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حا�شة ال�شم مرتبطة بخطر املوت

كثرياً ما يعتمد الباحثون يف جمال الطب على الدرا�صات الإح�صائية. 
اأن  �صتوكهومل  باحثون يف جامعة  اأجراها  درا�صة  ك�صفت  ال�صويد  ويف 
فقدان حا�صة ال�صم يف بع�ض احلالت ميكن اأن يكون اإ�صارة حتذير من 
املوت! وفقاً لدرا�صة حديثة ن�صرها موقع �صحيفة ديلي ميل هيلث ، 
 10 ال�صن قد ينبئ باملوت خالل  ال�صم لدى كبار  فاإن فقدان حا�صة 
�صنوات بعد فقدان احلا�صة. اإذ اأظهرت درا�صة اإح�صائية اأجريت على 
عاما،   90  40- بني  اأعمارهم  تراوحت  م�صارك   1800 يقارب  ما 
اأكرث  كانوا  ال��روائ��ح،  بتمييز  �صعوبة  واج��ه��وا  الذين  الأ�صخا�ض  اأن 
عر�صة من غريهم للموت خالل عقد من الزمن بعد اإ�صابتهم. غري 
بالإ�صابة  مرتبطة  لي�صت  النتائج  ه��ذه  اأن  اإىل  اأ���ص��اروا  الباحثني  اأن 
اأو  باركن�صون  اأو  األزهامير  ال�صم، مثل  ت�صبب فقدان حا�صة  باإمرا�ض 
غريها. واكت�صف الباحثون يف جامعة �صتوكهومل يف ال�صويد، ارتفاعا 
خلطر املوت املبكر لدى الأ�صخا�ض الذين �صجلوا نقاطا اأقل بالتعرف 

على روائح خمتلفة، عر�صت عليهم اأثناء الختبار.
�صائع بني  ال�صم  اأن فقدان حا�صة  الدرا�صة،  اأظهرت  ذلك  اإىل  اإ�صافة 
كبار ال�صن، بن�صبة %70 يف حني ت�صل الن�صبة اإىل %5 فقط بني 

ال�صباب. 
جامعة  يف  ال��درا���ص��ة  على  امل�صرف  اأول��ف�����ص��ون  يونا�ض  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
النتائج وجود �صلة بني فقدان حا�صة  اأظهرت  بال�صويد:  �صتوكهومل 

ال�صم واملوت املبكر ب�صكل خا�ض، لكن ل عالقة لها باخلرف .

تقدمي وتاأخري التوقيت قد ي�شبب نوبة قلبية
مع انتهاء ال�صتاء واإقبال دفء الربيع وال�صيف، بداأ العمل بالتوقيت 
ال�صيفي ليلة )الأحد 26 اآذار- مار�ض( يف اأملانيا عند ال�صاعة الثانية 
�صباحاً، و�صط جدل معتاد حول �صرورة اإلغاء هذه الروتني الف�صلي 
اأو ا�صتمرار العمل به. عند ال�صاعة الثانية �صباحاً بتوقيت اأملانيا من 
ليلة )الأحد 26 اآذار- مار�ض(، ُيقدم التوقيت �صاعة لت�صبح ال�صاعة 
ويتاأقلم  ال�صيفي.  بالتوقيت  العمل  ويبداأ  �صباحاً،  الثالثة  الثانية، 
معظم النا�ض مع تغيري الوقت ب�صال�صة خالل وقت ق�صري مع �صعور 
طفيف بالتعب. بينما ينزعج اآخرون من هذا التغيري الذي ي�صبب لهم 
ذكره  ملا  وفقاً  القلبية  بالنوبات  الإ�صابة  احتمال  يزيد  وقد  الإعياء، 
التاأمني  �صركة  اأجرته  ا�صتطالع  اأظهر  اإذ  الأمل���اين.  )فوك�ض(  موقع 
ال�صحي )DAK(، اأن 70 يف املئة من الأملان يرف�صون كلياً تغيري 

