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الفاكهة الطازجة حتد من ال�سكري

يوميا  الطازجة  الفاكهة  تناول  اأن  حديثة  بريطانية  درا�سة  اأظهرت 
الفواكه  اأن  كما  ال�سكري،  مبر�ض  الإ�سابة  خطر  خف�ض  على  يعمل 

لي�ست خطرا على مر�سى ال�سكري.
ون�سرت يف  الربيطانية،  اأك�سفورد  بجامعة  باحثون  الدرا�سة  واأج��رى 

دورية )PLOS Medicine( العلمية.
واأو�سح الباحثون اأن درا�ستهم جاءت بهدف التحقق من مدى �سحة 
امتناع بع�ض امل�سابني مبر�ض ال�سكري عن تناول الفاكهة الطازجة 

ب�سبب ارتفاع ن�سبة ال�سكر بها.
و�سملت الدرا�سة قرابة خم�سمئة األف مواطن �سيني، ترتاوح اأعمارهم 
الدرا�سة،  ب��داي��ة  ال�����س��ك��ري يف  م��ن  ي��ع��ان��وا  ع��ام��ا، مل  30 و79  ب��ني 

وا�ستمرت املتابعة ملدة 7 �سنوات.
اأ�سخا�ض   9504 اإ�سابة  البحث  فريق  ر�سد  املتابعة،  فرتة  وخ��ال 
مبر�ض ال�سكري بني امل�ساركني، بينما تابعوا عاداتهم الغذائية فيما 

يتعلق بتناول الفواكه الطازجة ب�سكل منتظم.
ال�سكري  مبر�ض  الأ�سخا�ض  اإ�سابة  احتمالت  اأن  الباحثون  ووج��د 
مقارنة  ي��وم��ي��ا،  للفاكهة  تناولهم  ح��ال  يف   12% بن�سبة  تنخف�ض 
قليلة  كميات  ا�ستهلكوا  اأو  ق��ط  فاكهة  يتناولوا  مل  ال��ذي��ن  ب��الأف��راد 

للغاية منها.
واأظهرت الدرا�سة اأن الفواكه ل ترفع ن�سبة ال�سكر يف الدم على الأرجح، 
لأن الغلوكوز والفركتوز املوجودين يف الفاكهة ُيه�سمان ب�سكل خمتلف 

عن ال�سكر املعالج املوجود يف الكعك والأطعمة امل�سنعة.
تناول  وُيف�سل  يوميا،  الطازجة  الفاكهة  بتناول  الباحثون  ون�سح 
يف  ال�سكر  ن�سبة  ترفع  لأن��ه��ا  وال��ت��وت،  والكمرثى  وال��ربت��ق��ال  التفاح 
الدم تدريجيا على عك�ض املوز والعنب والفواكه ال�ستوائية. واأ�ساف 
ال�سحية،  الفوائد  من  العديد  لها  الطازجة  الفاكهة  اأن  الباحثون 
والقول اإنه يتعني على مر�سى ال�سكري عدم تناولها جمرد اأ�سطورة.

�سا�سات اللم�ص تقل�ص فرتات نوم الأطفال
وقتا  مي�سون  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  اأن  حديثة  بريطانية  درا���س��ة  ك�سفت 
باللم�ض  تعمل  التي  اللوحية  والأج��ه��زة  الذكية  الهواتف  على  للعب 
مييلون اإىل النوم لفرتة اأقل من نظرائهم الذين ل ي�ستخدمون تلك 

الأجهزة.
التابعة  بريكبيك  بكلية  باحثون  وّج��ه  النتائج،  ه��ذه  اإىل  وللو�سول 
اآباء واأمهات لديهم  715 من  اإىل  اأ�سئلة  جلامعة لندن الربيطانية 
اأط��ف��ال ت��ق��ل اأع��م��اره��م ع��ن ث���اث ���س��ن��وات ع��ن امل���دة ال��ت��ي مي�سيها 
اللوحية  واحلوا�سيب  الذكية  الهواتف  ا�ستخدام  يف  غالبا  اأطفالهم 

التي تعمل باللم�ض، وعن منط نومهم.
دورية  يف  ال�سبت  ال��ي��وم  نتائجها  ن�����س��رت  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة،  واأظ���ه���رت 
%75 من الأطفال الذين �سملهم البحث  اأن  �سينتافيك ريبورت�ض، 
واأن  يومي،  ب�سكل  باللم�ض  �سا�ساتها  تعمل  التي  الأجهزة  ا�ستخدموا 
%51 من الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 6 اإىل 11 �سهرا 

ي�ستخدمونها ب�سكل غري يومي.
ب�سكل  الأجهزة  تلك  ي�ستخدمون  الذين  الأطفال  اأن  النتائج  واأثبتت 
اأن كل  اأق��ل ليا، واأك��رث خال النهار، كما وج��دت  عام ناموا ف��رتات 
التي  الأج��ه��زة  ه��ذه  مثل  ا�ستخدام  يف  يوميا  الطفل  مي�سيها  �ساعة 

تعمل باللم�ض توؤدي لنخفا�ض فرتة نومه مبقدار 15 دقيقة.
لكن يف املقابل وجدت الدرا�سة اأن هوؤلء الأطفال الذين ي�ستخدمون 
الدقيقة  احلركية  مهاراتهم  يطورون  باللم�ض  تعمل  التي  ال�سا�سات 
ب�سكل اأ�سرع من نظرائهم الذين ل ي�ستخدمونها، الأمر الذي يوؤكد 

نتائج درا�سة �سابقة بهذا ال�ساأن.
الع�سات  عمل  تنمي  التي  املهارات  هي  الدقيقة  احلركية  واملهارات 
ال�سغرية لكي توؤدي عما دقيقا وحركة حمددة، وتتطور تلك املهارات 
�سمن ت�سل�سل زمني طبيعي ومنط متوقع يف �سنوات الطفولة الأوىل، 

وذلك من �سن الولدة اإىل منت�سف املرحلة البتدائية. 
اللم�ض قد يقرتن  ا�ستخدام �سا�سات  اأن  اإىل  اأن الدرا�سة ت�سري  ورغم 
مب�ساكل النوم فاإن الباحثني قالوا اإنه ل يجب على الآباء اأن ي�سعروا 

بقلق بالغ من نتائجها.
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قطرة دم للتنبوؤ بالعمر
انتهت درا�سة حديثة اإىل اأن نتائج اختبار عدد من حمتويات الدم ميكن اأن 

ت�ساعد يف التنبوؤ بالعمر املتوقع اأن يعي�سه الفرد.
و�سملت الدرا�سة، التي اأُجريت على خم�سة اآلف �سخ�ض بالوليات املتحدة، 
اختبارا ل�19 من املوؤ�سرات احليوية بالدم، مثل الهيموغلوبني والإن�سولني 
ال�سوء  وتلقي  باملعلومات  حمملة  اأنها  ثبت  التي  املوؤ�سرات  من  وغريهما 
على �ستة جمالت لوظائف الأع�ساء مبا يف ذلك اللتهابات ووظائف الكلى 

واأي�ض �سكر الدم.
وخرجت الدرا�سة باأن هناك 26 جمموعة ت�سم كل منها اأفرادا لهم نتائج 
2200 �سخ�ض كانت  واأكرب املجموعات �سمت  الدم،  مت�سابهة لختبارات 
نتائج اختبارات اأفرادها قريبة من املتو�سط بالن�سبة ملجموع اأفراد الدرا�سة 

واأ�سبحت هي املجموعة املرجعية.
كان  اإذا  عما  تخرب  واح��دا  موؤ�سرا   19 ال���  الخ��ت��ب��ارات  �سكلت  وباخت�سار، 
ال�سخ�ض ي�سيخ قبل عمره الزمني اأم العك�ض، ويتنباأ ب�سكل عام باحتمالت 

اإ�سابته مبر�ض خطري اأو احتمالت اأن ميوت مبكرا.
وقالت الدرا�سة اإن هناك كثريا من الأ�سياء التي ميكن اأن يفعلها ال�سخ�ض 

لانتقال من جمموعة اإىل اأخرى بتح�سني موؤ�سراته احليوية.
ومن �ساأن هذا التعامل مع هذه املوؤ�سرات اأن يفيد يف التجارب الإكلينيكية 
اخلا�سة بالعاج لتطويل العمر لأنها تتيح للباحثني قيا�ض فعالية اأي دواء 

مبراقبة انتقال ال�سخ�ض من جمموعة اإىل اأخرى.
البي�ساء -مل  الدم  املوؤ�سرات مثل خايا  اأي�سا، هناك مزيد من  الدم  ويف 
يف  اجلينات  اآلف  على  حتتوي  التي  احليوية-  امل��وؤ���س��رات  قائمة  ت�سملها 
م�ستويات خمتلفة من الن�ساط، وقد تبنّي اأن هذه اجلينات وخاياها هي 
حيث  ال�19،  امل��وؤ���س��رات  اأهمية  بنف�ض  موؤ�سرات  ت�سبح  اأن  ميكن  الأخ���رى 
ميكن من خالها التنبوؤ ب�سكل عام مبا �سيق�سيه ال�سخ�ض من �سنوات قبل 

اأن ميوت.

�سخ�ص  مليار    2
ي�ستهلكون مياها ملوثة 

نحو  اأن  العاملية  ال�سحة  منظمة  �سرحت 
�سرب  م��ي��اه  ي�ستخدمون  �سخ�ض  م��ل��ي��اري 
ال���ب�������س���ري���ة.  وقالت  ب��ال��ف�����س��ات  م��ل��وث��ة 
ال�سحة  دائ��رة  نرا، مديرة  الطبيبة، ماريا 
نحو  ي�ستخدم  ال��ي��وم  املنظمة:  يف  ال��ع��ام��ة 
ملوثة  عذبة  مياه  م��وارد  �سخ�ض  ملياري 
لاإ�سابة  يعر�سهم  م��ا  الب�سر،  بف�سات 
وال��ت��ي��ف��وئ��ي��د و�سلل  وال���زح���ار  ب��ال��ك��ول��ريا 
تقديراتنا  بح�سب  واأ���س��اف��ت:  الأط���ف���ال. 
اأكرث  ب��وف��اة  امل��ل��وث��ة  ال��ع��ذب��ة  امل��ي��اه  تت�سبب 
الإ�سهال  ج����راء  ���س��خ�����ض  األ����ف   500 م���ن 
املياه  على  ال��دول  نفقات  زادت  كما  �سنويا. 
الثاث  ال�����س��ن��وات  يف  ال�سحية  وال��ن��ظ��اف��ة 
الأخ�������رية، ب��ن�����س��ب��ة م��ت��و���س��ط��ة ب��ل��غ��ت 4،9 
اإىل  ت�سري  ال��دول  من   80% اأن  اإل   .%
والنظافة  للمياه  املخ�س�ض  التمويل  اأن 
ال�سحية ل يزال غري كاف لتحقيق اأهداف 
اأهداف  حتقيق  اأج��ل  وم��ن  املتحدة.  الأمم 
التنمية امل�ستدامة يف جمال املياه والنظافة 
ال�ستثمارات  م�ساعفة  ينبغي  ال�سحية؛ 
م�����رات لت�سل  ث����اث  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى  يف 
بح�سب  ���س��ن��وي��ا،  دولر  م��ل��ي��ار   114 اىل 
اأوردتها منظمة  ال��دويل التي  اأرق��ام البنك 

حلول ون�سائح لتتمتعي ببطن 
م�سطح ومقا�ص نحيف �ص 23

فرحة عاملية 
بولدة زرافة 

الزرافة  و�سعت  انتظار  ط��ول  بعد 
)اأب���ري���ل( م��ول��وده��ا ال��ذك��ر و�سط 
اأن���ح���اء  يف  الآلف  م���ئ���ات  ف���رح���ة 
العامل ممن كانوا يتابعون بثا حيا 
لتطورات هذا احلدث عرب كامريا 
باإحدى  احل���ظ���رية  داخ����ل  م��ث��ب��ت��ة 

حدائق حيوان نيويورك.
حديقة  يف  م���������س����وؤول����ون  وق��������ال 
الواقعة  بارك(  اأدفينت�سر  )اأنيمال 
نيويورك  ب��غ��رب  ه��ارب��ر���س��ف��ي��ل  يف 
اأبريل  اأن ت�سع  املقرر  اإنه كان من 
مولودها خال �سهر يناير كانون 
الثاين اأو فرباير �سباط واإن فرتة 
احلمل بلغت 16 �سهرا على الأقل 
رغم اأنها عادة ما تكون 15 �سهرا.

بالزرافة  ال��ن��ا���ض  اه��ت��م��ام  وانت�سر 
بثا  وف��رت احلديقة  اأن  بعد  اأبريل 
ح��ي��ا م���ن ح��ظ��ريت��ه��ا ع���رب موقع 

يوتيوب يف فرباير �سباط.
وم��ن��ذ ذل���ك ال���وق���ت ���س��اه��د مئات 
البالغة من  اأبريل  الزرافة  الآلف 
�ساهد  ح���ني  ع��ام��ا يف   15 ال��ع��م��ر 
اأثناء حدوثها اأكرث  عملية الولدة 

من مليون �سخ�ض.
بالزرافة  خا�سة  �سفحة  واأظهرت 
اأثناء  ال�سبت  ال��ي��وم  يوتيوب  على 
ب���روز  ل����دى  اإىل خم��ت��رب  ذه���اب���ه���ا 
للولدة.  ا�ستعدادا  امل��ول��ود  حوافر 
امل����ول����ود واقفا  وب���ع���د ذل����ك ظ��ه��ر 
املولود نحو  اأمه. وبلغ وزن  بجوار 
150 رطا )68 كيلوجراما( يف 

حني بلغ طوله 183 �سنتيمرتا.
وقت  يف  احلديقة  م�سوؤولو  واأعلن 
ذكر  امل��ول��ود  اأن  تويرت  على  لح��ق 
ون�سرت �سورة له مع اأمه مع عبارة 
"كل �سيء على ما يرام." وتخطط 
احلديقة لتنظيم م�سابقة لختيار 
امل���ول���ود. وال����زراف����ة مدرجة  ا���س��م 
للف�سائل  احل��م��راء  القائمة  على 
اأعلن  ال��ت��ي  ب��الن��ق��را���ض  امل���ه���ددة 
للحفاظ  ال���ع���امل���ي  الحت������اد  ع��ن��ه��ا 
عام  يف  وم���وارده���ا  الطبيعة  ع��ل��ى 
وهي  ال��زراف��ة،  وتعي�ض   .2016
مناطق  يف  ع��ادة  الثدييات،  اأط���ول 
ال�سافانا اجلافة جنوبي ال�سحراء 

الكربى يف اأفريقيا.

فرقة �سوي�سرية تفتتح مهرجان 
الرق�ص املعا�سر يف بريوت 

اف��ُت��ت��ح م��ه��رج��ان ب����ريوت ال���دويل 
ل��ل��رق�����ض امل��ع��ا���س��ر )ب���اي���ب���ود( يف 
ك��م��ا �سملت  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة 
امل��ن��ا���س��ب��ة ال�����س��ن��وي��ة اف��ت��ت��اح مكان 
اأطلق  امل�����س��رح��ي��ة  ل��ل��ف��ن��ون  ج��دي��د 
عليه �سيترين بريوت وهو ما يعني 
وقالت ميا حبي�ض  ب��ريوت.  خ��زان 
املهرجان عم منطلق  وهي مديرة 
بايبود من هيدا املكان اجلديد يلي 

اإ�سمه �سيترين بريوت.

كيف تتعامل مع زوجتك؟.. ن�سائح اأمريكية بنكهة �سرقية

ل تزال ق�شية التعامل بني الأزواج ت�شغل الكثري من 
الباحثني واخلرباء الجتماعيني يف العامل للمحافظة 
الأمريكيني  من  كثري  بداأ  وم�ؤخرا  الأ�شرة،  كيان  على 
القرن  اأواخ��ر  عا�ش  لكاتب  قدميا  مقال  يتداول�ن 
ع�شر،  التا�شع  القرن  من  الأول  والثلث  ع�شر  الثامن 
�شل�ك"  "كتاب  يك�ن  اأن  ي�شلح  كتبه  ما  اأن  معتربين 

مثاليا ل�شريكي احلياة.
عام  اإيرلندا  يف  ول��د  نا�شر  وه���  ك��اري،  ماثي�  كتب 
يف  فيالدلفيا  يف  وعا�ش   1839 عام  وت�يف   1760
ال�ليات املتحدة، عن العديد من الق�شايا الأخالقية 

والرتب�ية.
ال�شل�ك  "ق�اعد  بعن�ان  مقال  ن�شر   1830 عام  ويف 
الأزواج  فيها  ن�شح  والزوجات"  الأزواج  ب��ني  فيما 
يف  ن�شائحه  وخل�ش  باحل�شنى،  زوجاتهم  مبعاملة 
اأق�ال وماأث�رات اأكد فيها على اأن" جتّمل وحتّمل" هي 

اأف�شل ن�شيحة للزواج ال�شعيد وفيها قال:

1. الزوج اجليد هو من ينظر دائما اإىل زوجته على اأنها 
ميتنع  واأن  وعناية،  واح���رتام  برقة  ويعاملها  ل��ه،  م��ع��ادل 
ع��ن خم��اط��ب��ت��ه��ا ب��ن��ربة ���س��ل��ط��وي��ة وك��اأن��ه��ا جم���رد مدبرة 

منزل كما يفعل بع�ض الأزواج.
اخلدم  لها  يوفر  واأن  امل��ن��زل،  ���س��وؤون  يف  يتدخل  األ   .2

للم�ساعدة يف اأعمال املنزل.
من  بحرية  بها  لتت�سرف  بالنقود  عليها  يغدق  اأن   .3
اإمكانياته  م��ع  يتنا�سب  ب��اأ���س��ل��وب  وال�����س��راب  الأك����ل  اأج���ل 
ال��ك�����س��اء واملاب�ض  ل��ه��ا م��ن  ي��وف��ر  واأن  امل��ال��ي��ة،  وم�����وارده 

الائقة واملنا�سبة ملكانتها يف املجتمع.
طلباتها،  جلميع  تردد  دون  بر�سى  ال�ستجابة  عليه   .4
تتوفر  ع���ن���دم���ا  امل���ع���ق���ول  ح������دود  يف  ت���ك���ون  اأن  ���س��ري��ط��ة 

الإمكانية لذلك ودون اأي خ�سارات.
ب�سبب  اأمامها  اأع�سابه  يفقد  ب��اأن  لنف�سه  ي�سمح  األ   .5
اأو ع���دم الن��ت��ظ��ام يف  ال��ط��ع��ام  اإع�����داد وج��ب��ات  تق�سري يف 
اأنه  ���س��ي��م��ا  ل  اخل�����دم،  ي�سببها  اإدارة  ���س��وء  اأو  ت��ق��دمي��ه��ا 
يعرف ال�سعوبات التي تواجه الزوجة يف جعلهم يقومون 

بواجباتهم.
فعليه  �سليم،  اإدراك  وذات  ومدبرة  حكيمة  كانت  اإن   .6
اأن ي��ل��ج��اأ اإل��ي��ه��ا يف امل�����س��ورة يف ك��ل امل�����س��ائ��ل ال��ك��ب��رية مبا 
ذل����ك ح����الت امل��خ��اط��ر اجل�����س��ي��م��ة، ف��ه��ن��اك ال��ع��دي��د من 

ال��رج��ال جن��وا م��ن ك���وارث على جميع الأ���س��ع��دة بف�سل 
ن�سح زوجاتهم. والعك�ض �سحيح، فقد تاأذى رجال حمقى 
فعلوا  اإن  اأنهم  معتربين  الإ�سغاء،  برف�سهم  وذل��ك  كرث 
ف�سينظر املجتمع اإليهم على اأنهم ذوو �سخ�سيات �سعيفة 

وباأن زوجاتهم م�سيطرات.
ظروف  تفر�سها  ال��ت��ي  وامل��ل��م��ات  ال��ك��رب  ح���الت  يف   .7
احل���ي���اة، ي���ج���در ب���ه م�����س��ارح��ت��ه��ا، ع��ن��ده��ا ���س��ت��اأخ��ذ ذلك 
الن�ساء يف بع�ض  اأن  اإذ يحدث  بالعتبار حتى يف نفقاتها. 
اأف�سل  اأزواج��ه��ن  ب��اأن ظ��روف  واللواتي يعتقدن  الأح��ي��ان 
مما تبدو عليه يغالني يف تبديد نقود ل ميكن ت�سديدها، 

لكن اإن علمن بواقع احلال �سري�سدن اإنفاقهن.

اأما بالن�سبة للزوجة:
املحيا،  بب�سر  دائما  زوجها  ت�ستقبل  ال�ساحلة  الزوجة   .1
و ت��ن��ج��ز ك���ل اأع���م���ال امل���ن���زل ل��ت��ب��ق��ي زوج���ه���ا يف ح����ال من 

الر�سى والقبول، وترد عرفانه ورعايته لها باملثل.
2. يجدر بها اأن تدر�ض وتتعلم لتكت�سف ال�سبل والو�سائل 
واإدارة  والطعام  بالطهو  يت�سل  فيما  رغباته  تلبية  بغية 

�سوؤون الأ�سرة، ويف ماب�سها و�سلوكياتها.
3. الزوجة ال�ساحلة ل حتاول الت�سلط على زوجها اأو اأن 
الأزواج،  تهني  اأن  ال�سلوكيات  �ساأن هذه  فمن  ذلك،  ُتظهر 

والزوجات دائما ي�ساركن يف ذلك على نحو كبري.
املعقول،  حدود  يف  لرغباته  ت�ستجيب  اأن  عليها  يجب   .4

واأن تتوقع تلك الرغبات.
اأن تتجنب امل�سادات وال�سجارات التي توؤدي اإىل  5. عليها 

�سوء املزاج، خ�سو�سا اأمام الأهل والأ�سدقاء.
ن�سحها  يطلب  مل  ما  اأعماله  يف  تتدخل  األ  عليها   .6
تلك  اإدارة  يف  عليه  ال�����س��ي��ط��رة  حت���اول  واأل  وم�����س��ورت��ه��ا، 

الأعمال.
ينح�سر  األ  يجب  ال��ط��رف��ني  ب��ني  اخل��اف��ات  ن�سبت  واإن 
على  بل  الأق���وى،  ال�سخ�سية  �سيظهر  من  على  التناف�ض 
من �سياأخذ زمام املبادرة للم�ساحلة، فبالكاد يوجد م�سدر 
اأكرث ت�سببا للتعا�سة يف الزواج من اإظهار ذلك، فهي البن 

ال�سرعي للكربياء وفقر امل�ساعر.
املجالت  على  التاأكيد  اإىل  تلك،  ن�سحائه  يف  ك��اري  �سعى 
املختلفة التي يعي�ض فيها الذكور والإناث، فبح�سب راأيه، 
على الن�ساء اأن يح�سرن ن�ساطاتهن يف اإدارة �سوؤون املنزل، 
بينما ينتمي الرجال اإىل املجال العام حيث يك�سبون النقود 

بغية اإعالة اأ�سرهم.
ب���ني الأزواج  امل�������س���اواة والح�������رتام  ت���اأك���ي���ده ع��ل��ى  ورغ�����م 
تراتبية  بناء  عن  المتناع  ك��اري  ي�ستطع  مل  وال��زوج��ات، 

وا�سحة يف العاقة بينهما.

نفخ البالون بالفم اأخطر 
مما تظن

ل��ع��ّل��ه ال��ع��ن�����س��ر الح���ت���ف���ايل الأك�����رث ح�������س���وراً يف 
مبظهره  ي�ستمتع  اإذ  ال�����س��اّرة،  املنا�سبات  خمتلف 
ولكن  ال�����س��واء...  على  والكبار  ال�سغار  وب��األ��وان��ه 
يحمل  التقليدي  ال��ب��ال��ون  اأّن  ل���ِك  قلنا  ل��و  م���اذا 

خطراً خفياً جتهله الأكرثية؟
البالونات  ق���د حت��ت��وي م��ع��ظ��م  ي���ب���دو،  م���ا  ف��ع��ل��ى 
�ساّمة  م��واد  الأ���س��واق على  املتواجدة يف  املطاطية 
اإىل  اللعاب  يف  تنتقل  اأن  املمكن  م��ن  وم�سرطنة، 
اأو  الإق������دام ع��ل��ى نفخها  داخ����ل اجل�����س��م يف ح���ال 

و�سعها يف الفم!
البالونات  من  عينات  افتحا�ض  مّت  ذل��ك،  لإثبات 
ه����ذه م���ن ق��ب��ل ف���ري���ق ب��ح��ث اأمل������اين، ل��ي��ت��ب��ني اأّن 
����س���اّم���ة م�سّرة  م������ادة  ع���ل���ى  اأك���رثي���ت���ه���ا حت���ت���وى 
ب����الأط����ف����ال وال����را�����س����دي����ن ع���ل���ى ال���������س����واء وهي 
تدخل  امل������اّدة  ه���ذه   .N-Nitrosamine
ن�سبة  ت��زداد  كما  بالفم،  البالون  نفخ  اللعاب عند 

اإىل  امل��ط��اط  م��ن  انتقالها 
اجل�����س��م ع��ن��د الإق�����دام على 

م�ّض البالون اأو م�سغه.
اأ�سكال  اأّن معظم  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

علمياً  م�سّنفة  ه��ي  ال��ن��ي��رتو���س��ام��ني  م����ادّة 
بامل�سرطنة، واأثرها يكون اإجماًل اأكرث �سرراً لدى 

الأطفال ال�سغار.
كيف حتمني نف�سِك واأ�سرتِك؟

طلب  اأو  م��ا،  حلفلة  حت�سّرين  ك��ن��ِت  واإن  ل��ذل��ك، 
م��ن��ِك ���س��غ��ريِك ���س��راء ب��ال��ون ل��ه م��ن ب���اب املرح، 
احذري و�سعه يف فمِك اأو ال�سماح لطفلِك بالقيام 
باملثل، واجلئي اإىل اأجهزة النفخ اليدوية املتواجدة 

يف كافّة املتاجر، وبتكلفة ب�سيطة.
ك��ذل��ك، اح��ت��ف��ظ��ي ب��ال��ب��ال��ون��ات غ��ري امل��ن��ف��وخ��ة يف 
مكان غري حاّر، وبعيداً عن متناول طفلِك كي ل 

يقوم بو�سعها يف فمه اأو م�سغها.
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�ش�ؤون حملية
�سعيد بن طحنون يح�سر اأفراح 

الظاهري يف العني
•• العني - الفجر:

ح�سر معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان حفل ال�ستقبال الذي اأقامه 
كل من حممد و اأحمد علي بن حرمل الظاهري مبنا�سبة زفاف جنليهما 
را�سد حممد اإىل كرمية عبداهلل �سعيد بن تري�ض الظاهري و �ساملني اأحمد 

اإىل كرمية را�سد �سعيد بن تري�ض الظاهري.
العري�سني  عم  نهيان  اآل  بن طحنون  �سعيد  ال�سيخ  ا�ستقبال معايل  كان يف 
�سعيد بن حرمل الظاهري وعدد من اأبناء الظاهري الذين رحبوا بح�سوره 
للموؤمترات  العني  قاعة  يف  اأقيم  ال��ذي   - احلفل  ح�سر  و   . لهم  وت�سريفه 
مبنطقة اخلبي�سي - عدد من ال�سيوخ ووجهاء القبائل وامل�سوؤولني و كبار 
ال�سخ�سيات واأعيان الباد ولفيف من الأهل والأ�سدقاء وزماء العري�سني 
. تخللت احلفل م�ساركة الفرق ال�سعبية بعرو�ض وفقرات منوعة من وحي 

الرتاث ال�سعبي.

م�سلم بن حم ي�ستقبل وفدًا من كازاخ�ستان

لتعزيز ثقافة احل�كمة ومكافحة الف�شاد

كلية القانون يف جامعة الإمارات تعقد برناجما توعويا بعنوان "ديوان املحا�سبة واخت�سا�ساته يف مكافحة الف�ساد"

برعاية الرئي�ش الأعلى

قطاع �سوؤون الطلبة بجامعة الإمارات ينظم "معًا ن�سيء حياتك" للتعريف باخلدمات الطالبية

•• العني – الفجر

حم  ب��ن  ���س��امل  ب��ن  م�سلم  ال�سيخ  ا�ستقبل 
ال�ست�ساري  امل��ج��ل�����ض  ع�����س��و  ال���ع���ام���ري 
ال��وط��ن��ي لإم�����ارة اب��وظ��ب��ي رئ��ي�����ض جمل�ض 
اإدارة جمموعة بن حم ، مبجل�سه يف منطقة 
جمهورية  م���ن  وف�����دا  ب��ال��ع��ني  امل��رخ��ان��ي��ة 
كازاخ�ستان ، ي�سم كل من معايل الدكتور 
ت���ور����س���وف حم���اف���ظ منطقة  ���س��اك��ي��ن��ب��ي��ك 
اأمل���ات���ي وال��رئ��ي�����ض ال�����س��اب��ق ل���دي���وان رئي�ض 
�سريف،  لما  خريات  �سعادة  و  كازاخ�ستان، 
�سفري جمهورية كازاخ�ستان لدى الدولة ، 
واأبوف ادير مدير املركز الدويل للثقافات 
ا���س��ت��ان��ة، وخال  م��ن��ط��ق��ة  وال���دي���ان���ات يف 
بالوفد  حم  بن  م�سلم  ال�سيخ  رح��ب  اللقاء 
الر�سيدة  بالقيادة  م�سيدا  الكازاخ�ستاين 
ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب  راأ�سها  وعلى 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخ��ي��ه  اهلل 
الدولة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 

رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب   ،
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
على  امل�سلحة،  وحر�سها  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
تطوير العاقات مع جمهورية كازاخ�ستان 
يف جميع املجالت.بح�سور ال�سيخ الدكتور 
م��ب��ارك ���س��امل ب��ن ح��م ، وال�����س��ي��خ الدكتور 
حممد م�سلم بن حم ، وال�سيخ �سعيد �سامل 

بن حم.
، وم������ن ث�����م ا����س���ط���ح���ب ب�����ن ح�����م ال���وف���د 
خالها  زار   ، ج���ول���ة  يف  ال��ك��ازاخ�����س��ت��اين 
تراث  على  ليتعرفوا  ال��رتاث��ي��ة،  الأم��اك��ن 
الوفد  واب��دى  البادية،  وحياة  الإماراتيني 
اأنه  على  م��وؤك��دي��ن  اجل��ول��ة  بتلك  �سعادته 
رغم ما �سهدته الدولة من حتول تطويري 
امل����ج����الت، م��ن��ذ قيام  وت��ن��م��وي يف ج��م��ي��ع 
احتادها على يد املغفور له باإذن اهلل تعاىل 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل 
ث��راه، اإل اأن م��رياث الآب���اء والأج���داد جزء 

اأ�سيل من ال�سخ�سية الإماراتية،.
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احلوكمة  ثقافة  لتعزيز  املحا�سبة  دي��وان  مع  بالتعاون 
جامعة  يف  ال��ق��ان��ون  كلية  نظمت  ال��ف�����س��اد،  وم��ك��اف��ح��ة 
القانون  كلية  لطاب  التوعوي،  الربنامج   ، الإم��ارات 
املحا�سبة  "ديوان  بعنوان  والق��ت�����س��اد،  الإدارة  وكلية 
مبنى  م�سرح  يف  الف�ساد"،  مكافحة  يف  واخت�سا�ساته 
اجلامعي،  ب��احل��رم  – ط���اب،  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  كلية 
وزارة  وك��ي��ل  ال��زع��اب��ي-  را���س��د  ���س��ع��ادة حممد  بح�سور 
ب���دي���وان امل��ح��ا���س��ب��ة، وال��دك��ت��ور حم��م��د ح�����س��ن- عميد 
ال��ك��ل��ي��ة، والأ���س��ت��اذ ���س��ع��ود ع��ب��د اهلل م��و���س��ى – املدقق 
املتحدة  الأمم  مكتب  يف  احلكومي  واخلبري  القانوين 

املعني باملخدرات واجلرمية، وطلبة الكلية.
وقدم �سعادة حممد را�سد الزعابي-وكيل وزارة بديوان 
بديوان  التعريف  ت�سمن  تو�سيحيا  عر�سا  املحا�سبة، 
الدور  وا�ستعر�ض  الرقابية،  واخت�سا�ساته  املحا�سبة 
ال���ذي ي��ق��وم ب��ه يف مكافحة ال��ف�����س��اد، وال��ت��ي رك��ز فيها 
بالإ�سافة  الحت��ادي��ة،  اجلهات  حما�سبة  يف  دوره  على 
املتعلقة  الإداري������ة  اجل���وان���ب  ع��ن  تف�سيلي  ���س��رح  اإىل 
باإ�سدار املخالفات املالية، وطرق التحقيق والإجراءات، 
الغ�ض  الك�سف ع��ن ح���الت  ع��ن��د  امل��ت��ب��ع��ة،  وال�����س��واب��ط 

والف�ساد املايل. 

الرقابية  املحا�سبة  دي��وان  اخت�سا�سات  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ترتكز على ثاثة جمالت رئي�سية وهي الرقابة املالية 
والقانونية، وكذلك رقابة الأداء بالإ�سافة اإىل الرقابة 
ال�سيا�سات  عن  تف�سيليا  �سرحا  قدم  كما  الإلكرتونية، 
التي  الدولية  املعايري  الديوان وفق  املتبعة يف  والنظم 
الحتادي  وال��ق��ان��ون  امل��ت��ح��دة،  الأمم  هيئة  اعتمدتها 

الف�ساد، وحول خمتلف  ملكافحة   2011 للعام   8 رقم 
الدولة ملكافحة  املتبعة يف  الرقابية  ال�سيا�سات والنظم 
ال��ف�����س��اد وال��غ�����ض امل����ايل، ك��م��ا ت��ط��رق اإىل رق��اب��ة الأداء 
التحقق   يف  املحا�سبة  دي��وان  ودور  احلكومية  للجهات 
بوقائع  املتعلقة  الح��رتازي��ة  التدابري  وك��ذل��ك  منها، 

الغ�ض واملخالفات املالية.

الوعي  ن�سر  يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  دور  على  واأك���د   
ب��ني ال��ط��اب وامل��وظ��ف��ني ح��ول خ��ط��ورة الف�ساد املايل 
التميز  ت�ستدعي  وعلمية  مهنية  ك�سرورة  والإداري، 
املهني يف ممار�سة املهام الرقابية، وامل�ساركة يف حت�سني 
القطاع  املوؤ�س�سي والأداء وامل�سائلة يف  التحكم  م�ستوى 
بامل�ستوى  والنهو�ض  ال��ع��ام،  امل��ال  وحماية  احل��ك��وم��ي، 
املهني ل��ل��ك��وادر ال��وط��ن��ي��ة، وه��و ال��ر���س��ال��ة ال��ت��ي ي�سعى 
املنوطة  ملهامه  اأدائ��ه  اإىل حتقيقها يف  املحا�سبة  دي��وان 
يف  املختلفة  واملحلية  الحت��ادي��ة  اجلهات  خدمة  يف  به 
 – ال��دول��ة.   فيما قدم الأ�ستاذ �سعود عبد اهلل مو�سى 
الأمم  مكتب  يف  احلكومي  واخل��ب��ري  القانوين  امل��دق��ق 
تعريفيا  عر�سا  واجل��رمي��ة،  باملخدرات  املعني  املتحدة 
�ساما حول كيفية التحقق من وقائع الغ�ض والف�ساد 
واملخالفات املالية، وتناول العر�ض عدة حماور اأبرزها 
ال��ت��ع��ري��ف مب��ف��ه��وم امل��خ��ال��ف��ة امل��ال��ي��ة، وجم����الت وقوع 
املخالفات املالية، واجلزاء التاأديبي وال�سوابط الفنية 
واملحا�سبية يف تقييم املخالفات املالية والغ�ض والف�ساد.
بال�سهادات  امل�����س��ارك��ني  ت��ك��رمي  مت  ال��ل��ق��اء  خ��ت��ام  ويف 
النزاهة  ثقافة  لتعزيز  التذكارية  وال��دروع  التقديرية 
واملهني لإعداد كوادر  الطابي  املجتمع  وال�سفافية يف 
مميزة ومتخ�س�سة يف هذا املجال احليوي الهام، وذلك 

�سمن منظومة القيم التي تتبناها جامعة الإمارات.  
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ال���دك���ت���ور ع��ل��ي را����س���د النعيمي  حت���ت رع���اي���ة م��ع��ايل 
قطاع  نظم   - الإم����ارات  جلامعة  الأع��ل��ى  –الرئي�ض 
والت�سجيل  ال��ط��ل��ب��ة  ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
باملبنى  ام�����ض،  �سباح  حياتك"،  ن�سيء  "معاً  فعالية 
اأن�سطتها  �ستمتد  وال��ت��ي  اجل��ام��ع��ي،  ب��احل��رم  ال��ه��ايل 
���س��ع��ادة الأ�ستاذ  ط����وال الأ���س��ب��وع احل����ايل، وب��ح�����س��ور 
و�سعادة  اجل��ام��ع��ة-  –مدير  البيلي  حم��م��د  ال��دك��ت��ور 
ل�سندوق  ال���ع���ام  –الأمني  امل���ه���ريي  ع��ق��ي��دة  ع���ب���داهلل 
العام  املدير   - اخل��وري  حاجي  حممد  و�سعادة  الزكاة، 
اآل نهيان لاأعمال الإن�سانية،  ملوؤ�س�سة خليفة بن زايد 
و�سعادة الأ�ستاذ الدكتور  عبداهلل احلميدان  -  الأمني 
�سعادة   الإن�سانية،  للرعاية  العليا  زاي��د  ملوؤ�س�سة  العام 
�سامل بن نخريات العامري بالنيابة عن الدكتور خالد 
خلفان العامري  - مدير مراكز وزارة الداخلية لت�سغيل 
وتاأهيل املعاقني- والدكتور بي اآر �ستي من جمموعة اإن 
–نائب  الكعبي  والدكتور علي  الطبية.  �سي جروب  اإم 
و�سعادة  والت�سجيل،  الطلبة  ل�سوؤون  اجلامعة  مدير 
الأمني العام للجامعة الأ�ستاذة فائقة هال، وعدد من 
مدراء وممثلي اجلهات واملوؤ�س�سات امل�ساركة بالفعالية، 

واأ�ساتذة اجلامعة وطلبتها. واأكد �سعادة الدكتور حممد 
ال�سرتاتيجيني  لل�سركاء  و�سكره  تقديره  على  البيلي 
يد  وم��د  التعليمية  العملية  اإث���راء  يف  اأ�سهموا  ال��ذي��ن 
اخلري  قيمة  يعك�ض  وال���ذي  اجل��ام��ع��ة،  لطلبة  ال��ع��ون 
واأ�ساف  الإم����ارات،  بدولة  والعطاء  اخل��ري  جمتمع  يف 
على  الإم���ارات  جامعة  يف  جميعاً  نعمل  نحن  �سعادته: 

التي  الر�سيدة  لقيادتنا  انتهاجاً  اخل��ري،  م�ساريع  دعم 
متتد اأعمالها الإن�سانية يف �ستى اأرجاء العامل.

وق���ال ���س��ع��ادة ال��ب��ي��ل��ي: ت��زخ��ر ج��ام��ع��ة الإم�����ارات بعدد 
طابي ي�سل اإىل 14 األف طالب، %10 منهم طلبة 
50 جن�سية خمتلفة،  م��ن  م��واط��ن��ني(  )غ��ري  اأج��ان��ب 
يعي�سون بان�سجام وتعاون ويف جو اأ�سري مميز، وتقدم 

لهم خدمات متنوعة تدعم بيئة �سحية واآمنة، ت�سهم 
يف بناء قدرات الطلبة، واإثراء جتربتهم اجلامعية. 

ومت ع��ر���ض فيلم خ��ال احل��ف��ل ح��ول اإجن����ازات قطاع 
����س���وؤون ال��ط��ل��ب��ة وال��ت�����س��ج��ي��ل، وال���دع���م ال����ذي يقدمه 
ال�����س��رك��اء ال���س��رتات��ي��ج��ي��ون يف اإجن���اح ج��ه��ود القطاع، 
كما مت تكرمي ال�سركاء ال�سرتاتيجيون لقطاع �سوؤون 
الطلبة، لدعمهم للخدمات الطابية، وهم: �سندوق 
موؤ�س�سة  الإن�سانية،  لاأعمال  خليفة  موؤ�س�سة  الزكاة، 
الداخلية  الإن�سانية، مراكز وزارة  العليا للرعاية  زايد 

.NMC لت�سغيل وتاأهيل املعاقني، وم�ست�سفى
وكما قدم جمموعة من طلبة جامعة الإمارات م�سرحية 
واإخراجهم،  اإعدادهم  من  "الأ�سواء"  بعنوان  �سامتة 
دعم  يف  الطلبة  ���س��وؤون  قطاع  ا�سهام  ع��ن  فيها  ع��ربوا 
اجلامعية،  حياتهم  وبعد  خ��ال  وم�ساندتهم  الطلبة 
والذي  الطابية،  اخلدمات  معر�ض  افتتاح  مت  عقبها 
ي��ت�����س��م��ن اخل����دم����ات ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا ال���ق���ط���اع وه���ي: 
خدمات  ال�����س��ح��ي��ة،  اخل���دم���ات  ال��ط��اب��ي،  "الإر�ساد 
املتعاملني،  خدمة  ومركز  اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي 
وامل�ساعدة املالية، وخدمات الطلبة الأجانب، وخدمات 
اإ�سافة  النقل  وخدمات  والتوظيف،  املهني  التخطيط 

اإىل اأق�سام لل�سركاء ال�سرتاتيجيني للقطاع.

اجتماعات منظمة الأ�سرة العربية 
تنطلق يف ال�سارقة اليوم

تنطلق اليوم الثنني يف امارة ال�سارقة اجتماعات منظمة الأ�سرة العربية 
ال�سنوية مب�ساركة جميع الأع�ساء من احلكومات ومنظمات املجتمع املدين 
. وتعقد بالتزامن مع الجتماعات العديد من الفعاليات التي دعيت اإليها 
الدول  جامعة  ومب�ساركة  ال����وزراء  م��ن  وع��دد  امل�ستوى  رفيعة  �سخ�سيات 

العربية ومنظمة املراأة العربية والعديد من املنظمات العربية والدولية.
وت�ستهل منظمة ال�سرة العربية فعالياتها بعقد ندوة دولية مو�سعة بفندق 
الإمنائية  الأه���داف  حتقيق  يف  العربية  ال��روؤي��ة  بعنوان  ال�سارقة  هيلتون 
مب�ساركة �سعادة هدى بن يو�سف الأمني العام للمنظمة و�سعادة الدكتورة 
مريفت التاوي مديرة منظمة املراأة العربية نائب رئي�ض منظمة الأ�سرة 
البح  بن عبيد  و�سعادة جمال  العربية  ال��دول  العربية وممثلة عن جامعة 
رئي�ض املنظمة والدكتور ح�سني العثمان القائم باأعمال عميد كلية الآداب 
اجلريدي  وع��ام��ر  ال�سارقة  جامعة   – والجتماعية  الإن�سانية  وال��ع��ل��وم 
بالأمانة العامة ملنظمة ال�سرة العربية بتون�ض.. ويعقب على اأوراق العمل 
والعلوم  ل���اأم  اجلامعية  الكلية  م��دي��ر  ال�سعايل  خليفة  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة 

الأ�سرية يف عجمان.
اأي�سا اقامة حفل يف دبي يتم خاله تن�سيب عدد من  تت�سمن الفعاليات 
�سفراء الأ�سرة العربية وهو امل�سروع املتميز الذي تعقد فيه منظمة الأ�سرة 
العربية �سراكة مع رجال الأعمال الناجحني مبنحهم لقب �سفري الأ�سرة 
العربية يف مقابل دعمه لق�سايا التنمية والربامج املجتمعية التي تتبناها 

منظمة الأ�سرة العربية .
ومت اختيار �سفراء الأ�سرة العربية بعناية فائقة والذين �سي�سمهم جمل�ض 

�سفراء يدار من خال اأمانة خا�سة مبجل�ض �سفراء الأ�سرة العربية.
و اأ�سار �سعادة جمال البح رئي�ض منظمة الأ�سرة العربية اىل اأن حفل تن�سيب 
�سفراء الأ�سرة العربية �سي�سهد اأي�سا اإطاق م�سروع ميثاق املراأة العربية يف 
�سراكة ت�سم منظمة الأ�سرة العربية ومبادرة التنمية الإن�سانية امل�ستدامة 

و�سيتم توقيع بروتوكول تعاون بني اجلانبني بعد اإطاق امليثاق.
ومت توجيه الدعوات حل�سور هذه الحتفالية للعديد من املنظمات العربية 
ووفد من منظمة املراأة العربية بالإ�سافة اىل وزيرة التنمية الجتماعية 

بجمهورية ال�سودان وممثلني عن اجلهات ذات العاقة.
و ثمن جمال البح دعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 

القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم ال�سارقة لاأ�سرة العربية.

