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عالج نزالت الربد بـ »النقود املعدنية«

احلايل،  الوقت  يف  الطب  ي�شهده  ال��ذي  الهائل  التطور  من  بالرغم 
اإال اأن بع�ض مواطني اإندوني�شيا مازالوا يف�شلون ا�شتخدام “النقود 

املعدنية” وزيت “جوز الهند” يف عالج نزالت الربد.
واأو�شح موقع هافينجتون بو�شت اأنه منذ اأكرث من قرن من الزمان، 
اأنحاء  جميع  يف  وا�شع  ب�شكل  العالج  يف  الطريقة  تلك  ا�شتخدام  يتم 
التقليدي، وم�شدرها  الطب  اأ�شاليب  تعد من  اإنها  اإندوني�شيا. وقال 
ثقافة منطقة جاوة الو�شطى، م�شيفا اأن الكثري من �شكان اإندون�شيا 
يوؤمنون باأن العالج عرب النقود املعدنية وزيت جوز الهند يعد و�شيلة 
للتخل�ض من م�شاكل �شعف اجل�شد، وتراكم الغازات يف املعدة، واآالم 

املفا�شل التي حتدث جراء نزالت الربد.
وتهدف هذه الطريقة يف العالج، والتي تعرف با�شم كريوكان يف اللغة 
والظهر،  الرقبة  منطقتي  يف  الت�شنجات  من  التخل�ض  اإىل  املحلية، 
ال��ه��ن��د يف ه��ات��ني املنطقتني، ور�شم  ت��ت��م ع��رب ده���ن زي���ت ج���وز  وه���ي 
خطوط فيهما عرب النقود املعدنية ترتك لونا اأحمر، من اأجل متكني 

الزيت من التاأثري ب�شكل اأكرب على اجللد.
ال�كريوكان  ا�شتخدام  يف�شلون  ممن  وهو  �شوتانتو،  هيماوان  و�شرح 
لعالج نزالت الربد، باأن طريقة العالج بالنقود املعدنية تفي بالغر�ض 
متاما، وقال: اأتعر�ض ب�شكل كبري للرياح خالل ا�شتخدامي الدراجة 
باآالم  اإ�شابته  يف  يت�شبب  م��ا  ليال،  العمل  م��ن  ع��ودت��ي  ل��دى  ال��ن��اري��ة 
املفا�شل، ف�شال عن تراكم الغازات يف معدته ب�شكل كبري، لذلك فهو 

يلجاأ اإىل تلك الطريقة العالجية مرة يف ال�شهر.

عبارة “هل ت�سمعني؟” يف الهاتف خدعة ل�سرقتك
اأ�شهر ما ن�شمعه خالل حمادثاتنا  تعترب عبارة “هل ت�شمعني” اأحد 
الهاتفية خا�شة عند �شعف �شبكة االإر�شال، اإال اأن ال�شرطة االأمريكية 
ال�شوؤال  ه���ذا  م��ن �شخ�ض جم��ه��ول وط���رح  م��ك��امل��ة  تلقي  م��ن  ح���ذرت 

ال�شهري، ون�شحت باإنهاء املكاملة فور �شماع تلك العبارة.
وذكر موقع “مرتو” الربيطاين اأن عبارة “هل ت�شمعني؟”، ما هي 
لل�شرقة عن طريق  ي�شتخدموها  اأمريكيني  اإال خدعة من حمتالني 
ا�شتخدام ب�شمة �شوت امل�شتخدم جلعله يدفع ثمن �شلع وخدمات هو 

يف احلقيقة مل ي�شرتيها.
ففي  املحتالون،  يتبعها  التي  اخلطوات  االأمريكية  ال�شرطة  وح��ددت 
البداية يتبقى امل�شتخدم مكاملة من رقم حملي، بعدها يقدم املتحدث 
ليتم  ت�شمعني؟،  هل  ي�شاأل  ثم  حل�شابها،  يعمل  التي  وال�شركة  نف�شه 
�شوت  ب�شمة  وا�شتخدام  وتعديلها  ب�نعم  كانت  اإن  االإج��اب��ة  ت�شجيل 
�شاحبها ل�شراء �شلع وخدمات مل ي�شرتها، كما ميكن لهوؤالء املحتالني 
واختتم  االئتمان.  بطاقة  ل�شرقة  ذات��ه  ال�شوتي  الت�شجيل  ا�شتخدام 
احليلة  هذه  انتقال  اإمكانية  من  الربيطانيني  بتحذير  مرتو  موقع 

اإىل بالدهم، ما يتطلب منهم احلذر عند تلقي مكاملة من جمهول.

اأول متحف الأدوات التعذيب يف ال�سرق االأو�سط 
م��اأ���ش��اة ر�شد  اإىل وج��ب��ة  ع��ب��دال��وه��اب منزله  ال��دك��ت��ور حممد  ح���ّول 
خاللها جملة من �شور التعذيب حول العامل فكان اأول متحف الأدوات 

التعذيب يف ال�شرق االأو�شط واالأكرب على م�شتوى العامل.
مبحافظة  الهرم  ب�شاحية  منزله  يف  متحًفا  اأن�شاأ  ال��ذي  عبدالوهاب 
العراق  يف  ك��ان  عندما  ا�شتلهمها  فكرته  اإن  يقول  م�شر،  يف  اجل��ي��زة 
اإبان حكم الرئي�ض الراحل �شدام ح�شني وراأى اخلوف على وجه اأحد 
اأحد  وا�شتوقفه  الرئي�ض  منزل  اأم��ام  من  مير  ك��ان  عندما  املواطنني 

اأفراد االأمن.
ور�شدت كامريا اإرم نيوز  كافة �شور القتل والتعذيب واحلروب التي 
الذي يحتوي  املتحف  التاريخ والتي كانت حا�شرة يف  جرت على مر 
على 760 اأداة من اأدوات التعذيب منذ الع�شور الو�شطى حتى الوقت 
الباحث  اجلحيم  بوابة  كتابه  عبدالوهاب  الدكتور  حول  اإذ  احلا�شر 
يف تاريخ االغتياالت ال�شيا�شية واأ�شاليب التعذيب اإىل بوابة حقيقية 

حتتوي على جملة �شور االأمل.
اإ�شبانيا، حيث  التفتي�ض يف  التعذيب كر�شي حماكم  اأ�شكال  ومن بني 
2000 م�شمار،  اإذ يحتوي على  األف م�شلم،   100 مت تعذيب وقتل 
اأخرى  وكذلك مق�ض الثدي والغرف املوجودة حتت االأر�ض واأ�شكال 

عديدة للقتل والتعذيب.
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ملاذا تف�سل �سركات التكنولوجيا 
امل�ساعد ال�سوتي االأنثوي؟

هل الحظت يوماً اأن معظم �شركات التكنولوجيا يف العامل ت�شتخدم �شوتاً 
يف  ال�شوتية  اخل��دم��ات  ا�شتعر�شت  ف���اإذا  ال�شوتية؟  خدماتها  يف  اأن��ث��وي��اً 
اأنها  �شتجد  غوغل،  وم�شاعد  اأم��ازون  من  واأليك�شا  كورتانا  مايكرو�شوفت 
للذين  التي وفرت خياراً  اآبل  با�شتثناء  دائم،  اأنثوي ب�شكل  ت�شتعني ب�شوت 

يف�شلون ال�شوت الذكوري يف تطبيق ال�شريي.
وعلى الرغم من اأن البع�ض يعتقدون اأن هذا االمر ميكن ت�شنيفه كتمييز 
والن�شاء  ال��رج��ال  ك��ال  اإن  ت��ق��والن  درا���ش��ت��ني  اأن  اإال  اجل��ن�����ض،  اأ���ش��ا���ض  على 
ذكر موقع  ما  بح�شب  وتفهماً،  دفئاً  اأكرث  الأنه  االأنثوي،  ال�شوت  يف�شلون 

بريكنغ نيوز.
وا�شت�شهدت �شحيفة وول �شرتيت جورنال موؤخراً بدرا�شتني للتحقق من 
ذلك، االأوىل اأجراها الباحث كارل ماكدورمان، وهو اأ�شتاذ يف جامعة اإنديانا، 
�شمم جتربة مع فريق من زمالئه، ومب�شاركة 485 �شخ�شاً منهم 151 
ذكورية  اأ�شوات  اإىل  اال�شتماع  جميعاً  منهم  ُطلب  ام��راأة،   334 و  رجل 

واأنثوية مت توليفها ب�شكل م�شبق. 
وبعد التجربة، قال معظم امل�شاركني اإن االأ�شوات الن�شائية كانت اأكرث دفئاً، 
وك�شفت الدرا�شة اأن الن�شاء يف�شلن االأ�شوات االأنثوية ب�شكل كبري، يف حني 

ال يوجد تف�شيل ملحوظ للرجال ل�شوت اأي من اجلن�شني.
واأظهرت درا�شة ثانية اأن النا�ض يف�شلون االأ�شوات الذكورية فقط عندما 
االأ�شوات  اأن  ح��ني  يف  بالكمبيوتر،  عالقة  لها  اأ�شياء  بتعلم  االأم���ر  يتعلق 
الن�شائية مرغوبة اأكرث بالدرو�ض والن�شائح املتعلقة بالعالقات العاطفية.

اعتقال موؤ�س�س �سركة 
اأرخ�س هاتف 

قالت ال�شرطة الهندية اإن موؤ�ش�ض �شركة 
ا�شتقطاب  يف  جن��ح��ت  حم��ل��ي��ة،  ت��ق��ن��ي��ة 
اأرخ�ض  اإطالق  اإليها من خالل  االأنظار 
هاتف ذكي يف العامل، ب�شعر ال يتجاوز 4 
اتهامه  عقب  اُعتقل  اأمريكية،  دوالرات 
ذكية،  هواتف  تاجر  قبل  من  باالحتيال 
عليها من  ما  ُت�شدد  ال�شركة مل  اإن  ق��ال 

م�شتحقات.
بوالية  ال�شرطة  با�شم  املتحدث  واأو�شح 
اإن  �شريفا�شتاف،  راه���ول  الهند،  �شمال 
رينغينغ  �شركة  موؤ�ش�ض  غ��وي��ل،  حميط 
بلز، اُعتقل بعد ظهر اخلمي�ض يف والية 
اأتر بردي�ض، على اأن ُيقدم للمحكمة يوم 
�شركته  جعل  ق��د  غ��وي��ل  وك���ان  اجلمعة. 
عندما  املا�شي،  العام  يف  ال�شاعة  حديث 
ك�شفت النقاب عن هاتفها الذكي فريدم 
ما  اأو  روب��ي��ة   251 ب�شعر  ُط����رح  ال����ذي 
وقد  اأم��ري��ك��ي��ة،  دوالرات   3.77 ُي��ع��ادل 
حامت  اأي�����ش��اً  ول��ك��ن  ق��وي  بطلب  حظي 
حوله �شكوك وا�شعة النطاق وتدقيق من 
املعروفة  الهند  املنظمني حتى يف  جانب 
اأ�شعارها، حيث حتظى الهواتف  برخ�ض 

الذكية الرخي�شة ب�شعبية كبرية.

الربد يحد من دودة احل�سد 
قال جاين دي فيلييه رئي�ض رابطة 
منتجي احلبوب يف جنوب اأفريقيا 
واالأم����ط����ار  ال��ط��ق�����ض  ب�������رودة  اإن 
واملحا�شيل املعدلة وراثيا املقاومة 
ل���الآف���ات ك��ل��ه��ا ع���وام���ل ح����دت من 
دودة  تف�شي  الناجمة عن  االأ�شرار 

احل�شد يف البالد.
وتتكبد الدول املجاورة مثل زامبيا 
وزميبابوي التي ال تزرع حما�شيل 

معدلة وراثيا خ�شائر اأكرب.
ل���روي���رتز  ف��ي��ل��ي��ي��ه  واأ������ش�����اف دي 
الزراعية  ال�����ش��ل��ع  ع���ن  م���وؤمت���ر  يف 
االأولية هذه الدودة دودة ا�شتوائية 
ل��ذل��ك ف����اإن ب�����رودة ال��ط��ق�����ض غري 
اأ�شرع  ب�����ش��ورة  ل��ت��ك��اث��ره��ا  م��وات��ي��ة 
قدرتها  على  تاأثري  لها  والرطوبة 
اإقليم  وك��������ان  ال������ط������ريان.  ع���ل���ى 
ليمبوبو واالإقليم ال�شمايل الغربي 
يف �شمال البالد االأ�شد ت�شررا من 
ال���ريق���ات ال��ت��ي ت��ت��ج��ه ج��ن��وب��ا من 
الدول املجاورة بعد ر�شدها للمرة 

االأوىل يف النيجر العام املا�شي.

نفوق 25 طاوو�سًا 
مبر�س »رانيخيت« 

نفق 25 طاوو�شاً على االأقل، خالل 
با�شم  ي��ع��رف  م��ر���ض  ب�شبب  اأ���ش��ب��وع 
اجلهازين  ي�شيب  ال��ذي  رانيخيت 
الطيور،  ل��دى  والع�شبي  التنف�شي 
يف قرى خمتلفة مبنطقة تارباركار 
الباك�شتاين، طبقا ملا  ال�شند  باإقليم 
االإخبارية  نيوز  جيو  �شبكة  ذك��رت��ه 
املر�ض  ه��ذا  وت�شبب   . الباك�شتانية 
ال����ذي ي��ج��ت��اح امل��ن��ط��ق��ة م��ن��ذ ب�شع 
ن���ف���وق ع�����دد م����ن تلك  ����ش���ن���وات يف 
اإلكرتوين  ملنتدى  وطبقاً  الطيور. 
هذا  ف��اإن  البيولوجيا،  بعلم  خا�ض 
التنف�ض  يف  �شعوبات  ي�شبب  املر�ض 

ورع�شة يف الراأ�ض لدى الطيور.
اإنه  ال��ربي��ة  احل��ي��اة  م�شوؤولو  وذك���ر 
ال مي��ك��ن��ه��م حت�����ش��ني ج��م��ي��ع تلك 
الطيور، لذلك قاموا باإ�شافة عقار 
�شد املر�ض يف املياه، داخل اآنية من 

اخلزف، بالقرب من االآبار. 

خملوق �سخم على 
�سواطئ الفلبني

اأحد  اإىل  املحليون  ال�شكان  توافد 
ترددت  اأن  ب��ع��د  الفلبني  ���ش��واط��ئ 

االأنباء عن وجود خملوق غريب.
وب�شعر  غريبا  ب��دا  ال���ذي  املخلوق 
اإىل  االأم���واج  جرفته  كثيف  اأبي�ض 
وت�شابق  دي��ن��اغ��ات  ج��زي��رة  �شاطئ 

ال�شكان اللتقاط ال�شور معه.
دي�����ل�����ي ميل  ����ش���ح���ي���ف���ة  وق������ال������ت 
الربيطانية اإن عددا من املخلوقات 
الزلزال  بعد  �شوهدت  قد  الغريبة 
الذي �شرب اجلزر اال�شتوائية يوم 

االأحد املا�شي.

التفاوؤل يطيل العمر بعد االإ�سابة باأول اأزمة قلبية

اأو�شحت درا�شة اأن النا�س الذين ي�شعرون 
فر�شهم  تزيد  امل�شتقبل  جت��اه  بتفاوؤل 
اإ�شابتهم  بعد  ال�شنني  لع�شرات  للحياة 
باأزمة قلبية لأول مرة مقارنة مع من هم 

اأقل تفاوؤل.
كلينيك  مايو  دوري��ة  يف  الباحثون  قال 
حول  درا�شتهم  نتائج  اإن  برو�شيدنغز 
على  للعامل  وروؤيته  املرء  نف�شية  تاأثري 
ل  قلبية،  ب��اأزم��ة  اإ�شابته  بعد  �شحته 

لكن  احلياة  يطيل  التفاوؤل  اأن  تثبت 
على الأطباء درا�شة اإ�شافة تدريب 
بعد  النقاهة  ف��رة  خ��ال  املر�شى 

الإ�شابة باأزمات قلبية على التفاوؤل.

يف  الباحثني  كبري  ج��رب��ر،  ي��اري��ف  وق���ال 
االأوبئة  يراأ�ض ق�شم علم  والذي  الدرا�شة 
للطب  �شاكلر  كلية  يف  ال��وق��ائ��ي  وال��ط��ب 
اإىل  االإ���ش��ارة  املهم  اأبيب، من  تل  بجامعة 
وردية  نظرة  بب�شاطة  لي�ض  ال��ت��ف��اوؤل  اأن 
يعرتفون  امل��ت��ف��ائ��ل��ني  ول��ك��ن  ال��ع��امل  اإىل 
التعامل  لكيفية  ويخططون  باملخاطر 
يكونون  امل��ت��ف��ائ��ل��ني  اأن  واأ����ش���اف  م��ع��ه��ا. 
اأك����رث ق��اب��ل��ي��ة مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات مثل 
يعي�شونها  ال��ت��ي  احل��ي��اة  اأ���ش��ل��وب  ت��ع��دي��ل 
اإىل  واأ���ش��ار  قلبية.  ب��اأزم��ة  االإ���ش��اب��ة  بعد 
االإ�شابة  ن�شبة  لديهم  تقل  املتفائلني  اأن 
توؤثر  اأن  ح��ال��ة ميكن  وه��ي  ب��االل��ت��ه��اب��ات 

�شلبا على �شحة القلب.
ال���ت���ف���اوؤل واحلياة  ب���ني  ال�����ش��ل��ة  ومل��ع��رف��ة 
در�ض  قلبية  باأزمة  االإ�شابة  بعد  االأط��ول 
اأقل  اأع��م��اره��م  �شخ�شا   664 الباحثون 
من 65 عاما يف عامي 1992 و1993 

عندما اأ�شيبوا باأول اأزمة قلبية.
وكان متو�شط العمر عند التعر�ض الأزمة 
املئة منهم من  و15 يف  عاما   52 قلبية 
امل�شت�شفى  يف  وج��وده��م  واأث���ن���اء  ال��ن�����ش��اء. 
امل�شاركون يف  النقاهة خ�شع  خالل فرتة 
احلياة  مع  للتكيف  اختبار  اإىل  الدرا�شة 
اأو  لتفاوؤلهم  ال��ع��ام  امل�شتوى  بقيا�ض  ق��ام 
يف  احل���االت  الباحثون  وت��اب��ع  ت�شاوؤمهم. 

2015 مل��ع��رف��ة م���ن م��ن��ه��م م���ا زال  ع���ام 
 284 اأن  اإىل  وتو�شلوا  احلياة  قيد  على 
يف  امل�����ش��ارك��ني  م��ن  باملئة   43 اأو  �شخ�شا 

الدرا�شة ماتوا.
وبعد بحث عدة عنا�شر مثل ال�شن والنوع 
والتعليم والوظيفة والتدخني اإ�شافة اإىل 
العوامل النف�شية مثل االكتئاب وت�شجيع 
املحيطني باملري�ض، تو�شل الباحثون اإىل 
الثلث  يف  ترتيبهم  ك��ان  الذين  النا�ض  اأن 
االأول يف نتيجة اختبار التكيف مع احلياة 
ل��دي��ه��م فر�شة  زادت  ل��ه  خ�����ش��ع��وا  ال����ذي 
احلياة ملدة اأطول بعد االإ�شابة باأول اأزمة 
قلبية عمن ج��اءوا يف اجلزء االأدن��ى اأو يف 

املنت�شف.
وقالت هيذر را�شمو�شن الطبيبة النف�شية 
لوران�ض  م��دي��ن��ة  يف  ك��ان�����ش��ا���ض  ب��ج��ام��ع��ة 
ال��درا���ش��ة عرب  يف  م�شاركة  تكن  ال��ت��ي مل 
اإن  ل��روي��رتز هيلث،  االل��ك��رتوين  الربيد 
ال���درا����ش���ات العلمية  ع����ددا م��ت��زاي��دا م��ن 
يو�شح وجود �شلة بني التفاوؤل وال�شحة 

اجل�شدية.
وقال جربر اإنه قد ال يكون من املمكن دفع 
�شخ�ض اإىل التفاوؤل اإذ اأنها �شفة ُتورث اأو 
حتى  ول��ك��ن  �شابقة  خ���ربات  م��ن  ُتكت�شب 
اأن  النا�ض  تعليم  املمكن  م��ن  يكن  مل  اإن 
ي�شبحوا متفائلني اإال اأنه ميكن تعليمهم 

املتفائلون من  ي�شتخدمها  التي  الو�شائل 
اأجل التعاي�ض اأو الت�شرف.

النوبات القلبية ال�شباحية 
ويهدد  اأم��ر خطري  قلبية  بنوبة  االإ�شابة 
ح���ي���اة ال���ك���ث���ريي���ن، ل���ك���ن ب���اح���ث���ني اأمل�����ان 
اأن جتاوز االأزمة القلبية له  اإىل  تو�شلوا 
عالقة وثيقة بتوقيت حدوثها، واالإ�شابة 
ب����االأزم����ة ال��ق��ل��ب��ي��ة ���ش��ب��اح��ا ه���ي االأك����رث 

خطورة، فما تف�شري ذلك؟
من املعروف اأن النوبة القلبية هو مر�ض 
اأن فر�ض جتاوز  يهدد احلياة، لكن يبدو 
االإ�شابة  بتوقيت  يرتبط  القلبية  النوبة 
بها. هذه النتائج تو�شل اإليها باحثون يف 
جامعة لودفيغ ماك�شيميليان يف ميونيخ. 
ووفقا ملوقع “اأوغ�شربغه األغماينه” فاإن 
بقيادة  الباحثون  اأج��راه��ا  التي  الدرا�شة 
معهد  م��ن  �شتيفنز  �شابني  ال��ربوف�����ش��ورة 
علم االأوبئة والوقاية من اأمرا�ض الدورة 
 ،»LMU« جامعة  م�شفى  يف  ال��دم��وي��ة 
ال�شباحية هي  القلبية  النوبات  اأن  اأكدت 
االأخ���ط���ر. ون�����ش��ر ال��ب��اح��ث��ون ن��ت��ائ��ج هذه 
الدرا�شة يف دورية الطب اجلزيئي اإميبو.

من  النتائج  ه��ذه  اإىل  الباحثون  وتو�شل 
الفئران،  ع��ل��ى  اأج���روه���ا  درا����ش���ات  خ���الل 
ع�شلة  التهاب  فعل  رد  مبتابعة  قاموا  اإذ 

القلب املت�شررة بعد االإ�شابة بنوبة قلبية 
ك�شفت  كما  ال��ن��ه��ار.  يف  معينة  اأوق����ات  يف 
البي�شاء  ال��دم  ك��ري��ات  �شدة  اأن  ال��درا���ش��ة 
مواقع  يف  املتعادلة  ب��اخل��الي��ا  وامل��ع��روف��ة 
االلتهاب تختلف على مدار اليوم، ما يوؤثر 
وتعد  املناعة.  ا�شتجابة  �شدة  على  ب��دوره 
 »CXCR2« الكيميائية  امل�شتقبالت 
ه���ي ال��ع��ام��ل احل��ا���ش��م يف ال���ت���اأث���ري على 
ال���ن�������ش���اط ال���ب���ي���ول���وج���ي ل���ك���ري���ات ال����دم 
تدفق  فاإن  الباحثني،  وبح�شب  البي�شاء. 
القلب  ع�شلة  اإىل  البي�شاء  ال��دم  كريات 
البيولوجي  بالن�شاط  يتعلق  املت�شررة، 
ت�شبب  املناعية  اخل��الي��ا  اأن  اأي  للج�شم. 
ال��ت��ه��اب��ا يف ال��ع�����ش��ل��ة ال��ق��ل��ب��ي��ة اأق�����وى يف 
ب�شدة  م���ق���ارن���ة  ال�����ش��ب��اح��ي��ة  ال�������ش���اع���ات 
القلبية  الع�شلة  ي�شيب  ال��ذي  االلتهاب 
لدى االإ�شابة بنوبة قلبية اأثناء النوم اأو 

يف �شاعات متاأخرة من اليوم.
له  ال���ت���وق���ي���ت  اأن  ال����درا�����ش����ة  واأظ�����ه�����رت 
واأن  القلبية  ال��ن��وب��ة  ع���الج  يف  م��ه��م  دور 
 »CXCR2« الكيميائية  امل�شتقبالت 
من املمكن اأن تكون هدفا عالجيا مثريا 
لالهتمام، يف حال انتقال كمية كبرية من 
كريات الدم البي�شاء اإىل اأن�شجة الع�شلة 
القلبية امل�شابة، ح�شب راأي الربوفو�شورة 

�شتيفنز امل�شرفة على هذه الدرا�شة.

ا�ستخدامان للثوم 
للق�ساء على الفطريات 

ي�����ش��ت��ه��ر ال���ث���وم ب���اأن���ه ي��ت��م��ّت��ع مب���زاي���ا طبية 
للفطريات،  م�شاداً  مطهراً،  كونه  متعددة، 
لالأك�شدة  وم�������ش���اداً  ل��الل��ت��ه��اب��ات،  م�����ش��اداً 

واحل�شا�شية والكول�شتريول.
ال���ع���دي���د من  ق������ادر ع���ل���ى ع�����الج  ال����ث����وم  اإن 
مكّوناته  ب�شبب  منها  وال��وق��اي��ة  االأم��را���ض 

ومزاياه.
���ش��ن��ق��ّدم ل���ِك ���ش��ي��دت��ي ا���ش��ت��خ��دام��ني للثوم 
الفطريات  من  التخّل�ض  على  �شي�شاعدانك 

املهبلية.
اال���ش��ت��خ��دام اخل���ارج���ي: ق�����ش��ري ف�����ش��اً من 
واتركي  خ��ي��ط،  فيها  ب��اإب��رة  واثقبيه  ال��ث��وم 
هذا اخليط بداخله. من ثّم �شعيه يف كمادة 
اأدخليه  بعدها  الزيتون،  زيت  عليها  معقمة 

اليوم  �شباح  يف  واأزيليه  امل�شاء  يف  املهبل  اىل 
التايل.

ل��ي��ل��ة واح�������دة ت��ك��ف��ي ل��ل��ق�����ش��اء ع���ل���ى هذه 
باأن تقومي بهذه  الفطريات، لكن نن�شحك 
اخل��ط��وة م���رة اأو اث��ن��ني ك���اإج���راء اح���رتازي 

للح�شول على اأف�شل نتيجة.
تتناويل  اأن  ميكنك  ال��داخ��ل��ي:  اال���ش��ت��خ��دام 
غذائية.  مكّمالت  �شكل  على  الثوم  خال�شة 
ي��وم��ي��اً، حبة  ب��ت��ن��اول غ���رام واح���د  نن�شحك 

واحدة يف ال�شباح تكفي.
يجب التنويه اىل اأن خال�شة الثوم موجودة 
يف ال�����ش��ي��دل��ي��ات، وم���ن امل���وؤك���د اأن��ه��ا عدمية 
ع��ل��ى خ�شائ�ض  اأن��ه��ا حت��ت��وي  اإال  ال��رائ��ح��ة 

الثوم.
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تنظمه وزارة “الثقافة” برعاية وح�شور ال�شيخ نهيان بن مبارك

»ر�سول ال�سماحة وال�سالم« يزين حفل تكرمي الفائزين بالربدة على امل�سرح الوطني الليلة
نهيان بن مبارك يلتقي املكرمني الذي جاوؤوا من 13 دولة عربية واإ�شامية

يعد الأول �شمن مركز جتاري

�سامل بالركا�س يفتتح معر�س العائلة للت�سوق يف هيلي مول

 » العافية  اأجل  من  اللولو  مع  »امل�سي  فعاليات  يف  م�سارك  اآالف   3

•• اأبو ظبي - الفجر 

بح�شور معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل 
نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة، وعدد 
وزارة  تطلق  الثقافية   القيادات  من  كبري 
ال�شنوي  حفلها  امل��ع��رف��ة   وتنمية  الثقافة 
ب�»جائزة الربدة«  الفائزين  الكبري لتكرمي 
العاملية يف دورتها الرابعة ع�شرة على امل�شرح 
الثالثاء،  اليوم  م�شاء  اأبوظبي  يف  الوطني 
الدورة  بجوائز  الفائزين  كافة  ويح�شره 
العربي  اخل��ط  جم��االت  يف  ع�شرة  الرابعة 
ب�شقية  وال�����ش��ع��ر  وال��زخ��رف��ة واحل��روف��ي��ة 
الف�شيح والنبطي وال��ذي ج��اءوا من اكرث 
اإ�شافة  13 دول���ة ع��رب��ي��ة وا���ش��الم��ي��ة  م��ن 
اإىل ال�شادة اع�شاء جلان حتكيم امل�شابقة ، 
ويت�شمن احلفل اأوبريت »ر�شول ال�شماحة 
وال�شالم« الذي ي�شدوا  فيه النجم حممد 
عبده وي�شارك يف االأوبريت كل من الفنان 
اب��راه��ي��م ���ش��امل واالإع��الم��ي اأي���وب يو�شف، 
الرتاث  م��ن  ف��ق��رات  احل��ف��ل  يت�شمن  ك��م��ا 
االإم���ارات���ي يف م��دح خ��ري االأن����ام، وتقدمها 
ف���رق���ة امل����ال����د،  ك��م��ا ت��ن��ظ��م ال��������وزارة على 
اأهم  ي�شم  فنياً  معر�شاً  االحتفال  هام�ض 
االأعمال الفائزة بجائزة الربدة  يف الدورات 
ال�����ش��اب��ق��ة، وال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى جمموعة 
م��ت��م��ي��زة  م���ن اأج���م���ل واأن������در ال��ل��وح��ات يف 
اخلط العربي واحلروفية والزخرفة التي 
العامليون  واملزخرفون  اخلطاطون  اأبدعها 

الفائزون باجلائزة.
  واأك�����دت ���ش��ع��ادة ع��ف��راء ال�����ش��اب��ري وكيل 
حفل  اأن  امل��ع��رف��ة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
العاملية  ال���ربدة  ب��ج��ائ��زة  الفائزين  ت��ك��رمي 
الذي تنظمه الوزارة برعاية معايل ال�شيخ 
الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
وت��ن��م��ي��ة امل��ع��رف��ة ي���اأت���ي ت��ت��وي��ج��ا الأه����داف 
الربدة ونتائجها، وليقدم احتفالية تتكامل 
الديني،  ب��رتاث��ن��ا  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  فيها 

وح�����ش��ارت��ن��ا االإ���ش��الم��ي��ة ال��ت��ي ن��ف��اخ��ر بها 
حيث يقدم احلفل اأوبريت ر�شول ال�شماحة 
وال�شالم ب�شوت النجم حممد عبده، وهو 
عبارة عن 4 لوحات اإن�شاديه تذكرنا ب�شرية 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  حممد  االأن���ام  خ��ري 
الدرو�ض  وت�شتخل�ض  الطيبة،  وخ�شاله 
والعرب من هذه ال�شرية، من خالل عر�ض 
بن زهري  لكعب  االأوىل  ال��ربدة  يجمع بني 
مع بردة االإمام البو�شريي ونهجها الأحمد 
ال�شحابي  م��دائ��ح  اإىل  اإ���ش��اف��ة   ، ���ش��وق��ي  
كما يربز  اهلل،  ر���ش��ول  ث��اب��ت يف  ب��ن  ح�شان 
عبقرية  ل��الح��ت��ف��ال  امل�����ش��اح��ب  امل��ع��ر���ض 
الفنان املعا�شر يف ا�شتلهام احلرف العربي 
ل��ت��ق��دمي لوحات  وال���زخ���رف���ة االإ���ش��الم��ي��ة 

اإبداعية راقية.
ال  االحتفالية  ه��ذه  اأن  ال�����ش��اب��ري  وق��ال��ت 
ت���ق���وم ف��ق��ط ع��ل��ى ت���ك���رمي ال��ف��ائ��زي��ن من 
الذي  وامل��زخ��رف��ني  واخل��ط��اط��ني  ال�شعراء 
ح�����ش��روا م��ن ك��اف��ة ب��ق��اع االأر�����ض حل�شور 
التكرمي واإمنا حتمل ر�شالة املحبة وال�شالم 
من  ت�شتعر�شه  م��ا  خ��الل  م��ن  وال�شماحة 
�شرية �شيدنا حممد �شلي اهلل عليه و�شلم، 
الذي هو املثال والقدوة لكل م�شلم، موؤكدة 
اأ���ش��ب��ح��ت ع���الم���ة ب������ارزة يف  اأن اجل����ائ����زة 
وعربيا  حمليا  والفنية  الثقافية  املحافل 
ودول��ي��ا، ملا تطلع به من دور يف دع��م فنون 
اإ�شافة  ال�����ش��ع��ر،  ال��ع��رب��ي��ة وخ��ا���ش��ة  ال��ل��غ��ة 
الفنون  رعاية  عامليا يف  ال��رائ��د  دوره��ا  اإىل 
العربي  اخل����ط  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  االإ����ش���الم���ي���ة 
والزخرفة، مو�شحا اأن و�شول اجلائزة اإىل 
اأهم  14 جعل منها واح��دة من  دورتها ال 
اجلوائز العاملية يف هذا املجال، معربة عن 
�شعادتها بالنجاحات الكبرية التي حققتها 

اجلائزة على مدى تاريخها.
املجتمع  ف���ئ���ات  ك���اف���ة  ال�������ش���اب���ري  ودع�����ت 
اليوم  م�شاء  ينطلق  ال��ذي  احلفل  حل�شور 

لال�شتمتاع  باأبوظبي  الوطني  امل�شرح  على 
باللوحات االإن�شادية واالأداء الراقي ملحمد 
يو�شف،  واأي������وب  ����ش���امل  واب���راه���ي���م  ع���ب���ده 
االإماراتي  بالرتاث  اال�شتمتاع  اإىل  اإ�شافة 
يف املدائح النبوية وتقدمها فرقة “املالد”، 
موؤكدة اأن نتاج 14 دورة من جائزة الربدة 
االإنتاج  من  ثقايف  كنز  مبثابة  يعد  العاملية 
يف  وال��ل��وح��ات  وال��ب��ط��ي  الف�شيح  ال�شعري 
اخلط العربي والزخرفة، اإ�شافة اإىل اإنتاج 
م���دح خري  ال��دي��ن��ي يف  االإن�����ش��اد  متميز يف 
اأداء جن��وم االإم����ارات واخلليج  االأن����ام، م��ن 
وال��ع��امل ال��ع��رب��ي، ي��ن��در ان جت��ده يف مكان 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  مكتبة  غ��ري  اآخ����ر 
وكنزا  رائعا  ر�شيدا  ميثل  ما  وه��و  املعرفة 

ثقافيا لالأجيال القادمة.
واأ�شافت ال�شابري اأن جائزة الربدة العاملية 
ت�شعى �شنوياً اإىل التطوير والتحديث، مبا 
يحقق ال��ه��دف م��ن اإط��الق��ه��ا وه��و حتفيز 
روعة  على  للتعرف  فئاته  بكافة  املجتمع 
اال���ش��الم��ي وج��م��ال��ي��ات��ه، وتعزيز  ال��ف��ن��ون 
ال��ت��ن��اف�����ض ب���ني امل�����ش��ارك��ني وت�����ش��ج��ي��ع روح 
املبادرة واالبتكار يف بذل املزيد من اجلهد 
والوقت يف البحث يف �شرية الر�شول �شلى 
اهلل عليه و�شلم اإ�شافة اإىل تكرمي املتميزين 
واخلطاطني  ال�������ش���ع���راء  م����ن  وامل���ب���دع���ني 
اأن���ح���اء العامل  وال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ني م���ن ج��م��ي��ع 
االإ�شالمي واإبراز الوجه احل�شاري للدولة، 
الكبري من  العدد  ه��ذا  وج��ود  اأن  مو�شحة 
مبدعي العامل على اأر�ض االإمارات مبثابة 
الراقية،  اإبداعاتهم  على  للتعرف  فر�شة 
االإ�شالمية  بالفنون  املهتمني  كافة  داعية 

اإىل زيارة املعر�ض امل�شاحب لالحتفالية. 
���ش��ي��ت��م تكرميهم  ال���ذي���ن  ال��ف��ائ��زي��ن  وع���ن 
اأن  ال�����ش��اب��ري  اأك���دت  االحتفالية  خ��ت��ام  يف 
العام  بها هذا  فاز  للجائزة  االأربعة  الفئات 
���ش��ع��راء وخ��ط��اط��ون وم��زخ��رف��ون م��ن 13 

دول����ة ع��رب��ي��ة واإ����ش���الم���ي���ة، ه���ي االم�����ارات 
وم�شر واجلزائر والعراق و�شوريا واملغرب 
واوزباك�شتان  وال�����ش��ودان  وال��ي��م��ن  وع��م��ان 
وكندا وتركيا واي��ران، وهم: يف فئة اخلط  
ال��ن��ون يون�ض  ال��ع��رب��ي، ج���اء حم��ف��وظ ذو 
من العراق املركز االأول فيما ح�شل عبده 
حممد ح�شن اجلمال من م�شر على املركز 
الثاين وجاء حممد جابر ال�شيد اأبو العال 
وح�شل  الثالث،  املركز  يف  اي�شا  م�شر  من 
م��ن��ري ط��ه��راوي م��ن اجل��زائ��ر ع��ل��ى املركز 
ايران  ع��ب��ادي م��ن  ال���راب���ع، وج���اء حم�شن 
تكرمي   �شيتم  ال��زخ��رف��ة  فئة  ويف  خام�شا. 
ف���ردو����ض ب��ق��ال م��ن ت��رك��ي��ا ال��ف��ائ��ز باملركز 
اي�شا يف  تركيا  م��ن  ت��وزج��ان  نهال   ، االأول 
املركز الثاين ، و �شاه علم �شاه من�شور من 
اأوزبك�شتان يف املركز الثالث، و زينب رهنما 
من اإيران يف املركز الرابع، واأخريا الهام كل 
فئة  ،ويف  اإي���ران خام�شا  نفوتى من  اف��روز 
احلروفية �شيتم تكرمي  مهند وليد خليل 
واإح�شان  االول،  ب��امل��رك��ز  ال��ف��ائ��ز  ك��ن��دا  م��ن 

ح��اك��م ك��اظ��م م��ن ال���ع���راق ���ش��اح��ب املركز 
ال�����ش��ر ح�����ش��ن م��ن ال�شودان  ال���ث���اين، وت����اج 
حممد  حممود  ثم  الثالث،  املركز  �شاحب 
فرح من كندا رابعا، و اإبراهيم احل�شون من 

�شوريا يف املركز اخلام�ض.
ف�شيتم  ال��ف�����ش��ي��ح  ال�����ش��ع��ر  اأم�����ا يف جم����ال 
�شوريا   من  عبا�ض  قا�شم  م�شطفى  تكرمي 
االأول، و زاهر عبد احلبيب  باملركز  الفائز 
القر�شي من اليمن الثاين، وه�شام الدقاق 
م��ن امل��غ��رب وال����ذي ج���اء يف امل��رك��ز الثالث 
ال��راب��ع �شيد حممد عبد  امل��رك��ز  و���ش��اح��ب 
م��ن م�شر، ويف جمال  ال��ع��ال  ال���رازق عبد 
اأح��م��د بن  ت��ك��رمي  ال��ن��ب��ط��ي �شيتم  ال�����ش��ع��ر 
�شعيد بن عامر املعمري من �شلطنة عمان 
الفائز باملركز االول، وعبدالعزيز بن حمد 
عمان  �شلطنة  م���ن  ال��ع��م��ريي  حم��م��د  ب���ن 
حممد  واأحمد  الثاين،  باملركز  وف��از  اي�شا 
ح�شن عبد الف�شيل من م�شر وال��ذي حل 
املحمد من  ابراهيم  ، ثم عبدالعزيز  ثالثا 

�شوريا رابعا.
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ع�شو  العامري  بالركا�ض  حممد  �شامل  ال�شيخ  افتتح 
املجل�ض الوطني االحتادي معر�ض العائلة للت�شوق والذي 
تنظمه �شركة فونيك�ض لتنظيم املعار�ض والفعاليات يف 
املعر�ض  يف  وي�شارك  العني،  مبدينة  م��ول  هيلي  مركز 
�شركة   34 م��ار���ض  �شهر  منت�شف  حتى  ي�شتمر  ال���ذي 

االحتياجات  كافة  على  معرو�شاتها  ت�شتمل  اإم��ارات��ي��ة 
االأ�شرية وال�شلع املتنوعة من املالب�ض اجلاهزة وال�شيلة 
اجللدية  واحلقائب  واملفرو�شات  الن�شائية  والعبايات 
من  وغريها  واالإك�ش�شوارات  التجميل  وم�شتح�شرات 
اخلا�شة  االأجنحة  اإىل  باالإ�شافة  اال�شتهالكية،  ال�شلع 
يف  ي�شارك  كما  املنوعة  ال�شعبية  واملنتجات  باحللويات 
املراكز  م��ن  وع��دد  االأ���ش��ري��ة  للرعاية  زاي��د  دار  املعر�ض 

ال�شعبي،  وال��ط��ب  التجميل  وم��راك��ز  اخلا�شة  الطبية 
ويتخلل فعاليات املعر�ض عدد من العرو�ض الرتفيهية 
والفقرات الفنية. ح�شر حفل االفتتاح الذي اأقيم م�شاء 
اأم�ض عدد من ال�شخ�شيات ورجال االأعمال وممثلني عن 

ال�شركات واملوؤ�ش�شات وجمع من املواطنني واملقيمني. 
وقال ال�شيخ �شامل بالركا�ض يف كلمة له باملنا�شبة اإن هذا 
املعر�ض يعترب وجهة مميزة للت�شوق، ويعزز من مكانة 

مدينة العني واإب��راز ما تتمتع به من مقومات وفر�ض 
مفهوم  تر�شيخ  وب��ال��ت��ايل  وخ��دم��ي��ة،  و�شياحية  جت��اري��ة 

�شناعة املعار�ض باأنواعها املتخ�ش�شة والتجارية. 
وتوجه بالركا�ض بال�شكر ل�شركة فونيك�ض على تنظيم 
هذا املعر�ض الذي يعد االأول �شمن مركز جتاري كبري، 
وي�شتهدف �شرائح خمتلفة من الزبائن الإر�شاء خمتلف 

االأذواق. 
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3 االآف فرد من خمتلف قئات املجتمع  �شارك حوايل 

بفعاليات امل�شي التي نظمتها جمموعة اللولو موؤخرا 
يف ح��دي��ق��ة اجل��اه��ل��ي مب��دي��ن��ة ال��ع��ني ب��اال���ش��رتاك مع 
اللولو  م��ع  امل�شي  عنوان”  حت��ت  ال��ع��ني  مدينة  بلدية 
من اأجل العافية” وذلك يف حديقة اجلاهلي بح�شور 

حم��م��د ن��اي��ع ���ش��ع��ي��د ال���ن���ي���ادي  م���ع���اون م��دي��ر مكتب 
االإقليمي  امل��دي��ر  ال��دي��ن  جمال  و�شاجي  العني  العمل 
ملجموعة اللولو و حممد عمر مدير العالقات العامة 

للمجموعة اللولو.