التوقيت ب�صبب الإرهاق ال�صحي الذي يت�صبب به.
تغيري  تبعت  ال��ت��ي  ال��ث��الث��ة  الأي����ام  اأن  �صويدية  درا���ص��ة  اأظ��ه��رت  كما 
الإ�صابة  ارتفاعاً مبعدل  ال�صتوي، �صهدت  اأو  ال�صيفي  �صواء  التوقيت 
واأظهرت  ���ص��ن��وات.   3 خ��الل  امل��ئ��ة  يف   25 بن�صبة  القلبية  ب��ال��ن��وب��ات 
حالت  )DAK(ارتفاع  ال�صحي  ال��ت��اأم��ني  �صجلها  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات 
الثالثة  الأي���ام  خ��الل  حالة   55 مبعدل  القلبية  بالنوبات  الإ�صابة 
ال�صاعة  ل�صطرابات  ذلك  يف  ال�صبب  يرجع  وقد  الوقت.  تغيري  بعد 

البيولوجية اأو عدم احل�صول على �صاعات كافية من النوم.

اأ�شحاب النوع الثاين من ال�شكري بحاجة للحركة
ال�صكري  م��ن  ال��ث��اين  بالنوع  امل�صابني  اإن  ا�صرتاليا  يف  باحثون  ق��ال 
لديهم  يتكون  ن�صاط  اأي  ممار�صة  دون  اليوم  ط��وال  يجل�صون  الذين 
اأو  اأكرث خطرا من الدهون يف الدم مقارنة مع من يتحركون  مزيج 

ميار�صون مترينات دورية خالل اليوم.
وقالت الدكتورة ميجان اإ�ض. جري�ض كبرية الباحثني يف الدرا�صة من 
معهد بيكر للقلب وال�صكري وجامعة مونا�ض يف ملبورن اأو�صحنا من 
اأن قطع فرتات اجللو�ض الطويلة بن�صاط خفيف بعد الوجبات  قبل 
يقلل م��ن خ��ط��ر الإ���ص��اب��ة ب��اأم��را���ض ال��ق��ل��ب وال�����ص��ك��ري م��ث��ل ارتفاع 

معدلت ال�صكر يف الدم وارتفاع ال�صغط. 
الثاين  بالنوع  امل�صابني  املر�صى  اأن  اأي�صا  �صابقة  اأب��ح��اث  واأو�صحت 
ال�صكري لديهم معدلت متقلبة من الدهون يف الدم ت�صاهم يف  من 
قد  التمرينات  ممار�صة  واأن  الإن�صولني  ومقاومة  بالتهابات  الإ�صابة 
حت�صن من تلك املعدلت. وقالت جري�ض عرب الربيد الإلكرتوين ما 
اجللو�ض  ف��رتات  اأن قطع  الدرا�صة  وجدناه مثريا لالهتمام يف هذه 
بالنوع  املرتبطة  ال��دم  ال��ده��ون يف جم��رى  م��ع��دلت  م��ن  اأي�صا  يقلل 
التمرينات  اأن  درا�صتنا  اأظهرت  وم�صاعفاته...  ال�صكري  من  الثاين 

اخلفيفة اأو امل�صي لها نف�ض الفوائد يف تقليل ن�صبة الدهون يف الدم. 
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ملاذا اأطفال �شنغافورة اأذكياء بالريا�شيات؟
ت�����ص��درت ���ص��ن��غ��اف��ورة اجل����دول ال����دوري ال��ع��امل��ي مل���ادة ال��ري��ا���ص��ي��ات، عندما 
يف  العاملية  املقارنات  يف  الرتتيب  قمة  البتدائية  املرحلة  يف  طلبتها  احتل 

الريا�صيات، بح�صب �صحيفة فاينان�صال تاميز الربيطانية.
ووفًقا للجدول الدوري لنتائج اختبارات 76 بلًدا ن�صرتها منظمة التعاون 
التي  �صنغافورة  احتلت  فقد  املا�صي،  ال��ع��ام  اآي��ار/م��اي��و  �صهر  يف  والتنمية 
5.5 ماليني ن�صمة، املركز الأول يف املقارنات العاملية يف  يعي�ض فيها نحو 