بلدية دبي ت�سارك يف اأ�سبوع �سالمة الغذاء 
�ساركت بلدية دبي بلديات دول جمل�ض التعاون اخلليجي احتفالها بالأ�سبوع 
اأيام حتت �سعار  اخلليجي ل�سامة الغذاء من خال فعاليات ت�ستمر �ستة 

معا ل�سامة الغذاء .
للبلدية  العام  املدير  م�ساعد  العو�سي  �سريف  حممد  خالد  �سعادة  ود�سن 
املركز  يف  الحتفال  بدء  الول  اأم�ض  وال�سامة  وال�سحة  البيئة  خلدمات 
ت�سمن  وال���ذي  ل��اأ���س��ب��وع  امل�ساحب  امل��ع��ر���ض  على  اأط��ل��ع  حيث  الرئي�سي 
م�ساركة وا�سعة من �سركات القطاع اخلا�ض يف الربنامج يف اإطار م�ساركة 

ال�سركات اخلا�سة مب�سئولية �سامة الغذاء حيث اأنها م�سئولية اجلميع .
وقالت اإميان الب�ستكي مدير اإدارة �سامة الغذاء بالبلدية اإن بلديات دول 
جمل�ض التعاون اخلليجي تقوم بعمل اأن�سطة توعويه حول �سامة الغذاء 

ونحن و�سعنا �سعارا مهما من جانبنا وهو معا ل�سامة الأغذية .
واأكدت على ان الهدف من م�ساركة بلدية دبي يف اأ�سبوع �سامة الأغذية هو 

تثقيف املجتمع حول �سامة الغذاء .

بلديتا دبي ودبا الفجرية تنظمان موؤمتر 
الفجرية الدويل الثاين يناير 2018

الفجرية  موؤمتر  اأعمال  الفجرية  دبا  بلدية  مع  بالتعاون  دبي  بلدية  تنظم 
الدويل الثاين للبيئة البحرية وال�سواحل بدعم من منظمة املدن العربية 
امل�ستدامة  البيئية  ال�سياحة  عنوان  حتت  وذل��ك   2018 يناير  �سهر  خ��ال 
اإىل  املوؤمتر  يهدف   . ال�ساحلية  املناطق  ل�ستدامة  والتحديات  الفر�ض   ...
مبا  ال�سياحية  الأم��اك��ن  يف  البيئية  الأنظمة  على  ال��واق��ع  ال�سغط  تخفيف 
ي�سمن ا�ستدامة املوارد الطبيعية واحلفاظ على املوروث الثقايف واحل�ساري 
لل�سكان املحليني وامل�ساهمة يف تطور القت�ساد الأخ�سر القائم على حماية 
يف  البيئي  التعليم  منو  فر�ض  زي��ادة  اإىل  اإ�سافة  امل���وارد  وا�ستدامة  البيئية 
املهند�ض  �سعادة  التقى   .. املوؤمتر  لتنظيم  ال�ستعدادات  اإط��ار  يف  و  املنطقة. 
ح�سن اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجرية و املهند�سة فاطمة احلنطوبي 
العربية  للمدن  البيئة  وف��دا من مركز  الفجرية  دبا  بلدية  البيئة يف  مدير 
برئا�سة مديره ح�سني عبداهلل الفردان ملناق�سة مو�سوع املوؤمتر والرتتيبات 
الجتماعية  للتنمية  بالن�سبة  واأه��م��ي��ت��ه  وحم����اوره  ل�ست�سافته  ال��ازم��ة 
والبيئية والقت�سادية على مدينة دبا الفجرية واملنطقة ب�سكل عام. يذكر اأن 
الدورة الأوىل من املوؤمتر عقدت حتت عنوان الإدارة البيئية املتكاملة للبيئة 
ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت   2015 نوفمرب  خ��ال  وال�����س��واح��ل  البحرية 

ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم الفجرية .



يف  البنكريا�ض  �سرطان  ع��ن  يك�سف  دم  فح�ض  يتيح 
قبل  احل��ال��ة  ه��ذه  حتديد  ل��اأط��ب��اء  املبكرة  مراحله 

فوات الأوان.
ت�سمل الطريقة الوحيدة لعاج �سرطان البنكريا�ض 
ا�ستئ�ساله قبل انت�ساره. ولكن ملا كان هذا الع�سو يقع 
عميقاً يف اجل�سم، فمن ال�سعب ت�سويره اأو اأخذ خزعة 

منه، ما يزيد عملية اكت�ساف هذا املر�ض تعقيداً.
)القاتل  البنكريا�ض  �سرطان  ُي��دع��ى  ل��ذل��ك،  نتيجة 
عندما  وانت�سر  ك��ث��رياً  ت��ط��ور  ي��ك��ون  لأن���ه  ال�سامت( 
تظهر اأعرا�سه وي�سّخ�سه الأطباء. وهكذا يبقى 5% 
اأحياء بعد  اإ�سابتهم به  فقط ممن ي�سّخ�ض الأطباء 
�ض  ُت�سخَّ ممن   90% بنحو  مقارنة  �سنوات،  خم�ض 

اإ�سابتهن ب�سرطان الثدي.
ط���ّور اأخ����رياً ت���وين ه��و وزم�����اوؤه م��ن ج��ام��ع��ة ولية 
اأريزونا يف تيمبه فح�ض دم يك�سف الإ�سابة ب�سرطان 
ج�سيمات  على  ويعتمد  ان��ت�����س��اره،  قبل  البنكريا�ض 
اإليه يف  الباكرة  الإ�سارات  تر�سد  الذهب  نانوية من 

الدم.
الفح�ض  جنح  مري�ساً،   59 �سملت  اأولية  درا�سة  يف 
يف  مراحله  اأوىل  يف  البنكريا�ض  �سرطان  اكت�ساف  يف 
اإىل ذلك،  90% من احل��الت. بالإ�سافة  اأك��رث من 
البنكريا�ض  �سرطان  بني  التمييز  الفح�ض  ي�ستطيع 
اأعرا�ساً  احلالتني  لهاتني  ب��اأن  علماً  التهابه،  وب��ني 
با�ستخدام و�سائل  التمييز بينهما  مت�سابهة وي�سعب 
ما  باملوجات  الت�سوير  مثل  اليوم،  املعتمدة  الفح�ض 
فوق ال�سوتية.يقول اأنتوين جيل من جامعة �سيدين: 
)ل �سك يف اأن اأدوات الفح�ض املبكر، خ�سو�ساً فحو�ض 
الدم غري الغازية مثل هذا الفح�ض، بالغة الأهمية(. 
اإ�سافية  اأدل��ة  اإىل  لكن هذا الفح�ض ل يزال بحاجة 
تثبت فاعليته من خال جتارب اأ�سمل، وفق الباحث، 

الذي ي�سيف: )ما زال الفح�ض يف بداية الطريق(.
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احلالة الأوىل:
تخزين الده�ن ح�ل البطن

بالن�سيج  احل��ال��ة  ه��ذه  يف  ال��ده��ون  فائ�ض  يتعّلق 
ال��ده��ن��ي يف م��ن��ط��ق��ة ال��ب��ط��ن وي��ن��ج��م ع���ن نظام 
عن  ف�سًا  وال��ده��ون،  بال�سكريات  غني  غ��ذائ��ي 
الن�ساطات اجل�سدية. يق�سي احلل بتح�سني  قلة 

اأ�سلوب احلياة!
تعنيك هذه امل�سكلة يف احلالت التالية:

مّر  ع��ل��ى  ي�����زداد  خ�����س��رك  حم��ي��ط  ك����ان  اإذا   •
ال�سنني.

�سباحاً  ح���ال���ه  ع���ل���ى  ب��ط��ن��ك  ح���ج���م  ي��ب��ق��ى   •
وم�ساًء.

يديك  ب��ني  جلدية  كتلة  جتمعي  اأن  ميكنك   •
على م�ستوى ال�سّرة.

والذقن. والذراعني  الظهر  �سماكة  • تزداد 
ال�سلوع  حتت  الأعلى،  يف  كبرياً  بطنك  • يكون 

وحول اخل�سر.
و)مرتهلة(. رخوة  • ب�سرتك 

ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
غذائية

الفئة  ه���ذه  اخل�������س���راوات:  ا���س��ت��ه��اك  • زي����ادة 
ال�سعرات  وقليلة  والأل��ي��اف  باملاء  غنية  الغذائية 
تبطئ  كذلك  بال�سبع.  �سعوراً  وتعطي  احلرارية، 
الكربوهيدرات،  �سيما  ل  الأغ���ذي���ة،  ام��ت�����س��ا���ض 
م���ا ي���ح���ّد م���ن ت��خ��زي��ن ال����ده����ون. مي��ك��ن��ك اأك���ل 
اأو  اإىل جانب ح�ستني  اخل�سراوات ظهراً وم�ساًء 
الوجبات  اإط���ار  خ���ارج  يومياً  الفاكهة  م��ن  ث��اث 

الرئي�سة.
ت����وؤدي  ب��ال�����س��ك��ر:  ال��غ��ن��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  • ح����ذف 
والتحليات  والب�سكويت  واحل��ل��وي��ات  ال�سكريات 
اإىل زيادة  ال��غ��ازي��ة ط��ب��ع��اً  ال��د���س��م��ة وامل�����س��روب��ات 
قيا�سية يف موؤ�سر �سكر الدم واإطاق ن�سبة هائلة 

من الأن�سولني.
موؤ�سر  فيها  ينخف�ض  التي  الن�سويات  تناول   •
امل��وؤ���س��ر، لن  ال���دم: م��ن خ��ال تنظيم ه��ذا  �سكر 

يبلغ اإفراز الأن�سولني ذروته.
اإ�سكالوب  اخ���ت���اري  ب��ع��ن��اي��ة:  ال��ل��ح��وم  ان��ت��ق��اء   •

اأو  الدهني ال��دج��اج  غري  البقر  حلم  �سرائح 
الأبي�ض،  اجل��ام��ب��ون  اأو 
وا����س���ت���ه���ل���ك���ي الأ����س���م���اك 
�ساردين...(  )م��اك��ري��ل، 
م��ن وق��ت اإىل اآخ��ر لأن 
الدهنية  الأحما�ض 
ف����ي����ه����ا ت�������س���ّه���ل 
ف������������ق������������دان 

الوزن.
 •

م�ساًء!  الن�سويات  تتناويل  ل  الع�ساء:  تخفيف 
مي��ك��ن��ك ت���ن���اول ال�����س��م��ك واخل�������س���راوات وامل����واد 
اجلوع،  نوبات  ولتجنب  اجل��ودة.  عالية  الدهنية 

تناويل وجبة خفيفة يف فرتة بعد الظهر.

ا�شرتاتيجية ج�شدية
اأن  يجب  املثلى،  احلالة  يف  يومياً:  التحرك   •
ت��ق��وم��ي ب��ن�����س��اط ج�����س��دي ل��ث��اث��ني دق��ي��ق��ة على 
الأق�����ل ي��وم��ي��اً )م�����س��ي، دراج�����ة ه��وائ��ي��ة، �سعود 

ال�سامل...(.
م����رات  ث�����اث  ال���ت���ح���ّم���ل  مت����اري����ن  • مم���ار����س���ة 
من  ب��د  ل  اجل�سم،  خم��زون  لتحريك  اأ�سبوعياً: 
القيام بجهود معتدلة، من بينها ركوب الدراجة 
الهوائية اأو التدّرب على اآلة ثابتة اأو ال�سباحة... 
لأرب��ع��ني دق��ي��ق��ة م��ت��وا���س��ل��ة. ول��ت��ف��ري��غ الدهون، 

تدّربي على الريق.
بني  اجللدية  بالكتلة  اأم�سكي  اجل�سم:  • تدليك 
القلب.  نحو  البطن  اأ�سفل  من  وحّركيها  يديك 
�ستعزز  بالأوك�سجني،  الأن�سجة  تغذية  من خال 

هذه التقنية تفريغ الدهون.

الدهون حلرق  متارين   3
واثني  كتفيك  بعر�ض  �ساقيك  وافتحي  قفي   •
اأرج��ع��ي قدمك  م��ن ج�سمك.  ب��ال��ق��رب  ذراع��ي��ك 
اقفزي  ث��م  �ساقيك  واث��ن��ي  ال����وراء  اإىل  الي�سرى 

لعك�ض ال�ساقني. مدة التمرين: 45 ثانية.
و�سّدي  قدميك  واأ�سابع  يديك  اإىل  ا�ستندي   •
ع�����س��ات ب��ط��ن��ك ن��ح��و ال����داخ����ل. ق��وم��ي بقفزة 
و�سعي  البطن  حتت  الركبتني  واأرج��ع��ي  �سغرية 
يديك على الأر�ض. كرري القفز لإرجاع ال�ساقني 
مع  تزامناً  البداية  و�سعية  وا�ستعادة  ال��وراء  اإىل 

متابعة �سّد البطن. مدة التمرين: 30 ثانية.
واأبقي  قدميك  واأ�سابع  يديك  اإىل  ا�ستندي   •
اثني  موازية.  بو�سعية  و�ساقيك  وظهرك  راأ�سك 
املرفق  من  اليمنى  الركبة  وقّربي  اليمنى  ال�ساق 
الأمي����ن م��ن دون و���س��ع ال��ق��دم ع��ل��ى الأر�����ض ثم 
اقلبي الو�سعية اإىل ال�ساق الي�سرى بحركة حيوية 

وكرري التمرين. مدة التمرين: 45 ثانية.

احلالة الثانية:
ا�سطرابات ه�سمية

تعنيك هذه امل�سكلة يف احلالت التالية:
خ�سرك  حم��ي��ط  ي����زداد   •

على مّر اليوم.
نفخة  من  دوم��اً  • تعانني 
تفريغ  يف  م���������س����اك����ل  اأو 

اأمعائك.
اجلهة  يف  ب���ط���ن���ك  ي���ن���ت���ف���خ   •

ال�سفلية حتديداً.
حمتوى  مع  دوم��اً  اله�سمي  جهازك  يتفاعل   •

اأطباقك.
الداخل. نحو  بطنك  �سّد  يف  �سعوبة  • جتدين 

غالباً. وموؤملاً  �سلباً  بطنك  • يكون 

ا�شرتاتيجية غذائية
القهوة  ال�ساي:  اأو  بالقهوة  النقيع  ا�ستبدال   •
ل���ذا من  الأم���ع���اء  اإىل  بالن�سبة  ع��دائ��ي  م�����س��روب 
�سربها  ع���ن  ال��ت��وق��ف  اأو  م��ن��ه��ا  احل����د  الأف�������س���ل 

نهائياً.

)فودماب(:  بعنا�سر  الغنية  املنتجات  جتنب   •
الفاكهة  م��ن  ك��ب��رياً  ع���دداً  املنتجات  ه��ذه  ت�سمل 
احلليب،  وم�ستقات  وال��ب��ق��ول��ي��ات  واخل�����س��راوات 
وي�سعب اأن يه�سمها بع�ض النا�ض لأن ال�سكريات 
املوجودة فيها ت�سل من دون تفكيكها اإىل القولون 

حيث تتغذى منها اجلراثيم وتنتج الغازات.
• تخفيف الغلوتني: يوؤدي هذا الربوتني املوجود 
ال�سطرابات  ت��ف��اق��م  اإىل  وم�ستقاته  ال��ق��م��ح  يف 

اله�سمية الوظيفية لدى البع�ض.
• اأكل الفاكهة خارج الوجبات الرئي�سة: تناوليها 
على �سكل وجبة خفيفة لتجنب النفخة، مبعدل 

ح�سة اأو اثنتني يومياً.
اأ�سا�سية  الأل��ي��اف  تكون  قد  املنتجات:  تنويع   •
بع�ض  يف  ع��دائ��ي��ة  ت�سبح  لكنها  امل��ع��وي��ة  ل��ل��راح��ة 

احلالت.

ا�شرتاتيجية ج�شدية
اجل�سي  الأكل:  اأثناء  اجل�سم  و�سعية  مراقبة   •
ع��ل��ى ال��ك��ر���س��ي و���س��ّط��ح��ي ق��دم��ي��ك ع��ل��ى الأر�����ض 
�ساقيك.  ت�سبكي  ول  م�ستقيماً  ظ��ه��رك  واأب��ق��ي 
الأمعاء  ب��ني  م�سغوطة  امل��ع��دة  ت��ك��ون  األ  ي��ج��ب 

والرئتني.
بطنك  دّل��ك��ي  ال��ه�����س��م،  لتن�سيط  ال��ت��دل��ي��ك:   •
كنت  اإذا  ال�ساعة.  عقارب  باجتاه  اخلزامى  بزيت 
م�����س��اب��ة ب��الإم�����س��اك، ���س��ع��ي ي���دك ال��ي��م��ن��ى حتت 
بحركات  وق��وم��ي  فوقها  الي�سرى  وي��دك  ال�����س��ّرة 

دائرية )بني 50 و100 حركة(.
العميق  التنف�ض  ي�سمح  البطن:  من  التنف�ض   •
اجل�سم  وت����غ����ذي����ة  ال���ن���ف�������س���ي  ال�������س���غ���ط  ب����ط����رد 
انفخي  اله�سمي.  اجلهاز  وتدليك  بالأوك�سجني 
ت��زام��ن��اً م���ع ���س��د ال�����س��ّرة ن��ح��و ال��ع��م��ود الفقري 
ال�سدري  القف�ض  ن��ف��خ  م��ع  ت��زام��ن��اً  ا�سهقي  ث��م 

ومتطيط العمود الفقري.

الأمعاء لتحرير  متارين   3
يدك  و�سعي  ظهرك  على  متددي  اأو  اجل�سي   •
على بطنك. تنف�سي من الأن��ف ثم انفخي بعمق 
م���ن ال���ف���م. ث���م ت��ظ��اه��ري ب���اأن���ك ت�����س��ه��ق��ني )من 
احلاجز يف  وارفعي احلجاب  الهواء(  اإدخ��ال  دون 
على  حافظي  حد.  اأق�سى  اإىل  ال�سدري  القف�ض 
هذه الو�سعية لب�سع ثوان وكرري التمرين. مدة 

التمرين: 20 ثانية.
اأن  اإىل  �ساقيك  واث��ن��ي  ظهرك  على  مت���ّددي   •
ردفيك  ارف��ع��ي  ث��م  م�سطحتني،  ق��دم��اك  ت�سبح 
اأن ي�سبح الفخذان امتداداً للعمود الفقري.  اإىل 
منطقة  على  بيديك  وا�سغطي  اأ�سابعك  ا�سبكي 
وكاأنك  ال�سّرة  قّربي يديك من  ثم  بهدوء  العانة 
ب���ه )اأمعاء،  ت��ري��دي��ن حت��ري��ك ك���ل م���ا مت�����س��ك��ني 
التمرين:  م��دة  ه��ذا الجت���اه.  مبي�ض، رح��م( يف 

ثانية.  45
نحو  ب��ط��ن��ك  و����س���ّدي  ك��ر���س��ي  ع��ل��ى  • اج��ل�����س��ي 
م��ع متطيط ج��ذع اجل�سم نحو  ت��زام��ن��اً  ال��داخ��ل 
على  حافظي  التنف�ض.  اإع��اق��ة  دون  م��ن  الأع��ل��ى 
ث����وان، ث��م ا�سرتخي  5 و8  ال��و���س��ع��ي��ة ب��ني  ه���ذه 

وكرري التمرين طوال خم�ض دقائق.

احلالة الثالثة:
ترّهل حزام البطن

تعنيك هذه امل�سكلة يف احلالت التالية:

�سباحاً  ح���ال���ه  ع���ل���ى  ب��ط��ن��ك  ح���ج���م  ي��ب��ق��ى   •
وم�ساًء.

ومرتهل. رخو  بطنك  • حزام 
وجبة. كل  بعد  �سروالك  زر  • تفتحني 

ت�سبعي. كي  كبرية  كميات  اإىل  • حتتاجني 
اجلهة  يف  حتديداً  الظهر،  يف  ب��اأمل  ت�سعرين   •

ال�سفلية.
واقفة. اأو  جال�سة  يومك  • مت�سني 

ا�شرتاتيجية غذائية
من  مفر  ل  كله:  اليوم  على  الكميات  توزيع   •
ت��ن��اول ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن ال��ط��ع��ام ع��ن��د تفويت 
توازناً  تقيمي  اأن  ي��ج��ب  ل���ذا  ال�����س��اب��ق��ة.  ال��وج��ب��ة 

الرئي�سة  وجباتك  وت���������ت���������ن���������اويل بني 
خفيفة  وج��ب��ات 
املاأكولت  ب���دل 
ال�����د������س�����م�����ة يف 

وجبة واحدة.
امل�����اء  �����س����رب   •

الوجبات:  خ���ارج 
حجم  امل���������اء  ي�����زي�����د 

ال���ك���ت���ل ال����غ����ذائ����ي����ة، ل 
���س��ي��م��ا ع���ن���د ����س���رب���ه مع 

ماأكولت غنية بالألياف.
ي�سمح  الطعام جيداً:  • م�سغ 

باللعاب  وترطيبه  الطعام  طحن 
بتح�سري اجل�سم لله�سم.

ا�شرتاتيجية ج�شدية
جميع  ت��ن��ط��ل��ق  ن���اع���م���ة:  مت����اري����ن   •
واليوغا  البيات�ض  احلركات يف ح�س�ض 
م���ن ال��ب��ط��ن وي��ج��ب ���س��ّد ه���ذه املنطقة 
على  اأي�ساً  التمارين  ترتكز  با�ستمرار. 

التنف�ض الذي يفيد ع�سات البطن.
• التفكري ب�سّد البطن نحو الداخل: 
حاويل تنفيذ هذه احلركة با�ستمرار 
النقل  وو�سائل  واملكتب  ال�سيارة  )يف 

واأثناء امل�سي...(.
ُيحّرك  ال��ع�����س��ات:  ت�����س��غ��ي��ل   •
حزام  ع�سات  الو�سعيات  بع�ض 
اللوح  و���س��ع��ي��ة  )م���ث���ل  ال���ب���ط���ن 
البطن  ت�ستهدف  التي  اخل�سبي 
وت�سمح  الأط���راف(  اأو  الظهر  اأو 
ب��ا���س��ت��ع��ادة ج�����س��م ن��ح��ي��ف وبطن 
م�سّطح، �سرط عدم تنفيذها من 

دون التنف�ض بطريقة �سليمة.

اخل�شر ل�شقل  متارين   3
اإىل  وا���س��ت��ن��دي  ب��ط��ن��ك  ع��ل��ى  • مت����ددي 

كّفيك وذراعيك وركبتيك وقدميك وارفعي 
ج�����س��م��ك ث���م م����ددي ���س��اق��ي��ك وا���س��ت��ن��دي اإىل 

اأ�سابع قدميك واأبقي ظهرك م�ستقيماً واجعلي 
ازفري عرب رفع  الفقري.  للعمود  راأ�سك امتداداً 
التمرين:  م��دة  وا�سرتخي.  ا�سهقي  ثم  اجل�سم 

دقيقة.
كر�سي  ط�����رف  ع���ل���ى  اج��ل�����س��ي   •
و�سّطحي  واأبقي ظهرك م�ستقيماً 

ق���دم���ي���ك ع���ل���ى الأر������������ض. ارف���ع���ي 
وا�سغطي  ق��ل��ي��ًا  ال��ي�����س��رى  رك��ب��ت��ك 

ع��ل��ي��ه��ا ب��ي��دك ال��ي��م��ن��ى. ع����ّدي ح��ت��ى ال���رق���م 10 
اأثناء  ال��داخ��ل  اإىل  البطن  و���س��ّدي  ال�سهيق  اأث��ن��اء 
الزفري. كرري التمرين نف�سه مع اجلهة الأخرى 

خم�ض مرات. مدة التمرين: دقيقتان.
و�سطحي  �ساقيك  واثني  ظهرك  على  • متددي 

على  الأر�������ض و���س��ع��ي ي��دي��ك على ق���دم���ي���ك 
����س���دغ���ي���ك. ارف���ع���ي 
وكتفيك  راأ�����س����ك 
ت��������زام��������ن��������اً م���ع 
و�سّدي  ال��زف��ري 
ومنطقة  بطنك 
توقفي  ال��ع��ج��ان. 
حني ت�سلني اإىل 
حمالة  م�����س��ت��وى 
ال�����س��در وان����زيل 
قومي  جم�����دداً. 
مب���ج���م���وع���ت���ني 
من  ت�����ت�����األ�����ف�����ان 
ع�������س���ر ح����رك����ات 
مم�����اث�����ل�����ة. م�����دة 
 45 ال���ت���م���ري���ن: 

ثانية.

فح�ص يك�سف �سرطان البنكريا�ص مبكرًا

خالل 15 ي�مًا!

حلول ون�سائح لتتمتعي ببطن م�سطح ومقا�ص نحيف

اأو  ينتفخ  اأو  املعروفة، فقد ي�شبح رخ�ًا  ال�شمنة  البطن لأ�شباب  ي�شمن  ل 
تت�شّكل ح�له الده�ن: اكت�شفي احلل�ل التي ت�شتهدف م�شكلتك ل�شرتجاع 
ب��ط��ن م�����ش��ّط��ح وم��ق��ا���ش 
ي�مًا   15 خ���الل  نحيف 
النتيجة  على  وحافظي 

ط�ال حياتك!
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة امال امل�ستقبل 

CN 1124797:لل�سيانة العامة ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد علي بخيت عبداهلل النيادي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سيف علي بخيت عبداهلل النيادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17

اإع����������الن
الفني  ال�س�����ادة/امل�ستقبل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1187345:لتجارة الزجاج والملنيوم ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد علي بخيت عبداهلل النيادي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سيف علي بخيت عبداهلل النيادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17

اإع����������الن
النوار  ال�س�����ادة/مكتب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1004874:لتاجري ال�سيارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد علي بخيت عبداهلل النيادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سيف علي بخيت عبداهلل النيادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة امال امل�ستقبل 

CN 1143803:لعمال احلديد وال�سليح رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد علي بخيت عبداهلل النيادي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سيف علي بخيت عبداهلل النيادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/875  مدين جزئي

ان  القامة مبا  اك�سياوك�سيا وان  جمهول حمل  املدعي عليه / 1-  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  يل   هونغ�سان  امل��دع��ي/ 
والر�سوم وامل�ساريف.  املدعي عليها مببلغ وق��دره )7000 دره��م(  بالزام 
وحددت لها جل�سة يوم  الربعاء املوافق  2017/5/3   ال�ساعة 8.30 �ض 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 2.D.17 بالقاعة 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/588  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1- ب��اول��و رو���س��ا  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي/ 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  امل��رك��ب��ات   جيرب�ض ل���س��اح ميكانيكى 
درهم(  ال��ف  وع�سرون  )ارب��ع��ة  فقط  دره��م   )24000( مبلغ  بت�سديد   املطالبة 
الدعوى  رفع  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  الفائدة  اىل  بال�سافة  اماراتي 
وحتى متام ال�سداد بال�سافة اىل الر�سوم وامل�سروفات. وحددت لها جل�سة يوم  
Ch 2.D.18 لذا  بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض  املوافق  2017/5/1    الثنني 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدع�ى رقم 2016/2665  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1-�سركة اليكتو ال�سرق الو�سط للو�ساطة التجارية ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/يا�سر ابراهيم حامد القليوبي وميثله:امريه ابراهيم عبداهلل عبدالواحد كمال 
الدعوى  يف  ب��ت��اري��خ:2017/2/12  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  الب�ستكي  بور 
املذكورة اعاه ل�سالح/يا�سر ابراهيم حامد القليوبي بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
مبلغ )مائة وثمانية وت�سعني الف وثمامنائة و�سبعة و�سبعني درهم وثمانية فلو�ض( والفائدة 
ال�سداد  القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2016/4/8 وحتى متام 
والزمتهم بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابا 
لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدع�ى 2017/260  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- ال�سقر لتجارة الديزل ذ.م.م 2- غفور مادابورام جمهويل حمل 
ايه وميثله : نا�سر مال اهلل حممد غامن قد  ان  ان املدعي/ �سيتي بنك  القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم 
والتكافل   مببلغ وقدره )4.464.563.03 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 ال��ف��ائ��دة    و 
املعجل با كفالة . وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/4/20 ال�ساعة 9.30 
�ض بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/21  عقاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-رويال ماجي�ستيك للو�ساطه العقاريه جمهول حمل القامة 
اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�سوعها  مب��ا ان امل��دع��ي / داري��ن��ت ا�سكيه اول��دزم��ري ق��د 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م(   63.850( وق���دره  مببلغ  املطالبة 
والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم 
الثاثاء املوافق 2017/5/2   ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
، ويف حالة تخلفك فاأن  اأيام على الأقل  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/19  عقاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-رويال ماجي�ستيك للو�ساطه العقاريه جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / دراينت ا�سكيه تات�سانا وميثله:�سهيل حاج �سعد ال�سيخ �سعد قري�ض قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )63.850 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2017/5/2   ال�ساعة 08.30 �ض 
بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدع�ى 2017/504  جتاري كلي
اىل اخل�سم املدخل / 1- ترتيب نا�ض ونا�ض لتعهدات املواهب الفنية جمهول 
اأق���ام عليك  ق��د  اتيجوي  ت�سوكوومكا  �سيمون  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ عقد ال�سراكة والفائدة والر�سوم وامل�ساريف 
. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/4/30 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.15
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/20  عقاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-رويال ماجي�ستيك للو�ساطه العقاريه جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / درانيت�سكايا ليزافيتا قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )52.900 درهم( )اثنان وخم�سون الف وت�سعمائة 
درهم(مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام. 
وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2017/5/2   ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة : 
Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2017/1111  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  للمفرو�سات  روزا  م�سنع  �سده/1-  املنفذ  اىل 
عليوه   حممود  ا�سماعيل  ع��ارف  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  القامة 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )25699(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�سوم خلزينة  دره��م  بال�سافة اىل مبلغ )1972( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2017/310 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  جمموعة روي��ال اورينت هاو�ض  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ار�سد خان م�سلم خان  قد اأقام عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
او خزينة املحكمة  .وعليه  التنفيذ  وق��دره )4430( درهم اىل طالب 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/440  ا�شتئناف عمايل    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- مطعم ومقهى ام�سيات �سامية �ض.ذ.م.م  جمهول 
اب��و���س��وم  قد  اب��راه��ي��م  اح��م��د  ال�سيد  امل�ستاأنف /  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/5842 عمايل جزئي 

بتاريخ:2017/3/8     
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/4/30 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/441  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- مطعم ومقهى ام�سيات �سامية �ض.ذ.م.م  جمهول 
قد  �سليمان   حم��م��ود  حممد  حممد   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/5841 عمايل جزئي 

بتاريخ:2017/3/8     
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/4/30 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف



االثنني   17   إبريل    2017  م   -   العـدد  11997  25
Monday  17  April   2017  -  Issue No   11997

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 103844     بتاريخ :  2007/12/4
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م: اغروناتورا �سو�سيتا كوبراتيفا اغريكول 
وعنوانه:   لوكاليتا بريغاغيولو 15018 �سبيغنو مونفراتو )ايه ال( ، ايطاليا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
واإزالة  وال�سقل  التنظيف  –  م�ستح�سرات  الغ�سيل  مواد  التبيي�ض وغريها من  م�ستح�سرات 
التجميل وغ�سول  العطرية وم�ستح�سرات  – والزيوت  – العطور  – ال�سابون  البقع والك�سط 

ال�سعر – معاجني الأ�سنان .
الواق�عة بالفئة: 3

الاتينية  بالحرف     AGRONATURA كلمة  عن  عبارة  العامة   : العامة  و�سف 
بطرية كتابة مميزة

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :  135952         بتاريخ :  2009/11/16
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م: هوجنتا توباكو )جروب( كو.، ليمتد
وعنوانه: رقم 118 ، هوجنتا افينيو ، هوجنتا دي�سرتيكت ، يوك�سي ، يونان ، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
التبغ ؛ ال�سجائر

الواق�عة بالفئة: 34
و�سف العامة : ر�سم لثاثة خطوط م�ستقيمة متثل ثاث ا�ساع ملربع. داخل اخلطوط الثاثة امل�ستقيمة 
فوق   . م��زدوج  اأ�سود  م�ستطيل  علي خلفية  الأبي�ض  باللون  الاتينية  بالأحرف   BRASS الكلمة   توجد 
الكلمة BRASS �سعار عبارة عن ر�سم لدرع. الدرع مق�سم ايل ثاثة اق�سام. الق�سمني اجلانبيني "ميني 
الأعلى  اأح��رف لتينية مكتوبة من  اأح���رف   به ثاثة  ال��درع  الق�سم يف منت�سف  وي�ساره" ف��ارغ��ني.  ال��درع 
لاأ�سفل وهى T ، H و S . يحمل الدرع من جانبيه اأ�سدين متقابلني. حتت الأ�سدين خط م�ستقيم عر�سي. 

FINE TOBACCO حتت اخلط الكلمات
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 104290     بتاريخ :  2007/12/13
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م: ماتكو رايز برو�سي�سنغ )برايفت( ليمتد
وعنوانه:    ل-1/24 بلوك-21 ، ف ب املنطقة ال�سناعية – كرات�سي ، باك�ستان  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
الأرز

الواق�عة بالفئة: 30
FALAK BASMATI RICE  بالحرف  و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمة 

الجنليزية بالألوان الأ�سفر والأحمر
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي 

بطلب لتجديد العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :  93977

با�س��م : اأغابي�ض

عنوانه: بيري�سنرت  -  �سارع فان جوخ – 59650 فيلنيوف د ا�سك 

- فرن�سا

الواق�عة بالفئة: 29

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

انت��هاء احلم��اية يف: بتاريخ: 2017/5/1

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي 

بطلب لتجديد العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   93976

با�س��م : اأغابي�ض

 - ا�سك  د  – 59650 فيلنيوف  ف��ان ج��وخ  ���س��ارع    - ع��ن��وان��ه: بيري�سنرت  

فرن�سا

الواق�عة بالفئة: 43

من  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

انت��هاء احلم��اية يف: بتاريخ: 2017/5/1

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي 

بطلب لتجديد العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :  93971

با�س��م : اأغابي�ض

 - ا�سك  د  – 59650 فيلنيوف  ف��ان ج��وخ  ���س��ارع    - ع��ن��وان��ه: بيري�سنرت  

فرن�سا

الواق�عة بالفئة: 29

من  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

انت��هاء احلم��اية يف: بتاريخ: 2017/5/1

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي 

بطلب لتجديد العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   93972

با�س��م : اأغابي�ض

 - ا�سك  د  – 59650 فيلنيوف  ف��ان ج��وخ  ���س��ارع    - ع��ن��وان��ه: بيري�سنرت  

فرن�سا

الواق�عة بالفئة: 30

من  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

انت��هاء احلم��اية يف: بتاريخ: 2017/5/1

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي 

بطلب لتجديد العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   93973

با�س��م : اأغابي�ض

 - ا�سك  د  – 59650 فيلنيوف  ف��ان ج��وخ  ���س��ارع    - ع��ن��وان��ه: بيري�سنرت  

فرن�سا

الواق�عة بالفئة: 43

من  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

انت��هاء احلم��اية يف: بتاريخ: 2017/5/1

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي 

 بطلب لتجديد العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :  93978

با�س��م : اأغابي�ض

 - ا�سك  د  – 59650 فيلنيوف  ف��ان ج��وخ  ���س��ارع    - ع��ن��وان��ه: بيري�سنرت  

فرن�سا

الواق�عة بالفئة: 30

من  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

انت��هاء احلم��اية يف: بتاريخ: 2017/5/1

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي 

بطلب لتجديد العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :  93979

با�س��م : اأغابي�ض

 - ا�سك  د  – 59650 فيلنيوف  ف��ان ج��وخ  ���س��ارع    - ع��ن��وان��ه: بيري�سنرت  

فرن�سا

الواق�عة بالفئة: 43

من  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

انت��هاء احلم��اية يف: بتاريخ: 2017/5/1

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي 

بطلب لتجديد العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   93974

با�س��م : اأغابي�ض

عنوانه: بيري�سنرت  -  �سارع فان جوخ – 59650 فيلنيوف د ا�سك 

- فرن�سا

الواق�عة بالفئة: 29

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

انت��هاء احلم��اية يف: بتاريخ: 2017/5/1

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي 

بطلب لتجديد العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   93975

با�س��م : اأغابي�ض

عنوانه: بيري�سنرت  -  �سارع فان جوخ – 59650 فيلنيوف د ا�سك 

- فرن�سا

الواق�عة بالفئة: 30

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

انت��هاء احلم��اية يف: بتاريخ: 2017/5/1

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :  135955         بتاريخ :  2009/11/16
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س�م: هوجنتا توباكو )جروب( كو.، ليمتد
وعنوانه: رقم 118 ، هوجنتا افينيو ، هوجنتا دي�سرتيكت ، يوك�سي ، يونان ، ال�سني

– مر�سحات  – ال�سيجار  – التبغ  ال�سجائر   : املنتجات   / الب�سائع / اخلدمات   وذل��ك لتمييز 
للمدخنني  – قداحات  – الكربيت  لل�سجائر  – من�سفة  ال�سجائر  – علب  ال�سجائر(  )فاتر 

. ال�سجائر  – ورق 
الواق�عة بالفئة: 34

يف  البي�ض  باللون  خطني  ب��وج��ود  وتتميز  الأ���س��ود  باللون   HTS الأح���رف   : العامة  و�سف 
احلرف H وخط ابي�ض يف كل من احلرفني T و S . فوق الأحرف HTS ر�سم لعامة �سح 

معكو�سة، باللون الأ�سود ويف و�سطها خط ابي�ض. والعامة يف جمملها مميزة ال�سكل.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :

بطلب لتجديد العامة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 92903             

با�س��م:  ال�سركة العمانية مل�ستح�سرات ال�سيدلة �ض.م.م.

وعنوانه: :   �ض ب 1885 ، الرمز الربيدي 111 ، ال�سيب ، �سلطنة عمان

الواق�عة بالفئة: 5

من  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

انت��هاء احلم��اية يف: 2017/4/15

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 164487     بتاريخ :  2011/10/30
 تاريخ اإيداع الأولوية:  27/06/2011

با�س��م: ريت�سي برو�ض . اك�سونريز )كندا( ليمتد
وعنوانه: 6500 ريفر رود ، ري�سموند ، كوملبيا الربيطانية ، كندا  يف 6 اك�ض  4 جي 5

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : خدمات املزادات وي�سمل ذلك عمليات ترتيبات 
متويل الب�سائع املباعة عرب املزادات و/اأو ت�سويقها بوا�سطة طالب اخلدمة اأو وكائهم.

الواق�عة بالفئة: 35
و�سف العامة : احلروف الاتينية اآر وبي مكتوبني باللون الربتقايل على خلفية بي�ساء داخل 

اطار ا�سود .
ال�س��رتاطات: عد املطالبة بحق ح�سري عن احلرفني rb عند ا�ستخدام كل منهما مبعزل عن 

العامة وبالو�ساع الأخرى
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 164488     بتاريخ :  2011/10/30
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س��م: ريت�سي برو�ض . اك�سونريز )كندا( ليمتد
وعنوانه:6500 ريفر رود ، ري�سموند ، كوملبيا الربيطانية ، كندا  يف 6 اك�ض  4 جي 5

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : خدمات املزادات وي�سمل ذلك عمليات ترتيبات 
متويل الب�سائع املباعة عرب املزادات واأو ت�سويقها بوا�سطة طالب اخلدمة اأو وكائهم. 

الواق�عة بالفئة: 35
و�سف العامة : الكلمة  RITCHIE BROS.بالحرف الاتينية مكتوبة باللون الأ�سود 

على خلفية بي�ساء داخل اطار ا�سود 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 164489     بتاريخ :  2011/10/30
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س��م: ريت�سي برو�ض . اك�سونريز )كندا( ليمتد
وعنوانه:  6500 ريفر رود ، ري�سموند ، كوملبيا الربيطانية ، كندا  يف 6 اك�ض  4 جي 5

�سراء  ال�سلع، خدمات متويل  : خدمات متويل  املنتجات   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
حقوق الإجارة والبيع اليجاري خدمات متويل املعدات وخدمات التقييم. 

الواق�عة بالفئة: 36
و�سف العامة : الكلمة  RITCHIE BROS.بالحرف الاتينية مكتوبة باللون الأ�سود 

على خلفية بي�ساء داخل اطار ا�سود 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي 

بطلب لتجديد العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 92663     

با�س��م: روكورث ببليك كومبني ليمتد

وعنوانه: 294-300 ا�سوك دياندينغ رود ، هويايكوانغ ، بانكونك 10320 

تاياند

الواق�عة بالفئة: 20

من  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

انت��هاء احلم��اية يف: بتاريخ: 2017/4/5

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :

 بطلب لتجديد العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 92352                    بتاريخ :     29  / 3 /  2007                                  

با�س��م:  تي دي ار دي او. او.

وعنوانه: :   اوبال يف نازوروا روفينج - كرواتيا

الواق�عة بالفئة: 34

من  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

انت��هاء احلم��اية يف: 2017/3/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :
بطلب لتجديد العامة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 93611    
با�س��م :  �سانك�سي هيفي-ديوتي اوتوموبيل كو.،  ليمتد

وعنوانه:   جينغوي اند�سرتيال بارك ، زيان اكونوميك اآند تكنلوجيكال 
دفلومبنت زون ، زيان 710200 ، �سانك�سي، جمعورية ال�سني ال�سعبية. 