امل�شي و�شرورة  باأهمية  التوعية  اإىل  الفعاليات  تهدف 
من  امل�شاركون  م�شى  حيث  �شليم  ج�شم  على  املحافظة 
خمتلف االأعمار واجلن�شيات بامل�شي يف احلديفة مل�شافة 
تكرمي  الفعاليات  نهايىة  يف  مت  كما   ، مرتات  كيلو   3

جامعة االإمارات تنظم املوؤمتر الدويل 
الثاين الأمرا�س اجلهاز اله�سمي 
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جلامعة  االأعلى  الرئي�ض  النعيمي  را�شد  علي  الدكتور  معايل  رعاية  حتت 
اجلهاز  الأم��را���ض  االإم��ارات��ي��ة  املجموعة  تنظم  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 
اله�شمي بكلية الطب والعلوم ال�شحية يف جامعة االإمارات العربية املتحدة 
وبالتعاون مع املنظمة االأوربية الأمرا�ض القولون، املوؤمتر الدويل الثاين 
الأمرا�ض اجلهاز اله�شمي والكبد واملناظري وذلك يف فندق رافلز يف دبي 

يوم اخلمي�ض 2 مار�ض 2017 وعلى مدى 3 اأيام.
وقال الدكتور علي الفزاري - رئي�ض 
امل��وؤمت��ر- ب���اأن دول���ة االم����ارات ت�شعى 
دائ����م����ا ل���ال����ش���ت���ف���ادة م����ن اخل�����ربات 
املر�شى  خدمة  يف  لتوظيفها  العاملية 
اإع����داد برنامج  ال���دول���ة، ح��ي��ث مت  يف 
املوؤمتر بالتعاون مع املنظمة االوربية 
ور�شة  تقيم  التي  القولون  الأم��را���ض 
متكاملة عن اأمرا�ض القولون املزمنة 
ملدة يوم كامل �شمن فعاليات املوؤمتر 

يف دبي.
وقال الفزاري باأن هذا املنتدى والذي 
�شيقام على مدى ثالث اأيام متتالية، 
����ش���ي���ق���دم ف���ر����ش���ة ه����ام����ة يف ت���ب���ادل 

اخلربات والتطوير املهني لالأطباء العاملني يف اأمرا�ض اجلهاز اله�شمي 
يف ال��دول��ة م��ن خ��الل ت��دار���ض اآخ��ر م��ا تو�شلت الية االب��ح��اث العلمية يف 
امرا�ض اجلهاز اله�شمي والكبد واملناظري يف �شوء امل�شتجدات واالبتكارات 

الدوائية والت�شخي�شية يف اأمرا�ض اجلهاز اله�شمي يف العامل.
ي�شت�شيف املوؤمتر نخبة من كبار العلماء يف جمال اأمرا�ض اجلهاز اله�شمي 
الأمرا�ض  الهادئ  واملحيط  اآ�شيا  منظمة  رئي�ض  جوخ  الربوفي�شور  ومنهم 
اجلهاز اله�شمي، والدكتور بيرت ايرفينج رئي�ض اللجنة العلمية يف املنظمة 
يف  وحملياً  عاملياً  متحدثاً   35 اىل  باالإ�شافة  القولون  الأمرا�ض  االأوربية 

�شتى جماالت واخت�شا�شات اأمرا�ض اجلهاز اله�شمي والكبد واملناظري. 

حديقة احليوانات بالعني تنظم يوما للم�سي 
حتت �سعار »حافظ على االأ�سجار رئة احلياة «
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نظمت حديقة احليوانات بالعني موؤخرا فعالية ) امل�شي من اأجل البيئة ( 
التي تاتي �شمن ا�شرتاتيجياتها الرامية اىل احلفاظ على البيئة و احلياة 
الربية من خالل دعم ثقافة امل�شي لتاثري االيجابي على �شحة و �شالمة 

الفرد و البيئة.
مع  بالتعاون  ال��ت��وايل  على  ال��راب��ع  للعام  ت��ق��ام  ال��ت��ي  الفعالية  ت�شمنت  و 
موؤ�ش�شات خمتلفة اأن�شطة ثقافية و اجتماعية و ترفيهية متعددة بح�شور 
عدد كبري من موؤ�ش�شات و زوار احلديقة من داخل مدينة العني و خارجها 
، كان ابرزها عر�ض فيلم ) الع�شر اجلليدي (  ال�شينمائي الذي يتحدث 
البيئة  ان��ق��اذ  �شبيل  بها يف  القيام  االف���راد  على  التي يجب  امل��ح��اوالت  ع��ن 
كرتوين  ب�شكل  االإنقرا�ض  من  احلياة  اإنقاذ  وبالتايل  فيها  يعي�شون  التي 
ي�شهل على االأطفال ا�شتيعابه ، وكذلك التعهد الذي �شارك به العديد من 

االطفال والكبار من اأجل احلفاظ على االأ�شجار، رئة احلياة.
على  حافظ   ( �شعار  حملت  التي  البيئة  اج��ل  من  امل�شي  فعاليات  انطلقت 
اال�شجار رئة احلياة ( برحلة م�شي مل�شافة  1.1 كم مرت يف ارجاء احلديقة 
و  م�شابقات  �شمت  ال��ربام��ج  م��ن  ع��دد  الفعالية  هام�ض  على  اقيم  فيما   ،
، بح�شور كل من �شعيد  �شحوبات جوائز و اخ��رى ع�شوائية و ور���ض عمل 
الرميثي ع�شو املجل�ض الوطني االحتادي و منى الظاهري املدير التنفيذي 
لقطاع العمليات باحلديقة و امنة العتيبة مدير ادارة البيئة و ال�شحة و 
ال�شالمة باحلديقة، و ممثلي اجلهات امل�شاركة و موظفي احلديقة و عدد 

كبري من املهتمني بالبيئة و احلفاظ على مواردها الطبيعية .
ال�شالمة  و  ال�شحة  و  البيئة  ادارة  مدير  العتيبة  اآمنة  ذك��رت  جهتها  من 
اإحدى  البيئة هي  اجل  امل�شي من  ان فعالية  بالعني  يف حديقة احليوانات 
مبادرات احلديقة لن�شر الوعي البيئي لدى االفراد و بالتحديد فئة الن�ضء 
التي تلعب دورا م�شتقبليا يف احلفاظ على البيئة و تر�شيد ا�شتهالك موارد 
الطبيعة من خالل التعرف على املمار�شات الداعمة لهذا التوجه و تعزيزه 
ثقافة  انت�شار  ب�شبب  �شنويا  يت�شاعف  الذي  باحل�شور  العتيبة  واأ�شادت    .
تر�شيد ا�شتهالك املوارد الطبيعية و نبذ املمار�شات التي من �شاأنها اهدار 
الرثوات و تلويث البيئة و زياة االحتبا�ض احلراري و بالتحديد من عوادم 
ال�شيارات و ا�شتخدامها بافراط ، موؤكدة ان الفعالية �شملت ر�شائل توعوية 
و  الرت�شيد  ثقافة  تر�شيخ  خالله  من  احلديقة  ا�شتطاعت  ترفيهي  ب�شكل 

الوعي البيئي ب�شكل غري مبا�شر و فاعل يف ان واحد .
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للحمو�شة: امل�شببة  الأطعمة  عن  – البتعاد   1
املقلية،  واالأط��ع��م��ة  القهوة،  مثل  االأطعمة  بع�ض  هناك 
واالأط���ع���م���ة ال��غ��ن��ي��ة ب��ال��ت��واب��ل ت��ب��ني اأن���ه���ا ت���زي���د ن�شبة 
ين�شح  لذلك  النا�ض،  معظم  ل��دى  امل��ع��دة  يف  احلمو�شة 

بتجنبها ملن يعانون من حرقة املعدة.

ال�شكر تناول  يف  الإفراط  – عدم   2
اأكدت الدرا�شات اأن تناول كميات زائدة من ال�شكر يرفع 
ملن  بالن�شبة  �شوءاً  االأم��ر  يزيد  مما  املعدة  حمو�شة  من 
من  الكبرية  الكميات  اأن  كما  امل��ع��دة،  حرقة  من  يعانون 

اإىل  ت��وؤدي  ال�شكر  يف  وامل��وج��ودة  الكربوهيدرات 
خلل يف اأحما�ض املعدة.

ا�شتبدال   –  3
بال�شاي  القهوة 

الأخ�شر
باأن  ت�شعر  ك��ن��ت  اإذا 

تناولك الزائد للقهوة 
احلمو�شة  م����ن  ي���رف���ع 

با�شتبدالها  فعليك  لديك، 
ال�شاي  خ���ا����ش���ة  ب���ال�������ش���اي، 

البدائل  االأخ�����ش��ر وغ���ريه م��ن 
ال�شحية.

الوزن – اإنقا�س   4
الذين  االأ�شخا�ض  اأن  بحثية  درا�شة  وج��دت 

يعانون من زيادة الوزن اأو ال�شمنة اأكرث عر�شة للمعاناة 
م���ن احل��م��و���ش��ة ث��الث��ة اأ���ش��ع��اف م��ق��ارن��ة ب��اأول��ئ��ك من 

اأ�شحاب الوزن الطبيعي.

العلكة – م�شغ   5
اأن م�شغ العلكة، والتي ال حتتوي  اأخ��رى  وج��دت درا�شة 
اإنها  تقلل احلمو�شة، حيث  اأن  النعناع ميكن  نكهة  على 
تعمل على اإفراز املزيد من اللعاب والذي تعترب اإنزمياته 

مهدئة للحمو�شة.

التوتر – جتنب   6

من املعروف اأن التوتر يوؤدي اإىل تفاقم احلمو�شة، وذلك 
ب�شبب بع�ض التغريات الهرمونية يف اجل�شم، لذا ين�شح 

بتجنب التوتر للتخل�ض من احلمو�شة.

الطعام وجبات  – تق�شيم   7
اأثناء  ع��دة  م��رات  على  الطعام  م��ن  قليلة  كميات  ت��ن��اول 
اأحد  يعترب  الرئي�شية،  بالوجبات  االكتفاء  وع��دم  اليوم 

ال�شبل الفعالة يف عالج احلمو�شة.

احلمو�سة من  تخل�سك  فعالة  ن�سائح   7

اليوغا .. هل حتارب 
�سرطان الرئة؟

تعترب احلمو�شة اإحدى امل�شاكل ال�شحية التي يعاين منها كثري 
التي  باملاأكولت  التمتع  من  حرمانهم  يف  وتت�شبب  النا�س،  من 

يف�شلونها.
حم�س  اأهمها  الأح��م��ا���س،  من  جمموعة  املعدة  تفرز  وع��ادة 
له�شم  املطلوبة  الإن��زمي��ات  من  وجمموعة  الهيدروكروليك 
الطعام، لكن ولأ�شباب خمتلفة تفرز املعدة اأحيانًا كميات زائدة 

من حم�س الهيدروكروليك م�شببة احلمو�شة.
من  لكثري  اإزع��اج  م�شدر  تعترب  والتي  احلمو�شة  من  وللتخل�س 
النا�س، هناك 7 ن�شائح مثالية �شتجعل من يعانون على الدوام 
م�������ن م�������ش���اك���ل 
 ، �شة حلمو ا
ن  ي�شتمتعو
ب�����ت�����ن�����اول 
دون  ال��ط��ع��ام 

منغ�شات:

اأ�شغر  �شاهدت  وق��د  ورب��ة منزل  اأم���اً  اأوم���ايل  كانت 
اأبنائها يغادر املنزل للذهاب اإىل اجلامعة. بعد 20 
�شنة من العمل كاأم متطوعة يف ثالث مدار�ض، بداأت 
تت�شاءل عن الهدف التايل يف حياتها: عمل؟ تطوع؟ 
اأين يحتاج اإليها االآخرون ب�شكل اأ�شا�شي؟ حتى اأنها 

�شّلت كي تعرف اجلواب.
تقول اأومايل مازحة: )رمبا كان يجب اأن اأكون اأكرث 

دقة يف �شالتي!(.
�شعال  اإىل  اأغ�شط�ض  �شهر  يف  احللق  يف  اأمل  حت��ّول 
طبية  مواعيد  اأخ��ذ  اإىل  دفعها  م��ا  اأك��ت��وب��ر،  بحلول 
وطرح فر�شيات متنوعة واأخذ عالجات عدة يف �شهر 
نوفمرب. لكنها مل ُت�شّور �شدرها باالأ�شعة ال�شينية.

ال�شعال  اأقرا�ض  تنجح  مل  فرباير،  �شهر  حلول  مع 
وب��داأ يف  املتقّطع.  ال�شعال  بتخفيف  امل��اء  وزج��اج��ات 
مع  اليمنى  اجل��ه��ة  على  خمتلف  اأمل  املرحلة  ه��ذه 
امل��رة على ت�شوير  اأوم��ايل هذه  اأ�شّرت  كل عط�شة. 
�شدرها باالأ�شعة ال�شينية. يف 16 فرباير تلّقت نباأ 

اإ�شابتها بال�شرطان.
ق��ال��ت اأوم����ايل ال��ت��ي ال حت��م��ل اأي ت��اري��خ ع��ائ��ل��ي يف 
�شرطان الرئة بل يدّخن اأحد والديها بكل ب�شاطة: 
اأمتتع ب�شحة ممتازة. كانت  اأدخ��ن يوماً. كنت  )مل 

ال�شدمة قوية جداً(.
بعد اإخبار زوجها بكامل الق�شة، توا�شلت مع اأ�شتاذة 
اليوغا جني بولفريمار�شر التي تتعامل معها منذ 
فرتة طويلة. كتبت لها يف ر�شالة ن�شية: )اأحتاج اإىل 

م�شاعدتك(.
15 �شنة ومل تلتزم بها  اأوم��ايل اليوغا قبل  جّربت 
الأن��ه��ا ظنت اأن��ه��ا ل��ن حت��رق ال�شعرات احل��راري��ة ما 

ن��وع��اً من  اليوغا  ل��ذا مل تعترب  ع��رق��اً،  تت�شبب  مل 
التمارين اجل�شدية.

لكن حني عادت منذ �شت �شنوات وح�شرت �شفوف 
تعطيها  اليوغا  اأن  اكت�شفت  و)فينيا�شا(،  )ه��اث��ا( 
وثالث  م��رة  ب��ني  احل�ش�ض  حت�شر  ب���داأت  ال�شالم. 

مرات يف االأ�شبوع.
اأثناء حماربة ال�شرطان االآن، اأ�شبحت اليوغا جزءاً 

من عالجها و�شبكتها الداعمة ودرعها الواقي.
دوراً خمتلفاً.  ت��وؤدي  اليوغا  )ب��داأت  اأوم���ايل:  قالت 
اأت���رك ح�شة  كنت  هائلة.  ق��وة  امل��ك��ان  ه��ذا  يعطيني 
يزداد  اأن  ُيفرت�ض  بالتجدد.  ال�شعور  بعد  اليوغا 

�شعفي لكني اأزداد قوة(.
بداأت اأومايل بعد ت�شخي�ض مر�شها تقراأ كتاب كيلي 
)انح�شار   Radical Remission ت��رين��ر، 
جذري لالأعرا�ض(، الذي ي�شّلط ال�شوء على عوامل 
�شرطان  م��ن  ال��ن��اج��ني  ت�شاعد  اإن��ه��ا  ي��ق��ال  اأ�شا�شية 
الريا�شة،  ال��روح��ان��ي��ة،  الغذائية،  احلمية  م��زم��ن: 

جماعات الدعم، طرد العواطف ال�شلبية.
اأوم���ايل: )ه��ذا هو ه��ديف. ثمة �شبب وراء  اأو�شحت 
ونكت�شف  الرحلة  ه��ذه  �شنخو�ض  الت�شخي�ض.  ه��ذا 
�شرطان  ت�شخي�ض  من  اأك��رب  امل�شاألة  منها.  الهدف 
الرئة يف املرحلة الرابعة. ال تنتهي الق�شة عند هذا 

احلد(.
ت��ع��ّج اأي����ام اأوم�����ايل ب��االأط��ب��اء ال��ذي��ن ي��ب��ح��ث��ون عن 
ع����الج����ات ب��������دءاً م����ن م���رك���ز )م����اي����و ك���ل���ي���ن���ك( يف 
ال�شرطان  ع��الج  )م��راك��ز  اإىل  و���ش��واًل  )ميني�شوتا( 
ا�شرتاحة  اأخ���ذت  لكنها  )اإل��ي��ن��وي(.  اأم��ريك��ا( يف  يف 
ال�����ش��ي��ف ال��ف��ائ��ت ب��ع��د ث���الث ج����والت م���ن العالج 

لديها  الهولي�شتية.  العالجات  لتجربة  الكيماوي 
ال�شرطان. عن  كتاباً   15

االأبي�ض  وال��ط��ح��ني  ال�����ش��ك��ر  حميتها  م���ن  ح��ذف��ت 
وامل�����اأك�����والت امل�����ش��ّن��ع��ة وب������داأت ح��م��ي��ة م��ب��ن��ي��ة على 
الع�شائر  ت�����ش��رب  ب����داأت  ك��م��ا  الطبيعية.  امل��ن��ت��ج��ات 
االأ�شبوع وتخ�ش�ض  م��رات يف  اأرب��ع  اليوغا  ومتار�ض 
الوقت للتاأمل وتاأخذ جرعة فيتامني C يف الوريد 
ال�شغط  عالية  اأوك�شجني  غرفة  يف  عالجاً  وتتلقى 

لتجديد خاليا الدم احلمراء.
قالت اأومايل: )يجب اأن اأفوز بهذه املعركة 

يف عقلي. يجب اأن يتخلى عقلي عن فكرة 
ال�شرطان  من  الرابعة  باملرحلة  اإ�شابتي 

ويقتنع باأنه �شينجح يف جتاوز االأزمة(.
الذين  االأط���ب���اء  م��ع  ت��ت��ع��اون  اأال  لت  ف�شّ
تعي�ض  اأن  اأرادت  اإذا  ب�شاطة  بكل  �شاألوها 

اأي��ام��ه��ا ب��اأف�����ش��ل ح��ال��ة ممكنة.  اآخ����ر 
ال�شك  اأن تخرج من ودي��ان  اخ��ت��ارت 
عرب االنغما�ض يف هذه املعركة: )مل 
تكن تلك اخلطة كافية بالن�شبة يل. 
�شتكون  ال��ن��ه��اي��ة  ب���اأن  نقتنع  مل  اإذا 

ت���ك���ون كذلك.  ف��ل��ن  اإي���ج���اب���ي���ة، 
جميع  ي�����ش��ب��و  اأن  وي���ج���ب 

ء  ع�شا اأ
يقي  فر
ىل  اإ
ف  لهد ا
 . نف�شه
اأن���������������������ا 

لديهم  اأ�شخا�ض  وفيه  ال��ي��وم  خا�شاً  فريقاً  اأ���ش��ّك��ل 
نف�شه:  الهدف  يحملون  لكنهم  خمتلفة  قوة  نقاط 
م�شاعدتي على هزم املر�ض. قد اأغ�شب من االأطباء 
اأحياناً لكن لن ي�شاعدين هذا املوقف. تتح�شن احلياة 
بقدر ما نريد. يجب اأن نحت�شنها ون�شاهد الهدف 
الذي نريده. يبداأ كل �شيء يف راأ�شنا وعقلنا. قال يل 
الطريقة  اأن هذه  فعاًل  النا�ض: )هل تظنني  بع�ض 
�شتنجح؟ اأم اأنها جمّرد اأفكار يف راأ�شك(؟ لو 
كانت الفكرة را�شخة يف عقلي، �شيكون 
مّت�شل  راأ���ش��ي  الأن  مم��ت��ازاً  الو�شع 
اأتكلم  ج�����ش��م��ي.  اأع�������ش���اء  ب��ب��ق��ي��ة 
)حني  اإيجابي:  باأ�شلوب  دوم��اً 
اأ�شفى...(.  وحني  املر�ض  اأهزم 
الكلمات  تلك  ت�شدر  اأن  يجب 
اأن  اأري���د  اأواًل.  م��ن دم��اغ��ي 
التجربة.  ه����ذه  اأخ���و����ض 
اأ�شاأ اأال اأحاول. عمري  مل 
47 عاماً واأمتتع ب�شحة 
ن�شطة  واأن�����������ا  ج�����ي�����دة 
حماِربة  اأنا  مة.  وم�شمِّ

بطبيعتي(.

خليط �سحري مل�سروب يحمي 
من االإ�سابة باالأنفلونزا

 
هناك  لكن  االآن،  االأنفلونزا حتى  اأو  ال��ربد  لنزالت  ع��الج  هناك  يكون  قد ال 
العديد من الو�شفات التي �شوف ت�شاعد على منع احل�شول على املر�ض يف 

املقام االأول.
ووفقاً ل�شحيفة "ديلي ميل"، ك�شف فريق من اأطباء الفريو�شات عن م�شروب 
يكافح االأنفلونزا يحتوى على �شتة مكونات �شوبرفوود مبا يف ذلك الكركم، 

والزجنبيل، والع�شل والربتقال لتعزيز املناعة.
م�شادات  حتتويعلى  التي  باملكونات  مليء  امل�شروب  هذا  اأن  االأطباء  واأو�شح 
االأك�شدة والتي تتميز بخ�شائ�ض تعزز وتقوى املناعة، حيث اإن الكركم يتميز 

بخ�شائ�ض مقاومة لاللتهابات وال�شرطان.
ويحتوي امل�شروب اأي�شاً على الع�شل الذي يتميز بخ�شائ�ض م�شادة للجراثيم، 

اإ�شافة اإىل الزجنبيل الذي يخفف اله�شم الأنه يح�شن �شحة االأمعاء.
واإليكم الو�شفة ال�شحرية التي حتمي من االإ�شابة باالأنفلونزا، وت�شمل:

املكونات:
-قليل من الكركم الطازج

-قطعتان من الزجنبيل
-ثالث ثمرات تفاح

-اأربع برتقاالت مق�شرة
-الع�شل

-ماء جوز الهند )اأو املاء الفوار(

طريقة التح�شري:
يف  املحدد  بالرتتيب  والربتقال  والتفاح  والزجنبيل  الكركم  و�شع  1.يتم 

الع�شارة.
الكوب  ملء  ثم  الع�شل  من  �شغرية  ملعقة   1 اإ�شافة  يتم  طويل  كوب  2.يف 

مباء جوز الهند اأو املاء الفوار.
الفور. على  املزيج  �شرب  3.يتم 

من  للحماية  ال�شتاء  ف�شل  خ��الل  يومياً  م��رة  امل��زي��ج  ت��ن��اول  يتم  اجل��رع��ة: 
االأمرا�ض.
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»تعاونية االحتاد « تفوز بجائزة 
اأف�سل مزودي اخلدمات يف الدولة

•• دبي-وام:

فازت “ تعاونية االحتاد “ بجائزة اأف�شل مزودي اخلدمات يف دولة االإمارات 
�شريف�ض  مينحها  والتي  ماركت  ال�شوبر  بالتجزئة  التجارة  قطاع  �شمن 
يعتمد على  الذي  العربي  العامل  الوحيد يف  العمالء  - موؤ�شر ر�شا  هريو 
توزيع  حفل  خ��الل  ذل��ك  ج��اء   .  - ك��ام��ل  ب�شكل  لل�شركات  العمالء  تقييم 
�شعادة ماجد  .. بح�شور  م��ول  دب��ي  العنوان  فندق  اأقيم يف  ال��ذي  اجلوائز 
�شيف الغرير رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة دبي ورون كوفمان املتحدث العاملي 
وموؤلف الكتب االأكرث مبيعا وجمع من ممثلي �شركات القطاع اخلا�ض يف 
التنفيذي  الرئي�ض  الفال�شي  ذيبان  بن  حميد  خالد  �شعادة  وق��ال  الدولة. 
لتعاونية االحتاد يف ت�شريح له بهذه املنا�شبة اإن خدمة العمالء من الركائز 
االأ�شا�شية لعملها الإميانها باأهمية حتقيق اأعلى درجات ال�شعادة ملتعامليها 

من خالل تقدمي كل جديد يف جمال قطاع التجارة بالتجزئة.
واأ�شاف اأن التعاونية انتهجت عملية التحول من مرحلة ر�شا العميل اإىل 
�شعادته من خالل تقدمي خدمات ومنتجات ذات موا�شفات عالية اجلودة 
وترويجية  ت�شويقية  وبرامج  خطط  تنفيذ  اإىل  اإ�شافة  تناف�شية  واأ�شعار 
ما  حتقيق  يف  وت�شهم  التعاونية  متعاملي  ل��دى  ال�شعادة  تعزيز  يف  ت�شهم 
اجلائزة  على  االحت��اد  تعاونية  ح�شول  اأن  الفال�شي  واأو���ش��ح   . له  ت�شبوا 
املنتجات  اأف�����ش��ل  ت��ق��دمي  يف  ق��دم��ا  وامل�����ش��ي  بالعمل  ل��ال���ش��ت��م��رار  يدفعها 
االأول  املركز  االحت��اد  تعاونية  حتقيق  اإىل  م�شريا   . لعمالئها  واخل��دم��ات 
و�شلوك  املنتج  وج��ودة  وال�شرعة  الثقة  وه��ي  الثمانية  التقييم  معايري  يف 
املوظفني والقيمة مقابل املال واملوقع اجلغرايف واخلدمة الهاتفية واملوقع 
االإلكرتوين �شمن قطاع البيع بالتجزئة ال�شوبر ماركت ما يزيد اإ�شرارها 

على اال�شتمرار بتطبيق املعايري العاملية لتبقى يف القمة.

انطالق موؤمتر ال�سرق االأو�سط 
لليخوت 2017 بدبي 

•• دبي -وام:

انطلق ام�ض يف فندق وي�شنت دبي موؤمتر ال�شرق االأو�شط لليخوت 2017 
مب�شاركة نخبة من املتحدثني الرئي�شيني واخلرباء االإقليميني والدوليني 
ورواد القطاع البحري . ويتناول املوؤمتر واقع وم�شتقبل القطاع البحري 
و�شبل االرتقاء بجودة خدمات املوانئ واملرا�شي يف منطقة ال�شرق االأو�شط 
ومدى تاأثري �شريبة القيمة امل�شافة على �شوق اليخوت يف دولة االإمارات 
واآفاق اال�شتدامة �شمن قطاع املوانئ اإقليميا ودوليا. وياأتي املوؤمتر اإيذانا 
بانطالق معر�ض دبي العاملي للقوارب احلدث االأكرب من نوعه يف جمال 
4 مار�ض  وي�شتمر حتى  االأو�شط غدا  ال�شرق  البحرية يف منطقة  املالحة 

املقبل يف نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية بامليناء ال�شياحي.
وتخللت احلدث الذي حمل �شعار تقدير املا�شي االعتزاز باحلا�شر و�شنع 
والتطلعات  النا�شئة  االجت��اه��ات  اأه���م  ح��ول  مو�شعة  مناق�شات  امل�شتقبل 
واالإقليمي  املحلي  امل�شتوى  على  واملالحي  البحري  للمجتمع  امل�شتقبلية 
وا�شعة  م�شاركة  و�شط  باال�شتدامة  ال�شلة  ذات  الق�شايا  على  الرتكيز  مع 
من قبل كبار اخلرباء الدوليني وامل�شوؤولني احلكوميني و�شناع القرار من 
خمتلف القطاعات البحرية يف العامل. وقال نوفل اجلوراين رئي�ض مكتب 
دبي للتجمع البحري يف �شلطة مدينة دبي املالحية : اإن �شناعة اليخوت 
اأثبتت اأنها اإحدى الدعائم االأ�شا�شية لنمو القطاع البحري يف دبي الذي برز 
يف االآونة االأخري كم�شاهم رئي�ض يف م�شرية التنمية االقت�شادية مدعوما 
مببادرات �شباقة كان لها االأثر االأكرب يف تعزيز ثقة امل�شتثمرين االإقليميني 
والدوليني باملقومات التناف�شية للقطاع البحري املحلي من خالل االرتقاء 
مبكونات القطاع البحري املحلي . وافتتح نوفل اجلوراين اجلل�شة النقا�شية 
االأوىل حتت عنوان فر�ض واعدة.. اإ�شراك جمتمع اليخوت والقوارب يف دبي 
للوقوف على تاريخ وتطور القطاع البحري املحلي ودوره يف دعم االقت�شاد 
املحلي ف�شال عن ت�شليط ال�شوء على مالمح ا�شرتاتيجية القطاع البحري 
يف اإمارة دبي واأهم التطورات والتحديات والفر�ض املتاحة يف القطاع املحلي. 
وقدم حامد ح�شن مدير اأول يف ق�شم الت�شجيل والرتخي�ض ب�شلطة مدينة 
اإليه خدمات الت�شجيل  اأحدث ما و�شلت  دبي املالحية عر�شا ا�شتمل على 
الرتفيه  لقطاع  البحرية  ال�شلطة  تقدمها  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري  والرتخي�ض 

البحري البالغ االأهمية يف دبي.

»اأبوظبي للجودة« يطلق برنامج مطابقة 
لر�سف وعمل االأر�سيات اخلر�سانية املت�سابكة

•• اأبوظبي -وام:

ع��ن تطوير  امل�����ش��وؤول��ة  اجل��ه��ة   - املطابقة  للجودة  اأب��وظ��ب��ي  اأط��ل��ق جمل�ض 
البنية التحتية للجودة يف اإمارة اأبوظبي - برنامج مطابقة لر�شف وعمل 
هذه  نوعية  حت�شني  ب��ه��دف  املت�شابكة  امل��ت��داخ��ل��ة  اخلر�شانية  االأر���ش��ي��ات 
احلجم  ذات  امل��رور  وحركة  امل�شاة  الأغرا�ض  ا�شتخدامها  ال�شائع  االأر�شيات 

املنخف�ض يف اأبوظبي.
وبناء على خ�شائ�ض اأبوظبي 15-2015 اخلا�شة مبعايري اأداء االر�شيات 
خالل  القيا�شية  الفنية  املعايري  جلنة  اأقرتها  والتي  املت�شابكة  اخلر�شانية 
واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  جمل�ض  و�شع   2015 ع��ام  من  الثالث  الربع 
اخلر�شانية  االأر�شيات  ر�شف  مطابقة  �شهادات  الإ���ش��دار  اأبوظبي  برنامج 
واملوردين من متييز  امل�شنعة  ال�شركات  �شاأنه متكني  والذي من  املت�شابكة 
اأبوظبي  العالية من خالل احل�شول على عالمة  اجل��ودة  ذات  منتجاتهم 
ال�شلة  ذات  فيها  املرغوب  االأداء  خ�شائ�ض  ت�شتوِف  التي  للمنتجات  للثقة 

مبتطلبات اجلودة وال�شالمة.
يف  وامل�شاركة  املعلومات  خدمات  اإدارة  مدير  املهريي  �شعيد  �شلطان  وق��ال 
جمل�ض اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ج��ودة وامل��ط��اب��ق��ة ج��اء اإط���الق ب��رن��ام��ج ع��الم��ة الثقة 
الرامية  جهودنا  اإط��ار  يف  املت�شابكة  اخلر�شانية  االأر�شيات  وعمل  لر�شف 
متنوع  اقت�شاد  بناء  يف  واملتمثلة  اأبوظبي  الإم��ارة  الطموحة  الروؤية  لدعم 
وموا�شفات  معايري  اإىل  ي�شتند  العاملي  االقت�شاد  مع  ومندمج  وم�شتدام 
عالية يف جمال اجلودة واال�شتدامة ، حيث ن�شعى اإىل حتقيق هذا الهدف 
متينة  �شناعية  قاعدة  واإر�شاء  للجودة  التحتية  البنية  تطوير  خالل  من 

تواكب اأحدث املعايري العاملية.

امل�سعود لل�سيارات ك�سفت عن �سيارات مبوا�سفات ع�سكرية يف اآيدك�س 
•• اأبوظبي : رم�ضان عطا

 �شاركت �شركة امل�شعود لل�شيارات، الوكيل 
واإنفينيتي  ني�شان  ل�شيارات  احل�شري 
اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ني، يف معر�ض  وري��ن��و يف 
– اآيدك�ض  ال�����دويل  ال���دف���اع  وم���وؤمت���ر 
مركز  يف  اق��ي��م  وال�����ذي    2017 ل��ع��ام 
)اأدنيك(،  للمعار�ض  الوطني  اأبوظبي 
ال�شركة عر�شاً متخ�ش�شاً  حيث قدمت 
موا�شفات  واإ�شافة  تعديل  كيفية  حول 
ني�شان تعزز من قدراتها على  ل�شيارات 
امت���ام م��ه��م��ات خ��ا���ش��ة وك��ذل��ك مهمات 

قتالية لتلبية املتطلبات الع�شكرية.
امل�����ش��ع��ود بعر�ض  ���ش��رك��ة  ه����ذا وق���ام���ت 
اأب مت  ب���ي���ك  ب����ات����رول  ن��ي�����ش��ان  ����ش���ي���ارة 
ع�شكرية  اإ���ش��ع��اف  ���ش��ي��ارة  اإىل  حتويلها 

م��ع ق��اع��دة ع��ج��الت اأط����ول وه��ي��ك��ل مت 
الطاقم  اأن  ل�����ش��م��ان  خ�شي�شاً  �شنعه 
للقيام  املطلوبة  امل�شاحة  لديه  الطبي 
املوقع  داخ������ل  ال���ط���ب���ي���ة  ب���امل�������ش���اع���دات 
باالإ�شافة اإىل نقل امل�شابني من املناطق 

الوعرة اإىل اأقرب م�شت�شفى.
ني�شان  �شيارة  اأي�����ش��اً  امل�شعود  وعر�شت 
حاملة  م��ن�����ش��ة  م���ع  اأب  ب��ي��ك  ب����ات����رول 
وت�����ش��م��ل منطقة  ال��ث��ق��ي��ل��ة  ل��الأ���ش��ل��ح��ة 
ن���ق���اط م���ت���ع���ددة ت�شمح  م�����ش��ط��ح��ة م���ع 
واخل���روج من  ال��دخ��ول  �شهولة  للجنود 

املركبة. 
وكذلك �شيارة ني�شان نافارا بيك اأب مت 
لالأفراد جمهزة  ناقلة  لت�شبح  تعديلها 
بتعليق واإطارات والعديد من االإ�شافات 
الوعرة  الطرقات  للقيادة على  االأخرى 

باترول  ني�شان  ���ش��ي��ارة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
ل�شركة  احل�شري  االإ���ش��دار  “قنا�ض” 

امل�شعود لل�شيارات.
اأن ���ش��ي��ارة �شيارة  وم��ن اجل��دي��ر ب��ذك��ره 
املعرو�شة  “قنا�ض”  ب���ات���رول  ن��ي�����ش��ان 
وخلفي  اأم����ام����ي  مب�����ش��د  ت��ع��زي��زه��ا  مت 
م���ن ن���وع ARB م���ع ح��ام��ل��ة اإط�����ارات 
اإ�شافية و�شفيحة حلمل الوقود اأو املاء 
باالإ�شافة اىل اإطارات خم�ش�شة للقيادة 

على الطرقات الوعرة.
لل�شيارات  امل�شعود  �شركة  وق��ام��ت  ه��ذا 
“قنا�ض”  احل�شري  االإ���ش��دار  بتطوير 
على  القيادة  حمبي  اإحتياجات  لتلبية 
ال��ط��رق��ات ال��وع��رة يف �شهر اأك��ت��وب��ر من 

العام املا�شي.
عام  مدير  ع��امل،  ال�شيد هومايون  ق��ال 

متثل  ل��ل�����ش��ي��ارات:  ل�لم�شعود  امل��ب��ي��ع��ات 
الدفاع  م��ع��ر���ض وم���وؤمت���ر  امل�����ش��ارك��ة يف 
املثالية  امل��ن�����ش��ة  اآي���دك�������ض   – ال������دويل 
لت�شليط ال�شوء على قدراتنا يف حتويل 
ع�شكرية  مركبات  اإىل  ال��رك��اب  �شيارات 

تقنية متعددة اال�شتخدامات.
امل�شعود  �شركة  حتر�ض  ع��امل:  واأ���ش��اف 
التي  الفعاليات  يف  امل�شاركة  على  دوم��اً 
اأبوظبي  من����و  ع���ل���ى  ال�������ش���وء  ت�����ش��ل��ط 
ودورها يف ال�شاحة العاملية وكذلك دعم 
�شعيها  يف  املحلية  وال��ه��ي��ئ��ات  احل��ك��وم��ة 
لتعزيز ال�شناعات املتخ�ش�شة يف جمال 

الدفاع.
لل�شيارات هي  امل�شعود  �شركة  اأن  ويذكر 
»البيت  ملبادرة  الرئي�شيني  الرعاة  اأح��د 
متوحد« الذين يتقاطعون معها يف روؤية 

امل�شروط  غ���ري  ال��ع��ط��اء  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز 
وال��ت�����ش��ام��ن وامل�����ش��وؤول��ي��ة امل��ت��ب��ادل��ة يف 
ج��م��ي��ع امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة يف دول����ة 

االإمارات العربية املتحدة. 
مبادرة  يف  اأي�شا  ال�شركة  وت�شارك  ه��ذا 
ح��م��اة ال���وط���ن ل��دع��م ج��ن��ود االإم�����ارات 
وت��ق��دي��ره��م لعملهم  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

الدوؤوب يف �شبيل حماية الوطن.
ويعترب معر�ض اآيدك�ض الدويل الوحيد 
و�شمال  االأو�����ش����ط  ال�����ش��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف 
تو�شلت  ما  اآخ��ر  يعر�ض  ال��ذي  اأفريقيا 
اإليه تكنولوجيا الدفاع الربي والبحري 
قوية  يعد مبثابة من�شة  كما  واجل��وي، 
االإدارات  مع  العالقات  وتقوية  الإقامة 
امل�شلحة  والقوات  وال�شركات  احلكومية 

على م�شتوى املنطقة.

مليار و43 مليون درهم قيمة 
ت�سرفات العقارات يف دبي ام�س

•• دبي-وام: 

اأرا�ض  من  العقارات  ت�شرفات  قيمة  بلغت 
و���ش��ق��ق وف���ي���الت واإج����������راءات ب��ي��ع وره���ن 
واإجارة منتهية بالتملك يف دبي ام�ض مليار 
و43 مليون درهم مدفوعة بعمليات رهن 
مليون   627 قيمتها  بلغت  كبرية  عقارية 
دره����م اإىل ج��ان��ب م��ع��ام��الت ب��ي��ع اأرا�����ض 
و�شقق وفيالت بقيمة 416 مليون درهم.

الذي  للت�شرفات  اليومي  التقرير  واأف���اد 
ي�شدر عن دائرة االأرا�شي واالأمالك بدبي 
مبايعة   261 ام�����ض  �شجلت  ال��دائ��رة  ب���اأن 
مليون   116 ب��ق��ي��م��ة  الأرا������ض   20 م��ن��ه��ا 
درهم و241 مبايعة ل�شقق وفيالت بقيمة 
ور�شان  وت��ق��دم��ت  دره�����م.  م��ل��ي��ون   300
حيث  م��ن  دب��ي  مناطق  ب��اق��ي  على  االأوىل 
مبايعات  خم�ض  بت�شجيلها  املبايعات  ع��دد 
وادي  فمنطقة  دره���م  مليون   22 بقيمة 
مبايعات  ث���الث  بت�شجيلها   ”5 ال�����ش��ف��ا 

قيمتها 11 مليون درهم.
وك����ان اأه����م م��ب��اي��ع��ات االأرا����ش���ي م��ن حيث 
ال�شطوة  م��ن��ط��ق��ة  يف  م��ب��اي��ع��ت��ني  ال��ق��ي��م��ة 
والثانية  دره��م  مليون   17 مببلغ  االأوىل 
اأهم  ك��ان  بينما  دره���م  مليون   15 بقيمة 
بقيمة  مبايعة  والفيالت  ال�شقق  مبايعات 
“اخلليج  م��ن��ط��ق��ة  يف  دره����م  م��ل��ي��ون   12
ماليني  ب�شبعة  م��ب��اي��ع��ة  تلتها  ال��ت��ج��اري 

درهم يف منطقة مر�شى دبي .
حيث  من  املناطق  املطار  مدينة  وت�شدرت 
م�شجلة  وال��ف��ي��الت  ال�شقق  مبايعات  ع��دد 
70 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم تلتها 
منطقة مر�شى دبي بت�شجيلها 42 مبايعة 

مببلغ 56 مليون درهم.