الريا�صيات، تلتها هونغ كونغ وكوريا اجلنوبية واليابان وتايوان.
من  يبلغون  ال��ذي  الأطفال  ق��درات  اختبار  اإىل  العاملي  الت�صنيف  وي�صتند 

العمر 15 عاًما يف مواد الريا�صيات والعلوم.
وبح�صب فاينان�صال تاميز ، متتلك �صنغافورة اأحد اأف�صل النظم التعليمية 
الغربيني يتخلفون عن  الأطفال  باأن  ال�صعور  واأميزها، ما يعزز  العامل  يف 
اأقرانهم الآ�صيويني، حيث احتلت اململكة املتحدة املرتبة الع�صرين والوليات 

املتحدة الأمريكية املرتبة الثامنة والع�صرين يف اجلدول نف�صه.
واأ�صارت ال�صحيفة، اإىل اأن رئي�ض برنامج تقييم التعليم يف منظمة التعاون 
بني  عقد  اجتماع  خ��الل  ق��ال  �صالي�صر،  اأن��دري��ا���ض  والتنمية،  القت�صادي 
وزراء التعليم من دول عديدة: عندما جاء دور �صنغافورة يف احلديث خالل 

الجتماع كان جميع احل�صور ي�صتمعون عن كثب .
ونقلت ال�صحيفة عن �صالي�صر قوله، اإن احلكومات يف جميع اأنحاء العامل 
بتدري�ض  اخلا�صة  مناهجها  يف  �صنغافورة  من��وذج  عنا�صر  دم��ج  اإىل  �صعت 
اأعلنت يف وقت  التي  املتحدة،  اململكة  واآخرها حكومة  الريا�صيات والعلوم، 
�صتتبنى  اإجن��ل��رتا  يف  البتدائية  امل��دار���ض  ن�صف  اأن  ال�صهر  ه��ذا  من  �صابق 

اأ�صلوب تدري�ض الريا�صيات الذي يتم ا�صتخدامه يف �صنغافورة . 

م�شادات االأك�شدة ال تقلل 
احتماالت االإ�شابة باخلرف 
اأن كبار ال�صن  اأ�صارت درا�صة جديدة اإىل 
يتناولون مكمالت  ال��ذي��ن  ال��رج��ال  م��ن 
غ��ذائ��ي��ة حت��ت��وي ع��ل��ى ف��ي��ت��ام��ني )اإي( 
وال�صيلينيوم معر�صون لنف�ض احتمالت 
الإ�صابة باخلرف مثل من ل يتناولونها 
وهو ما ميثل �صربة لآمال م�صاهمة مثل 
امل�صادة لالأك�صدة يف منع  العنا�صر  تلك 

التدهور الإدراكي.
وكانت اأبحاث �صابقة قد ربطت م�صادات 
اخلاليا  تلف  دون  باحليلولة  الأك�����ص��دة 
العمر  تقدم  مع  يحدث  اأن  ميكن  ال��ذي 
وم����ع الإ����ص���اب���ة ب��ال�����ص��رط��ان واأم���را����ض 
الأك�صدة  م�����ص��ادات  حتقق  وق��د  اأخ����رى. 
اإبطاء  اأو  وق���ف  م���ن خ���الل  الأث�����ر  ه���ذا 
يتلف اخلاليا  الذي  التاأك�صدي  الإجهاد 
الإ�صابة  اأي�صا بتطور حالت  ومت ربطه 

باخلرف.
اأح������د كبار  ���ص��م��ي��ت  وق������ال ف����ري����دري����ك 
الباحثني يف الدرا�صة من جامعة كنتاكي 
تناول  اأن  "يعتقد  ل��ي��ك�����ص��ي��ن��ج��ت��ون  يف 
م�صادات الأك�صدة يف الطعام اأو املكمالت 
الغذائية يقلل من الإجهاد التاأك�صدي يف 

اأنحاء اجل�صم."