الواق�عة بالفئة: 12
من  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

انت��هاء احلم��اية يف: 2017/4/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 203972     بتاريخ :  2014/1/8
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م: ذا ورلدكوم جروب، انك.
املتحدة  – ال��ولي��ات   10110 نيويورك  – نيويورك،   1010 �سويت  افينيو،  فيفث   500 وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

خدمات الإعانات ؛ خدمات وكالت العاقات العامة والت�سويق
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العامة : الكلمة WORLDCOM  بالأحرف الاتينية .
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 92703      بتاريخ :  08  / 04 /   2007
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م:  انر منغوليا يلي اند�سرتال جروب كو.، ليمتد.
وعنوانه: رقم 8 جين�سي رود ، جن�سوان دفلبمنت زون ، هوهوت ، ال�سني .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : البرية غري الكحولية – املياه املعدنية والغازية 
وغريها من امل�سروبات غري الكحولية – م�سروبات الفاكهة وع�سري الفاكهة – ال�سراب وغريه 

من امل�ستح�سرات ل�سنع امل�سروبات غري الكحولية . 
الواق�عة بالفئة: 32

و�سف العامة:  الكلمة Yeale   بالحرف الاتينية ا�سفلها خط ، الكلمة داخل ر�سم هند�سي 
مميز . العامة باللون الأبي�ض علي خلفية �سوداء .

ال�سرتاطات: 0
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم 255375        بتاريخ :  2016/06/19
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: بيناكل انرتيورز �ض.ذ.م.م.
وعنوانه: �ض  ب: 47743 دبي . الإمارات العربية املتحدة.   

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الأثاث واملرايا واطارات ال�سور، املنتجات )غري الواردة يف فئات اأخرى( امل�سنوعة من اخل�سب اأو الفلني اأو 
اأو  اأو الكهرمان  اأو ال�سدف  اأو العاج اأو عظم احلوت  اأو العظام  اأو القرون  اأو ال�سف�ساف  اأو اخليزران  الغاب 

املحار اأو املر�سوم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من املواد البا�ستيكية.
الواق�عة بالفئة:  20

و�سف العامة: العامة التجارية Pinnacle Interiors(( مكتوبة بحروف من الأبجدية الاتينية 
ب�سيغة فنية مع �سعار ب�سكل مثلث له جانب منحني ، وتعني باللغة العربية ) القمة للت�سميم الداخلي(.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

ُيعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

 THE MERCHANT OF VENICE :بطلب لت�سجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 262406          بتاريخ : 01/ 11/ 2016م
تاريخ اإيداع الأولوية:      /     /     200م

باإ�س��م: ذا مريت�سانت اأف فيني�ض اإ�ض. اآر. اإل.
وعنوانه: فيا األتينيا، 298/بي  30173 فيني�سيا، لوكاليتا ديزي اإيطاليا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
عطور، ماء التواليت، ماء الكولونيا، م�ستح�سرات جتميل لاإ�ستحمام، زيوت عطرية، ماء معطر، مزيات 
التالك للزينة، �سابون، َغ�سولت )لو�سن( ملا بعد احلاقة، م�ستح�سرات  روائح كريهة لاإن�سان، م�سحوق 
�ُسولت )لو�سن( لأغرا�ض التجميل، مواد تواليت، م�ستح�سرات تعطري اجلو،  جتميل، م�ستح�سرات مكياج، غَّ

مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح طيبة(.
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العامة: عبارة  THE MERCHANT OF VENICE بحروف لتينية باللون الأ�سود 
كتب حرفT منها ب�سكل مميز داخل اإطار باللون الأ�سود على خلفية بي�ساء.

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

ُيعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 
COMCAST :بطلب لت�سجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 263146             بتاريخ : 13/ 11/ 2016م
تاريخ اإيداع الأولوية:      /     /     200م

باإ�س��م: كومكا�ست كوربوري�سن 
وعنوانه: 1701 جون اإف. كينيدي بوليفارد فيادلفيا ، بن�سلفانيا 19103 ، الوليات املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
؛  الإت�سالت  �سبكات  اإىل  الو�سول  ؛ توفري  الكابلي  بالتلفزيون  النقل  الكابلي؛ خدمات  بالتلفزيون  البث  الكابلي؛ خدمات  التلفزيون  خدمات 
توفري و�سول الت�سالت اإىل حمتوى مرئي و�سمعي عرب الفيديو عند الطلب، التلفزيون التفاعلي، ودفع ال�سرتاك لكل م�ساهدة ، ودفع خدمات 
الت�سالت  و�سبكات  الإنرتنت  �سبكة  �سمعية عن طريق  وم��ادة  الطلب؛ بث مادة فيديو  الفيديو ح�سب  نقل  ؛  خدمات  التلفزيوين  الإ�سرتاك 
الإلكرتونية الأخرى؛ النقل اللكرتوين وبث حمتوى الو�سائط الرقمية لاآخرين عن طريق التلفزيون الكابلي و واإتفاقية البث التلفزيوين 
الإلكرتونية  الت�سالت  و�سبكات  الب�سرية،  الألياف  �سبكات  الا�سلكية،  ال�سبكات  املحمول،  �سبكات  الإنرتنت،  تي يف(،  بي  اآي   ( الإنرتنت  عرب 
الأخ��رى؛ توفري الربيد  الإلكرتونية  الإنرتنت و�سبكات الت�سالت  اإىل  الو�سول  التفاعلي؛ توفري  التلفزيون  اإر�سادات برنامج  الأخ��رى؛ نقل 
الا�سلكية؛  الفعالة  النقاط  توفري  الا�سلكية؛  الرقمية  الر�سائل  وخدمات  الإنرتنت  �سبكة  على  الر�سائل  و  الفورية  الر�سائل  و  الإلكرتوين 
العري�ض؛ خدمات الت�سالت  النطاق  الا�سلكية ذات  ال�سخ�سية ؛ خدمات الت�سالت  اإىل الت�سالت ؛ خدمات الت�سالت  الو�سول  خدمات 
الا�سلكية ذات النطاق العري�ض؛ خدمات الإت�سالت، وحتديداً ال�سوتية و الفيديو، ونقل البيانات املقدمة من خال ا�ستخدام مرافق التوزيع 
للتلفزيون الكابلي ؛ خدمات تبادل البيانات الإلكرتونية عالية ال�سرعة املقدمة عرب اأجهزة املودم، �سبكات كابات الألياف املحورية املختلطة، 
اأجهزة التوجيه، واخلوادم؛ النقل الإلكرتوين واملحلي وللم�سافات البعيدة لل�سوت والبيانات والر�سومات بو�سائل الكابل والهاتف والا�سلكي، 
)اآي اإ�ض دي اإن ( والتقنيات؛ خدمات الإت�سالت الهاتفية؛ تقدمي خدمات الت�سالت ال�سوتية عرب الكابل والألياف الب�سرية و�سبكة الإنرتنت، 
وتاأجري  املتقدمة  الت�سال  ميزات  توفري   ، وحت��دي��داً  الإت�����س��الت،  خدمات  الأخ���رى؛  الإلكرتونية  الت�سالت  و�سبكات  الا�سلكية  وال�سبكات 
اأو  تاأجري  (؛  اآي بي  اأو  الإنرتنت )يف  ال�سوتي عرب  الإت�سال  ال�سوئية؛ خدمات  الألياف  �سبكة  ا�ستئجار معدات الت�سالت؛ توفري خدمات  اأو 
ا�ستئجار معدات الت�سالت؛ خدمات موؤمترات الفيديو ؛ توفري خدمات املوؤمترات الهاتفية؛ توفري خدمات الت�سالت عرب بطاقات هاتفية 

م�سبقة الدفع.
الواق�عة بالفئة: 38

و�سف العامة:  كلمة "COMCAST“ بحروف لتينية على خلفية بي�ساء.
ال�س��رتاطات: 

، وذلك خال  امل�سجل  اإر�ساله بالربيد  اأو  التجارية يف وزارة القت�ساد،  لإدارة العامات  التقدم به مكتوباً  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 
)30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

ُيعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

COMCAST :بطلب لت�سجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 263145             بتاريخ : 13/ 11/ 2016م
تاريخ اإيداع الأولوية:      /     /     200م

باإ�س��م: كومكا�ست كوربوري�سن 
وعنوانه: 1701 جون اإف. كينيدي بوليفارد فيادلفيا ، بن�سلفانيا 19103 ، الوليات املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
عن  حتكم  اأجهزة  الرقمية؛  الفيديوية  الأقرا�ض  م�سغات  وامل��ودم؛  ال�ستقبال  واأجهزة  الكابلي  التلفزيون 
بعد؛ برامج تلفزيونية قابلة للتحميل؛ اأجهزة املودم الكابلية؛ م�سجات الفيديو الرقمية )دي يف اآر اأ�ض(؛ 
من�سورات اإلكرتونية قابلة للتنزيل، حتديدا، الن�سرات والربو�سورات، وكتيبات حول املو�سوعات التعليمية؛ 
عرب  ال�سوتية  الت�سالت  خدمات  واإدارة  اإ�ستخدام  من  امل�سرتكني  متكن  للتنزيل  قابلة  هواتف  تطبيقات 
الدلئل وقوائم  الفورية،  الر�سائل  الت�سال،  الهاتفية، مكاملات فيديو هاتف، ميزات  الإت�سالت  الإنرتنت، 
يف  امل�ساركني  متكن  التي  للتحميل  القابلة  اجل��وال  تطبيقات  ال�سوتي،  والربيد  املكاملات،  �سجل  الت�سال، 
الراجعة؛  برجميات قابلة للتنزيل كطبيعة تطبيقات  التغذية  التجريبية من الربنامج لتقدمي  التجارب 
الهاتف لاإدارة، الإ�سراف، املراقبة، التهيئة، وحماية �سبكات الواي فاي، اإدارة امل�ستخدمني، تطبيق حتديثات 

الربامج، و�سع حدود عر�ض النطاق الرتددي، الفواتري، واحلفاظ على �سفحات البداية امل�سهورة.
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العامة:  كلمة "COMCAST“ بحروف لتينية على خلفية بي�ساء.
وزارة  يف  التجارية  العامات  لإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�ض  لديه  من  ال�س��رتاطات:فعلى 

القت�ساد، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

ُيعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

COMCAST :بطلب لت�سجيل العامة التجارية
املودعة حتت رقم : 263147             بتاريخ : 13/ 11/ 2016م

تاريخ اإيداع الأولوية:      /     /     200م
باإ�س��م: كومكا�ست كوربوري�سن 

وعنوانه: 1701 جون اإف. كينيدي بوليفارد فيادلفيا ، بن�سلفانيا 19103 ، الوليات املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

توزيع الربجمة لنظم التلفزيون الكابلي، م�سغات متعددة النظام، وتوزيع برامج قنوات فيديو متعددة؛ 
اإنتاج الربامج التلفزيونية الكابلية؛  توزيع الأفام ال�سينمائية والأفام والربامج التلفزيونية لاآخرين. 
الدراما، والأخبار،  الكوميديا،  البث احلي وامل�سجل للربامج يف جمالت  خدمات الرتفيه، حتديدا، توفري 
 ، الإن��رتن��ت  الكابلي،  التلفزيوين  التلفزيون،  ع��رب  م��وزع��ة  الريا�سية،  والأح����داث  وال��ري��ا���س��ة  والتعليق، 
توفري  الإلكرتونية؛  الت�سالت  �سبكات  من  وغريها  املحمول  و�سبكات  والا�سلكية،  ال�سلكية  وال�سبكات 
قابلة  الغري  والب�سرية  ال�سمعية  امل��واد  من  وغريها  التلفزيونية  والربامج  والأف��ام  ال�سينيمائية  الأف��ام 
للتنزيل عرب خدمة الفيديو عرب الإنرتنت عند الطلب؛ اخلدمات الرتفيهية، حتديدا، توفري ال�ستخدام 
الفيديو الغري قابلة للتنزيل؛ توفري معلومات عن الرتفيه عرب الإنرتنت، حتديدا توفري  املوؤقت لألعاب 
التلفزيونية  الربامج  الفيديو،  واأ�سرطة  والأف��ام،   ، ال�سينمائية  والأف��ام  الفعلي،  الوقت  حول  املعلومات 
واملو�سيقى والفيديو والكمبيوتر والألعاب الإلكرتونية عند الطلب؛ توفري املعلومات عن الرتفيه املقدمة 
عرب التلفزيون، والتلفزيون الكبلي، والإنرتنت، وال�سبكات ال�سلكية والا�سلكية، و�سبكات املحمول، و�سبكات 
والتو�سيات  وال��ن�����س��رات  املعلومات  ت��وف��ري  وحت��دي��داً  الرتفيهية،  اخل��دم��ات  اأخ����رى؛  اإل��ك��رتون��ي��ة  ات�����س��الت 
والفيديو  واملو�سيقى  التلفزيون  وبرامج  والفيديوهات  والأف��ام  ال�سينمائية  بالأفام  املتعلقة  املخ�س�سة 
والكمبيوتر والألعاب الإلكرتونية والأن�سطة والأحداث الأخرى يف جمال الرتفيه؛ توفري حمتوى و�سائل 
والأغاين  واملو�سيقى  وال��درام��ا  والكوميديا،  والريا�سة،  والرتفيه،  الأخ��ب��ار  جم��الت  يف  مرئي   – �سوتي 
والب�سرية  ال�سمعية  الو�سائط  حمتوى  توفري  ؛  الطلب  عند  الإنرتنت  عرب  الفيديو  خدمة  عرب  امل�سورة 
والأغاين  واملو�سيقى  والدراما  والكوميديا،  الريا�سية،  الأح��داث  والريا�سة،  الأخبار والرتفيه،  يف جمالت 
املحمول  ال�سلكية والا�سلكية، و�سبكات  وال�سبكات  والإنرتنت  الكابلي  والتلفزيون  التلفزيون،  امل�سورة عرب 
وغريها من �سبكات الت�سالت الإلكرتونية؛ خدمات الرتفيه ، وحتديداً توفري حمتوى اإعامي رقمي عرب 
اجلوال،  و�سبكات  والإنرتنت  تي يف(  بي  )اآي  الإنرتنت  التلفزيوين عرب  البث  واإتفاقية  الكابلي  التلفزيون 
اأخرى بخ�سو�ض موا�سيع  اإلكرتونية  ات�سالت  الألياف -الب�سرية و�سبكات  الا�سلكية و�سبكات  وال�سبكات 
اإلكرتونية بخ�سو�ض  اأدوات  وا�سعة التنوع؛ خدمات الرتفيه ، وحتديداً توفري حمتوى اإعامي رقمي اإىل 
موا�سيع وا�سعة التنوع ؛ توفري م�سدر تفاعلي غري قابل للتنزيل للبحث والإختيار واإدارة وت�سجيل الربامج 
التلفزيونية؛ توفري اإر�سادات براجمية غري قابل للتنزيل تتعلق بالأفام ال�سينمائية ولأفام والفيديوهات 
والربامج التلفزيونية واملو�سيقى امل�سممة خ�سي�سا مل�ساهدي الربامج املف�سلة ؛ خدمات ت�سجيل الفيديو 
الرقمي )دي يف اآر(؛ توفري موقع على �سبكة الإنرتنت ي�سم معلومات واأخبار يف جمال الرتفيه، واملو�سيقى، 

والأفام، والتلفزيون، وامل�ساهري، والثقافة العامة، والريا�سة والأحداث اجلارية.   الواق�عة بالفئة: 41
و�سف العامة:  كلمة "COMCAST“ بحروف لتينية على خلفية بي�ساء.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

ُيعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بطلب لت�سجيل العامة التجارية: ومي�ض املحارب
املودعة حتت رقم : 260477          بتاريخ : 27/ 09/ 2016م

تاريخ اإيداع الأولوية:      /     /     200م
باإ�س��م: جمموعة اأهل ال�سراء للتجارة

وعنوانه: �ض.ب 2131 خمي�ض م�سيط - حي �سباعة - �ض. الأمري عبد اهلل - اململكة العربية ال�سعودية  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

لاطفال  حفا�سات  �سراويل  الهواء؛  تنقية  م�ستح�سرات  اجلو؛  من  الكريهة  الروائح  لزالة  م�ستح�سرات 
او بيطرية؛ مواد مزيلة للروائح  )�سراويل حفا�سات(؛ غ�سولت للما�سية؛ كوا�سف كيميائية لغايات طبية 
كريهة  روائ��ح  مزيات  ال��راأ���ض؛  ق�سرة  لعاج  �سيدلنية  م�ستح�سرات  والن�سجة؛  املاب�ض  من  الكريهة 
)فوط  حفا�سات  لاأطفال؛  حفا�سات  �سراويل  طبية؛  لغايات  منظفات  مطهرات؛  والن�سجة؛  للماب�ض 
لغايات  اغت�سال  م�ستح�سرات  �سحية؛  لغرا�ض  مطهرات  اجل��روح؛  لتنظيف  كيميائية  مطهرات  اأطفال(؛ 
ح�سرات؛  ط���اردات  طبية؛  لغايات  ه��ي��دروج��ني  بريوك�سيد  �سيدلنيه؛  لغايات  فورميك  ال��ده��اي��د  طبية؛ 
مبيدات ح�سرات؛ غ�سولت )لو�سن( لغايات �سيدلنية؛ غ�سولت )لو�سن( لغايات بيطرية؛ مناديل ورقية 
م�سربة بغ�سولت )لو�سن( �سيدلنية؛ �سراويل حفا�سات لاأطفال؛ فوط اطفال )حفا�سات(؛ زيت تربنتني 
لغايات �سيدلنية؛ م�ستح�سرات �سيدلنية لعاج ق�سرة الراأ�ض؛ اعواد كربيت )مطهرات(؛ قما�ض جراحي 

نفطات.    الواق�عة بالفئة: 5 )مناديل(؛ مناديل جراحية؛ مُّ
و�سف العامة: عبارة ومي�ض املحارب بحروف عربية داخل �سكل ي�سبه العلم وبجانبها �سكل ي�سبه النجمة 

بداخلها قب�سة يد وحولها خم�سة جنوم والعامة بالألوان الأحمر والأبي�ض والأزرق.  
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بطلب لت�سجيل العامة التجارية: ومي�ض املحارب

املودعة حتت رقم : 260475                    بتاريخ : 27/ 09/ 2016م
رقم طلب الأولوية:                          تاريخ اإيداع الأولوية:  00 / 00  / 0000 

بلد الت�سجيل: 
با�س��م: جمموعة اأهل ال�سراء للتجارة

وعنوانه: �ض.ب 2131 خمي�ض م�سيط - حي �سباعة - �ض. الأمري عبد اهلل - اململكة العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

هواء م�سغوط يف علب لأغرا�ض التنظيف وتنفي�ض الغبار؛ م�ستح�سرات تعطري اجلو؛ مادة قلوية متطايرة 
اأمونيا )مادة قلوية متطايرة( )منظف(؛ �سابون م�ساد للعرق؛ م�سادات  )اأمونيا( )منظف(؛ زيت اللوز؛ 
اإ�ستحمام  اأماح  امل�ستخدم لأغرا�ض طبية؛  بل�سم بخاف  للعرق )مواد تواليت(؛ عطور )زيوت عطرية(؛ 
لي�ست لغايات طبية؛ م�ستح�سرات جتميلية لاإ�ستحمام؛ م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة )لغ�سيل املاب�ض(؛ 
كيماويات لتن�سيع الألوان لاأغرا�ض املنزلية )للغ�سيل(؛ قطع من �سابون الزينة؛ زيوت عطرية من خ�سب 
)للغ�سيل  املنزلية  لاأغرا�ض  الأل��وان  لتن�سيع  كيماويات  التنظيف؛  لغر�ض  مبنظف  م�سربة  اأقم�سة  الأرز؛ 
والكي(؛ م�ستح�سرات اإزالة الألوان؛ كيماويات لتن�سيع الألوان لاأغرا�ض املنزلية )للغ�سيل(؛ م�ستح�سرات 
اإزالة الألوان؛ منظفات اأ�سنان؛ �سابون لإزالة الروائح الكريهة؛ مزيات روائح كريهة لاإن�سان اأو احليوان؛ 
منظفات بخاف امل�ستخدمة يف العمليات الت�سنيعية ولغايات طبية؛ �سابون مطهر؛ م�ستح�سرات اإغت�سال 
اجلاف؛  ال�سامبو  م�ستح�سرات  ت��وال��ي��ت(؛  )م���واد  الكريهة  ال��روائ��ح  اإزال���ة  اأو  �سخ�سية  �سحية  لأغ��را���ض 
م�ستح�سرات التنظيف اجلاف؛ عوامل جتفيف لغ�سالت ال�سحون؛ ماء الكولونيا؛ خا�سات اأثريية؛ زيوت 
الغ�سيل والكي؛ �سمع الأر�سيات؛ �سوائل  عطرية؛ خا�سات زهور )عطور(؛ ملينات لاأقم�سة ت�ستخدم يف 
مانعة لاإنزلق لاأر�سيات؛ �سمع مانع لاإنزلق الأر�سيات؛ �سابون لتعرق الأقدام؛ م�ستح�سرات تلميع؛ 
قا�سر  اجلواهر؛  ل�سقل  اأحمر  التجميل؛  لأغرا�ض  فازلني  التجميل؛  لأغرا�ض  الهيدروجني  بريوك�سيد 
للغ�سيل والكي؛ م�ستح�سرات الغ�سيل والكي؛ م�ستح�سرات نقع الغ�سيل والكي؛ ن�سا الغ�سيل؛ �سمع الغ�سيل؛ 
لاإنزلق  مانعة  �سوائل  طبي؛  �سابون  لاأر�سيات؛  لاإنزلق  مانعة  �سوائل  اخلزامى؛  ماء  اخلزامى؛  زيت 
لاأر�سيات؛ زيت الرتبنتني لإزالة الدهون؛ زيوت لأغرا�ض التنظيف؛ زيوت للعطور والروائح؛ زيت الورد؛ 
حاقة؛  م�ستح�سرات  �سامبو؛  املنزلية؛  لاأغرا�ض  الق�سور  لإزال��ة  م�ستح�سرات  اجلواهر؛  ل�سقل  اأحمر 
�سابون حاقة؛ م�ستح�سرات نقع الغ�سيل؛ �سابون؛ قطع من ال�سابون؛ �سابون لإزالة الروائح الكريهة؛ 
لأغرا�ض  ن�سا  البقع؛  مزيات  للغ�سيل(؛  )ت�ستخدم  لاأقم�سة  منعمات  تبيي�ض؛  �سودا  مطهر؛  �سابون 
الغ�سيل؛ ملمع ن�سوي لأغرا�ض الغ�سيل؛ تربينات )زيوت عطرية(؛ كولونيا؛ مواد تواليت؛ تربنتني لإزالة 
الدهون؛ م�ستح�سرات ملنع ان�سداد اأنابيب الت�سريف؛ مادة قلوية متطايرة )اأمونيا( )منظف(؛ م�ستح�سرات 

غ�سيل؛ �سودا الغ�سيل للتنظيف؛ �سوائل لتنظيف زجاج ال�سيارات؛ �سوائل لتنظيف زجاج ال�سيارات.
الواق�عة بالفئة: 3

 و�سف العامة: عبارة ومي�ض املحارب بحروف عربية داخل �سكل ي�سبه العلم وبجانبها �سكل ي�سبه النجمة 
بداخلها قب�سة يد وحولها خم�سة جنوم والعامة بالألوان الأحمر والأبي�ض والأزرق.  

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

ُيعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

 CIVRO :بطلب لت�سجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 262767             بتاريخ : 07/ 11/ 2016م
تاريخ اإيداع الأولوية:      /     /     200م

باإ�س��م: فو�سان �سيفرو ويندوز، دورز & كريتن وول �سي�ستم كو.، ليمتد.
�سيتي،  ف��و���س��ان  رود،  اإن.اإك�����س��ي��ن��ج��ي  ب���ارك،  تكنولوجي   & �سين�ض  �سي�سان  اأوف  �سك�سن  ن���ورث  وع��ن��وان��ه: 

جواجندوجن، ال�سني.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

معدنية  اأطر  لاأبواب؛  معدنية  جتهيزات  معدنية؛  اأنبوبية  مواد  نفي�سة؛  غري  معادن  من  �سبائك  اأملنيوم؛ 
جتهيزات  )�سغرية(؛  معدنية  خ��ردوات  معدنية؛  اأب��واب  معدنية؛  نوافذ  ل��اأب��واب؛  معدنية  اأط��ر  للنوافذ؛ 

معدنية للنوافذ.
الواق�عة بالفئة: 6

و�سف العامة: كلمة CIVRO بحروف لتينية على خلفية بي�ساء.
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

ُيعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

  JAZMA :بطلب لت�سجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 263589             بتاريخ : 20/ 11/ 2016م
تاريخ اإيداع الأولوية:      /     /     200م

باإ�س��م: كولون ووت�ض كومباين ليمتد
ك��وجن، كولون، هوجن  بو  �سان  �سرتيت،  ي��او  ت��اي   34 ب��ازا،  نيو تك  22/اإف   ،16 رووم  وعنوانه: 

كوجن
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

�ساعات
الواق�عة بالفئة: 14

و�سف العامة: كلمة JAZMA  بحروف لتينية ب�سكل مميز على خلفية بي�ساء.
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد، 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كايد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

 90733 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  دبي القاب�سة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة( 

وعنوانه:  مكتب ملك ابراج المارات، �سارع ال�سيخ زايد، �ض ب 73311، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

 الورق واملنتجات الورقية؛ الكرتون ومنتجات الكرتون؛ الكتيبات والن�سرات الإعانية والكرا�سات والتقاومي 
اإخبارية  ون�����س��رات  والر�سائل  والل�ساقات  وال��دع��وات  التهنئة  وب��ط��اق��ات  واملل�سقات  وال��ن��م��اذج  والبطاقات 
الفوتوغرافية  ال�سور  واملواعيد؛  املذكرات  ودفاتر  ن�ساف  وورق  القرطا�سية  قطع  ودفاتر  والدفاتر  دوري��ة 
والألبومات؛ دفاتر اليوميات واأرفف الر�سائل وامللفات وامللفات املفهر�سة والبطاقات الربيدية والإعانات 
الكبرية والتذاكر ودفاتر قطع للكتابة وورق الكتابة؛ املطبوعات؛ ال�سحف والدوريات والكتب ومواد جتليد 
الكتب؛ املن�سورات املطبوعة؛ وال�سحف اليومية والن�سرات واملجات والكتالوجات والأدوات واللوازم املكتبية 
)عدا الأثاث(؛ اأقام احلرب واأقام الر�سا�ض واأقام اللباد واأقام الر�سا�ض الآلية واأقام احلرب اجلاف؛ 

امل�ساطر واملماحي؛ ثقالت الورق.
الواق�عة بالفئة:  16

بتاريخ: 2008/03/17 وامل�سجلة حتت رقم:  86863 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/02/20 

 وحتى تاريخ: 2027/02/20
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كايد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

 90734 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  دبي القاب�سة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة( 

وعنوانه:  مكتب ملك ابراج المارات، �سارع ال�سيخ زايد، �ض ب 73311، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

تقييم  الأع��م��ال؛  اإدارة  امل�ساعدة يف  الأع��م��ال؛  اإدارة  الإع���ان؛ خدمات  وك��الت  الإع���ان؛ خدمات   خدمات 
اإدارة  الأع��م��ال؛  م�ساريع  اإدارة  الفنادق؛  اأع��م��ال  اإدارة  التنظيمية؛  وال�ست�سارات  الأع��م��ال  اإدارة  الأع��م��ال؛ 
اأعمال )الغري(؛ امل�ساعدة يف الإدارة التجارية اأو ال�سناعية؛ خدمات الت�سويق؛ خدمات الدعاية والعاقات 
و�سراء  معاينة  من  الزبائن  يتمكن  حتى  الآخرين  ل�سالح  الب�سائع  من  ت�سكيلة  جتميع  خدمات  العامة؛  
هذه الب�سائع ب�سهولة وي�سر؛ خدمات الإمداد للغري؛ الإدارة ال�سناعية؛ تنظيم املعار�ض والأ�سواق التجارية 
للغايات التجارية والإعانية؛ تاأجري امل�ساحات الإعانية؛ تاأجري وقت لاإعان يف و�سائل الإعام؛ خدمات 
اإدارة  اإدارة الأعمال(؛  اأبحاث ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل الإعام؛ خدمات التعهيد )باعتبارها م�ساعدة يف 
املزادات العلنية؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه 

اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة. 
الواق�عة بالفئة:  35

بتاريخ: 2008/03/17 وامل�سجلة حتت رقم: 86864 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/02/20 

 وحتى تاريخ: 2027/02/20
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كايد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية: 

  
90735 املودعة بالرقم : 

با�س��م:  دبي القاب�سة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة( 
وعنوانه:  مكتب ملك ابراج المارات، �سارع ال�سيخ زايد، �ض ب 73311، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
ال�سكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  وحمات  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  املمتلكات  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
التي  العقارات  وا�ستئجار  تاأجري  خدمات  ال�سكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  وحمات  التجارية  العقارات  وتاأجري  اإدارة 
املياه املعدنية واملنتجعات وماعب اجلولف واملارينا  يتم تقدميها واإدارتها بالن�سبة لل�سقق والفيات واملكاتب ومنتجعات 
والفنادق واملمتلكات ال�سناعية ومراكز الت�سوق وقرى الت�سوق؛ خدمات الإدارة للم�ستاأجرين؛ اإدارة �سقق وفيات الإيجار؛ 
الأم��وال؛ اخلدمات  روؤو���ض  ا�ستثمار  العقارات؛   الإي��ج��ارات؛ خدمات تثمني  للعقارات؛ خدمات حت�سيل  الو�ساطة  خدمات 
ال�سناديق  ال�سناديق؛  اإدارة  خدمات  اجلماعي؛  ال�ستثمار  خدمات  ال�ستثمار؛  خدمات  الأ���س��ول؛  اإدارة  خدمات  املالية؛ 
الثابت؛ �سناديق التحوط؛ خدمات  العائد  ا�ستثمار الأ�سول ذات  ا�ستثمار الأموال يف الأ�سهم؛ خدمات  امل�سرتكة؛ خدمات 
حقوق  �سناديق  خ��دم��ات  امل��ت��ع��ددة؛  الأ���س��ول  ا�ستثمار  خ��دم��ات  امل���ال؛  اأ���س��واق  �سناديق  خ��دم��ات  املعا�سات؛  �سناديق  اأوع��ي��ة 
امل�سوؤولية  ا�ستثمار  �سناديق  خدمات  العقارية؛  ال�سناديق  خدمات  الثابت؛  العائد  ذات  ال�سناديق  خدمات  امل�ساهمني؛ 
الجتماعية؛ خدمات التاأمني؛ اخلدمات امل�سرفية؛ تقدمي اخلدمات امل�سرفية عرب الإنرتنت؛ خدمات التمويل العقاري؛ 
خدمات  العقاري؛  ال�ستثمار  خدمات  العقارية؛  املحافظ  اإدارة  وخدمات  العقارات  اإدارة  خدمات  العقارات؛  تقييم  خدمات 
واختيار  تثمني  الأرا���س��ي؛  ا�ستماك  خدمات  الأرا���س��ي؛  تطوير  خدمات  العقاري؛  التاأمني  خدمات  العقارية؛  الو�ساطة 
وا�ستماك العقارات لأغرا�ض التطوير وال�ستثمار؛ ا�ستماك الأغرا�ض لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.      
الواق�عة بالفئة:  36

بتاريخ: 2008/03/17   وامل�سجلة حتت رقم: 86865 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2017/02/20 

 وحتى تاريخ: 2027/02/20
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كايد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

 
90736 املودعة بالرقم : 

با�س��م:  دبي القاب�سة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة( 
وعنوانه:  مكتب ملك ابراج المارات، �سارع ال�سيخ زايد، �ض ب 73311، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اإدارة م�ساريع الت�سييد والتطوير العقاري؛ تق�سيم الأرا�سي  خدمات الت�سييد؛ خدمات التطوير العقاري؛ 
خدمات  ال��ع��ق��ارات؛  �سيانة  وال�سكنية؛  التجارية  للغايات  املجمعات  ت�سييد  والتجارية؛  ال�سكنية  للغايات 
تركيب  املباين؛  ه��دم  املباين؛  ت�سييد  على  الإ���س��راف  املباين؛  وتزيني  وترميم  وجتديد  تنظيف  الرتكيب؛ 
الطرق؛  ر�سف  الأنابيب؛  خطوط  و�سيانة  ت�سييد  اخلامات؛  ا�ستخراج  املوانئ؛  ت�سييد  امل�ساعد؛  واإ�ساح 
توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب 

�سبكة حا�سوب عامة.   
الواق�عة بالفئة:  37

بتاريخ: 2008/03/17 وامل�سجلة حتت رقم: 86866 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/02/20 

 وحتى تاريخ: 2027/02/20 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كايد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

 
 90737 املودعة بالرقم : 

با�س��م:  دبي القاب�سة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة( 
وعنوانه:  مكتب ملك ابراج المارات، �سارع ال�سيخ زايد، �ض ب 73311، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
ال��ف��ن��ادق وال�����س��ي��اف��ة؛ توفري  ال��ت��دري��ب يف جم��ال  ت��وف��ري ت�سهيات  ال��ت��دري��ب؛  التعليم؛ خ��دم��ات  خ��دم��ات 
الريا�سية  التدريبات  ���س��الت  توفري  والثقافية؛  الريا�سية  الأن�سطة  الرتفيه؛  خ��دم��ات  احل�سانة؛  دور 
توفري  التن�ض؛  ت�سهيات  توفري  اجل��ول��ف؛  ماعب  ت�سهيات  توفري  ال�سحية؛  وال��ن��وادي  )اجلمنازيوم( 
وور�سات  التدريبية  واجلل�سات  واملعار�ض  والجتماعات  املوؤمترات  واإدارة  ترتيب  ال�سباحة؛  برك  ت�سهيات 
املاهي واحلدائق  واملحا�سرات؛ توفري حدائق  الر�سمية  الثقافية والجتماعات  املعار�ض   العمل وخدمات 
ذات الطابع اخلا�ض؛ ن�سر الكتب؛ توفري ت�سهيات ال�سينما؛ توفري الت�سهيات الريا�سية؛ توفري ت�سهيات 
زقاق البولنغ؛ توفري ت�سهيات ال�ستجمام؛ خدمات �ستوديوهات الت�سجيل ال�سوتي؛ خدمات �ستوديوهات 
والتليفزيون  لاأفام  الت�سجيل  �ستوديوهات  خدمات  الت�سجيل؛  �ستوديوهات  ت�سهيات  توفري  الأف���ام؛ 
والفيديو والراديو؛ تاأجري �ستوديوهات الت�سجيل؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.   
الواق�عة بالفئة:  41

بتاريخ: 2008/03/17 وامل�سجلة حتت رقم: 86867 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/02/20 

 2027/02/20  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كايد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

 
90738 املودعة بالرقم : 

با�س��م:  دبي القاب�سة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة( 
وعنوانه:  مكتب ملك ابراج المارات، �سارع ال�سيخ زايد، �ض ب 73311، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الغري؛  حل�ساب  والتطوير  البحث  خ��دم��ات  الطاقة؛  وفعالية  با�ستخدام  املتعلقة  ال�ست�سارية  اخل��دم��ات 
الأبحاث املتعلقة بالت�سييد والبناء والكيمياء وبرامج احلا�سوب ومعاجلة البيانات وعلم ال�سكان الإح�سائي 
وحماية البيئة وال�سحة وال�سناعة والهند�سة واملعادن واملوارد املعدنية وموارد الطاقة وال�سيدلة والتقنية 
احليوية والعلوم والتقنية والإعام والرعاية ال�سحية وال�ستثمار والأمن والتعليم؛ اخلدمات وال�ست�سارات 
املعمارية؛ ت�سميم املباين ال�سكنية والتجارية؛ الت�سميم الداخلي وال�ست�سارات املتعلقة به؛ هند�سة تن�سيق 
املناظر الطبيعية؛ خدمات ت�سميم املباين؛ خدمات تخطيط املدن؛ اخلدمات الهند�سية؛ خدمات امل�ساحة 
مبا يف ذلك ح�سر الكميات؛ خدمات ال�ست�سارات املتعلقة بتخطيط املدن وتطوير البنية التحتية والتنمية 
ال�سكنية  التطوير  واإدارة  مبلكية  املتعلقة  احل�سري  التخطيط  خ��دم��ات  الأرا���س��ي؛  وتطوير  احل�سرية 

احل�سرية وجممعات مراكز الت�سوق.
الواق�عة بالفئة:  42

بتاريخ: 2008/03/17 وامل�سجلة حتت رقم: 86868 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/02/20 

 2027/02/20  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 190348     بتاريخ :  2013/4/18
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م: ا�سو�سيا�سن اوف كوربوريت كاون�سيل
املتحدة  – الوليات   20036 �سي  دي  وا�سنطن   ،  200 �سويت   ، دابليو  ان  افينيو  كونكتيكيت   1025 وعنوانه: 

الأمريكية 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

والبحث  ال�سناعي  التحليل  بها وخدمات  املتعلقة  والت�سميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات 
وخدمات تطوير اجهزة وبرامج احلا�سوب .

الواق�عة بالفئة: 42
 Association of Corporate وال��ك��ل��م��ات  ال��ات��ي��ن��ي��ة  ب���الأح���رف   ACC   : ال��ع��ام��ة  و���س��ف 
يف  ميتد   A للحرف  الفقي  اخلط  بان  العامة  وتتميز  بي�ساء  خلفية  علي  الأ�سود  باللون   Counsel
�سكل �سبه قو�ض منحنى لاأعلى فوق احلرفني CC. والكلمة Association of يف �سطر واأ�سفل منها 

.Corporate Counsel الكلمتني
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:برو - ليوب �ض.م.ح
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: STARCO كلمة

املودعة بالرقم:266516       بتاريخ:2017/1/16 م
با�س��م:برو - ليوب �ض.م.ح

�سندوق   ، ه�������ات�������ف:0506378511   ، الم�������ارات   - ����ض   - 2-2-و3  ت���ي  اأر������ض  وع��ن��وان��ه:ق��ط��ع��ة 
الربيد:�ض.ب:123564 ال�سارقة 

، مركبات  ، مزلقات  و�سحوم �سناعية  زيوت  بالفئة:4  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
�سموع وفتائل   ، اإ�ساءة  املحركات( مواد  الغبار وقود )مبا يف ذلك  وتثبيت  امت�سا�ض وترطيب   ،

لاإ�ساءة . 
كلمة  بداخله  مكتوب  البي�ض  باللون  اط��ار  يف  مربع  �سكل  عن  عبارة  العامة:العامة  و�سف 

الذهبي.  باللون  النجمه  ي�سبه  �سعار  الكلمة  �سمال  وعلى   STARCO
ال�س��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997
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املال والأعمال

مليار درهم قيمة  1.2
 ت�سرفات العقارات يف دبي ام�ص

•• دبي -وام:

بيع  واإج���راءات  وفيات  و�سقق  اأرا���ض  من  العقارات  ت�سرفات  قيمة  بلغت 
دره��م مدفوعة  1.2 مليار  ام�ض  دب��ي  بالتملك يف  واإج���ارة منتهية  وره��ن 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  دره���م  مليون   870 بلغت  ك��ب��رية  ع��ق��اري��ة  ره��ن  بعمليات 

معامات بيع اأرا�ض و�سقق وفيات بقيمة 315 مليون درهم.
واأفاد التقرير اليومي للت�سرفات الذي ي�سدر عن دائرة الأرا�سي والأماك 
بدبي باأن الدائرة �سجلت ام�ض 123 مبايعة منها 15 لأرا�ض بقيمة 140 

مليون درهم و108 مبايعات ل�سقق وفيات بقيمة 175 مليون درهم.
املبايعات  دبي من حيث عدد  باقي مناطق  الثنية اخلام�سة على  وتقدمت 
بت�سجيلها اأربع مبايعات بقيمة 20 مليون درهم فمنطقة املمزر بت�سجيلها 

مبايعتني قيمتها 45 مليون درهم.
36 مليون  اأه��م مبايعات الأرا���س��ي من حيث القيمة مبايعة مببلغ  وك��ان 
درهم يف منطقة جبل على الأوىل تلتها مبايعة بقيمة .28 مليون درهم 

يف منطقة املمزر.
بينما كان اأهم مبايعات ال�سقق والفيات مبايعة بقيمة 14 مليون درهم 
يف منطقة نخلة جمريا تلتها مبايعة مببلغ �ستة مايني درهم يف منطقة 

مر�سى دبي .
والفيات  ال�سقق  مبايعات  ع��دد  حيث  من  املناطق  دب��ي  مر�سى  وت�سدرت 
م�سجلة 22 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم تلتها منطقة الرب�ساء جنوب 

الرابعة بت�سجيلها 14 مبايعة مببلغ 12 مليون درهم.
دره��م منها  870 مليون  بقيمة  ره��ون  ت�سجيل  ام�ض  الدائرة  �سهدت  كما 
20 لأرا�ض مببلغ 802 مليون درهم و40 رهنا ل�سقق وفيات بقيمة 68 
مليون   300 بقيمة  الثانية  ال�سفوح  اأهمها يف منطقة  كان  دره��م  مليون 

درهم واأخرى يف منطقة نخلة جمريا بقيمة 238 مليون درهم.

» دبي املايل العاملي « ي�ستقبل طلبات ال�سرتاك 
يف برنامج م�سرع »فينتك هايف يف مركز دبي املايل العاملي«

•• دبي -وام: 

اأعلن مركز دبي املايل العاملي ام�ض اأن ا�ستام طلبات ال�سرتاك يف برنامج 
م�سرع التكنولوجيا املالية فينتك هايف يف مركز دبي املايل العاملي �سيبداأ 

اعتبارا من اليوم الإثنني .
وي�ساعد الربنامج � الذي ميتد 12 اأ�سبوعا � �سركات التكنولوجيا املالية يف 
ت�سريع وترية تطوير الأعمال واملنتجات من خال اإتاحة املجال للتوا�سل 

مع كبار امل�سوؤولني التنفيذيني يف املوؤ�س�سات املالية.
واختبارها  ابتكاراتهم  تطوير  فر�سة  الناجحني  للمتقدمني  تتاح  و�سوف 
وتعديلها بالتعاون مع كبار التنفيذيني يف �سلطة مركز دبي املايل العاملي 
�سي  ب��ي  اإ���ض  واإت�����ض  بنك  �سيتي  مثل  رائ���دة  مالية  وموؤ�س�سات  واأك�سنت�سر 

و�ستاندرد ت�سارترد وفيزا وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك امل�سرق.
و�سيوفر امل�سرع اأي�سا اإمكانية احل�سول على الإر�ساد والتوجيه من �سركاء 
حيث  ي��وديل  واإنف�ستنيت  في�سبوك  مثل  التكنولوجيا  جم��ال  يف  رئي�سيني 
من  لهم  يقدم  النا�سئة  لل�سركات  م�ستقلة  عمل  ور���س��ة  في�سبوك  �سيقيم 
خالها ال�ست�سارات ب�ساأن ت�سييل النقود والنمو وامل�ساركة واأدوات التنمية 
يف  امل��ط��وري��ن  ي���وديل  اإنف�ستنيت  �ست�ساعد  بينما  والتحليات  والت�سويق 
التطبيقات  لإن�ساء   »APIs« التطبيقات  برجمة  واجهات  اإىل  الو�سول 

واخلدمات.
اأمريي الرئي�ض التنفيذي ل�سلطة مركز دبي املايل العاملي يف  وقال عارف 
العاملي”  امل��ايل  دبي  “فينتك هايف يف مركز  اإن  اليوم  له  ت�سريح �سحايف 
مع  امل��ال��ي��ة  اخل��دم��ات  تكنولوجيا  جم��ال  يف  املبتكرين  رب��ط  على  �سيعمل 
البنوك واملوؤ�س�سات املالية ومزودي اخلدمات �سمن منظومتنا احليوية يف 

املركز.
دولة  يف  لابتكار  الوطنية  ال�سرتاتيجية  م��ع  يتما�سى  ه��ذا  اأن  واأ���س��اف 
امل��دن يف  اأذك��ى  2021 التي �ست�سع الإم���ارة �سمن  الإم���ارات وخطة دب��ي 
لعام  العاملي  امل��ايل  دب��ي  مركز  ا�سرتاتيجية  مع  اأي�سا  ين�سجم  كما  العامل 
2024 من خال توفري من�سة لتطوير احللول التي تلبي الحتياجات 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  ت��واج��ه  التي  التحديات  مواجهة  على  وت�ساعد 

واأفريقيا وجنوب اآ�سيا.
الأو�سط  ال�سرق  يف  اأك�سنت�سر  ل�سركة  التنفيذي  بول�ض،املدير  عمر  واأك��د 
و�سمال اأفريقيا اأن التقنيات النا�سئة توؤدي دورا حموريا يف تطوير اخلدمات 
املالية اإذ تكت�سب التكنولوجيا املالية اأهمية كربى يف �سوء �سعي دبي نحو 
حتقيق روؤيتها للمدينة الذكية بالتزامن مع ال�سعي امل�ستمر لبلدان ال�سرق 

الأو�سط واأفريقيا وجنوب اآ�سيا نحو حتفيز امل�ساريع ال�ستثمارية.