»خليفة لتطوير امل�ساريع « يدعم م�ساريع االأمن الغذائي يف الدولة بـ 457 مليون درهم

دوالر للربميل �سعر ت�سوية العقد االآجل خلام عمان يف بور�سة دبي للطاقة ام�س  106.84
النفط  موؤ�ش�شة  يف  امل�شايف  رئي�ض  �شينغ 
رئي�ض  هام  هارولد  �شيلقي  كما  الهندية. 
التنفيذي  وال���رئ���ي�������ض  االإدارة  جم��ل�����ض 
ل�شركة كونتينتال ري�شور�شز كلمة خا�شة 
خ���الل امل���وؤمت���ر ت��ت��ع��ل��ق ب��ال�����ش��غ��وط التي 
الواليات  يف  النفط  �شناعة  �شوق  ت��واج��ه 
و�شيتحدث عدد من  االأمريكية.   املتحدة 
حول  واالإم��داد  التجارية  االأعمال  روؤ�شاء 
اإذ  ال��ق��ط��اع  لعمليات  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ن��واح��ي 
تت�شمن قائمة املتحدثني كال من كولني 
بارفيت رئي�ض االإمداد والتجارة يف �شركة 
اللجنة  رئي�ض  بيك  �شيفرون وكري�شتوفر 
�شركة  يف  املن�شاأ  مناطق  ورئي�ض  التابعة 
التنفيذي  الرئي�ض  م��ارت��ن  وكيث  فيتول 

ل�شركة يونيرب لل�شلع العاملية.
وتت�شمن قائمة املتحدثني اأي�شا املهند�ض 
امل�شاعد  ال��وك��ي��ل  ال��ك��ع��ب��ي  اأح���م���د حم��م��د 
بوزارة  املعدنية  وال��رثوة  والغاز  للبرتول 
الطاقة وحمافظ االإم��ارات لدى منظمة 
البلدان امل�شدرة للبرتول اأوبك والدكتور 
�شان جيان�شينغ اأمني عام منتدى الطاقة 
اأ����ش���ن���ان نائب  ال������دويل وحم���م���د ف�����ريوز 
يف  والتكرير  الت�شويق  لعمليات  الرئي�ض 

�شركة برتونا�ض. 
وت�������ش���ارك جم��م��وع��ة ���ش��رك��ات اي���ن���وك يف 
العام التا�شع ال�شت�شافتها موؤمتر ال�شرق 
االأو�شط للنفط والغاز ال�شنوي من خالل 
كلمات يلقيها متحدثون من فريق االإدارة 
التنفيذية العليا يف املجموعة يف مقدمتهم 
التنفيذي  امل��دي��ر  م�شطفى  ع��ل��ي  ه�����ش��ام 
وتطوير  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اإدارة  ورئ��ي�����ض 
�شركات  جمموعة  يف  اجل��دي��دة  االأع��م��ال 
“اللجنة  يف  املجموعة  عن  ممثال  اينوك 

 ”2017 للموؤمتر  الدولية  اال�شت�شارية 
امل�����ش��ف��اة وعمليات  ب����دري م��دي��ر  وف��ري��د 
نيجهاوان”  و”اآكا�ض  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اجل��ة 
م���دي���ر ع��م��ل��ي��ات ال���دم���ج االإ����ش���ت���ح���واذ يف 

جمموعة �شركات اينوك.
وقال �شعادة الفال�شي يف ت�شريح �شحايف 
مكانته  على  ح��اف��ظ  النفط  اإن  ال��ي��وم  ل��ه 
منطقة  اأ�شواق  لتوجهات  رئي�ض  كم�شاهم 
للعام  اخل��ل��ي��ج��ي  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����ض  دول 
ال���ث���اين ع��ل��ى ال����ت����وايل ب��ع��د ب����دء تنفيذ 
اأن  ون��اأم��ل  النفط  اإن��ت��اج  خف�ض  اتفاقية 
املحافظة  م��ن  اخلليج  اقت�شادات  تتمكن 
ع��ل��ى م���ي���زان���ي���ات م���ت���وازن���ة ب��ح��ل��ول عام 
2020 مع ارتفاع اأ�شعار النفط اإىل اأعلى 
م�شتوياتها يف 18 �شهرا حتى نهاية العام 
اأن���ه يف ���ش��وء التوقعات  امل��ا���ش��ي. واأ���ش��اف 
ال��ت��ي ت��رتق��ب ع��ج��زا يف امل��ي��زان��ي��ات خالل 
اخلليج  دول  ت��ت��ط��ل��ع  امل��ق��ب��ل��ني  ال��ع��ام��ني 
و���ش��رك��ات ال��ن��ف��ط ال��وط��ن��ي��ة حت��دي��دا اإىل 
اأخ���ذ  م���ع  االأع����م����ال  ب��دي��ل��ة الأداء  من�����اذج 
العمل  نواحي  �شمن  اال�شتدامة  معايري 

كافة يف قطاع الطاقة.
فاعليات مهمة مثل  اأن  الفال�شي  واأو�شح 
والغاز  للنفط  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق  م��وؤمت��ر 
املثلى  ال�شبل  ملناق�شة  من�شة  لتقدم  تاأتي 
اأه�����داف ت��ن��وي��ع م�����ش��ادر الطاقة  مل��واك��ب��ة 
مع  متوافقة  لتكون  الطويل  امل��دى  على 

التوقعات امل�شتقبلية لقطاع النفط.
يوؤكد  ل��ل��م��وؤمت��ر  اي���ن���وك  دع����م  اأن  وب����ني 
ت��ن��م��ي��ة قطاع  يف  ب��امل�����ش��اه��م��ة  ال���ت���زام���ه���ا 
االأو�شط  ال�شرق  النفط والغاز يف منطقة 
اآف���اق ج��دي��دة ت�شمن  واالرت���ق���اء ب��ه نحو 
املجتمعات  يف  م��ل��م��و���ش��ة  ف���وائ���د  حت��ق��ي��ق 

التي تعمل بها.  وذكر الدكتور فرييدون 
اإف. جي.  رئ��ي�����ض جم��م��وع��ة  ف��ي�����ش��اراك��ي 
املتخ�ش�شة  ال���رائ���دة  ل��ال���ش��ت�����ش��ارات  اإي 
االأو�شط  ال�شرق  يف  والغاز  النفط  بقطاع 
ال�شرق  مل��وؤمت��ر  امل�شارك  والرئي�ض  واآ�شيا 
�شوق  اأن   2017 والغاز  للنفط  االأو���ش��ط 
تتكامل  ج���دي���دة  م��رح��ل��ة  دخ����ل  ال��ن��ف��ط 
مع  ال�شوقية  احل�ش�ض  ت�شريعات  فيها 
الت�شريعات االإدارية وكان للقرار التاريخي 
ملنظمة اأوبك بخف�ض االإنتاج مبقدار 1.2 
مليون برميل يف اليوم منذ نهاية نوفمرب 
الدول  بالتزام  مدعوما  املا�شي  العام  من 
مبعدل  االإن���ت���اج  بخف�ض  االأع�����ش��اء  غ��ري 
األ��ف برميل يف اليوم االأث��ر الكبري   600
على اأ�شعار النفط ويف الوقت ذاته يحافظ 
الطلب على زخمه مع توقعات بنمو قدره 
العام  اليوم خالل  1.5 مليون برميل يف 
التكرير  اأعمال  ت�شهد  اأال  وتوقع  احلايل. 
اأي معوقات خالل االأعوام القليلة املقبلة  
اإال اأنه من املحتمل اأن ن�شهد اإن�شاء م�شايف 
االأو�شط  وال�شرق  اآ�شيا  جديدة يف مناطق 
البحرية  املنظمة  ق��وان��ني  ب���اأن  ���ش��ك  وال 
للكربيت يف  اأق�����ش��ى  ح��د  بو�شع  ال��دول��ي��ة 
الوقود عند 5000 جزء يف املليون 0.5 
يف املائة قد ت�شبب يف ا�شطرابات يف ال�شوق 
لال�شتجابة  ع��دي��دة  خ��ي��ارات  ه��ن��اك  لكن 
حد  على  فعالة  ب�شورة  التحديات  لهذه 

و�شفه.
الغاز  ����ش���وق  اأن  اإىل  ف���ي�������ش���اراك���ي  ون���ب���ه 
من  خمتلفة  جمموعة  ي��واج��ه  الطبيعي 
اإذ يحتاج قطاع الغاز الطبيعي  التحديات 
توازنه  ال�شتعادة  اأط���ول  وق��ت  اإىل  امل�شيل 

مقارنة باأ�شواق النفط.

•• دبي -وام:

ي�شارك �شندوق خليفة لتطوير امل�شاريع 
لتنمية  را����ش���د  ب���ن  وم��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د 
امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة يف معر�ض 
 ”2017 “جلفود  ل��الأغ��ذي��ة  اخل��ل��ي��ج 
ال��ذي تدعمه  الدولة  حتت مظلة جناح 
للتعاون  جت�����ش��ي��دا  وذل����ك  امل��وؤ���ش�����ش��ت��ني 
امل�شاريع  ق��ط��اع  ل��دع��م  بينهما  ال��ق��ائ��م 

ال�شغرية واملتو�شطة يف الدولة.
م�شاركته  ويوفر �شندوق خليفة خالل 
اأم�ض  اأعماله  ب��داأت  ال��ذي   - املعر�ض  يف 
مركز  يف  اأي����ام  خم�شة  وت�����ش��ت��م��ر  االول 
دب����ي ال���ت���ج���اري ال���ع���امل���ي- م��ظ��ل��ة لعدد 
التي  الغذائية  ال�شناعات  م�شاريع  من 
ميتلكها ويديرها رواد اأعمال مواطنون 
امل�شتفيدين من  امل��زارع��ني  ذل��ك  مبا يف 

برنامج زرعي.
ويت�شمن جناح ال�شندوق يف املعر�ض .. 
من  ا�شتفادوا  ملواطنني  م�شاريع  ت�شعة 
التمويلية  وغ��ري  التمويلية  اخل��دم��ات 
ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ال�����ش��ن��دوق ح��ي��ث تتنوع 
الغذائية  ال�شناعات  بني  ما  املعرو�شات 
وامل���ن���ت���ج���ات احل���ي���وان���ي���ة واحل���ل���وي���ات 
جناح  اإىل  اإ�شافة  الطبيعية  والع�شائر 
خا�ض لعر�ض منتجات املزارع املن�شوية 
اأطلقه  الذي  حتت مظلة برنامج زرعي 

ال�شندوق العام املا�شي.
وقال عبد اهلل �شعيد الدرمكي الرئي�ض 
لتطوير  خليفة  ل�����ش��ن��دوق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
تاأتي يف  امل�شاركة يف جلفود  اإن  امل�شاريع 
مولها  التي   - امل�شاريع  م�شاعدة  اإط���ار 
ال�شندوق يف قطاع ال�شناعات الغذائية 
اإىل  وال��ن��ف��اذ  منتجاتها  ت�شويق  على   -

االأ�شواق املحلية والعاملية.
م��ه��م مثل  م��ع��ر���ض  اإق����ام����ة  اأن  واأك������د 

حقيقية  فر�شة  ي�شكل  دب��ي  يف  جلفود 
يف  املتخ�ش�شة  امل�شاريع  اأ���ش��ح��اب  اأم���ام 
ال�شناعات الغذائية لرتويج منتجاتهم 
وبناء �شراكات حملية وعاملية واالطالع 
على التجارب االأخرى لتطوير اأداء تلك 

امل�شاريع.
ال�شندوق  اأن  اإىل  ال���درم���ك���ي  واأ�����ش����ار 
عام  خدماته  تد�شني  منذ  واف��ق  خليفة 
يف  م�شروع   411 متويل  على   2007
والزراعية  الغذائية  ال�شناعات  قطاع 
بقيمة اإجمالية بلغت نحو 457 مليون 

درهم.
دعم  اأهمية  يعي  ال�شندوق  اأن  واأو���ش��ح 
التي ت�شاهم يف  وتعزيز هذه ال�شناعات 
ال��دول��ة حيث  الغذائي يف  االأم��ن  تعزيز 
 32% ن�شبته  ما  امل�شاريع  ه��ذه  ت�شكل 
ال���ت���ي مولها  امل�������ش���اري���ع  اإج����م����ايل  م����ن 

ال�����ش��ن��دوق قدم  اإن  وق����ال  ال�����ش��ن��دوق. 
درهم  م��ل��ي��ون   240 بقيمة  مت��وي��الت 
لنحو 214 م�شروعا يف جمال الزراعة 
اإىل متويل  اإ���ش��اف��ة  ال��ب��ح��ري  وال�����ش��ي��د 
136 م�شروعا يف قطاع تقدمي االأغذية 
 137 ن��ح��و  ب��ل��غ��ت  بقيمة  وامل�����ش��روب��ات 
مليون درهم بجانب 61 م�شروعا بنحو  
ال�شناعات  قطاع  يف  دره��م  مليون   80

الغذائية.
العار�شة  امل�شاريع  اأن  الدرمكي  واأو�شح 
ت�شمل �شناعات غذائية متنوعة .. موؤكدا 
اأن م�شاركة مثل هذه امل�شاريع تدل على 
قدرة رواد االأعمال ال�شباب املواطن على 

امل�شاركة كموردين وبائعني.
واأ�شار اإىل اأن بع�ض هذه املنتجات متكنت 

من حجز ح�شة لها يف ال�شوق املحلي .
ال���ع���الم���ات  م����ن  ت�����ش��ب��ح  اأن  م���ت���وق���ع���ا 

وامل���ه���م���ة يف قطاع  امل���م���ي���زة  ال���ت���ج���اري���ة 
القريب  امل��دى  يف  الغذائية  ال�شناعات 
عالمات  م���ازال���ت  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا  اأن  رغ���م 
اأنه بعد تقدمي الدعم  . واأ�شاف  نا�شئة 
امل�شروعات  ال���الزم الإق��ام��ة ه��ذه  امل���ايل 
وتاأ�شي�شها بداأ ال�شندوق تقدمي خدمات 
التمويلية والتي �شت�شهم يف �شقل  غري 
وتفتح  املواطنني  االأع��م��ال  رواد  معرفة 
م�شاريعهم  تطوير  يف  رحبة  اآف��اق��ا  لهم 
مبا يخدم االقت�شاد الوطني .. مو�شحا 
 70% ن�شبته  مبا  �شاهم  ال�شندوق  اأن 
م���ن ك��ل��ف��ة م�����ش��ارك��ة اأع�����ش��ائ��ه يف هذا 
املعر�ض يف حني حتمل اأ�شحاب امل�شاريع 

%30 من هذه الكلفة.
وك�شف الدرمكي عن اأن الدرا�شات التي 
اإىل وجود  اأف�����ش��ت  ال�����ش��ن��دوق  اأج���راه���ا 
امل�شاريع  ع��وائ��د  ع��ل��ى  ملحوظة  زي����ادة 

الغذائية التي تنتج اأو ت�شنع يف الدولة 
والتي يتم ت�شديرها لالأ�شواق االإقليمية 

اأو العاملية.
موؤ�ش�شة  م��ع  ال��ت��ع��اون  مب�شتوى  واأ���ش��اد 
امل�شاريع  ل��ت��ن��م��ي��ة  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د 
ال�شغرية واملتو�شطة - اإحدى موؤ�ش�شات 
 - دب���ي  االق��ت�����ش��ادي��ة يف  التنمية  دائ����رة 
والذي وفر مظلة للم�شاريع املمولة من 
املوؤ�ش�شتني ف�شال عن دعم رواد االأعمال 

ومتكينهم.
الرميثي  خلفان  اأحمد  ق��ال  جانبه  من 
اأطلقه  “ ال��ذي  “ زرع��ي  مدير برنامج 
�شندوق خليفة .. اإن الهدف من امل�شاركة 
من  امل�شتفيدين  امل��زارع��ني  اإط���الع  ه��و 
الربنامج على فر�ض الت�شويق يف ال�شوق 
املحلي واالإقليمي بجانب اإطالعهم على 
عمليات  يف  امل�شتخدمة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املنتجات  وح��ف��ظ  وال��ت��ع��ل��ي��ب  ال��ت��غ��ل��ي��ف 
ال��زراع��ي��ة ومت��ك��ي��ن��ه��م م��ن ب��ن��اء ت�شور 
وا�شح حول اعتماد اأف�شل املمار�شات يف 

ت�شريف منتجاتهم على مدار العام.
امل�شاريع  اأ���ش��ح��اب  اأ����ش���اد  ج��ه��ت��ه��م  م���ن 
لالأغذية  اخلليج  معر�ض  يف  امل�شاركة 
جلفود بجهود �شندوق خليفة لتطوير 
اإمكانياتهم  تطوير  جم��ال  يف  امل�شاريع 
حمتملني  ب�شركاء  وربطهم  الت�شويقية 
م�شتوردين  او  م���وردي���ن  ك���ان���وا  ����ش���واء 

ملنتجاتهم.
املعار�ض  ه���ذه  يف  امل�����ش��ارك��ة  اإن  وق���ال���وا 
دائما  خليفة  ���ش��ن��دوق  ي�شعى  ال��ت��ي   -
ل��ت��وف��ريه��ا الأع�����ش��ائ��ه - مت��ك��ن��ه��م من 
االطالع على جتارب االآخرين وتطوير 
مع  ي��ت��الءم  مب��ا  الت�شويقية  خططهم 
احتياجات ال�شوق ف�شال عن اأنها ت�شكل 
اال�شتثمارية  الفر�ض  القتنا�ض  من�شة 

التجارية.

•• دبي-وام:
ي��ع��ق��د م���وؤمت���ر ال�����ش��رق االأو����ش���ط للنفط 
وال��غ��از دورت��ه ال�شنوية ال��� 25 يف دب��ي يف 
30 م���ن اأب���ري���ل امل��ق��ب��ل مل���دة ث��الث��ة اأي���ام 
ب���ارزة  �شخ�شيات  م��ن  وا���ش��ع��ة  مب�����ش��ارك��ة 
وكوادر  تنفيذيني  وروؤ���ش��اء  وزراء  ت�شمل 
االإدارة العليا لكربى �شركات قطاع النفط 
وبح�شور نحو 400 موفد وما يزيد على 
650 م�شاركا يف فاعليات “اأ�شبوع ال�شرق 
االأو�شط للنفط والغاز” الذي �شيفتتح يف 

29 من اأبريل املقبل.
الر�شمي  االف��ت��ت��اح  ي�شهد  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
املقبل  م���اي���و  م����ن  االأول  يف  ل���ل���م���وؤمت���ر 
اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  ح�شور 
امل��ج��ل�����ض االأع���ل���ى للطاقة  م��ك��ت��وم رئ��ي�����ض 
الفال�شي  ���ش��ي��ف ح��م��ي��د  و���ش��ع��ادة  دب���ي  يف 
ال���رئ���ي�������ض ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������ش���رك���ة ب����رتول 
اململوكة  “اينوك”  ال��وط��ن��ي��ة  االإم������ارات 
فاعاليات  وت��ق��ام  دب��ي.  حلكومة  بالكامل 
تعايف  ن��ح��و  “امل�شار  ���ش��ع��ار  حت��ت  امل���وؤمت���ر 
اأمام  الكامنة  التحديات   .. النفط  اأ�شواق 
اأ�شعار متوزانة وم�شتدامة”  الو�شول اإىل 
حيث يقدم املوؤمتر اإطار عمل ال�شتك�شاف 
والغاز  النفط  اأ���ش��واق  يف  املتاحة  الفر�ض 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اال���ش��ط��راب��ات احلالية 
احلالية  االإ�شرتاتيجيات  اإىل  يتطرق  كما 

وامل�شتقبلية يف هذه االأ�شواق. 
ويت�شمن برنامج املوؤمتر كلمات افتتاحية 
الرئي�ض  الر�شيدي  بخيت  من  كل  يلقيها 
الكويتية  ال���ب���رتول  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الرئي�ض  ه���وك�������ش���رتا  واإل�����ك�����و  ال���ع���امل���ي���ة 
التنفيذي ل�شركة رويال فوباك و�شاجنيف 
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االآجل خلام عمان يف بور�سة دبي للطاقة ام�س

•• دبي -وام:

لدى   � املقبل  اأبريل  ت�شليم   � عمان  خل��ام  االآج��ل  العقد  ت�شوية  �شعر  ارتفع 
تداوله يف بور�شة دبي للطاقة ام�ض �شنتني من الدوالر اأمريكي للربميل 
ال�شاعة  عند  دوالر   55.56 ليبلغ  ال�شابق  ت�شويته  ب�شعر  مقارنة  الواحد 
12:30 بالتوقيت املحلي 08:30 بتوقيت غرينت�ض. وتهدف بور�شة دبي 
للطاقة � وهي اأول بور�شة دولية يف منطقة ال�شرق االأو�شط لعقود الطاقة 
والعمالء  وامل��ت��داول��ني  النفط  اإن��ت��اج  �شركات  ت��زوي��د  اإىل   � وال�شلع  االآج��ل��ة 
بال�شفافية  تت�شم  باأ�شعار  ال�شوي�ض  ���ش��رق  تقع  ال��ت��ي  ب��االأ���ش��واق  املهتمني 
للنفط اخلام. وتعد البور�شة منذ افتتاحها عام 2007 اإحدى البور�شات 
املتخ�ش�شة على م�شتوى العامل واأ�شبح عقدها الرئي�ض وهو العقد االآجل 
التي  ال�شوق  اإىل  املتجه  للنفط اخل��ام  االأك��رث موثوقية  املعيار  خلام عمان 
املنطقة  اقت�شادات  تعك�ض  التي  واالأداة  ال�شوي�ض  �شرق  �شريعا  منوا  ت�شهد 
االآ�شيوية ب�شورة متفردة واأكرب عقد من نوعه يف العامل من حيث الت�شليم 
الفعلي وثالث معيار �شعري للنفط اخلام يف العامل واملعيار الوحيد للنفط 
اخلام الذي يتم ت�شديره من عمان ودبي. وت�شتخدم بور�شة دبي للطاقة 
اإليها  الو�شول  ميكن  التي  االإلكرتونية  االأنظمة  اأرق��ى  اأعمالها  كافة  يف 
اآ�شيا  يف  الرئي�شة  املالية  املراكز  منها  منطقة   20 من  اأك��رث  من  انطالقا 

واأوروبا والواليات املتحدة. 

حمافظ االإمارات يف اأوبك لـ »وام« : اأ�سعار النفط 
بداأت يف التعايف مدعومة مبوؤ�سرات اإيجابية

•• اأبوظبي -وام: 

اأكد �شعادة اأحمد حممد الكعبي الوكيل امل�شاعد لقطاع النفط والغاز والرثوة 
الدول  منظمة  ل��دى  االإم�����ارات  دول���ة  وحم��اف��ظ  ال��ط��اق��ة  وزارة  يف  املعدنية 
امل�شدرة للنفط اأوبك اأن م�شتويات اأ�شعار النفط اخلام بداأت يف التعايف حيث 

ي�شهد العام احلايل تاأثريا كبريا على م�شار االأ�شواق العاملية.
اأ�شواق  “ - حالة  “ وام  اأنباء االم��ارات  وو�شف الكعبي - يف ت�شريح لوكالة 
توؤكد  اإيجابية  مبوؤ�شرات  مدعومة  باملتما�شكة  احلالية  املرحلة  يف  النفط 
ا�شتعادة  يكفل  االنتاج مبا  اتفاق خف�ض  املنتجة على  ال��دول  التزام وحر�ض 
اإقبال  �شهدت  العاملية  النفط  اأ�شواق  اأن  اإىل  ولفت  النفطية.  ال�شوق  ت��وازن 
امل�شاربني على �شراء عقود النفط باالأ�شواق االآجلة ب�شكل كبري خالل الفرتة 
املا�شية حيث مت �شراء حجم العقود من النفط اخلام مما �شاهم يف ارتفاع 
ال�شهرين  خ��الل  بلغه  م��ا  ف��اق  كبريا  معدال  ال�شراء  حجم  و�شجل  اال�شعار 
امل�شاربني  اأن عمل  اإىل  واأ�شار   . املا�شية  الثالث  ال�شنوات  ال�شابقني وكذلك 
يعد من االأدوات الفاعلة يف حتريك ال�شوق واملحافظة على ثباته ال �شيما وان 
كانت لديهم رغبة جاحمة يف ال�شراء تدلل على قناعة اجلميع باجتاه ال�شوق 
ومن  اال�شتقرار  على  اإجماال  يوؤثر  ما  وهو  ايجابية  موؤ�شرات  ت�شجيل  نحو 
ارتفاع عقود  اأن  اأن هناك من يعتقد  ثم تعايف م�شتويات اال�شعار . مو�شحا 
م�شتويات  رفع  يحاولون  امل�شاربني  ان  يعني  قيا�شية  م�شتويات  اإىل  ال�شراء 
االأ�شعار العاملية احلالية لل�شوق الطبيعية للنفط. وتعهدت منظمة البلدان 
امل�شدرة للبرتول بتقلي�ض اإنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً 
لتعزيز  ���ش��ن��وات  ث��م��اين  يف  ل��الإن��ت��اج  خف�ض  اأول  وه��و  يناير  م��ن  االأول  م��ن 
االأ�شعار، والتخل�ض من تخمة املعرو�ض حيث نفذت املنظمة حوايل 90% 

من التخفي�شات امل�شتهدفة يف ال�شهر االأول فقط من االتفاق.

دبي ت�ست�سيف »املوؤمتر الدويل للهيئة االأمريكية 
لتنمية التكاليف 2017« يف مايو املقبل

•• دبي -وام: 

واإدارة  تنمية  لهيئة  ال����دويل  “املوؤمتر  با�شت�شافة  ال��ف��وز  يف  دب���ي  جن��ح��ت 
الأول  يعقد  ال��ذي  املقبل  مايو  االأول من  يف   ”2017 االمريكية  التكاليف 
اال�شتثمارات  “ حماية  عنوان  حتت  االأمريكية  املتحدة  الواليات  خارج  مرة 
اأحد  “ ال���ذى يعد م��ن  امل�����ش��اري��ع  ف��ى  وامل��خ��اط��ر  التكاليف  اإدارة  م��ن خ��الل 
التكاليف  التحكم يف  الهند�شي يف جمال  القطاع  احليوية يف  املوا�شيع  اهم 
امل��خ��اط��ر وح��م��اي��ة اال���ش��ت��ث��م��ارات وتنميتها م��ن خالل  ب��امل�����ش��اري��ع ودرا����ش���ة 
� الذي ميتد يومني  درا�شات اجلدوى االقت�شادية. و�شوف ي�شاحب املوؤمتر 
للتحكم  والتكنولوجيا  التقنيات  احللول فى جمال  الأهم  � معر�ض هند�شي 
ف��ى التكاليف وامل��خ��اط��ر ف��ى امل�����ش��اري��ع واأه���م ال�����ش��رك��ات ال��رائ��دة ف��ى جمال 
اال���ش��ت�����ش��ارات وق��ط��اع االن�����ش��اءات ب��االإ���ش��اف��ة اإىل ت��ق��دمي ع��دد م��ن اجلوائز 
الأف�شل املمار�شات فى جمال اإدارة التكاليف واإدارة املخاطر التى تعد االوىل 
التنفيذي  املدير  حنا  ف��اروق  ماجد  وق��ال  ال��ع��امل.  م�شتوى  على  نوعها  من 
للجنة التنفيذية العليا للموؤمتر واملدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة �شلم لال�شت�شارات 
االإدارية يف ت�شريح �شحايف له يف دبي اليوم اإن املوؤ�ش�شة من خالل �شراكتها 
املحلية والدولية مع القطاع احلكومي واخلا�ض اأدت دورا مهما بالتعاون مع 
“مكتب دبي لتنظيم املوؤمترات واملعار�ض” يف النجاح يف ا�شت�شافة وتنظيم 
هذا احلدث املهم الذى �شوف يناق�ض عددا من املحاور اجلوهرية يف التاأثري 
على ا�شتثمارات املوؤ�ش�شات واملدن والدول. واأ�شاف اأن من بني املوا�شيع التي 
الذكية  املدن  اقت�شاد  املوؤمتر حماية اال�شتثمارات وتاأثريها على  �شيناق�شها 
زيادة عوائد  فى  وتاأثريها  والبيئية  واالقت�شادية  التحتية  البنية  وم�شاريع 
اال�شتثمارات للمدينة واإدارة اال�شتدامة واالأمن وال�شالمة وتاأثريها فى اإدارة 
املخاطر والتكاليف فى امل�شاريع وعوائد اال�شتثمارات واإعداد درا�شات اجلدوى 
واخلطط اال�شرتاتيجية للم�شاريع واإدارة والتحكم فى التكاليف من خالل 
منهجيات العمل والعديد من االأدوات ودرا�شات عوائد اال�شتثمار فى جمال 
واأف��اد حنا  املدن.  اقت�شاد  وتاأثريه على  االن�شاءات  الهند�شي وقطاع  القطاع 
وامل�شرتيات  العقود  ب���اإدارة  تتعلق  اأخ���رى  موا�شيع  ي�شتعر�ض  امل��وؤمت��ر  ب��اأن 
وال�شراكة  العقود  ف��ى  املخاطر  وادارة  امل�����ش��روع  تكاليف  درا���ش��ة  جم��ال  ف��ى 
وتاأثريها  التحتية  البنية  م�����ش��اري��ع  يف  واخل��ا���ض  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع  ب��ني 
االه���داف  وحتقيق  العمالقة  امل�����ش��روع��ات  حافظة  واإدارة  اال�شتثمار  على 
اال�شرتاتيجية واملوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة وحماية اال�شتثمارات واإدارة 
املخاطر املوؤ�ش�شية من خمتلف جوانبها ودرا�شات اال�شول املالية وميزانيات 
امل�شاريع  ميزانيات  واإدارة  خماطرها  وادارة  تكاليفها  فى  والتحكم  امل�شاريع 
املالية  واملوؤ�شرات  االأرا�شي واالأمالك  واإدارة  ا�شتثماري  اعلى عائد  وحتقيق 

وتاأثريها على اقت�شاد املدينة وعوائد اال�شتثمارات.

اأحمد بن �سعيد ي�سع حجر االأ�سا�س مل�سروع »�سيليكون بارك« بتكلفة 1.3 مليار درهم
•• دبي -وام:

ك�شف �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم ، رئي�ض 
التنظيمية  الهيئة   - لل�شيليكون  دب��ي  واح��ة  �شلطة 
التكنولوجية  احلرة  املدينة  لل�شيليكون  دبي  لواحة 
ل��شيليكون  التذكارية  اللوحة  عن  ام�ض   - املتكاملة 
يعد  ال���ذي  للم�شروع  االأ���ش��ا���ض  وو���ش��ع حجر  ب���ارك 
اأول مدينة ذكية متكاملة قيد االإن�شاء يف واحة دبي 
امتداد  على  دره��م  مليار   1.3 بتكلفة  لل�شيليكون 

150 األف مرت مربع.
�شارك يف االحتفال - الذي اأقيم بهذه املنا�شبة حتت 
 - م��ك��ت��وم  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة 
والرئي�ض  الرئي�ض  نائب  الزرعوين  حممد  الدكتور 
التنفيذي يف �شلطة واحة دبي لل�شيليكون وعدد من 

امل�شوؤولني من الواحة.
االنتهاء  املتوقع  ب��ارك  �شيليكون  م�شروع  ويت�شمن 
م��ن اأع��م��ال��ه االإن�����ش��ائ��ي��ة يف ال��رب��ع االأخ����ري م��ن عام 
71 األف مرت مربع  2018 م�شاحات مكتبية تبلغ 
وحم����الت جت��اري��ة مب�����ش��اح��ة 25 األ����ف م��رت مربع 
و�شققاً �شكنية مب�شاحة 46 األف مرت مربع وفندق 
رادي�شون ريد واحة دبي لل�شيليكون الذي يتكون من 
115 غرفة باالإ�شافة اإىل مرافق احلياة الع�شرية 
كاملطاعم واملقاهي ومراكز ال�شحة واللياقة البدنية 
ال�شالة  الدراجات وغرف  وم�شارات اجلري وركوب 
االأر�ض  حت��ت  للمركبات  وم�شاحة  للت�شوق  وم��رك��ز 

تت�شع الأكرث من 2500 �شيارة.
وقال �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم انطالقاً 
من روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم 

اإمارة دبي  حاكم دبي رعاه اهلل، الرامية اإىل حتويل 
�شيليكون  ت�شميم  مت  ال��ع��امل  يف  م��دي��ن��ة  اأذك����ى  اإىل 
بارك ويتم اإن�شاوؤه حالياً اآخذين بعني االعتبار و�شع 

التكنولوجيا الذكية يف اأهم اأولوياته .
واأو����ش���ح ���ش��م��وه ان���ه ومت��ا���ش��ي��اً م��ع روؤي����ة االإم�����ارات 
املتكاملة  الذكية  املدينة  م�شروع  ي�شمل   ،  2021
معظم موؤ�شرات االأداء الرئي�شية لالأجندة الوطنية، 
مبا يف ذلك املجتمع املتالحم واملجتمع االآمن والبيئة 
�شيكون  امل�شروع  ان  اىل  �شموه  م�شريا   ، امل�شتدامة 
متوافقاً مع اأحدث التوجهات العاملية اخلا�شة باملدن 

الذكية.
امل�شروع �شينجح يف توفري  اأن  واك��د �شموه ثقته من 
والعاملني  لل�شكان  و�شاملة  ع�شرية  معي�شة  اأمناط 

والزوار. 
ال��زرع��وين لطاملا  ال��دك��ت��ور حممد  ق��ال  م��ن جانبه 
بتوفري  اإن�شائها  لل�شيليكون منذ  دبي  التزمت واحة 
ج����ودة ح��ي��اة ع��ال��ي��ة ل�����ش��ك��ان��ه��ا وب��ي��ئ��ة ع��م��ل مثالية 
ومنتجة ل�شركائها ، ومتا�شيا مع خطة دبي 2021 
التوجه  م��ع  ل��ي��ت��واف��ق  ب���ارك  �شيليكون  ت�شميم  مت 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي حل��ك��وم��ة دب���ي يف م���ا ي��خ�����ض املدن 
ركائز  �شت  ال��ت��وج��ه على  ه��ذا  ي��رك��ز  ال��ذك��ي��ة، حيث 
هي احلياة واملجتمع والتنقل واالقت�شاد واحلوكمة 

والبيئة.
وي��ت�����ش��م��ن جم��م��ع ���ش��ي��ل��ي��ك��ون ب�����ارك ح���ل���واًل ذكية 
ال�شارع  يف  الذكية  االأج��ه��زة  �شحن  مبن�شات  تتعلق 
الرقمية  وال��ط��اوالت  ال��ذك��ي  االأث���اث  اإىل  باالإ�شافة 
املح�ّشن  الت�شميم  ذات  البا�شات  وم��ظ��الت  الذكية 
كما  العامة  املرافق  من  وغريها  املظللة  وال�شاحات 
فائقة  ب��اأن��ظ��م��ة  ال�شكنية  ال���وح���دات  جتهيز  �شيتم 

التطور ويتم التحكم بها عن ُبعد للتحكم باالإ�شاءة 
ال�شحن  وحم��ط��ات  وال�شتائر  وال��ن��واف��ذ  والتكييف 
مراكز  مثل  اأخ��رى  مرافق  على  ع��الوة  الكهربائية 
وركوب  للجري  وم�شارات  البدنية  واللياقة  ال�شحة 
الدراجات االأمر الذي يتيح لل�شكان فر�شة اال�شتمتاع 

بالن�شاطات الريا�شية واتباع اأمناط حياة �شحية.
البناء  معايري  مع  متوافقا  بكونه  امل�شروع  ويتميز 
لال�شتدامة  امل���ع���ززة  االإم�������ارات  دول����ة  يف  االأخ�����ش��ر 
املعتمدة من �شركة »LEED« و�شيت�شمن  البيئية 
مواد بناء خ�شراء واآليات حتكم ، باالإ�شافة اإىل األواح 
امت�شا�ض  لتقليل  م���زدوج  ب��زج��اج  ون��واف��ذ  �شم�شية 
احلرارة وباالإ�شافة اإىل ذلك �شي�شتفيد امل�شروع من 
من  تعزز  تدابري  و�شيطبق  املتجددة  الطاقة  م��وارد 
كذلك  امل�شروع  وي�شتمل  الطاقة،  ا�شتهالك  ك��ف��اءة 
على اأنظمة اأ�شلوب االإ�شاءة الذكية املجهزة باأنظمة 
للمركبات  امل��روري��ة  احل��رك��ة  م��ع  تتفاعل  ا�شت�شعار 

واالأفراد.
يعمل  وال�شيطرة  للتحكم  مركزا  امل�شروع  ويت�شمن 
خالل  من  والبيانات  املعلومات  وحتليل  جمع  على 
موقع  يف  امل��ت��واج��دة  وامل��ج�����ش��ات  اال�شت�شعار  اأج��ه��زة 
امل�شروع ليتم بناء عليها ت�شغيل واإدارة هذه االأجهزة 
اخلدمات  اأف�����ش��ل  ت��ق��دمي  ل�شمان  ���ش��ورة  ب��اأف�����ش��ل 

الذكية للعاملني والقاطنني والزوار.
ومت ت�����ش��م��ي��م امل�����ش��روع ل��ي��ك��ون جم��م��ع��اً خ��ال��ي��ا من 
و�شائل  التنقل على  االعتماد يف  يتم  املركبات، حيث 
توفري  ويتم  الكهربائية،  بالطاقة  تعمل  ومركبات 
للمركبات  الكهربائية  ال�شحن  حم��ط��ات  م��ن  ع��دد 
وك��ذل��ك الأي من  ال��واح��ة  وال��ع��ام��ل��ني يف  للقاطنني 
اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع ال���ذي���ن ي�����ش��ت��خ��دم��ون ه����ذا النوع 

•• اأبوظبي-وام:

ع��ام احتاد  اأم��ني  �شامل  ب��ن  �شعادة حميد حممد  اأك��د 
غرف التجارة وال�شناعة بالدولة اأهمية بذل اجلهود 
واال�شتثمارية  التجارية  ال��ع��الق��ات  بتنمية  الكفيلة 
للقطاع اخلا�ض االماراتي الربازيلي امل�شرتكة خا�شًة 
يف ظ��ل ت��واف��ر ال��ف��ر���ض اال���ش��ت��ث��م��اري��ة ال���واع���دة بني 
جمل�ض  تاأ�شي�ض  فكرة  ان  �شامل  اب��ن  وق��ال  البلدين. 
اإم���ارات���ي ب��رازي��ل��ي ، او احت���اد ع��رب��ي التيني  اأع��م��ال 
تعزيز  نحو  االأوىل  اخلطوة  تعترب  التجارية  للغرف 
وتفعيل العالقات الثنائية والتجارية بني اجلانبني. 
ج��اء ذل��ك خ��الل اللقاء ال��ذي عقد يف احت��اد الغرف 

العربية  التجارية  الغرفة  رئي�ض  حنون  روبن�ض  مع 
التنفيذي  امل��دي��ر  حلبي  ع��ب��ده  ومي�شيل  ال��ربازي��ل��ي��ة 
الربازيلية.  العربية  التجارية  للغرفة  العام  واالمني 
النعيمي  احمد  ال��ذي ح�شره حممد   - اللقاء  ناق�ض 
القيزي مدير  ج��ام��ع  واح��م��د  امل�شاعد  ال��ع��ام  االم���ني 
مدير  ب��ورج�����ض  وم��اوري�����ش��ي��و  االق��ت�����ش��ادي��ة  االدارة 
اال���ش��ت��ع��الم��ات ال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة وت���ام���ر م��ن�����ش��ور مدير 
الربازيلية  العربية  بالغرفة  احلكومية  ال��ع��الق��ات 
ت�شتهدف  التي  والتو�شيات  امل��ق��رتح��ات  م��ن  ع��ددا   -
عرب  الربازيلية  االإماراتية  ال�شراكة  عالقات  تطوير 
مبعدل  والنهو�ض  الربازيلية  العربية  الغرفة  بوابة 
تبادل  تكثيف  اق���رتاح  منها  بينهما  البينية  التجارة 

االأعمال  اأ�شحاب  بني  الثنائية  وال��ل��ق��اءات  ال��زي��ارات 
والفنية  واال�شتثمارية  التجارية  املعلومات  وت��ب��ادل 
االلكرتونية  امل��ن�����ش��اأ  ب�����ش��ه��ادات  يتعلق  م��ا  يف  ال�شيما 
االقت�شادية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  خمتلف  اإق��ام��ة  وت�شجيع   ،
واالإمكانيات  ب��ال��ف��ر���ض  ال��ت��ع��ري��ف  ب��ه��دف  امل�����ش��رتك��ة 
التفاهم  وم���ذك���رات  االت��ف��اق��ي��ات  وت��ف��ع��ي��ل  امل��ت��اح��ة، 
املربمة بني اجلانبني وا�شتك�شاف املزيد من الفر�ض 
القطاع اخلا�ض  دعوة  املتوفرة، ف�شاًل عن  التجارية 
يف  اال�شتثمارية  الفر�ض  م��ن  لال�شتفادة  االم��ارات��ي 
الربازيلية  اخلربة  من  اأي�شاً  واال�شتفادة   ، الربازيل 
وا�شتغالل  الغذائية  وال�شناعات  ال��زراع��ي  املجال  يف 
هذه املجاالت لتحقيق �شراكات اقت�شادية وا�شتثمارية 

م��ن امل��رك��ب��ات. ك��م��ا يت�شمن امل�����ش��روع خ��ي��ارات نقل 
الهوائية  ك��ال��دراج��ات  ال�شحن،  الإع���ادة  قابلة  ذك��ي��ة 
من  جمموعة  اأي�����ش��اً  امل�����ش��روع  وي�شمل  الكهربائية. 
يف  مبا  احلديثة  االأعمال  ومرافق  املكاتب  م�شاحات 
متعدد  موؤمترات  ومركز  لالجتماعات  قاعات  ذلك 

االأغرا�ض .
التفاعلية  االإع��الن��ي��ة  ال��ل��وح��ات  ع��ل��ى  ي�شتمل  ك��م��ا 
با�شتخدام  الزجاجية  االأبنية  واجهات  على  املركبة 
تقنية الزجاج الذكي. يذكر اأن واحة دبي لل�شيليكون 
مم��ل��وك��ة ب��ال��ك��ام��ل م��ن ق��ب��ل ح��ك��وم��ة دب���ي وتن�شط 
لل�شركات  ح��رة  كمنطقة  يعمل  تكنولوجي  كمجمع 
اإىل  ت�شعى  ال��ت��ي  وال�����ش��غ��رية  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال��ك��ب��رية 

تاأ�شي�ض مقرات لها يف دبي.