اأدوية لعالج ال�شعر 
مرتبطة باالكتئاب 

اأظ��ه��رت درا���ص��ة ج��دي��دة م��ن كندا 
ت�صاقط  لعالج  ت�صتخدم  اأدوي��ة  اأن 
الربو�صتاتا  وت�������ص���خ���م  ال�������ص���ع���ر 
م���رت���ب���ط���ة ب�����ارت�����ف�����اع ط���ف���ي���ف يف 
بالكتئاب  الإ����ص���اب���ة  اح���ت���م���الت 
لكنها  ب��ال��ن��ف�����ض  الأذى  واإحل�������اق 
اإىل  امل��ي��ل  ب��زي��ادة  مرتبطة  لي�صت 

النتحار.
املحتوية  ال����ع����ق����اق����ري  وت���ن���ت���م���ي 
ودوتا�صرتايد  فينا�صرتايد  ع��ل��ى 
املعروفة  الأدوي�������ة  م���ن  مل��ج��م��وع��ة 
)5اإيه.اآر.اآي(  ب��ا���ص��م  اخ��ت�����ص��ارا 
يف  متزايدا  تدقيقا  �صهدت  والتي 
الأعوام الأخرية من جهات رقابية 
ب�صبب  وكندا  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 
مب�صكالت  ل��ه��ا  حم��ت��م��ل��ة  ����ص���الت 
قاله  ملا  وفقا  النف�صية  ال�صحة  يف 

الباحثون.
وق���ال ال��دك��ت��ور ب��الي��ن وي��ل��ك من 
جامعة وي�صرتن ومعهد )كلينيكال 
اأونتاريو  يف  �صاين�صز(  اإيفاليوتيف 
وهو كبري باحثي الدرا�صة مل جتر 
الكثري م��ن ال��درا���ص��ات اجل��ي��دة يف 
الأدوي����ة �صائعة  امل��ج��ال وتلك  ه��ذا 
ال����ص���ت���خ���دام ج�����دا ل�����دى اأط���ب���اء 

اجلهاز البويل. 
وحلل فريق ويلك بيانات 93197 
عاما على   66 كان عمرهم  رجال 
الأق��ل عندما تلقوا و�صفات طبية 
عامي  ب��ني  )5اإيه.اآر.اآي(  لأدوي���ة 
حللوا  ك��م��ا   .2013 و   2003
الرجال  م���ن  ال���ع���دد  ذات  ب��ي��ان��ات 
تو�صف  مل  م�صابهة  مب��وا���ص��ف��ات 
ل���ه���م ع���ل���ى الإط���������الق م���ث���ل تلك 

الأدوية.
التي  الدرا�صة  يف  الباحثون  وق��ال 
اإنترينال  دوري��ة ) جاما  ن�صرت يف 
)5اإيه.اآر.اآي(  اإن  م���ي���د����ص���ني( 
بارتفاع  ع����ام  ب�����ص��ك��ل  ت��رت��ب��ط  مل 

احتمالت النتحار.
الثمانية ع�صر  الأ�صهر  لكن خالل 
يتناولون  م��ن  ل��دى  ظهر  الأوىل 
 88 ارتفاعا ن�صبته  العقاقري  تلك 
اأنف�صهم  اإي��ذاء  احتمالت  يف  باملئة 
ل��ك��ن ذل���ك اخل��ط��ر مل مي��ت��د فيما 

بعد تلك الفرتة.
الإ�صابة  اح��ت��م��الت  ارت��ف��ع��ت  ك��م��ا 
الفرتة  ذات  يف  لديهم  ب��الك��ت��ئ��اب 
ل  مب���ن  م���ق���ارن���ة  ب��امل��ئ��ة   94 اإىل 
 18 بعد  انخف�صت  يتناولونها ثم 

�صهرا اإىل 22 باملئة.

تعلمها اأن  يجب  املفا�شل  اللتهاب  اأعرا�ض   7

التي  العوامل  اأكثثر  من  املفا�صل  واآالم  قرحة  ُتعد 
توؤدي اإىل التهاب املفا�صل، لكن لي�س االأمل هو ال�صيء 
الوحيد الذي ي�صعر به من يعاين من التهاب املفا�صل.