بالتعاون مع منظمة التجارة العاملية

»القت�ساد« تنظم ور�سة عمل حول مراجعة ال�سيا�سات التجارية للدولة
•• اأبوظبي-الفجر:

مع  ب��ال��ت��ع��اون  الق��ت�����س��اد  وزارة  ن��ظ��م��ت 
م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ج���ارة ال��ع��امل��ي��ة ور����س���ة عمل 
الثالثة  ملناق�سة خمرجات تقرير املراجعة 
لل�سيا�سة التجارية للدولة، وذلك يف فندق 
ك���ون���راد ب��دب��ي. ع��ق��دت ال��ور���س��ة بح�سور 
الوكيل  ال���ك���ي���ت،  ج��م��ع��ة حم��م��د  ����س���ع���ادة 
اخلارجية،  ال���ت���ج���ارة  ل�������س���وؤون  امل�����س��اع��د 
اأع�����س��اء م���ن ج��ه��از مراجعة  ومب�����س��ارك��ة 
التجارة  مبنظمة  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����س��ي��ا���س��ات 
العاملية ونحو 45 ممثل عن جهات ودوائر 
ب��ال��دول��ة من  حكومية احت��ادي��ة وحم��ل��ي��ة 

املعنيني بال�سيا�سات التجارة اخلارجية.
ت��ن��اول��ت ور����س���ة ال��ع��م��ل مل��ح��ة ع��ام��ة حول 
يف  التجارية  ال�سيا�سة  مراجعة  اإج���راءات 
العاملية، وا�ستعر�ض  التجارة  اإطار منظمة 
�سيف  �سمري  وال�سيد  كليجي،  علي  ال�سيد 
اليزل من فريق جهاز مراجعة ال�سيا�سات 
ال�سيا�سة  مراجعة  تقرير  نتائج  التجارية 
ال��ت��ج��اري��ة ال��ث��ال��ث��ة ل��ل��دول��ة ع���ام 2016، 
وامل��اح��ظ��ات وال��ت��و���س��ي��ات ال��ت��ي طرحتها 
يف  احلكومات  اأولويات  ومناق�سة  املنظمة، 
ذات  وال�سيا�سات  التجاري  النظام  اإ�ساح 

ال�سلة نتيجة مل�سروع املراجعة.
الوكيل  الكيت  حممد  جمعة  �سعادة  ق��ال 
التجارة اخلارجية بوزارة  امل�ساعد ل�سوؤون 
القت�ساد، اإن تنظيم الور�سة ياأتي يف اإطار 
الوزارة  بني  التن�سيقية  اجلهود  ا�ستكمال 
العاملية لتعزيز م�ستوى  التجارة  ومنظمة 
الوعي وم�ساركة املعرفة مع كافة �سركائنا 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  ال�سرتاتيجيني 
تو�سيات  ب�������س���اأن  وامل���ح���ل���ي���ة  الحت�����ادي�����ة 
مراجعة ال�سيا�سات التجارية للدولة، وما 
وبحث  مهمة،  خمرجات  من  عنه  اأ�سفرت 
وتوظيفها  منها  لا�ستفادة  ال�سبل  اأف�سل 
على النحو الذي يعزز املكانَة القت�سادية 

•• عجمان ـ الفجر 

ال�سمو  ����س���اح���ب  م����ن  ك����رمي����ة  ب���رع���اي���ة 
ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ 
امل��ج��ل�����ض الأع���ل���ى ح��اك��م ع��ج��م��ان تنطلق 
عجمان  معر�ض  فعاليات  الث��ن��ني  ال��ي��وم 
التجارية  وال��ع��ام��ات  الم��ت��ي��از  حل��ق��وق 
تنظمه  وال���ذي   2017 التجزئة  وق��ط��اع 
بالتعاون  عجمان  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 
واملعار�ض  للموؤمترات  اندك�ض  �سركة  مع 
وذلك على مدار يومني يف مركز الإمارات 
جتارية  عامة   100 مب�ساركة  لل�سيافة 
حم��ل��ي��ة واإق��ل��ي��م��ي��ة وع��امل��ي��ة م��ن قطاعات 
عربية  دول��������ة   13 مي���ث���ل���ون  خم���ت���ل���ف���ة 
واأجنبية. وقال املهند�ض اأن�ض املدين نائب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملجموعة  ال��رئ��ي�����ض وال��رئ��ي�����ض 
من  كبري  اإق��ب��ال  ن��رى  القاب�سة:  اندك�ض 
 – الم��ت��ي��از  ق��ط��اع ح��ق��وق  امل�ستثمرين يف 
الفران�سايز الذي ي�سهد منوا ملحوظا يف 
اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
لفر�ض  هاما  م�سدرا  ال��ي��وم  اأ�سبح  حيث 
اإقامة هذا احلدث  اأعمال جديدة.  وياأتي 
ل���دع���م ق���ط���اع ح���ق���وق الم���ت���ي���از وتقدمي 
الأعمال  اأ�سحاب  لفئة  ا�ستثمارية  فر�ض 
الأ�ساليب  اأف�سل  على  وتعريفهم  النا�سئة 
لإن�����س��اء م�����س��اري��ع��ه��م وت�����س��وي��ق��ه��ا يف دولة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ال��ت��ي حتتل 

والتجارية البارزة لدولة الإمارات، ويخدم 
اأهدافنا ال�سرتاتيجية والتنموية.

بالور�سة،  ك��ل��م��ت��ه  خ����ال  ال��ك��ي��ت  وت���اب���ع 
تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  تبنت  الإم������ارات  دول���ة  اأن 
واق���ت�������س���ادي���ة مرنة  ����س���ي���ا����س���ات جت����اري����ة 
التزاماتها  م��ع  وتتوافق  بالنفتاح  تت�سم 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة وت�����س��اه��م يف تعزيز 
العاملية،  الأ�����س����واق  م���ع  ع��اق��ات��ه��ا  ���س��ب��ك��ة 
اإمي���ان���ا م��ن��ه��ا ب����اأن الن��ف��ت��اح ع��ل��ى العامل 
ميثل امل�سار الأمثل لإر�ساء قواعد التنمية 
اأ���س��ا���س��ي��اً لزيادة  ال�����س��ام��ل��ة، وي��ع��ّد ���س��رط��اً 
لاقت�ساد  والإنتاجية  التناف�سية  القدرة 
اأن  ال��ط��وي��ل، يف ح��ني  امل��دى  الوطني على 
الإجراءات احلمائية واحلواجز اجلمركية 
املبالغ فيها توؤثر �سلبا على منو القت�ساد 
العاملي، وتعرقل حركة التجارة البينية مع 

الدول وتعيق منو القطاع اخلا�ض.
يعد  اخلارجية  التجارة  قطاع  اأن  واأ�ساف 

اأحد الأعمدة الرئي�سية ل�سيا�سات التنويع 
القت�سادي التي تنتهجها الدولة. 

عاتِقها  على  القت�ساد  وزارُة  و�سعت  وقد 
لتطوير هذا  ال�����دوؤوب  ال��ع��م��ل  م�����س��وؤول��ي��َة 
القطاع بالتعاون مع �سركائها من اجلهات 
احلكومية وبالتوا�سِل الوثيق مع القطاع 
اخلا�ض، يف اإطار م�ساعيها لتعزيز تناف�سية 
دولة الإمارات يف الأ�سواق اخلارجية، ومبا 
ببناء  املتمثلة  القت�سادية  روؤيَتها  يخدُم 
على  قائم  متنوع  عاملي  تناف�سي  اقت�ساٍد 

املعرفة والبتكار. 
ومن هذا املنطلق، حتر�ض حكومة الدولة 
على دعم وتبني خمتلف املبادرات التي من 
وال�ستثمار  التجارة  حركة  ت�سهيل  �ساأنها 
الدولية  الأ����س���واق  م��ع  ال��رواب��ط  وتعميق 
ال���واع���دة، وق��د ك��ان��ت الإم�����ارات اأول دولة 
عربية ت�سادق على اتفاقية تي�سري التجارة 
العاملية  ال��ت��ج��ارة  منظمة  ل���دى  وت��ودع��ه��ا 

العام املا�سي، ف�سا عن تبواأ الدولة املركز 
الأول يف ا�ستقطاب ال�ستثمارات الأجنبية 
اإىل  الأو�سط، وتقدمها  ال�سرق  يف منطقة 
املركز ال� 19 عاملياً لقائمة الدول امل�سدرة 
لعام  العاملي  التجارة  تقرير  وف��ق  لل�سلع، 
التجارة  م��ن��ظ��م��ة  ع���ن  ال�������س���ادر   2016

العاملية.
التي  املتزايدة  الأهمية  على  الكيت  واأك��د 
ال�سيا�سات  م���راج���ع���ة  ت��ق��ري��ر  ي��ك��ت�����س��ب��ه��ا 
الأدوات  اأه��م  اأح��د  يعد  وال���ذي  التجارية، 
تتيح حتليل كامل لقت�ساد  التي  الدولية 
املتعلقة  اجل�����وان�����ب  ك���اف���ة  يف  دول������ة  اأي 
ال�سيا�سات  تلك  ت��واف��ق  وم���دى  ب��ال��ت��ج��ارة 
منظمة  اتفاقيات  يف  ال��دول  التزامات  مع 
التجارة العاملية، اإذ يت�سمن و�سفاً �سامًا 

للبيئة القت�سادية مبا فيها 
ال��ن��ظ��ام ال��ت��ج��اري وال���س��ت��ث��م��اري وامل���ايل 
والإقليمية  ال���ت���ج���اري���ة  والت����ف����اق����ي����ات 

املرتبة الأوىل يف العامل العربي يف �سهولة 
ممار�سة اأن�سطة الأعمال. واأ�ساف املهند�ض 
الأعمال  رج��ال  ندعو جميع  امل��دين:  اأن�ض 
ال��ذي��ن ي��رغ��ب��ون يف ال���س��ت��ث��م��ار يف جمال 
لي�ض لديهم خلفية  حقوق المتياز ولكن 
ل��زي��ارة هذا  ال��ت��ج��اري��ة  الأع���م���ال  اإدارة  يف 
امل�ساركة  ال�سركات  على  للتعرف  املعر�ض 
ال���دول���ة وخ���ارج���ه���ا و���س��م��اع ق�س�ض  م���ن 
جناحهم يف جم��ال ح��ق��وق الم��ت��ي��از. هذا 
وي�سلط امل��ع��ر���ض ه��ذا ال��ع��ام ال�����س��وء على 
واحدة من اأهم القطاعات التجارية، وهي 

 ،Food Trucks – الطعام  ع��رب��ات 
عربات   5 م�ساركة  امل��ع��ر���ض  ي�سهد  حيث 
اأكدت  جهتها  وم���ن  م���رة.  لأول  خمتلفة 
اعمال  تنمية  اإدارة  مدير  ك��اج��ور  جميلة 
ال��ت��ج��اري بغرفة ع��ج��م��ان، على  الإم��ت��ي��از 
الدور الرئي�سي للمعر�ض يف دعم م�ساريع 
للم�ساريع  بالرتويج  ���س��واء  الع��م��ال  رواد 
عاملية  م�ساريع  من�سة  توفري  او  القائمة 
ل����رواد ورائ������دات الع���م���ال ال��ب��اح��ث��ني عن 
ك���م���ا يعزز  ن���اج���ح���ة،  ع����ام����ات جت����اري����ة 
قطاع  يف  ال�ستثمارات  ج��ذب  من  املعر�ض 

يف  امل��ع��ر���ض  ت��ط��ور  اإىل  م�سرية  التجزئة. 
حقوق  ق��ط��اع��ات  ب��وج��ود  الثالثة  ن�سخته 
التجارية  والعامات  والتجزئة  المتياز 
وم�ساركة كبرية من ال�سركات والعامات 
ال��ت��ج��اري��ة ال��وط��ن��ي��ة، الم���ر ال���ذي �سيتيح 
تنوع اأكرب لزوار املعر�ض وزيادة ال�ستفادة 
اأن  اأو���س��ح��ت  منه وت��ع��زي��ز اخل����ربات. كما 
عربات  حمطة  فعالية  ي�ساحبه  املعر�ض 
عن  ع���ب���ارة  وه����و  عجمان”  اآر  ب���ي  “اإف 
معر�ض خارجي لعر�ض وبيع اآخر ابداعات 
المارة  وجمهور  ل��زوار  الغذائية  العربات 

املتعلقة  وت��ل��ك  اجل��م��رك��ي��ة  والإج��������راءات 
واملوا�سفات  وال�����س����ت����رياد  ب��ال��ت�����س��دي��ر 
والت�سعري،  املناف�سة  و�سيا�سات  واملقايي�ض 
وذلك لإعطاء �سورة �ساملة عن املوؤ�سرات 
الق��ت�����س��ادي��ة ل���ل���دول���ة، ف�����س��ا ع��م��ا كما 
ال�سيا�سات  لتقييم  ف��ر���س��ة  م��ن  ي��ط��رح��ه 
حالياً،  امل��ت��ب��ع��ة  والق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
التوجهات  ب�������س���اأن  امل���ع���ل���وم���ات  وت����ب����ادل 

امل�ستقبلية.
ف��ني ع�سو فريق  ق��ال ج��ون  وم��ن جانبه، 
جهاز مراجعة ال�سيا�سات اجلارية مبنظمة 
الإم��ارات تعترب  اإن دولة  العاملية،  التجارة 
م��ث��ال ي��ح��ت��ذى ب��ه ع��ن��د ال��ن��ظ��ر مل��ا حققته 
املجالت، خا�سة  من اجن��ازات يف خمتلف 
على ال�سعيد القت�سادي والتجاري، حيث 
كاأحد  مكانتها  تر�سيخ  يف  ال��دول��ة  جنحت 
عن  ف�سا  العاملية،  التجارية  املراكز  اأه��م 
الوطني  اق��ت�����س��اده��ا  ت��ن��وي��ع  يف  ج��ه��وده��ا 
كم�سدر  النفط  على  الع��ت��م��اد  وتقلي�ض 

واحد. 
تقرير  اأن  ب��ال��ور���س��ة  كلمته  خ���ال  وت��اب��ع 
لدولة  ال���ت���ج���اري���ة  ال�����س��ي��ا���س��ة  م���راج���ع���ة 
من  اإ����س���ادة  ���س��ه��د   ،2016 يف  الإم�������ارات 
ق��ب��ل ال�����دول الأع�������س���اء ب��امل��ن��ظ��م��ة وذل���ك 
جتارية  �سيا�سات  الإم�����ارات  تبني  نتيجة 
املتعدد  التجاري  النظام  متطلبات  توافق 
الأطراف، وتخدم اأهداف منظمة التجارة 
التجارة  حركة  وت�سهيل  لتطوير  العاملية 

الدولية.
حول  احل�سور  مناق�سة  الور�سة  و�سهدت 
الإخطارات  ومتطلبات  التجارية  امل�سائل 
وم����دى وم��اءم��ت��ه��ا وات��ف��اق��ي��ات منظمة 

التجارة العاملية. 
التي  الفنية  امل�ساعدات  ا�ستعرا�ض  كما مت 
للدول  العاملية  ال��ت��ج��ارة  منظمة  تقدمها 
الدولة  ا�ستفادة  تعظيم  وكيفية  الأع�ساء 

يف بناء القدرات الوطنية.

من ال�سباح وحتى ال�ساعة العا�سرة م�ساءا. 
القيادة  ح��ر���ض  ك���اج���ور  ج��م��ي��ل��ة  وث��م��ن��ت 
ال��ر���س��ي��دة ع��ل��ى الرت���ق���اء مب�����س��اري��ع رواد 
املنا�سب من خال  املناخ  وتوفري  العمال 
غمار  خو�ض  على  وحثهم  املعنية  اجلهات 
ال��ع��م��ل احل���ر وال��ب��دء يف م�����س��اري��ع خا�سة 
ح��ت��ى ا���س��ب��ح ال��ك��ث��ري م���ن رواد ورائ�����دات 
العمال ميلكون عامات جتارية تنت�سر يف 
خمتلف اإمارات الدولة وكذلك يف العديد 
من الدول العربية والجنبية. وا�سافت ان 
بتوجيهات  رئي�سي  دور  لها  عجمان  غرفة 
دائمة من جمل�ض الدارة ب�سرورة توفري 
لرواد  املنا�سب  والتوجيه  والفر�ض  الدعم 
العمال من خال ال�سراكات القائمة مع 
ال��ع��دي��د م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة املحلية 
اإ�سافة  اخلا�سة  واملوؤ�س�سات  والحت��ادي��ة 
والرتويج  املتخ�س�سة  امل��ع��ار���ض  لتنظيم 
العديد من  م�ساركة  اإىل جانب  هذا  لهم، 
رواد العمال يف خمتلف املعار�ض الإقليمية 

والدولية حتت مظلة غرفة عجمان.
للمهتمني  الدعوة  كاجور  وجهت  وختاما 
املعر�ض  ب������زي������ارة  الع������م������ال  رواد  م�����ن 
وال�ستفادة منه ل�سيما يف وجود م�ساركات 
متنوعة يف كافة القطاعات ووجود العديد 
ب���ق���ط���اع حقوق  م����ن اخل�������رباء وامل���ع���ن���ني 
التجارية  وال��ع��ام��ات  ال��ت��ج��اري  الم��ت��ي��از 

وقطاع التجزئة.

برعاية حاكم عجمان 

معر�ص عجمان حلقوق المتياز والعالمات التجارية وقطاع التجزئة ينطلق اليوم

ت�شكيل جمل�ش اإدارة جديدة

% نقدا و3 % اأ�سهم منحة  عمومية جلفار تقر توزيع 16 
••  راأ�س اخليمة- الفجر 

جلفار  الدوائية  لل�سناعات  اخلليج  ل�سركة  العمومية  اجلمعية  �سادقت 
كربى ال�سركات امل�سنعة للدواء يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 
خال اجتماعها ال�سنوي اأم�ض يف مقر ال�سركة براأ�ض اخليمة على اقرتاح 

على  اأرب�����اح   ب��ت��وزي��ع  الإدارة  جمل�ض 
و3  نقدا   %  16 بن�سبة  امل�ساهمني 
ك��اأ���س��ه��م م��ن��ح��ة م���ن راأ������ض املال   %
البالغ مليار درهم .وانتخبت جمل�ض 
اإدارة جديد برئا�سة ال�سيخ في�سل بن 

�سقر القا�سمي .
وقال القا�سمي لدى افتتاح اجلمعية 
التقلبات  م��ن  ب��ال��رغ��م   : ال��ع��م��وم��ي��ة 
الدوائي  ال�سوق  �سهدها  التي  احل��ادة 
املناف�سة  ع��ل��ى  ق������ادرة  ج��ل��ف��ار  ب����دت 
ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى ا����س���ت���خ���دام اأح������دث 
املهمة  الأ�سواق  التقنيات والتو�سع يف 

ووا�سلت تقدمي منو م�ستدام واإنتاج م�ستح�سرات ت�سكل اخليار العاجي 
الأمثل لكون منتجاتها  تتميز باجلودة والأ�سعار املنا�سبة .

وقال رئي�ض جمل�ض الإدارة ال�سيخ في�سل ان جلفار حققت مبيعات مببلغ 
مليون   470.1 مببلغ  ال�سابقة  ال�سنة  مببيعات  مقارنة  دره��م   454،1
 229 مببلغ  ت�سغيليا  ربحا  حققت  بينما   .  1% انخفا�ض  بن�سبة  دره��م 
مليون درهم و�سايف ربح مببلغ 210 
يف  املنتهية  ال�سنة  ع��ن  دره��م  مليون 

. 31 دي�سمرب 2016 
�سكلت   2016 امل��ا���س��ي  ال���ع���ام  ويف 
الأ�سواق الرئي�سية ملنتجات جلفار ما 
% من جمموع مبيعات  ن�سبته 80 
ال�سعودية  �سوق  �ساهم  ال�سركة حيث 
اإجمايل مبيعات  %36 من  بن�سبة  
ج��ل��ف��ار ت���اه ���س��وق الم�����ارات بن�سبة 
 % % ، لبنان 6  %20 ، العراق 7 
% وعمان  ، م�سر %4 ، الكويت 4 

. %  3

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 
 يف  الدع�ى 2017/721  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1-حممد علي �ساهني حممد البلو�سي الطاهري 
- جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك الإمارات دبي الوطني 
اأق��ام عليك  اآمنه خلفان �سالح اجل��اف - قد   : - �ض م ع وميثله 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
)194.681.88 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية   12% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحى ال�سداد 
التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/4/17  ال�ساعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

اأعالن حكم بالن�شر
يف الدع�ى رقم 02/01867/2017 جتاري 

اإىل املحكوم عليه / طاهر نعيم للتجارة �ض.ذ.م.م
نعلمكم باأن اللجنة الق�سائية البتدائية باملركز حكمت بجل�ستها 2017/03/28يف 

الدعوى املذكورة اأعاه.
ل�سالح �سا�ض للعقارات �ض .ذ.م.م 

بالزامكم:
اإلزام املدعى عليه باأخاء املاأجور وت�سليمه للمدعى خايل من ال�سواغل

اإلزام املدعي عليه اأن يوؤدي للمدعي مبلغ )25،000(دره��م قيمة اليجارللفرتة 
من 2016/08/05وحتى تاريخ رفع الدعوى بتاريخ 2017/03/06

اإلزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى
وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ / حممد بن را�سد ال 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لا�ستئناف خال 15 

يوما اأعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العان وال �سار نهائيا قابل للتنفيذ .
تاريخ الن�سر 2017/04/16

مركز ف�س املنازعات اليجارية 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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املال والأعمال

مليار درهم ت�سهيالت مالية قدمتها �سركات   36.5
الو�ساطة للم�ستثمرين خالل الربع الأول من 2017

•• اأبوظبي-وام:

العاملة يف  الو�ساطة  �سركات  التي قدمتها  املالية  الت�سهيات  قفزت قيمة 
خال  و�سراء  بيعا  دره��م  مليار   36.5 اىل  املاليني  ودب��ي  اأبوظبي  �سوقي 
الربع الأول من العام 2017،بنمو ن�سبته %46 مقارنة مع الربع الأول 

من العام 2016 الذي و�سلت فيه اىل نحو 25 مليار درهم .
وبح�سب الأرقام الر�سمية ال�سادرة عن ال�سوقني فقد بلغت ن�سبة الت�سهيات 
املالية التداول بالهام�ض %27.8 من اإجمايل قيمة ال�سفقات املربمة يف 
اأبوظبي ودبي املاليني يف الفرتة من يناير وحتى نهاية مار�ض املا�سي والتي 

و�سلت اىل 131 مليار درهم بيعا و�سراء .
و�سجلت الن�سبة الأكرب من تداولت الهام�ض ل�سالح �سوق دبي املايل وبقيمة 
و�سلت اىل 29.44 مليار درهم، ت�ساوي %30.55 من اإجمايل ال�سيولة 
التي دخلت لل�سوق منذ بداية العام اجلاري وبلغت قيمتها 96.44 مليار 
يف  املالية  الت�سهيات  على  الطلب  اإن  و�سطاء  وق���ال  و���س��راء.  بيعا  دره���م 
زيادة متوا�سلة رغم التقلبات التي �سهدتها الأ�سواق املالية خال ال�سهور 
الثاثة املا�سية ،موؤكدين اأن اأ�سهم القطاعني العقاري والبنوك هما الأكرث 

ا�ستقطابا ل�سيولة التداول بالهام�ض .
وطالبوا بزيادة ن�سبة الت�سهيات املمنوحة للمتداولني وذلك بعدما اثبتت 
التجربة اأهمية هذه اخلدمة يف زيادة معدل التداول اليومي خا�سة يف حالة 
غياب املحفزات . وي�سرتط النظام املعمول به اأن ل يتجاوز اإجمايل الأموال 
املخ�س�سة للتداول بالهام�ض من قبل �سركة الو�ساطة ن�سبة %300 من 
جمموع راأ�ض املال الأ�سا�سي وراأ�ض املال الإ�سايف وعلى النحو الوارد مبعايري 
املاءة املالية املعتمدة من قبل الهيئة.ول يجوز ان تتجاوز مبالغ التمويل 
املخ�س�سة  الأم��وال  من   10% ن�سبة  الواحد  للعميل  املمنوحة  بالهام�ض 

للتداول بالهام�ض من قبل �سركة الو�ساطة .
وتقدم هذه الت�سهيات املالية ب�سمان تلك الأوراق ، اأو اأي �سمانات اأخرى، 
وذلك وفقاً لقرار هيئة الأوراق املالية وال�سلع الذي �سدر بهذا اخل�سو�ض 
عام 2008. ويظهر من خال الر�سد اخلا�ض ب�سيولة التداول بالهام�ض 
الت�سهيات  قيمة  حيث  م��ن  ن�ساطا  الأك���رث  ك��ان  امل��ا���س��ي  يناير  �سهر  اأن 
17 مليار درهم  اأكرث من  بلغت قيمتها  املمنوحة للمتداولني فقد  املالية 
ا�ستقطاب  يف  الأق��ل  الن�سبة  مار�ض  �سهر  �سجل  ذلك  ،وبعك�ض  ال�سوقني  يف 

العماء للح�سول على هذا النوع من الت�سهيات .

اأرباح م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي 
% يف الربع الأول تنمو 5.9 

•• ال�شارقة-الفجر:

حقق م�سرف ال�سارقة الإ�سامي اأرباح �سافية بلغت 139.1 مليون درهم 
عن الربع الأول من عام 2017 مقارنة ب� 131.4 مليون درهم عن نف�ض 

الفرتة من العام ال�سابق باإرتفاع قدره 5.9%.
كما اإرتفع اإجماىل الأ�سول بن�سبة %3.2 لت�سل اإىل 34.6 مليار درهم يف 
نهاية الربع الأول، مقارنة ب� 33.5 مليار درهم بنهاية دي�سمرب 2016، 
الأ�سول  اإج��م��ايل  م��ن   23.5% مان�سبته  ال�سائلة  الأ���س��ول  متثل  حيث 
ال�سيولة لدى  2016( مما تعك�ض متانة و�سع  نهاية عام  )%23.4 يف 

امل�سرف وقوة مركزه املايل. 
كما بلغ �سايف متويات العماء 17.6 مليار درهم يف نهاية الربع الأول 
490.8 مليون درهم مقارنة بنهاية عام  اأو   2.9% وذلك باإرتفاع قدره 
2016، كما اإرتفعت الإ�ستثمارات يف الأوراق املالية مبقدار %8.5 لت�سل 
اإىل مبلغ 4.5 مليار درهم مقارنة مببلغ 4.1 مليار درهم بنهاية دي�سمرب 

.2016
وجنح م�سرف ال�سارقة الإ�سامي يف جذب مقدار اأكرب من ودائع العماء 
خال الربع الأول من العام، حيث اإرتفع اإجمايل ودائع العماء لي�سل اإىل 
مبلغ وقدره 19.7 مليار درهم وهو ماميثل منوا مبقدار 1.4 مليار درهم 

اأي مايعادل %7.6 مقارنة ب� 18.3 مليار درهم بنهاية عام 2016.
وعلى �سعيد اأرباح امل�سرف، بلغ �سايف الإيرادات الت�سغيلية 237.8 مليون 
درهم بنهاية الربع الأول من العام مقارنة ب� 219.2 مليون درهم يف نف�ض 

. الفرتة من عام 2016، وباإرتفاع ن�سبته 8.5% 
كما اإرتفع معدل العائد ال�سنوى على متو�سط حقوق امل�ساهمني لي�سل اإىل 
%9.68 يف نهاية دي�سمرب  ب�   الربع الأول مقارنة  %11.28 يف نهاية 
املوجودات  اإجمايل  متو�سط  على  ال�سنوى  العائد  معدل  واإرتفع   ،2016
عام  نهاية  يف   1.46% ب���   مقارنة  الأول  ال��رب��ع  نهاية  يف   1.63% اإىل 

.2016
يبلغ  حيث  ق��وي��ة،  راأ���س��م��ال  بقاعدة  الإ���س��ام��ي  ال�سارقة  م�سرف  ويتمتع 
اإجمايل حقوق امل�ساهمني يف نهاية الربع الأول من العام احلايل 5.0 مليار 
درهم، والتي متثل %14.5 من اإجمايل موجودات امل�سرف، ون�سبة كفاية 

راأ�ض املال بلغت 21.04%.

تخّطي زواره 3 ماليني زائر لأول مرة

اأحمد بن �سعيد يعلن حتقيق مركز دبي التجاري العاملي نتائج مبهرة يف عام 2016 
•• دبي-الفجر: 

اآل  ب��ن �سعيد  اأح��م��د  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  اأع��ل��ن   
�سلطة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم، 
الأداء  نتائج  العاملي،  التجاري  دب��ي  مركز 
لعام  العاملي  ال��ت��ج��اري  دب��ي  ملركز  ال�سنوي 
اأظهرت النتائج زيادة كبرية  2016. وقد 
املركز  ا�ست�سافهم  الذين  ال���زوار  اأع���داد  يف 
من اأكرث من 185 دول��ة، وجت��اوز عددهم 
وموفد  زائ���ر  مليون   3.03 ال���  م��رة  لأول 
 ،11% ق��دره  بنمو  فعالياته،  وم�سارك يف 
ب��ي��ن��م��ا ���س��ه��د ال���ع���ام امل��ا���س��ي اإق���ام���ة 298 
منها  جت��اري��ة،  وفعالية  وم��وؤمت��ًرا  ا  معر�سً

اأكرث من 100 فعالية كربى. 
 51،711 العار�سة  ال�سركات  ع��دد  وب��ل��غ 
اأج��ن��ب��ي��ة، ما  ���س��رك��ات   70% ���س��رك��ة، منها 
بعام  مقارنًة  املّطرد  ال�سنوي  النمو  يعك�ض 
يف  ال�سريع  النمو  ه��ذا  وي��ربه��ن   .2015
التجاري  دبي  ملركز  الدولية  الزيارات  عدد 
العاملي، على قوة اأجندته املتنّوعة يف قطاع 
الفعاليات، كما ميّثل اإقراًرا ب�سمعته العاملية، 
كمركز  دب���ي  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف  وم�ساهمته 

اإقليمي حموري لاأعمال التجارية.
�سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  ت��راأّ���ض  وق��د 
ملجل�ض  ال�����س��ن��وي  الج���ت���م���اع  م���ك���ت���وم،  اآل 
العاملي،  ال��ت��ج��اري  دب��ي  مركز  �سلطة  اإدارة 
 ،2016 املركز لعام  اأداء  وا�ستعر�ض نتائج 
ال�سرتاتيجية،  وال��ت��و���ّس��ع  النمو  وخ��ط��ط 
بح�سور كل من بطي �سعيد الكندي، وزياد 
ك��ل��داري، وعبد اهلل حممد رفيع،  عبد اهلل 
اإبراهيم  و���س��ع��ود  ال��زف��ني،  �سهيل  وخليفة 
را�سد  ال��رح��م��ن حم��م��د  ع��ب��ي��د اهلل، وع��ب��د 
وهال  الإدارة،  جمل�ض  اأع�����س��اء  ال�����س��ارد، 
مركز  ل�سلطة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  امل����ري،  �سعيد 
لدائرة  العام  املدير  العاملي،  التجاري  دب��ي 
ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي، الرئي�ض 

التنفيذي ملركز دبي التجاري العاملي.

حمّرك ا�شرتاتيجي
العاملي  اإن�ساء مركز دبي  وقال �سموه: منذ 
الدولية  ���س��م��ع��ت��ه  ي��ب��ن��ي  وه����و  ال���ت���ج���اري، 
ل��ل��ن��م��و يف قطاع  ا���س��رتات��ي��ج��ي  ك���م���ح���ّرك 
املركز  حافظ  وق��د  املنطقة،  يف  الفعاليات 
خ���ال ع���ام 2016 ع��ل��ى ه���ذا ال��ه��دف، اإذ 
حّقق اأداًء قوًيا ومطرًدا يف خمتلف اأعماله، 
ال�سرتاتيجية  اأج��ن��دت��ه  ذل���ك  يف  ي��دع��م��ه 
املتنوعة للغاية، والتي كان لها تاأثرًيا قوًيا 
يف احلفاظ على ريادته يف �سناعة الفعاليات 

العاملية على امل�ستوى الإقليمي.
ب��ف�����س��ل موقعنا  ن��وا���س��ل  ن��ح��ن  واأ�����س����اف: 
اأعمالنا،  حافظة  وق��وة  الفريد،  اجل��غ��رايف 
على  رئي�سية  كمحطة  دب���ي  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز 
ط��ري��ق احل���ري���ر، م���ن خ����ال ب��ن��اء اأجندة 
فعالياتنا، وزيادة عدد الفعاليات، وتنّوعها، 
ورف���ع م��ع��دل اإ���س��غ��ال امل��رك��ز، وزي���ادة اأعداد 
وا�ستطرد:  والدوليني،  الإقليميني  ال��زوار 
لقد اأكدت نتائج مركز دبي التجاري العاملي 
اأمام  العاملية لدبي  2016، اجلاذبية  لعام 
التجارية  وال���وف���ود  ال��ع��ار���س��ة،  ال�����س��رك��ات 
التي �ساركت يف الفعاليات من جميع اأنحاء 
الفعاليات يف  اأهمية قطاع  واأب��رزت  العامل، 

اقت�ساد الإمارة.
حققت امل�ساركات العاملية يف الفعاليات منًوا 
وال�سركات  ال����زوار  اأع����داد  يف   4% بن�سبة 
من  اأك��رث  الفعاليات  اجتذبت  اإذ  العار�سة، 
1،05 مليون زائ��ر جت��اري دويل اإىل دبي، 
مبا يعادل %45 من اإجمايل امل�ساركات يف 
الفعاليات الكربى، بينما بلغ عدد ال�سركات 
���س��رك��ة من   35،526 ال��ع��امل��ي��ة  ال��ع��ار���س��ة 
185 دولة من جميع اأنحاء العامل، �سكلت 
ال�سركات  ع���دد  اإج��م��ايل  م��ن   70% ن��ح��و 
م�ساهمة  رف��ع  يف  اأ�سهم  ما  وه��و  العار�سة، 
قطاع الفعاليات يف حجم �سياحة الأعمال، 
وزي�����ادة اأث�����ره الق��ت�����س��ادي الأو����س���ع الذي 

لدفع  ب��ق��وة  ال�سعي  م��وا���س��ل��ة  م��ن  ميّكننا 
اأجل  من  املبتكرة،  ال�سرتاتيجية  الأجندة 
حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج ت��ت��م��ا���س��ى م���ع روؤي�����ة النمو 
10X، التي و�سعها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد اآل مكتوم.
واأ�ساف املري قائًا: اإن اأهدافنا ومبادراتنا 
ب�سكل  ترتبط  الأج��ل  واملتو�سطة  الق�سرية 
مبا�سر بالتقنية الذكية والبتكار الرقمي، 
معايري  تقدمي  اأج��ل  م��ن  معهما  وتتكامل 
العماء جلذب مزيد  تعّزز جتربة  جديدة 
اإىل  عودتهم  وتكرار  الدوليني،  ال��زوار  من 

دبي بغر�ض القيام بالأعمال جتارية.
وا�ستطرد: لقد مّثل اأداوؤن��ا يف عام 2016 
اتخذناها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  لنجاح  انعكا�ًسا 
اأجندة فعالياتنا،  لتنويع خدماتنا، وتقوية 
لتتجاوب مع جمموعة اأو�سع من الفعاليات 
ال��ق��ط��اع��ات، وتلّبي  ت��خ��دم خم��ت��ل��ف  ال��ت��ي 
اح��ت��ي��اج��ات ال��ع��م��اء، ون��ح��ن واث���ق���ون من 
اأقوي  من���ًوا  حتقيق  ع��ل��ى  فعالياتنا  ق���درة 
يف ال�����س��ن��وات ال���ث���اث ال��ق��ادم��ة ع��ل��ى نحو 
املحلي  الناجت  يف  م�ساهمتنا  يعّزز  م�ستدام، 

الإجمايل لدبي.
العاملي،  ال��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  �سجل  وق���د 
مرتفعة،  اإ���س��غ��ال  م��ع��ّدلت   2016 خ��ال 
وا�ستمر يف ت�سجيل منًوا يف حجم الفعاليات 
احلالية، كما جنح يف ا�ست�سافة 26 فعالية 
7 م���ع���ار����ض، و6  ج����دي����دة، مب����ا يف ذل�����ك 
اجتماعات، و13 موؤمتًرا، مت ت�سنيف 11 
فعالية منها كفعاليات كربى، ُي�سارك يف كل 

منها اأكرث من 2،000 م�سارك.

اأجندة فعاليات متن�عة 
وقال املري: “اإن اأجندة فعاليات مركز دبي 
التجاري العاملي، متنوعة للغاية يف ات�ساعها 
وعمقها، وتتما�سى مع �سيا�سات حكومة دبي 
مكانة  لتعزيز  امل���دى،  طويلة  القت�سادية 
التجارية  ل��اأع��م��ال  ع��امل��ي��ة  كمن�سة  دب���ي 
والبتكار”،  املعرفة  على  املبنية  امل�ستدامة 
ا�سرتاتيجيتنا  يف  رّك��زن��ا  “لقد  واأ����س���اف: 
على جذب الفعاليات التجارية وتطويرها، 
قدرة  اأكرث  يجعلها  عاملي،  ملحتٍو  وتقدميها 
العاملية،  امل�ساركات  من  مزيًدا  حتقيق  على 
اأن  �سمان  على  ال�سرتاتيجية  رّك���زت  كما 
القدر  بنف�ض  اجل��دي��دة  الفعاليات  حتظى 

مت ت��ول��ي��ده يف دب���ي. وق��د حافظت ك��ل من 
واإيران،  ُعمان،  و�سلطنة  والهند  ال�سعودية 
وم�سر،  وب���اك�������س���ت���ان،  امل���ت���ح���دة،  وامل��م��ل��ك��ة 
مكانتها  ع��ل��ى  والأردن  وق��ط��ر،  وال��ك��وي��ت، 

كم�سدر رئي�سي للزوار.

كيان عاملي
اإن  �سعيد:  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  واأ���س��اف 
بكونه  ي�ستهر  العاملي،  التجاري  دبي  مركز 
العاملية،  الفعاليات  �سناعة  يف  عاملًيا  كياًنا 
وب��ق��درت��ه امل�����س��ت��دام��ة ع��ل��ى ت��وف��ري من�سة 
ال��ت��ج��اري��ة لدول  ل��اأع��م��ال  ت��وا���س��ل عاملية 
ال�سرق والغرب، مع منطقة ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا وجنوب اآ�سيا، بالإ�سافة اإىل 
املنطقة، يخدم  ه��ذه  اإىل  و�سول  بوابة  اأن��ه 
يقول:  وا�ستطرد  فيها،  النا�سئة  الأ���س��واق 
املركز،  اأ�س�سها  التي  القاعدة  ت�سمح  �سوف 
يوا�سل تقدميه، يف  الذي  امل�ستمر  والزخم 
اأن ي�سبح مي�ّسًرا ب�سورة اأكرث ديناميكية يف 
التجارة الدولية، بالإ�سافة اإىل الدور الذي 
ما  وه��و  املحلي،  القت�ساد  تنويع  يف  يلعبه 
يدعم النمو امل�ستدام والتوظيف والزدهار 

القت�سادي.
وجميع  الإدارة،  جم��ل�����ض  ����س���م���ّوه،  و���س��ك��ر 
بتنفيذ  والتزامهم  العاملني على حر�سهم 
ُيعّد  ال��ذي  للمركز،  ال�سرتاتيجية  الروؤية 
م�ساهًما اقت�سادًيا رئي�سًيا يف الناجت املحلي 
الإج���م���ايل ل����اإم����ارة، ول�����س��ع��ي��ه��م ال�����دوؤوب 
اإىل الب��ت��ك��ار، م��ا م��ّك��ن مركز  وامل��ت��وا���س��ل 
بذكاء،  التفاعل  من  العاملي  التجاري  دب��ي 
اجلديدة  الأو����س���اع  م��ع  ب�سرعة  وال��ت��اأق��ل��م 

لاقت�ساد العاملي.

ت�افق مع خطة دبي 2021
بهذه املنا�سبة قال �سعادة هال �سعيد املري، 
التجاري  دب��ي  م��رك��ز  ل�سلطة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
ال�سياحة  ل���دائ���رة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال���ع���امل���ي، 
الرئي�ض  ب����دب����ي،  ال���ت���ج���اري  وال���ت�������س���وي���ق 
العاملي:  ال��ت��ج��اري  دب���ي  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
تتوافق الأولويات ال�سرتاتيجية ملركز دبي 
 ،2021 دب��ي  خطة  م��ع  العاملي،  التجاري 
و���س��ي��ا���س��ة ال��ت��ن��وي��ع الق��ت�����س��ادي، واأه����داف 
التنمية امل�ستدامة لدولة الإمارات العربية 
اليوم يف موقع جيد  ودب��ي. ونحن  املتحدة 

الفعاليات  ب��ه  تتمتع  ال����ذي  ال��ف��ر���ض  م��ن 
املنظمني  م���ن  ل��ك��ل  ال��رئ��ي�����س��ي��ة احل���ال���ي���ة، 

والعار�سني وامل�ساركني على ال�سواء.«
اأقيمت  ال��ت��ي  ال��ك��ربى  الفعاليات  اجتذبت 
التجاري  2016 يف مركز دبي  خال عام 
 88 2.3 مليون م�سارك، وحققت  العاملي، 
املتو�سط،  زائ��ر يف   25،500 ح��وايل  منها 
نّظمها  ال��ت��ي  ال��ك��ربى  الفعاليات  و���س��ه��دت 
ا�ست�سافها  اأو  العاملي،  التجاري  دبي  مركز 
والأغذية،  والأم����ن،  ال�سحة،  قطاعات  يف 
وال�سفر، والتقنية، والت�سييد والبناء، منًوا 
ع��ام بعد ع��ام يف اأع��داد ال��زوار والعار�سني، 
ما عّزز ثقة امل�ستهلكني وال�سركات يف قدرة 
املعار�ض،  حمتوى  يف  البتكار  على  امل��رك��ز 
م�ستوى،  باأعلى  العمل  تنفيذ  يف  وجناحه 
اأنحاء  جميع  م��ن  عالية  م�ساركات  وج��ذب 

العامل.