ب��ني ممثلي القطاع اخل��ا���ض. واو���ش��ح حميد  واع���دة 
الغرف  م��ع  وبالتن�شيق  ال��غ��رف  احت���اد  ان  ���ش��امل  ب��ن 
االع�شاء يف طور و�شع خطة عمل م�شتقبلية لتعزيز 
الربازيل  القطاع اخلا�ض يف  التجارية مع  العالقات 
نف�شه  ال��وق��ت  يف  م�شيداً  الالتينية،  امريكا  ب��دول  و 
بجهود الغرفة العربية الربازيلية للتجارة وال�شناعة 
مبدينة �شاوباولو الربازيلية من خالل حر�شها على 
الدفع بتعزيز العالقات الثنائية بني القطاع اخلا�ض 
االماراتي الربازيلي . وعرب �شعادته عن ترحيب احتاد 
الغرف باال�شتثمارات الربازيلية يف الدولة ومبقرتح 
التجارية  للغرف  الالتيني  العربي  االحت��اد  تاأ�شي�ض 

ا�شوة باالحتادات االقليمية والدولية االخرى.

ا�شت�شافة املنتدى الأول لبناء املوارد الب�شرية يف قطاع التاأمني يف دبي

تعاون بني ويلي�س تاورز وات�سون وجمعية االإمارات للتاأمني ملواجهة حتديات قطاع التاأمني

والتوجهات  وال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة،  واالن���دم���اج، 
املتغريات  اأن��واع  وتوؤثر  العاملية.  التقنية 
تلك يف اأنواع املهارات والكفاءات املطلوبة 

يف القطاع، وكذلك على اأداء ال�شركات. 
وتنوعت املو�شوعات التي ناق�شها املنتدى 
ال�شائدة يف حتديد  االجت��اه��ات  ب��ني  م��ا 

التعوي�شات، وم�شاركة املوظفني، واأدوار 
العاملية  واالجت��اه��ات  القطاع،  وك��ف��اءات 
ال�شائدة التي من �شاأنها اأن حتدث نقلة 
العمالء،  على  تركز  التي  ال�شركات  يف 
وللعاملني  الأ�شحابها  ذل��ك  يعنيه  وم��ا 

فيها. 

امل���ن���ت���دى قواعد  ن���اق�������ض ح�������ش���ور  ك���م���ا 
نقا�ض  حلقة  خ��الل  اجل��دي��دة  التوطني 
تناولت القواعد بالتف�شيل، وما يتوجب 
معها،  للتكيف  به  القيام  ال�شركات  على 
وراء  م��ن  وامل��غ��زى  ذل��ك  وكيفية حتقيق 
للخرباء  ثانية  تناولت جل�شة  كما  هذا. 

•• دبي - د. حممود علياء 

ويلي�ض  ����ش���رك���ة  اأم�����������ض  ا����ش���ت�������ش���اف���ت 
 NASDAQ:( وات���������ش����ون  ت�������اورز 
الرائدة  العاملية  ال�شركة   ،)WLTW
والو�شاطة  املالية  اال�شت�شارات  يف جمال 
واحللول، بالتعاون مع جمعية االإمارات 
للتاأمني املنتدى االأول للموارد الب�شرية 
ال�شرق  مب��ن��ط��ق��ة  ال���ت���اأم���ني  ق���ط���اع  يف 

االأو�شط. 
ويعترب املنتدى، الذي حمل �شعار “بناء 
التاأمني”،  ق��ط��اع  يف  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�����وارد 
مبادرة م�شرتكة بني املوؤ�ش�شتني، هدفها 
وامل����وارد  االأف�����راد  اأه���م م�شكالت  ت��ن��اول 
والتي  ال���ت���اأم���ني  ق���ط���اع  يف  ال��ب�����ش��ري��ة 

يواجهها القطاع ب�شكل يومي. 
االإداري  امل���دي���ر  وع���ري���ة،  اأح���م���د  ق���ال  و 
قطاع  ورئي�ض  االأو���ش��ط  ال�شرق  ملنطقة 
املواهب واملكافاآت مبنطقة و�شط و�شرق 
اأوروب����ا وال�����ش��رق االأو���ش��ط واإف��ري��ق��ي��ا يف 
املنتدى  ي��اأت��ي  وات�����ش��ون:  ت���اورز  ويلي�ض 
يف خ�����ش��م م���رح���ل���ة ح��ا���ش��م��ة مي����ر بها 
التاأمني  �شركات  ت��واج��ه  حيث  القطاع. 
التنظيمي،  االإ�شالح  يف  تتمثل  �شغوطاً 

بالنقا�ض الكيفية التي ميكن بها الإدارات 
املوارد الب�شرية اأن حتدد اأولوياتها. 

اأكرث  �شهد ح�شور  املنتدى قد  اأن  يذكر 
من 50 من القادة والروؤ�شاء التنفيذيني 
من كربى �شركات التاأمني من خمتلف 
اأولويات  مناق�شة  بغية  امل��ن��ط��ق��ة،  دول 
اأف�شل اخلربات  الب�شرية وتبادل  املوارد 
وامل��م��ار���ش��ات يف ه��ذا ال�����ش��دد، وم��ن ذلك 
االإ�شالح،  يف  �شتوؤثر  ال��ت��ي  التنظيمات 
وكذلك  القطاع،  يف  املطلوبة  وامل��ه��ارات 
ال�شركات  ت��ن��ظ��م  ل��ك��ي  ���ش��ب��ي��ل  اأف�������ش���ل 
هياكلها وت�شتعد للمتغريات امل�شتقبلية. 
ف���ري���د لطفي،  اأ�����ش����اف  وم�����ن ج���ان���ب���ه، 
االأمني العام جلمعية االإمارات للتاأمني: 
حتر�ض جمعية االإمارات للتاأمني دائماً 
التاأمني  ق��ط��اع  وت��ط��وي��ر  م�شاندة  على 
مع  ال�شراكات  عقد  ويهمها  ال��دول��ة،  يف 
اخل���رباء يف ه��ذا امل��ج��ال الإ���ش��ف��اء قيمة 
الأع�شاء اجلمعية. وقد راأينا اأن نت�شارك 
مع ويلي�ض تاورز وات�شون يف تنظيم هذا 
املنطقة،  يف  ن��وع��ه  م���ن  االأول  احل����دث 
الب�شرية  امل��وارد  اإىل خربتها يف  بالنظر 
ويف ظ��ل احل��اج��ة اإىل االرت��ق��اء ب���اإدارات 

املوارد الب�شرية يف قطاع التاأمني. 

�سراكة بني �سوق اأبوظبي العاملي و »غوجارات التكنولوجية الهندية«

احتاد غرف التجارة وال�سناعة بالدولة يبحث تعزيز التعاون مع الربازيل

•• اأبوظبي-وام:

ال��ع��امل��ي ومدينة  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��وق  وق���ع 
املالية  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة  غ������وج������ارات 
الدولية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون 
التي  واملبادرات  امل�شرتك حول اجلهود 
املالية  االأ����ش���واق  ت��ط��وي��ر  عجلة  ت��دف��ع 

للجانبني.
�شامل  اإط��ار عمل  املذكرة  بنود  وحت��دد 
ال��ع��امل��ي ومدينة  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��وق  ب���ني 

غوجارات التكنولوجية املالية الدولية 
ل����ت����ب����ادل ال�����������روؤى واخل�����������ربات ح���ول 
املالية  امل�شرفية واخلدمات  القطاعات 
االأوراق  اأ����ش���واق  وت�����ش��ري��ع��ات  واأن��ظ��م��ة 
امل��ال��ي��ة وال��ت��ع��اون يف جم���االت وبرامج 
امل�شرتكة  امل��ب��ادرات  واإط���الق  التدريب 
التي ت�شاهم يف تطوير قدرات ومهارات 
راأ�������ض امل�����ال ال��ب�����ش��ري وت���رت���ق���ي بنمو 
وازدهار االأ�شواق املالية للجانبني. وقع 
امل��ذك��رة ع��ن ���ش��وق اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي .. 

ريت�شارد تنج الرئي�ض التنفيذي ل�شلطة 
ال�����ش��وق -  امل��ال��ي��ة يف  تنظيم اخل��دم��ات 
امل��رك��ز امل���ايل ال���دويل يف اأب��وظ��ب��ي - .. 
فيما وقعها عن مدينة غوجارات اأجاي 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����ض  امل���دي���ر  ب���ان���دي 
يف  املتخ�ش�شة  االقت�شادية  للمناطق 
املدينة اأحد اأبرز م�شاريع املناطق املالية 

واالقت�شادية اجلديدة يف الهند .
النمو  اإن  الرئي�ض  تنج  ريت�شارد  وق��ال 
امل�����ش��ت��م��ر الق���ت�������ش���ادات ال��ه��ن��د ودول����ة 

االإم��������ارات ي�����ش��اه��م يف ط����رح جم���االت 
وف��ر���ض جت��اري��ة وا���ش��ت��ث��م��اري��ة مميزة 
خمتلف  م��ن  وامل�شتثمرين  لل�شركات 
متزايدة  اآف������اق  وف���ت���ح  ال���ع���امل  اأن���ح���اء 
الدولتني..  ب��ني  وال�����ش��راك��ة  ل��ل��ت��ع��اون 
مدينة  م���ع  ال�����ش��راك��ة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
غوجارات التكنولوجية املالية الدولية 
تاأتي يف الوقت الذي باتت فيه االأ�شواق 
ت�شهد تقاربا م�شتمرا واملوؤ�ش�شات ت�شعى 

للعمل على م�شتويات عاملية.

لل�شوق  تتيح  امل��ذك��رة  اأن ه��ذه  واأ���ش��اف 
ال��ع��م��ل ال��وث��ي��ق م���ع ال�����ش��رك��اء اجلدد 
املعنية  القطاعات  وخمتلف  الهند  يف 
للحدود  العابر  التعاون  فر�ض  لتعزيز 
بني ال�شركات وامل�شتثمرين يف اأبوظبي 

وغوجارات .
يف  ال�����ش��راك��ة  ه���ذه  ت�����ش��اه��م  اأن  متمنيا 
ت��ف��ع��ي��ل جم�������االت ال���ع���م���ل وال���ت���ع���اون 

لتطوير عمل ومنو اأ�شواق اجلانبني.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال اأج��������اي ب����ان����دي اإن 
اأبوظبي العاملي تعد  ال�شراكة مع �شوق 
للعمل عن  ل��ل��ط��رف��ني  ف��ر���ش��ة مم��ي��زة 
الفائدة  ذات  امل���ج���االت  ل��ت��ط��وي��ر  ق���رب 
التي  اجل��ه��ود  وتن�ش������يق  امل�ش����رتكة 
املالية  امل����راك����ز  وازده��������ار  حت��ق��ق من���و 

الدولية.
دعم  يف  ���ش��ت�����ش��ه��م  امل����ذك����رة  اأن  واأك�������د 
الواقعة  لل�شركات  التنموية  اخلطط 
من  ومتكينهم  وغ��وج��ارات  اأبوظبي  يف 

تو�شيع اأعمالهم يف مناطق خمتلفة.
وتتمتع دولة االإمارات بعالقات ثنائية 
لعدة  متتد  الهند  مع  ورا�شخة  وطيدة 
االقت�شادية  اجل���وان���ب  ت�����ش��م��ل  ع��ق��ود 
ب�شكل  اجلانبان  ويوا�شل   .. والثقافية 
للتعاون  جديدة  جم��االت  فتح  م�شتمر 
مبا  كافة  القطاعات  �شمن  وال�شراكة 
الدولتني  ب���ني  ال��ع��الق��ة  ع��م��ق  ي���وؤك���د 

ال�شديقتني.
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مكتب اأبوظبي للتناف�سية يركز على تنفيذ عدد من املبادرات االإ�سرتاتيجية 

عمليات  يف  ���ش��رام��ة  اأك����رث  اأغ��ل��ب��ه��ا  يف 
والت�شويق  والنقل  والتخزين  االإن��ت��اج 
ل��ه��ذه امل��ن��ت��ج��ات االأم�����ر ال����ذي �شريفع 
امل�شتهلكني  ل��دى  الثقة  م��وؤ���ش��رات  م��ن 
الدولة  اأ���ش��واق  يف  �شواء  املنتجات  بهذا 
االإ�شالمية  وال���دول  العربية  ال��دول  اأو 

حول العامل.
االإمارات  بتبووؤ  الهيئة  عام  ونوه مدير 
يف  ماليزيا  بعد  عامليا  الثانية  امل��رت��ب��ة 
م��وؤ���ش��ر االق��ت�����ش��اد االإ���ش��الم��ي بح�شب 
االقت�شاد  لتطوير  دب��ي  م��رك��ز  تقرير 
املرتبة  ال��دول��ة  احتلت  كما  االإ���ش��الم��ي 
االأوىل عربيا يف هذا االإطار م�شريا اىل 
ن�شطلع  التي  املتخ�ش�شة  امل��ب��ادرات  ان 
ب��ه��ا ح��ال��ي��ا ���ش��ت�����ش��اه��م يف زي�����ادة جودة 
امل�شتهلكني  ا�شتفادة  وبالتايل  املنتجات 

•• دبي-وام:

للموا�شفات  االم������ارات  ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
قطاع  اأن  “موا�شفات”  وامل��ق��اي��ي�����ض 
�شنويا  من���وا  ي�شهد  احل���الل  امل��ن��ت��ج��ات 
اإج���م���ايل  ب���ل���غ  ح����ني  %8 يف  ب��ن�����ش��ب��ة 
اأ�شواق  يف  احل��الل  الغذائية  املوا�شفات 
موا�شفة  األ����ف   18 ح����وايل  االم������ارات 

بنهاية العام املا�شي .
وقال �شعادة عبد اهلل عبد القادر املعيني 
مدير عام موا�شفات يف افتتاح فعاليات 
ام�ض  احل��الل  ل�شناعة  العاملية  املن�شة 
ال�شناعة  ه��ذه  اإن  دب��ي  ك��ون��راد  بفندق 
اإ�شهام  اأب����رز مم��ك��ن��ات  م��ن  تعترب  ال��ت��ي 
النمو  منظومة  يف  االإ���ش��الم��ي  القطاع 
االق����ت���������ش����ادي وال����������ذي ي����ع����د حم�����ورا 

امل�شتدامة  التنمية  لتحقيق  رئي�شيا 
اأهمية  االأم����ر  ويكت�شب  املجتمعات  يف 
اإطار  يف  اأواًل  ي��اأت��ي  كونه  ا�شرتاتيجية 
الداعمة والتنفيذية ملبادرة  االإج��راءات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
االقت�شاد  ق��ط��اع  تطوير  اإىل  ال��رام��ي��ة 
االقت�شاد  وت��ع��زي��ز  وتنمية  االإ���ش��الم��ي 
الوطني يف قطاعي ال�شناعة والتجارة.

اأن  امل��ع��ي��ن��ي  ���ش��ع��ادة ع��ب��د اهلل  واع���ت���رب 
���ش��ن��اع��ة احل������الل اأ����ش���ا����ش���ي���ة يف دول����ة 
االإم��ارات وال��دول العربية واالإ�شالمية 
متثل  جوهرية  تغيريات  �شهدت  لكنها 
يف تنظيم طريقة منح �شهادات االعتماد 
التي هي  االإج���راءات  وو�شع مزيد من 

بال�شورة االأمثل. واأ�شار اإىل اأن االأ�شواق 
منوا  ت�شهد  احلالل  للمنتجات  العاملية 
م��ت�����ش��ارع��ا ح��ي��ث ي���ق���در ح��ج��م اأ����ش���واق 
وجت����ارة امل��ن��ت��ج��ات احل����الل ب��اأك��رث من 
ت�شتحوذ  ف��ي��م��ا  دوالر  ت��ري��ل��ي��ون   2.3
 67% نحو  على  وامل�شروبات  االأغذية 
م���ن ح��ج��م ه����ذه ال���ت���ج���ارة مب���ا قيمته 
وقت  يف  تقريبا  دوالر  ت��ري��ل��ي��ون   1.4
ينبئ فيه هذا القطاع احليوي بتوقعات 
ي�شل  اأن  ي��ت��وق��ع  اإذ  واع����دة  م�شتقبلية 
اإىل  م�شتقبال  ال�����ش��ن��وي  ال��ن��م��و  م��ع��دل 
 2020 ال��ع��ام  بحلول  �شنويا   5.6%
لي�شبح حجم االإنفاق فيه ما يعادل 1.6 
تريليون دوالر �شنويا يف وقت ت�شري فيه 
االإح�شائيات اإىل اأن ما يرتاوح بني 75 
الغذائية  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن   80% و   %

نفط الكويت : 19.7 مليار دينار حجم 
م�ساريع رفع الطاقة االنتاجية لل�سركة

•• الكويت-وام:

قال جمال جعفر الرئي�ض التنفيذي ل�شركة نفط الكويت اإن عدد امل�شاريع 
الراأ�شمالية يف اخلطة اخلم�شية لل�شركة بلغ نحو 118 م�شروعا وبرناجما 
بتكلفة 19.7 مليار دينار.. وذلك بهدف رفع طاقتها االإنتاجية اإىل ثالثة 

ماليني و 650 األف برميل نفط يوميا بحلول عام 2020.
ونقلت وكالة االأنباء الكويتية “ كونا “ عن جعفر يف ت�شريح له ام�ض اأن 
2016 حتقيق  ع��ام  ت�شل مطلع  اأن  “ ا�شتطاعت  الكويت  “ نفط  �شركة 
مت  كما  يوميا  برميل  م��الي��ني  ث��الث��ة  ح��اج��ز  جت���اوز  للنفط  فعلي  اإن��ت��اج 
اكت�شاف حقل نفطي خالل العام معززا االحتياطي واملخزون العام للدولة 
من النفط والغاز. واأعرب عن تطلعات ال�شركة اإىل رفع الطاقة االإنتاجية 
اىل  اإ�شافة   2017 خ��الل  يوميا  برميل  مليون   2.3 يعادل  مبا  للنفط 
يف  الثقيل  النفط  اإنتاج  وحدة  وت�شغيل  الغاز  الإنتاج  مرافق  ثالثة  ت�شغيل 
اال�شتك�شافات  لالإنتاج من  امل�شتندية  ال��دورة  اأن  واأو�شح   .« نقا  “ اأم  حقل 
اجلديدة قد متتد اأحيانا اإىل 12 �شنة .. مبينا اأن ال�شركة تبذل ق�شارى 
املكامن  تلك  من  النفط  باإنتاج  للتعجيل  الزمنية  امل��دد  لتقلي�ض  جهودها 

املكت�شفة ومن اخليارات املتاحة اال�شتعانة بوحدات االإنتاج املبكر.
الدرا�شة  واأخ��رى حتت  املبدئي  االإنتاج  بع�ض احلقول يف طور  اأن  واأ�شاف 
لتحويلها اإىل جمموعات تطوير االإنتاج حيث لكل منها ظروفه الت�شغيلية 
النفط  ا�شتخراج  وطرق  املنتجة  الطبقات  ونوع  واحلجم  املوقع  حيث  من 
م�شتوى  على  ال�شم�شية  للطاقة  م�شروع  اأك��رب  تد�شني  اإىل  ولفت  منها. 
تقليل  على  ليعمل  ميغاوات   10 للكهرباء  االإنتاجية  تبلغ طاقته  الكويت 

انبعاثات الغازات اخل�شراء خا�شة ثاين اأك�شيد الكربون.

»جيبكا« تو�سع حملتها »بيئة بال نفايات« 
اإىل اأمريكا ال�سمالية واأ�سرتاليا و�سرييالنكا

•• دبي -وام: 

ان�����ش��م��ت ك���ل م���ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة واأ���ش��رتال��ي��ا و���ش��ريي��الن��ك��ا اإىل احلملة 
للبرتوكيماويات  اخلليجي  االحت��اد  اأطلقها  التي  نفايات”  بال  “بيئة  العاملية 
لواء  حت��ت  املن�شوية  ال�شركات  جمموع  لي�شبح  دب��ي  يف  جيبكا  والكيماويات 
14 دول��ة.  ووقعت جيبكا  17 �شركة يف  التي دخلت عامها اخلام�ض  احلملة 
كيميكال  داو  �شركتي  بينها  م��ن  ال��ث��الث  ال���دول  يف  ال�����ش��راك��ات  م��ن  جمموعة 
ال�شعودية  ال�شركة  تنظم  فيما  االأ�شرتالية  ومنتجات  ال�شمالية  اأمريكا  من 
لل�شناعات االأ�شا�شية “�شابك” و�شركة بروج الع�شوين املوؤ�ش�شني الحتاد جيبكا 
عددا من الفاعليات البيئية يف كل من ال�شني وهولندا و�شنغافورة للعام الثالث 
والكيماويات  للبرتوكيماويات  ي�شت�شيف االحتاد اخلليجي  ما  التوايل.   على 
يف مقره بدبي عددا من االأن�شطة التوعوية بالتعاون مع وزارة التغري املناخي 
والبيئة وبلدية دبي حتت رعاية �شركة �شل كيميكالز وليونديل با�شيل و�شركة 

با�شف BASF للكيماويات و�شركة كوزموبال�شت و�شركة تغليف. 

غري  دول  م��ن  ا�شتريادها  يتم  احل��الل 
اإ�شالمية. واأ�شار �شعادته اإىل اأن الهيئة 
منحت العالمة الوطنية للحالل لعدد 
38 جهة لي�شبح اإجمايل عدد اجلهات 
الوطنية  ال���ع���الم���ة  ع���ل���ى  احل���ا����ش���ل���ة 
دول  خمتلف  م��ن  جهة   141 للحالل 
اليابان  املثال:  �شبيل  على  منها  العامل 
اذربيجان  رو����ش���ي���ا  اجل��ن��وب��ي��ة  ك���وري���ا 
العربية  اململكة  اأرمينيا  الهند  ا�شبانيا 
وغريها  كازاخ�شتان  الكويت  ال�شعودية 
من الدول. ولفت اإىل خطط التو�شع يف 
جمال �شناعة احلالل اإذ اأعدت الدولة 
ملتبقيات  ال��ق�����ش��وى  احل�����دود  م�����ش��روع 
الكحول االإيثيلي االإيثانول يف االأغذية 
�شمن فريق اخلليجي لالأغذية احلالل 
ومت رفعه لالعتماد كموا�شفة قيا�شية.

•• اأبوظبي-وام:

التابع  للتناف�شية  اأبوظبي  مكتب  اأعلن 
اأبوظبي   - االقت�شادية  التنمية  لدائرة 
-2017 “ اال�شرتاتيجية  خطته  ع��ن 
“ م���ن خ���الل ور����ش���ة ع��م��ل مت   2021
تنظيمها مبقر الدائرة بح�شور ممثلني 
عن اأكرث من 18 جهة حكومية حملية 

واحتادية..
املن�شوري  ���ش��امل  خ��ل��ي��ف��ة  ���ش��ع��ادة  واك����د 
وك���ي���ل دائ�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ش��ادي��ة - 
التنمية  دائ��رة  حر�ض  باالإنابة  اأبوظبي 
ال�شنوات  خ���الل  اأب��وظ��ب��ي  االق��ت�����ش��ادي��ة 
امل��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ت��ن��اف�����ش��ي��ة اإم�����ارة 
ت��رج��م��ة توجهات  اأب��وظ��ب��ي م���ن خ���الل 
الر�شيدة  اأبوظبي  اإم��ارة  وحكومة  قيادة 
اإىل بناء اقت�شاد قائم  الداعمة الرامية 
ع��ل��ى امل���ع���رف���ة م���ن خ����الل ال��ع��م��ل على 
حتقيق اأهداف وحمددات روؤية اأبوظبي 

. االقت�شادية 2030 
وقال ان الدائرة تعمل من خالل مكتب 

تعزيز  متابعة  على  للتناف�شية  اأبوظبي 
موؤ�شرات  نتائج  �شمن  اأب��وظ��ب��ي  مكانة 
ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة م��ن خ���الل تنمية 
االإ�شتثمارية عن طريق  البيئة  وتطوير 
اإيجاد نظام عمل يحقق تب�شيط وت�شهيل 
ملزاولة  ال���الزم���ة  االإج�������راءات  وت��ط��وي��ر 
االأن�����ش��ط��ة ال��ت��ج��اري��ة يف االإم�������ارة، مما 
ي�شجع رجال االأعمال وامل�شتثمرين على 
ات��خ��اذ اأب��وظ��ب��ي ك��م��رك��ز ل��ب��دء وتطوير 
تناف�شية  ليعزز من  التجارية  اأن�شطتهم 
اأدائ����ه����ا يف خمتلف  االإم�������ارة ع���رب رف����ع 

القطاعات االقت�شادية.
بالدعم  املن�شوري  خليفة  �شعادة  واأ�شاد 
الدائرة  ل�����ش��رك��اء  ال��ف��اع��ل��ة  وامل�����ش��اه��م��ة 
احلكومية  اجلهات  من  االإ�شرتاتيجيني 
واالإحت���ادي���ة ال��ذي��ن اأ���ش��ه��م��وا م��ع مكتب 
يف  ل��ل��دائ��رة  التابع  للتناف�شية  اأب��وظ��ب��ي 
والتن�شيق  االأه��داف  العديد من  حتقيق 
املبادرات  العديد من  امل�شرتك يف تنفيذ 
الرامية اىل تعزيز دور املكتب يف القيام 
ب�������دوره ال���رئ���ي�������ض يف حت�����ش��ني ال���ق���درة 

اأب����وظ����ب����ي. ومن  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة الإم��������ارة 
ال���ع���ام���ري مديرة  ج��ه��ت��ه��ا ق��ال��ت ه��ال��ة 
اخلطة  اإن  للتناف�شية  اأب��وظ��ب��ي  مكتب 
االإ�شرتاتيجية للمكتب تهدف اىل اإر�شاء 
دعائم االإقت�شاد امل�شتدام واملتنوع الإمارة 
ابوظبي من خالل الرتكيز على تنمية 
القيمة  ذات  النفطية  غ��ري  ال��ق��ط��اع��ات 
امل�شروعات  وت�شجيع  العالية  امل�شافة 
بيئة  وخ����ل����ق  وامل���ت���و����ش���ط���ة  ال�������ش���غ���رية 
ا�شتثمارية جاذبة وعلى درجة عالية من 

االإندماج مع االقت�شاد العاملي.
اأبوظبي  مكتب  ا�شرتاتيجية  ان  واأك��دت 
على  تركز  القادمة  لل�شنوات  للتناف�شية 
تهيئة الظروف املنا�شبة للقوى العاملة 
واملناطق  والقطاعات  االأعمال  و�شركات 
يف االإم�������ارة ب���ه���دف حت��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز يف 

االأ�شواق املحلية والعاملية .
باأهمية  املتزايد  االإه��ت��م��ام  اإىل  واأ���ش��ارت 
العاملية  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  م���وؤ����ش���رات  ف���وائ���د 
امل���ح���ددة والتي  وال��ت��ق��اري��ر وامل����ب����ادرات 
تلعب دورا حيويا يف تعزيز قدرة االإمارة 

يزداد  ع���امل  يف  املناف�شة  ع��ل��ى  وال���دول���ة 
مكتب  اأن  اإىل  منوهة  وع��ومل��ة.  ت��راب��ط��ا 
حت�شني  على  يعمل  للتناف�شية  اأبوظبي 
بيئة  وتطوير  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  تناف�شية 
االأعمال يف االإمارة �شمن ا�شرتاتيجيته 
وخطط  مبادرات  تطوير  تت�شمن  التي 
عمل حت�شني التناف�شية لت�شجيع التنمية 
االق��ت�����ش��ادي��ة وال��ت��ن��وي��ع االق��ت�����ش��ادي يف 

اإمارة اأبوظبي.
تقدمي عر�ض  العمل  ور���ش��ة  خ��الل  ومت 
اأهم حمددات ومرتكزات  تو�شيحي عن 
اأبوظبي  ملكتب  اال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة 

. للتناف�شية 2017 – 2021 
اخلارطة  حم�����ددات  ال��ع��ر���ض  واو����ش���ح 
اال�شرتاتيجية ملكتب ابوظبي للتناف�شية 
االأ�شا�شية  اخل��دم��ات  على  ت��رك��ز  وال��ت��ي 
وج�����ودة  االأع�����م�����ال  اأداء  ت�����ش��ه��ي��ل  ع����رب 
االإح�����ش��اءات وال��ب��ي��ان��ات وج����ودة البنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وال���ب���ح���وث االج���ت���م���اع���ي���ة - 
التنمية  ت��ف��ع��ي��ل  وك���ذل���ك  االق��ت�����ش��ادي��ة 
ترويج  عرب  االقت�شادية   - االجتماعية 

وتنمية  ال�����ش��ادرات  وت��روي��ج  اال�شتثمار 
وحماية  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات 
تنمية  ب���ه���دف  واالأع�����م�����ال  امل�����ش��ت��ه��ل��ك 

القطاعات وامل�شاريع.
ملو�شوع  اأه��م��ي��ة  اال�شرتاتيجية  واول���ت 
االب��ت��ك��ار م���رك���زة يف ذل���ك ع��ل��ى حتديد 
وجودة  االب��ت��ك��ار  ع��ل��ى  ال��ق��درة  م�شتوى 
العلماء  وت������واف������ر  ال���ع���ل���م���ي  ال���ب���ح���ث 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  وح��م��اي��ة  وامل��ه��ن��د���ش��ني 
ك��م��ا ح�����ددت م�����ش��ت��وى امل��وؤ���ش�����ش��ات ذات 
الكفاءات وبناء  العايل من خالل  االأداء 
بالتناف�شية  ال���وع���ي  وزي������ادة  ال���ق���درات 

وتو�شيع ال�شبكة العاملية.
ملكتب  االإ�شرتاتيجية  اخلطة  اأك��دت  كما 
مراقبة  اأهمية  على  للتناف�شية  اأبوظبي 
نتائج املوؤ�شرات العاملية واعداد التقارير 
وتطوير  اب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  تناف�شية  ع��ن 
والتحديات  الروؤى  ال�شيا�شات عرب فهم 
التي تواجه ال�شركات واعداد التو�شيات 
الالزمة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ب��ت��غ��ي��ري  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

لت�شجيع وحت�شني تناف�شية االإمارة.

غرفة عجمان تبحث زيادة التعاون االقت�سادي مع قطر
•• عجمان ـ الفجر 

اأ���ش��اد ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل امل��وي��ج��ع��ي رئي�ض 
و�شناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����ض 
التعاون  جمل�ض  دول  بحر�ض  عجمان 
االقت�شادي  التعاون  بتعزيز  اخلليجي 
بينهم، واكد على اهمية ت�شافر  الدائم 
البينية  ال��ت��ج��ارة  ل��زي��ادة حجم  اجل��ه��ود 
ال���دول اخلليجية وخ��ا���ش��ة يف ظل  ب��ني 
التقدم ال�شناعي والنمو التجاري الذي 

ت�شهده دول جمل�ض التعاون اخلليجي.
�شعادة  ا����ش���ت���ق���ب���ال  خ������الل  ذل������ك  ج������اء 
عبدالعزيز بن حممد احلمادي القن�شل 
العام لدولة قطر، وبح�شور �شعادة حمد 
اإدارة  ال�شام�شي ع�شو جمل�ض  بن غامن 
ال�شويدي  �شامل  و�شعادة  عجمان  غرفة 
مدير عام غرفة عجمان وذل��ك يف مقر 

غرفة عجمان.
عبداهلل  �شعادة  رح��ب  اللقاء  ب��داي��ة  ويف 
احلمادي،  عبدالعزيز  ب�شعادة  املويجعي 

ال��ع��الق��ات والرتابط  ع��ل��ى ع��م��ق  واك����د 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن يف ك��اف��ة امل����ج����االت، كما 
على  حري�شة  عجمان  غرفة  ان  او���ش��ح 
زي�����ادة ال��ت��ع��اون االق��ت�����ش��ادي م���ع دولة 
قطر وتعزيز الروابط بني رجال اعمال 
الطرفني. م�شريا ان هناك العديد من 
امل�����ش��اري��ع ال�����ش��خ��م��ة ال��ت��ي مي��ك��ن زي���ادة 
التي  املقومات  ظ��ل  يف  خاللها  التعاون 
متتلكها االم��ارات وقطر وزي��ادة الربط 
ب��ي��ن��ه��م��ا وت��ذل��ي��ل اي ع��ق��ب��ات مي��ك��ن ان 

ت��ق��اب��ل م�����ش��ت��ث��م��ري. م���ن ج��ان��ب��ه وجه 
ال�شكر على  العام لدولة قطر،  القن�شل 
حفاوة اال�شتقبال واكد على حر�ض دولة 
ق��ط��ر ب��زي��ادة ال��ت��ع��اون االق��ت�����ش��ادي مع 

دولة االمارات.
لكافة  ال�����ش��ام��ل��ة  النه�شة  ان  م��و���ش��ح��ا 
ال��ق��ط��اع��ات ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د ال��ب��ل��دي��ن من 
�شاأنها زيادة التعاون االقت�شادي بينهما.
ال�شويدي،  ���ش��امل  وج���ه  ال��ل��ق��اء  وخ���الل 
قطر  لدولة  العام  القن�شل  اإىل  الدعوة 

مل�����ش��ارك��ة  رواد االع���م���ال ال��ق��ط��ري��ني يف 
التجاري  ل��الإم��ت��ي��از  ع��ج��م��ان  م��ع��ر���ض 
الفران�شايز والذي تنظمه غرفة عجمان 
ال���ق���ادم مب�شاركة  اب���ري���ل  ���ش��ه��ر  خ����الل 
عر�ض  وامكانية  وا�شعة  ودولية  حملية 
التي  القطرية  امل�شاريع والعالمات  اهم 
وكذلك  م�شتقبال  فيها  التو�شع  ميكن 
والعالمات  امل�شاريع  اه��م  على  التعرف 
ا�شتقطابها  وامكانية  امل�شاركة  التجارية 

اإىل دول قطر. 

اأ�سواق املال االإماراتية تتعر�س جلني 
اأرباح جزئي على اأ�سهم العقار والبنوك

•• اأبوظبي-وام:

ام�ض  جل�شة  خالل  االإماراتية  امل��ال  اأ�شواق  يف  ال�شيولة  احجام  انخف�شت 
اأدنى م�شتوياتها يف اأكرث من �شهرين ،و�شط عودة عمليات جني  ،م�شجلة 
اأرباح جزئية �شريعة من قبل �شغار املتداولني، ما اأفقد موؤ�شراتها العامة 
املكا�شب التي حققتها يف اليوم ال�شابق. وتراجع املوؤ�شر العام ل�شوق اأبوظبي 
لالأوراق املالية بن�شبة %0.60 هابطا مل�شتوى 4628 نقطة، ويف �شوق 
 0.25% وبن�شبة  نقطة   3633 اىل  ال��ع��ام  املوؤ�شر  انخف�ض  امل��ايل  دب��ي 
مقارنة مع جل�شة االأم�ض . وجاء ال�شغط االأكرب على االأ�شواق من بع�ض 
،فقد  املوؤ�شرات  يف  وزين  بثقل  تتمتع  التي  والبنوك  العقار  اأ�شهم قطاعي 
عن  ال�شركة  اإع���الن  انتظار  و�شط  دره��م   7.53 اىل  اع��م��ار  �شهم  ت��راج��ع 
املا�شي ،ووا�شل �شهم  العام  اداراتها لتوزيعات االرباح عن  مقرتح جمل�ض 
البنوك هبط �شهم  . ويف قطاع  0.942 درهم  مل�شتوى  انخفا�شه  اأرابتك 
بنك االإمارات دبي الوطني اىل 8.25 درهم . وعلى �شعيد حركة االأ�شهم 
درهم   18.35 اىل  ات�شاالت  �شهم  هبط  فقد  العا�شمة  �شوق  يف  الثقيلة 
 2.40 اىل  املنخف�ض  ال���دار  �شهم  العقار  ال��رتاج��ع يف قطاع  ق��اد  يف ح��ني 
درهم . وقال و�شطاء يف ال�شوق اإن الهدوء اليزال ال�شمة الرئي�شة حلركة 
التعامالت بعد اإنتهاء مو�شم اف�شاح ال�شركات عن بياناتها املالية ، االأمر 
الذي زاد من �شيطرة حالة ال�شبابية على توجهات االأ�شهم ، وهو ما �شجع 
عامر  ه�شام  وق��ال   . البيع  على  املتعاملني  �شغار  من  �شريحة  النهاية  يف 
اخلبري املايل: من الوا�شح اأن �شهية التداول باتت منخف�شة للغاية يف ظل 
غياب املحفزات لكن ذلك مل يفقد املوؤ�شرات قوتها رغم االنخفا�ض الذي 
�شجلته اليوم ،متوقعا عودة الن�شاط يف حال حت�شن �شهية التداول خا�شة 
من قبل املحافظ املحلية . وفيما يخ�ض تفا�شيل حجم ال�شيولة فقد كانت 
اأبوظبي  �شوقي  يف  املربمة  ال�شفقات  قيمة  تتجاوز  ومل  للغاية  �شحيحة 
ودبي املاليني 500 مليون درهم تقريبا وبلغ عدد االأ�شهم املتداولة 297 

مليون �شهم نفذت من خالل 4172 �شفقة.

•• دبي-وام:

وا�شلت جلنة �شوؤون التقنية والطاقة والرثوة املعدنية 
باملجل�ض الوطني االحتادي خالل اجتماعها اخلام�ض من 
دور االنعقاد العادي الثاين للف�شل الت�شريعي ال�شاد�ض 
ع�شر، ام�ض يف مقر االأمانة العامة بدبي، برئا�شة �شعادة 
حمم����د عل����ي الكمال����ي رئي�ض اللجنة، مناق�شة م�شروع 
البرتولية، وذلك  امل��واد  ت��داول  �شاأن  احت��ادي يف  قانون 
بح�شور وزارة الطاقة. ح�شر االجتماع اأع�شاء اللجنة 
اللجنة،  مقرر  الذباحي  ح��ارب  في�شل  من  كل  �شعادة 
وعائ�ش�����ة را�ش�����د ليتي����م، وخال���د عل���ي بن زاي����د، ومط��ر 
اأحمد  �شعادة  االجتماع  ح�شر  كما  ال��ظ��اه��ري.  �شهي��ل 
امل�شاعد ل�شوؤون البرتول والغاز  الوكيل  الكعبي  حممد 
والرثوة املعدنية يف وزارة الطاقة. وقال �شعادة حمم����د 
عل����ي الكمال����ي رئي�ض اللجنة اإن اللجنة تناق�ض م�شروع 
البرتولية، �شمن  امل��واد  ت��داول  �شاأن  قانون احت��ادي يف 
اأف�شل  و���ش��ع  ب��ه��دف  وذل���ك  تبنتها  ال��ت��ي  عملها  خطة 

املعنيني  اآراء ومقرتحات  التعديالت بعد االطالع على 
. واأو�شح ان اللجنة ناق�شت يف اجتماعاتها ال�شابقة بنود 
القانون، وعقدت لقاءات مع جهات حكومية معنية به ، 
الطاقة على  وزارة  اليوم مع  اجتماعها  واطلعت خالل 
القانون  ال��وزارة ومالحظاتها حول م�شروع  مقرتحات 
وعر�شت اللجنة بع�ض املالحظات واال�شتف�شارات التي 
جهات  م��ع  ال��ق��ان��ون  م�شروع  مناق�شة  بعد  بها  خ��رج��ت 
ال�شابق، واالط��الع على  حكومية خمتلفة يف اجتماعها 
ال��درا���ش��ات االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة والعر�ض  ن��ت��ائ��ج 
اللجنة  اأن  الكمايل  واأك���د  ال��ق��ان��ون.  مل�شروع  التقدمي 
�شمن خطة عملها يف مناق�شة م�شروع القانون ت�شتهدف 
احلكومية  اجل��ه��ات  ممثلي  م��ن  جمموعة  با�شت�شافة 
مالحظاتها  ع���ل���ى  ل����الط����الع  ال���ق���ط���اع���ات  وخم���ت���ل���ف 
مناق�شة  اإث���راء  ب��ه��دف  وخططها،  العامة  واجت��اه��ات��ه��ا 
املو�شوع واخلروج بتعديالت ت�شتهدف مواكبة توجهات 
التي  بتعاون ممثلي اجلهات  م�شيدا  الدولة وخططها، 
مت االجتماع معها وتلبية دعوة اللجنة لالجتماع معهم 

والرد على ا�شتف�شارات اأع�شاء اللجنة حول بع�ض البنود.  
وقال ان تداول املواد البرتولية اأو تخزينها اأو نقلها من 
لتاأثريها  نظراً  لها  تنظيم  وج��ود  تتطلب  التي  االأم��ور 
على ال�شالمة والبيئة واالقت�شاد يف الدولة، فقد ارتاأت 
البيع  احلكومة اقرتاح م�شروع قانون ملكافحة عمليات 
ونقل املواد البرتولية غري املرخ�شة، وذلك من خالل 
خلق التعاون والتن�شيق بني اجلهات االحتادية واملحلية. 
واأ�شاف الكمايل اأن اللجنة حتر�ض خالل مناق�شة مواد 
م�شروع القانون تطوير هذا القطاع املهم والذي يتعلق 
بعمل موؤ�ش�شات و�شركات وطنية عاملة باملواد البرتولية 
.  واأو�شح اأن م�شروع القانون االحت��ادي يف �شاأن تداول 
املواد البرتولية ين�ض على اإن�شاء نظام موحد لرتاخي�ض 
تداول املواد البرتولية يطبق عن طريق جلنة تن�شاأ يف 
كل اإمارة ت�شم ممثلني عن اجلهات االحتادية واملحلية، 
م��ع ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة درا����ش���ة ط��ل��ب��ات الرتخي�ض 
امل��ق��دم��ة م��ن طالب  ال��ب��ي��ان��ات  وال��ت��ح��ق��ق م��ن مطابقة 
النقل  و�شائل  يف  الالزمة  ال�شروط  وتوفر  الرتخي�ض 

وم�شتودعات التخزين ومن�شاآت الت�شنيع ملقدم الطلب.  
ان  اللجنة  مقرر  الذباحي  ح��ارب  في�شل  �شعادة  وق��ال 
الذي  البرتولية  امل��واد  �شاأن  يف  احت��ادي  قانون  م�شروع 
يتكون من 22 مادة، يهدف اإىل حماية اقت�شاد الدولة، 
تداول  جم��ال  يف  العاملة  الوطنية  ال�شركات  وحماية 
املرخ�ض  غ��ري  امل��وزع��ني  مناف�شة  م��ن  البرتولية  امل���واد 
وال�شالمة  االأمن  البرتولية، وحماية  املواد  لهم تداول 
على الطرق واملن�شاآت وحماية البيئة الربية والبحرية 
من التلوث، واإن�شاء قاعدة بيانات احتادية ت�شمل كافة 
البرتولية.  امل����واد  ت����داول  ق��ط��اع  ال��ع��ام��ل��ة يف  اجل��ه��ات 
اأو  ب��دون ترخي�ض  البرتولية  امل���واد  ت���داول  ان  واع��ت��رب 
اإذ  ال��ع��ام��ة،  ال�شالمة  على  ك��ب��رياً  خ��ط��راً  ي�شكل  رق��اب��ة 
يقوم بع�ض االأفراد بعدة ممار�شات �شارة على االقت�شاد 
ال��وط��ن��ي وال��ب��ي��ئ��ة منها اإدخ����ال امل����واد ال��ب��رتول��ي��ة غري 
اإىل عمليات  باالإ�شافة  الدولة  للموا�شفات يف  املطابقة 
اقرتاح  من  بد  ال  فكان  املرخ�ض،  غري  والتوزيع  البيع 

م�شروع قانون ملكافحة تلك العمليات.

