل ا�سمـ  اخلنف�ساء الرائعةـ  اإذ اأن حتولها من طور الرقة 
اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �سنة كاملة.

فق�ست حمكمة  باإجنلرتا..  هارتبول  و�ست  �ساطئ  اإىل  زورق �سغر  على منت  قرد  و�سل  عام1705  - يف 
ع�سكرية باإعدامه �سنقاً ، بتهمة التج�س�ض حل�ساب فرن�سا .

 1.5 فيبلغ  ق�سرتها  ُو�سمك  تقريباً،  كيلوجرام   2 وزنها  النعامة،  بي�سة  هي  الآن  العامل  يف  بي�سة  اأكــرب   -
ميليمرت تقريباً، وميكن ل�سخ�ض وزنه 98 ر126 كيلوجرام اأن يقف عليها دون اأن تتحطم .

- اأول مدينة زودت ب�سبكة هاتفية . . هي باري�ض عام 1880م .
- عدد خاليا املخ الب�سري اأثني ع�سر مليون خلية تتحكم بالع�سالت والأع�ساب واأجهزة اجل�سم املختلفة .

- البعو�سة لها اأ�سنان ، وعدد اأ�سنانها 47 �سنة ولالأرنب  28 �سناً ، وللفيل 32 ، وللجمل 34 ، وللكلب 42 
�سناً

- امل�سرتي،اكرب الكواكب ال�سم�سية ،  قطره 88 األفاً و700 ميل . . ولو افرت�سنا اأن عداء يجري ب�سرعة 6 
اأميال يف ال�ساعة ،  فاإنه �سيحتاج اإىل خم�ض �سنوات ليقوم بدورة كاملة حوله .

- الدينا�سور " �ستيجو�سورو�ض " الذي كان يزن 80 األف رطل، كان لديه دماغان، اأحدهما يف راأ�سه والأخر 
يف ذيله

- من الغريب واملده�ض اأن ال�سر�سور، بعد احتكاكه بالإن�سان، ي�سارع اإىل خمبئه لتنظيف نف�سه .
- ت�سع اأنثى الأخطبوط 60 األف بي�سة.. ثم تلزم خمباأها ول تغادره حتى متوت جوعاً .

�سلوى الك�سولة

هاجر حممد حجاج
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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ن�ر�س علي ح�شن 
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.

اماين حمم�د 
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.

�شهد مفيد علي 
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.

القرفة.. لالقالع عن التدخني

اإدمان التبغ اأو التدخني يوؤثر على جوانب �سحية عديدة، ويتطلب الإقالع 
الريا�سية،  التمارين  ممار�سة  جانب  اإىل  لالإلهاء،  م�ساعدة  عوامل  عنه 

وتناول الع�سائر الطبيعية واملك�سرات لتحل حمل ال�سجائر.
لفرتة  التدخني  عن  الإقــالع  على  م�ساعدة  كو�سيلة  القرفة  وا�سُتخدمت 
طويلة، حيث يو�سي الأطباء مب�سغ عود طويل من القرفة عدة مرات على 

مدار اليوم لالإلهاء عن الرغبة يف التدخني.
خ�سائ�سها  ب�سبب  التبغ  تــدخــني  يف  الــرغــبــة  كبح  على  الــقــرفــة  وت�ساعد 
اأنه  القرفة  خ�سائ�ض  من  مثالياً.  طبيعياً  عالجاً  تعترب  لذلك  ال�سحية، 
وتقلل  ال�سرطان،  مــن  وحتمي  القلب،  �سحة  على  احلــفــاظ  على  ت�ساعد 
الأ�سرار الناجتة عن الأك�سدة التي تنت�سر يف اجل�سم اأثناء التدخني، بف�سل 

م�سادات الأك�سدة التي حتتويها.
ويتطلب الإقالع عن التدخني 5 اأيام، وقد مت العتماد على م�سغ القرفة 
اأعواد  1964، وتفيد التو�سيات مب�سغ  خالل هذه الأيام لأول مرة �سنة 

القرفة اأو قطع �سغرة منها عدة مرات يف اليوم.