معار�ش جتارية ناجحة
اأك��رب معر�ض جتاري  ك��ان معر�ض جلفود، 
ال���ع���امل يف �سناعة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ���س��ن��وي 
نّظمها  التي  الفعاليات  اأجن��ح  من  ال��غ��ذاء، 
�سّجل  وق����د   ،2016 ع����ام  خ����ال  امل���رك���ز 
ال������زوار،  اأع������داد  %10 يف  ق���دره���ا  زي������ادة 
بذلك  العار�سني، حمقًقا  اأع��داد  يف  و4% 
زائر،   93،005 بلغ  جديًدا  قيا�سًيا  رقًما 
بينما  دول���ة؛   181 م��ن  ع��ار���ض  و5،000 
�سهد معر�ض اخلم�سة الكبار، اأكرب معر�ض 
مذهًا  من��ًوا  املنطقة،  يف  والبناء  للت�سييد 
زائر؛   79،500 وج���ذب   ،22% بن�سبة 
كما رّحب معر�ض اأ�سبوع جيتك�ض للتقنية، 
املعلومات  تقنية  ق��ط��اع  يف  ف��ع��ال��ي��ة  اأ���س��ه��ر 
 145،000 م����ن  اأك������رث  والت�����������س�����الت، 
و�سارك فيه  التقني،  القطاع  متخ�س�ض يف 
دولة،   173 م��ن  عار�سة  �سركة   4،473

بزيادة ن�سبتها %7 مقارنة بعام 2015.
الدولية  املن�سة  اإنرت�سك،  معر�ض  وحّقق 
زيادة  وال�سامة،  الأم��ن  جمال  يف  الرائدة 
%14 يف عدد الزوار التجاريني، وعر�ست 
به 1،280 �سركة عار�سة، اأحدث منتجاتها 
 ،2015 %4 عن عام  وابتكاراتها، بزيادة 
ال�سحة  وم����وؤمت����ر  م��ع��ر���ض  ���س��ه��د  ب��ي��ن��م��ا 
عار�سة،  �سركة   4،187 م�ساركة  العربي، 
اأع��داد العار�سني عن العام  %3 يف  بزيادة 
ال�سابق، واجتذب احلدث الأكرب من نوعه 
امل�ستوى  على  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  قطاع  يف 
�ض  ومتخ�سّ طبيب   115،207 الإقليمي 
كما   .2015 ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة   8% ب���زي���ادة 
���س��ه��دت امل��ع��ار���ض اجل���دي���دة، م��ث��ل معر�ض 
ج��ل��ف��ود ل��ل��ت�����س��ن��ي��ع، ال����ذي اأق��ي��م��ت دورت����ه 
الثانية العام املا�سي، زيادة كبرية يف اأعداد 
ارتفعت  بينما   ،12% ن�سبتها  بلغت  زواره 
اأعداد العار�سني بنحو %4. وقد حافظت 
الرئي�سية  الكربى  ال�ستهاكية  الفعاليات 
معر�ض  مثل  امل��رك��ز،  فعاليات  اأج��ن��دة  على 
الكبرية  �سعبيتها  ع��ل��ى  ���س��وب��ر،  ج��ي��ت��ك�����ض 

وجذبت نحو 200 األف م�سرٍت. 
مركز  لفعاليات  ال�ساملة  الأج��ن��دة  ُتغّطي 
دبي التجاري العاملي، القطاعات الأ�سا�سية، 
وال�����س��ن��اع��ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
اأكانت  �سواء  اجلديدة،  املتقدمة  القطاعات 
قطاعات م�ستقلة اأو فرعية �سمن القطاعات 
الأكرب، والتي تقوم جميعها باإعادة حتديد 
الأعمال التجارية والقت�سادية التي ترّكز 
عليها دبي، ومنها على �سبيل املثال معر�ض 
ال�����س��رق الأو����س���ط ل��ل��ك��ه��رب��اء، ال���ذي يتميز 
مب��ح��ت��واه ال��ع��امل��ي امل��ه��م يف جم���ال الطاقة 
بتحقيقه  دفع  ما  وهو  وامل�ستدامة،  الآمنة 
بنحو  زواره  اأع�������داد  يف  م��ل��ح��وظ��ة  زي������ادة 

.23%

م�شاركات عاملية متزايدة 
مركز  حّقق  “لقد  يقول:  امل��ري  وا�ستطرد 
دبي التجاري العاملي يف عام 2016 جناًحا 

املتزايد  ب��ال��رغ��م م��ن ال���س��ط��راب  ك��ب��رًيا 
ُيعّد  ما  العاملية،  الأ�سواق  منه  تعاين  الذي 
اأمًرا م�سجًعا للغاية بالن�سبة لنا، خا�سة مع 
والعامات  لل�سركات  امل��ت��زاي��دة  امل�ساركات 
التجارية العاملية، وهو ما �سمح لنا مبوا�سلة 
لة  دعم مكانة دبي باعتبارها الوجهة املف�سّ
العاملية.  وامل��وؤمت��رات  التجارية  للمعار�ض 
ومع منو قدرات املركز، وتعزيزنا املتوا�سل 
لبنيتنا التحتية، وحت�سني خدماتنا املقدمة، 
مرونًة  واأك���رث  ا���س��ت��ع��داًدا  اأف�����س��ل  اأ�سبحنا 
يف  امل�ساركني  احتياجات  تلبية  على  وق��درًة 
تتطلب  ال��ع��امل، مم��ن  ح��ول  م��ن  فعالياتنا 
فنحن  الرقمية،  التقنيات  اأعلى  اأعمالهم 
اإىل  اأرق��ى اخلدمات  ن�سعى مبا نقدمه من 
الفعاليات  لقطاع  متكاملة  وج��ه��ة  ت��وف��ري 
بالكفاءة  م��دع��وم��ة  دب����ي،  م��دي��ن��ة  ق��ل��ب  يف 
اللوج�ستية والت�سريعية التي توّفرها بيئة 

املنطقة احلرة.

جزًء اأ�شا�شي من خطة
 التط�ير الرئي�شية

العاملي،  التجاري  دبي  مركز  مكانة  تعززت 
والإقليمي  املحلي  الأعمال  ملجتمع  كوجهة 
وال�������دويل، م���ع اخل����دم����ات امل��ت��ن��وع��ة التي 
توّفرها �سلطة مركز دبي التجاري العاملي، 
اأجنزت  والتي  لها،  التابعة  واملنطقة احلرة 
ُيعّزز  ما  وهو  بنجاح،  الأول  عامها  عمليات 
واآمنة  ب���ارزة  كمن�سة  ال��رائ��دة  دب��ي  مكانة 
وت��ن��اف�����س��ي��ة مل��ج��ت��م��ع الأع����م����ال، مي��ك��ن من 
خالها العمل والتو�ّسع، والنت�سار، خا�سة 
واأن املنطقة احلرة ٌتوّفر اأنواًعا خمتلفة من 
م�سروع  يت�سمن  بينما  لل�سركات،  الرخ�ض 
تغّطي  ال����ذي   - ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع  ���س��ن��رتال  ون 
مباٍن   - مربع  مرت   540،000 م�ساحته 
متعدد  وم�سرًحا  متنوعة،  وف��ن��ادق  �سكنية 
مت  راقية،  مكتبية  واأب��راًج��ا  ال�ستخدامات، 
الذي  مبانيها  اأول  وح���دات  جميع  ت��اأج��ري 
مت النتهاء من ت�سييده، اإىل �سركات عاملية 

تعمل منه حالًيا.
اأ�سا�سًيا  ج��زًء  �سنرتال،  ون  م�سروع  وي�سّكل 
دبي  مل��رك��ز  الرئي�سية  التطوير  خطة  م��ن 
التجاري العاملي، و�سوف يوّفر حني اكتماله 
ومع  فريد.  وترفيهي  معي�سي  حياة  منط 
الذي  امل�سروع  م��ن  الثانية  املرحلة  انتهاء 
ي�����س��ب��ق ب��ال��ف��ع��ل م��واع��ي��د ت��ن��ف��ي��ذه، �سوف 
لل�سركات  لاأعمال  كوجهة  اأهميته  تتعزز 
التجارية العاملية والإقليمية، و�سوف يحقق 
لها امل�سروع عائًدا قوًيا على ا�ستثماراتها يف 
ي��ع��ّزز فيه اجلاذبية  ال���ذي  ال��وق��ت  دب���ي، يف 

العاملية لاإمارة.

نتطلع اإىل امل�شتقبل
�سرعنا  ل��ق��د  ق��ائ��ًا:  تعليقه  امل���ري  واأن��ه��ى 
ونحن نتطّلع اإىل الأمام خال عام 2017 
من  متكاملة  �سل�سلة  تنفيذ  يف  ب��ع��ده،  وم��ا 
دفع  اإىل  الهادفة  ال�سرتاتيجية  امل��ب��ادرات 
لتعزيز  امل�ستقبلي،  والبتكار  النمو  عجلة 
كمركز  العاملي،  التجاري  دبي  مركز  مكانة 
رائد للفعاليات على م�ستوى العامل، ي�سع 
ا�ستثنائية  جتربة  لتقدمي  ج��دي��ًدا  معياًرا 
وخدماته  عملياته  تكامل  بف�سل  ل��ل��زوار، 

الرئي�سية. 
الذي  الوقت  اأنه يف  “نحن ندرك  م�سيًفا: 
امل�ساهمة يف حتقيق مبادرة  اإىل  ن�سعى فيه 
10X، لو�سع دبي يف مقّدمة مدن العامل 
اآليات  ا���س��ت��خ��دام  الب��ت��ك��ار ع��رب  م��ن ناحية 
عمل جديدة، يف كل وجه من اأوجه اأعمالنا، 
فاإن كل موظف من موظفينا يف مركز دبي 
يعمل  ملهم  �سخ�ض  ه��و  العاملي  ال��ت��ج��اري 
على تنفيذ التزامه اليوم ولي�ض غًدا، وهو 
م���ا ���س��وف ن�����س��ب��ق يف ت��ن��ف��ي��ذه م���دن العامل 
الأخرى ب� 10 �سنوات، لأننا ن�سعى خلف كل 
فر�سة منو متاحة، لنعّزز مكانتنا كرّواد يف 
هذا القطاع بحلول عام 2020 وما بعده.

مبادلة واإ�سراق تبحثان �سراكة عقارية يف اأبوظبي
اإ�سراق  ومتتلك  ظبي.  اأب��و  يف  الرئي�سية  املواقع  تطوير  يف  للم�ساركة 
العقارية جمموعة متنوعة من العقارات وفر�ض التطوير يف كل من 
اأبوظبي ودبي، مبا يف ذلك م�سروع مارينا رايز يف جزيرة الرمي وم�سروع 
“ذا جيت واي” يف �سا�ض النخل. بالإ�سافة اإىل ذلك، فقد قامت ال�سركة 
عقب  جديدة  منو  ا�سرتاتيجية  وو�سعت  قوية  مالية  قاعدة  بتاأ�سي�ض 
تعيني جا�سم ال�سديقي رئي�ض جمل�ض اإدارة ال�سركة يف يوليو 2016.  
�سركة  يف  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ال�سديقي،  جا�سم  ق��ال  جهته  وم��ن 
اإ�سراق العقارية: ي�سرنا اإقامة �سراكة مع مبادلة وموا�سلة التو�سع يف 
ا�سرتاتيجية النمو الطموحة التي تنتهجها �سركتنا. و�سوف ي�ستفيد 
هذا امل�سروع امل�سرتك ب�سكل كبري من املوارد واخلربات الوا�سعة التي 
يتمتع بها كا الطرفني. ومع ا�ستمرار جهودنا لتطوير اأجندة اأعمالنا 
م�ساريعنا،  حمفظة  يف  التنوع  بتعزيز  التزامنا  نوؤكد  ال�سرتاتيجية، 

وزيادة معدل النمو، واإر�ساء اأ�س�ض اأكرث ثباتاً يف امليزانية.
العقارية  واإ���س��راق  مبادلة  �سركتا  �ستبا�سر  التفاقية،  توقيع  وعقب 

العمل من اأجل البدء يف ان�ساء ال�سراكة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

العقارية  اإ���س��راق  و���س��رك��ة  “مبادلة”  للتنمية  امل��ب��ادل��ة  �سركة  تعتزم 
ا�ستك�ساف فر�ض التطوير العقاري امل�سرتك يف اأبوظبي على اإثر توقيع 
مذكرة تفاهم هذا الأ�سبوع. ومبوجب التفاقية، اتفق الطرفان على 
جمموعة من املبادئ الأ�سا�سية املتعلقة باإمكانية تطوير عدد من قطع 
املارية  جزيرة  يف  مبادلة  ل�سركة  ملكيتها  تعود  اأبوظبي،  يف  الأرا���س��ي 

ول�سركة اإ�سراق العقارية يف جزيرة الرمي.
لوحدة  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ه��ريي،  عيد  علي  ق��ال  املنا�سبة،  ه��ذه  ويف 
ال�سراكة  فر�ض  ا�ستك�ساف  ي�سرنا  التحتية:  والبنية  للعقارات  مبادلة 

مع اإ�سراق العقارية من خال هذه التفاقية. 
وب�سفتها �سركة لا�ستثمارات ال�سرتاتيجية واملطور الرئي�سي جلزيرة 
املاريه، تبحث مبادلة عن �سركاء يتمتعون باخلربة والقدرة على دعم 
كما  امل�ساريع.  لهذه  املنا�سب  الدعم  وتقدمي  ال�ساملة  ا�سرتاتيجيتنا 
اإ�سراق العقارية  ي�سعدنا اأن نوفر فر�ساً ل�سركات اإماراتية مثل �سركة 

االثنني   17   إبريل    2017  م   -   العـدد  11997  
Monday  17  April   2017  -  Issue No   11997



29

املال والأعمال
خط�ة جديدة لتعزيز ممار�شات ال�شراكة والإبداع

»اقت�سادية دبي« و»جمموعة دبي للجودة« توقعان
 اتفاقية لالرتقاء بالأعمال املجتمعية �سمن مبادرات »عام اخلري« 

•• دبي-الفجر: 

دبي  وجمموعة  دب��ي  اقت�سادية  وقعت 
للجودة اتفاقية تعاون لتعزيز امل�ساركة 
تنظمها  ال��ت��ي  املجتمعية  الأع���م���ال  يف 
ك����ا اجل���ه���ت���ني ���س��م��ن م�����ب�����ادرات عام 
اخلري، وذلك حر�سا منهما على تعزيز 
وتوحيد  والب���داع،  ال�سراكة  ممار�سات 
اجلهود لتحقيق تعاون مثمر وبناء يف 
تنفيذ توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة 
بجعل عام 2017 “عام  “ رعاة اهلل”، 

اخلري” يف دولة الإمارات.
يف  ج��رت  التي  التفاقية  بتوقيع  وق��ام 
الأعمال  بقرية  دب��ي  اقت�سادية  مبنى 
ك���ل م���ن ع��ل��ي اإب���راه���ي���م، ن���ائ���ب مدير 
ع���ام اق��ت�����س��ادي��ة دب����ي؛ وف��اط��م��ة بطي 
املهريي، رئي�ض جمل�ض اإدارة جمموعة 
املدراء  من  عدد  بح�سور  للجودة،  دبي 
اقت�سادية  يف  وامل�سوؤولني  التنفيذيني 
دب���ي وم��وؤ���س�����س��ات��ه��ا، وع���دد م��ن ممثلي 

جمموعة دبي للجودة. 
اإبراهيم:  علي  ق��ال  ذات��ه،  النحو  وعلى 
و�سعيها  بتميزها  ال�سراكة  ه��ذه  تت�سم 
يف التناف�ض نحو بذل اخلري، وذلك من 
خال التعاون يف جمال تبادل امل�ساركة 
يف الأن�سطة وتعزيز الأفكار واملقرتحات 

والبتكارات ل�سالح العمل املجتمعي. 
التفاقية  ه���ذه  خ���ال  م��ن  ون��ح��ر���ض 

•• ال�شارقة -وام:

ال�ستثمارية  الذراع  الأ�سول  لإدارة  ال�سارقة  ل�سركة  التابعة  بال�سارقة  �سوق احلراج  اإدارة  وقعت 
لتعديل  العاملية  م��وت��ورز  ف��ول��ت��ورن  �سركة  م��ع  اتفاقية  ال�����س��وق  مبقر  ام�����ض  ال�����س��ارق��ة  حلكومة 
ال�سيارات. ت�سمنت التفاقية - التي وقعها املمثل العاملي مالك ال�سركة تايري�ض جيب�سون واأحمد 
جمعة امل�سرخ مدير �سوق احلراج - اإن�ساء فرع ل�سركة فولتورن موتورز العاملية يف �سوق احلراج 
بال�سارقة هو الأول لها على م�ستوى العامل خارج اأمريكا مقرها الرئي�سي. وقال تايري�ض جيب�سون 
اإنه �سعيد جدا بوجوده يف الإمارات من اأجل افتتاح اأول فرع لفولتورن موتورز خارج اأمريكا ليكون 
الفرع الأول لل�سركة يف العامل.. موؤكدا اأن الإمارات تتمتع بتوفري ت�سهيات هائلة وجاذبة من 
اأجل ال�ستثمار يف خمتلف املجالت والأعمال وهي بيئة جاذبة وحيوية يتوافر فيها كل وكالت 
بال�سارقة  احل��راج  �سوق  �سيتخذ  ال��ذي  مركزنا  �سيكون  واأ���س��اف:  العامل.  يف  ال�سيارات  و�سركات 
واحدة  الإم��ارات  نعترب  الأو�سط عموما حيث  وال�سرق  املنطقة  الأم يف  ال�سركة  بوابة  له  موقعا 
من اأهم املراكز على م�ستوى املنطقة يف ا�ستقطاب وجذب التجار وامل�ستثمرين من خمتلف بلدان 
العامل .. وتعد بيئة حا�سنة لا�ستثمار عموما ووكالت ال�سيارات وتعديلها وتقنياتها خ�سو�سا. 
ولفت اإىل تركيز فولتورن موتورز على مو�سوع �سامة ال�سيارات التي تعني ب�سكل اأ�سا�سي جتنب 
اأو تقليل الأ�سرار الناجتة عنها للحفاظ على حياة و�سحة الإن�سان من خال الوعي  حوادثها 
اأف�سل و�سائل �سامة ال�سيارات يف ظل توفري موا�سفات الأداء وقوة الت�سميم  التام وا�ستخدام 
التي تعترب من اأهم جمالت التناف�ض يف عامل �سناعة ال�سيارات وتعديلها مع التاأكيد على اأن اأمور 
�سامة ال�سائق والركاب تقع يف �سلم اأولويات فولتورن موتورز التي حتر�ض على اأهمية البتكار 

يف التقنيات املتعلقة بتعديل ال�سيارات واأنظمة الأمان وال�سامة.

التن�سيق  اإن  العمل.  واجل��ودة يف  الأداء 
وت��ب��ادل اخل���ربات يف خمتلف  امل�سرتك 
املجالت بني اقت�سادية دبي وجمموعة 
ك���ا اجلهتني  ���س��ي��ن��ق��ل  ل���ل���ج���ودة  دب����ي 
العمل  ج���ودة  م��ن  ج��دي��د  م�ستوى  اإىل 
وتقدمي اأف�سل املمار�سات، التي �ستعمل 
على دفع عجلة التقدم التي متتاز بها 
اإمارة دبي. واأكدت فاطمة بطي املهريي 
دبي  جم��م��وع��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 

املوؤ�س�سات  ب��ني  ال�����س��راك��ة  توطيد  على 
احلكومية لتحقيق روؤية وا�سرتاتيجية 
تفعيل  اإىل  الهادفة  الر�سيدة  حكومتنا 
امل�����س��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وت��ر���س��ي��خ هذا 

املفهوم لدى الأفراد .
ع��ل��ى دعم  الت��ف��اق��ي��ة  واأ����س���اف: تن�ض 
وح�سور الفعاليات واملوؤمترات ودورات 
اجلهتني،  ك��ا  تنظمها  التي  تدريبية 
م�ستوى  رف��ع  �سي�سهم يف  ال��ذي  الأم���ر 

بتوقيع  ���س��ع��داء  :ن��ح��ن  قائلة  ل��ل��ج��ودة 
هذه التفاقية مع اقت�سادية دبي والتي 
ب����ارزة يف م�سرية  ت��ع��د ا���س��اف��ة ن��وع��ي��ة 
امل�سرتك  للتعاون  وتتويجاً  املجموعة 
واجل���ه���ود امل��ث��م��رة ع��ل��ى م���دار الأع����وام 
ال�����س��اب��ق��ة ب���ني اجل���ان���ب���ني وت���ع���د هذة 
الطرفني  مل�ساعي  جت�����س��ي��داً  ال�����س��راك��ة 
وال�سراكة  اجل��ودة  ممار�سات  تعزيز  يف 
ودعم  القت�سادية  والتنمية  والإب���داع 

الوطنية  الإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة  ال�����روؤي�����ة 
الأكرث  الإم����ارات  دول��ة  جلعل  الرامية 
واحد   ،2021 ع����ام  ب��ح��ل��ول  اإب���ت���ك���ارا 
املحاور الأ�سا�سية التي حر�سنا اأن تقوم 
امل�سوؤولية  تعزيز  ه��و  ال�����س��راك��ة  عليها 
املوؤ�س�سات  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  اخل���دم���ي���ة 
احلكومية متا�سياً مع توجهات القيادة 
ال��ر���س��ي��دة ل��دول��ة الإم�����ارات م��ن خال 
اجلانبني  ومت��ث��ي��ل  امل�����س��ارك��ة  ت��ف��ع��ي��ل 
الفعاليات  جميع  يف  احل�سور  وتكثيف 
وامل���وؤمت���رات وامل��ع��ار���ض وال���ن���دوات ذات 

ال�سلة بيننا.
واأ�����س����اف����ت ف���اط���م���ة ب���ط���ي امل����ه����ريي: 
ا�سرتاتيجية  م��ع  ال�سراكة  ه��ذه  تتفق 
جم��م��وع��ة دب���ي ل��ل��ج��ودة ال��رام��ي��ة اإىل 
الأعمال  العاقات مع جمتمع  توطيد 
بالدولة واحلر�ض على تطبيق معايري 
وال�سعي  امل��وؤ���س�����س��ي  وال��ت��م��ي��ز  اجل�����ودة 
نحو الريادة والرتقاء مب�ستوى الأداء 
امل��ه��ن��ي، وت�����س��ع��ى دائ��م��ا جم��م��وع��ة دبي 
ال�سراكات  املزيد من  عقد  اىل  للجودة 
الدولة  موؤ�س�سات  م��ع  الإ�سرتاتيجية 
ب����ه����دف ت���ر����س���ي���خ م���ك���ان���ة الإم�����������ارات 
لابتكار  ع���امل���ي  ك��م��رك��ز  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
واجل�����ودة وال��ت��م��ي��ز، مت��ا���س��ي��ا م��ع روؤية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل 
جمل�ض الوزراء دولة الإمارات العربية 

املتحدة وحاكم دبي، رعاه اهلل .

تراجع موؤ�سر »فوت�سي نا�سداك دبي 
% الإمارات 20« بن�سبة 1.3 

•• دبي -وام:

دبي  نا�سداك  لبور�سة   20 الإم��ارات  دبي  نا�سداك  فوت�سي  موؤ�سر  تراجع 
بن�سبة 1.3 يف املائة فاقدا 43.7 نقطة ليغلق على 3293.1 نقطة حيث 
 5.9 18.4 مليون �سهم بقيمة  اإىل  املتداولة لت�سل  قفزت كمية الأ�سهم 

مليون دولر اأمريكي.
وكان �سهم �سركة ديبا اأكرث ن�ساطا من حيث قيمة التداول � من بني ت�سع 
�سركات م�سجلة يف البور�سة � اإذ بلغت نحو 5.5 مليون دولر بتداول نحو 
7.5 يف  0.3 دولر بارتفاع ن�سبته  اإذ اأغلق عند �سعر  18.3 مليون �سهم 
املائة عن �سعره ال�سابق تاه �سهم �سركة موانئ دبي العاملية بقيمة 369 
األف دولر بتداول 17 األف �سهم ب�سعر اإغاق 21 دولرا بانخفا�ض ن�سبته 

2.4 يف املائة مقارنة ب�سعره ال�سابق.
20 �سهما لأكرب  اأداء   20 ويتعقب موؤ�سر فوت�سي نا�سداك دبي الإم��ارات 
ال�����س��رك��ات امل��درج��ة يف ���س��وق دب��ي امل���ايل و���س��وق اأب���و ظبي ل����اأوراق املالية 
بالن�سبة  وال�ستثمار  للتحوط  اآلية  ليكون  ت�سميمه  ومت  دب��ي  ونا�سداك 

للم�ستثمرين من منطقة اخلليج العربي وخمتلف اأنحاء العامل.
وتعد نا�سداك دبي � التي تتخذ مركز دبي املايل العاملي مقرا لها � بور�سة 
مالية عاملية تقدم خدماتها للمنطقة بني غرب اأوروبا و�سرق اآ�سيا وت�ستقبل 
امل�سدرين �سواء من املنطقة اأم من �ستى اأنحاء العامل الذين يتطلعون اإىل 

ال�ستفادة من الفر�ض ال�ستثمارية على امل�ستويني الإقليمي والدويل.
البور�سات  يف  املتداولة  وال�سلع  وامل�ستقات  الأ�سهم  حاليا  البور�سة  وتدرج 

واملنتجات املهيكلة وال�سكوك ال�سندات الإ�سامية وال�سندات التقليدية.
كانت نا�سداك دبي قد قامت بتعهيد عمليات التداول والت�سوية واملقا�سة 
عام  م��ن  يوليو   11 بتاريخ  امل���ايل  دب��ي  ���س��وق  اإىل  املالية  الأوراق  وح��ف��ظ 
2010 يف اإطار ا�سرتاتيجيتها الهادفة اإىل تعزيز تداول الأ�سهم املدرجة 
لديها من قبل امل�ستثمرين الأفراد وجمعهم يف جمموعة واحدة مع �سيولة 

املوؤ�س�سات ال�ستثمارية.
اإىل  دب��ي  نا�سداك  بور�سة  يف  امل��درج��ة  املالية  الأوراق  ت��داول  تعهيد  ويعد 
اإجناز التكامل  اأحد املحطات الرئي�سة على طريق  من�سة �سوق دبي املايل 

بني البور�ستني .

�سوق احلراج بال�سارقة يوقع اتفاقية مع »فولتورن موتورز« ليكون مقرا لأول فروعها خارج اأمريكا

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدع�ى 2017/207  جتاري جزئي
- هيديل  )���س��اب��ق��ا(  ذ.م.م  دب��ي  ال��ع��ام��ة  ل��ل��م��ق��اولت  ب��ن حفيظ  �سركة    -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
انرتنا�سيونال المارات للمقاولت �ض.ذ.م.م )حاليا( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة 
عقار للخدمات الفنية ذ.م.م وميثله:خالد حممد عبدالرحمن القا�سمي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )23783.38 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
با كفالة واملطالبة برد قيمة البالغه قدرهما )137400( درهم.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض   
املوافق  2017/4/27   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدع�ى 2016/2671  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  ميدز ماتك خلدمات التنظيف �ض.ذ.م.م - اخل�سم املدخل/2- حممد زياد ال�سمد 
را�سد بن عبداملنعم بن  املدخل/3-  املدعي عليها - اخل�سم  ال�سركة  �سريك ومدير  نف�سه وب�سفته  عن 
ان  املدعي عليها جمهويل حمل القامة مبا  لل�سركة  الرا�سد عن نف�سه وب�سفته �سريك ومدير  را�سد 
قد  الب�ستكي  بور  كمال  عبدالواحد  عبداهلل  ابراهيم  وميثله:امريه  طبيلي  عبدالرحمن  جاد  املدعي/ 
بان  بينهم  فيما  والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  ال��زام  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )200.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامهم  كفالة  وبا  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد 
 Ch 1.C.14 املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق  2017/5/4   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
او م�ستندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       اعالن حكم متهيدي  بالن�شر

   فـي  الدع�ى 2017/126  جتاري كلي
ال�سحن  ب��ي ج��ي خل��دم��ات  اي   -2 �����ض.ذ.م.م  للماحة  املحيط  1- �سدفة   / امل��دع��ي عليهم  اىل 
�ض.ذ.م.م 3- العاملية للمزادات املحدودة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة كونتيرنز 
بروفايدرز ليزينج اإيه بي اإ�ض قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
وامل�ساريف  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  ب��ت��اري��خ:2017/3/22 
بندب اخلبري املحا�سبي �ساحب الدور باجلدول ما مل ي�سمه الطراف خال ا�سبوع من تاريخ 
احلكم خبريا يف الدعوى وتكون مهمته الطاع على اوراقها وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه 
له اخل�سوم والنتقال اىل مقر ال�سركة املدعي عليها وقدرت امانة مقدارها ع�سر الف درهم 
املحكمة جل�سة يوم  لها  . وح��ددت  اتعاب وم�ساريف اخلبري  ايداعها على ذمة  املدعية  والزمت 

. ch2.E.22:الربعاء املوافق:2017/5/3 ال�ساعة:09.30 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدع�ى 2017/564  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- م�سطفى حممد خليلي متني زادة جمهول حمل القامة 
اأق���ام عليك  ق��د  �سيد مرت�سى م��ري �سجادى  ام��ني علي  �سيد  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
الزام  اعمال مدنية مع  �سركة  �سريك من  اخ��راج  الدعوى ومو�سوعها دعوى 
يوم  لها جل�سة  وح��ددت  املحاماة.    واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليها  املدعي 
لذا   Ch 1.C.15 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ساعة   2017/4/18 املوافق  الثاثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/130  عقاري كلي
املدعي / حبيب  ان  القامة مبا  قا�سمي جمهول حمل  ن�سر اهلل  املدعي عليه / 1-حممد  اىل 
عبدالعلي بور عبيات وميثله:حمده ح�سني احمد جا�سم مكي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
بخ�سو�ض  واملوؤرخة يف:2009/5/3  عليه  واملدعي  املدعي  بني  املربمة  التفاقية  بف�سخ  املطالبة 
ال�سقة رقم:2408 الكائنة بر دبي - مر�سى دبي - مببنى املجرة )2( على القطة الر�ض رقم:161 
واعادة احلال اىل ما كان عليه قبل التعاقد ورد مبلغ )مليون وخم�سمائة الف درهم( للمدعي 
من ح�سيلة بيع هذه ال�سقة باملزاد العلني واملحجوز بخزينة املحكمة بالتنفيذ رقم:2012/1238 
يوم  لها جل�سة  املحاماة. وحددت  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  املدعي عليه  الزام  تنفيذ جتاري 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch 1.B.8  : بالقاعة  ���ض   9.30 ال�ساعة     2017/4/25 امل��واف��ق  الثاثاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة  باحل�سور 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2017/803 تنفيذ جتاري

اك�سنتيال  ���س��رك��ة   -2 ��������ض.ذ.م.م  م���ي  ت�����داول  ���س��رك��ة  ����س���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
اك�سنتيال ميدي�ست لا�ستثمار   -3 ���ض.ذ.م.م   التجارية  للو�ساطة  ميدي�ست 
ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ابراهيم خ�سر حممد 
ال�ساحات قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )219343( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       اعالن ب�رود التقرير بالن�شر

   يف  الدع�ى 2016/729  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- رميا عبدالهادي فوؤاد جمهول حمل القامة

مبا ان املدعي/را�سيل �سوزيت تودور
وميثله:�سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي .

الدعوى  بتاريخ:2017/4/12 يف  املنعقدة  املحكمة قررت بجل�ستها  بان  نعلمكم 
الدعوى  يف  املنتدب  اخل��ب��ري  ال�سيد  تقرير  ب���ورود  اخ��ط��ارك��م  اع���اه  امل��ذك��ورة 
وق���د حت���ددت جل�سة ي���وم الح���د امل������واف������ق:2017/4/30 ال�������س���اع���ة:11:00 �ض 

بالقاعة:ch1.B.8 للتعقيب على التقرير.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2017/724 تنفيذ جتاري
وليد فرحان احلمادي  جمهول حمل  را�سد  وليد  املنفذ �سده/1-  اىل 
�ض.م.ع  ال���س��ام��ي  الم����ارات  التنفيذ/م�سرف  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
وميثله:احمد ح�سن رم�سان ال علي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )2853292.93(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2017/446 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سدهما/1- ديزل �سي�ستم انرتنا�سيونال �ض.ذ.م.م 2- بابيرتا 
كانتي �ساها جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بيت البتكار 
اأق��ام عليك  قد  احمد  ����ض.ذ.م.م وميثله:حممود ح�سني علي  لل�سقالت 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)850415( بالت�سامن  درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2017/911 تنفيذ جتاري
ذ.م.م وميثلها/ ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد  ل��ت��ج��ارة  تب�سم  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ���س��ده��م/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
عبدالعزيز تب�سم جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ال�سهم الذهبي للنقل 
التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  الدين قد  بالوكالة/لل وحيد نرهام  الربي/وميثلها 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10080( درهم اىل طالب التنفيذ 
�سا�سيه  لوك�ض  ه��اي  تويوتا  ماركة  ال�سيارة  للمدعية  ت�سليم   -2 املحكمة    خزينة  او 
رقم:MROFX22G791320078 - ماتور رق��م:6700039 لون ابي�ض �سنع 
عام 2009 لوحة رق��م:51194 الفجرية خ�سو�سي باحلاله امل�سلمه اليها بعقد اليجار 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/760  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- حممد ابراهيم كامل  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ الهام اجلابري  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مببلغ 
لها جل�سة  وامل�ساريف. وح��ددت  والر�سوم  والفائدة  درهم  وق��دره )10000( 
 Ch 1.B.10 يوم  الحد املوافق  2017/5/7   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

اأعالن حكم بالن�شر
يف الدع�ي رقم 02/02281/2017  جتاري  

 اإىل املحكوم عليه/�سيدلية هيلث فري�ست اأ 44 فرع هيلث فري�ست اأنفي�ستنت �ض.ذ.م.م
باملركز حكمت بجل�ستها 03/04/2017 يف  البتدائية  الق�سائية  اللجنة  باأن  نعلمكم 

الدعوى املذكورة اأعاه    
ل�سالح �سا�ض للعقارات �ض .ذ.م.م 

بالزامكم:
اأوًل: رف�ض طلب الخاء بحالته 

وخم�سة  مائة   175،000 وق��درة   مبلغ  ب�سداد  امل�س�تاأجرة  عليها  امل�دعى  باإلزام  ثانياً: 
و�س�بعون األف درهم للمدعي�ة وذل�ك عن القيم�ة الإيجاريه للفرتة من 01/02/2016 

حتى 2017/03/31 
ثالثاً: باإلزام املدعى عليها امل�ستاأجرة باملنا�سب من م�ساريف الدعوى.

وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ / حممد بن را�سد ال مكتوم 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لا�ستئناف خال 15 يوما اأعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا العان وال �سار نهائيا قابل للتنفيذ .
تاريخ الن�سر 2017/04/16

مركز ف�س املنازعات اليجارية 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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املال والأعمال

»�سلطة دبي املالحية« راعيا بالتينيا لـ »موؤمتر ال�سرق الأو�سط للبحار 2017«

املوؤمتر »اخلليجي الربيطاين« حول ال�سراكة بني القطاعني اخلا�ص والعام يعقد يف لندن الأربعاء املقبل

و�سع حجر الأ�سا�ص مل�سروع تو�سعة �سركة وم�سنع »ماي دبي« ملياه ال�سرب املعباأة

ك��ون��ه ي��اأت��ي يف ال��وق��ت ال���ذي تتعزز فيه 
�سفن  قطاع  حيال  الإيجابية  التوقعات 
ال�سلة  ذات  وال�سناعات  البحري  الدعم 
ل �سيما مع موا�سلة منو حركة التجارة 
ال�����س��ام��ل��ة يف ال��ع��امل م��ن��ذ م��ط��ل��ع العام 

اجلاري مع التحديات املعروفة .
حيال  وثقة  بتفاوؤل  تطلعهم  عن  وع��رب 

•• دبي -وام:

املاحية”  دب��ي  مدينة  “�سلطة  اأع��رب��ت 
ال�سرق  ل�”موؤمتر  ال��ك��ام��ل  دع��م��ه��ا  ع��ن 
يقام  ال��ذي   ”2017 للبحار  الأو���س��ط 
�سعار  امل��ق��ب��ل حت��ت  م��اي��و  8 و9  ي��وم��ي 
اإىل  ا���س��ت��ن��ادا  التكلفة  اإدارة  حت�سني   “
على  والبتكار”للوقوف  التكنولوجيا 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ق�����س��اي��ا  اأب�����رز 
الدعم  ق���ط���اع  ت���واج���ه  ال���ت���ي  ال���راه���ن���ة 
ال��ب��ح��ري ف�����س��ا ع���ن ا���س��ت��ك�����س��اف اآف���اق 
ال�سفن  قطاع  منو  عجلة  لدفع  جديدة 
العاملي يف ظل التحديات والفر�ض التي 

ت�سهدها حركة التجارة العاملية.
البحرية  ال�سلطة  ي�ستعر�ض م�سوؤولو  و 
باتينيا  راع��ي��ا  ب�سفتها  ت�����س��ارك  ال��ت��ي 
امل���ق���وم���ات ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة التي  ل��ل��م��وؤمت��ر 
اإم��ارة دبي واح��دة من التجمعات  جتعل 
ومتيزا  ���س��م��ول��ي��ة  الأك��������رث  ال���ب���ح���ري���ة 
وتناف�سية يف العامل ل �سيما على �سعيد 
البحرية  وال��ه��ن��د���س��ة  وامل���وان���ئ  ال�سحن 

وخدمات الدعم البحري.
التنفيذي  امل���دي���ر  ع��ل��ي  ع��ام��ر  واأو����س���ح 
انعقاد  اأن  املاحية  دبي  مدينة  ل��سلطة 
املوؤمتر الدويل يف دبي للعام الرابع على 
الدولية بقطاع  الثقة  التوايل يعزز من 
دبي البحري وياأتي انطاقا من التزام 
ال�سلطة البحرية بنقل التجربة الريادية 
الدور  لرت�سيخ  البحري  الدعم  لقطاع 
املحوري لإمارة دبي يف �سياغة م�ستقبل 
اأن  اإىل  .. لفتا  العاملي  البحري  القطاع 
�سناع  ال��ي��وم مظلة جتمع  ب��ات  احل���دث 
ال�����س��ي��ا���س��ات وممثلي  ال���ق���رار ورا���س��م��ي 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�����س��رك��ات  ك���ربى 
اأطر  وو���س��ع  ج��دي��دة  اآف����اق  ل�ستك�ساف 
النا�سئة  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة  م��ب��ت��ك��رة 
وتوظيف الفر�ض املتاحة بال�سكل الأمثل 
لارتقاء ب�سناعة �سفن الدعم البحري 
من  رئي�سا  مكونا  باعتبارها  ال��ع��امل  يف 

مكونات التجمع البحري.
الأو�سط  ال�����س��رق  “موؤمتر  اأن  واع��ت��رب 
للبحار 2017” يكت�سب اأهمية خا�سة 

�سي�سهم با �سك  الذي  املرتقب  احلدث 
اجلهود  لتوحيد  متينة  دعائم  اإر�ساء  يف 
على  اإيجابي  تغيري  اإح��داث  يف  الدولية 
من  بال�ستفادة  التكاليف  اإدارة  �سعيد 
التي  التكنولوجية  الب��ت��ك��ارات  اأح����دث 
النمو  عجلة  لدفع  ملحا  مطلبا  تعترب 

على املدى البعيد.
واأك����د ال��ت��زام��ه��م ال��ت��ام ب���اإجن���اح ال����دورة 
امل��ن��ت��ظ��رة ال��ت��ي ت��ت��ق��اط��ع اأه���داف���ه���ا مع 
الكامنة  الفر�ض  توظيف  يف  تطلعاتهم 
خدمة  يف  ال���ب���ح���ري  ال���ق���ط���اع  ����س���م���ن 
ل�سرتاتيجية  ال��ط��م��وح��ة  الأه��������داف 
القطاع البحري لإمارة دبي واملتمحورة 
حول و�سع دبي يف م�ساف اأهم العوا�سم 
البحرية يف العامل. وياأتي تنظيم اأعمال 
موؤمتر ال�سرق الأو�سط للبحار 2017 
من قبل ريفريا ماريتامي ميديا النا�سر 
مل��ج��ل��ة اأوف�������س���ور ����س���وب���ورت ج���ورن���ال يف 
ال�سياحي  امل��ي��ن��اء  ���س��اط��ئ  دب���ي  وي�����س��ن 
رفيعة  ودول��ي��ة  اإقليمية  م�ساركة  و�سط 
امل�ستوى من نخبة اخلرباء واملتحدثني 

الر�سميني من كربى ال�سركات البحرية 
مثل الزامل للخدمات البحرية وحالول 
�سيبورت  �سركة  و  البحرية  للخدمات 
با�سيفيك  ����س���واي���ر  ل��ل�����س��ح��ن  ال���دول���ي���ة 
�سريفي�سيز  اأوف�������س���ور  ب���اك  و  اأوف�������س���ور 
�ساب  هولدينجزوف�سور و زادكو و كروز 
���س��ي وم��اك��دي��رم��وت وغ���ريه���ا. ويتخلل 
اجلل�سات  م��ن  �سل�سلة  الأع��م��ال  ج���دول 
معمقة  ن��ظ��رة  �ستقدم  ال��ت��ي  النقا�سية 
التطورات  واأح��دث  النفط  �سناعة  على 
ال�سوء  ت�سليط  مع  العاملية  الأ���س��واق  يف 
بالتمويل  ال�����س��ل��ة  ذات  اجل���وان���ب  ع��ل��ى 
وت�سميم  الأ���س��ول  اإدارة  وا�سرتاتيجية 
ال�سفن واملخاطر والتكاليف الت�سغيلية.

وت��ت��م��ي��ز ال�����دورة امل��رت��ق��ب��ة ب��ع��ودة حوار 
ريفيريا با�ستخدام تقنية �سليدو ما يتيح 
من�سة تفاعلية عاملية امل�ستوى لت�سجيع 
البناء بني �سناع القرار وماك  احلوار 
والغاز  ال��ن��ف��ط  ق���ط���اع  ورواد  ال�����س��ف��ن 
ال�سفن  ب��ن��اء  ���س��رك��ات  ك����ربى  ومم��ث��ل��ي 

واخلرباء الدوليني.

التحول  ب��رام��ج  �سي�ستعر�ض  امل���وؤمت���ر  ان  واأو����س���ح 
اعتمدتها  التي  القت�سادي  التنوع  الوطني وخطط 
التي  والت�سريعات  والقوانني  التعاون  جمل�ض  دول 
املتاحة  الفر�ض  لزيادة  التعاون  جمل�ض  دول  �سنتها 
امام ال�ستثمار الجنبي يف قطاعات البنى التحتية 
املعلومات  وتقنية  والطاقة  والت�سالت  وال�سحية 
وغ��ريه��ا م��ن ال��ق��ط��اع��ات وذل���ك يف اط���ار �سعي دول 

املجل�ض اىل تعزيز اقت�سادياتها وتنويع مواردها.

•• الريا�س-وام: 
الربعاء  ي��وم  لندن  الربيطانية  العا�سمة  يف  يعقد 
ال�سراكة  حول  الربيطاين  اخلليجي  املوؤمتر  املقبل 
ملا مت  تنفيذا  وذل��ك  وال��ع��ام  القطاعني اخلا�ض  بني 
التعاون  جمل�ض  بني  الأوىل  القمة  يف  عليه  التفاق 
البحرين  مملكة  يف  ع��ق��دت  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  واململكة 

يومي 6 و7 دي�سمرب 2016.