النا�س  اإن  العظام  جثثراح  �صيا  كيفن  الدكتور  يقول 
يالحظون اأ�صياء اأخرى حتدث لهم قبل ال�صعور باأمل 
املفا�صل، م�صيفا اأن هناك اأكر من 12 نوعا من التهاب 
كل  اأن  كما  اخلا�صة،  اأعرا�صه  نثثوع  ولكل  املفا�صل، 
باأعرا�س  ي�صعر  قد  املفا�صل  بالتهاب  م�صاب  �صخ�س 
يف  االلتهاب  اكت�صاف  من  الطبيب  متكن  واإذا  خا�صة 
تطور  وقثثف  على  ي�صاعد  قثثد  ذلثثك  فثثاإن  مبكر  وقثثت 
املري�س،  مينح  املبكر  الك�صف  اأن  واأو�صح   االلتهاب. 
تعليمات  اتباع  اأو  لاللتهاب  امل�صادة  االأدويثثة  تناول 

معينة ت�صاعد على تن�صيط املفا�صل.
ووفقا ملجلة “بريفن�صن” فاإن هناك بع�س االأعرا�س 

يجب على من ي�صعر بها مراجعة الطبيب ومنها:

الت�صّلب
املفا�صل  ال��ت��ه��اب  ي��ب��داأ  الأ���ص��خ��ا���ض  م��ن  لكثري  بالن�صبة 
ال�صخ�ض  ي�صعر  حيث  املفا�صل،  بت�صّلب  �صعور  كمجرد 
بالأمل حينما يقوم بثني اأو �صد مفا�صله ويحدث هذا عادة 

عند ال�صتيقاظ من النوم.

الورم
وكذلك  الي�صرى  باليد  اليمنى  اليد  مع�صم  مقارنة  عند 
اأو بدت  اأك��رب من الأخ��رى،  اإحداهما  الركبتني، ف��اإن بدت 
عليها عالمات الورم فهذا ي�صري اإىل التهاب املفا�صل؛ طاملا 

اأن تلك املفا�صل مل تتعر�ض لالإ�صابة.

ت�صابك االأوتار
عند ال�صعور باأن اأوتار اإحدى ركبتيك اأو مع�صمك مت�صابكة 

مع بع�صها البع�ض فهذا ي�صري اإىل التهاب املفا�صل.

االإجهاد
اإىل  املناعي  اجلهاز  الروماتزمي،  املفا�صل  التهاب  يدفع 
مهاجمة املفا�صل، ما يت�صبب يف التهاب وتدمري املفا�صل، 

وهذا يوؤدي اإىل �صعور بالإجهاد معظم الوقت.

احلّمى اأو فقدان ال�صهية
وه��م��ا م���ن الأع����را�����ض ال��ت��ي ت��ن��ت��ج ع���ن ال��ت��ه��اب املفا�صل 
قوية عند  الأعرا�ض  بع�ض هذه  تكون  وقد  الروماتزمي، 

بع�ض الأ�صخا�ض و�صعيفة عند اآخرين.

الطفح اجللدي
اأن  املفا�صل  بالتهاب  امل�����ص��اب��ون  يجد  الأح��ي��ان  بع�ض  يف 
مفا�صلهم تبدو حمراء اللون حتى واإن مل ي�صعرو بالأمل.

�صعوبة احلركة
وهنا يكون مع�صم اليد اأو مف�صل الكاحل اأقل قدرة على 
احلركة ويتمّثل ذلك يف ال�صعور بعدم القدرة على حتريك 
الذراع فوق م�صتوى الكتف، وغالباً ما تكون تلك ال�صعوبة 

يف احلركة م�صحوبة بالتهاب يف املفا�صل.

عالج اآالم املفا�صل باالأع�صاب 
بذور الكتان: تقوي بذور الكتان اجلهاز املناعّي يف اجل�صم، 
حتتوي  حيث  اللتهابات،  �صد  عنه  الدفاع  عن  وامل�صوؤول 
ال�صرورّية  اأوميغا3-  من  عالية  ن�صبة  على  الكتان  ب��ذور 
للج�صم، حيث يكفي تناول مقدار ملعقتني من زيت بذرة 