ين�سح خرباء التغذية بتناول خم�سة اأنواع من 
ت�ساعد يف احل�سول  والــتــي  املــفــيــدة،  الأطــعــمــة 
على نــوم هــادئ ومــريــح وعميق خــالل �ساعات 

الليل.
الربيطانية،  ميل(  )ديــلــي  �سحيفة  وبح�سب 

جاءت قائمة الأطعمة كالآتي:
“ُمرخي  بــاملــاغــنــ�ــســيــوم  ىغـــنـــي  املـــــــوز:   1-  
ال�سروتونني  هـــرمـــون  يــطــلــق  الع�سالت”، 

وامليالتونني اللذين ي�ساعدان على النوم.
النوم  قبل  واحــدة  ع�سل  ملعقة  الع�سل:   2-
الناقل  الأوركــ�ــســني،  اإيــقــاف  على  املــخ  ت�ساعد 

الع�سبي التن�سيطي اأو التنبيهي.
واملاغن�سيوم،  بالرتيبتوفان  غني  اللوز:   3-
الع�سالت  ارتــــخــــاء  يف  يـــ�ـــســـاعـــدان  وكـــالهـــمـــا 

والأع�ساب، وا�ستقرار �سربات القلب.
اإفراز  على  ال�سوفان  ىي�ساعد  ال�سوفان:   4-
الــــدم ب�سكل  الإنــ�ــســولــني، وارتـــفـــاع الــ�ــســكــر يف 

طبيعي.
مـــادة  عــلــى  يــحــتــوي  الــــرومــــي:  الـــديـــك   5-
ال�سروتونني  مل�ستويات  املحفز  الــرتبــتــوفــان، 
يف الـــدمـــاغ؛ املــ�ــســاعــد عــلــى ال�ــســتــغــراق يف نوم 

هانئ.

هادئ نوم  على  احل�شول  يف  ت�شاعد  اأطعمة   5

املمثلة ت�شارليز ثريون خالل ح�شورها العر�س الأول لفيلم "م�شري الغ�شب" يف نيويورك.  )رويرتز(

خرجت �سلوى من بيتها وهي غا�سبة فهي تريد النوم ولكن ماما تريد لها اأن تذهب اإىل املدر�سة لذلك غ�سبت 
واأخذت ترغي وتزبد وهي يف الطريق وتقول كل يوم مدر�سة ليتها تقع وتختفي.. وهذه ال�سم�ض احلارقة ليتنا 
ما نراها، وهذا الطريق الطويل كل يوم ام�سيه ليته مل يكن موجوداً وهذه الكتب الثقيلة.. وهذا الهواء الذي 

ي�سايقني وتلك الزحمة نا�ض هنا ونا�ض هناك.. اأمتنى اأن يختفي كل ذلك..
مل يطل.. الأمر فقد اظلمت الدنيا �سريعاً لأن ال�سم�ض اختفت وعندما و�سلت املدر�سة مل جتدها فقد اختفت 
واختفت معها اأي�ساً حقيبتها املدر�سية واأ�سبح الهواء ثقيال ل هواء ول ت�ستطيع اأن تتنف�ض جيداً ثم اختفى 

الطريق!.
اأيــن ذهــبــوا؟.. كل �سيء تغر فجاأة ل �سم�ض ل هــواء ل  اأيــن النا�ض  اإىل بيتنا؟  اأيــن الطريق وكيف �ساأعود  اآه 
مدر�سة، والطريق اختفى حتى املنازل ذهبت، كل �سيء ذهب فوقفت مكانها ل ت�ستطيع احلركة ثم بكت ب�سدة 
اأريــد اأمي ف�سمعت من يقول ل ميكن اأن تاأتي فال يوجد طريق مت�سي عليه ول هواء  واأخــذت ت�سرخ وتقول 
للتنف�ض منه والظالم حالك فال�سم�ض غا�سبة ذهبت ولن تعود والنا�ض اختفت لأن اجلو اأ�سبح باردا جداً بدون 
ال�سم�ض، والقمر عرف ما حدث فاختفى مثل ال�سم�ض ولن يخرج لنا والآن رمبا �سنموت كلنا ل هواء ول �سم�ض 
ول قمر ول اأي �سيء ف�سرخت و�سرخت بقوة وهي تقول يا اإلهي كم اأن اآ�سفة اأنا اآ�سفة بحق اأنا املخطئة ليتني 
ما متنيت هذه الأمــاين الطائ�سة املرعبة لعن اهلل ك�سلي ول�ساين الذي ينطق باخلطاأ وعقلي ال�سغر الذي 
يتمنى الأ�سياء ال�سئية ليتني ما نطقت ليتني ما نطقت، وركعت على ركبتيها و�سط الطريق تبكي ندماً فاأح�ست 
باأ�سواتاً واأ�سواء بداأت تظهر فنظرت فاإذا ال�سم�ض ت�سرق من جديد والهواء يداعب �سفرتيها واأ�سوات النا�ض 
بجوارها  وحقيبتها  انتظارها  يف  مدر�ستها  وقفت  بعيد  ومن  مزدحماً  ظهر  والطريق  تكرث  واخلطوات  تعلو 
فاأخذتها م�سرعة وهي تقفز قفزاً يف طريقها اإىل املدر�سة يف قمة ال�سعادة ومن يومها مل ينطق ل�سانها بخطاأ اأو 

يتمنى قلبها �سيئاً �سيئا لكنها اأي�ساً مل حتكي ملاما.