الأمني  العوي�سق  حمد  العزيز  عبد  الدكتور  وق��ال 
يف  وامل��ف��او���س��ات  ال�سيا�سية  لل�سوؤون  امل�ساعد  ال��ع��ام 
���س��ريك��ز ع��ل��ى تنفيذ ما  امل���وؤمت���ر  ت�����س��ري��ح ام�����ض ان 
بني  عليها  املتفق  امل�����س��رتك  العمل  خطة  ت�سمنته 
اجلانبني ب�ساأن زيادة الفر�ض املتاحة لا�ستثمار بني 
جمل�ض التعاون و اململكة املتحدة وت�سجيع ال�سراكات 
ال�ستثمارية وتعزيز العاقات بني جمتمعات رجال 

العمال وممثلي القطاع اخلا�ض يف كا اجلانبني.

ي�سارك  �سوف  ان��ه  اىل  امل�ساعد  العام  الم��ني  واأ���س��ار 
واملالية  اخل��ارج��ي��ة  وزارات  ع��ن  ممثلون  امل��وؤمت��ر  يف 
وال�سناعة  وال���ت���ج���ارة  وال��ت��خ��ط��ي��ط  والق���ت�������س���اد 
واملوا�سات والت�سالت وتقنية املعلومات وال�سحة 
والتعليم وهيئات ال�ستثمار وغريها من القطاعات 
ا���س��اف��ة اىل مم��ث��ل��ني عن  ال�����س��ل��ة  ذات  احل��ك��وم��ي��ة 
القطاع اخلا�ض من احتاد غرف دول جمل�ض التعاون 

والغرف التجارية وال�سناعية بدول املجل�ض.

•• دبي -وام: 

الطاير  ���س��ع��ي��د حم��م��د  ���س��ع��ادة  و���س��ع 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����س��و 
لهيئة كهرباء ومياه دبي حجر الأ�سا�ض 
مل�سروع تو�سعة �سركة وم�سنع ماي دبي 
ملياه ال�سرب املعباأة يف منطقة الياي�ض 

على �سارع القدرة يف اإمارة دبي.
ح�سر الفعالية - جاي اأندر�ض الرئي�ض 
وع��دد من  دبي  ماي  ل�سركة  التنفيذي 
التنفيذيني  والنواب  ال�سركة  موظفي 
دبي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  يف  للرئي�ض 

كورب  اآرج  ���س��رك��ات  م�������س���وؤويل  وك���ب���ار 
واأم����ان����ة وت��ي��ب��ودي��ن ال��ت��ي ت��ع��م��ل على 

تنفيذ امل�سروع.
تنفيذه  يتم  ال���ذي   - امل�����س��روع  ويعترب 
امل��ق��رر النتهاء  ع��ل��ى م��رح��ل��ت��ني وم���ن 
فريدا   -  2018 ع���ام  منت�سف  منها 
تعبئة  املنطقة يف جم��ال  ن��وع��ه يف  م��ن 
املياه حيث ي�سمح ل�سركة وم�سنع ماي 
الإن��ت��اج��ي��ة لأكرث  ب��زي��ادة طاقتها  دب��ي 
وحت�سني  احلالية  الطاقة  �سعف  م��ن 
امل�ستودعات  خال  من  الكفاءة  وزي��ادة 
املوؤمتتة بالكامل لل�سلع مكتملة ال�سنع 

امل�سروع خطا  ويت�سمن  اخل��ام.  وم��واد 
واحد  كيلومرت  بطول  اأحاديا  حديديا 
نوعه  من  الأول  يعترب  الب�سائع  لنقل 

يف املنطقة يف هذا املجال.
الطاير  ���س��ع��ي��د حم��م��د  ���س��ع��ادة  وق�����ال 
���س��رك��ة وم�����س��ن��ع م���اي دبي  اإن�����س��اء  اإن 
مع  ان�سجاما  ياأتي  املعباأة  ال�سرب  ملياه 
توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه 
ال�سرب  م��ي��اه  ل��ت��وف��ري  ال��ه��ادف��ة  اهلل” 
دبي  وجعل  العاملية  املعايري  اأعلى  وفق 

املدينة الأكرث �سعادة على وجه الأر�ض 
للمقيمني والزائرين.

واأ�ساف اأن ماي دبي اأ�سبحت بعد ثاثة 
اأع���وام م��ن اإط��اق��ه��ا اإح���دى ال�سركات 
الرائدة يف جمال مياه ال�سرب املعباأة يف 
دولة الإمارات واكت�سب �سعارها �سعبية 

كبرية خال فرتة زمنية قيا�سية .
الأ�سا�ض  ح��ج��ر  و���س��ع  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
رائ��دة يف  التو�سعة يعد حمطة  مل�سروع 
م�سرية ماي دبي حيث ير�سخ جناحاتها 
رفع  ب��ج��ان��ب  امل�ستقبلية  وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا 
م�ستوى املناف�سة يف جمال مياه ال�سرب 

املحل�ي  امل�س����توى  على  لي�ض  املعب����اأة 
امل�ستوى  ع��ل��ى  اأي�����س��ا  واإمن�����������������������ا  ف��ق��ط 
اأف�سل  تطبي������ق  خ���ال  م���ن  ال��ع��امل��ي 
يف  املتقدم�������ة  والتقني��������ات  املمار�سات 

ه���������ذا املجال.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ج�����اي اأن�����در������ض اإن 
ف��ري��ق العمل ل��دى م��اي دب��ي على اأمت 
التو�سعة  م�����س��روع  مل��واك��ب��ة  ال���س��ت��ع��داد 
اجلديد حيث يعمل على توريد معدات 
حديثة للم�سنع لأن ذلك �سيعطي دفعة 
و�سعيها  التناف�سية  لقدراتها  اإ�سافية 

الدائم لإيجاد حلول مبتكرة .

»بروج« تكرم 400 من موظفيها 
•• اأبوظبي-وام:

كرمت �سركة بروج البرتوكيماوية 400 من موظفيها خال حفل جوائز 
ال�سيخ  اأق��ي��م يف جممع  ال��ذي   2017 الطويلة  واخل��دم��ة  ب��روج لابتكار 

خليفة للطاقة يف اأبوظبي.
جاء التكرمي تقديرا لدور املوظفني يف طرح اأفكار مبتكرة �ساهمت يف تعزيز 
التنفيذي  الرئي�ض  اهلل  عبد  عمر  اأحمد  وق��ال   . ال�سركة  اأع��م��ال  وتطوير 
ل�سركة اأبوظبي للدائن البا�ستيكية بروج : اإن احتفالنا اليوم بالإجنازات 
التي حققها موظفونا تعك�ض مدى اهتمامنا وحر�سنا ال�سديد على تطوير 

. اأعمالنا ودعم خططنا الإ�سرتاتيجية لعام 2030 
من جهته قال ومي رولز الرئي�ض التنفيذي ل�سركة بروج برايفت ليمتد اإن 
الأ�سواق وتتميز  اأ�سا�سية حللول جديدة تخدم  البتكار هو عملية تطوير 

بتنوعها وقيمتها املفيدة.
و���س��ه��د ح��ف��ل ت��وزي��ع ج��وائ��ز ب���روج ل��اب��ت��ك��ار واخل��دم��ة ال��ط��وي��ل��ة 2017 
ال�سرق  اإن�����س��ي��اد  كلية  م��دي��ر  ل��وب��و  ميغيل  ال��ربوف��ي�����س��ور  م��ن  ك��ل  م�ساركة 
“الأداء  بعنوان  حما�سرة  األقى  حيث  �سرف  ك�سيف  اأبوظبي  يف  الأو���س��ط 
اهمية  فيها  تناول  والتميز”  البتكار  وال�سعادة  التوتر  باملخاطر:  املت�سم 

تعزيز املهارات املهنية للموظفني مبا يتاءم مع بيئة العمل .

»اإيجل هيلز« ت�ستعر�ص م�ساريعها 
التطويرية يف »�سيتي �سكيب اأبوظبي 2017« 

•• اأبوظبي-وام:

ت�سارك “ اإيجل هيلز” ال�سركة املتخ�س�سة يف جمال ال�ستثمار والتطوير 
 20 حتى  وي�ستمر  اليوم  ينطلق  ال��ذي  �سكيب  �سيتي  معر�ض  يف  العقاري 
اأبريل اجلاري يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض ت�ستعر�ض اإيجل هيلز 
خال املعر�ض م�ساريعها التطويرية و من بينها التقدم املحرز يف م�سروع 

العنوان الفجرية منتجع و�سبا اجلاري تنفيذه يف دولة الإمارات .
ف�سا عن جمموعة م�ساريعها الدولية يف كل من الأردن واملغرب والبحرين 

و�سربيا.
بلغراد  م�سروع  عنها خال احلدث  تك�سف  التي  الدولية  امل�ساريع  وت�سمل 
 – واترفرونت وبي دبليو في�ستا و فريمونت ريزيدن�سز ل مارينا الرباط 

�سا ومرا�سي البحرين و�سرايا العقبة.
جدير بالذكر اأن الدورة ال� 11 من معر�ض �سيتي �سكيب اأبوظبي �ست�سهد 

م�ساركة جمموعة من اأبرز املطورين العقاريني املحليني والدوليني.

»الإمارات للدرا�سات امل�سرفية« ينظم دورة جديدة من برنامج 
“تطوير القادة” بجامعة فريجينيا مب�ساركة 11 مواطنا

•• دبي -وام:

ينظم معهد الإمارات للدرا�سات امل�سرفية واملالية � املخت�ض مبجال التعليم 
برنامج  دورة جديدة من   � دبي  وامل�سريف ومقره  امل��ايل  للقطاع  والتدريب 
الأمريكية  فريجينيا  بجامعة  الأعمال  لإدارة  داردن  بكلية  القادة  تطوير 
اأبريل احلايل مب�ساركة  خال الفرتة من ال�سابع اإىل الع�سرين من �سهر 

11 مواطنا ومواطنة من املديرين وقيادات البنوك املحلية بالدولة.
ويقوم املعهد � الذي تاأ�س�ض عام 1983 � بابتعاث عدد من املدراء واملدراء 
التنفيذيني اإىل جامعة فريجينيا �سنويا للم�ساركة يف برنامج تطوير القادة 

يف فرتة متتد اأ�سبوعني.
ويهدف الربنامج � الذي يعد الأول من نوعه � اإىل تطوير وت�سكيل املهارات 
ال�سخ�سية والعملية القيادية اإذ يت�سمن دورات تدريبية خمت�سة بالتطوير 
القيادي واخلدمات املالية واإدارة ال�سرتاتيجيات يف جمال الأعمال اإ�سافة 
اإىل جولت ميدانية عدة يف اأعرق املوؤ�س�سات امل�سرفية يف الوليات املتحدة 

الأمريكية.
وي�سارك يف الربنامج يف دورته اجلديدة قيادات م�سرفية يف كل من بنك 
راأ�ض اخليمة وبنك نور وبنك الحتاد الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني 

وبنك دبي التجاري وبنك الإمارات الإ�سامي.
امل�سرفية  ل��ل��درا���س��ات  الإم�����ارات  ع��ام معهد  م��دي��ر  ج��م��ال اجل�سمي  وق���ال 
يهدف  ال��ق��ادة  تطوير  ب��رن��ام��ج  اإن  ال��ي��وم  ل��ه  �سحايف  ت�سريح  يف  وامل��ال��ي��ة 
ال�سخ�سية  املهارات  لتنمية  مكثفة  برامج  يف  امل�سرفية  القيادات  دمج  اىل 
القيادية بالإ�سافة اىل املهارات امل�سرفية اإذ يت�سمن الربنامج دورات توعية 
قيادية م�سممة خ�سي�سا ل�سناعة قيادات امل�ستقبل مما يعد من�سة مثالية 

للقيادات العاملني يف القطاع امل�سريف كي ي�سقلوا مهاراتهم القيادية. 
املقبل من  املعهد مي�سي قدما يف م�ساهمته يف تطوير اجليل  اإن  واأ�ساف 
القادة وامل��دراء املواطنني بالقطاع امل�سريف من خال حزمة من الربامج 
والدورات تلبي احتياجات الأفراد وتطور قدراتهم وت�ساعدهم على قيادة 

فرق العمل لتنفيذ املهام واخلطط.
التعليمية مما  امل�ستويات  اأعلى  تقدمي  فريدا يف  اإ�سلوبا  الربنامج  يوفر  و 
يفتح اآفاقا وا�سعة لبناء قادة م�ستقبليني يحملون مبادئ وقيما عالية وعلى 
م�ستوى عاملي من التدريب وذلك لو�سع ب�سمتهم اخلا�سة واإحداث تغيري 
حقيقي يف �سركاتهم وموؤ�س�ساتهم ويعزز فر�سهم الوظيفية ويجعلهم اأكرث 

قدرة على قيادة موظفيهم.
وتتما�سى جهود معهد الإمارات للدرا�سات امل�سرفية واملالية مع ا�سرتاتيجية 
احلكومة لإ�سراك املواطنني الإماراتيني يف القطاع اخلا�ض اإذ يوفر املعهد 
خمتلف  مع  والتفاعل  دولية  جامعات  م�سادر  اإىل  للنفاذ  ممتازة  من�سة 

الأ�سخا�ض الذين ميلكون خربات وخلفيات تعليمية منوعة. 

غرفة ال�سارقة توؤكد اأهمية التخطيط ال�سرتاتيجي لتطوير الأداء واخلدمات

املا�سية و مبتابعة حثيثة من �سمو ال�سيخ 
�سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي 

ويل العهد نائب حاكم ال�سارقة.
العوي�ض  �سلطان  اهلل  عبد  �سعادة  اأك��د  و 
ح��ر���ض ال��غ��رف��ة ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة العمل 
التخطيط  ع����ل����ى  ال����ق����ائ����م  امل���م���ن���ه���ج 
النجاح  موا�سلة  ل�سمان  ال�سرتاتيجي 
الثاث  ال�����س��ن��وات  خ��ال  حققته  ال���ذي 
املا�سية والبناء عليه يف ال�سنوات املقبلة 
مل�ساعفة الإجن��ازات و�سول اإىل حتقيق 
وخدماتها  الغرفة  اأداء  يف  نوعية  قفزة 
تدعيم  يف  ي�سهم  مب��ا  عملها  ومنظومة 
اإمارة  ركائز اقت�ساد متنوع وم�ستدام يف 
ال�ستثماري  باملناخ  والرت��ق��اء  ال�سارقة 
التناف�سية  ال��ق��درات  وتعزيز  الإم���ارة  يف 
امل�ستدام  الق��ت�����س��ادي  ال��ن��م��و  وحت��ق��ي��ق 
لتبقى  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ال���س��ت��ث��م��ارات  ودع�����م 
دولة  يف  رئي�سية  ارت��ك��از  نقطة  ال�سارقة 
ال�ستثمارية  امل�ساريع  لإقامة  الإم���ارات 
اقت�سادية  عاقات  وتاأ�سي�ض  الناجحة 
اأ�سرة  العوي�ض  ودع���ا  ودول��ي��ة.  اإقليمية 
الغرفة واملوؤ�س�سات العاملة حتت مظلتها 
م�ساعفة  اإىل  الإم�����ارة  م���دن  جميع  يف 
واإطاق  الفريق  ب��روح  والعمل  اجلهود 

التميز  ثقافة  وتبني  الكامنة  الطاقات 
���س��ب��ي��ل حتقيق  والإب�������داع والب���ت���ك���ار يف 
اجلميل  ورد  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  روؤي�����ة 
ومكانتها  ال�سارقة  باإ�سم  والرت��ق��اء  لها 
الق��ت�����س��ادي��ة و���س��م��ع��ت��ه��ا ك��م��رك��ز رائ���د 
امل�ستويني  ع��ل��ى  وال���س��ت��ث��م��ار  ل��اأع��م��ال 
الإقليمي والعاملي. من جانبه اأكد خالد 
بن بطي الهاجري احلر�ض على تطوير 
دائم  ب�سكل  وحتديثها  الغرفة  خ��دم��ات 
وفق توجيهات جمل�ض اإدارة الغرفة الذي 
ر�سخ منهجية عمل يف الغرفة قائمة على 
التخطيط ال�سرتاتيجي العلمي . ونوه 
اإىل تطوير اأ�ساليب وتقنيات العمل وفق 
بالغ  اأثر  لها  كان  اأ�س�ض ع�سرية حديثة 
يف توطيد عاقات الغرفة مع �سركائها 
حم��ل��ي��ا واحت�����ادي�����ا واإق���ل���ي���م���ي���ا ودول���ي���ا 
جديدة  تنظيمية  وح���دات  واإ���س��ت��ح��داث 
جدوى  ذات  واأن�سطة  مبتكرة  ومبادرات 
وللمجتمع  للغرفة  املنت�سبني  لاأع�ساء 
ب��ال��ت��وازي م��ع تر�سيد الإن��ف��اق م��ن دون 
الغرفة  اح��ت��ي��اج��ات  ب��ت��ل��ب��ي��ة  الإخ�������ال 
وتطوير  مكانتها  وتعزيز  ومتطلباتها 
كوادرها الوطنية وم�ساركتها يف اجلوائز 

املحلية والدولية.

العام  �ستوا�سل خال  الغرفة  اأن  اأك��د  و 
اجل������اري ج���ه���وده���ا لإط������اق م���ب���ادرات 
لتحفيز  وم���ب���ت���ك���رة  ج����دي����دة  وب����رام����ج 
كفاءاته  زي�����ادة  ع��ل��ى  اخل���ا����ض  ال��ق��ط��اع 
ورائ�����دات  رواد  وت�����س��ج��ي��ع  وت��ن��اف�����س��ي��ت��ه 
الأع����م����ال امل���واط���ن���ني وامل���واط���ن���ات على 
بجميع  القت�سادية  الأع��م��ال  ممار�سة 
الفاعلة  الإي��ج��اب��ي��ة  وامل�����س��ارك��ة  ف��ئ��ات��ه��ا 
لدولة  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  م�����س��رية  يف 
امل��ج��ل�����ض خال  اع���ت���م���د  و  الإم�����������ارات. 
اج��ت��م��اع��ه احل�����س��اب��ات اخل��ت��ام��ي��ة لعام 
ملركز  جديدة  واأنظمة  وقواعد   2016
على  واط��ل��ع  ال���دويل  للتحكيم  ال�سارقة 
واملوؤ�س�سات  للغرفة  الت�سغيلية  اخلطة 

التابعة لها ولفروعها .
وا�ستعر�ض ت�سورا كاما عن م�سروعات 
درا�ستها  امل��زم��ع  وتلك  احلالية  الغرفة 

واجلدول الزمني لتنفيذها.
وتطرق اإىل اإجنازات الغرفة خال الربع 
ال��ع��ام اجل����اري ل���س��ي��م��ا بعد  الأول م��ن 
التي  اجل��دي��دة  ال�سرتاتيجية  اإط���اق 
التنظيمي  الهيكل  اعتماد  مبوجبها  مت 
ور�سالتها  روؤيتها  مع  ليتوافق  اجلديد 
الطموحتني ويواكب املتغريات ال�سريعة 

•• ال�شارقة-وام: 

اإدارة غرفة جتارة و�سناعة  اأكد جمل�ض 
بالتخطيط  ال��غ��رف��ة  ال���ت���زام  ال�����س��ارق��ة 
ال�����س����رتات����ي����ج����ي ك���م���ن���ه���ج ع���م���ل دائ�����م 
يف  عليه  وتعتمد  امل�ستقبل  به  ت�ست�سرف 
ت��ط��وي��ر اأدائ���ه���ا وخ��دم��ات��ه��ا مب��ا ي�سمن 
لها الإ�سهام الفاعل يف دفع عجلة النمو 
اقت�سادها  وتنويع  ال�سارقة  يف  امل�ستدام 
ودع�����م جم��ت��م��ع اأع��م��ال��ه��ا ب����امل����وازاة مع 
امل�سوؤولية  بقيم  الرت��ق��اء  على  تركيزها 

املجتمعية وثقافة العمل التطوعي .
ونوه اإىل التزامها بت�سخري كل امكانياتها 
ملواكبة  ودعمه  اخلا�ض  القطاع  لتحفيز 
العمال  ب��ي��ئ��ة  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��غ��ي��ريات 

والبتكار يف خدماته ومباداراته.
جاء ذلك خال الجتماع الدوري ملجل�ض 
اهلل  عبد  ���س��ع��ادة  برئا�سة  ال��غ��رف��ة  اإدارة 
والذي  املجل�ض  رئي�ض  العوي�ض  �سلطان 
ال��غ��رف��ة بح�سور  م���وؤخ���را مب��ق��ر  ع��ق��د 
القا�سمي  ف��ي�����س��ل  ب���ن  م���اج���د  ال�����س��ي��خ 
و�سعادة  الغرفة  لرئي�ض  الأول  النائب 
ب��وخ��اط��ر النائب  ال��رح��م��ن  ول��ي��د ع��ب��د 
الثاين للرئي�ض واأع�ساء جمل�ض الإدارة 
الهاجري  ب��ط��ي  ب���ن  خ��ال��د  ج��ان��ب  اإىل 
اأمني  اأحمد  مدير عام الغرفة و حممد 
الإت�سال  ل��ق��ط��اع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�ساعد 
ال�����س��ام�����س��ي م�ساعد  والأع���م���ال وم����رمي 
املدير العام لقطاع خدمات الدعم وعبد 
املدير  م�ساعد  ���س��ط��اف  حم��م��د  ال��ع��زي��ز 

العام لقطاع خدمات الأع�ساء.
اأ�سمى  ال���غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����ض  ورف������ع 
ال�سمو  ل�ساحب  والعرفان  ال�سكر  اآي��ات 
ال�����س��ي��خ ال���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان ب���ن حممد 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي 
ودعمه  ال�سديدة  لتوجيهاته  ال�سارقة 
وفريق عملها  الغرفة  قيادة  األهم  ال��ذي 
ومكنهم من حتقيق م�ستهدفات خطتها 
الثاث  ال�سنوات  خ��ال  ال�سرتاتيجية 

واإعداد ال�سف الثاين من قياداتها.
التنفيذي  املجل�ض جهود اجلهاز  و ثمن 
ال��ت��ي اأث��م��رت ع��ن ف���وز ال��غ��رف��ة بجائزة 
 2016 لعام  التطوعي  للعمل  ال�سارقة 
�سمن فئة اأف�سل جهة حكومية يف جمال 
وذلك  التطوعية  الأعمال  امل�ساهمات يف 
والداعمة  اجل��ل��ي��ل��ة  جل��ه��وده��ا  ت��ق��دي��را 
للعمل التطوعي واخلريي على م�ستوى 
الدولة وعلى �سوء م�ساهمتها باأكرث من 
143 عما تطوعيا خال العام املا�سي 

جتاوزت قيمتها 19 مليون درهم.
الج��ت��م��اع اىل  املجل�ض خ���ال  وا���س��ت��م��ع 
عر�ض قدمه كل من حممد اأحمد اأمني 
ال�سام�سي  ومرمي  �سطاف  العزيز  وعبد 
حول املبادرات وامل�ساريع والأن�سطة التي 
والأعمال  الت�سال  قطاعات  يف  اأجن��زت 
وخدمات الدعم وخدمات الأع�ساء وفق 
روعي  ال��ت��ي  املا�سية  ال�سنة  عمل  خطة 
الغرفة  بخدمات  الرت��ق��اء  تطبيقها  يف 
مع  والتفاعل  املنت�سبني  اأع�سائها  جتاه 
البيئة  ت��ط��وي��ر  احل��ك��وم��ي��ة يف  اجل��ه��ات 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة ل���اإم���ارة ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
التي  القت�سادية  الأح��داث  يف  امل�ساركة 
ل��ل��ق��ط��اع اخلا�ض  ال���رتوي���ج  ا���س��ت��ه��دف��ت 
فعاليات  وت��ن��ظ��ي��م  ����س���ادرات���ه  وت��ن��م��ي��ة 
ت��ع��زي��ز فر�ض  اأ���س��ه��م��ت يف  اق��ت�����س��ادي��ة 
ال���ت���ع���اون ال���ت���ج���اري وال�������س���ن���اع���ي بني 
من  ونظرائهم  املحلي  الأعمال  جمتمع 
حت�سني  جانب  اإىل  العامل  دول  خمتلف 

بيئة العمل داخل الغرفة وموؤ�س�ساتها.
واط��ل��ع امل��ج��ل�����ض ع��ل��ى واق���ع جمموعات 
بني  ال��ع��اق��ة  تفعيل  يف  ودوره����ا  العمل 
القت�سادية  القطاعات  وجميع  الغرفة 
وب����رام����ج  خ���ط���ط  ج����ان����ب  اإىل  امل���ع���ن���ي���ة 
اجلوائز  يف  وامل�ساركة  املوظفني  تدريب 
لتعزيز  والإقليمية  املحلية  التقديرية 
اآلية  وت��ط��وي��ر  املوؤ�س�سي  التميز  ثقافة 
الرتقاء  يف  املعنية  اجلهات  مع  التعاون 

باخلدمات املقدمة للمتعاملني.
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العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/958  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ه��اي اند للعقارات - �ض ذ م م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ عبد القادر ف�سل وميثله : نا�سر مال اهلل حممد غامن -  قد اأق��ام عليك 
درهم(   359270( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
ال�ستحقاق  وحتى  تاريخ   والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.   با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  و  التام  ال�سداد 
الربعاء  املوافق  2017/4/26  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل )علما باأنه مت احالة ملف 

الدعوى من مكتب اإدارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/834  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- جيه كيه بايون ملقاولت البناء - ذ م م  جمهول حمل القامة 
اي�سي�ض للقوارب - ذ م م وميثله : هاين رجب مو�سى عبداهلل  مبا ان املدعي/ �سركة 
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اجل�سمي   
رفع  ت��اري��خ  م��ن  �سنويا  ب��واق��ع %12  القانونية  ال��ف��ائ��دة  م��ع  دره���م(  وق���دره )297.075 
التام والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم  ال�سداد  الدعوى وحتى 
فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  8.30 �ض  ال�ساعة    2017/4/27 املوافق   اخلمي�ض  
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل )علما بانه مت احالة الدعوى 

اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/801  تنفيذ عمايل 
القامة  القوارب  جمهول حمل  لتاأجري  ترينا  املنفذ �سده/1-  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ ليو نيلميدا تولينتينو  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)154142( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة اىل 
مبلغ 1261 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/999  تنفيذ عمايل 
ذ م م   جم��ه��ول حمل  ���ض  ن��اي��ت -  املنفذ ���س��ده/1- مطعم داي  اىل 
قد  �سليمان   ميليتيل  الدين  ن�سري  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )7997( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   900 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/1173  تنفيذ عمايل 
املنفذ �سده/1- �سنكار �سارما لأعمال تبليط الر�سيات واحلوائط  اىل 
- �ض ذ م م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حو�سييار مال 
جار�سي رام -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3003( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 900 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/1048  تنفيذ عمايل 
جمهول  و�سيانتها  امل��ك��ائ��ن  ل���س��اح  فايكينغ  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ جوزيف كا�سرتو اجنلي�ض  قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )45969( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   3380 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/101  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ايندو اريبيان للخدمات الفنية - �ض ذ م م   جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ حبيب ال��رح��م��ن حم��م��د زين 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك  اأق��ام عليك الدعوى  العابدين   قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10640( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 940 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/1205  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ ���س��ده/1- داوي اوي��ل ال تي دي - ف��رع   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ توختابوي ا�سيلوف  قد اأقام عليك 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )13144(  به 
بال�سافة اىل مبلغ 1113 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/933  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سركة هرديب للتجارة العامة - ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ علي اكرب عبداملالك  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )22900(  به 
بال�سافة اىل مبلغ 1783  درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2016/2957   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- �سركه او ام واي للتجارة العامة 2-برهان عبدال�سام 
ال�سعدي جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/علي را�سد علي حممد 
عليك  اأق��ام  قد  ال��ه��رم��ودي   علي  ر�سول  حممد  عبداهلل   : وميثله  النعيمي 
به وقدره  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  بالت�سامن اىل طالب  درهم   )201083(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/871   تنفيذ جتاري  
م  م  ذ  العامة - �ض  العن�سر ال�سا�سي للتجارة  املنفذ �سده/1- �سركة   اىل 
خان   ع��ب��دال��ع��زي��ز  خ���ان  ج��اوي��د  ال�سيد/ظفر  م��دي��ره��ا  ق��ان��ون��ي��ا  وميثلها 
 جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الحتاد الوطني - �ض م ع 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ل��وت��اه   علي  �سلطان  فهد   : وميثله 
 )1027161.98( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اه  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/1016   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- راجي�ض فاريكوليل نارايانان نكوتي نار -ب�سفته ال�سخ�سية 
 ومدير و�سريك وخمول بالتوقيع عن �سركة واتر ميلون انترييرز - �ض ذ م م 
2-وات���ر ميلون انترييرز - �ض ذ م م - جمهويل حمل الق��ام��ة مبا ان طالب 
التنفيذ/ اياكو ل�سناعة منتجات اجلب�ض وميثله : اإ�سماعيل ح�سن علي حممد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  اجلعبي 
املنفذ به وقدره )122325( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/618   تنفيذ جتاري  
�سليمان  2-ع��ل��ي  م  م  ذ  ���ض   - تيليكوم  ت��ي  ا���ض  ي��ه  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
 - تيليكوم  ت��ي  ا���ض  اي��ه  ملديونية  و�سامن  كفيل  ب�سفته  ع��ب��داهلل  م���راد 
ابوظبي  التنفيذ/بنك  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  م  جمهويل حم��ل  ذ  ���ض 
عليك  اأق���ام  ق��د  ال�����س��وي��دي   �سلطان  عي�سى  : حممد  ال��ت��ج��اري وميثله 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)803925.83( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2139   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : �سلفر ليف للمفرو�سات - ذ م م - لذلك    

 )42889.56( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�����س��رورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
ا�سبوع من  التق�سيط وذل��ك خال  بيع  دره��م نتيجة الخ��ال بعقد 
التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ 
)26787/خ�سو�سي/ رق��م  ك��ورول/���س��ال��ون(  )تويوتا  ال�سيارة  على 
املنذر مع حفظ  املمولة ل�ساحلكم من قبل  دبي/N/2015/ابي�ض( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
يف الق�شية رقم : 2016/5913  

ال�سادة :املكتب القانوين الدويل للمحاماة  فاك�ض : 042959574 
وكيل املدعي/البنك التجاري الدويل 

�سامل  مع�سد  عبدالعزيز  ال�سيد/  اجلابري  حممد  عدنان  اخلبري/  يعلن  بهذا 
اخلربة  اجتماع  حل�سور  وذلك  اعاه  الدعوى  يف  عليه  املدعي  ال�سام�سي  عبيد 
بنك  با�سفله   - لطيفة  برج   - زايد  ال�سيخ  �سارع   - دبي   : التايل  العنوان  يف 
الكويت الوطني - املدخل الغربي  - مكتب رقم 304 وذلك يوم اخلمي�ض املوافق 
م�ستندات  من  لديكم  ما  لتقدمي  ظهرا   )10.30( ال�ساعة  متام  يف   2017/4/20
ويف حال عدم ح�سوركم او اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فان اخلربة �ستبا�سر 
اعمالها يف غيابكم.  نرجو ن�سر الإعان واحل�سور يف املكان والزمان املحددين 

وتقدمي ما لديكم من م�ستندات.   
 عدنان اجلابري - اخلبري املنتدب                   

اخلربة  اجتماع  حل�ش�ر  اعالن 

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
) رخ�سة  م(  ذم  )���ض  اآن��د كون�سلتن�سي منطقة ح��رة  تريننج  ف��ور  تفوق  �سركة/ 
رقم : 91561( والكائنة بقرية للمعرفة ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة ،  
واملرخ�سة لدى �سلطة دبى للمجمعات البداعية ، ترغب هذه ال�سركة املذكورة 
يف اعان قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�ض الدارة يف اجتماعه 
تهيب  لذلك  وفقا  ال�سركة  وح��ل  اغ��اق  ب�ساأن   2017/4/6 بتاريخ  عقد  ال��ذى 
ال�سركة باأى  طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي 
هذه املطالبات خال  45 يوما من تاريخ هذا العان عن طريق الربيد امل�سجل 

او الت�سال ب:  ال�سيد / حممد اأحمد دبوان 
ا�سم ال�سركة : تفوق فور تريننج اآند كون�سلتن�سي منطقة حرة - ذ م م 

دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة ، هاتف رقم :  971565533714 +  
m.dabwan@tafaouq.com : الربيد الإلكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2016/2392  جتاري جزئي              
اإي�ستا للماركات - ذ م م وميثلها / فينود ماثرادان  اىل اخل�سم املدخل/ 1- �سركة 
املدعي/ م�سنع مرطبات  ان  �ساليل بالريي جمهول حمل القامة مبا  دام��وداران 
الإحتاد - ذ م م - وميثله/ حممد عبداهلل عمران العمران وميثله : عبداهلل حممد 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد   - ال�سام�سي  العمران  عبداهلل 
املدعي عليها مببلغ وقدره )269.759 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
التام.  وحددت لها جل�سة  ال�سداد  القانونية 12% من 2016/5/31 وحتى  والفائدة 
Ch1.C.14 لذا  بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض  املوافق  2017/4/20  يوم اخلمي�ض  
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/632  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-فندق رفيع - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
رو�ستار لل�سياحة - ذ م م وميثلها قانونا رفيق جوباياف �سالح - قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )250.000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ  ال�ستحقاق  وحتى 
درهم(   50000( ومبلغ  كفالة  با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  و  التام  ال�سداد 
تعوي�ض.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/4/26  ال�ساعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/284  جتاري كلي              

م -وميثلها  م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  عبا�ض 2-دمي��ا  1-وليد خالد   / عليه  املدعي  اىل 
ال�سيد/ وليد خالد عبا�ض جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ قا�سم زغري ذيب الراوي 
وميثله : حممد علي �سلمان املرزوقي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
للمدعي مبلغ  4.700.000  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  والتكافل  بالت�سامن  املدعي عليهما 
 %12 وفائدة  درهم   17.296.000 مببلغ  الإماراتي  بالدرهم  يعادله  ما  اأو  اأمريكي  دولر 
من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2013/11/9 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/5/1 ال�ساعة 9.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �ض 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2017/461  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-�سامل �سعيد حممد �سعيد بن ح�سن جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ واحة العني لتجارة العاف واغذية احليوانات.  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )66.537 درهم( 
املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة  9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.   با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  و  التام  ال�سداد 
 Ch1.C.12 يوم الثاثاء  املوافق  2017/4/18  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/501  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-�ساكن العقارية - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
�سامل  علي  �سامل   : م وميثله  م  ذ   - للمقاولت  الإم���ارات  �ساحل  �سركة  املدعي/ 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  النعيمي   عبداهلل 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   502.000( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  اأن  عليها 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة  وحتى ال�سداد التام.  
وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/5/1  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

   يف  الدع�ى 2016/1946  جتاري كلي 
م  جمهول حمل  م  ذ   - العامة  للتجارة  اب��راج اخلليج  / 1-�سركة  املدعي عليه  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �ض م ع وميثله : عبداهلل خمي�ض غريب 
املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  اآل علي قد  الناخي 
بالت�سامن والت�سامم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغا وقدره )3.658.951.77 درهم( 
بالر�سوم  املدعي عليهم  وال��زام  تاريخ 2016/3/27  البنك حتى  عبارة عن مديونية 
وامل�����س��اري��ف وم��ق��اب��ل ات��ع��اب امل��ح��ام��اة. وح����ددت ل��ه��ا جل�سة ي���وم اخل��م��ي�����ض  املوافق  
فاأنت مكلف باحل�سور  Ch2.E.21 لذا  بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ض    2017/4/20
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/687  جتاري كلي              

اىل املدعي عليهم / 1-اأ�سيا ا�سبيت �ض م ح - ذ م م 2-براديب اغاروال بن رام كومار اغاروال 
3-فيكا�ض اجروال رام كومار اجروال 4-ا�سيا كولور كوتيد ا�سبيت ليمتد 5-اأيه جي اآر �ستيل 
 �سرتب�ض برايفت ليمتد جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �ض م ع 
وميثله : عبا�ض م�ستت فندي املالكي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره )30.000.000 درهم( مع الفائدة بن�سبة 
9% من تاريخ ال�ستحقاق يف 2017/2/23 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/5/1  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/1101  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ال�سركة القطرية العامة للتاأمني واإعادة التاأمني - �ض م 
ق  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ عبدالغفور خان حممد وميثله : علي 
ابراهيم حممد احلمادي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها مببلغ وقدره )500.000 درهم( )خم�سمائة الف درهم( علي �سبيل 
املحاماة.  وحددت لها  بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب  الزامها   املدين  التعوي�ض 
 Ch1.B.10 جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/5/7  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : مار�شا ديزاين لالعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي - �ش ذ م م 
العنوان : مكتب رقم 218 ملك را�سد خليفة بالهول املهريي - بردبي - الرب�ساء  ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رقم    747962 الرخ�سة:  رقم  م�سوؤولية حم��دودة.  ذات   : القانوين 
التجاري : 1203742 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/3/29  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
2017/3/29 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �شركة 
قايد لتدقيق احل�شابات  العنوان : مكتب رقم 3408 ملك حيدر علي كيد زوهري 
فاك�ض: 04-2659250   ، هاتف  04-2659550  التجاري  بيديف  اخلليج   كيد زوهري 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/�شركة قايد لتدقيق احل�شابات  
العنوان : مكتب رقم 3408 ملك حيدر علي كيد زوهري كيد زوهري بيديف    
هذا  مبوجب   04-2659250 فاك�ض:   04-2659550 هاتف   التجاري  اخلليج 
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
اأعاه لت�سفية مار�شا ديزاين لالعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي - �ش 
ذ م م   وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 2017/3/29 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/3/29 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( 

دائرة التنمية القت�شاديةيوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
عبداهلل �سامل خمي�ض حممد النقبي ، اجلن�سية : الإمارات - وطلب الت�سديق على 
واملرخ�ض  ال�سحية  للمقاولت  املرام  التجاري  ال�سم  حمرر يت�سمن )تنازل( يف 
من دائرة التنمية القت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم : 563903 ال�سادر 
بتاريخ 2008/5/21 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان.  اىل ال�سيد/ �سندية 
را�سد �سامل الظنني ، اجلن�سية : الإم��ارات -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العان.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خ�رفكان

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : 
ال�سيد/ عبداهلل �سامل خمي�ض حممد النقبي ، اجلن�سية : الإم��ارات - وطلب 
قرطاج  ن�سور  ال��ت��ج��اري  ال���س��م  يف  )ت��ن��ازل(  يت�سمن  حم��رر  على  الت�سديق 
يف   القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ض  والر���س��ي��ات   التك�سية  ملقاولت 
دائرة  بتاريخ 2016/6/2 يف  ال�سادر    745162 : رقم  ال�سارقة رخ�سة جتارية 
 ، الظنني  �سامل  را�سد  �سندية  ال�سيد/  اىل  بخورفكان.   القت�سادية  التنمية 
العدل يف مدينة  الكاتب  ب��ان  للجميع  ليكن معلوما    - الإم���ارات   : اجلن�سية 
خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العان
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خ�رفكان

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية       
يف الدع�ى رقم 2016/5391 م جزئي 

اىل املدعى عليه : حممد مراج عبدالواحد - �سريلنكي اجلن�سية 
  /2 والدته  ب�سفتها  �ساندران  مالو  نيلور وهم  فايرا  راجي�ض  ورثة   -1  : املدعيني  ان  حيث 
ابنتها  على  و�سية  وب�سفتها  ال�سخ�سية  ب�سفتها  املتوفى  ارملة  ب�سفتها  بي  بي  جيوتهي 
املتوفى اقاموا عليك لدى  ار 3/راجيندران فايرا نيلور ب�سفته �سقيق  القا�سرة فيجها يف 
هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاه ويعلنوك فيها : لعان املدعي عليه.   لذلك يقت�سي 
 151 رقم  القاعة  الثانية(  التجارية  املدنية  )الدائرة اجلزئية  املحكمة  امام هذه  ح�سورك 
يف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف من �سباح يوم الثنني 2017/4/24م وذلك لاجابة على 
الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات، ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل 

عنك يف الوقت املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك. 
  مكتب اإدارة الدع�ى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
يف الدع�ى رقم 2017/98 جتاري كلي

املدعي: بنك اإت�ض اإ�ض بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود 
املدعي عليها : رو�سن للمقاولت - ذ م م 

ب�ساأن خبريا م�سرفيا  الإبتدائية  ال�سادر عن حمكمة دبي  الكتاب  بالإ�سارة اىل 
يف الدعوى املذكورة اأعاه يرجى العلم باأنه تقرر عقد جل�سة خربة م�سرتكة مع 
ظريف الدعوى يوم الربعاء  املوافق 2017/4/26  يف متام ال�ساعة 11.00 �سباحا 
الكائن ببناية الإحت��اد )وزارة الطاقة( خلف �سيتي �سنرت ديرة -  مبقر اخلربة 
دبي - الطابق التا�سع رقم 902 - لذا يرجى ح�سور كل طرف اأو من ميثله قانونا 

وذلك لاإطاع على ا�سول امل�ستندات الثبوتية التي بحوزته.
عبداهلل فايز ال�شام�شي 

اعالن بالن�شر
حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2476   

املنذر : �سركة كلداري للخدمات املحدودة - �ض ذ م م 
املنذر اليه : تي ا�ض ايه للتجارة العامة - �ض ذ م م )جمهول حمل القامة(

املنذر  يقم  ب��ازا مل  ك��ل��داري  الكائن مببنى   )19B  ( رق��م  اي��ج��ار مكتب  على  اىله  امل��ن��ذر  1-تعاقد 
درهم  ال�سنوية هي 82350  اليجارية  القيمة  بان  علما  وال�سدد منذ 2016/6/9  العقد  بتجديد  اليه 

واملرت�سد عليه من ايجار حتى الن مبلغ 27450 درهم.
2- وحيث انه وعما بن�ض املر�سوم رقم 26 ل�سنة 2007 لذلك فاننا نخطركم ب�سرورة جتديد عقد 
ا�ستامكم  تاريخ  �سهر من  العقد خال  ال�سيكات عن فرتة  وت�سليم  عليكم  امل�ستحق  و�سداد  اليجار 
النذار واعتبارا هذا النذار بال�سداد جتنبا لتخاذ الجراءات القانونية الازمة ومنها طلب اخاء 

العقار امل�ستاأجر لعدم جتديد العقد ولعدم ال�سداد مع حتميلكم كافة ال�سرار والر�سوم. 
3- كما نخطركم ب�سرورة �سداد اليجار املرت�سد بذمتكم خال املهلة القانونية من تاريخه. 