جلنة بالوطني االحتادي توا�سل مناق�سة مواد م�سروع قانون ب�ساأن تداول املواد البرتولية
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 �عــــــــــالن بالن�شر          

اجلن�شية   االإم���ارات   - علي  ح�شني  ابراهيم  الرحمن  عبد  ال�شيد/  للجميع  معلوما  ليكن 
مقرها   -  567085  : رقم  رخ�شة  القرطا�شية(  لتجارة  )ال�شم�ض  املوؤ�ش�شة  مالك  وب�شفته 
ال�شيد/ نو�شاد على  البالغة 100% وذلك اىل  تنازل عن ح�شته  ، ويرغب يف  مدينة كلباء 

كونات باناكاتيل هندي اجلن�شية  
التعديالت : 

- تنازل �شاحب الرخ�شة الخر 
- تغيري ال�شكل القانوين من حمل فردي  اىل وكيل خدمات 

 وعمال بن�ض املادة )14(  فقرة )5(  من القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013م  يف �شان 
له حق االعرتا�ض  للعلم وعلى كل من  االع��الن  ه��ذا  ن�شر  اقت�شى  ال��ع��دل.  فقد  الكاتب 
على هذا االجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا 

االعالن واال�شت�شتكمل  االجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

حمكمة كلباء �الحتادية �البتد�ئية

  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
�د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
حمكمة كلباء  �الحتادية �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 334
بنجالدي�ض    - املنان  عبد  حممد  حق  تف�شل  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ حممد 
عمريت  التجارية  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  بنجالدي�ض   - احلق  تف�شل  حممد  الرحمن  �شادق 
ملقاوالت النجارة امل�شلحة - تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة جتارية رقم : 604787 - 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 336
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شاجو جو�شيف جو�شيف ، هندي  اجلن�شية يرغب يف 
ال�شيد/ �شابو ايجنا�شيو�ض   ، البالغة 100%  وذلك اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�شته 
ملقاوالت  الرائع  )البيع  امل�شماة  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  هندي   - هيرني  ايجنا�شيو�ض 
ال�شادرة  ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )732417(  باإمارة  تاأ�ش�شت  التك�شية واالر�شيات( 

من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة. 
تعديالت اخرى : ال يوجد. 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 335
اجلن�شية  اإماراتية    - ال�شويدي   خليفة  ثاين  خليفة  بدرية  ال�شيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ، ال�شيدة/ بخيت م�شلم مرزوق 
امل�شماة)مركز  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  اإماراتية   - جمعه  ربيع  غنيمة  وال�شيد/  اجلن�شية  -اإماراتي 
دائرة  ال�شادرة من  ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 572855  باإمارة  تاأ�ش�شب  لل�شيدات(  هي االجمل 
القانوين من موؤ�ش�شة فردية  ال�شكل  بال�شارقة  تعديالت اخرى : مت تغيري  التنمية االقت�شادية 

لي�شبح �شركة اعمال مهنية. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 337
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ علي حممود حممد كلبت املرزوقي ، اإماراتي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ خليل واقف 
ال�شيارات  مواقف  لتاأجري  االن�شاف  طريق  التجارية  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  افغاين  اهلل 

تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة جتارية رقم : 729748 
مت تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
 �عـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ خمي�ض �شامل احمد احلنطوبي 
، اجلن�شية : االإمارات ، ب�شفته وكيل ال�شيد/ عبيد عي�شى حممد النقبي وكيل ورثه �شيف عي�شى عبيد حممد 
النقبي مبوجب وكالة خا�شة املقيد بالرقم املت�شل�شل للمحرر SH20170104B87752 ال�شادر يف مكتب 
الكاتب العدل يف خورفكان بتاريخ 2017/1/5م  وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن )بيع( يف ح�شة ورثة 
العبايات  خلياطة  اللوؤلوؤية  بنت  التجاري  اال�شم  يف   95% بن�شبة  والبالغة  النقبي  حممد  عبيد  عي�شى  �شيف 
خورفكان  يف   االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ض   ، وال�شيل  العبايات  خياطة  الرخ�شة  ن�شاط   ، وال�شيل 
 ، بخورفكان  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  يف   2008/11/12 بتاريخ  ال�شادر   569835 رقم  مهنية  رخ�شة 
حمكمة  ل��دى  ال�����ش��ادر  القا�شر  م��ال  بيع  اإذن  �شط  مب��وج��ب   ، دره���م   36000 مبلغ  ع��ن  البيع  يقل  اال  على 
اإبراهيم احمد �شعيد اأحمد احلمودي -  2017/2/26 م اىل ال�شيد/  خورفكان االحتادية االبتدائية بتاريخ 
بالت�شديق على  �شيقوم  العدل يف مدينة خورفكان  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما    - االإم��ارات   : اجلن�شية 

توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن

�لكاتب �لعدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

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

�لكاتب �لعدل- خورفكان

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
  �إعالن �شطب قيد

الواليات   : )اجلن�شية   ، نيكول  اآن��د  م��وف��ات  ال�شادة/�شركة  ب��اأن  االقت�شاد  وزارة  تعلن 
املتحدة(  قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة ابوظبي )العنوان : �شارع 
بينونة - بناية �ض . انرتنا�شيونال كابيتال ، �ض ب : 113100 - �شارع بينونة - بناية : 
�شركة انرتنا�شيونال - ابوظبي ، �ض ب : 113100  واملقيدة حتت رقم )2986( يف �شجل 

ال�شركات االأجنبية بالوزارة.
التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رق��م  االحت���ادي  القانون  الأح��ك��ام  وتنفيذاً 
اإجراءات  دليل  اعتماد  �شان  يف  2010م  ل�شنة   )377( رق��م  ال���وزاري  وال��ق��رار  وتعديالته 

الرتخي�ض لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�شادة اأ�شحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف 

ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل
وزارة القت�شاد- ادارة الت�شجيل التجاري- �س.ب )901( ابوظبي

  �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �الإقت�شاد

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
د�ئرة �ملحاكم - �لكاتب �لعديل

�ملو�شوع /�إعالن بالن�شر     
�لرقم 2016/26438

اىل / طارق عبيد خمي�ض الزاهر ال�شميلي - اإمارات اجلن�شية 
اإمارة راأ�ض اخليمة - نزيل ال�شجن املركزي 

نرفق لكم ا�شل االإخطار املوجه اليكم من /اأ�شرف اأحمد �شوقي  علي ب�شفته وكيال عن ال�شيد/ 
بتاريخ   2013/5091 رق��م  العامة  ال��وك��ال��ة  مب��وج��ب   - اجلن�شية  اإم����ارات   - يو�شف  ع��ب��داهلل  خ��ال��د 
اإم��ارة راأ���ض اخليمة  - اجلزيرة احلمراء - بوكالة املحامي /  الت�شديق 2013/3/21  - عنوانه : 

اأ�شرف �شوقي وخليفة بن عمري
لذلك : فاإن املنذر ينذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد كامل قيمة املديونية املرت�شدة بذمته ، والتي تقدر 
مببلغ 23.000 درهم )ثالثة وع�شرون الف درهم( خالل ا�شبوع من تاريخ ا�شتالم هذا االنذار ، واال 
�شي�شطر املنذر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية التي حتمي حقوقه ، ومطالبته بكامل قيمة 
بواقع  القانونية  والفائدة  باملنذر  حاقت  التي  لال�شرار  اجلابرة  للتعوي�شات  باال�شافة  املديونية 

12% �شنويا من تاريخ ا�شتحقاق املبلغ باال�شافة للر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
 �ملخطر      

      حكومة  ر��س �خليمة �البتد�ئية
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم 2017/1185   

املنذر : ال�شيد/ موكول راج بهاتناغر ، هندي اجلن�شية ، يحمل جواز �شفر رقم )Z2037285( ، ميثله بالتوقيع ال�شيد/ 
 جورج توما�ض تاري برامبيل ، هندي اجلن�شية يحمل جوار �شفر رقم )2013/1/307239( بتاريخ )2013/11/28(

العنوان : ايب�شكو ذ م م م - جبل علي ال�شناعية 2 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة ، موبايل : 055-4724406
 املنذر اليه : حا�شبات  للنظم والتطوير ، رخ�شة رقم : 603645 ، ميثلها ال�شيد/ اديب حممد حممود غزال ، اردين اجلن�شية ، 
يحمل بطاقة هوية رقم )3-9427902-1976-784( ،  وعنوانه : )برج خليفة ، ار�ض رقم : 325 ، بلدية رقم :521-
"345، ا�شم املبنى : ذا مرتوبولي�ض تاور ، مكتب رقم : 1110 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة. موبايل : 050-3688449 
لذلك : ينذركم املنذر مبوجب هذا االنذار برغبته يف البيع والتنازل او اال�شتخدام اخلا�ض للعني املوؤجرة )مكتب رقم 1110، 
بناية ، ذا مرتوبولي�ض تاور ، الكائنة مبنطقة برج خليفة ، بدبي( والأجل ذلك يطلب منكم اإخالء العني املوؤجرة ليت�شنى له 
البيع او اال�شتخدام اخلا�ض ، ومبوجب ذلك مينحكم مهلة تبلغ مدة اثني ع�شر �شهرا تبداأ اإعتبارا من تاريخ 2017/2/1 
وتنتهي بتاريخ 2018/1/31 ، والتزامكم ب�شداد القيمة االيجارية املرت�شدة بذمتكم من تاريخ انتهاء عقد االيجار يف تاريخ 

املنذر.  اىل  وت�شليمها  ال�شقة  اإخالء  اليه  املنذر  على  ان  وحيث   ، التام  االخالء  حلظة  تنتهي  وحتى  2017/12/31م  

الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
يف  �لدعوى 2016/2720  جتاري جزئي

ال�شادة املدعي عليهم : حممد جمال الدين حممد زيدان ابو اجلود  
اأمام   / التجاري  ابوظبي  بنك  املدعي  قبل  ان هناك دعوى مرفوعة �شدكم من  مبا 
به  ال�شادر  احلكم  مبوجب  بالدعوى  م�شرفيا  خبريا  تعيينا  مت  اأونه  دبي  حماكم 
فاإننا ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة وذلك يوم االثنني  املوافق 2017/3/6 يف متام 
ال�شاعة الثانية ظهرا مبقر مكتبنا انرتا لال�شت�شارات املالية  وذلك بالعنوان التايل : 
دبي - حمي�شنة - �شارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 مقابل 
مركز كلداري لتعليم قيادة ال�شيارات وبذات البناية يوجد بنك دبي  التجاري تليفون 
: 042206899 ، فاك�ض : 042206877  - يرجى االطالع و اإح�شار كافة ما لديكم من 

م�شتندات واحلر�ض على احل�شور  يف املوعد اق�شاه. 
�خلبري �ملح�شابي و�مل�شريف  
 د.  علي ر��شد �لكيتوب 

 �إعـــــــــالن بالن�شـــــــر

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
يدعو م�شرح زايد للمواهب وال�شباب اع�شاء امل�شرح حل�شور اجتماع اجلمعية 
وامل�شرح  ال�شعبية  للفنون  ابوظبي  م�شرح  يف  �شيعقد  الذي  العادية  العمومية 
يوم  م�شاء   7.30 ال�شاعة  متام  يف  االن�شطة  ق�شم  االإمارات  تراث  نادي  مقابل 

الثالثاء  املوافق 2017/3/21 ملناق�شة االعمال التالية :
1- مناق�شة التقرير املايل مليزانية ال�شنوية لعام 2016 

2- مناق�شة التقرير ملجل�ض االإدارة مل�شرح زايد للمواهب وال�شباب  
3- مناق�شة املعوقات االإدارية واملالية مل�شرح زايد للمواهب وال�شباب 

4- مناق�شة اخلطة امل�شتقبلية 2017 مع االع�شاء جمل�ض االإدارة 
5- ال توجد انتخابات جمل�ض االإدارة لعدم مرور ثالثة �شنوات من االنتخاب 

ال�شابق ل�شنة 2016 
لال�شتف�شار : 050-5667668  - 2655562- 050

�إعـــــــــالن

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
يف  �لدعوى 2016/1633  جتاري كلي 

ال�شادة املدعي عليها : هوليداي هومز للعقارات 
حتية واحرتاما وبعد،،،

باال�شارة للمو�شوع اعاله وعطفا على قرار حمكمة دبي بتعييني خبريا ح�شابيا يف الدعوى 
ح�شوركم  يقت�شي   ، دبي  حمكمة  عن  ال�شادر  التمهيدي  احلكم  مبوجب  اعاله  املذكورة 
 - )دبي  من�شور  م�شعب  احل�شابي/  اخلبري  ومراجعة  لالجتماع  قانونا  ميثلكم  من  او 
اأمانة حما�شبون قانونيون - مكتب 212( - هاتف رقم  ال�شارقة -  القرهود - بناية بنك 
2868836-04 ، يوم االحد املوافق  2017/3/5 يف متام ال�شاعة العا�شرة والن�شف �شباحا ، 
وبخالف ذلك يكون موعد اق�شاه ع�شرة ايام من تاريخ ن�شر هذا االعالن وذلك لتقدمي 

كافة وجميع ما لديكم من اوراق م�شتندات بخ�شو�ض مو�شوع الدعوى.    
 �خلبري �ملح�شابي    
م�شعب من�شور         

 �أعمال �خلربة �حل�شابية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
�عالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده    

فى �لدعوى رقم  2016/72   بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �شي ال�شرق االو�شط املحدودة 

عنوانه : اإمارة دبي ، مكتب االإدارة ال�شرق االو�شط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب 66 دبي 
املنفذ �شده : م�شطفى �شبري �شبري علي 

 عنوانه :  اإمارة دبي ، مر�شى دبي ، جمريا بيت�ض ريزيدن�ض ، مبنى �شدف 8 ، ال�شقة ال بيه 01 ، الطابق ال بيه 01 ، دبي
انه يف يوم االربعاء  املوافق 2017/3/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
%20 من  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  االأ�شا�شي قبل دخول  الثمن 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  عبارة عن �شقة �شكنية - 
املنطقة : مر�شى دبي - رقم االر�ض : 172 - ا�شم املبنى : �شدف -8 رقم املبنى : -8 رقم العقار : -LP01 - رقم 

الطابق : LP01 - املقدرة قيمتها )4094372(  درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
 �عالن حكم بالن�شر

يف  �لدعوى رقم 2015/3509 م ج 
املرفوعة من املدعي / �شيف اهلل خان حممد عظيم 

اىل املدعي عليه / عبد الكرمي حممد عبداهلل - اأحمد �شادق اعجاز احمد باتي 
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري :- بف�شخ االتفاق املربم بني املدعي واملدعي عليه الثاين حول 
املركبة مو�شوع الدعوى واإعادة املتعاقدين اىل احلالة التي كانا عليها قبل التعاقد بالزام املدعي 
عليه الثاين برد املبلغ املدفوع له من املدعي وقدره )74.000( درهم - اربعة و�شبعون الف درهم 
- وعلى ان يعيد املدعي املركبة مو�شوع الدعوى والتي ما زالت بحوزته للمدعي عليه الثاين 
وعلى نحوها هو وارد باال�شباب ، والزمته بالفائدة القانونية بواقع 5% �شنويا على املبلغ املق�شي 
به اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى احلا�شل يف 2015/9/8 وحتى متام ال�شداد على ان ال تزيد 
الفائدة يف جمموعها عن املبلغ املق�شى به والزمته بالر�شوم وامل�شروفات ومبلغ خم�شمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات للمدعي،  حكما قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لالعالن ، وبوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم 

امل�شار اليه و�شتتخذ بحقكم االيجراءات القانونية لتنفيذه �شدكم
مكتب �إد�رة �لدعوى  

�المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

حمكمة �ل�شارقة �الحتادية �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

 �خطار دفع بالن�شر
يف �لق�شية �لتنفيذية رقم 2016/957 

اىل املحكوم عليه: كوربوريت بيزني�ض �شوليو�شون  ، العنوان : االإمارات راأ�ض اخليمة املنطقة احلرة - �شركة 
كوربوريت بيزني�ض �شولو�شون - 10559 ، الهاتف املتحرك : 971501466446+ 

�شركة كوربوبيت  راأ���ض اخليمة  االإم��ارات   : العنوان   ، ، فنزيال اجلن�شية  اإجلاندرا كينجالندر دي فل  تاميري 
بيزني�ض �شولو�شون املنطقة احلرة -  الهاتف املتحرك : 971501466446+ 

ق�شية  يف   2016/6/16 ب��ت��اري��خ   حكما  بحقك  ا���ش��درت  ق��د  اخليمة  راأ����ض  حمكمة  ب���اأن  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
)94/2016(  مدين جزئي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 210204.00 درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف. 

املحكوم له : ن�شاأت فرحان عو�ض �شهاونه  بوكالة املحاميني / حممد �شلمان وعبد الكرمي ا�شتيتية ، اجلن�شية 
املنطقة  البناء  ملقاوالت  �شركة احلمد   - نا�شيونال  ا�شباغ  راأ���ض اخليمة بجوار  االإم��ارات   : العنوان   ، االردن   :

ال�شناعية الثانية  00962  ، الهاتف املتحرك : 962529920655+ 
 ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله. 

مالحظات : ر�شم الفائدة غري م�شدد. 
فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل ويف حالة تخلفك عن 

ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك االجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم والر�شوم املرتتبة عليك
عن/ رئي�س ق�شم �لتنفيذ

      حكومة  ر��س �خليمة �البتد�ئية
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم 2017/1237 
املنذر: نور بنك )م�شاهمة عامة( - حاليا - بنك نور اال�شالمي �ض م ع �شابقا 

املنذر اليه : مرت�شى ن�شر اله كامليان   - جمهول حمل االقامة 
مت ابرام اتفاقية اجارة منتهية بنقل امللكية )اإجارة منتهية بالتملك( بني املنذر واملنذر اليه من اجل متويل 
الثنية  مبنطقة   )4( رق��م  �شارع  يف  والواقعة   ، مربع(  مرت   902.952( م�شاحتها  البالغ   ،  )31( رق��م  الفيال 
للموافقة  وفقا   ، دبي  اإم��ارة  يف   )394-2593 البلدية  2676-رق���م  رقم  االر���ض  على قطعة  )واملبنية  الرابعة 
ال�شادرة عن املنذر لتمويل العقار مو�شوع اتفاقية االجارة.  وحيث ان املنذر اليه قد اخفق يف �شداد الدفعات 
امل�شتحقة عليه.   لذلك يكلفكم املنذر نور بنك بتنفيذ التزامكم وت�شحيح اإخفاقكم مبوجب اتفاقية االجارة 
املنتهية بالتملك املوؤرخة خالل خ�شمة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االنذار �شندا الأحكام املادة )144( من 
التمويل وخطاب  التزاماته مبوجب طلب  تنفيذ  اليه يف  املنذر  اأخفق  ، ويف حال  املدنية  االج��راءات  قانون 
يوما  ع�شر  اخلم�شة  م��دة  خ��الل  عليه  امل�شتحقة  املبالغ  جميع  ت�شديد  بعدم  وذل��ك  الذكر  �شالفي  العر�ض 
املذكورة ، فان اتفاقية االجارة تعترب منتهية تلقائيا دون احلاجة اىل اأي اإخطار اأخر مبوجب �شروط اتفاقية 

االجارة �شالفة الذكر والقانون. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم 2016/1201       
املخطر : املحامي د. علي ا�شماعيل اجلرمن 

املخطر اليه : حممد علي ا�شماعيل العور - اإماراتي اجلن�شية
فان  املخطر يخطر املخطر اليه باعتزال الوكالة رقم  2016/1/73658 
امام الكاتب العدل حماكم دبي واعتبارها الغية من تاريخ ابالغه بها 
التاريخ  ذلك  منذ  الوكالة  تلك  تنتج عن  التي  الت�شرفات  كافة  وتكون 
غري منتجة الثارها القانونية ويف حكم العدم وذلك دون ثمة م�شوؤولية 

على املخطر بكافة انواعها وهذا للعم واالحاطة.     
�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

�إعالن بالن�شر
رقم 1171/2017       

املنذرة / فخر الدين للعقارات - موؤ�ش�شة فردية 
املنذر اليها : �شمارت كاتالي�شت ل�شبكات البيانات 

اإننا مبوجب هذا االنذار القانوين تنذر املنذرة ب�شرورة اخالء املكتب رقم 2106 الكائن 
بناية ليك �شنرتال - على قطعة االر�ض رقم 345-529    التجاري -  مبنطقة اخلليج 
249  - وت�شليمه اىل املنذرة خايل من ال�شواغل واال�شخا�ض مع اح�شار براءة ذمة من 
هيئة املياه والكهرباء وذلك بعد 30 يوم من تاريخ اعالن هذا االنذار وذلك لعدم قيام 
واملياه  الكهرباء  ذمة من هيئة  براءة  اح�شار  امل�شتحقة مع  االجرة  بدفع  اليها  املنذر 
املرجع  اىل  للجوء  م�شطرة  املنذرة  تكون  �شوف  واال  االخرى  الر�شوم  كافة  و�شداد 
حفظ  مع  وامل�شاريف  الر�شوم  كافة  وحتميلكم  حقوقها  لتح�شيل  املخت�ض  الق�شائي 

حق املنذرة بباقي الطلبات الالحقة. 
�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
�إعالن بالن�شر

رقم 2017/1242       
املنذر : موؤ�ش�شة البفتة العقارية - موؤ�ش�شة فردية 

املنذر اليهم : 1- نعيمه ح�شن غالب اجلن�شية : االإمارات  
2- �شركة : نور امل�شتقيم لل�شحن واملالحة - �ض ذ م م 

املو�شوع : يخطر املنذر / املنذر اليه ب�شداد االجرة امل�شتحقة عليه 
 ، ، وكامل م�شتحقات املنذر  خالل مدة 30 يوما من تاريخ الن�شر 
واال �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ االجراءات القانونية املتبعة يف هذا 

ال�شاأن ، مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية االخرى. 
�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
�إعالن بالن�شر

رقم 2016/1238
املنذر / فهد عبد ال�شالم حممد رفيع الرفيع، اإماراتي اجلن�شية 

حمرر  رقم  ا�شوال  م�شدقة  وكالة  مبوجب   - خلف  ح�شني  منذر  ال�شيد/  بالتوقيع  وميثله 
2014/1/132109 بتاريخ 2014/1/132109 - العنوان : دبي - �شارع ال�شيخ زايد - منطقة املركز 

التجاري االوىل - بناية برج ال�شالم - طابق 30 - الهاتف / 0503757326 
املنذر اليها/ يونيون اجين�شي�ض للتجارة العامة - �ض ذ م 

العنوان : جمهول العنوان ، هاتف :0528576666 
لذلك: ينذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد قيمة االيجار املتاأخر اخلا�ض بامل�شتودع رقم 6 الكائن يف 
منطقة ام الرمول على قطعة االر�ض رقم P264 وذلك مبوجب ال�شيك رقم )000556( بقيمة 
21.250 درهم يف خالل مدة اق�شاها 30 يوم من تاريخه ، ويف حالة عدم االلتزام باملهلة القانونية 

ينذر املنذر اليه ب�شرورة اإخالء املحل وت�شليمه خايل من ال�شواغل. 
يلزم املنذر اليه بتقدمي فاتورة نهاية من هيئة مياه وكهرباء دبي. 

�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

�إعالن بالن�شر
رقم 2017/1239

املنذر / فهد عبد ال�شالم حممد رفيع الرفيع، اإماراتي اجلن�شية 
حمرر  رقم  ا�شوال  م�شدقة  وكالة  مبوجب   - خلف  ح�شني  منذر  ال�شيد/  بالتوقيع  وميثله 
2014/1/132109 بتاريخ 2014/1/132109 - العنوان : دبي - �شارع ال�شيخ زايد - منطقة املركز 

التجاري االوىل - بناية برج ال�شالم - طابق 30 - الهاتف / 0503757326 
املنذر اليها/ ركاردو للتجارة -  ذ م م  

العنوان : جمهول العنوان ، هاتف :042261980
M1 مركز  املتاأخر اخلا�ض باملحل رقم  اليه ب�شرورة �شداد قيمة االيجار  املنذر  لذلك: ينذر 
ال�شالم للت�شوق ديرة نايف �شارع امل�شلي وذلك مبوجب ال�شيك رقم )000022( بقيمة 14.500 
درهم يف خالل مدة اق�شاها 30 يوم من تاريخه ، ويف حالة عدم االلتزام باملهلة القانونية ينذر 

املنذر اليه ب�شرورة اإخالء املحل وت�شليمه خايل من ال�شواغل. 
يلزم املنذر اليه بتقدمي فاتورة نهاية من هيئة مياه وكهرباء دبي. 

�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
 مذكرة �إعادة  �عالن �ملدعى عليه بالن�شر    

                     اىل املدعي عليه/ دايناميك لل�شيانة العامة واملقاوالت - �ض ذ م م   نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة 

2017/3/8   ال�شاعة 8.30  .

م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث ايام على االقل  باال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف و يف حال 

تخلفكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري )مع تق�شري مدة اعالن اجلل�شة(. 

ق�شم �لق�شايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

رقم الق�شية
512/2017/13

 598/2017/13

م
1
2

ا�شم املدعي
 �شلطان مبارك علي �شلطان 

مانوهار في�شوكاراما 

مبلغ املطالبة
15253 درهم + تذكرة العودة 
12002 درهم + تذكرة العودة

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
مذكرة �عادة �عالن بالن�شر

يف  �لدعوى 2016/1178  ��شتئناف مدين    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-عا�شق على علم الدين  جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�شتاأنف /ان�شري بدينهاري ماناتانتافيدا ابوبكر   قد ا�شتاأنف   
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم : 2015/1643 مدين جزئي -  وحددت 
لها جل�شه يوم االثنني   املوافق 2017/3/13   ال�شاعة 10.00 �شباحا 
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

مذكرة �عادة �عالن بالن�شر
يف  �لدعوى 2016/2189  ��شتئناف عمايل    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-ماركي للتجارة العامة - �ض ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /دينا عبد الكرمي كبي  قد ا�شتاأنف 
بتاريخ  جزئي  عمايل   2016/6322  : رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم 
2016/12/22    وحددت لها جل�شه يوم االحد  املوافق 2017/3/12   
ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�شي 
�شتجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  مي��ث��ل��ك��م  م���ن  او  ح�����ش��ورك��م 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/162  تنفيذ عمايل 
البناء جمهول  ام �شوليو�شنز لتجارة مواد  املنفذ �شده/1- جي بي  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/يو�شف �شعيب زنزريبارواال  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )74561.6( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )5421( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف �لدعوى رقم 2016/4320  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- ريب انرتنا�شيونال للمقاوالت جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/عني اهلل خ�شرت غالم  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10440( 
او خزينة املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )909(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
االجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

       �إعادة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/221  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-احمد م�شباح لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�شوعها  مب��ا ان امل��دع��ي / عظيم اخ��رت غ��الم ف��ري��د  ق��د 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   10200( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
 MB167581905AE/2016:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
مبكتب  ���ض   8.30 ال�شاعة   2017/3/21 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/972  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شركة حبيب لقطر ال�شيارات �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / ع�شمت اهلل خان مطبع اهلل خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   50640( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
وحددت   MB168268994AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
القا�شي لذا  ال�شاعة 8.30 �ض مبكتب  املوافق 2017/3/9  لها جل�شة يوم اخلمي�ض 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

�عالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف �لدعوى رقم 2016/2669 تنفيذ جتاري

اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- دامي��ون��د ك���ورب ل��ل��ك�����ش��ارات جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
علي  حممد  مديرها/علي  وميثلها  الهند�شية  دهبا�شي  التنفيذ/�شركة  طالب 
احلجز  مت  بانه  نعلنكم  الدهبا�شي   علي  حممد  علي  وميثله:حممد  الدهبا�شي 
الية ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  الهند�شية  الدهبا�شي  �شركة  ل��دى  اخلا�شة  ام��وال��ك��م   على 

)CATERPILLAR MODEL NUMBER 988 H( �شيول - اللون ا�شفر - 
وفاءا للمبلغ املطالب به وقدره )96150.10(درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ 

مفعوله قانونا - بناء على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ:2017/2/21.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف �لدعوى رقم 2016/2994 تنفيذ جتاري

قانونا  وميثلها  �����ض.ذ.م.م  التقنية  الهند�شية  اخل��دم��ات  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
م��دي��ره��ا/امي��ن ال��ه��ام��ي ع��ب��د ال�����روؤوف ج���ودة 2-امي����ن ال��ه��ام��ي ع��ب��د ال�����روؤوف جودة 
جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة نافكو لالنظمة الكهروميكانيكية 
ذ.م.م وميثلها قانونا مديرها جمعه ح�شني اخلطيب قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )216373( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
       �إعادة �إعالن بالن�شر

   فـي  �لدعوى 2017/170  جتاري جزئي
االقامة  حمل  جمهويل  ����ض.ذ.م.م  للديكور  فيتوت  اليمنت�ض    -1  / عليه  املدعي  اىل 
اجلرمن  ابراهيم  ا�شماعيل  وميثله:علي  ����ض.م.ح  البناء  مل��واد  دان��وب  امل��دع��ي/  ان  مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية  قد 
املحاماة والفائدة %12  مبلغ وقدره )147962.32( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  ال��ت��ام   ال�شداد  اال�شتحقاق وحتى  تاريخ  من 
اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.B.8 بالقاعة  �ض   8.30 ال�شاعة   2017/3/8
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

       �إعادة �إعالن بالن�شر
   فـي  �لدعوى 2015/49  عقاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- عمر جمال عاي�ض جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ افي�شني ابو 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بوقف اجراءات بيع  القا�شم داوري دهكردي قد 
الوحدة ال�شكنيه رقم:107 بقطعة ار�ض رقم:6 ور�شان الرابعة م�شروع اجلوزاء وببطالن 
اجراءات التنفيذ على الوحدة �شالفة الذكر وثبوت ملكية املدعي وا�شتحقاقه لهذه الوحده 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/3/7 
ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2016/2300  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- اومني�ض دوكيومنت �شوليو�شونز جي ال تي  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/اإي - هو�شتينج داتافورت منطقة حرة ذ.م.م وميثله:روكز جورج حبيقة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/2/9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/اإي - 
هو�شتينج داتافورت منطقة حرة ذ.م.م بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ )191834( 
درهم )مائة وواحد وت�شعون الف وثمامنائة واربعة وثالثون درهم( والفائدة القانونية بواقع 
9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف:2016/10/15 وحتى ال�شداد التام ف�شال عن الر�شوم 
وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت طلب النفاذ  . حكما مبثابة 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/408  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شركة االإحتاد للبناء واال�شتثمار - ذ م م جمهول 
تياجارام  كري�شنان  ج��وب��اال  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
وميثله : عبد اللطيف حممد اأبوبكر اأحمد احلمادي - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  املحكمة.   وعليه  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب   )730650(
االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/316  جتاري جزئي

�ض.ذ.م.م   واخلفيفه  الثقيله  بال�شاحنات  للنقل  ال�شفا  �شماء   -1  / عليه  املدعي  اىل 
�ض.ذ.م.م  البناء  م��واد  لتجارة  الرملي  املدعي/احلجر  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
وميثله:عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )13180( درهم والفوائد القانونية 
بواقع 9% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد والزامها بالر�شوم ومقابل اتعاب 
املحاماة مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة مع حفظ كافة احلقوق االخرى. 
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق  2017/3/7  ال�شاعة 9.00�ض مبكتب القا�شي 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2016/1984  جتاري جزئي 

بن  مال  �شريا  ري��از  ����ض.ذ.م.م وميثلها حممد  العامة  للتجارة  املدينة  بدر  عليه/1-  املدعي  اىل 
الدويل  التجاري  املدعي/البنك  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  لل�شركة  مدير  ب�شفته  عبداهلل 
�ض.م.ع وميثله:عبداحلكيم حبيب من�شور بن حرز نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
بتاريخ 2017/12/14  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/البنك التجاري الدويل �ض.م.ع بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للبنك املدعي مبلغ )اربعمائة و�شبعة ع�شر الف وت�شعمائة وثالثة ع�شر 
تاريخ  م��ن  �شنويا   %8.56 ب��واق��ع  الب�شيطة  القانونية  وال��ف��ائ��دة  فل�شا(  و�شبعني  وثمانية  دره��م 
اال�شتحقاق احلا�شل يف:2016/4/26 وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات ومببلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة  . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2016/824  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-احمد وليد رزق اهلل ابو علي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /  
بنك دبي اال�شالمي �ض.م.ع  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ اتفاقية 
االجارة املنتهية بالتملك مو�شوع الدعوى ومالحقها والزام املدعي عليه بت�شليم العقار 
مو�شوعها خاليا والغاء ا�شارة القيد العقاري وتكليف دائرة االرا�شي واالمالك لتنفيذ 
باداء مبلغ قدره )627.114( درهم للمدعي تعوي�شا والر�شوم  املدعي عليه  وال��زام  ذلك 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة 
Ch 1.B.8  لذا فاأنت  يوم االثنني املوافق 2017/3/6   ال�شاعة 11.00 �ض بالقاعة : 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2016/3096 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- القلعه القدميه لرتكيب اال�شقف املعلقه والنجاره - �ض 
ذ م م �شابقا وحاليا /القلعة القدمية لالعمال الداخلية - �ض ذ م م  جمهول 
التنفيذ/البيان لالغذية - �ض ذ م م وميثله :  حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  قد  البلو�شي   دروي�����ض حممد  اأم��ل خمي�ض 
املنفذ به وق��دره )132875( دره��م اىل  املبلغ  اع��اله والزامك بدفع  املذكورة 
االجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/31   تنفيذ جتاري  
���ض ذ م م وميثلها /ف��ه��د عبد  ال�����ش��رق االو���ش��ط  اىل املنفذ ���ش��ده/1- م��اك��ب��ريين 
الرحمن العمري - جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ال�شركة العربية 
لت�شنيع معدات الدواجن واملا�شية - ذ م م )اب�شيكو( وميثله : اأمل خمي�ض دروي�ض 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  -  قد  البلو�شي  حممد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )300428( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
 �عــــــــــالن بالن�شر          

اجلن�شية   االإم���ارات   - علي  ح�شني  ابراهيم  الرحمن  عبد  ال�شيد/  للجميع  معلوما  ليكن 
مقرها   -  567085  : رقم  رخ�شة  القرطا�شية(  لتجارة  )ال�شم�ض  املوؤ�ش�شة  مالك  وب�شفته 
ال�شيد/ نو�شاد على  البالغة 100% وذلك اىل  تنازل عن ح�شته  ، ويرغب يف  مدينة كلباء 

كونات باناكاتيل هندي اجلن�شية  
التعديالت : 

- تنازل �شاحب الرخ�شة الخر 
- تغيري ال�شكل القانوين من حمل فردي  اىل وكيل خدمات 

 وعمال بن�ض املادة )14(  فقرة )5(  من القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013م  يف �شان 
له حق االعرتا�ض  للعلم وعلى كل من  االع��الن  ه��ذا  ن�شر  اقت�شى  ال��ع��دل.  فقد  الكاتب 
على هذا االجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا 

االعالن واال�شت�شتكمل  االجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

حمكمة كلباء �الحتادية �البتد�ئية

  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
�د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
حمكمة كلباء  �الحتادية �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 334
بنجالدي�ض    - املنان  عبد  حممد  حق  تف�شل  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ حممد 
عمريت  التجارية  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  بنجالدي�ض   - احلق  تف�شل  حممد  الرحمن  �شادق 
ملقاوالت النجارة امل�شلحة - تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة جتارية رقم : 604787 - 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 336
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شاجو جو�شيف جو�شيف ، هندي  اجلن�شية يرغب يف 
ال�شيد/ �شابو ايجنا�شيو�ض   ، البالغة 100%  وذلك اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�شته 
ملقاوالت  الرائع  )البيع  امل�شماة  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  هندي   - هيرني  ايجنا�شيو�ض 
ال�شادرة  ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )732417(  باإمارة  تاأ�ش�شت  التك�شية واالر�شيات( 

من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة. 
تعديالت اخرى : ال يوجد. 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 335
اجلن�شية  اإماراتية    - ال�شويدي   خليفة  ثاين  خليفة  بدرية  ال�شيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ، ال�شيدة/ بخيت م�شلم مرزوق 
امل�شماة)مركز  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  اإماراتية   - جمعه  ربيع  غنيمة  وال�شيد/  اجلن�شية  -اإماراتي 
دائرة  ال�شادرة من  ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 572855  باإمارة  تاأ�ش�شب  لل�شيدات(  هي االجمل 
القانوين من موؤ�ش�شة فردية  ال�شكل  بال�شارقة  تعديالت اخرى : مت تغيري  التنمية االقت�شادية 

لي�شبح �شركة اعمال مهنية. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 337
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ علي حممود حممد كلبت املرزوقي ، اإماراتي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ خليل واقف 
ال�شيارات  مواقف  لتاأجري  االن�شاف  طريق  التجارية  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  افغاين  اهلل 

تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة جتارية رقم : 729748 
مت تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
 �عـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ خمي�ض �شامل احمد احلنطوبي 
، اجلن�شية : االإمارات ، ب�شفته وكيل ال�شيد/ عبيد عي�شى حممد النقبي وكيل ورثه �شيف عي�شى عبيد حممد 
النقبي مبوجب وكالة خا�شة املقيد بالرقم املت�شل�شل للمحرر SH20170104B87752 ال�شادر يف مكتب 
الكاتب العدل يف خورفكان بتاريخ 2017/1/5م  وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن )بيع( يف ح�شة ورثة 
العبايات  خلياطة  اللوؤلوؤية  بنت  التجاري  اال�شم  يف   95% بن�شبة  والبالغة  النقبي  حممد  عبيد  عي�شى  �شيف 
خورفكان  يف   االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ض   ، وال�شيل  العبايات  خياطة  الرخ�شة  ن�شاط   ، وال�شيل 
 ، بخورفكان  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  يف   2008/11/12 بتاريخ  ال�شادر   569835 رقم  مهنية  رخ�شة 
حمكمة  ل��دى  ال�����ش��ادر  القا�شر  م��ال  بيع  اإذن  �شط  مب��وج��ب   ، دره���م   36000 مبلغ  ع��ن  البيع  يقل  اال  على 
اإبراهيم احمد �شعيد اأحمد احلمودي -  2017/2/26 م اىل ال�شيد/  خورفكان االحتادية االبتدائية بتاريخ 
بالت�شديق على  �شيقوم  العدل يف مدينة خورفكان  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما    - االإم��ارات   : اجلن�شية 

توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن

�لكاتب �لعدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

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

�لكاتب �لعدل- خورفكان

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
  �إعالن �شطب قيد

الواليات   : )اجلن�شية   ، نيكول  اآن��د  م��وف��ات  ال�شادة/�شركة  ب��اأن  االقت�شاد  وزارة  تعلن 
املتحدة(  قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة ابوظبي )العنوان : �شارع 
بينونة - بناية �ض . انرتنا�شيونال كابيتال ، �ض ب : 113100 - �شارع بينونة - بناية : 
�شركة انرتنا�شيونال - ابوظبي ، �ض ب : 113100  واملقيدة حتت رقم )2986( يف �شجل 

ال�شركات االأجنبية بالوزارة.
التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رق��م  االحت���ادي  القانون  الأح��ك��ام  وتنفيذاً 
اإجراءات  دليل  اعتماد  �شان  يف  2010م  ل�شنة   )377( رق��م  ال���وزاري  وال��ق��رار  وتعديالته 

الرتخي�ض لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�شادة اأ�شحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف 

ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل
وزارة القت�شاد- ادارة الت�شجيل التجاري- �س.ب )901( ابوظبي

  �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �الإقت�شاد

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
د�ئرة �ملحاكم - �لكاتب �لعديل

�ملو�شوع /�إعالن بالن�شر     
�لرقم 2016/26438

اىل / طارق عبيد خمي�ض الزاهر ال�شميلي - اإمارات اجلن�شية 
اإمارة راأ�ض اخليمة - نزيل ال�شجن املركزي 

نرفق لكم ا�شل االإخطار املوجه اليكم من /اأ�شرف اأحمد �شوقي  علي ب�شفته وكيال عن ال�شيد/ 
بتاريخ   2013/5091 رق��م  العامة  ال��وك��ال��ة  مب��وج��ب   - اجلن�شية  اإم����ارات   - يو�شف  ع��ب��داهلل  خ��ال��د 
اإم��ارة راأ���ض اخليمة  - اجلزيرة احلمراء - بوكالة املحامي /  الت�شديق 2013/3/21  - عنوانه : 

اأ�شرف �شوقي وخليفة بن عمري
لذلك : فاإن املنذر ينذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد كامل قيمة املديونية املرت�شدة بذمته ، والتي تقدر 
مببلغ 23.000 درهم )ثالثة وع�شرون الف درهم( خالل ا�شبوع من تاريخ ا�شتالم هذا االنذار ، واال 
�شي�شطر املنذر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية التي حتمي حقوقه ، ومطالبته بكامل قيمة 
بواقع  القانونية  والفائدة  باملنذر  حاقت  التي  لال�شرار  اجلابرة  للتعوي�شات  باال�شافة  املديونية 

12% �شنويا من تاريخ ا�شتحقاق املبلغ باال�شافة للر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
 �ملخطر      

      حكومة  ر��س �خليمة �البتد�ئية
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم 2017/1185   

املنذر : ال�شيد/ موكول راج بهاتناغر ، هندي اجلن�شية ، يحمل جواز �شفر رقم )Z2037285( ، ميثله بالتوقيع ال�شيد/ 
 جورج توما�ض تاري برامبيل ، هندي اجلن�شية يحمل جوار �شفر رقم )2013/1/307239( بتاريخ )2013/11/28(

العنوان : ايب�شكو ذ م م م - جبل علي ال�شناعية 2 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة ، موبايل : 055-4724406
 املنذر اليه : حا�شبات  للنظم والتطوير ، رخ�شة رقم : 603645 ، ميثلها ال�شيد/ اديب حممد حممود غزال ، اردين اجلن�شية ، 
يحمل بطاقة هوية رقم )3-9427902-1976-784( ،  وعنوانه : )برج خليفة ، ار�ض رقم : 325 ، بلدية رقم :521-
"345، ا�شم املبنى : ذا مرتوبولي�ض تاور ، مكتب رقم : 1110 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة. موبايل : 050-3688449 
لذلك : ينذركم املنذر مبوجب هذا االنذار برغبته يف البيع والتنازل او اال�شتخدام اخلا�ض للعني املوؤجرة )مكتب رقم 1110، 
بناية ، ذا مرتوبولي�ض تاور ، الكائنة مبنطقة برج خليفة ، بدبي( والأجل ذلك يطلب منكم اإخالء العني املوؤجرة ليت�شنى له 
البيع او اال�شتخدام اخلا�ض ، ومبوجب ذلك مينحكم مهلة تبلغ مدة اثني ع�شر �شهرا تبداأ اإعتبارا من تاريخ 2017/2/1 
وتنتهي بتاريخ 2018/1/31 ، والتزامكم ب�شداد القيمة االيجارية املرت�شدة بذمتكم من تاريخ انتهاء عقد االيجار يف تاريخ 

املنذر.  اىل  وت�شليمها  ال�شقة  اإخالء  اليه  املنذر  على  ان  وحيث   ، التام  االخالء  حلظة  تنتهي  وحتى  2017/12/31م  

الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
يف  �لدعوى 2016/2720  جتاري جزئي

ال�شادة املدعي عليهم : حممد جمال الدين حممد زيدان ابو اجلود  
اأمام   / التجاري  ابوظبي  بنك  املدعي  قبل  ان هناك دعوى مرفوعة �شدكم من  مبا 
به  ال�شادر  احلكم  مبوجب  بالدعوى  م�شرفيا  خبريا  تعيينا  مت  اأونه  دبي  حماكم 
فاإننا ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة وذلك يوم االثنني  املوافق 2017/3/6 يف متام 
ال�شاعة الثانية ظهرا مبقر مكتبنا انرتا لال�شت�شارات املالية  وذلك بالعنوان التايل : 
دبي - حمي�شنة - �شارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 مقابل 
مركز كلداري لتعليم قيادة ال�شيارات وبذات البناية يوجد بنك دبي  التجاري تليفون 
: 042206899 ، فاك�ض : 042206877  - يرجى االطالع و اإح�شار كافة ما لديكم من 

م�شتندات واحلر�ض على احل�شور  يف املوعد اق�شاه. 
�خلبري �ملح�شابي و�مل�شريف  
 د.  علي ر��شد �لكيتوب 

 �إعـــــــــالن بالن�شـــــــر

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
يدعو م�شرح زايد للمواهب وال�شباب اع�شاء امل�شرح حل�شور اجتماع اجلمعية 
وامل�شرح  ال�شعبية  للفنون  ابوظبي  م�شرح  يف  �شيعقد  الذي  العادية  العمومية 
يوم  م�شاء   7.30 ال�شاعة  متام  يف  االن�شطة  ق�شم  االإمارات  تراث  نادي  مقابل 

الثالثاء  املوافق 2017/3/21 ملناق�شة االعمال التالية :
1- مناق�شة التقرير املايل مليزانية ال�شنوية لعام 2016 

2- مناق�شة التقرير ملجل�ض االإدارة مل�شرح زايد للمواهب وال�شباب  
3- مناق�شة املعوقات االإدارية واملالية مل�شرح زايد للمواهب وال�شباب 

4- مناق�شة اخلطة امل�شتقبلية 2017 مع االع�شاء جمل�ض االإدارة 
5- ال توجد انتخابات جمل�ض االإدارة لعدم مرور ثالثة �شنوات من االنتخاب 

ال�شابق ل�شنة 2016 
لال�شتف�شار : 050-5667668  - 2655562- 050

�إعـــــــــالن

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
يف  �لدعوى 2016/1633  جتاري كلي 

ال�شادة املدعي عليها : هوليداي هومز للعقارات 
حتية واحرتاما وبعد،،،

باال�شارة للمو�شوع اعاله وعطفا على قرار حمكمة دبي بتعييني خبريا ح�شابيا يف الدعوى 
ح�شوركم  يقت�شي   ، دبي  حمكمة  عن  ال�شادر  التمهيدي  احلكم  مبوجب  اعاله  املذكورة 
 - )دبي  من�شور  م�شعب  احل�شابي/  اخلبري  ومراجعة  لالجتماع  قانونا  ميثلكم  من  او 
اأمانة حما�شبون قانونيون - مكتب 212( - هاتف رقم  ال�شارقة -  القرهود - بناية بنك 
2868836-04 ، يوم االحد املوافق  2017/3/5 يف متام ال�شاعة العا�شرة والن�شف �شباحا ، 
وبخالف ذلك يكون موعد اق�شاه ع�شرة ايام من تاريخ ن�شر هذا االعالن وذلك لتقدمي 

كافة وجميع ما لديكم من اوراق م�شتندات بخ�شو�ض مو�شوع الدعوى.    
 �خلبري �ملح�شابي    
م�شعب من�شور         

 �أعمال �خلربة �حل�شابية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
�عالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده    

فى �لدعوى رقم  2016/72   بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �شي ال�شرق االو�شط املحدودة 

عنوانه : اإمارة دبي ، مكتب االإدارة ال�شرق االو�شط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب 66 دبي 
املنفذ �شده : م�شطفى �شبري �شبري علي 

 عنوانه :  اإمارة دبي ، مر�شى دبي ، جمريا بيت�ض ريزيدن�ض ، مبنى �شدف 8 ، ال�شقة ال بيه 01 ، الطابق ال بيه 01 ، دبي
انه يف يوم االربعاء  املوافق 2017/3/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
%20 من  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  االأ�شا�شي قبل دخول  الثمن 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  عبارة عن �شقة �شكنية - 
املنطقة : مر�شى دبي - رقم االر�ض : 172 - ا�شم املبنى : �شدف -8 رقم املبنى : -8 رقم العقار : -LP01 - رقم 

الطابق : LP01 - املقدرة قيمتها )4094372(  درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
 �عالن حكم بالن�شر

يف  �لدعوى رقم 2015/3509 م ج 
املرفوعة من املدعي / �شيف اهلل خان حممد عظيم 

اىل املدعي عليه / عبد الكرمي حممد عبداهلل - اأحمد �شادق اعجاز احمد باتي 
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري :- بف�شخ االتفاق املربم بني املدعي واملدعي عليه الثاين حول 
املركبة مو�شوع الدعوى واإعادة املتعاقدين اىل احلالة التي كانا عليها قبل التعاقد بالزام املدعي 
عليه الثاين برد املبلغ املدفوع له من املدعي وقدره )74.000( درهم - اربعة و�شبعون الف درهم 
- وعلى ان يعيد املدعي املركبة مو�شوع الدعوى والتي ما زالت بحوزته للمدعي عليه الثاين 
وعلى نحوها هو وارد باال�شباب ، والزمته بالفائدة القانونية بواقع 5% �شنويا على املبلغ املق�شي 
به اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى احلا�شل يف 2015/9/8 وحتى متام ال�شداد على ان ال تزيد 
الفائدة يف جمموعها عن املبلغ املق�شى به والزمته بالر�شوم وامل�شروفات ومبلغ خم�شمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات للمدعي،  حكما قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لالعالن ، وبوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم 

امل�شار اليه و�شتتخذ بحقكم االيجراءات القانونية لتنفيذه �شدكم
مكتب �إد�رة �لدعوى  

�المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

حمكمة �ل�شارقة �الحتادية �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

 �خطار دفع بالن�شر
يف �لق�شية �لتنفيذية رقم 2016/957 

اىل املحكوم عليه: كوربوريت بيزني�ض �شوليو�شون  ، العنوان : االإمارات راأ�ض اخليمة املنطقة احلرة - �شركة 
كوربوريت بيزني�ض �شولو�شون - 10559 ، الهاتف املتحرك : 971501466446+ 

�شركة كوربوبيت  راأ���ض اخليمة  االإم��ارات   : العنوان   ، ، فنزيال اجلن�شية  اإجلاندرا كينجالندر دي فل  تاميري 
بيزني�ض �شولو�شون املنطقة احلرة -  الهاتف املتحرك : 971501466446+ 

ق�شية  يف   2016/6/16 ب��ت��اري��خ   حكما  بحقك  ا���ش��درت  ق��د  اخليمة  راأ����ض  حمكمة  ب���اأن  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
)94/2016(  مدين جزئي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 210204.00 درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف. 

املحكوم له : ن�شاأت فرحان عو�ض �شهاونه  بوكالة املحاميني / حممد �شلمان وعبد الكرمي ا�شتيتية ، اجلن�شية 
املنطقة  البناء  ملقاوالت  �شركة احلمد   - نا�شيونال  ا�شباغ  راأ���ض اخليمة بجوار  االإم��ارات   : العنوان   ، االردن   :

ال�شناعية الثانية  00962  ، الهاتف املتحرك : 962529920655+ 
 ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله. 

مالحظات : ر�شم الفائدة غري م�شدد. 
فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل ويف حالة تخلفك عن 

ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك االجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم والر�شوم املرتتبة عليك
عن/ رئي�س ق�شم �لتنفيذ

      حكومة  ر��س �خليمة �البتد�ئية
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم 2017/1237 
املنذر: نور بنك )م�شاهمة عامة( - حاليا - بنك نور اال�شالمي �ض م ع �شابقا 

املنذر اليه : مرت�شى ن�شر اله كامليان   - جمهول حمل االقامة 
مت ابرام اتفاقية اجارة منتهية بنقل امللكية )اإجارة منتهية بالتملك( بني املنذر واملنذر اليه من اجل متويل 
الثنية  مبنطقة   )4( رق��م  �شارع  يف  والواقعة   ، مربع(  مرت   902.952( م�شاحتها  البالغ   ،  )31( رق��م  الفيال 
للموافقة  وفقا   ، دبي  اإم��ارة  يف   )394-2593 البلدية  2676-رق���م  رقم  االر���ض  على قطعة  )واملبنية  الرابعة 
ال�شادرة عن املنذر لتمويل العقار مو�شوع اتفاقية االجارة.  وحيث ان املنذر اليه قد اخفق يف �شداد الدفعات 
امل�شتحقة عليه.   لذلك يكلفكم املنذر نور بنك بتنفيذ التزامكم وت�شحيح اإخفاقكم مبوجب اتفاقية االجارة 
املنتهية بالتملك املوؤرخة خالل خ�شمة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االنذار �شندا الأحكام املادة )144( من 
التمويل وخطاب  التزاماته مبوجب طلب  تنفيذ  اليه يف  املنذر  اأخفق  ، ويف حال  املدنية  االج��راءات  قانون 
يوما  ع�شر  اخلم�شة  م��دة  خ��الل  عليه  امل�شتحقة  املبالغ  جميع  ت�شديد  بعدم  وذل��ك  الذكر  �شالفي  العر�ض 
املذكورة ، فان اتفاقية االجارة تعترب منتهية تلقائيا دون احلاجة اىل اأي اإخطار اأخر مبوجب �شروط اتفاقية 

االجارة �شالفة الذكر والقانون. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم 2016/1201       
املخطر : املحامي د. علي ا�شماعيل اجلرمن 

املخطر اليه : حممد علي ا�شماعيل العور - اإماراتي اجلن�شية
فان  املخطر يخطر املخطر اليه باعتزال الوكالة رقم  2016/1/73658 
امام الكاتب العدل حماكم دبي واعتبارها الغية من تاريخ ابالغه بها 
التاريخ  ذلك  منذ  الوكالة  تلك  تنتج عن  التي  الت�شرفات  كافة  وتكون 
غري منتجة الثارها القانونية ويف حكم العدم وذلك دون ثمة م�شوؤولية 

على املخطر بكافة انواعها وهذا للعم واالحاطة.     
�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

�إعالن بالن�شر
رقم 1171/2017       

املنذرة / فخر الدين للعقارات - موؤ�ش�شة فردية 
املنذر اليها : �شمارت كاتالي�شت ل�شبكات البيانات 

اإننا مبوجب هذا االنذار القانوين تنذر املنذرة ب�شرورة اخالء املكتب رقم 2106 الكائن 
بناية ليك �شنرتال - على قطعة االر�ض رقم 345-529    التجاري -  مبنطقة اخلليج 
249  - وت�شليمه اىل املنذرة خايل من ال�شواغل واال�شخا�ض مع اح�شار براءة ذمة من 
هيئة املياه والكهرباء وذلك بعد 30 يوم من تاريخ اعالن هذا االنذار وذلك لعدم قيام 
واملياه  الكهرباء  ذمة من هيئة  براءة  اح�شار  امل�شتحقة مع  االجرة  بدفع  اليها  املنذر 
املرجع  اىل  للجوء  م�شطرة  املنذرة  تكون  �شوف  واال  االخرى  الر�شوم  كافة  و�شداد 
حفظ  مع  وامل�شاريف  الر�شوم  كافة  وحتميلكم  حقوقها  لتح�شيل  املخت�ض  الق�شائي 

حق املنذرة بباقي الطلبات الالحقة. 
�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
�إعالن بالن�شر

رقم 2017/1242       
املنذر : موؤ�ش�شة البفتة العقارية - موؤ�ش�شة فردية 

املنذر اليهم : 1- نعيمه ح�شن غالب اجلن�شية : االإمارات  
2- �شركة : نور امل�شتقيم لل�شحن واملالحة - �ض ذ م م 

املو�شوع : يخطر املنذر / املنذر اليه ب�شداد االجرة امل�شتحقة عليه 
 ، ، وكامل م�شتحقات املنذر  خالل مدة 30 يوما من تاريخ الن�شر 
واال �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ االجراءات القانونية املتبعة يف هذا 

ال�شاأن ، مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية االخرى. 
�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
�إعالن بالن�شر

رقم 2016/1238
املنذر / فهد عبد ال�شالم حممد رفيع الرفيع، اإماراتي اجلن�شية 

حمرر  رقم  ا�شوال  م�شدقة  وكالة  مبوجب   - خلف  ح�شني  منذر  ال�شيد/  بالتوقيع  وميثله 
2014/1/132109 بتاريخ 2014/1/132109 - العنوان : دبي - �شارع ال�شيخ زايد - منطقة املركز 

التجاري االوىل - بناية برج ال�شالم - طابق 30 - الهاتف / 0503757326 
املنذر اليها/ يونيون اجين�شي�ض للتجارة العامة - �ض ذ م 

العنوان : جمهول العنوان ، هاتف :0528576666 
لذلك: ينذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد قيمة االيجار املتاأخر اخلا�ض بامل�شتودع رقم 6 الكائن يف 
منطقة ام الرمول على قطعة االر�ض رقم P264 وذلك مبوجب ال�شيك رقم )000556( بقيمة 
21.250 درهم يف خالل مدة اق�شاها 30 يوم من تاريخه ، ويف حالة عدم االلتزام باملهلة القانونية 

ينذر املنذر اليه ب�شرورة اإخالء املحل وت�شليمه خايل من ال�شواغل. 
يلزم املنذر اليه بتقدمي فاتورة نهاية من هيئة مياه وكهرباء دبي. 

�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

�إعالن بالن�شر
رقم 2017/1239

املنذر / فهد عبد ال�شالم حممد رفيع الرفيع، اإماراتي اجلن�شية 
حمرر  رقم  ا�شوال  م�شدقة  وكالة  مبوجب   - خلف  ح�شني  منذر  ال�شيد/  بالتوقيع  وميثله 
2014/1/132109 بتاريخ 2014/1/132109 - العنوان : دبي - �شارع ال�شيخ زايد - منطقة املركز 

التجاري االوىل - بناية برج ال�شالم - طابق 30 - الهاتف / 0503757326 
املنذر اليها/ ركاردو للتجارة -  ذ م م  

العنوان : جمهول العنوان ، هاتف :042261980
M1 مركز  املتاأخر اخلا�ض باملحل رقم  اليه ب�شرورة �شداد قيمة االيجار  املنذر  لذلك: ينذر 
ال�شالم للت�شوق ديرة نايف �شارع امل�شلي وذلك مبوجب ال�شيك رقم )000022( بقيمة 14.500 
درهم يف خالل مدة اق�شاها 30 يوم من تاريخه ، ويف حالة عدم االلتزام باملهلة القانونية ينذر 

املنذر اليه ب�شرورة اإخالء املحل وت�شليمه خايل من ال�شواغل. 
يلزم املنذر اليه بتقدمي فاتورة نهاية من هيئة مياه وكهرباء دبي. 

�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
 مذكرة �إعادة  �عالن �ملدعى عليه بالن�شر    

                     اىل املدعي عليه/ دايناميك لل�شيانة العامة واملقاوالت - �ض ذ م م   نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة 

2017/3/8   ال�شاعة 8.30  .

م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث ايام على االقل  باال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف و يف حال 

تخلفكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري )مع تق�شري مدة اعالن اجلل�شة(. 

ق�شم �لق�شايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

رقم الق�شية
512/2017/13

 598/2017/13

م
1
2

ا�شم املدعي
 �شلطان مبارك علي �شلطان 

مانوهار في�شوكاراما 

مبلغ املطالبة
15253 درهم + تذكرة العودة 
12002 درهم + تذكرة العودة

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
مذكرة �عادة �عالن بالن�شر

يف  �لدعوى 2016/1178  ��شتئناف مدين    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-عا�شق على علم الدين  جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�شتاأنف /ان�شري بدينهاري ماناتانتافيدا ابوبكر   قد ا�شتاأنف   
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم : 2015/1643 مدين جزئي -  وحددت 
لها جل�شه يوم االثنني   املوافق 2017/3/13   ال�شاعة 10.00 �شباحا 
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

مذكرة �عادة �عالن بالن�شر
يف  �لدعوى 2016/2189  ��شتئناف عمايل    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-ماركي للتجارة العامة - �ض ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /دينا عبد الكرمي كبي  قد ا�شتاأنف 
بتاريخ  جزئي  عمايل   2016/6322  : رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم 
2016/12/22    وحددت لها جل�شه يوم االحد  املوافق 2017/3/12   
ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�شي 
�شتجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  مي��ث��ل��ك��م  م���ن  او  ح�����ش��ورك��م 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
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�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2017/138  مدين  جزئي              

ان��ور  جمهول حمل  �شيخ حممد  / 1-حممد عاطف  عليه  املدعي  اىل 
ال�����ش��ي��ارات موؤ�ش�شة فردية  ل��ت��اأج��ري  امل��دع��ي/ ج��رن��ا���ض  االق��ام��ة مب��ا ان 
وميثلها / احمد نبي داد مبوجب وكالة م�شدقة  قد اأقام عليك الدعوى 
الفائدةوالر�شوم  مع  دره��م(   7200( وق��دره  املطالبة مببلغ  ومو�شوعها 
وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم االحد  املوافق  2017/3/12  ال�شاعة 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���ض   8.30
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2016/2062  مدين  جزئي              

حمل  جمهول  بالتقابل   عليه  املدعي  احل�شني   دروي�ض  عبداهلل  1-�شهيب   / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ ميثاق للتاأمني التكافلي �ض م ع - فرع دبي - املدعية بالتقابل وميثله 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد  ابراهيم اجلرمن  ا�شماعيل  علي   :
عليها تقابال )املدعية ا�شليا( بان توؤدي للمدعية بالتقابل مبلغا وقدره 101.850 درهم )مئة 
املطالبة  تاريخ  القانونية وقدرها 9% من  الفائدة  الف وثمامنائة وخم�شون درهم( مع  وواحد 
الق�شائية وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واجراء املقا�شة الق�شائية بني اي مبلغ قد 
ا�شليا يف دعواها  امل�شتحقة للمدعي عليها  ا�شليا يف دعواها اال�شلية واملبالغ  املدعية  به  يحكم 
املتقابلة.    وح��ددت لها جل�شة ي��وم االرب��ع��اء   امل��واف��ق  2017/3/8   ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/102  تنفيذ عقاري   
جمهول  ال��ع��ق��ارات   لتطوير  ان��رتن��ا���ش��ي��ون��ال  امل��ا���ش��ة  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ال�شادر  نعلنكم باحلكم  التنفيذ/ممتاز خان مالك    ان طالب  االقامة مبا  حمل 
يف الدعوى رقم 2015/27 عقاري كلي يوم الثالثاء  بتاريخ  2015/5/26 واملعدل 
 -1 وذل��ك  تنفيذيا  �شندا  باعتباره  عقاري   ا�شتئناف   217/2016 رقم  باال�شتئناف 
بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )638860( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى 
متام ال�شداد وت�شليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ 
املحكمة  التداعي.  وعليه فان  �شند  الوحدة  بانف�شاخ عقد  ن�شر هذا االع��الن  2- 
�شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2016/2983   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- خط الفريق الدارة املن�شاآت - �ض ذ م م جمهول 
بدر   : وميثله  علي  التنفيذ/اإمتياز  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
عبداهلل خمي�ض عبداهلل  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ به وقدره )274386( درهم اىل  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2016/3169   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- بدر �شامل عبداهلل حماد البلو�شي  جمهول حمل االقامة مبا 
التنفيذ/م�شرف ابوظبي اال�شالمي وميثله : حممد عي�شى �شلطان  ان طالب 
اع��اله وال��زام��ك بدفع  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  ال�شويدي  قد 
االئتمان  بطاقة  من  املرت�شد  عن  دره��م   )403849.60( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
وعن املرت�شد من �شراء اال�شهم بطريقة املرابحة  اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/182   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- ناجي حممود �شهاب الدين  2- �شركة �شي�شتم لالن�شاءات 
ال��دي��ن  4- �شيف رام  جمهويل حمل  - ���ض ذ م م  3- ف��ادي حممود �شهاب 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة نافكو لالنظمة الكهروميكانيكية - ذ 
م م   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )4314873.24( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2015/569   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- حممد ابراهيم حممد بن فار�ض  جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع وميثله : علي ا�شماعيل 
ابراهيم اجلرمن  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )97974.55( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة واال �شيتم بيع العقار املحجوز عليه عن طريق املزايدة.   وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2016/1967   تنفيذ مدين  
م  م  ذ  ���ض   - العامة  للتجارة   ال��ري��اع��ي  �شركة اخل��ط  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
وميثلها / علي جان حممد من�شوري  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/بنك ملي ايران وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي  قد اأقام 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )499769( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2016/2498 تنفيذ جتاري
جمهول  ����ض.ذ.م.م  انرتنا�شيونال  موفري�ض  ي��ورو  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ميجا �شتار ملواد التغليف �ض.ذ.م.م 
الدعوى  اأق����ام عليك  ق��د  امل��ط��وع  ومي��ث��ل��ه:ع��ب��دال��رح��م��ن ح�شن حم��م��د 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة    او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )57923.50(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف �لدعوى رقم 2016/1593 تنفيذ مدين

اىل املنفذ �شده/1- حممد فريد برويز حممود جمهول حمل االقامة 
وميثله:خمتار  بنجك  �شليمان  حممد  التنفيذ/ملي�ض  طالب  ان  مبا 
حممد باقر غريب قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
طالب  اىل  دره���م   )28881( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
�شتبا�شر االجراءات  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
  �عالن �مل�شتاأنف �شدها للح�شور
  �مام مدير �د�رة �لدعوى ن�شر� 

الدعوى اال�شتئنافية رقم )736( ل�شنة )2016( م  مدين عجمان 
�شادر بتاريخ 2016/10/31 م ، يف الق�شية رقم )361( ل�شنة )2016( م ا�شتئناف مدين كلي عجمان 

امل�شتاأنف : نوبل ريوربيز - �ض م ح 
امل�شتاأنف �شدها : كمران خان مع�شوم خان  

العنوان : ن�شرا   
انت مكلف باحل�شور امام مدير الدعوى يف حمكمة عجمان االحتادية اال�شتئنافية يوم االربعاء املوافق 
2017/3/1  ال�شاعة 9.40 �ض �شخ�شيا  او بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي كافة امل�شتندات خالل ع�شرة ايام  
من تاريخ ا�شتالم االعالن ومن �شمنها مذكرة جوابية على الدعوى اال�شتئنافية املرفوعة من امل�ش�تاأنف 

ويف حال عدم ح�شورك �شخ�شيا  او بوا�شطة وكيلك املعتمد فان اال�شتئناف �شي�شمع يف غيبتك.  
حرر االعالن يف  2017/2/15

مكتب �د�رة �لدعوى�ال�شتئنافية

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �الحتادية �ال�شتئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2017/7  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-عمر عبد اهلل را�شد  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ �شركة جا�شم �شيف لتاأجري ال�شيارات - �ض ذ م م وميثله : ابراهيم 
ح�شن ابراهيم املال   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليه مببلغ وقدره )202600 درهم( والر�شوم وامل�شاريف   وحددت 
لها جل�شة يوم اخلمي�ض   املوافق  2017/3/2  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�شور  Ch1.B.6 لذا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2017/258  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ابراهيم حممد دري��ايل  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ فرزاد عبداله نيك بور وميثله : ابراهيم ح�شن ابراهيم املال   قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )337575 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�����ش��داد ال��ت��ام.  وح���ددت لها جل�شة ي��وم االرب��ع��اء  امل��واف��ق  2017/3/1   
من  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.6 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2017/12  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-�شيبكو ليمتد  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
ال��دع��وى ومو�شوعها املطالبة بالزام  اأق���ام عليك  ���ض ذ م م    ق��د  ل��ي��وان - 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   10608862.05( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي 
و  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب 
االحد   ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  كفالة.   ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �شمول 
املوافق  2017/3/5  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
مذكرة �عالن بالن�شر

يف  �لدعوى 2017/1  ��شتئناف مدين    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-�شعيد اهلل خان �شريين جول خان  جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /اهلل خان جهان بخ�ض وميثله : بدر 
عبد اهلل خمي�ض عبد اهلل قد ا�شتاأنف   احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 
: 2015/1789 مدين جزئي   وحددت لها جل�شه يوم االثنني   املوافق 
 ch2.E.23 رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة     2017/3/13
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

       �عادة �عالن بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2016/2630  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- احمد يو�شف ح�شن علي جناحي  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ بنك دبي اال�شالمي  �ض م ع وميثله : عبد اهلل خمي�ض غريب الناخي اآل 
ي��وؤدي للمتنازع  بان  املتنازع �شده  ال��زام  اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها  علي   قد 
مبلغ وق��دره  349211 درهم مبا يعادل عدد 139684.4 كيلو جرام من ال�شكر وباأن 
يوؤدي مبلغ 69813 درهم والزام املتنازع �شده بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب احلاماة.   
بالقاعة  ال�شاعة 8.30 ���ض  امل��واف��ق  2017/3/6   ي��وم االث��ن��ني    وح���ددت لها جل�شة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

       �عادة �عالن بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2016/2928  جتاري جزئي              

ان  االق��ام��ة مب��ا  اليحيائي  جمهول حم��ل  �شعيد  �شامل  1-���ش��امل حمد   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/ بنك دبي اال�شالمي �ض م ع وميثله : عبد اهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي   قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  ب�شداد مبلغ وقدره )220.739.01 
ب�شداد مبلغ وقدره  ، والزمته  ال�شكر  درهم( مبا يعادل عدد )88.295.604(كليو جرام من 
)608 درهم( ، لي�شبح اجمايل املطالبة مبلغ وقدره )221.347.10 درهم( الزامه بالر�شوم 
امل��واف��ق  2017/3/5   ي��وم االح��د   امل��ح��ام��اة.   وح��ددت لها جل�شة  وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

       �عادة �عالن بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2017/184  جتاري كلي               

املدعي/  ان  االقامة مبا  فنت�شرز  جمهول حمل  1-�شاريوت   / عليه  املدعي  اىل 
طالل عبد اجلليل عبد اهلل احمد االن�شاري قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  
الئحة دعوى حل وت�شفية املوؤ�ش�شة املدعي عليها وتعيني م�شفي ق�شائي ملبا�شرة 
اعمال الت�شفية ب�شاأنها والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها 
 Ch1.C.15 جل�شة يوم االحد  املوافق  2017/3/12   ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
االأق��ل ويف حالة  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  او م�شتندات  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
       �عادة �عالن بالن�شر        

   يف  �لدعوى 2017/329  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-ري�شيهاء جون لوي�ض جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
اأقام عليك الدعوى  رومان فاديف وميثله : ي�شلم �شالح احمد ال�شعدي   قد 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )75.000 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف  والفائدة 9% من  2016/1/31  وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها 
 Ch2.D.19 جل�شة يوم االحد  املوافق  2017/3/5  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2016/2153  مدين جزئي              

ان  االق��ام��ة مب��ا  �شرامبكال  جم��ه��ول حم��ل  ابوبكر  ال�شالم  1-ع��ب��د   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
وميثله  ف��ردي��ة  موؤ�ش�شة   - وال��رق�����ض  املو�شيقي  لتعليم  بوينت  رفرن�ض  م��رك��ز  امل��دع��ي/ 
بالزام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ع��ب��داهلل    ب��در عبد اهلل خمي�ض   :
املدعي عليهما بالت�شامن بان ي�شددا للمدعية مبلغ )100000( درهم )مائة الف درهم( 
والفائدة  املخت�شة  احلكومية  جلهات  كغرامات  بذمتهما  بذمتهما  املرت�شد  املبلغ  قيمة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والزام املدعي عليهما بالر�شوم 
8.30 �ض  ال�شاعة  امل��واف��ق  2017/3/16   ي��وم اخلمي�ض   لها جل�شة  وح��ددت  وامل�شاريف. 
بالقاعة Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2016/1618  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�شعيد عبد امللك م�شطفى ح�شن اهلي  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله : علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن   
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام  املتنازع �شده ان يدفع للبنك املتنازع 
عن   %9 وق��دره��ا  التاأخريية  االرب���اح  اىل  باال�شافة  دره��م(   636.779.45( وق��دره  مبلغا 
التام  ال�شداد  وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  عليه  املدعي  ذم��ة  يف  امل�شتحق  املبلغ 
اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  كفالة  بدون  املعجل  بالنفاذ  ال�شادر  احلكم  و�شمول 
املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم االثنني   املوافق  2017/3/6   ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2016/1829  جتاري كلي               

- كومباين  جمهول  ات�ض  بي  اأم  بنكر جريماين جي  دبليو  1-اأو.   / املدعي عليه  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ موجنا�شا م د م �ض وميثله : �شامل ا�شماعيل فريوز املدفع 
احلارثي   قد اأقام عليك الدعوى واخر ومو�شوعها �شم ملف احلجز التحفظي رقم 
يوين  ال�شفينة  على  احلجز  وتثبيت  ب�شحة  احلكم  وا�شدار  الدعوى  مللف   2016/475
دوالر   403.855.31 مبلغ  ب���اأداء  والت�شامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  وال���زام  فورت�شنا 
امريكي وال��ر���ش��وم وامل�����ش��روف��ات وات��ع��اب امل��ح��ام��اة.   وح���ددت لها جل�شة ي��وم االثنني   
املوافق  2017/3/6 ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/391 تنفيذ جتاري  
القريبان   جمعه  خليفه  زوج��ه  ل��ورن��زو  ار  فاطمه  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني 
- �ض م ع وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�شني  قد اأقام عليك الدعوى 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة    او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )84810.50(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/237   تنفيذ جتاري  
 اىل املنفذ �شده/1- هما اأحمد عدنان لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م  
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/قا�شم ال�شعيد قا�شم  
والزامك بدفع  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )755770( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2016/8711  عمايل جزئي
االقامة  حم��ل  جم��ه��ول  والن�شخ  للطباعه  النيل  1-اب��ن��اء   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد  بوحاجه   �شناء   / املدعي  ان  مبا 
رقم  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره����م(   160000( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات 
ال�شكوى:MB166528041AE/2016 وحددت لها جل�شة يوم االثنني 
مكلف  فاأنت  لذا   ch.1.A.1 بالقاعة  �ض   8.30 ال�شاعة   2017/3/20 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/781  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دونر كباب م.د.م.�ض جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  اهلل  خ��ري  �شبلي  جو�شلني   : وميثله  ل���وان  وي  /ل��ي��م 
وتذكرة  درهم(   96.687.5( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
والفائدة %9  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  عودة مببلغ )3000 درهم( 
االثنني  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  ال��ت��ام   ال�شداد  اال�شتحقاق وحتى  ت��اري��خ  م��ن 
املوافق 2017/3/6 ال�شاعة 8.30 �ض مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2016/8724  عمايل جزئي
االقامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  انرتنا�شيونال  1-هندر�شون   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /ج�شلني انى روبريت�ض قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )1000  درهم(  مب�شتحقات عمالية وقدرها )218500 
والر�شوم وامل�شاريف . رقم ال�شكوى MB167549604AE/2016  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2017/3/20 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/266  عمايل جزئي

���ض.ذ.م.م جمهول حمل  الداخلي  ات�ض فيجن للت�شميم  ا�ض  اىل املدعي عليه / 1-ام 
االقامة مبا ان املدعي /حممد خري احمد ال�شليمان قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )60330 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف . رقم ال�شكوى mb167308803ae  وحددت لها جل�شة يوم 
فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.2:بالقاعة ال�شاعة 8.30 �ض  املوافق 2017/3/20  االثنني 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/1088  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جنمة عبا�ض لتجارة الزجاج �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ن��واب خ��ان  امل��دع��ي /�شعيد  ان  مب��ا 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   11555( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
  MB168642661AE/2017 ال�����ش��ك��وى  رق���م   . وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم 
مبكتب  ���ض   8.30 ال�شاعة   2017/3/9 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/615  عمايل جزئي

جمهول  الهند�شية  لال�شت�شارات  م�شطفى  رفعت  1-املهند�ض   / عليه  املدعي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /حممد ا�شماعيل بري حممد قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )40966 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB168036109AE ال�شكوى  رقم   . وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   3000(
مبكتب  ���ض   8.30 ال�شاعة   2017/3/9 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2016/7257  عمايل  جزئي 
�ض.ذ.م.م   العازلة  باملواد  واالن�����ش��اءات  االبنية  لتجهيز  العمرة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�شتها  ح��ك��م��ت  امل��ح��ك��م��ة  ب���ان  ن��ع��ل��ن��ك��م  االق���ام���ة  جم��ه��ول حم���ل 
2017/2/13  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/حممد عبدالرفيق عبدالكرمي بالزام 
املدعي عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )10936( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او 
قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها 
من  ذلك  عدا  ما  ورف�شت  فيها  ن�شيبه  من  املدعي  واعفت  امل�شروفات  من  باملنا�شب 
طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2016/7668  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- ايفر قرين للخدمات الفنية ���ض.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/2/7  يف الدعوى املذكورة 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعي  بالزام  اف�شر  ا�شغر مري  ل�شالح/علي  اع��اله 
)17.335( درهم )�شبعة ع�شر الف وثالثمائة وخم�شة وثالثون درهم( وتذكرة عودة 
اخر  عمل  �شاحب  ل��دى  بالعمل  التحق  قد  يكن  مل  ما  نقدا  مقابلها  او  عينا  ملوطنه 
عدا  ما  ورف�شت  منها  ن�شيبه  املدعي من  واعفت  امل�شروفات  باملنا�شب من  والزمتها 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2016/1720  جتاري  كلي 
االقامة  حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م   املعدنية  للرباميل  لينك  �شتار  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/1/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
مديرها/ وميثلها   - م.د.م.���ض  �شباليز  اند  �شريفي�شز  انتغراتيد  ل�شالح/�شتيالر  اع��اله 

�شابي احمد قري�شي بالزام املدعي عليها بان ترد للمدعية ا�شول ال�شيكات ارقام:000003 
بتاريخ:2016/6/29   000004 و  ب���ت���اري���خ:2016/6/28   000028 و  ب���ت���اري���خ:2016/6/16 
دبي  االم���ارات  بنك  على  وامل�شحوب  رق����م:000055  وال�شيك  امل�شرق  بنك  على  وامل�شحوبة 
الوطني ف�شال عن امل�شاريف والف درهم اتعاب حماماة  . حكما مبثابة احل�شوري قابال 
التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم  اليوم  لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  �لدعوى 2016/556  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- كورد امنل جورج - ب�شفته الكفيل ال�شخ�شي جمهول حمل االقامة مبا 
اأقام  اآل علي قد  ان املدعي/بنك دبي التجاري �ض.م.ع وميثله : عبداهلل خمي�ض غريب الناخي 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل والت�شامم فيما 
بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ )39.320.742/89( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من 
تاريخ:2017/2/4 وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل والزامهم الر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/3/9 ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2016/828  عقاري كلي

ان  االق��ام��ة مب��ا  �شينغ مالهوترا جمهول حم��ل  1-م��ان��ربي��ت   / امل��دع��ي عليه  اىل 
املدعي /  بنك دبي اال�شالمي �ض.م.ع  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها احلكم 
مببلغ  عليه  املدعي  وال���زام  ومالحقها  بالتملك  املنتهية  االج���ارة  اتفاقية  بف�شخ 
)1.980.000( درهم )مليون وت�شعمائة وثمانون الف درهما( والر�شوم وامل�شاريف 
االربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املعجل.  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  املحاماة  واتعاب 
املوافق 2017/3/8   ال�شاعة 11.00 �ض بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/401  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- حممد اليا�ض باجي هدايت اهلل  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/فيديرال موجال اجني�شن كمبني وميثله:�شيف �شعيد را�شد الغبار ال�شام�شي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )41553.07( 
والتعوي�ض عن اال�شرار املادية واالدبية الناجتة عن االعتداء على عالمتها التجارية 
مببلغ )200000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�شة يوم 
االربعاء املوافق  2017/3/1  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
       �إعادة �إعالن بالن�شر

   فـي  �لدعوى 2017/138  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  حافظ للو�شاطة التجارية ���ض.ذ.م.م 2- يافينغ �شني جمهويل 
را�شد  �شعيد  ات�����ض وميثله:�شيف  ب��ي  ام  او���ش��رام ج��ي  امل��دع��ي/  ان  االق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شام�شي  الغبار 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )353.990( وق��دره  مببلغ  والت�شامم  بالت�شامن 
املحاماة . وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2017/3/5 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch 2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف �لدعوى رقم 2017/102  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �شده/1- �شركة املا�شة انرتنا�شيونال لتطوير العقارات  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ممتاز خان مالك

نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2015/27 عقاري كلي يوم الثالثاء بتاريخ:2015/5/26 
واملعدل باال�شتئناف رقم:217/2016 ا�شتئناف عقاري ، باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك:

1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )638860( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام ال�شداد 
وت�شليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 

2-بانف�شاخ عقد الوحدة �شند التداعي .
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/166  عمايل جزئي
الب�شائع �ض.ذ.م.م  ف��اروق خلدمات حتميل وتفريغ  اىل املدعي عليه / 1-حممد عمر 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / يو�شف ح�شني مالك عي�شى  قد اأقام عليك الدعوى 
مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   6880( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
 MB166381911AE/2017:1000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى(
 ch1.A.5:وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2017/3/8 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

       �إعادة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2016/8381  عمايل جزئي

املدعي  ان  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  لل�شحن  املدعي عليه / 1-ويلكري  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  بهارجافان   �شونيل كومار  بهارجافان   /
مب�شتحقات عمالية وقدرها )46399 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb166343772ae  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
املوافق 2017/2/28 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2016/8796  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حبيب لتجارة املعادن �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / �شلمان ميهانغا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
والر�شوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   31136( وق��دره��ا  عمالية 
وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB167237566AE/2016 وحددت لها جل�شة 
يوم االثنني املوافق 2017/3/13 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�شور 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/662  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شمارت اك�شكلو�شف خلدمات احلرا�شة �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / علي �شري ار�شاد جاويد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   16940( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
 MB167748777AE/2017:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
مبكتب  ���ض   8.30 ال�شاعة   2017/3/9 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/151  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الدنيار خلدمات الفنية ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  بوزهوليبارامبيل   ج��وزي��ف  جني�شو   /
مب�شتحقات عمالية وقدرها )81798 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB167086029AE/2017 وحددت لها جل�شة يوم 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة �ض   8.30 ال�شاعة   2017/3/8 املوافق  االرب��ع��اء 
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور 
ف��اأن احلكم �شيكون  االأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�شوري ، مع تق�شري مدة االعالن لتلك اجلل�شة .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

       �إعادة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/183  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-رويل ل�شناعة ال�شناديق واالوعية اخل�شبية ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / كا�شف خان م�شكني خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها يطلب 
املدعي من عدالة املحكمة ت�شجيل الدعوى واعالن املدعي عليها ب�شورة من الئحتها واحلكم 
بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اجمايل )21370( درهم وتذكرة عودة بقيمة )2000 درهم( 
والزامها بالر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى العماليه :mb167202078ae  وحددت 
لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2017/3/8 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري ، مع تق�شري مدة االعالن لتلك اجلل�شة .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/789  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اوبال لالعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  �شاجيفان  اورام��ت��وروث��ي  /جيان  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )31274 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( 
جل�شة  لها  وح��ددت    mb168346601ae ال�شكوى  رقم   . وامل�شاريف  والر�شوم 
مكلف  فاأنت  لذا  القا�شي  مبكتب  �ض   8.30 ال�شاعة   2017/3/9 املوافق  اخلمي�ض  يوم 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/767  عمايل جزئي

االقامة  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  للخدمات  1-كاترينا   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  املدعي /حممد �شعيب م�شتاق احمد قد  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )80588 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 
  MB168899745AE/2016 درهم( والر�شوم وامل�شاريف . رقم ال�شكوى
مبكتب  ���ض   8.30 ال�شاعة   2017/3/9 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2016/8356  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- وحدة املعادن ال�شناعية لال�شغال املعدنية للمباين ذ.م.م - فرع دبي 
جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/1/30  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ر�شوان م�شطفى غالم م�شطفى بالزام املدعي عليها باأن 
توؤدي للمدعي مبلغ )40643( درهم )اربعون الفا و�شتمائة وثالثة واربعون درهم( وتذكرة 
العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �شاحب عمل 
املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا  امل�شروفات واعفت  باملنا�شب من  والزمتها  اخر 
ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2016/7381  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-احلمرا لتجاره اال�شماك الطازجه جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /احمد ر�شاد عبد العال عبدالعليم قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )16400 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
االثنني  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت   . املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف    والر�شوم  دره��م( 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���ض   8.30 ال�شاعة   2017/3/20 امل��واف��ق 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

الثالثاء   28   فبراير    2017  م   -   العـدد  11956  
Tuesday  28  February   2017  -  Issue No   11956



الثالثاء   28   فبراير    2017  م   -   العـدد  11956  
Tuesday  28  February   2017  -  Issue No   11956 37

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

  �عالن الئحة تنفيذ رقم 04/04512/2016/ جتاري    
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/04624/2016 جتاري - �يجار�ت بالن�شر

اىل املنفذ �شده: يو ات�ض ا�ض تريدرز - �ض ذ م م 
و�شودهري نظيم احمد �شودهري احمد - جمهول حمل االقامة   

 حيث تقدم طالب التنفيذ: عبد الواحد بن �شبيب العقارية )بن �شبيب العقارية �شابقا(
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي باالتي:

1- بالزام املدعي عليهما ان توؤدي للمدعية مبلغ )27.375 درهم( املتبقي من القيمة 
االيجارية حتى تاريخ  2016/4/30 

2- وال��زام املدعي عليها االوىل ب�شداد مبلغ 5000 درهم غرامة ارجت��اع ال�شيكات دون 
�شرف. 