مع حفظ كافة احلقوق الخرى من اي نوع كانت.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2475   

املنذر : خمي�ض بن لحج للعقارات 
املنذر اليها : �سركة راين الدولية للتنمية - �ض ذ م م 

مبوجب النذار رقم 2017/1/67580 انذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل بدبي 
ينذر وينبه املنذر املنذر اليها ب�سرعة �سداد املبلغ وقدره )3.372.800( درهم وذلك 
امل��وؤرخ 2017/1/15 وذلك خال ثاثون  عن قيمة �سيك اليجار رقم )000036( 
يوما من تاريخ  اعان هذا النذار بالن�سر وال �ست�سطر املنذرة ا�سفة اىل اتخاذ 
الجراءات القانونية والق�سائية لخاء املنذر اليها من املاجور مع الزامها ببدل 
مع  التام  الخ��اء  تاريخ  حتى  الق�سائية  والر�سوم  وامل�ساريف  والر�سوم  اليجار 

حفظ كافة حقوق املنذرة القانونية الخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2470   

املنذر  : ق�سر امللوك للعقارات  - �ض م خ 
املنذر اليه : انكون ملقاولت البني التحتيه - �ض ذ م م 

اليه ويطلب منه �سداد مبلغ 89.685 درهم قيمة  املنذر  املاثل اىل  العديل  املنذر الن��ذار  يوجه 
�سيكات القيمة اليجارية املرتده من البنك خال �سهر واحد فقط )ثاثون يوما( من تاريخ 
اعان الإنذار العديل املاثل ويف حالة عدم �سداد القيمة اليجارية خال املهلة القانونية املطالبة 
باخاء الفوري للماجور و�سداد الجرة امل�ستحقة حتى تاريخ الخاء التام مع اح�سار  �سهادة 
بنود عقد اليجار  اخ��رى ح�سب  ر�سومها واي غرامات  واملياه و�سداد   الكهرباء  ب��راءة ذمة من 
وذلك خال �سهر واحد من تاريخ النذار املاثل وينذره بانه يف حال عدم ال�ستجابة اىل ذلك 
خال الجل املمنوح �سيقوم املنذر باتخاذ كافة الج��راءات القانونية للمطالبة باخاء و�سداد 
الجرة امل�ستحقة وما ي�ستجد من اجره وذلك حتى الخاء التام وحتميل املنذر اله كافة الر�سوم 

ور�سوم النذار املاثل وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدع�ى 2017/123 تظلم جتارى               
اىل املتظلم ���س��ده / 1- ه��ال حممد ه���ال  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا اأن 
التظلم / علي عناد عينزان وميثله : �سيخة احمد عبداهلل �سلطان -  قد اقام 
عليك التظلم املذكور اعاه ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف الدعوى 
رقم 46/2017 حجز حتفظي جتاري والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سه 
 ch1.B.6 يوم الحد  املوافق 2017/4/30  ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة رقم
لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
ايام على الأق��ل ويف  اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة  من مذكرات 

حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
 رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/326  جتاري كلي              

اىل املدعي عليه / 1-ال�سيخ خليفة حمد رزق اآل خليفة جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك امل�سرق - �ض م ع وميثله : من�سور عبداهلل حممد اأحمد الزرعوين -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سدهما بالت�سامن والتكافل 
للر�سوم  بال�سافة  دره���م   )3.568.055.55( مبلغ  للمتنازع  ي��وؤدي��ا  ب��ان  والن��ف��راد 
التام  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ   �سنويا من   %12 القانونية  والفائدة  وامل�ساريف 
والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/4/27  ال�ساعة 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  9.30 �ض بالقاعة 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2016/1188  جتاري كلي              
اىل املدعي عليهم / 1-هارجيت �سينغ �سا�سار اندار �سينغ ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية اودي�سى لتعهدات 
 تزيد ال�سفن �ض ذ م م 2-اودي�سى لتعهدات تزيد ال�سفن - �ض ذ م م 3- كابيتال للتجارة املواد الغذائية �ض ذ م م 
 ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية اودي�سى لتعهدات تزيد ال�سفن �ض ذ م م 4-زهرة ال�سرق للمواد الغذائية - ذ م م 
ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية اودي�سى لتعهدات تزيد ال�سفن �ض ذ م م 5-بال انرتنا�سيونال للمواد الغذائية 
انرتنا�سيونال  6-ب��ال  م  م  ذ  �ض  ال�سفن  تزيد  لتعهدات  اودي�سى  ملديونية  و�سامنة  كفيلة  ب�سفتها  م  م  ذ  �ض 
م   م  ذ  ���ض  ال�سفن  ت��زي��د  لتعهدات  اودي�����س��ى  ملديونية  و�سامنة  كفيلة  ب�سفتها  م  م  ذ   - ال���س��م��اك   لتعليب 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/البنك العربي - �ض م ع وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل ب�سداد مبلغ وقدره  قد 
التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �سنويا   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره���م(   3.604.518/30(
والزامهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق 2017/4/20 
ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل

رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2016/1181  جتاري كلي              

اىل املدعي عليهم / 1-كابيتال للتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م 2-هارجيت �سينغ �سا�سار اندار �سينغ �سا�سار 
- ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية كابيتال للتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م 3-اودي�سى لتعهدات تزيد ال�سفن 
ال�سرق  امل��واد الغذائية - �ض ذ م م 4- زه��رة  �ض ذ م م  - ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية كابيتال للتجارة 
للمواد الغذائية ذ م م - ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية كابيتال للتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م 5-بال 
انرتنا�سيونال للمواد الغذائية - ذ م م ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية كابيتال للتجارة املواد الغذائية - �ض 
ذ م م 6- بال انرتنا�سيونال لتعليب ال�سماك - ذ م م - ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية كابيتال للتجارة املواد 
الغذائية - �ض ذ م م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/البنك العربي - �ض م ع وميثله : حممد عي�سى 
�سلطان ال�سويدي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل 
ب�سداد مبلغ وقدره )3.416.080/79 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�سداد التام والزامهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ساعة   2017/4/20

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل. 

رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2017/223  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-حممد بال جمعه عبداهلل املع�سم جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ فوزي عبدالغني عبداهلل ح�سني وميثله : �سيخة احمد عبداهلل 
عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �سلطان  
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   5.200.000( وق��دره  مبلغ  بدفع 
والفائدة 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.15 يوم الثاثاء  املوافق  2017/4/18  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 الدع�ى 2016/1808  جتاري كلي 

ماجد  2-حممد  عجمان  باإمارة   - ح  م  �ض   - العامة  للتجارة  نوجا  1-�سركة   / عليهم  املدعي  ال�سادة 
حممد الوي�سي - ب�سفته مدير و�سامن ل�سركة نوجا للتجارة العامة - �ض م ح 3-حممد نا�سر حممد 
نوا�سرة - ب�سفته �سامن ل�سركة نوجا للتجارة العامة - �ض م ح  - مبا ان هناك دعوى مرفوعة �سدكم 
تعيينا خبريا م�سرفيا  اأونه مت  دبي  اأمام حماكم  ع   م  �ض   - الوطني  بنك الحتاد  املدعي/  قبل  من 
بالدعوى اعاه مبوجب احلكم ال�سادر به  فاإننا ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة بالدعوى وذلك يوم 
الثنني  املوافق 2017/4/24 يف متام ال�ساعة الثانية والن�سف ظهرا مبقر مكتبنا انرتا لا�ست�سارات 
املالية  -  وذلك بالعنوان التايل : دبي - حمي�سنة - �سارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث 
- مكتب  303 مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�سيارات وبذات البناية يوجد بنك دبي  التجاري 
تليفون : 042206899 ، فاك�ض : 042206877 -  يرجى الطاع و اإح�سار كافة ما لديكم من م�ستندات 

واحلر�ض على احل�سور  يف املوعد اق�ساه
اخلبري املح�شابي وامل�شريف  
 د. علي را�شد الكيت�ب 

اإعــــــــــالن بالن�شـــــــر

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2016/7193  عمايل  جزئي 
مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  الفنيه  للخدمات  لينك  فاين  عليه/1-  املدعي  اىل 
ان املدعي/ حممد عاملغري ح�سني حممد عبد املناف نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املنعقدة بتاريخ 2017/1/31 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/حممد عاملغري ح�سني حممد 
عبد املناف بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره )12.997( درهما )اثنا ع�سر 
او  ال�سياحية  الدرجة  على  لوطنه  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(  وت�سعون  و�سبعة  وت�سعمائة  ال��ف 
قيمتها مامل يلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر وباملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من 
ن�سيبه منها ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2016/1815 جتاري كلي
اىل املحكوم عليه/1- مريزا ح�سن عبدالرحمن العلي  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/2/16  يف الدعوى املذكورة اعاه 
ل�سالح/بنك الحتاد الوطني حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : بالزام املدعي عليه 
تاريخ  م��ن   %8 القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره��م   955.723 وق���دره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان 
وثاثة  و�سبعمائة  ال��ف  وخم�سون  وخم�سة  ت�سعمائة  )فقط  ال�سداد  وحتى  املطالبة 
وع�سرون درهما( والفائدة التفاقية بواقع 9% �سنويا على ذلك املبلغ من تاريخ املطالبة 
يف 2016/6/25 حتى ال�سداد التام ف�سا عن امل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2017/33 جتاري جزئي                                                
مالك  وب�سفته  ب�سخ�سه   - عبدالوهاب  ع��واد  لطفي  هانى  عليه/1-  املحكوم  اىل 
ورئي�ض جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  
2017/3/8  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/داليا حممد احمد زيان بالزام املدعي 
عليه ب�سفته بان يوؤدي اىل املدعي مبلغ 6234 دولرا اأمريكيا )�ستة الف ومائتان 
يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 القانونية  وفائدة  وثاثون(  واأربعة 
، ورف�ست ما زاد عن  بالر�سوم وامل�سروفات  ال�سداد، والزمته  2016/11/5 م وحتى 
ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدع�ى 2017/242  ا�شتئناف مدين    

القامة  حمل  جمهول  خ��ان  علي  1-خم���دوم  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
م  م  ذ  ���ض   - لا�ستثمار  واب��ن��اوؤه  ال�سياح  /�سركة  امل�ستاأنف  ان  مب��ا 
احلكم  ا�ستاأنف  ق��د  ال�سام�سي  الغبار  را���س��د  �سعيد  �سيف  وميثله: 
ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/490 مدين كلي وحددت لها جل�سه 
يوم الثنني  املوافق 2017/5/8  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدع�ى 2016/1698  ا�شتئناف جتاري   

ال�سخ�سية  ب�سفته   - ب��ادي  ت��ال  ن��واز  الدين  1-�سم�ض  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
جمهول  م  م  ذ   - الثقيلة  امل��ع��دات  لتاأجري  الكوثر  ل�سركة  وم��دي��ر  و�سريك 
م  م  ذ   - الثقيلة  امل��ع��دات  لتاأجري  /ال��ك��وث��ر  امل�ستاأنف  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
وميثله : علي ابراهيم حممد احلمادي قد ا�ستاأنف  القرار/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم : 2015/1554 جتاري كلي بتاريخ 2016/11/14  وحددت لها 
جل�سه يوم الثنني  املوافق 2017/5/8  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدع�ى 2016/484  ا�شتئناف جتاري   

امل�ستاأنف �سده/ 1-موؤ�س�سة �سربد انرتنا�سيونال لا�ست�سارات ل�ساحبها  اىل 
ومالكها/عبداهلل بن بندر بن عبدالعزيز اآل �سعود 2-�سركة �سربد انرتنا�سيونال 
�ض م ح عجمان جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /�سامي حممد �سالح 
احلكم  ا�ستاأنف  قد  م�سحار  بن  عبيد  خمي�ض  مهري  احمد   : وميثله  اليحيى 
ال�سادر بالدعوى رقم : 2015/300 جتاري جزئي بتاريخ 2016/4/5  وحددت 
لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2017/5/17 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/9653  
املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين 
مبوجب الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 1603004258 تاريخ 2017/5/17 وميثله يف التوقيع / بال بن ابراهيم 

جميلي مبوجب التفوي�ض رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : �سيد جميل رحمن - اإمارة ال�سارقة - القا�سمية - برج �سيتي بازا - �سقة 312 

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )22.749.11( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )22.749.11( درهم 
قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )32851/

خ�سو�سي/2/ال�سارقة( من نوع )تويوتا كامري - ر�سا�سي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
وكاء  ب�سفتنا  الينا  دره��م   )22.749.11( مبلغ  �سداد  ب�سرورة   : بالتايل  اليه  املخطر  املخطر  يخطر   : لذلك 
عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف 
ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

      حك�مة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/9652  
املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين 
مبوجب الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 1603004258 تاريخ 2017/5/17 وميثله يف التوقيع / بال بن ابراهيم 

جميلي مبوجب التفوي�ض رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : يا�سر ح�سني نا�سر حممد - اإمارة عجمان - احلميدية - فيا رقم 15 - �ض ب : 30900

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )66.430.61( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )66.430.61( درهم 
قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )66968/

خ�سو�سي/J/دبي( من نوع )بيجو RC308 - ابي�ض( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
وكاء  ب�سفتنا  الينا  دره��م   )66.430.61( مبلغ  �سداد  ب�سرورة   : بالتايل  اليه  املخطر  املخطر  يخطر   : لذلك 
عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف 
ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

      حك�مة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/9657  
املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سامي  

الزرعوين مبوجب  احمد  املحامي/من�سور عبداهلل حممد  بوكالة  املطار  �سارع   - ديرة   - دبي  اإم��ارة   : العنوان 
الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 1603004258  تاريخ 2017/5/17 وميثله يف التوقيع / بال بن ابراهيم جميلي 

مبوجب التفوي�ض رقم /2016/1/210994 بتاريخ 2016/10/11 - الرئي�سي 6400 
املنذر اليه : مارك باتريك كابيل - ايرلندا اجلن�سية - اإمارة عجمان - امل�سرف - فيا 3

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )122.430.38( درهم 
، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )122.430.38(  بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم 
رقم  ال�سيارة  متويل  ب�ساأن  املتعلقة  ال�سهرية  الق�ساط  �سداد  يف  التاأخري  نتيجة  بذمتكم  املرت�سد  قيمة  دره��م 

)36011/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )تويوتا �سيكويا - لون ف�سي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
الينا ب�سفتنا وكاء  : ب�سرورة �سداد مبلغ )122.430.38( درهم  بالتايل  اليه  لذلك : يخطر املخطر املخطر 
عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف 
ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

      حك�مة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم
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العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/958  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ه��اي اند للعقارات - �ض ذ م م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ عبد القادر ف�سل وميثله : نا�سر مال اهلل حممد غامن -  قد اأق��ام عليك 
درهم(   359270( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
ال�ستحقاق  وحتى  تاريخ   والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.   با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  و  التام  ال�سداد 
الربعاء  املوافق  2017/4/26  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل )علما باأنه مت احالة ملف 

الدعوى من مكتب اإدارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/834  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- جيه كيه بايون ملقاولت البناء - ذ م م  جمهول حمل القامة 
اي�سي�ض للقوارب - ذ م م وميثله : هاين رجب مو�سى عبداهلل  مبا ان املدعي/ �سركة 
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اجل�سمي   
رفع  ت��اري��خ  م��ن  �سنويا  ب��واق��ع %12  القانونية  ال��ف��ائ��دة  م��ع  دره���م(  وق���دره )297.075 
التام والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم  ال�سداد  الدعوى وحتى 
فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  8.30 �ض  ال�ساعة    2017/4/27 املوافق   اخلمي�ض  
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل )علما بانه مت احالة الدعوى 

اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/801  تنفيذ عمايل 
القامة  القوارب  جمهول حمل  لتاأجري  ترينا  املنفذ �سده/1-  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ ليو نيلميدا تولينتينو  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)154142( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة اىل 
مبلغ 1261 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/999  تنفيذ عمايل 
ذ م م   جم��ه��ول حمل  ���ض  ن��اي��ت -  املنفذ ���س��ده/1- مطعم داي  اىل 
قد  �سليمان   ميليتيل  الدين  ن�سري  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )7997( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   900 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/1173  تنفيذ عمايل 
املنفذ �سده/1- �سنكار �سارما لأعمال تبليط الر�سيات واحلوائط  اىل 
- �ض ذ م م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حو�سييار مال 
جار�سي رام -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3003( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 900 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/1048  تنفيذ عمايل 
جمهول  و�سيانتها  امل��ك��ائ��ن  ل���س��اح  فايكينغ  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ جوزيف كا�سرتو اجنلي�ض  قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )45969( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   3380 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/101  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ايندو اريبيان للخدمات الفنية - �ض ذ م م   جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ حبيب ال��رح��م��ن حم��م��د زين 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك  اأق��ام عليك الدعوى  العابدين   قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10640( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 940 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/1205  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ ���س��ده/1- داوي اوي��ل ال تي دي - ف��رع   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ توختابوي ا�سيلوف  قد اأقام عليك 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )13144(  به 
بال�سافة اىل مبلغ 1113 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/933  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سركة هرديب للتجارة العامة - ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ علي اكرب عبداملالك  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )22900(  به 
بال�سافة اىل مبلغ 1783  درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2016/2957   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- �سركه او ام واي للتجارة العامة 2-برهان عبدال�سام 
ال�سعدي جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/علي را�سد علي حممد 
عليك  اأق��ام  قد  ال��ه��رم��ودي   علي  ر�سول  حممد  عبداهلل   : وميثله  النعيمي 
به وقدره  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  بالت�سامن اىل طالب  درهم   )201083(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/871   تنفيذ جتاري  
م  م  ذ  العامة - �ض  العن�سر ال�سا�سي للتجارة  املنفذ �سده/1- �سركة   اىل 
خان   ع��ب��دال��ع��زي��ز  خ���ان  ج��اوي��د  ال�سيد/ظفر  م��دي��ره��ا  ق��ان��ون��ي��ا  وميثلها 
 جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الحتاد الوطني - �ض م ع 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ل��وت��اه   علي  �سلطان  فهد   : وميثله 
 )1027161.98( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اه  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/1016   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- راجي�ض فاريكوليل نارايانان نكوتي نار -ب�سفته ال�سخ�سية 
 ومدير و�سريك وخمول بالتوقيع عن �سركة واتر ميلون انترييرز - �ض ذ م م 
2-وات���ر ميلون انترييرز - �ض ذ م م - جمهويل حمل الق��ام��ة مبا ان طالب 
التنفيذ/ اياكو ل�سناعة منتجات اجلب�ض وميثله : اإ�سماعيل ح�سن علي حممد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  اجلعبي 
املنفذ به وقدره )122325( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/618   تنفيذ جتاري  
�سليمان  2-ع��ل��ي  م  م  ذ  ���ض   - تيليكوم  ت��ي  ا���ض  ي��ه  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
 - تيليكوم  ت��ي  ا���ض  اي��ه  ملديونية  و�سامن  كفيل  ب�سفته  ع��ب��داهلل  م���راد 
ابوظبي  التنفيذ/بنك  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  م  جمهويل حم��ل  ذ  ���ض 
عليك  اأق���ام  ق��د  ال�����س��وي��دي   �سلطان  عي�سى  : حممد  ال��ت��ج��اري وميثله 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)803925.83( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2139   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : �سلفر ليف للمفرو�سات - ذ م م - لذلك    

 )42889.56( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�����س��رورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
ا�سبوع من  التق�سيط وذل��ك خال  بيع  دره��م نتيجة الخ��ال بعقد 
التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ 
)26787/خ�سو�سي/ رق��م  ك��ورول/���س��ال��ون(  )تويوتا  ال�سيارة  على 
املنذر مع حفظ  املمولة ل�ساحلكم من قبل  دبي/N/2015/ابي�ض( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
يف الق�شية رقم : 2016/5913  

ال�سادة :املكتب القانوين الدويل للمحاماة  فاك�ض : 042959574 
وكيل املدعي/البنك التجاري الدويل 

�سامل  مع�سد  عبدالعزيز  ال�سيد/  اجلابري  حممد  عدنان  اخلبري/  يعلن  بهذا 
اخلربة  اجتماع  حل�سور  وذلك  اعاه  الدعوى  يف  عليه  املدعي  ال�سام�سي  عبيد 
بنك  با�سفله   - لطيفة  برج   - زايد  ال�سيخ  �سارع   - دبي   : التايل  العنوان  يف 
الكويت الوطني - املدخل الغربي  - مكتب رقم 304 وذلك يوم اخلمي�ض املوافق 
م�ستندات  من  لديكم  ما  لتقدمي  ظهرا   )10.30( ال�ساعة  متام  يف   2017/4/20
ويف حال عدم ح�سوركم او اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فان اخلربة �ستبا�سر 
اعمالها يف غيابكم.  نرجو ن�سر الإعان واحل�سور يف املكان والزمان املحددين 

وتقدمي ما لديكم من م�ستندات.   
 عدنان اجلابري - اخلبري املنتدب                   

اخلربة  اجتماع  حل�ش�ر  اعالن 

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
) رخ�سة  م(  ذم  )���ض  اآن��د كون�سلتن�سي منطقة ح��رة  تريننج  ف��ور  تفوق  �سركة/ 
رقم : 91561( والكائنة بقرية للمعرفة ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة ،  
واملرخ�سة لدى �سلطة دبى للمجمعات البداعية ، ترغب هذه ال�سركة املذكورة 
يف اعان قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�ض الدارة يف اجتماعه 
تهيب  لذلك  وفقا  ال�سركة  وح��ل  اغ��اق  ب�ساأن   2017/4/6 بتاريخ  عقد  ال��ذى 
ال�سركة باأى  طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي 
هذه املطالبات خال  45 يوما من تاريخ هذا العان عن طريق الربيد امل�سجل 

او الت�سال ب:  ال�سيد / حممد اأحمد دبوان 
ا�سم ال�سركة : تفوق فور تريننج اآند كون�سلتن�سي منطقة حرة - ذ م م 

دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة ، هاتف رقم :  971565533714 +  
m.dabwan@tafaouq.com : الربيد الإلكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2016/2392  جتاري جزئي              
اإي�ستا للماركات - ذ م م وميثلها / فينود ماثرادان  اىل اخل�سم املدخل/ 1- �سركة 
املدعي/ م�سنع مرطبات  ان  �ساليل بالريي جمهول حمل القامة مبا  دام��وداران 
الإحتاد - ذ م م - وميثله/ حممد عبداهلل عمران العمران وميثله : عبداهلل حممد 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد   - ال�سام�سي  العمران  عبداهلل 
املدعي عليها مببلغ وقدره )269.759 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
التام.  وحددت لها جل�سة  ال�سداد  القانونية 12% من 2016/5/31 وحتى  والفائدة 
Ch1.C.14 لذا  بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض  املوافق  2017/4/20  يوم اخلمي�ض  
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/632  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-فندق رفيع - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
رو�ستار لل�سياحة - ذ م م وميثلها قانونا رفيق جوباياف �سالح - قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )250.000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ  ال�ستحقاق  وحتى 
درهم(   50000( ومبلغ  كفالة  با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  و  التام  ال�سداد 
تعوي�ض.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/4/26  ال�ساعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/284  جتاري كلي              

م -وميثلها  م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  عبا�ض 2-دمي��ا  1-وليد خالد   / عليه  املدعي  اىل 
ال�سيد/ وليد خالد عبا�ض جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ قا�سم زغري ذيب الراوي 
وميثله : حممد علي �سلمان املرزوقي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
للمدعي مبلغ  4.700.000  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  والتكافل  بالت�سامن  املدعي عليهما 
 %12 وفائدة  درهم   17.296.000 مببلغ  الإماراتي  بالدرهم  يعادله  ما  اأو  اأمريكي  دولر 
من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2013/11/9 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/5/1 ال�ساعة 9.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �ض 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2017/461  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-�سامل �سعيد حممد �سعيد بن ح�سن جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ واحة العني لتجارة العاف واغذية احليوانات.  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )66.537 درهم( 
املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة  9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.   با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  و  التام  ال�سداد 
 Ch1.C.12 يوم الثاثاء  املوافق  2017/4/18  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/501  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-�ساكن العقارية - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
�سامل  علي  �سامل   : م وميثله  م  ذ   - للمقاولت  الإم���ارات  �ساحل  �سركة  املدعي/ 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  النعيمي   عبداهلل 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   502.000( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  اأن  عليها 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة  وحتى ال�سداد التام.  
وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/5/1  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

   يف  الدع�ى 2016/1946  جتاري كلي 
م  جمهول حمل  م  ذ   - العامة  للتجارة  اب��راج اخلليج  / 1-�سركة  املدعي عليه  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �ض م ع وميثله : عبداهلل خمي�ض غريب 
املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  اآل علي قد  الناخي 
بالت�سامن والت�سامم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغا وقدره )3.658.951.77 درهم( 
بالر�سوم  املدعي عليهم  وال��زام  تاريخ 2016/3/27  البنك حتى  عبارة عن مديونية 
وامل�����س��اري��ف وم��ق��اب��ل ات��ع��اب امل��ح��ام��اة. وح����ددت ل��ه��ا جل�سة ي���وم اخل��م��ي�����ض  املوافق  
فاأنت مكلف باحل�سور  Ch2.E.21 لذا  بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ض    2017/4/20
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/687  جتاري كلي              

اىل املدعي عليهم / 1-اأ�سيا ا�سبيت �ض م ح - ذ م م 2-براديب اغاروال بن رام كومار اغاروال 
3-فيكا�ض اجروال رام كومار اجروال 4-ا�سيا كولور كوتيد ا�سبيت ليمتد 5-اأيه جي اآر �ستيل 
 �سرتب�ض برايفت ليمتد جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �ض م ع 
وميثله : عبا�ض م�ستت فندي املالكي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره )30.000.000 درهم( مع الفائدة بن�سبة 
9% من تاريخ ال�ستحقاق يف 2017/2/23 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/5/1  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/1101  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ال�سركة القطرية العامة للتاأمني واإعادة التاأمني - �ض م 
ق  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ عبدالغفور خان حممد وميثله : علي 
ابراهيم حممد احلمادي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها مببلغ وقدره )500.000 درهم( )خم�سمائة الف درهم( علي �سبيل 
املحاماة.  وحددت لها  بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب  الزامها   املدين  التعوي�ض 
 Ch1.B.10 جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/5/7  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/1844  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-او�سي�ض روز خلدمات التنظيف جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  اكرم احلق قد  املدعي /عمر فاروق  ان 
درهم(  2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   29190( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 

لها  وح���ددت   MB167820293AEال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.5:بالقاعة �ض   8.30 ال�ساعة   2017/4/19 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/2305  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الكرنك الدولية لل�سفر وال�سياحة ذ.م.م - فرع دبي ذ.م.م جمهول 
اأق���ام عليك الدعوى  امل��دع��ي /م��ن��ال بنت حمه اخل��م��ريي ق��د  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )97900 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
وحددت   MB169155939AE2000 درهم(والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
لذا   ch1.A.5:لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2017/5/2 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/503  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ا�سل البداع للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /هاربريت �سينغ �سينجارا �سينغ قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   9417( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
وحددت لها   MB167005417AEدرهم(والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
لذا   ch1.A.1:جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/5/1 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/1075  عمايل جزئي
�����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  للمقاولت  اي�ست  م��دل  1-ك��و���س��ت   / امل��دع��ي عليه  اىل 
اأقام  ق��د  رم�سان  �سليمان  امل��ت��ويل  عبداحلميد  /ج��م��ال  امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )34212 درهم( 
العمالية  ال�سكوى  يف  وامل�����س��اري��ف  دره��م(وال��ر���س��وم   900( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  اخلمي�ض  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    AE168633319MB:رقم
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو   ch1.A.2:2017/4/20 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/1996  عمايل جزئي
مبا  القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  اب�سريون  ومقهى  1-مطعم   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  ان املدعي /حممد مامون حممد ظهانغري الوم قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15779 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم(
وحددت لها   MB167681048AE/2016ال�سكوى والر�سوم وامل�ساريف رقم 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ض   8.30 ال�ساعة   2017/5/3 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/1967  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-نقطة العتماد ل�سيانة املباين �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ا�سماعيل ظفر خان ظفر خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   17877( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB168091631AE . وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء  املوافق 2017/4/26 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري، وامرت املحكمة بتق�سري مدة العان .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/1891  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اح�سان عبداخلالق الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /�سودري عادل اقبال حممد اقبال  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )25806 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB170587773AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   1000(
�ض   8.30 ال�����س��اع��ة   2017/5/2 امل���واف���ق  ال���ث���اث���اء   ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/1488  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ال��ط��اح��ون��ة ال��ذه��ب��ي��ة ل��اع��م��ال ال��ف��ن��ي��ة �������ض.ذ.م.م جمهول 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /ع��ب��د ال�����س��ام حم��م��د ع��ب��دال�����س��ام رزق  ق���د اأق���ام 
درهم(   57184( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
امل��ح��ام��اة رقم  وت���ذك���رة ع���ودة مببلغ )3000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات���ع���اب 
ال�سكوى:mb169015538ae . وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء  املوافق 2017/5/2 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة �ض   8.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/735  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-برميري لل�سناعات الكيماوية ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد عا�سم علي غول  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   3000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   43600( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة رقم ال�سكوى:mb167419409ae . وحددت 
 ch1.A.5:ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق 2017/4/26 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فاأن  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  بثاثة  قبل اجلل�سة  للمحكمة  او م�ستندات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/1649  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ال��ب�����س��ات��ني اخل�����س��راء ل��ت��ج��ارة اخل�����س��ار وال��ف��واك��ه جمهول 
اأق���ام عليك  امل��دع��ي /م�سطفى ع��ب��دال��رازق حممد �سيد  ق��د  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )25700 دره����م( 
امل��ح��ام��اة رقم  وت���ذك���رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات���ع���اب 
املوافق 2017/5/7  الح��د   يوم  لها جل�سة  وح��ددت   .  mb16824562ae:ال�سكوى
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �ض   8.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2016/8650  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هدى ال�سبو�سي للكهروميكانيكيه جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /حممد �سوهاج مياه عبداملاجد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   30310( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف . وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء  املوافق 2017/5/2 ال�ساعة 8.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ض 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدع�ى رقم 2017/1146  عمايل جزئي 
املدعي/ ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  لل�سيافة  احلكمان  عليه/1-بر  امل��دع��ي  اىل 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ف��اط��م��ة(  ال���س��ام  )ب��ع��د  �سياكوت  �سرييبان 
�سياكوت  ل�سالح/�سرييبان  اع��اه  املذكورة  الدعوى  يف  ب��ت��اري��خ:2017/3/29  املنعقدة 
)بعد ال�سام فاطمة( بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )اثني ع�سر الف 
وخم�سمائة وثاثة و�سبعون درهما( والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعية 
من ن�سيبها فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابا 
لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدع�ى رقم 2016/8596  عمايل جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-جياين ليجا في�سادا جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
ل�سالح/كونتيننتال  اع��اه  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف  ب��ت��اري��خ:2017/3/28  املنعقدة  بجل�ستها 
)اربعة   )54714( مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ذ.م.م  للتجارة  جيولز 
وخم�سون األفا و�سبعمائة واربعة ع�سر درهما( وتذكرة عودة اىل وطنها عينا او ما يقابلها 
نقدا وهو مبلغ )1000 درهم( ما مل تكن قد التحقت بخدمة �ساحب عمل اخر ورف�ست 
ما عدا ذلك من طلبات والزمت املدعي عليها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعية من 
ن�سيبها فيها. حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من 
بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��ان  هذا  لن�سر  التايل  اليوم 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدع�ى رقم 2016/5060  عمايل جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-ايه دبليو للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2016/12/26 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/

احمد عمر عبده عثمان بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ )33021 درهم( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت 
واعفت  امل�سروفات  باملنا�سب من  والزمتها  اخر  بخدمة �ساحب عمل  التحق  قد  التنفيذ 
املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابا 
التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم  اليوم  لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/562  مدين جزئي
لتاأجري  اك�سيلن�ض  )مكتب  ����ض.ذ.م.م  ال�سيارات  لتاأجري  زد  تي  ال  �سركة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ال�سيارات �سابقا( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة البحريه الوطنيه للتاأمني )فرع 
اأق��ام عليك الدعوى  ال�سيخ ح�سن اخلزرجي قد  ال�سيخ احمد بن  دبي( وميثله : ماجد حممد 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )11.000 درهم( )احدى 
ع�سر األف درهم والفائدة بواقع 12% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد مع الزام 
الثاثاء    ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  والر�سوم  بامل�سروفات  عليه  املدعي 
املوافق  2017/4/25   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2017/446 تنفيذ مدين  
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1-  حم��م��د اب��و���س��ف��ي��ان حم��م��د ان����ور  جم��ه��ول حمل 
اأقام  ق��د  ال��دب��ل   احمد  ع��ب��داهلل  التنفيذ/ها�سم  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة  .وعليه  التنفيذ  وق��دره )426456( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2017/988  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- مدينة اجلمال لاعمال الفنية ���ض.ذ.م.م جمهول 
اأقام   قد  علي   ح�سرت  التنفيذ/ابوحنيف  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )10484( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )935( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2017/1115  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- �سركة دت�ض �ستار كون�سرتك�سن ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سادا�سيفا �ساتي�ض كومار  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )218129(
مبلغ )10892( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2017/1108  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- بي بي بي انرتنا�سيونال للخدمات الفنيه والتنظيف 
���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/زهري اهلل خان 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك  نوره دين  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10943( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )967( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2017/996  تنفيذ عمايل 

�ض.ذ.م.م  التقنيه  للحلول  انرتنا�سيونال  روت�ض  ذا  املنفذ �سده/1-  اىل 
اأقام   قد  �ساهو   التنفيذ/تانوجا  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )20775( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )1655( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2016/8819  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-براق الرمال للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املدعي /ديل�ساد ح�سني �سبري ح�سني  قد  ان  مبا 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   14790( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
 MB166403965AE/2016:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
�ض   8.30 ال�������س���اع���ة   2017/5/7 امل����واف����ق  الح�������د   ي�����وم  ج��ل�����س��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدع�ى رقم 2016/8189  عمايل جزئي 

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  للمقاولت  عليه/1-ال�سهول  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2017/2/23 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/

للمدعي مبلغا وقدره )14.377  توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  ليتون عبدال�ستار  حممد 
على  ملوطنه  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(  و�سبعون  و�سبعة  وثاثمائة  ال��ف  ع�سر  )اربعة  دره��م( 
من  وباملنا�سب  اخ��ر  عمل  �ساحب  بخدمة  يلتحق  مل  م��ا  قيمتها  او  ال�سياحية  ال��درج��ة 
لا�ستئناف  قابا  احل�سوري  مبثابة  حكما  منها.  ن�سيبه  من  املدعي  واعفت  امل�سروفات 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/2714  عمايل جزئي

القامة  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  العامه  للتجارة  اي  ام  1-ال   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  مونياندي  /�ساليني  املدعي  ان  مبا 
دره��م(  2000( ع��ودة مببلغ  وت��ذك��رة  دره���م(   8850( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 

وحددت   MB170976159AE/2017ال�سكوى والر�سوم وامل�ساريف رقم 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/4/26 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/2439  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هو�سبيتاليتي دايناميك�ض م.د.م.�ض جمهول حمل القامة 
مب��ا ان امل��دع��ي /ج��ورج��ي��ت ك���اور ات���وال ق��د اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   87766( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  درهم(والر�سوم   3000(
لذا فاأنت   ch1.A.5:الثاثاء املوافق 2017/5/2 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإطالق الن�سخة اخلام�سة من حملة اأبوظبي تقراأ 

 ال�سارقة القرائي للطفل يجمع نخبة من الكتاب العامليني يف دورته التا�سعة

اأطلق جمل�ض اأبوظبي للتعليم الن�سخة اخلام�سة 
من حملة اأبوظبي تقراأ للعام الدرا�سي 2016-

الأطفال  ري��ا���ض  مب�ساركة  ت��ق��ام  ال��ت��ي   2017
ومدار�ض احللقة الأوىل يف اإمارة اأبوظبي وتعقد 

حتت �سعار �سع ب�سمتك .
تاأتي حملة اأبوظبي تقراأ بهدف تر�سيخ اأهمية دور 
وفتح  القارئ  م��دارك  وتو�سيع  التعلم  يف  القراءة 

اأبواب املعرفة اأمامه.
امل�����س��ارك��ة يف احلملة  اأب��وظ��ب��ي  وت��ن��ظ��م م���دار����ض 
حتى  ت�ستمر  للطلبة  متنوعة  ق��رائ��ي��ة  فعاليات 
عمل  ور�ض  اإقامة  اإىل  بالإ�سافة  املقبل  مايو   2

خمتلفة ت�ستقطب املعلمني واأولياء الأمور.

مدير  النعيمي  را�سد  علي  الدكتور  معايل  واأك��د 
اإطاق  اأبوظبي للتعليم خال حفل  عام جمل�ض 
دوراً  تلعب  تقراأ  اأبوظبي  حملة  ان  اليوم  احلملة 
القراءة  اأهمية  على  ال�سوء  ت�سليط  يف  اأ�سا�سياً 
لطاب املدار�ض واملجتمع ككل وجعل القراءة من 
العادات اليومية يف حياتهم اإذ ت�سعى احلملة نحو 
ن�سر ثقافة القراءة وحب املطالعة وتقييم مهارات 
تت�سمن  اأن احلملة  اإىل  والكتابة م�سرياً  القراءة 
ال��ع��دي��د م��ن الأن�����س��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت�سهم 
والكتابة  القراءة  على  الطلبة  اأبنائنا  ت�سجيع  يف 
وجعلها اأكرث �سهولة وت�سويقا فباإمكان املرء اليوم 
يتكامل مع  ذه��ب مم��ا  ال��ق��راءة حيثما  مم��ار���س��ة 

مهمة املجل�ض يف ت�سهيل القراءة للطلبة.
املدار�ض  اإدارات  دور  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  معاليه  واأك����د 
واملعلمني واأولياء الأمور يف ت�سجيع الطلبة على 
�سراكتنا  اأن  اإىل  لف��ت��اً  ل��ه��م  وحتبيبها  ال���ق���راءة 
الفعالة مع املدار�ض واأولياء اأمور الطلبة متنحنا 
الثقة يف النجاح من خال تزويد الطلبة باملعارف 
اأجياًل  يكونوا  اأن  على  ت�ساعدهم  التي  والأدوات 
متميزين وموؤهلني قادرين على امل�ساهمة يف بناء 

اقت�ساد م�ستدام قائم على املعرفة.
ال�سويدي  ���س��ارة  ال��دك��ت��ورة  اأو�سحت  جانبها  م��ن 
اأبوظبي  جمل�ض  يف  بالإنابة  املناهج  اإدارة  مدير 
املجل�ض  ان  ت��ق��راأ  اأب��وظ��ب��ي  جلنة  رئي�سة  للتعليم 

الفعاليات  بجدول  امل�ساركة  امل��دار���ض  جميع  زود 
املجتمع  ت�����س��ت��ق��ط��ب  وال���ت���ي  امل��ت��اح��ة  وال����ربام����ج 
ممتعة  ق��رائ��ي��ة  اأن�����س��ط��ة  يف  للم�ساركة  امل��در���س��ي 
مدر�سة  لكل  املجال  اإف�ساح  مع  للجميع  وحمببة 
ي�سارك  بحيث  تختارها  التي  بالأن�سطة  للقيام 
فعاليات  يف  الأم����ور  اأول��ي��اء  و  وامل��ع��ل��م��ون  الطلبة 
الأن�سطة  جميع  اأن  اىل  لفتت  خمتلفة.و  قرائية 
العمرية  للفئة  وجاذبة  منا�سبة  تقراأ  اأبوظبي  يف 
املعنية حيث اأن الهدف الأ�سا�سي هو تعزيز �سغف 
ت�����س��ه��م م�ساركة  ب��ه��ا ك��م��ا  ال���ق���راءة وال���س��ت��م��ت��اع 
املتنوعة يف  الفعاليات  الأمور يف  واأولياء  املعلمني 

اإ�سفاء املزيد من احلما�ض على هذه احلملة.

الأ�سا�سي من خال  اأن الهدف  ال�سويدي  واأكدت 
اأبوظبي تقراأ لهذا العام تر�سيخ مبداأ القراءة من 
الفر�سة  للطالب  تعطي  ف��امل��ب��ادرة  املعرفة  اأج��ل 
لتحمل امل�سوؤولية اإىل جانب ت�سجيع الن�ضء على 

الإبداع والتعلق بالقراءة والكتابة.
تبداأ يف  الطفل  التعلم لدى  اأن عملية  واأو�سحت 
املنزل وقبل دخوله املدر�سة بوقت طويل ومن هنا 
تاأتي الأهمية البالغة لقراءة ويل الأمر لأطفاله 
يف �سن مبكرة ومن من خال حملة القراءة لهذا 
العام يتم توطيد ال�سراكة بني املعلم وويل الأمر 
مما �سيكون له الأثر البالغ يف دعم تطور املهارات 
املعرفية والجتماعية لدى الطفل بالإ�سافة اإىل 

اإىل حت�سني م�ستواه الدرا�سي.
و���س��م��ن خ��ط��ط امل��ج��ل�����ض لإ�����س����راك امل��ع��ل��م��ني يف 
م��ب��ادرات اأب��وظ��ب��ي ت��ق��راأ ت��ق��وم امل��دار���ض امل�ساركة 
بح�سب  للمعلمني  تدريبية  عمل  ور���ض  بتنظيم 

متطلبات واحتياجات كل مدر�سة.
الازمة  التدريبية  وامل�سادر  امل��واد  املجل�ض  ووفر 
التي من �ساأنها الإ�سهام يف اإثراء اأن�سطة القراءة 
التطبيقات  و  الأل���ع���اب  و  امل�����س��ورة  ال��ك��ت��ب  م��ث��ل 
ت��ط��وي��ر مهارات  الإل��ك��رتون��ي��ة ل���س��ت��خ��دام��ه��ا يف 
بامل�سادر  اأي�سا  امل��دار���ض  ت��زوي��د  ال��ق��راءة.ك��م��ا مت 
الأمور  لأولياء  املخ�س�سة  العمل  لور�ض  املائمة 

بهدف اإ�سراكهم يف العملية التعليمية لأبنائهم.

اختتام فعاليات ايام ال�سارقة 
الرتاثية يف مدينة خورفكان

 2000 كتاب مبيعات معر�ص الكتب 
املقروءة خالل �ساعتني باأبوظبي

ال��رتاث��ي��ة يف مدينة  ال�����س��ارق��ة  اي���ام  ف��ع��ال��ي��ات  الول  ام�����ض  م�����س��اء  اختتمت 
الرتاث  �سعار  اي��ام حتت  ا�ستمرت ثاثة  والتي   15 ال�  خورفكان يف دورتها 

مبنى ومعنى .
زهبة  والفقرات منها عر�ض  الفعاليات  العديد من  الخري  اليوم  وت�سمن 
الفعالية  فرتة  ط��وال  امل�سرح  فقرات  وتنوعت  ال�سعبية..  والفرق  العرو�ض 
بني العرو�ض الفنية الرتاثية من الأغاين والرق�سات والأهازيج ال�سعبية 

اإ�سافة اإىل الق�سائد ال�سعرية.
علمنا  �سارية  بعنوان  فنية  فقرة  العا�ض  اب��ي  بنت  امامة  مدر�سة  وقدمت 

�سجايا  التي قدمتها  ال�سعبية  اللعاب  امل�سري وفقرة  الفلكلور  اىل  ا�سافة 
فتيات ال�سارقة وم�سابقة املندو�ض قدمها فريق مواليف وم�سابقة العرو�ض 
الرتاثية اجمل زي تراثي التي نالت ا�ستح�سان اجلمهور ا�سافة اىل فن الليوا 

والفلكلور الردين وفقرة اخلراريف قدمها مركز التنمية الجتماعية.
البلدي يف  املجل�ض  النقبي رئي�ض  ال�سم  �سعادة عبداهلل  ح�سر حفل اخلتام 
بلدية  مدير  القا�سي  فوزية  املهند�سة  و�سعادة  املجل�ض  واع�ساء  خورفكان 
خ��ورف��ك��ان وع���دد م��ن م����دراء ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة وع���دد ك��ب��ري م��ن ال���زوار 

واملهتمني بالرتاث واهايل مدينة خورفكان.