3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
تاريخ  م��ن  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ االجراءات 

القانونية املنا�شب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

  �عالن الئحة تنفيذ رقم 04/05200/2016/ جتاري    
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/05404/2016 جتاري - �يجار�ت بالن�شر

اىل املنفذ �شده: داريا لتجارة ال�شاعات -  ذ م م - وح�شني جواد ظروفجيان مقدم
جمهول حمل االقامة   

 حيث تقدم طالب التنفيذ: عبد الواحد بن �شبيب العقارية )بن �شبيب العقارية �شابقا(
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي باالتي:

 1- الزام املدعي عليهما  بالت�شامن ان يوؤديا للمدعية مبلغ 8.524 درهم املبتقي من 
قيمة ال�شيك املرجتع ومبلغ 1.682 درهم قيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه ، االجمايل 

: 10.206 درهم
العامة لالقامة و�شوؤون  االإدارة  التحري من  الدعوى = 645 درهم + ر�شوم  3- ر�شوم 
االجانب = 120 درهم + ر�شوم وم�شاريف الن�شر = 890 درهم + ر�شوم التنفيذ = 145 

درهم )اإجمايل الر�شوم = 1800 درهم( 
4- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

تاريخ  م��ن  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ االجراءات 

القانونية املنا�شب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

  �عالن الئحة تنفيذ رقم 04/00556/2017/ جتاري    
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/08382/2016 جتاري - �يجار�ت بالن�شر

اىل املنفذ �شده : الر�شيف للتجارة العامة -  �ض ذ م م 
و�شوكت علي �شيخ حمي الدين - جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: عبد الواحد بن �شبيب العقارية )بن �شبيب العقارية �شابقا(  
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي باالتي:

من  االج���رة  ميثل  م��ا  دره���م   10.750 وق���دره  مبلغ  ب�����ش��داد  بالت�شامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام   -1
2016/3/15 ولغاية 2016/6/14 ، مع الزام املدعي عليها االوىل مببلغ 5419 ما ميثل بدل االيجار 

عن 2016/6/15 ولغاية 2016/7/30 
املرجتع و  ال�شيك  بواقع 2500 درهم غرامة  ال��واردة يف عقد االيجار  الغرامات  ب�شداد  الزامها   -2
2000 درهم غرامة فتح بالغ فال�شرطة ا�شتنادا للبند 8 من عقد االيجار ، مع الزامها ب�شداد 3000 

درهم حال رفع دعوى ايجارية ا�شتنادا للختم الوارد فواتري خلف العقد.
3- الزامها ب�شداد 362 درهم فواتري كهرباء.  

4- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من تاريخ الن�شر ويف حال 

امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ االجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

  �عالن الئحة تنفيذ رقم 04/05201/2016/ جتاري    
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/04629/2016 جتاري - �يجار�ت بالن�شر

اىل املنفذ �شده: توج ويل خلدمات تنظيف املباين وامل�شاكن - �ض ذ م م 
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: عبد الواحد بن �شبيب العقارية 
)بن �شبيب العقارية �شابقا(  

ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي باالتي:
1- الزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ 16.412 درهم كقيمة ايجارية عن املدة 

للفرتة من 2015/1/25 وحتى 2015/10/12 
2- الزام املدعي عليها غرامة ال�شيكات بقيمة 7500 درهم  

3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم 
من تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف 

يتم اتخاذ االجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

  �عالن الئحة تنفيذ رقم 04/00554/2017/ �شكني   
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/08264/2016 �شكني- �يجار�ت بالن�شر

اىل املنفذ �شده:  �شركة �شل�ض للبال�شتيك - �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  
جمهول حمل االقامة 

حيث تقدم طالب التنفيذ: عبد الواحد بن �شبيب العقارية )بن �شبيب العقارية �شابقا(   
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي باالتي:

واال�شخا�ض  ال�شواغل  من  خالية  وت�شليمها  العني  باإخالء   / عليها  املدعي  ال��زام   -1
وباالحالة التي كان عليها وقت التعاقد  

2- الزامها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 26.778 درهم بدل االيجار امل�شتحق للفرتة 
من 2016/4/30 وحتى 2016/11/12 وما ي�شتجد من تاريخ 2016/11/13  وحتى تاريخ 

االخالء الفعلي بواقع 39.744 درهم �شنويا 
3- الزامها بان توؤدي للمدعية مبلغ 3.000 درهم غرامة رفع الدعوى االيجارية .   

4- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
تاريخ  م��ن  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ االجراءات 

القانونية املنا�شب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

  �عالن الئحة تنفيذ رقم 04/00555/2017/ �شكني   
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/08136/2016 �شكني- �يجار�ت بالن�شر

اىل املنفذ �شده: بيتا لينك الجهزة القيا�ض والتحكم - ذ م م - فرع دبي 
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: عبد الواحد بن �شبيب العقارية )بن �شبيب العقارية �شابقا(  
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي باالتي:

1- الزام املدعي عليها / باخالء العني وت�شليمها خالية من ال�شواغل واال�شخا�ض وباحلالة 
التي كان عليها وقت التعاقد 

2- الزامها بان توؤدي للمدعية  مبلغ وقدره 23.143 درهم بدل االيجار امل�شتحق للفرتة من 
2016/3/10 وحتى 2016/10/8 وما ي�شتجد من تاريخ 2016/10/9 وحتى تاريخ االخالء 

الفعلي بواقع 39.675 درهم �شنويا 
وفتح  االيجارية  الدعوى  رف��ع  دره��م غرامة  للمدعية مبلغ 5.000  ت��وؤدي  ب��ان  الزامها   -3

البالغ لدى مركز ال�شرطة 
4- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

الن�شر  تاريخ  يوم من  بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ االج��راءات القانونية 

املنا�شب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

  �عالن الئحة تنفيذ رقم 04/05198/2016/ جتاري    
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/05371/2016 جتاري - �يجار�ت بالن�شر
اىل املنفذ �شده: يا�شر احمد حممد العامري - ونريمال �شينغ ايندر �شنيغ  

جمهول حمل االقامة   
 حيث تقدم طالب التنفيذ: عبد الواحد بن �شبيب العقارية )بن �شبيب العقارية �شابقا(

ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي باالتي:
1- بالزام املدعي عليهما بالت�شامن ان يوؤديا للمدعية مبلغ  10.500 درهم قيمة 
املدعي  ال��زام   -  2016/4/30 حتى  االيجارية  القيمة  متثل  والتي  املرجتع  ال�شيك 

عليه االول ان يوؤدي للمدعية مبلغ 4.833 درهم 
2- الزامه ب�شداد مبلغ 2.500 درهم غرامة ارجتاع ال�شيك

3- الزامه مببلغ 3.299 درهم قيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه   
4- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

من  ي���وم  ع�شر  خم�شة  خ���الل  احل��ك��م  ه���ذا  بتنفيذ  مكلفون  ان��ك��م  نعلمكم  ل��ذل��ك 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ 

االجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

  �عالن الئحة تنفيذ رقم 04/01087/2017 / جتاري    
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/08970/2016  جتاري - �يجار�ت بالن�شر

 اىل املنفذ �شده: �شنكمام لالنتاج االعالين - جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : ال�شويب للعقارات - �ض ذ م م 

وحمد عبد الكرمي ن�شر اهلل العارف     
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي باالتي:

1- باإخالء املاجور وت�شليمه خاليا من ال�شواغل مع الزام املدعي عليها
2- الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره 34650 درهم كقيمة ايجارية للفرتة من 
2016/6/15 وحتى 2016/11/14 وما ي�شتجد من اجر من تاريخ 2017/11/15 
وحتى االخالء التام بواقع اجرة �شنوية وقدرها 83160 درهم ، وبالزام املدعي 

عليها باإح�شار براءة الذمة من الكهرباء واملاء ، وبالر�شوم  امل�شروفات. 
3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

ي��وم من  ع�شر  خ��الل خم�شة  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ 

االجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
   �عالن ح�شور �مل�شتانف �شده  بالن�شر 
يف �ال�شتئناف  03/01559/2016 / �شكني  

 اىل امل�شتانف �شده : اإلرب�ض للعقارات - و ايرو�شوفت انرتنا�شيونال للتجارة - �ض ذ م م
مبا اأن امل�شتانف  : غاووتام للتجارة العامة - �ض ذ م م 

قد اأقام �شدكم اال�شئناف  03/01559/2016/ �شكني  امام املركز بطلب بالتايل : 
الغاء احلكم امل�شتاأنف والق�شاء جمددا - يف ال�شكل قبول اال�شتئناف �شكال للتقرير 
بف�شخ  جم��ددا  والق�شاء  امل�شتاأنف  احلكم  ال��غ��اء  املو�شوع  يف  القانوين  امليعاد  يف  ب��ه 
الثانية  �شدها  امل�شتاأنف  تعر�ض  ومنع  االيجار  �شيكات  �شرف  ووق��ف  االيجار  عقد 
للم�شتاأنفة يف االنتفاع وتلتم�ض امل�شتاأنفة ندب خبري او مامور تنفيذ لالنتقال اىل 

العني لبيان ان امل�شتاأنفة ال ت�شغل العني. 
مطالبة مالية  - الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى.  

املوافق  االرب��ع��اء   يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
االوىل(  اال�شتئنافية  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام���ام   3.30 ال�شاعة   2017/3/1
بالدائرة اال�شتئنافية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى، 
وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات. يتم ا�شدار هذه الوثيقة 

الكرتونيا وال تتطلب اي ختم اوتوقيع

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
     �عالن ح�شور �ملدعي عليه بالن�شر 
يف �لدعوى 02/01181/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : عادل �شميم لنقل املواد بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة - �ض ذ م م 
مبا اأن املدعي : احمد علي ح�شن الزرعوين   

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/01181/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليها ب�شداد بدل االيجار من تاريخ 2017/2/7 حتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع 

اجرة �شنوية قدرها 40000 
اإخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد االجرة للماجور للفرتة من 2015/5/10 وحتى 2016/11/7 فرت�شد 

بذمته مبلغ 61000 درهم وميتنع عن �شداده رغم اإخطاره بال�شداد او االخالء يف 2016/12/14 
يف  االي��ج��ار  عقد  انتهاء  بعد  م��ن  للفرتة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  امل��دع��ي  بذمة  تر�شد  ان��ه   - مالية  مطالبة 

2015/11/7 وحتى 2017/12/7 ورغم اخطاره يف 2016/12/14 ميتنع عن ال�شداد. 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �شيكني مببلغ )20000( بواقع 10000 االف درهم عن كل �شيك كقيمة 

ايجارية وتبني عدم وجود ر�شيد له وميتنع عن �شداد مقابلة
 مطالبة مالية - ان العقد ت�شمن الن�ض على غرامة ارتداد كل �شيك مبلغ )500( وقد ارتد عدد )2( �شيك دون �شرف
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهري املاأجور من تلك 

االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

امام  3.00م  ال�شاعة    2017/3/5 املوافق  االحد  يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
لنظر  االإيجارية  املنازعات  ف�ض  مركز  مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  ال�شابعة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة 
الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
     �عالن ح�شور �ملدعي عليه بالن�شر 
يف �لدعوى 02/00638/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : �شركة ابراهيم قا�شم خلدمات تنظيف املباين - �ض ذ م م  
مبا اأن املدعي : احمد علي ح�شن الزرعوين   

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/00638/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليها ب�شداد ما ي�شتجد من بدل االيجار من تاريخ 2017/1/15 حتى 

تاريخ االخالء الفعلي
وحتى   2015/11/15 من  للفرتة  للماجور  االج��رة  �شداد  عن  ميتنع  عليه  املدعي  ان   - عقار  اإخ��الء 
2017/1/15 فرت�شد بذمته مبلغ 54750 درهم وميتنع عن �شداده رغم اإخطاره بال�شداد او االخالء 

يف 2016/12/14 
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من بعد نهاية العقد يف 

2016/8/9 وحتى 2017/1/15 ورغم اخطاره يف 2016/12/14 ميتنع عن ال�شداد. 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له 3 �شيكات مببلغ )33750( كقيمة ايجارية عن الدفعة الثانية 

والثالثة والرابعة من اق�شاط العقدة وتبني عدم وجود ر�شيد لهم وميتنع عن �شداد مقابلهم 
ارت��د عدد  ارت��داد كل �شيك مبلغ )500( وقد  الن�ض على غرامة  العقد ت�شمن  ان  مطالبة مالية - 

)3( �شيك دون �شرف
الكهرباء واملياه والبد من تطهري  ا�شتهالك  امللزم بقيمة  امل�شتاجر هو  ان  بت�شليم م�شتندات -  ال��زام 

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

ال�شاعة  املوافق 2017/3/5   بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم االحد  الق�شائية اعالنكم  اللجنة  وقررت 
ف�ض  مركز  مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  ال�شابعة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  3.00م 
املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر . 

فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
   �عالن حكم بالن�شر 

يف �لدعوى  رقم : 02/00578/2017 جتاري ل�شنة 2017 �يجار�ت  
املنظورة امام الدائرة الق�شائية االبتدائية اللجنة العا�شرة 

املحكوم عليه املطلوب اعالنه : الكفاءة ملقاوالت البناء -  �ض ذ م م 
هاتف رقم : 0509108557 - 0551099206 

نعلمكم بان اللجنة الق�شائية االبتدائية باملركز حكمت بجل�شتها 21 فرباير 2017 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�شالح / ال�شيخ في�شل بن خليفة ال ثاين 

حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : - 
 -بالزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها للمدعي خالية من ال�شواغل واال�شخا�ض

-بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 55.833 درهم متاأخرات االجرة من 2016/4/15 
االخالء  تاريخ  وحتى   2017/2/15 من  ايجارية  قيمة  من  ي�شتجد  وم��ا   2017/2/14 وحتى 

الفعلي بواقع مبلغ 67.000 درهم كاأجرة �شنوية 
وبالزامها  باملنا�شب من الر�شوم وامل�شاريف ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات. 

وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم حاكم دبي 
وتلي علنا مبثابة احل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا 

االإعالن واإال �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
   �عالن حكم بالن�شر 

يف �لدعوى  02/00587/2017 �شكني ل�شنة 2017 �إيجار�ت    
اىل املحكوم عليه : اخلتال وحمي الدين للتجارة - �ض ذ م م 

جمهول حمل االقامة  
نعلمكم بان اللجنة الق�شائية االإبتدائية باملركز حكمت بجل�شتها 2017/2/21 يف الدعوى 

املذكورة اعاله  ل�شالح /عبد الواحد بن �شبيب العقارية 
حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري :  

واال�شخا�ض  ال�شواغل  من  خالية  وت�شليمها  العني  باإخالء  عليها/  املدعي  ال��زام   : اوال 
وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد. 

امل�شتحق  ب��دل االي��ج��ار  ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق���دره  7.370 دره��م  ب��ان  الزامها   : ثانيا 
للفرتة من 2016/11/10 وحتى 2017/1/16 وما ي�شتجد من تاريخ 2017/1/17 وحتى 

تاريخ االخالء الفعلي
ثالثا : الزامها بتقدمي �شهادة براءة ذمة عن خدمات الكهرباء واملياه

رابعا  الزامها باملن�شاب من ر�شوم وم�شاريف الدعوى ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات. 
وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ 

ن�شر هذا االإعالن واإال �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
    �إعادة  �عالن ح�شور �ملدعي عليه بالن�شر 

يف �لدعوى 02/00940/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : هرييتيج هايجني ل�شناعة وجتارة املناديل واملنا�شف الورقية - �ض ذ م م   - وجيم�ض ماندوزانا 

مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �شبيب العقارية - بن �شبيب العقارية �شابقا   
قد اأقام �شدكم الدعوى 02/00940/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

اخالء عقار - ان املدعي عليهما ميتنعا عن �شداد االجرة للماجور للفرتة من 2016/10/31 وحتى 2017/1/14 فرت�شد 
 بذمتهما مبلغ 41.096 درهم وميتنعا عن �شداده رغم اخطارهما بال�شداد او االخالء يف 2016/12/10 عن طريق الن�شر 
مطالبة مالية- انه تر�شد بذمة املدعي عليهما مبلغ )41.096 درهم ( كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/10/31 وحتى 

2017/1/14 ورغم اخطارهما يف 2016/12/10 عن طريق الن�شر ميتنعا عن ال�شداد
كقيمة  دره��م   50.000 2016/8/15 مببلغ  بتاريخ   100155 رقم  �شيك  لهما  عليهما حرر  املدعي  ان   - مالية  مطالبة 

ايجارية وتبني عدم وجود ر�شيد لهما وميتنعا عن �شداد مقابلة
ع��دد )واحد(  ارت��د  وق  دره��م(  �شيك مبلغ )2500  ارت��داد كل  الن�ض على غرامة  العقد ت�شمن  ان   - مطالبة مالية 
ب��الغ وق��د مت فتح بالغ  البند رق��م 8 بظهر العقد( واي�شا مبلغ 2000 دره��م يف ح��ال فتح  �شيك دون �شرف )ح�شب 

رقم )23227/2016( 
 مطالبة مالية - الزام املدعي عليها بغرامة رفع دعوى ايجارية 3000 درهم )ح�شب ال�شرط اخلا�ض والبارز يف ظهر العقد(
مطالبة مالية - ان العقد ت�شمن الن�ض )ال�شرط اخلا�ض والبارز يف ظهر العقد( على غرامة 500 درهم عن كل يوم لعدم 
تقدم املدعي عليها لتجديد العقد عند انتهائة وان العقد قد انتهي يف 2016/10/31 عن �شهر  واحد مببلغ )15000 درهم( 
 وما ي�شتجد حتى االخالء التام وحيث ان املدعي عليها مل تقم بتجديده رغم اخطارها 2016/12/10 عن طريق الن�شر.
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهري املاأجور من تلك 
 االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به. والزامها بدفع ما ت�شدده املدعية عنها عند االخالء التام لهيئة كهرباء ومياه دبي

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
3.00م  ال�شاعة   2017/3/5 املوافق  االح��د  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  اإع���ادة   الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
امام اللجنة الق�شائية )اللجنة ال�شابعة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات االإيجارية لنظر 
الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
     �عالن ح�شور �ملدعي عليه بالن�شر 
يف �لدعوى 02/01356/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه :  اك�ض بي ار او للتجارة العامة - �ض ذ م م 
مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �شبيب العقارية - بن �شبيب العقارية �شابقا   

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/01356/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - وما ي�شتجد من ايجار حتى االخالء التام 

اخالء عقار - ان املدعي عليها متتنع عن �شداد االجرة للماجور للفرتة من 2016/12/9 وحتى 2017/2/9 فرت�شد 
بذمتهما مبلغ 6.115 درهم ومتتنع عن �شداده رغم اخطارها بال�شداد او االخالء يف 2017/1/22 عن طريق الن�شر 

مطالبة مالية- انه تر�شد بذمة املدعي عليها مبلغ )6.115 درهم ( كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/12/9 وحتى 
2017/2/9 ورغم اخطارها يف 2017/1/22 عن طريق الن�شر متتنع عن ال�شداد

مطالبة مالية - ان املدعي عليها حرر لها �شيكني االول  رقم 135 بتاريخ 2016/6/15 بقيمة 9.000 درهم والثاين 
رقم 136 بتاريخ 2016/9/15 بقيمة 9.000 درهم جمموعهم )18.000 درهم( كقيمة ايجارية وتبني عد وجود ر�شيد 

لهما ومتتنع عن �شداد مقابلهم. 
مطالبة مالية - ان العقد ت�شمن الن�ض على غرامة ارتداد كل �شيك مبلغ )2500 درهم( وقد ارتد عدد )2( �شيك دون 
�شرف ح�شب )ال�شرط رقم 8 بظهر العقد( لل�شيكني رقمي )135.136( مببلغ )5000 درهم( واي�شا مبلغ 2000 درهم 

يف حال فتح بالغ وقد مت فتح بالغ رقم )10821/2016(  
 مطالبة مالية - الزام املدعي عليها بغرامة رفع دعوى ايجارية 3000 درهم )ح�شب ال�شرط اخلا�ض والبارز يف ظهر العقد(
العقد( على غرامة 500 درهم عن كل  والبارز يف ظهر  الن�ض )ال�شرط اخلا�ض  العقد ت�شمن  ان   - مطالبة مالية 
يوم لعدم تقدم املدعي عليها لتجديد العقد عند انتهائة وان العقد قد انتهي يف 2016/12/9 عن �شهر  واحد مببلغ 
)15000 درهم( وما ي�شتجد حتى االخالء التام وحيث ان املدعي عليها مل تقم بتجديده رغم اخطارها 2017/1/22                         
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهري املاأجور من تلك 
 االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به. والزامها بدفع ما ت�شدده املدعية عنها عند االخالء التام لهيئة كهرباء ومياه دبي

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم االحد املوافق 2017/3/5  ال�شاعة 3.00م امام اللجنة 
الق�شائية )اللجنة االوىل( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما 

لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
    �إعادة  �عالن ح�شور �ملدعي عليه بالن�شر 

يف �لدعوى 02/00840/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : خالد دالجي لتجارة املواد الغذائية وامل�شروبات - �ض ذ م م

مبا اأن املدعي : �شركة دهما للتجارة - ذ م م   
 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/00840/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - وما ي�شتجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2017/1/25 وحتى االخالء التام. 

للفرتة من 2016/10/24  للماأجور  االأج��رة  �شداد  املدعى عليه ميتنع عن  ان   - اخ��الء عقار 
وحتى 2017/1/24 فرت�شد بذمته مبلغ 6320 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد 

او االإخالء يف 2016/11/30    
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/10/24 

وحتى 2017/1/24 و رغم اخطاره بالن�شر يف 2016/11/30  ميتنع عن ال�شداد.
الكهرباء واملياه والبد من  ا�شتهالك  امللزم بقيمة  امل�شتاجر هو  ان  الزام بت�شليم م�شتندات - 

تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اإعادة اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم االحد املوافق 2017/3/5 
ال�شاعة 3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر 
اىل ثالثة  امل�شافة  بتق�شري مدة  اأم��ر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  مركز ف�ض 
اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من  فاأنت مكلف باحل�شور   . الن�شر  تاريخ  اي��ام من 

دفاع وم�شتندات 

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   

  �عالن الئحة تنفيذ رقم 04/05691/2016 / �شكني   
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/06431/2016  �شكني- �يجار�ت بالن�شر

اىل املنفذ �شده: احمد حممد �شيبان املهريي
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: بيج�ض - �ض ذ م م    
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي باالتي:

الدعوى  �شند  االيجار  بتجديد عقد  املدعي عليه  بالزام   - 1-اوال 
والذي ينتهي يف 2016/8/13 ببدل ايجار مقداره 38000 مع باقي 

�شروط العقد ال�شابقة . 
2- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر 
يوم من تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة 

املبينة �شوف يتم اتخاذ االجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه.
 �د�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
     �إعادة �عالن ح�شور �ملدعي عليه بالن�شر 

يف �لدعوى 02/01442/2017/ جتاري 
اىل املدعى عليه : احمد حممد �شيبان املهريي 

مبا اأن املدعي : خمزن بيك العام   
اأقام �شدكم الدعوى 02/01442/2017/جت���اري ايجارات امام املركز  قد 

بطلب الزامكم بالتايل
جتديد عقد ايجار - ان املدعي عليه ميتنع عن جتديد العقد بدون مربر 

قانونا رغم انتهائه يف 2017/1/31 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اع��الن��ك��م  اإع����ادة   الق�شائية  اللجنة  وق���ررت 
الق�شائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�شاعة    2017/3/6 املوافق  االثنني   يوم 
)اللجنة الثانية( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات 
االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام 
من تاريخ الن�شر.  فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما 

لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
     �إعادة �عالن ح�شور �ملدعي عليه بالن�شر 

يف �لدعوى 02/01198/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : احمد حممد �شيبان املهريي 

 مبا اأن املدعي : خمزن بيك العام   
اأق��ام �شدكم الدعوى 02/01198/2017/جت�����اري اي��ج��ارات ام��ام املركز  قد 

بطلب الزامكم بالتايل
جتديد عقد ايجار - ان املدعي عليه ميتنع عن جتديد العقد بدون مربر 

قانونا رغم انتهائه يف 2017/1/31 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اإعادة اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم االحد 
املوافق 2017/3/5  ال�شاعة 3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة العا�شرة( 
بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات االإيجارية لنظر 
الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر 
. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع 

وم�شتندات

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
     �إعادة �عالن ح�شور �ملدعي عليه بالن�شر 

يف �لدعوى 02/00491/2017 / �شكني  
اىل املدعى عليه : جيفري برين ا�شيلي�شتاين - وناتا�شا اجنيال ا�شيلي�شتاين  

مبا اأن املدعي : جهاد اني�ض ح�شن عبا�ض    
 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/00491/2017 /�شكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
-مطالبة مالية - الزام املدعي عليه املوؤجر برد املبلغ للمدعية عن قيمة ر�شوم تو�شيل خدمة 

الكهرباء للفيال والتي قامت ب�شدادها وان املوؤجر هو امللزم امللزم بها. 
-مطالبة مالية - الزام املدعي عليه املوؤجر برد املبلغ للمدعية عن قيمة ان�شاء حديقة بالفيال 

باالتفاق مع املدعي عليه 
 - مطالبة مالية - الزام املدعي عليه املوؤجر برد املبلغ للمدعية عن قيمة 6 ا�شهر االيجار املدفوع م�شبقا
ف�شخ عقد ايجار �شاري - انها ا�شتاأجرت من املدعي عليه املاأجور املبني �شلفا وترغب يف ف�شخ 
العقد قبل انتهاء املدة لال�شباب االتية : حيث ان الفيال حتتاج اىل الكثري من اعمال ال�شيانة 

وال ت�شلح لال�شتخدام وبها ا�شرار كثرية 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اإعادة اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم االحد املوافق 2017/3/5  
ال�شاعة 3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة العا�شرة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر 
مركز ف�ض املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام 
دفاع  لديكم من  ما  وتقدمي  قانونا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف   . الن�شر  تاريخ  من 

وم�شتندات

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية
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خال فعاليات يومه الأول يف جزيرة العلم بال�شارقة

ال�سارقة ت�سهد انطالق امللتقى االإماراتي حلقوق الن�سخ 2017
بدور �لقا�شمي تدعو لتاأ�شي�س مركز الإد�رة حقوق �لن�شخ يف �لدولة

نظمها معهد ال�شارقة للراث

متحدثون يف ندوة فكرية يتناولون جتليات الرتاث الثقايف يف كتابات �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة
اجلل�شة الأوىل

يف  الثقايف  ل��ل��رتاث  ال��ع��ام  االإط���ار  االأوىل،  اجلل�شة  ناق�شت 
واخلطط  ال�شيا�شات  ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة 
جتليات  مظاهر  الثانية،  اجلل�شة  تناولت  بينما  والربامج، 

الرتاث الثقايف يف كتابات �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة.  
امل�شلم،  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة  االأوىل،  اجلل�شة  يف  وحت���دث 
االأمني  �شليبي،  بو  وماجد  للرتاث،  ال�شارقة  معهد  رئي�ض 
يو�شف  والدكتور  ال�شارقة،  يف  االإ�شالمي  للمنتدى  العام 
دارة  امل�شت�شار يف  القا�شمي،  ملن�شورات  العام  املدير  عيدابي، 
واأدارها  اخلليجية،  للدرا�شات  القا�شمي  �شلطان  الدكتور 
ال��دك��ت��ور ���ش��ال��ح ه���وي���دي، م��دي��ر حت��ري��ر جم��ل��ة امل����وروث، 
فيما حتدث يف اجلل�شة الثانية، مدير فرع معهد ال�شارقة 
للرتاث يف كلباء، الدكتور �شعيد احلداد، وامل�شت�شار يف دائرة 
املوارد الب�شرية بحكومة ال�شارقة، الدكتور من�شور جا�شم 
�شالح  الدكتور  امل��وروث،  جملة  حترير  ومدير  ال�شام�شي، 
يف  الثقافية  ال�شوؤون  ق�شم  رئي�ض  اجلل�شة  واأدار  ه��وي��دي، 

املعهد، الدكتور مّن�ي بونعامة.  
عن�شراً  ي�شّكل  ال��رتاث  اأن  على  الندوة  يف  امل�شاركون  واأك��د 
جوهرياً يف روؤية �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، ويف فكره 
وتوجيهاته  ���ش��م��وه  ت��وّج��ه��ات  يف  ذل���ك  ويتجلى  وك��ت��اب��ات��ه، 
االأن�شطة  ودع��م  ورع��اي��ة  ل��ل��رتاث،  ال�شارقة  معهد  باإن�شاء 
املجتمع  وع��ي  ب��ل��ورة  يف  ت�شهم  التي  الرتاثية  والفعاليات 
واإذكاء  مواهبهم  وتنمية  والن�ضء  االأطفال  مدارك  و�شقل 
روح الهوية واالنتماء يف نفو�شهم من خالل ربطهم برتاث 
ب��ال��رتاث يف  �شموه  ع��الق��ة  تتجلى  كما  واالأج�����داد،  االآب����اء 
من  الكثري  فيها  �شرد  التي  واالأدب��ي��ة،  التاريخية  كتاباته 

املظاهر الرتاثية يف االإمارات.
رئي�ض  امل�شلم،  العزيز  عبد  �شعادة  حت��دث  التفا�شيل،  ويف 
القدمية عند  ال�شارقة  ذاك��رة  ال�شارقة للرتاث، عن  معهد 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، 
الف��ت��اً اإىل اأن ���ش��م��وه ع��م��ل م��ن��ذ ال��ب��داي��ات ع��ل��ى ج��م��ع كل 
اأثبت من خالل  ال�شارقة، حيث  ِذك��ر  تثبت  التي  اخلرائط 
ال�����ش��ارق��ة كتجمع ح�����ش��اري واج��ت��م��اع��ي هي  اأن  اخل��رائ��ط 
االأول على م�شتوى املنطقة فيما ُذكر بتلك اخلرائط منذ 

القرن ال�شاد�ض ع�شر على االأقل.
احل�شري  التخطيط  م��و���ش��وع  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  رك���ز  وت���اب���ع: 
لل�شارقة، وذكر كثري من تفا�شيل املدينة القدمية، والكثري 
من مالمح املدينة القدمية، خالل القرنني الثامن ع�شر 
الكثري من عمليات الرتميم  اأن  اإىل  والتا�شع ع�شر، ولفت 
وذكره  جمعه  م��ا  ع��ل��ى  ا���ش��ت��ن��دت  ال�����ش��ارق��ة  يف  وتفا�شيلها 
ال�شارقة  ال�شمو حاكم  اأن �شاحب  امل�شلم على  �شموه. واأكد 
ال�شفهية  الذاكرة  توثيق  مو�شوع  على  مو�شع  ب�شكل  عمل 
ال�شعبية،  االأ����ش���واق  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال�����ش��ف��ه��ي،  وال��ت��اري��خ 
اأن  اإىل  م�شرياً  فيها،  واحل��ي��اة  املدينة  تفا�شيل  وخمتلف 
التي  املدن  اأ�شواقها، وهي من  تتميز بكرثة  ال�شارقة كانت 
تكرث فيها االأ�شواق تاريخياً، على م�شتوى اخلليج العربي 
“قي�شرية”،  اأنها كانت ت�شم  و�شبه اجلزيرة العربية، كما 
وهي اأرقى اأنواع االأ�شواق القدمية التي عرفت على م�شتوى 

املنطقة. 
وّب���ني اأن ك��ت��اب��ات واإ����ش���دارات ���ش��م��وه امل��ت��ن��وع��ة يف خمتلف 
املجاالت احتوت على الكثري من التفا�شيل املهمة للباحثني 
القدمية  ال�شارقة  ذاك���رة  اأن  اإىل  ال���رتاث، الف��ت��اً  يف جم��ال 

ذاكرة موثقة يف كتابات �شموه.
االإ�شالمي  للمنتدى  ال��ع��ام  االأم����ني  حت���دث  ج��ان��ب��ه،  وم���ن 
ال�شمو  �شاحب  كتابات  عن  �شليبي،  بو  ماجد  ال�شارقة،  يف 
بكل غزارة  فيها  ال���رتاث  وم���دى ح�شور  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م 
وقوة، وركز على كتاب حتت راية االحتالل، املليء بتفا�شيل 
احلياة اليومية لل�شارقة، يف خمتلف املجاالت االجتماعية 
واالقت�شادية، واملعلومات الرتاثية الغزيرة، ولي�ض ال�شيا�شة 

وح�شب. 
ولفت اإىل اأن �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، عندما يتحدث 
يف اأمر ما، فاإن الفعل �شيتبع ذلك القول بال�شرورة، ف�شموه 
واإ�شدارات  كتب  ويف  االإن�����ش��ان،  بناء  اأج��ل  م��ن  دوم���اً  يعمل 
موثقة،  وعلمية  تاريخية  ومرجعية  تاريخي  ج��رد  �شموه 

ومعلومات هائلة ملن اأراد البحث يف الرتاث.
امل�شت�شار  القا�شمي،  ملن�شورات  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ق��ال  وب����دوره، 
اخلليجية،  للدرا�شات  القا�شمي  �شلطان  الدكتور  دارة  يف 
ال�شمو  �شاحب  ون�شاأة  تكوين  اإن  عيدابي،  يو�شف  الدكتور 
وجتلت  مو�شوعي،  تكوين  هو  ال�شغر  منذ  ال�شارقة  حاكم 
هذه ال�شفة املو�شوعية باكراً، حيث كانت اهتمامات �شموه 
وتراثه  واأهله  بوطنه  ترتبط  و�شمولية،  ومتنوعة  وا�شعة 
يف  دوم��اً  وفاعل  �شموه حا�شر  اأن  اإىل  واأمته، الفتاً  وقومه 
والثقافة  والعلم  واملعرفة  وال�شعر  واالأدب  وامل�شرح  الرتاث 

مبختلف حمطاتها وعناوينها.
االإ�شارة  ت�شمنت  ���ش��م��وه  ك��ت��اب��ات  اأن  اإىل  ع��ي��داب��ي  واأ����ش���ار 
بو�شوح اإىل اأن اال�شتعمار هو �شبب البالء يف اأمتنا العربية 
وثقافتنا  ه��وي��ت��ن��ا  �شلب  ح���اول  ال���ذي  وه���و  واالإ���ش��الم��ي��ة، 

وتراثنا وخ�شو�شيتنا.   

اجلل�شة الثانية
حتدث يف اجلل�شة الثانية، امل�شت�شار يف دائرة املوارد الب�شرية 
ال�شام�شي،  ج��ا���ش��م  من�شور  ال��دك��ت��ور  ال�����ش��ارق��ة،  بحكومة 
الدكتور  ك��ل��ب��اء،  ل��ل��رتاث يف  ال�����ش��ارق��ة  ف���رع معهد  وم��دي��ر 
الدكتور  امل�����وروث،  وم��دي��ر حت��ري��ر جم��ل��ة  احل�����داد،  �شعيد 
التفكري  اإن  ال�شام�شي،  الدكتور  قال  حيث  هويدي،  �شالح 
االبداعي ل�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة نلم�شه يف جوانب 
تراثية وثقافية عديدة، ون�شتقيه من هذه االأبعاد الرتاثية 
على  به  تدخل  ل�شموه  منظم  وعمل  فكر  كقاعدة  الثقافية 
الدكتور حداد  ركز  اأ�شمل. يف حني  وع��وامل  اأو�شع  ف�شاءات 
على فكرة تقول اإن جتليات الرتاث تبداأ يف امل�شرح، ومن بني 

هذه امل�شرحيات الهامة م�شرحية هوالكو، والتي مثلت واقع 
ال�شعوب  اآت على  ملا هو  العربي، وقد كانت حتذيراً  الوطن 
الباحث  دور  اأن  اإىل  الف��ت��اً  للم�شتقبل،  وا�شتقراء  العربية 
ب�شكل رئي�شي لي�ض فقط املو�شوع واملعلومات، واإمنا حتليل 
ل��ه��ذه امل��ع��ل��وم��ات. بينما ت��ن��اول ال��دك��ت��ور ه��وي��دي، جتليات 
واالأعياد  والتقاليد،  العادات  امل��ادي،  بعدها غري  الثقافة يف 
واملنا�شبات، وعر�ض بع�ض ن�شو�ض �شاحب ال�شمو متحدثاً 
االإماراتي،  بال�شعب  اخلا�شة  والتقاليد  ال��ع��ادات  عن  فيها 
فالرتاث الثقايف يف كتابات �شاحب ال�شمو، م�شروع تنموي 
نهاية  نه�شوي.ويف  وم�شروع  والعربي  االإماراتي  لالإن�شان 

الندوة مت تكرمي امل�شاركني. 

وح�شر امللتقى الذي يختتم م�شاء غد )الثالثاء(، 
كل من ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل ثاين، رئي�ض 
بال�شارقة،  املجتمعية  والتنمية  االح�شاء  دائ��رة 
هيئة  رئي�ض  العامري،  ركا�ض  بن  اأحمد  و�شعادة 
ال�شارقة للكتاب، و�شعادة اإبراهيم العابد، م�شت�شار 
املجل�ض ال��وط��ن��ي ل��الإع��الم، و���ش��ع��ادة م���روان بن 
جا�شم ال�شركال، املدير التنفيذي لهيئة ال�شارقة 
النومان،  ونورة  )�شروق(،  والتطوير  لال�شتثمار 
خمطوطة  ل���دار  التنفيذي  وال��رئ��ي�����ض  امل��وؤ���ش�����ض 
مدير  �����ش����امل،  ر�����ش����اد  وال����دك����ت����ور   ،”5229“
دعيف�ض،  ع��ب��داهلل  و���ش��ع��ادة  القا�شمية،  اجلامعة 
رئي�ض اللجنة التنفيذية ملركز ال�شارقة للتحكيم 
ال��ت��ج��اري ال���دويل، ورغ���دة ت���رمي، ع�شو جمل�ض 
وجا�شم  ال�����ش��ارق��ة،  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة 
ال��ب��ل��و���ش��ي، رئ��ي�����ض ال��ت��م��ي��ز امل��وؤ���ش�����ش��ي مب�شرف 
املكتبات،  اأم��ن��اء  م��ن  وع��دد  االإ���ش��الم��ي،  ال�شارقة 
والنا�شرين، واالأكادميني وممثلي و�شائل االإعالم، 

اإ�شافة اإىل املهتمني بق�شايا حقوق الن�شخ. 
 ويهدف امللتقى الذي يقام للمرة االأوىل بح�شور 
حملي ودويل بارز، اإىل ت�شليط ال�شوء على الدور 
اجلماعية،  االإدارة  منظمات  تلعبه  ال���ذي  امل��ه��م 

والطباعة  ال��ن�����ش��خ  ب��ح��ق��وق  امل��ع��ن��ي��ة  وخ�����ش��و���ش��اً 
والن�شر، يف تعزيز وحماية االقت�شاد االإبداعي يف 

دولة االإمارات العربية املتحدة. 
وت�شمنت فعاليات اليوم االأول، عدداً من اجلل�شات 
احلوارية، التي ا�شتعر�ض املتحدثون من خاللها 
الفكرية  امللكية  بحقوق  املتعلقة  الق�شايا  اأب���رز 
وا�شتخدام املواد املعرفية ب�شورة قانونية، ومدى 
اأهمية التعليم والثقافة يف ت�شكيل الوعي ون�شره 

حول ق�شايا حقوق الن�شر والرتاخي�ض. 
يف  القا�شمي  �شلطان  بنت  ب��دور  ال�شيخة  وقالت 
االإم����ارات  دول���ة  “عودتنا  امللتقى:  اف��ت��ت��اح  كلمة 
جميع  يف  رائ���دًة  ت��ك��ون  اأن  على  املتحدة  العربية 
املبادرة يف كل ما  اأخد زمام  املجاالت، و�شباقة يف 
و�شمعة  اقت�شادنا  تناف�شية  يدعم  اأن  �شاأنه  م��ن 
دول��ت��ن��ا يف امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة، ون��ع��ت��ق��د اأن����ه حان 
الوقت الإن�شاء اأول مركز متخ�ش�ض الإدارة الن�شخ 

يف العامل العربي يف دولتنا«.
من  ال��ه��دف  اأن  القا�شمي  ب��دور  ال�شيخة  واأك���دت 
امللتقى هو رفع م�شتوى الوعي حول هذا املجال 
اإدارة حقوق  واإثراء النقا�ض حول تاأ�شي�ض مراكز 
ال��ن�����ش��خ ودوره�����ا وم�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا واآل���ي���ات العمل، 

بيئة  ل���روؤي���ة  ت��ت��ط��ل��ع  ال�����ش��ارق��ة  اأن  اإىل  م�����ش��رية 
املزيد من  االإب��داع��ي من خ��الل  حمفزة لالإنتاج 
بني  ال��ت��وازن  وحتقيق  الفكرية  احل��ق��وق  حماية 
ينعم  ل��ك��ي  وال���ق���ارئ  وامل���وؤل���ف  ال��ن��ا���ش��ر  م�شلحة 
جمتمعنا باال�شتمرارية يف االإبداع واال�شتمرارية 

يف اإنتاج الثقافة.
“مهام منظمات  وجاءت اجلل�شة االأوىل بعنوان: 
حقوق الن�شخ، وعملية الرتخي�ض”، و�شارك فيها 
التنفيذي للعالقات  كل من مايكل هيلي، املدير 
الدولية يف مركز تراخي�ض حقوق الن�شر، وتاريا 
اول�شون، م�شت�شار دويل يف ق�شايا امللكية الفكرية، 
واملدير  التنفيذي  الرئي�ض  مورغان،  وكاروالين 

العام لالحتاد الدويل ملنظمات حقوق الن�شخ. 
حلقة  ت�شكيل  يف  املنظمات  دور  اجلل�شة  وتناولت 
جهة  من  احلقوق  م��اّلك  بني  القانونية  الو�شل 
اأخ��رى من  ه��ذه احلقوق من جهة  وم�شتخدمي 
خالل الرتاخي�ض اجلماعية، حيث اأكد املتحدثون 
اأن ا�شتدامة حقوق الطبع يعتمد على االتفاقيات 
ال��دول��ي��ة، وال ميكن االع��ت��م��اد على ق��ان��ون دويل 
الن�شخ،  حقوق  منظمات  اأغرا�ض  لتحقيق  واح��د 
مرنة  قانونية  منظمات  ا�شتحداث  يجب  واإمن���ا 

ميكن اال�شتفادة منها يف اأكرث من بلد.
وحملت اجلل�شة احلوارية الثانية عنوان “االإدارة 
فيها  و���ش��ارك  االإبداعي”،  القطاع  يف  اجلماعية 
ك���ل م����ن: وت���اري���ا اول�������ش���ون، م�����ش��ت�����ش��ار دويل يف 
ق�شايا امللكية الفكرية، ونا�شر خ�شاونة الرئي�ض 
لرابطة  االإق��ل��ي��م��ي  ال��ع��رب��ي  للمنتدى  امل�����ش��ارك 
املحامني الدولية، واأدارها الدكتور عبدالرحمن 
االإمارات  جمعية  اإدارة  جمل�ض  ع�شو  العبيديل، 

للملكية الفكرية.
تعريفاً  الثانية  اجلل�شة  خ��الل  املتحدثون  ق��دم 
اأهمية  وع��ر���ش��وا  اجل��م��اع��ي��ة  االإدارة  مبنظمات 
االإبداعية،  ال�شناعات  وتطوير  حماية  يف  دوره��ا 
حيث اأ�شار املتحدثون اإىل اأن مهمة هذا النوع من 
املنظمات هو ت�شهيل عمليات حفظ حقوق امللكية 
الفكرية، بحيث ي�شبح كل من االأفراد واجلهات، 
واملوؤ�ش�شات على عالقة قانونية مع هذه املنظمات 
بداًل من �شراء حقوق ع�شرات ومئات الرتاخي�ض 

من جهات اإبداعية خمتلفة.
و����ش���ارك يف اجل��ل�����ش��ة ال��ث��ال��ث��ة ال��ت��ي ج����اءت حتت 
يف  والتعليمية  الثقافية  املوؤ�ش�شات  “دور  عنوان 
حماية اأ�شحاب احلقوق” كل من حبيب ال�شايغ، 

اأم��ني ع��ام احت��اد الكتاب واالأدب���اء ال��ع��رب، رئي�ض 
احتاد  رئي�ض  امل�����ش��وؤول،  اخلليج  �شحيفة  حترير 
الكتاب االإماراتيني، وكاروالين مورغان، الرئي�ض 
التنفيذي واملدير العام لالحتاد الدويل ملنظمات 
حقوق الن�شخ، واأدارتها د. مرمي ال�شنا�شي، رئي�ض 

جمعية النا�شرين االإماراتيني.
 ون��اق�����ض امل��ت��ح��دث��ون خ���الل اجل��ل�����ش��ة اخلطوات 
العملية لن�شر الوعي حول حماية حقوق الن�شخ، 
عند  متوقفني  واملعاهد،  واجلامعات،  املدار�ض  يف 
العائدات االقت�شادية، واجلدوى املعرفية الناجتة 
امللكية  وح��ق��وق  االأخ��الق��ي��ة،  املعايري  تفعيل  ع��ن 

لدى االأجيال اجلديدة الباحثة، والدرا�شة.
التنفيذي  املدير  هيلي،  مايكل  اأك��د  ناحيته،  من 
ل��ل��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة يف م��رك��ز ت��راخ��ي�����ض حقوق 
الن�شر، اأن حقوق الطبع ترفع من معدالت النمو 
تكون  اأن  احل��ق��وق  لهذه  ميكن  وال  االق��ت�����ش��ادي، 
حممية ب�شورة ذاتية، واإمنا حتتاج اإىل منظومة 
متغريات  وفق  اعتمادها  ميكن  متينة،  اأخالقية 
كل بلد، وظروفها، م�شرياً اإىل اأن االإمارات متلك 
م��ن امل��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة، وال��ت�����ش��ري��ع��ات م��ا يوؤهلها 
لتكون اأوىل البلدان العربية يف تبني مركز الإدارة 

حقوق الن�شخ يف الدولة، لتكون �شباقة يف تر�شيخ 
�شناعة  دع��م  يف  ت�شهم  التي  االأخالقية  املفاهيم 

االإبداع املحلي.
وق����ال ال��دك��ت��ورع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��ب��ي��ديل، ع�شو 
جمل�ض اإدارة جمعية االإمارات للملكية الفكرية: 
امللتقى، لتعزز  “ت�شارك اجلمعية �شمن فعاليات 
ر���ش��ال��ة دول����ة االإم������ارات يف ���ش��ن��اع��ة ح��رك��ة ن�شر 
واأنظمة  ب��ق��وان��ني  واع���ي���ة، وحم�����ش��ن��ة، م��ك��ف��ول��ة 
تكفل حق النا�شر، واملوؤلف، والقارئ، لذلك ي�شكل 
امللتقى فر�شة للتوا�شل مع ال�شخ�شيات الفاعلة 
على �شعيد تنظيم �شوق الن�شر العاملي، والتعرف 
االأف���ك���ار وحماية  رع��اي��ة  ه��و مبتكر يف  م��ا  ع��ل��ى 

حقوقها«.
الن�شخ  ح��ق��وق  الإدارة  م��رك��ز  اإن�����ش��اء  و�شينعك�ض 
على  اإي��ج��اب��اً  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف 
�شناعة الن�شر، وي�شتقطب املبدعني ليتخذوا من 
واإبداعاتهم،  البتكاراتهم  االم��ارات منطلقاً  دولة 
يف خمتلف املجاالت الفكرية، واالأدبية، والثقافية، 
وذل����ك ان�����ش��ج��ام��اً م���ع روؤي�����ة االإم�������ارات 2021 
دول  اأف�شل  �شمن  الدولة  تكون  اأن  اإىل  الهادفة 

العامل بحلول اليوبيل الذهبي لقيام االحتاد.
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•• ال�ضارقة-الفجر:

ومتحدثون  م�����ش��ارك��ون  ناق�س 
معهد  نظمها  فكرية  ن���دوة  يف 
الثنني،  اأم�س  للراث،  ال�شارقة 
يف مقره، جتليات الراث الثقايف 
يف كتابات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ب���ن حممد  ���ش��ل��ط��ان  ال��دك��ت��ور 
القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى، 

حاكم ال�شارقة.

•• ال�ضارقة-الفجر:

الإماراتيني، ومب�شاركة  النا�شرين  الفخري جلمعية  والرئي�س  املوؤ�ش�س  القا�شمي،  �شلطان  بنت  بدور  ال�شيخة  بح�شور 
نخبة من املتخ�ش�شني بق�شايا الن�شر و�شناعة الكتاب، انطلقت �شباح ام�س )الإثنني( يف مبنى 1971 يف جزيرة العلم 
بال�شارقة اأوىل فعاليات “امللتقى الإماراتي حلقوق الن�شخ 2017”، الذي تنظمه جمعية النا�شرين الإماراتيني بالتعاون 
اأدباء الإمارات، ومب�شاركة جمموعة من املتخ�ش�شني من مركز  ُكّتاب  الفكرية، واحتاد  للملكية  مع جمعية الإمارات 

تراخي�س حقوق الن�شر يف الوليات املتحدة، والحتاد الدويل ملنظمات حقوق الن�شخ.



فــن اأجــنبــي

39
جميع الب�شر مت�شاوون ويجب التعامل معهم على هذا الأ�شا�س

داكوتا فانينغ : اأعمل على حت�سني قدراتي التمثيلية
-جتاربنا الراهنة �شت�شبح جمّرد ذكريات يف امل�شتقبل

• ُولدت داكوتا فانينغ يف اجلنوب االأمريكي لكنها ن�شاأت 
يف لو�ض اأجنلي�ض، وانزعجت بو�شوح من نوايا �شيئة عدة 
الراأي  اأنظار  اأم��ام  تنمو  مراهقة  كانت  حني  بها  اأحاطت 
ف��اإن كثريين  اأ�شلك الطريق )اخل��اط��ئ(،  ال��ع��ام: )ملّ��ا مل 
مل يكّفوا عن الت�شاوؤل عن ال�شبب وحاولوا اإرغامي على 

تغيري م�شاري. لكني حافظُت على متا�شكي(.
تبلي فانينغ ح�شناً منذ اأن ك�شفت عن موهبتها املده�شة يف 
فيلم I Am Sam )اأنا �شام(، ومل تتوقف عن العمل 
اأفالم لها يف هذا  طوال الفرتة الالحقة. �شدرت ثالثة 
متتد  مرتقبة  م�شاريع  ل�شل�شلة  وت�شتعد  وحده  اخلريف 

حتى عام 2018.
بف�شاحتها  اأي�شاً  املبهرة فح�شب، بل  ُنفاجاأ مبوهبتها  ال 
جتد  ال  التايل،  احل��وار  يف  يبدو  كما  وفكاهتها.  و�شغفها 
املمثلة م�شكلة يف التحدث عن جميع املوا�شيع، بدءاً من 

اأوالدها امل�شتقبليني وم�شريتها التمثيلية و�شواًل 
وامل�شهورة  ال�شغرية  ب�شقيقتها  عالقتها  اإىل 

مثلها... كذلك تتكّلم طبعاً عن جتربة النمو 
حتت االأ�شواء من دون تدمري الذات.

األي�س  �شعفه  نقطة  �شخ�س  لكل   •
كذلك؟ ماذا عنك؟

- اأنا فتاة واقعية وبراغماتية جداً. اأخ�شى 
اأحياناً اأن اأبدو وكاأنني اأّدعي معرفة االأمور 
كافة. اأح��اول كبح هذه النزعة لدّي الأنها 

ت�شبح مزعجة اأحياناً.

يف  ا�شمك  عن  اأحيانًا  تبحثني  • هل 
حمّرك )غوغل(؟

- يكذب كل من يقول اإنه ال يفعل ذلك!
بحث  اأ�شهر  ثالث  اأن  تعرفني  هل   •

املقالة:  بهذه  يرتبط  ا�شمك  عن 
عن  �شيئًا  ن�شمع  نعد  مل  )مل���اذا 

داكوتا فانينغ(؟
اإنه اأمر م�شحك! مل اأختِف   -

من االأ�شواء يوماً لكن بداأت 
�شنة   16 م���ن���ذ  م���ه���ن���ت���ي 

مواجهة  م����ن  م���ف���ر  وال 
والتغريات.  التقلبات 

اأحد  وال  الوقت  ط��وال  كلها  االأم��اك��ن  نحتّل  اأن  ي�شتحيل 
�شريغب يف ذلك اأ�شاًل.

مرحلة جديدة
م��ررِت  هل   •

ب���ب���ع�������س 

ال���ش��ط��راب��ات خ���ال امل��رح��ل��ة الن��ت��ق��ال��ي��ة من 
الطفولة اإىل �شن الر�شد؟

يل  ي�شمحوا  ل��ن  النا�ض  ب��اأن  معينة  مرحلة  يف  �شعرُت   -
اأ�شمح لهذا الو�شع  اأن  باأن اأكرب وفكرُت للحظة: )ميكن 
اأمام النا�ض،  اأمر معني  اإثبات  بتحديد م�شريي واأح��اول 
اأو ميكن اأن اأن�شى املو�شوع واأعي�ض ب�شكل طبيعي(. كان 
ميكن اأن اأ�شيء الت�شرف كي اأثبت للنا�ض اأنني كبرية 
مبا يكفي، لكني مل اأكن بحاجة اإىل فعل ذلك. بداأُت 
يف عمر ال�شاد�شة واأبلغ االآن 23 عاماً. ال �شك 

يف اأنني مررُت مبراحل عمرية خمتلفة!

تدخلني  ب��اأن��ك  ت�����ش��ع��ري��ن  ه��ل   •
مرحلة جديدة من حياتك اليوم؟ 
جامعة  يف  التخّرج  على  تو�شكني 
يف  �شهادة  و�شتنالني  نيويورك 

جمال درا�شة املراأة.
الن�شاء  اأدر���ض طريقة جت�شيد   -
يف االأفالم، ومل ي�شبق اأن فّوُت 
اأي ف�شل درا�شي، لكني كنت 
بع�ض  يف  ب��ح�����ش��ة  اأك��ت��ف��ي 

الف�شول.
مثري  م����و�����ش����وع  اإن���������ه 
ع����ام  يف  ل����اله����ت����م����ام 
مع  ت��زام��ن��اً   2016
حول  النقا�ض  احتدام 
اخ��ت��الف االأج����ور بني 
ع����امل  يف  اجل����ن���������ش����ني 

ال�شينما.
عن  نتكلم  اأن  امل��ح��ِب��ط  م��ن 
االآن.  ح��ت��ى  امل���و����ش���وع  ه����ذا 
ومن  خمتلفة  حقبات  در�شُت 
اجلنوين اأن تكون امل�شكلة نف�شها 

م�شتمرة منذ ع�شور قدمية.

امل�شكلة  هذه  واجهِت  هل   •
يف حياتك املهنية؟

- طبعاً. اأنتج ن�شخة �شينمائية 
 The Bell رواي�������ة  م����ن 
Jar )جّرة اجلر�ض( وهي 
الروايات  اأ�شهر  اإح��دى 
اأعظم  تت�شمن  التي 
الن�شائية  الق�ش�ض 
االأدب.  ع����امل  يف 

اأ�شرح  اأن  العمل وقتاً طوياًل وكان يجب  تطّلب حت�شري 
تف�شري  اإىل  اأ�شطر  اأن  اأك��ره  امل�شروع...  اأهمية هذا  دوم��اً 

اأهمية اإنتاج اأفالم عن الن�شاء.

فل�شفة واأمومة
احلياة؟ يف  فل�شفتك  عن  • ماذا 

باأن  اأح��ّب الرجال واأوؤم���ن  ام��راأة وفخورة بهويتي.  اأن��ا   -
هذا  على  معهم  التعامل  ويجب  مت�شاوون  الب�شر  جميع 
باأن  دوم��اً  نف�شي  واأقنع  اأقلق  اأال  اأح��اول  كذلك  االأ�شا�ض. 

التجارب الراهنة �شت�شبح جمّرد ذكريات يف امل�شتقبل.

منذ  حياتك  وج��ه��ة  حت��دي��د  ت�شتطيعني  ه��ل   •
الآن؟

- العمل جزء كبري من حياتي. اأعمل على حت�شني قدراتي 
التمثيلية عرب زيادة التحديات التي اأواجهها. لكن يتعلق 
اإىل تلك  اأتطلع  االأم��وم��ة.  اأه��م هدف يف حياتي بتجربة 
املرحلة. اأريد اأن اأحقق ذاتي كي ال اأح�شر اهتمامي بعملي 
حني اأجنب االأوالد. ال يعني ذلك اأنني �شاأتوقف عن العمل 

لكن ال مفر من تغرّي احلياة بعد اإجناب االأوالد.

اإذًا... �شيء  اإعان  تريدين  • ل 
- )ت�����ش��ح��ك( ال! اأت����وق اإىل ت��ل��ك ال��ت��ج��رب��ة ف��ع��اًل. حني 
اأفكر مبا اأريد اأن اأ�شبح عليه، اأ�شعر باأن اأهم هدف يتعلق 
هذه  اجلميع  ي�شاركني  ال  االأوالد.  واإجن����اب  ب��االأم��وم��ة 

النقطة لكنه راأيي.

قول  يف  �شيرددن  ك��ث��ريات  �شابات  اأن  اأظ���ّن   •
ت�شريح مماثل.

ت�شريحاً  ب��اأن  اليوم  ال�شابة  ت�شعر  رمب��ا  �شحيح!  ه��ذا   -
مماثاًل يعني التحّول اإىل ربة منزل. ال باأ�ض بهذا القرار 
اإذا اتخذته املراأة من تلقاء نف�شها لكن ال حتمل االأمومة 

هذا املعنى.

بني  حتمّي  الختيار  ب��اأن  اجلميع  ي�شعر  لكن   •
الأمومة والنجاح املهني.

- ال اأواف�����ق ع��ل��ى ذل����ك. ال اأ���ش��ع��ر ب��اأن��ن��ي م�����ش��ط��رة اإىل 
االختيار. لكن ميكن اأن نحاول اإقامة توازن معنّي.

 American يحمل اأحد اأفامك خال عنوان •
ق�شة  ويروي  الأمريكية(  )القروية   Pastoral
بريد  مكتب  تفّجر  الو�شطى  الطبقة  من  �شابة 

خال ال�شتينيات. هل تعتربينها اإرهابية؟
اأه��م مو�شوع  ت��دور االأح���داث حني كانت ح��رب فيتنام   -

باأي  القيام  اإىل  م�شطرون  باأنهم  حينها  اجلميع  و�شعر 
اأخرى  �شفة  اختيار  ل  اأف�شّ �شوتهم.  ُي�شِمعوا  كي  عمل 

لها.

�شفة؟ • اأي 
- متطرفة اأو امراأة لها عيوب.

ق�شية؟ اأي  جتاه  قوي  ب�شغف  ت�شعرين  • هل 
 Save the ا���ش��م��ه��ا  خ���ريي���ة  ج��م��ع��ي��ة  م����ع  اأع����م����ل   -
Children وُتعنى بالتعليم املبكر ومنو االأوالد. اأ�شعر 
امل�شاعدة  �شاأقّدم  لكني  الق�شية  ه��ذه  جت��اه  كبري  ب�شغف 

بطريقة منطقية!

ال�شينما  عامل  يف  اإيل  ال�شغرى  �شقيقتك  تعمل   •
هذا  يف  مهنتها  ان��ط��اق  راق���ب���ِت  ك��ي��ف  اأي�����ش��ًا. 

املجال؟
ع��ل��ى عدم  ط��ب��ع��اً  لكننا حر�شنا  اإن��ه��ا جت��رب��ة مم��ي��زة.   -
اأننا  واأظ��ن  �شوياً.  باملو�شوع  نتكلم  ال  بع�شنا.  التاأثري يف 
�شنقّدر هذا الو�شع الحقاً. لكنها تبقى يف نهاية املطاف 

�شقيقتي ال�شغرى.

العائلة. من  جزء  • هي 
- هذا �شحيح. اأتكلم مع اأمي كل يوم واأ�شعر حينها باأنني 
اأن  اأوق��ات طويلة من دون  تكّلمُت مع عائلتي كلها. متّر 
)اأتكلم( مبوا�شيع جدية مع �شقيقتي. رمبا ندرد�ض بكل 
ب�شاطة. لكننا ن�شتطيع التناق�ض حني نريد وكاأن الوقت 
اإىل تطوير عالقتنا  �شقيقتان وال حاجة  مل مي��ّر. نحن 

الأنها باقية مهما ح�شل.

فتاة �شاحلة
ال�شورة  ع��ن  القليل  ت��و���ش��ح  اأن  فانينغ  داك��وت��ا  حت���اول 
من  اأ�شغر  اأن��ن��ي  النا�ض  )ي��ظ��ّن  فتقول:  عنها،  امل��اأخ��وذة 
واأنا  �شاحلة،  فتاة  اجلميع  ويعتربين  احلقيقي!  عمري 
كذلك. لكن ثمة جوانب اأخرى يف �شخ�شيتي. اأنا خرقاء 
وغريبة واأرتكب االأخطاء! اأنا نا�شجة لكن عادية! يجب 
اأن ي��ع��رف ال��ن��ا���ض ه���ذه امل�����ش��ائ��ل ع��ن��ي م��ع اأن��ن��ي ال اأهتم 

براأيهم(.
ميكنكم  وع��ائ��ل��ت��ي.  اأ����ش���دق���ائ���ي  اآراء  )ت��ه��ّم��ن��ي  ت��ت��اب��ع: 
اإذا مل حتّبوين، ال باأ�ض  اإن�شتغرام.  م�شاهدة �شوري على 
���ش��وؤون غ��ريه��م. دعوا  ال��ي��وم يتدخل اجلميع يف  ب��ذل��ك. 
النا�ض و�شاأنهم ودعوين و�شاأين. ال عالقة لكم بحياتي. 
اأعي�ض حياتي على  عي�شوا حياتكم كما تريدون ودعوين 

طريقتي!(.

على  تعتذر  اأنها  حتى  ولطيف!  واح��رايف  ومّتزن  طبيعي  باأ�شلوب  مقاباتها  يف  فانينغ  داكوتا  املمثلة  تتكّلم 
�شلوكها املثايل اأحيانًا لأنها ل ت�شتطيع اأن جتيب ال�شحافيني حني ي�شاألونها يف املقابات كافة عما يجعلها مبناأى 
عن ت�شرفات �شيئة كثرية تطغى على امل�شاهري يف عمرها. عندما �ُشئلت عن �شبب ن�شوئها بطريقة )عادية(، 
اأن  منا  النا�س  ينتظر  لكن  ال�شبب!  اأعرف  ل  )اآ�شفة!  اخليبة:  م�شاعر  بع�س  تخفي  بكلمات  واأجابت  �شحكت 
ن�شيء الت�شرف. ن�شاأُت واأنا اأ�شعر بهذه الأجواء من حويل. نحن نعطي النا�س هذه الفر�شة. �شخ�شيًا، ما كنُت 
لأ�شلك ذلك الطريق مطلقًا. اأوًل، كانت والدتي لتلّقنني در�شًا قا�شيًا! ان�شوا اأمر الراأي العام! اأمي هي ال�شخ�س 

الوحيد الذي اأفّكر به قبل اأن اأقوم باأي عمل م�شبوه!(.
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قلة النوم ت�سبب االإ�سابة 
بـ»الربد« يف ال�ستاء

 خل�شت درا�شة حديثة، اأعدها مركز مكافحة االأمرا�ض واتقائها االأمريكي، 
اإىل اأن قلة النوم ت�شبب االإ�شابة بالربد خالل ف�شل ال�شتاء.

وتقدم الدرا�شة اجلديدة نظرة ثاقبة عن اأ�شباب كون االإ�شابة بنزالت الربد 
وغريها من االأمرا�ض تكرُث عند وج��ود التعب واالإره��اق خا�شة يف ف�شل 

ال�شتاء، بح�شب موقع ‘‘اإندي 100‘‘ الربيطاين.
وتك�شف الدرا�شة اآثار احلرمان من النوم على ال�شحة، من خالل مقارنة 
عينات دم 11 توءماً متماثاًل لديهم اأمناط نوم خمتلفة، واأو�شحت النتائج 

اأن قلة مدة النوم اأدت اإىل نق�ض يف املناعة.
املناعي  اجلهاز  اإن وظائف  وات�شون:  ناثانيل  الدكتور  الدرا�شة  قائد  وقال 

تكون يف اأف�شل حال عندما يح�شل االإن�شان على النوم الكايف.

4 اأ�سباب لل�سداع يف ال�سباح الباكر
ال�شباح  ال�شديد خا�شة يف  ال�����ش��داع  م��ن  االأ���ش��خ��ا���ض  م��ن  ال��ع��دي��د  ي��ع��اين 
الباكر، ويرجع االأطباء ذلك الإنتاج اجل�شم الكثري من االأدرينالني، والقليل 

من هرمون االإندورفني الذي يعمل كم�شّكن طبيعي لالأمل.
ور�شد خرباء ال�شحة اأهم اأ�شباب �شداع ال�شباح الباكر فيما يلي:

يكون  االأنفية  اجليوب  التهاب  ال�شداع  �شبب  كان  اإذا  االأنفية:  1-اجليوب 
مو�شع ال�شداع يف الوجه وجبهة الراأ�ض، وتزداد �شدته عند اال�شتيقاظ يف 
ال�شباح، وعند انحناء اجل�شم اإىل االأم��ام، وعادة ما ي�شكو املري�ض يف هذه 
احل��ال��ة م��ن التهاب احل��ل��ق، و�شيالن االأن���ف، وع��الج اجل��ي��وب االأن��ف��ي��ة هو 

و�شيلة التخل�ض من هذا ال�شداع.
اأن  2-امل�شّكنات: تناول م�شّكنات االأمل اأكرث من مرتني يف االأ�شبوع، ميكن 
الوجع  ال�شباح، ويكون مو�شع  التي تهاجم يف  ال�شداع  نوبات  �شبب  يكون 
على جانبي الراأ�ض. واإذا قمت بتناول املزيد من امل�شكنات ت�شبح اأقل تاأثرياً 

وفاعلية، ما يجعل �شدة ال�شداع اأكرب، وعدد نوباته اأكرث.
االأ�شربين،  ه��و  ال�����ش��داع  م��ن  ال��ن��وع  ل��ه��ذا  امل�شببة  امل�شّكنات  اأن����واع  واأك���رث 
تناول  ع��ن  ت��وّق��ف  امل�شكلة  م��ن  وللتخل�ض  وت���رام���ادول،  واأ�شيتامينوفني، 

امل�شّكنات ملدة اأ�شبوعني اأو اأكرث.
فرتة  من  وال��راأ���ض  الرقبة  ح��ول  ال�شداع  ب��اأمل  ت�شعر  كنت  اإذا  3-التوتر: 
الأخ�����رى، خ��ا���ش��ة يف ال�����ش��ب��اح اأو خ���الل ال��ن��ه��ار ق��د ي��ك��ون ال�����ش��ب��ب التوتر 

واالإحباط، كذلك قد يهاجم �شداع التوتر يف وقت متاأخر من الليل.
4-�شداع اال�شتيقاظ: هذا النوع من ال�شداع ياأتي فور فتح العني �شباحا، 
واأحياناً ما يوقظ املري�ض من النوم اأثناء الليل اأو يف الفجر، وت�شتمر نوبة 
هذا ال�شداع لفرتة قليلة، ويهاجم مرة اإىل 4 مرات يف ال�شهر، وقد ت�شتمر 

فرتات توقف ال�شداع العنقودي عدة اأ�شابيع اأو اأ�شهر.
ميكن عالج هذا ال�شداع بزيادة م�شتوى االأك�شجني، اأو تناول بع�ض االأدوية، 

اأو تعديل منط احلياة، مثل: التغذية والن�شاط البدين و�شاعات النوم.

• متى اأعلن ا�شتقال الوليات املتحدة ؟
�شهر  م��ن  ال��راب��ع  يف  االمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  ا�شتقالل  اعلن   -  
يوليو لعام 1776 وكان االحتاد من 13 والية فقط، وكتب توما�ض 
م�شاهري  فيها  عاونه  االع��الن  وثيقة  من  االأعظم  اجل��زء  جيفر�شون 

مثل جون اآدمز - بنيامني فرانكلني 
؟ يطلق  ما  وعلى  ؟  بنغادي�س  كلمة  معنى  • ما 

يطلق ا�شم بنغالدي�ض على مكان يعرف �شابقا با�شم )باك�شتان ال�شرقية 
( ومعناه البنغال احلر . 

احل��ي��وان��ات  اأع���م���ار  يف  ال�شحيحة  ال��ق��اع��دة  ه��ى  م��ا   •
والنباتات؟ 

القاعدة ال�شحيحة هنا تقول اإنه كلما اأبطاأ النبات اأو احليوان يف منوه 
طال عمره فمن احل�شرات ما ال يعي�ض يف طور البلوغ اأكرث من �شاعات 
بينما يطول عمر ال�شالحف واالإن�شان اإىل قرن اأو اأكرث وتعي�ض بع�ض 

• هل تعلم اأن بع�ض اخل�شروات مثل اخليار و الباذجنان ميكن اأن يكون لها تاأثري �شار على االإن�شان حيث 
على  �شام  تاأثري  لها  م��واد  عنه  نتج  اال�شفرار  اإىل  االخ�شرار  لونه من  لو حتول  اخليار  اأن  البحوث  اأثبتت 
االإن�شان كما اأثبتت اأن اخليارة املرة ذات ال�شكل املعوج لها تاأثري �شام على االإن�شان .. و هذه املادة ال�شامة توجد 

يف قلب اخليارة .. كما اأثبتت البحوث اأن اأكل الباذجنان بكرثة يوؤثر على اجلهاز الع�شبي لالإن�شان. 
ن�شبة  ارت��ف��اع  على  يق�شي  فهو   .. القلبية  ب��االأزم��ات  االإ���ش��اب��ة  املدم�ض مينع  ال��ف��ول  ت��ن��اول  اأن  تعلم  ه��ل   •
اإىل  ت��وؤدي  امل��واد التي  الكول�شرتول يف الدم .. و بذلك يخف�ض تناول الفول املدم�ض ن�شبة واحد باملئة من 

ت�شلب ال�شرايني. 
• هل تعلم اأن االأذن الي�شرى اأ�شعف �شمعاً من االأذن اليمنى. 

• هل تعلم اأن اأقوى ع�شلة يف ج�شم االإن�شان هي ع�شلة الفك. 
• هل تعلم اأن اجل�شم يحتمل حرارة حتى 128 درجة مئوية

• هل تعلم اأن الكبد هو الع�شو الوحيد الذي ميكنه اأن يحول الربوتينات و ما حتويه من اأحما�ض اأمينية 
اإىل مادة اجللوكوز اأو ال�شكر.

اأن نق�ض فيتامني ب املوجود يف اخلمائر واللنب والبي�ض واللحم واالأجا�ض والفول واحلنطة  هل تعلم   •
غري امل�شّنعة واحلبوب كالفا�شولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�شّوه وي�شبب تهيجات وا�شطرابات 

يف االأع�شاب وام�شاكا حاّدا . 

الليل والنهار

ميثة حممد العي�شائي
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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م�شاعل مرزوق الأحبابي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

فاطمة عبداهلل النظريي 
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.

مرمي ف�زي جمال الدين 
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.

فائدة الليمون

الب�شرة  ذوات  خا�شة  يفيد  فهو  وب��ذل��ك  للم�شام  قاب�شة  ك��م��ادة  ي�شتخدم 
من  بها  يلت�شق  وم��ا  ال��زائ��دة  ال��ده��ون  لرت�شب  تتعر�ض  حيث  الدهنية 
قاذورات مب�شام اجللد.  ولهذا الغر�ض ت�شتعمل طبقة رقيقة من الع�شري 
اأن جتف متاماً. ويكرر هذا  بعد  الفاتر  باملاء  ت�شطف  الوجه، ثم  ده��ان  يف 
الدهان.  كما ي�شتخدم ع�شري الليمون كم�شاد للنم�ض اأو ُبقع الوجه حيث 
بدعكها  االأ���ش��ن��ان،  فرة  �شُ الإزال���ة  كذلك  وي�شتخدم  اإخفائها.  على  ي�شاعد 

بالع�شري ب�شفة متكررة

ن�������ش���ح خ�������رباء ع���ل���م ال���ن���ف�������ض َم���ن 
ي�������ش���ع���رون ب���ال���ق���ل���ق جت���ن���ب اأرب���ع���ة 
عند  عنها  واالبتعاد  خاطئة،  اأ�شياء 
االإ�شابة، فبع�ض االأ�شخا�ض يفقدون 
طاقاتهم عند تعر�شهم الأي م�شكلة 
احلل  و�شهلة  ب�شيطة  ك��ان��ت  مهما 
وي����ب����دوؤون ب��ت��ه��وي��ل��ه��ا ب��ي��ن��ه��م وبني 
يجعلهم  قد  االأم��ر  اإن  بل  اأنف�شهم، 
بقلق  يفكرون  وهم  لياًل  ينامون  ال 
طريقهم  اعرت�شت  ال��ت��ي  بامل�شكلة 

وهذه االأ�شياء هي.
االإ�شابة  �شرية  على  1-املحافظة 

بالقلق  امل�شاب  على  ينبغي  بالقلق: 
حوله  م����ن  ت���ع���ري���ف  ي��ت��ج��ن��ب  اأن 
الوقت  ل��ك��ن يف  ب��ال��ق��ل��ق،  ب��اإ���ش��اب��ت��ه 
االأمر  اإخ��ف��اء  عليه  يجب  ال  نف�شه 

عن اأقرب املقربني له.
2- ع����زل ال��ن��ف�����ض ع���ن االآخ���ري���ن: 
واالآخر  احلني  بني  لفرتة  االنعزال 
ميكن اأن يكون مفيداً للجميع لكن 
املداومة على العزلة ميكن اأن تقود 

املرء لالإ�شابة باالكتئاب.
3- حماولة التحقق من خماوفك: 
حت��ق��ق امل���رء م��ن خم��اوف��ه ال يوؤدي 

م�شاألة  وت��ع��ق��ي��د  ل��ت��ه��وي��ل��ه��ا  ����ش���وى 
التخل�ض منها.

ن��ف�����ش��ه: الكذب  امل���رء ع��ل��ى  4� ك���ذب 
مرفو�ض بكل االأحوال، لكن البع�ض 
يدمن ال �شعوريا الكذب على نف�شه، 
وي�شع  ك��الم��ه  ي�شدق  يجعله  مم��ا 
وعندما  ل��ن��ف�����ش��ه  ع��ال��ي��ة  ت���وق���ع���ات 
نف�شه  ويجد  التنفيذ  حلظة  حت��ني 
غ��ري ق���ادر ع��ل��ى اإمت����ام م��ا وع���د به، 
اإىل  تنتابه  تبداأ  القلق  م�شاعر  ف��اإن 
بالغة  ���ش��ع��وب��ة  وي��ج��د  ت��ت��م��ل��ك��ه  اأن 

بالتخل�ض منها.

للم�سابني بالقلق.. 4 ممار�سات خاطئة يجب التوقف عنها

ويليم األك�شندر وماك�شيما ملك وملكة هولندا مع بناتهم الأمرية كاتارينا اأماليا، الأمرية األك�شيا والأمرية اآريان 
خال �شورة يف منتجع للتزلج الألبي يف النم�شا.  )رويرز(

كان رمزي ن�شيطاً جداً يعمل دائماً باجتهاد.. يذاكر، يلعب الكرة، ي�شبح، ثم قلياًل من ال�شطرجن قبل اأن يذاكر 
اأخواته معه، ثم  الفاكهة ي�شرك  الطعام اخلفيف، يح�شر طبقاً من  ال�شالة وبع�ض  اأخ��رى يتخلل ذلك  مرة 
يدخل لري�شم قلياًل، بع�ض اللعب على الكمبيوتر، تدوين بع�ض االأفكار واملالحظات.. اأ�شياء كثرية يقوم بها 
طوال اليوم وعندما يذهب للنوم يكون م�شطراً ودائماً يقول اأمتنى اأن يكون النهار 42 �شاعة فيقول والده 
منذ اأن جئت من املدر�شة واأنت ال ترتاح فيقول اأحب ذلك واأمتنى اأن يكون النهار 42 �شاعة.. اآه الأ�شمع بع�ض 
املو�شيقى واأنا اأقراأ ثم بعدها اأنام لكنه ال ينام يقوم ويذاكر مرة اأخرى وهكذا حتى ي�شرخ عليه والده فينام، 
ويف اأحد االأيام قال رمزي لوالده ملاذا ال يكون النهار 42 �شاعة �شكت االأب قلياًل ثم قال ح�شناً لك ما تريد غداً 

�شيكون النهار 42 �شاعة.
جاء رمزي من املدر�شة فجل�ض يتناول طعامه مع والده ثم ذهب ليفعل ما يفعله كل يوم من عمل متوا�شل 
وعندما حل امل�شاء وكان االأب قد نام يف النهار وارتاح دخل رمزي ليلعب يف غرفته ودخل اأبوه معه وبعد االنتهاء 
طلب منه والده اأن يدر�ض قلياًل ثم اأن ي�شلي وير�شم ويدق بع�ض االأحلان على البيانو ويدون بع�ض مالحظات 
اليوم و... اأعمال كثرية كثرية طلبها الوالد لكن رمزي و�شل اإىل مرحلة ال ي�شتطيع اأن يرفع يديه واأخذ يقاوم 
حتى ال ينام ووالده ينظر اإليه ويتحدث معه حتى بزغ الفجر فانهار فوق فرا�شه وغط يف نوم عميق.. ا�شتيقظ 
بعد اآذان الظهر متعباً مهدوداً بعد اأن خ�شر يوماً درا�شيا وكان اأبوه قد جاء من العمل فنظر اإليه وقال هل ما 
زلت تريد النهار 42 �شاعة فهم رمزي �شوؤال والده وقال ال يا اأبي لبدنك عليك حق و�شبحان من جعل لنا وقتاً 

للعمل ووقتاً للراحة.. احلمد هلل اأن منحنا الليل والنهار.