اأول  2000 كتاب خ��ال  اأب��وظ��ب��ي ع��ن بيع  العاملي  ال��ت��ج��اري  امل��رك��ز  اأع��ل��ن 
�ساعتني من معر�ض الكتب املقروءة والذي ا�ستمرت فعالياته خال عطلة 

نهاية الأ�سبوع .
تقرون؟  تبون  ملباردة  بيعها  التي مت  الكتب  ب��اإي��رادات جميع  التربع  و�سيتم 
التي تربع  الكتب  بيع جميع  املعر�ض  الأول من  اليوم  �سهد  اخلريية حيث 

بها �سكان اأبوظبي .
وقدم املركز التجاري العاملي اأبوظبي بالتعاون مع مبادرة ال�سيخة �سما بنت 
فريدة  جتربة   - عربي  بيت  و  ت��ق��رون؟  تبون  نهيان  اآل  خليفة  بن  �سلطان 

تعليمية  بفعاليات  ا�ستمتعوا  الذين  القراءة  وحمبي  لاأطفال  نوعها  من 
وترفيهية بالإ�سافة اإىل منحهم الفر�سة للم�ساهمة يف حملة اإن�سانية تخدم 
لدولة  عام اخلري  مبادرة  لدعم  املركز  اإط��ار جهود  يف  ذلك  وياأتي  املجتمع 

الإمارات .
ويعك�ض هذا النجاح ملعر�ض الكتب املقروءة التفاعل الإيجابي الذي يبديه 
املجتمع مع املبادرات الأدبية كما ي�سلط ال�سوء على اأهمية عقد املزيد من 
الفعاليات املماثلة التي تقدم للمجتمع جتربة ذات اأبعاد تعليمية، وترفيهية 

واإن�سانية.
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•• ال�شارقة-الفجر:

ت�ست�سيف الدورة التا�سعة من مهرجان ال�سارقة 
ال�سارقة  هيئة  تنظمه  ال��ذي   ، للطفل  القرائي 
للكتاب، من 19-29 اأبريل 2017، يف مركز 
اإك�����س��ب��و ال�����س��ارق��ة، ك��وك��ب��ة م��ن اأ���س��ه��ر املوؤلفني 

العامليني، من قارات العامل اخلم�ض.
الكاتبة  العامليني،  ال�سيوف  قائمة  وتت�سمن 

اليافعني احلا�سلة  غايل فورمان، موؤلفة كتب 
الأدب���ي���ة، واحلائزة  ال��ع��دي��د م��ن اجل��وائ��ز  على 
ح�سب  كاأكرث موؤلفة مبيعاً  الأوىل  املرتبة  على 
ت�سنيف جملة نيويورك تاميز، والكاتب كوامي 
واأحد  ل��اأط��ف��ال،  ك��ت��اب��اً   24 م��وؤل��ف  األك�سندر، 
املجلة،  ت�سنيف  ح�سب  مبيعاً  الأك��رث  املوؤلفني 
ب�سل�سلته  ا�سُتهر  ال��ذي  ب��ول،  ك��ورك��ي  وال��ر���س��ام 
الن�سخ،  مايني  منها  بيع  التي  ال�ساحرة  ويني 

وال��ك��ات��ب��ت��ني اآمي�����ي ب���ل���وم وك���اث���ري���ن ران���دي���ل، 
موؤلفتي كتب الأطفال الأمريكيتني احلائزتني 

على جوائز اأدبية عدة.
ال�����س��ي��وف جم��م��وع��ة من  ق��ائ��م��ة  ك��م��ا تت�سمن 
ومنهم،  واليافعني  الأطفال  كتب  موؤلفي  اأب��رز 
املتحدة،  اململكة  م��ن  �سيغال،  جو�سوا  ال�ساعر 
والكاتبة  اجل��وائ��ز،  م��ن  جمموعة  على  احل��ائ��ز 
واملحررة الرتكية �سيغدمي كابانغي، التي تركز 
واجلمال،  الطبيعة  ت�سوير  على  ق�س�سها  يف 
ومن الهند كٌل من اأنو�سكا رافي�سانكار، و�سوبها 
فيزواناث )ال�سريك املوؤ�س�ض حلكايات كارادي(، 

ونانديني نايار، وني�سيتا باياين،
 وم���ن امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، وال��ك��ات��ب اآن����دي �سيد، 
اأكرث  اأّل���ف  ال��ذي  بالفكاهة  املتخ�س�ض  امل��وؤل��ف 
من 20 كتاباً، وموؤلفة كتب الأطفال واليافعني 
عائلتي  ب�سل�سلة  ا�ستهرت  التي  هيغينز،  كري�ض 

امل�سحكة .
وت�سمل قائمة ال�سيوف الكاتبة �سامان �سام�سي، 
ال�سرياميك،  وف��ن��ان��ة  الأط���ف���ال  ك��ت��ب  م��وؤل��ف��ة 
موؤلفة  اهلل،  منة  فوزية  الباك�ستانية  والكاتبة 
كتاب �سلوات �ساداكو الفائز بجائزة هريو�سيما 
وامل�سور  وامل���وؤل���ف   ، ال�����س��ام  لتعليم  �سيتيزن 
موؤلف  تيجيدو،  جومايك  والكاتب  واملعماري 
ك��ت��ب الأط���ف���ال الأك����رث م��ب��ي��ع��اً، وم���ن الفلبني 

والكاتب  بابا،  توبايا�ض  ماي  والر�سامة  الكاتبة 
لوي�ض بي غامتايتان.

وت�����س��ك��ل م�����س��ارك��ة ال�����س��ي��وف ف��ر���س��ة لاطاع 
تنمية  يف  وخرباتهم  الكتابة،  يف  جتاربهم  على 
واملوؤلف  امل�سور  يتناول  الأطفال، حيث  مهارات 
جي�سون فورد من اململكة املتحدة، دور الكتاب يف 
تنمية اأذواق الأطفال وتطويرها، ويركز ب�سكل 
امل�سورة كوميك�ض والأبطال  الكتب  خا�ض على 
هادو،  �سوابنا  الكاتبة  تناق�ض  فيما  اخل��ارق��ني، 
جعل  ���س��ب��ل   ، دي���ف  احل��م��ام��ة  �سل�سلة  م��وؤل��ف��ة 
الرتاث  ودور  ل��اأط��ف��ال،  متعة  اأك���رث  ال���ق���راءة 
�سينا  ال��ر���س��ام��ة  ت��ع��ر���ض  فيما  ال��ط��ف��ل،  اأدب  يف 

دميب�سي اأهمية تنمية الإبداع لدى الأطفال.
لي�ساك،  فرانيه  الكاتبة  املهرجان  وي�ست�سيف 
املوؤلفة الأكرث مبيعاً والر�سامة التي ن�سرت اأكرث 
الأ�سرتايل  والكاتب  لاأطفال،  كتاباً   40 من 
داميان مورغان، الذي يجمع بني مهنة الكتابة 
وال�ساعرة  الكتب،  وب��ي��ع  والتعليم،  ل��اأط��ف��ال، 
الرو�سية لودميا �سوخو�ستافيت�ض، موؤلفة كتب 
ال��ع��دي��د م��ن اجلوائز،  الأط��ف��ال احل��ائ��زة على 
وامل�سهورة   ، ال��ع��ن��ي��دة  الأم����رية  ك��ت��اب  وم��وؤل��ف��ة 

مب�ساهمتها يف احلركة الأدبية الرو�سية.
واملحا�سر  املذيع  بريد،  مايكل  الكاتب  ويناق�ض 
بجامعة فاملوث يف اململكة املتحدة، مفهوم كتب 

الكاتبة  اأم��ا  ال�سرد،  وتاريخ  الواقعية،  الأطفال 
روزي ويلي�سلي من اململكة املتحدة، موؤلفة كتب 
القنفذ امل�ساعد ، و دب �سوء القمر ، ف�ستتناول 

الفن كو�سيلة للتوا�سل والكت�ساف.
وت��ت��وق��ف ال��ك��ات��ب��ة ال���رتك���ي���ة، م��اف��ي�����س��ي��ل ينري 
اأندر�سن  كري�ستيان  ه��ان��ز  جل��ائ��زة  امل��رت���س��ح��ة 
يف  الرتكي  الطفل  اأدب  ح�سور  عند   ،  2018
الكندية  الكاتبة  تناق�ض  فيما  ال��ع��امل،  ثقافات 

ة احلائزة على  فريونيكا ت�سارلز، املوؤلفة والقا�سّ
لكتابة  املتغرية  الطبيعة  اجلوائز،  من  العديد 

ورواية ق�س�ض الأطفال يف الع�سر الرقمي.
القرائي  ال�سارقة  مهرجان  ا�ست�سافة  وت��اأت��ي 
روؤيته  اإط��ار  الكتاب، يف  العدد من  للطفل لهذا 
وت�سجيع  وتطويرها،  ال��ق��راءة،  لدعم  ور�سالته 
اأدبية  الأط����ف����ال ع��ل��ي��ه��ا، ع���رب ت��ق��دمي جت����ارب 

واإبداعية من خمتلف ثقافات العامل. 
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حديقة الق�سر الأمرباطوري مزار يومي يق�سده اليابانيون والأجانب
•• اليابان - طوكيو : حممد جاهني 

ت�شوير : طالل بريقدار

حمطتنا  كانت  اليابانية  العا�سمة  طوكيو"   "
اليابان  م��رك��ز  نظمها  ال��ت��ي  ال���زي���ارة  يف  ال��ث��ال��ث��ة 
�سباح  يف  كيوتو  مدينة  نغادر  اأن  وعلينا  ال��دويل 
اليوم الثالث فكان من املهم اأن نودع هذه املدينة 
اخليزران  غابات  من  يتخذ  ال��ذي  املنتجع  وه��ذا 
م��ك��ان��ا ل��ه وي�����س��م��ى " اأرا���س��ي��ي��ام��ا " ب��ج��ول��ة على 
ت�ستمر  مل  ل��ل��ف��ن��دق  جم������اورة  ب���ح���رية  ���س��ف��اف 
ك��ث��ريا ل��ي��اأت��ي م��وع��د ال��ب��ا���ض ال���ذي ���س��وف يقلنا 
هذه  ويف  طوكيو  اىل  املتجه  القطار  حمطة  اىل 
امل��ح��ط��ة ال��ت��ي حت��ول��ت اىل م��رك��ز جت���اري �سخم 
مل تتوقف حركة امل�سافرين والقادمني اإل اأن كل 
واحد يعرف اجتاهه والطريق الذى ي�سلكه دون 
اأن يعيق الآخر – وبني احلني والآخر ن�سمع من 
ي�سبه كثريا ما  "مكرب" لل�سوت  بوا�سطة  ينادي 
هو موجود يف املطارات ليتدخل مرافقنا الياباين 
ال���ذي �سوف  ال��ق��ط��ار  م�سريا اىل م��وع��د و���س��ول 
فى  حقائبه  وا�سعا  مكانه  منا  ك��ل  لياأخذ  يقلنا 
بداية  مع  رحلتنا  لتبداأ  لها  املخ�س�سة  الأم��اك��ن 
ما  اإ�ستغرقت  وال��ت��ي  طوكيو  اىل  متجهة  ال��ي��وم 

يقرب من �ساعة واأربعون دقيقة .
 ويف هذه الرحلة حاولنا اأن نتعرف على ما يحيط 
بنا من خال نوافذ القطار لنجد منازل متجاورة 
ل تتجاوز الدور الواحد وقد بنيت ب�سكل هرمي 
املت�ساقطة  ال��ث��ل��وج  م��ن  التخل�ض  ع��ل��ى  ي�����س��اع��د 
املنازل  اأن هذه  اىل  ا�سافة  ال�ستاء  ف��رتات  خال 
ت�ستهر  التي  ب��ال��زلزل  كثريا  تتاأثر  ل  ال�سغرية 
اأن  الياباين  اليابان وقد عرفنا من مرافقنا  بها 
العاملني  باملزارعني وكذلك  البيوت خا�سة  هذه 

يف امل�سانع القريبة .
اأنف�سنا على  امل�ساهدات وجدنا  ه��ذه  خ��ال  وم��ن 
على مقربة من جبل فوجي امل�سجل فى الرتاث 
العاملي ورمبا هذا القرب الذي لحظناه ليام�ض 
اىل  ي�سل  ال��ذي  ارت��ف��اع اجلبل  اىل  يعود  الب�سر 
 - م��رتا  و�سبعون  و���س��ت  و�سبعمائة  اآلف  ث��اث��ة 
ال���ذي كان  ال��ي��اب��اين  وه��ن��ا �سمعنا م��ن م��راف��ق��ن��ا 
يحر�ض دائما على تزويدنا باملعلومات التي يرى 
يعد  ه��ذا اجلبل  اأن  ليوؤكد   - اليها  اأننا يف حاجة 
اأعلى جبل فى اليابان خا�سة اإذا علمنا اأن �ستون 
يف املائة من م�ساحة اليابان هي من اجلبال التي 

مت ت�سخريها ل�سالح الإن�سان الياباين .
اإ�سافة اىل اأن جبل فوجي ي�سكل رمزا لليابنيني 
ال��ك��ث��ريون اىل  ب��ع��ي��د - ح��ي��ث ي�سعى  م��ن��ذ زم���ن 
امل�سموح  الفرتة  وه��ي  ال�سيف  ف��رتات  يف  ت�سلقه 
الهواية  بالت�سلق حيث مت تزويد ع�ساق هذه  بها 
والثاين  للمبتدئني  اأحدهما  للت�سلق  بطريقان 
ل��اأك��رث م��ه��ارة وخ���ربة يف ت�سلق ه��ذا ال��ن��وع من 

اجلبال.
بع�ض  ن�سرتجع  كنا  طوكيو  اىل  الرحلة  وط��وال 
الروايات التي تروى عن هذا اجلبل الذي ا�سبح 
ليكون  وغريهم  اليابانيني  من  للكثريين  م��زارا 
مق�سدا �سياحيا هاما .. وفجاأة اأعلن عن و�سلونا 
اىل حمطة " �سنجواوا" بالعا�سمة طوكيو وكان 
علينا اأخذ حقائبنا - وكنا نعلم م�سبقا اأننا �سوف 
ن�سري على الأقدام ملدة ل تتجاوز الدقائق الع�سر 
و�سول اىل فندق الربن�ض يف منطقة تكناوا والذي 
اتخذ مكانه على مرتفع مهدت له الطرق ال اأنه 
كان علينا اأن نقاوم اجلاذبية و�سول اىل الفندق 

ليتناف�ض  جت��رب��ة  وك��ان��ت  ك��ث��ريا  يبعد  مل  ال���ذي 
امل�سور  اأن  ال  الو�سول  اأ�سرع يف  منا  اأى  اجلمبع 
املرافق كانت حمولته م�ساعفة نظرا للكامريات 
ال�سخ�سية  اأغ��را���س��ه  اىل  اإ���س��اف��ة  ت��راف��ق��ه  ال��ت��ي 

لي�سل اجلميع يف مدة اأقل من الع�سر دقائق 
علينا  ك��ان  ال��غ��داء  عقب  ق�سرية  ا�سرتاحة  وبعد 
امل���غ���ادرة ع��ن ط��ري��ق امل����رتو و���س��ول اىل حمطة 
ي��و���س��ن��وي��ا ل���زي���ارة ج��ام��ع��ة ���س��وف��ي��ا ول��ق��اء فريق 
للتدريب  الذين قدمو  زايد  من طالبات جامعة 
وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ب��ع�����ض امل��وؤ���س�����س��ات ال��ع��ل��م��ي��ة ويف 
اأحد  م��ن  عرفنا  التي  �سوفيا  جامعة  مقدمتها 
يف  طوكيو  العا�سمة  يف  اأن�سئت  اأن��ه��ا  م�سئوليها 
عام 1913 كمدر�سة م�سيحية على اأيدي فريق 

املاين قدم لهذا الغر�ض.
اإل اأن اجلامعة تو�سعت حتى اأنها تقدم مناهجها 
الدرا�سية باللغة الأجنليزية منذ اأكرث من �ستني 
دول  الفى طالب من  عاما وهناك ما يقرب من 
ال��ع��امل ي��در���س��ون يف ه���ذه اجل��ام��ع��ة يف جمالت 
والكهربائية  امليكانيكية  ال��ه��ن��د���س��ة  م��ن��ه��ا  ع���دة 
والريا�سيات  ال��ك��ي��م��ي��اء  وع���ل���وم  والل��ك��رتون��ي��ة 
وال��ق��ان��ون وغ��ريه��ا م��ن ال��ع��ل��وم ل��ي��ك��ون م��ن بني 

الدار�سني طاب من دول اخلليج العربي.
عليها  ال���ق���ائ���م���ون  ح���ر����ض  اجل���ام���ع���ة  ه����ذه  ويف 
مطعم  بافتتاح  اجلديدة  جتربتهم  على  تعريفنا 
الأ�سامية وقد  ال�سريعة  الوجبات وفق  لتقدمي 
�سمي مطعم "احلال " بهدف ت�سجيع الطاب 

اخلليجني على الدرا�سة .
وطوال هذه اجلولة التي امتدت اىل ما يقرب من 
ت�سعني دقيقة كان لنا لقاء مع طلبة جامعة زايد 

�سعادة  اليابان   لدى  الإماراتي  ال�سفري  بح�سور 
خالد العامري ليمتد احلوار الذي تخللته دعوة 
على الع�ساء ويف هذه اجلل�سة عرفنا ان الدار�سون 
من اأبناء الإمارات يف تزايد باجلامعات اليابانية 
للتخ�س�ض يف جميع املجالت ومنها التخ�س�سات 

الدقيقة .
وعقب هذه اجلولة كان علينا اأن ن�ستعد يف اليوم 
النا�سئة  للعلوم  الوطني  املتحف  ل��زي��ارة  ال��ت��ايل 
وقد  عاماً  ع�سر  �ستة  منذ  اأن�سئ  ال��ذي  والأبتكار 
اأق���ي���م ل���ه م��ب��ن��ى ���س��خ��م خ��ا���ض ب���ه يف م��ن��ط��ق��ة " 
اأودايبا " وقد مت اإعداد املبنى ليكون �سالة عر�ض 
متكاملة تتحرك عربها من خال طريق ممتد 
الأر�سية  للكرة  جم�سم  يتو�سطه  ط��واب��ق  ل��ع��دة 
مت�سلة ب�سبكة معلومات لتخربك فى كل حلظة 
بحالة الطق�ض يف دول العامل – اإ�سافة اإىل التنبوؤ 

بحركة الزلزل .
ال��ذي يهتم به  ومل يكن ه��ذا ه��و الأم���ر الوحيد 
هذا املتحف املتفرد – بل – كان هناك الروبوت 
ASIMO اأ�سيمو  ليتجمع الكثريون حوله يف 
على  التعرف  يف  منهم  رغبة  دائ��ري��ة  �سبه  حلقة 
مهاراته لتوجه اليه الأ�سئلة ويجيب عليها بدقة 
دخ��ل يف مباراة  بل  ه��ذا فقط  يكن  متناهية ومل 
تخطاأ  مل  التي  الأه���داف  لت�سويب  ال��ق��دم  لكرة 
وعلينا  ح�سر  من  كل  باإعجاب  النهاية  يف  ليفوز 
اأن نتذكر اأن هذا الروبوت هو من اأدار حوارا مع 

الرئي�ض الأمريكي ال�سابق اأوباما.
متعدد  امل��ت��ح��ف  م��ع مقتنيات  ن��ت��وا���س��ل  وم��ازل��ن��ا 
�سكل  اأخ��ر يف  لنجد من��وذج��ا  املفتوحة  ال��ط��واب��ق 
لهم  وت�سوب  احل�سور  اأ�سئلة  على  جتيب  �سيدة 

الأخ��ط��اء – وف��ى اإ���س��ارة م��ن مرافقنا م��ن داخل 
املتحف – اأكدت على اأن املتحف ي�ستعر�ض رحات 
�سافر اىل  اأول من  لتكون  ب��داأت  اأن  الف�ساء منذ 
الف�ساء فى املركبة الرو�سية هي الكلبة " ليكا " 
املا�سي  القرن  �ستينات  هذا يف  وك��ان  تتذكروا  لو 
�سوفييتي  ف�ساء  رائد  اأول  بعدها  من  – لياأتي 
املتحف  داخ��ل  الف�ساء  رح��ات  ومتتد  جاجارين 
ال��ك��ث��ريون حول  اىل وق��ت��ن��ا ه���ذا .. ك��م��ا جت��م��ع 
اأحدث اجلراحات باأ�سخدام الروبوت ليتعرف كل 
التي  الدقة  على مدى  امل�ساهدة  هذه  من ح�سر 
ال��روب��وت يف اجل��راح��ات الدقيقة  يتميز بها ه��ذا 
التي كان من  .. وا�ستمرت هذه اجلولة  واملعقدة 
ال�سروري اأن ت�ساحبها اأماكن لاإ�سرتاحة نظرا 
مرافقنا  لتحر�ض  املتحف  داخ��ل  الرحلة  لطول 
على تقدمي كتيبات و�سهادة لكل واحد منا ت�سري 
اأهم  م��ن  ي��ع��د  متحف  داخ���ل  ب��رح��ل��ة  قيامنا  اىل 
امل��ت��اح��ف احل��دي��ث��ة ال��ت��ي ت��زخ��ر بها ال��ي��اب��ان بعد 
التفوق ال��ذى اأح��رزت��ه فى ه��ذه امل��ج��الت خا�سة 

الروبوت.
مل ت��ت��وق��ف ج��ولت��ن��ا يف ط��وك��ي��و ع��ن��د ه���ذا احلد 
وكان علينا اأن نزور حدائق الق�سر الأمرباطوري 
قيل  اىل حمطة طوكيو  و���س��وًل  امل��رتو  لن�ستقل 
لنا اأنها اأكرب حمطة مرتو فى العامل وقد بنيت 
على الطراز املعماري املعمول به يف النم�سا لت�سكل 
واأ�سقفها  جدرانها  زينت  معمارية  حتفة  وحدها 
بلوحات جعلتنا نتوقف عندها كثريا ، لنخرج من 
يف  لن�سل  ممتد  مت�سع  �سارع  اىل  الرئي�سي  بابها 
الأمرباطوري لنجد  الق�سر  النهاية اىل حدائق 
التذكارية  ال�����س��ور  اأخ����ذ  يف  ي��ت�����س��اب��ق��ون  زواره�����ا 
حتيط  التي  البحرية  حميط  يف  خا�سة 
اأن��واع البط  بالق�سر لت�سبح بها 
احل�سور  تاأن�ض  التي  والأوز 

ي��ع��ك��ر ���س��ف��وه��ا وكان  اأو  ي��زع��ج��ه��ا  ول جت��د م��ن 
و�سول  احلديقة  داخل  جولتنا  نوا�سل  اأن  علينا 
�ساحبة  باملدينة  املمتدة  الرئي�سية  ال�سوارع  اىل 
وكرا�سي  ط���اولت  ن�سمة  مليون  ع�سر  اخلم�سة 
التجارية  باملحات  املليئ  ال�سارع  اأن هذا  لنعرف 
خم�س�ض فقط للم�ساة وراغبي الت�سوق وحر�سنا 
على اأن يكون لنا ن�سيب من هذه اجلولت لنجد 
اإحدى املولت وقد خ�س�ست م�ساحات كبرية منه 
لعر�ض  ات�ساعها  ق��در  على  جميعها  يكن  مل  ان 
يف  " لي�سعك  " ال�����س��ي��ك��ول  م��ن  خمتلفة  اأن�����واع 
حرية اأي الأنواع ميكن اأن تتذوقها .... لياأتي من 
بعدها موعد الغداء ليوؤكد معظمنا على �سرورة 
البحث عن مطعم يقدم الوجبات ال�سرقية التى 
– ومل ي�سعفنا يف  اأي��ام الرحلة  افتقدناها ط��وال 
لنجد    - الجتماعى  التو�سل  اأدوات  �سوى  ه��ذا 
منا  مقربة  على  يوجد  حيث  النهاية  يف  �سالتنا 

مطعم تركي يقدم الوجبات ال�سرقية .
ويف هذا املطعم رغم توا�سعه وجدنا ما نحتاجه 
مغادرتنا  وعند  عنها  نبحث  التي  الأطعمة  م��ن 
املطعم للتوجه اىل الت�سوق فجاأة هطلت الأمطار  
رمبا للمرة الأوىل منذ و�سولنا اىل اليابان، رغم 
اأي�سا  بل  الأم��ط��ار  بهطول  فقط  لي�ض  توقعاتنا 
ت�ساقط الثلوج لكنه مل يحدث وعلى الفور وجدنا 
متعددة  مظاتهم  �سرعت  وق��د  حولنا  م��ن  ك��ل 
الأل��وان ، لي�سعفنا مرافقنا تاكاو ب�سراء مظات 
لنوا�سل جولتنا وكان علينا قبل دخولنا  بعددنا 
اأي حمل اأن ن�سع املظلة فى املكان املخ�س�ض لها 
حتى اأننا وجدنا يف الفندق الذي نقيم به – مكان 
خ�س�ض  الرئي�سي  املدخل  من  بالقرب  خم�س�ض 
برقم  عليها  ويغلق  مظلته  كل  لي�سع  للمظات 
���س��ري ل ي��ع��رف��ه ال ه��و ح��ت��ى اأن��ن��ا اأط��ل��ق��ن��ا عليه 
الذي  ال�سيارات  بباركن  �سبيه  للمظات  باركن 

اأن تغادر ب�سيارتك ال  تدخله برقم ول ت�ستطيع 
بعد ت�سديد التعريفة املحددة لتجد الأ�سارة التي 
ت�سمح لك باملغادرة وكلها ب�سكل اأتوماتيكي بدون 

تدخل الأيدي الب�سرية.
علينا  ك��ان  وقتا  ا�سغرقت  التي  اجلولة  ه��ذه  بعد 
الراحة  م��ن  ق�سطا  لأخ���ذ  ال��ف��ن��دق  اىل  ال��ت��وج��ه 
دعوة  تت�سمن  والتي  امل�سائية  للجولة  اإ�ستعداداً 
على الع�ساء لنجد اأحد الزماء يعلن عن مفاجئة 
وهو وجود مطعم م�سري يقدم الوجبات ال�سعبيه 
اأنها  ظننا  البداية  يف  طوكيو  العا�سمة  و�سط  يف 
مزحة  وكان علينا اأن نتوجه باأ�ستخدام التاك�سي 
يف جمموعتني  فقط علينا اأن نطلع ال�سائق على 
العنوان الذي نق�سده باللغة اليابنية من خال 
ر�سالة مدونة على هواتفنا – لنجد اأنف�سنا وبعد 
باب وقد  اأم��ام مبنى �سخم عليه  ع�سرون دقيقة 
حتى  ك��ام��ل  ب�سكل  ال��ف��رع��ون��ي��ة  ب���الأح���رف  نق�ض 
ر�سيد  م��ن حجر  ل��وح��ة طبعت  اأن���ه  تت�سور  اأن���ك 
الذي اكت�سفه العامل الفرن�سى �سامبيليون وفور 
ويف  املكان  تت�سدر  نفرتيتي  �سورة  جتد  دخولك 
كل جنبات املطعم مقتنيات خان اخلليلي - وهنا 
يف  يقيم  م�سري  الفكرة  ه��ذه  �ساحب  اأن  عرفنا 
واأكرب  يابنية  وت���زوج  عاما  ثاثني  منذ  اليابان 
اأب��ن��ائ��ه رمب���ا جت����اوز اخل��م�����س��ة وال��ع�����س��رون عاماً 
ي�ستقبل زوار املكان وعندما �ساألناه عن ا�سمه وهو 
ل يجيد ال اليابنبة عرفنا اأن ا�سمه " اأ�سامة " وهو 
ا�سم عربي حر�ض والده على اأن يكون هو الأ�سم 
���س��ه��ادة م��ي��اده كما وج��دن��ا القائمني  امل���دون يف 
الك�سري  وم��ن��ه��ا  ال�سعبية  الأك����ات  اع����داد  ع��ل��ى 
من  قدموا  امل�سريني  من  هم  والفافل  والفول 
اأن يقدموا هذه الوجبات بطريقة تقليدية  اأجل 
الفارقة يف  العامة  الروبوتات هي  تكون  بلد  يف 

حياتهم .
و�سط كل هذا كان علينا اأن ن�ستعد يف اليوم التايل 
وهو اليوم الأخري يف رحلتنا التي امتدت لثمانية 
بزيارة  ب����داأت  العا�سمة  ط��وك��ي��و  يف  جل��ول��ة  اأي����ام 
وهي  بال�سعبية  عليها  يطلق  اأن  ميكن  لأ���س��واق 
ي��ت��ج��اوز ك��ل منها اخلم�سة  دك��اك��ني م��رتا���س��ة ل 
ب�سكل يجذب  �سلعتها  اأنها تقدم  ال  اأمتار مربعة 
ع�ساق هذا املكان الذي تت�سف �سوارعه بالنظافة 
رغم الأع��داد الكثرية التي رمبا تكتظ بها هذه 

ينادي  م��ن  ت�سمع  اأن���ك  الأم��ك��ن��ة حتى 
جذب  يف  منه  رغبة  �سلعته  على 

املت�سوقني  م����ن  ع�����دد  اأك������رب 
يف  ج���م���ي���ع���ا  ل����ي���������س����ل����وا   ..
�سخم  معبد  اىل  ال��ن��ه��اي��ة 

اقرتبنا  ع��ن��دم��ا  ع��رف��ن��ا 
م��ن��ه اأن����ه ل���ب���وذا  لنجد 

ي���ح���ر����س���ون على  م����ن 
الباب  ع��ن��د  ال��ت��واج��د 
ليغادر  له  الرئي�سي 
ي���������وؤدي  اأن  ب�����ع�����د 
طقو�سه التي ورثها 
منه  مقربة  وعلى   ،
مبخرة  ه��ن��اك  ك���ان 

اأعدت لي�سع  �سخمة 
البخور  ق��ادم  ك��ل  فيها 
هذه  يف  ت���ق���دم  ال���ت���ي 

املنا�سبات.    

املتحف ال�طني والروب�تات ورحالت الف�شاء عالمة فارقة تنفرد بها العا�شمة
جم�شم للكرة الأر�شية للتنب�ؤ بحالة الطق�ش وحركة الزلزل حلظة بلحظة

الروب�ت " اأ�شيم�" يناف�ش لعبي كرة القدم يف ت�ش�يب الأهداف 
امللكة الفرع�نية "نفرتيتي" تقيم و�شط العا�شمة ط�كي� لتختار "الهريوغل�فية" عن�انا لها
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قلة  �سرب املاء ُتفاقم متاعب 
�سعف املثانة

حذرت اجلمعية الأملانية مل�ساعدة كبار ال�سن، من قلة �سرب املاء التي توؤدي 
اإىل ُتفاقم متاعب �سعف املثانة، موؤكدة اأنه لتجنب ذلك، يجب �سرب كمية 

ترتاوح بني لرت ون�سف ولرتين من املاء يومياً.
ب�سكل  املثانة  يهّيج  للغاية، ما  البول ي�سري مركزاً  اأن  الرابطة،  واأو�سحت 
اإ�سايف، ومن ثم يتعني على املر�سى الذهاب اإىل املرحا�ض ب�سكل اأكرث من 

ذي قبل.

نغزات القلب والوخزات 
ال�سدرية.. الأ�سباب والعالج

ب�سفة  والقلب  عامة  ب�سفة  البدن  اإره��اق  اليومية  احلياة  �سغوط  ُت�سبب 
والتي  ال�سدرية  وال��وخ��زات  النغزات  ببع�ض  البع�ض  ي�سعر  وق��د  خا�سة، 

تتكرر على فرتات، والتي حتدث ب�سورة مفاجئة وت�ستمر عدة ثواٍن.
حال  ويف  ال��ن��غ��زات  تلك  اأ���س��ب��اب  معرفة  باأهمية  ال�سحة  خ���رباء  وين�سح 
احلقيقي  ال�سبب  ملعرفة  املعالج  الطبيب  ا�ست�سارة  يف�سل  بكرثة  تكرارها 

وو�سف الدواء الازم اإن تطلب الأمر ذلك.
الأغ�سية   – الع�سلة   – ال�سمامات   – )ال�����س��راي��ني  م��ن  القلب  وي��ت��ك��ون 
اخلارجية(، ونغزات القلب هي اأمل حاد ميكن ال�سعور به ملدة عدة ثواٍنِ ول 
ي�ستمر اأكرث من ذلك، وتختلف �سدته ح�سب عدم و�سول كمية الأك�سجني 

غري املتدفق اإىل القلب، وتختلف من ج�سم �سخ�ض ل�سخ�ض اآخر.
ب�سبب  وه���ذا  الن�ساء،  وخ�سو�ساً  ال�سباب  ه��م  اإ���س��اب��ة  ال��ف��ئ��ات  اأك���رث  وم��ن 
التغريات الهرمونية، وهناك الكثري من اأ�سباب نغزات القلب منها املر�سية 

ومنها التي حتدث ب�سبب مواقف احلياة.
القلب،  �سمام  يف  وارت��خ��اء  ال�����س��راي��ني،  انقبا�ض  املر�سية  الأ���س��ب��اب  وم��ن 
وا�سطراب  الأك�����س��ج��ني،  و���س��ول  نق�ض  ب�سبب  ال��ق��ل��ب  دق���ات  وا���س��ط��راب 
الهرمونات، ويحدث هذا النوع كثرياً للن�ساء ب�سبب هرمون الأ�سرتويجن، 
وكذلك نق�ض يف الرتوية، وهي تعني نق�ض و�سول الأك�سجني اإىل الأن�سجة، 

مما يقلل من تدفق الدم اإىل اجل�سم وع�سلة القلب.

عالج نغزات القلب
القيام  ال��رج��ل،  اأو  امل����راأة  عند  ���س��واء  القلب  ن��غ��زات  اأ���س��ب��اب  على  للق�ساء 

بالتايل:
-البعد عن ال�سد الع�سبي واملواقف ال�ساغطة، كل النا�ض معر�سني لهذا 
النوع ولكن التحكم فيه هو اخليار الأمثل للوقاية من اأحد اأ�سباب نغزات 

القلب.
يف  للن�ساء  بالن�سبة  خ�سو�ساً  املعدة  اآلم  يف  للتحكم  مهم  ال�سليم  -الغذاء 
الدورة  التي تقلل من تن�سيط  امل��واد  فرتات احلي�ض، والبتعاد عن تناول 

الدموية يف اجل�سم يف هذه الفرتة.
-البتعاد عن الأطعمة التي تزيد من تهيج القولون الع�سبي.

واإ�سافة احلبهان  املريمية،  �ساي  اإع��داد  الأع�ساب مفيد جداً، مثل  -تناول 
اإىل الأطعمة دون اإفراط مهم ل�سحة القلب.

الر�شا�ش؟ واقالم  الملا�ش  بني  امل�شرتك  العامل  • ما 
ال��ك��رب��ون ه��و ق����وام الأمل���ا����ض وه���و ق����وام امل����ادة ال��ت��ي ت��ك��ت��ب ب��ه��ا اأقام 

الر�سا�ض
القريوان؟ يف  الأ�شنام  معركة  يف  امل�شلمني  • قائد 

حنظلة بن �سفوان
الع�شى؟ لقب  عليهم  اطلق  الذين  ال�شعراء  عدد  • كم 

22
ا�شا�شا  يتك�ن  اله�ائية  للق�شبة  ال�شا�شي  الهيكل   •
ت�شل  لكي  بالق�شبة  حتيط  حلقية  غ�شاريف  م��ن 
حتيط  ل  الغ�شاريف  حلقات  لكن  دائ��م��ا  مفت�حة 
يك�ن  ف��اأي��ن  الكامل  مبحيطها  اله�ائية  بالق�شبة 

النق�ش يف الغ�شاريف؟
يف اجلزء اخللفي من الق�سبة الهوائية

الثديية احليوانات  اأذكى  هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 
مرة  24 التاريخ  مدى  على  احتلت  القد�ض  ان  تعلم  • هل 

ج�سر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 اإىل  تاريخه  يعود  العامل  يف  ج�سر  اقدم  اأن  تعلم  • هل 
حجري فوق نهر ملي�ض يف تركيا 

 4.5 مبقدار  البحر  �سطح  م�ستوى  عن  تنخف�ض  منطقة  يف  يقع  بهولندا  بروتدام  مطار  اأن  تعلم  • هل 
مرت 

ميل  مليون   93 حوايل  تبعد  و  ال�سم�ض  هي  الأر�ض  اإىل  جنم  اأقرب  اأن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�سان  جلد  �سمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�سان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء 

جفون العينني
�سنة ثاثني  املتو�سط  يف  يتجاوز  ل  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 
املر�ض ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  الن�سور  اأن  تعلم  • هل 

عازف املزمار
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املاء بالليم�ن
درا����س���ات علمية  ذك���رت 
الأطباء  م��ن  ملجموعة 
�سرب  اأن  واخل���������رباء، 
“�سرائح  امل��اء مع قطع 
ُيعد  يومياً  “الليمون 
و�سفة �سحية للحفاظ 
ا���س��ت��ق��رار اجل�سم  ع��ل��ى 

وتوازن وظائفه.
املاء  ���س��رب  اإن  وق��ال��وا: 
الليمون  ����س���رائ���ح  م���ع 
ُيطّهر  ي��وم��ي��ة  ب�����س��ف��ة 
امليكروبات  من  اجل�سم 
وي���������زي���������ل ال�����������س�����م�����وم 
اله�سم  ع��ل��ى  وي�����س��اع��د 
وُيخّفف احلرقة ويقلل 
اأن �سرب  اللتهاب، كما 

املاء والليمون ُيرّطب ب�سرة الإن�سان، ويجعلها ناعمة ويحميها ب�سكل كبري 
من الرتهات والبثور وحب ال�سباب، بح�سب “�سكاي نيوز”.

حتى  طويلة  ل�ساعات  يكون  اأن  بال�سرورة  لي�ض  ال��ن��وم 
اأقل من  اأن تنام ملدة  ي�سبح جيدا و�سحيا، لكن ميكنك 
واأكرث،  الوقت  نف�ض  مميزات  على  وحت�سل  �ساعات   8
فالأمر كله يتعلق بكفاءة النوم الذى �ستح�سل عليه، فاإذا 
اتبعت بع�ض القواعد لنوم اأف�سل �ستح�سل على �ساعات 
اآث��ار جانبية وذلك وفقا ملا ذكره موقع  نوم قليلة بدون 

"livestrong" الطبى:
الذهاب  قبل  اإلكرتونية  ات�سال  و�سيلة  اأى  جتنب   1-

لل�سرير.
ال�سوء  لتمنع  الكمبيوتر  وكذلك  التليفزيون  اأغلق   2-
املنبعث منه للو�سول اإليك لأنه يوؤثر على املخ بطريقة 

�سيئة ت�سر بنومك.
على  احل�����س��ول  م���ن  مت��ك��ن��ك  ال��ري��ا���س��ة  مم��ار���س��ة   3-
اأف�سل لأنها توؤثر على هرموناتك اخلا�سة  �ساعات نوم 

بالراحة والتعافى.
القهوة  مثل  كافني  فيها  م�سروبات  اأى  تتناول  ل   4-
وال�ساى لأنه �سيمنعك من النوم فى وقت مبكر وب�سكل 

جيد.
النوم. قبل  دقيقة   30 ملدة  مت�سى   5-

الكربوهيدرات. وتناول  الكحول  تناول  جتنب   6-
منخف�سة. حرارتها  درجة  غرفة  فى  النوم   7-

متاما. وهادئة  مظلمة  الغرفة  تكون  اأن  يجب   8-

�ساعات  بها  تقلل  ب�سيطة  خطوات   8
نومك بدون اآثار جانبية

ا�شتعرا�ش �شّيق خالل انطالق الن�شخة الأوىل من �شباق ماراث�ن داكار.  )ا ف ب(

يف احدى الأ�ساطري ال�سينية يحكى ان �سبياً �سغرياً كان يهوى عزف املزمار وهو يرعى غنمه، فكان كلما مر 
مبكاناً زرع فيه البامبو قطع منه قطعه ت�سلح لعمل مزمار فاأ�سبح كي�سه ممتاأ مبقا�سات كثرية من املزامري 
يجل�ض بجوار غنمه وهى تاأكل فيعزف لها اعذب الأحل��ان وكان �سوت مزماره ي�سل مع الهواء اإىل كل مكان 
حوله فيطرب له من ي�سمعه وكان هناك ح�ساناً ع�سق �سوت مزماره واحلانه الرائعه الهادئه احلاملة فكان كلما 
�سمعه يقرتب منه ويقف من�ستاً مثله مثل ان�سان وهو يتمايل براأ�سه ويهز ذيله معجباً بتلك النغمات ويوماً 
بعد يوم ا�سبح الأثنان �سديقان رائعان يذهبا معاً وياأتيا معاً وا�سبح احل�سان اهورا كما ا�سماه ال�سبي ينام 
عنده بجوار بيته ول يرتكه ابداً حتى ا�سبح ال�سبي فتى رائعاً ميتطي ح�ساناً رائعاً ل مثيل له يناديه مبزماره 

ويحدثه مبزماره فيفهمه ب�سرعة. 
يف احد الأيام هجم على اململكة ال�سغرية اعداًء لها فاأخذوا الفتى من بني ا�سراهم والقوا به يف احدى اخليام 
و�سط ا�سرى كثريين خلف جبل �سغري خارج حدود اململكة فجل�سوا يتحدثون فيما يفعلون وكيف يهربون وعلى 
حني وجد الفتى بجواره عوداً من البامبو فاأخذه بني يديه وب�سرعه ال�سانع املاهر قطعه اإىل ثاث قطع و�سنع 
منه ثاث مزامري خباأ اثنان وام�سك الثالث يف يده واخذ يعزف عليه بهدوء ورقة متناهيه حتى قال احدهم: 
�سيجعل زماءه احلرا�ض  املو�سيقى  باأن �سوت  اح�ض احد احلرا�ض  املائكة تطري حولنا.. وعندما  باأن  اح�ض 

ينامون قام من فوره واخذ املزمار وذهب به بعيداً لكنه كان يريد ان يجربه ل ان يلقي به.
ليفك  وق��ام  ت�سلل  وب�سرعه  احل��را���ض  ال��ن��وم  وه���دوء حتى غ�سي  برقة  وت��اب��ع عزفه  غ��ريه  وام�سك  الفتى  ع��اد 
اإىل اجلبل ال�سغري فوقف يعزف من فوقه ينادي  اإىل خ��ارج اخليمة ليهربوا بكل قوه  قيود زم��اءه وهربوا 
على ح�سانه وعندما و�سلت اأحلانه اإىل اذان احل�سان )اه��وارا( ا�سرع بدق اقدامه يف الأر�ض وكان من حوله 
يعرفونه ف�سرخ احدهم عرف )اهوارا( مكان الأ�سرى هيا لننقذهم ومن فورهم �سابقوا الريح على خيولهم 
حتى و�سولوا اجلبل يف الوقت املنا�سب وكان الفتى قد ام�سك باملزمار الثالث الأعلى �سوتاً يعزف به من بعيد 
لي�سمعه احلرا�ض ويظلوا يف نوم احلاملني وعندما و�سل ا�سدقاءه كانت قواه قد انهارت فرمى بنف�سه على ظهر 
ح�سانه وراح يف نوم عميق وهو ما يزال مي�سك يف يده املزمار والن عندما تذهب هناك �ستجد على مدخل 

اململكة متثاًل لفتى ميتطي ح�ساناً ويف يده مزمار.