للتخفيف وعالج  ي��وم��ّي��اً  ال��ك��ت��ان  ب���ذرة  اأو ح��ب��وب  ال��ك��ت��ان 
على  بقدرته  الزجنبيل  ُيعرف  الزجنبيل:  املفا�صل.  اآلم 
والتخل�ض  املفا�صل  التهاب  ة  وخا�صّ اللتهابات،  معاجلة 
الكركم على مواد كيميائّية  الكركم: يحتوي  اآلمها.  من 
اأي�صاً تخفيف تقدم و�صّدة  �صاأنها  ت�صّكن الأمل، والتي من 

التهاب املفا�صل. 
مطحون  من  ملعقتني  مقدار  تناول  الأرقطيون:  ع�صبة 
ج���ذور الأرق��ط��ي��ون م��رت��ني ي��وم��ّي��اً، ح��ي��ث حت���ارب جذور 
الأرق���ط���ي���ون ع��ل��ى الل��ت��ه��اب��ات، وب��ال��ت��ايل ع���الج التهاب 
املفا�صل.  ع�صبة اليوكوميا: تناول ع�صبة اليوكوميا على 
�صكل فيتامينات بعد و�صفها من قبل الطبيب، لأنها ت�صفي 

الأوتار والأن�صجة امل�صابة وتقوّيها. 
القرا�ض: يعترب نبات القرا�ض م�صاداً لاللتهابات، حيث 
يحتوي على خ�صائ�ض تقوي العظام وت�صكن اآلم املفا�صل، 
اإذ يتم ا�صتخدام اأوراقه على �صكل مرهم، يو�صع على اجللد 

يف اأماكن املفا�صل امل�صابة بالأمل لعالجها. 
عرق ال�صو�ض: يتم ا�صتخدام جذور عرق ال�صو�ض باأ�صكاله، 
حيث ميكن احل�صول عليه من العطار جمففاً اأو مطحوناً، 
اأو على �صكل اأقرا�ض، حيث يتمّيز بدوره الفعال يف عالج 

اللتهابات والتهاب املفا�صل.

ما عالقة معجون 
االأ�شنان بانتفاخ البطن؟

ُيعاين الكثري من الأ�صخا�ض من انتفاخ 
ال�صعور  وه����و  دائ�����م  ب�����ص��ك��ل  ال��ب��ط��م  يف 

بامتالء البطن و�صد ع�صالت املعدة.
�صبب  اأن  الأ����ص���خ���ا����ض  ه�����وؤلء  وي��ع��ت��ق��د 
اأنواع  تناول  اإىل  يعود  بالإنتفاخ  ال�صعور 
واخلبز  البا�صتا  مثل  الطعام  من  معينة 
ولكن هناك عوامل اأخرى م�صببة لذلك 

قد ل تعرفونها مثل معجون الأ�صنان.
معجون  ت��اأث��ري  م��ن  ال��ك��ث��ريون  وي�صتكي 
تاأثريه  وُي�صّبهون  بطنهم  على  الأ�صنان 
ب���ت���ن���اول الأط���ع���م���ة ال���ت���ي حت���ت���وي على 

الكاربوهيدرات.
ويحتوي معجون الأ�صنان على ال�صكريات 
ا يف بع�ض اأنواع  املخّمرة التي جندها اأي�صً

البا�صتا واخلبز كما جند هذه ال�صكريات 
واملكّمالت  الأدوي������ة  ب��ع�����ض  يف  امل��خ��م��رة 

الغذائية.
حتتوي  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة  ت��ن��اول  ويت�صّبب 
ال��ب�����ص��ل وال���ث���وم بال�صعور  ع��ل��ى ك��ل م��ن 
امل���زع���ج لأن��ه��م��ا غنيان  ب���ه���ذا الإن���ت���ف���اخ 
اتباع حمية  اإن  ب�صكرالفروكتوز، وكذلك 
غذائية متقطعة يوؤدي اإىل انتفاخ البطن. 
ين�صح  ال��ب��ط��ن،  ان��ت��ف��اخ  م��ن  وللتخل�ض 

الأ�صخا�ض  ه��وؤلء  التغذية  خ��رباء 
البطن  وف���رك  قلياًل  بامل�صي 

بحركات  ال���ق���ي���ام  ع����رب 
لل�صعور  دائ������ري������ة 

بالإرتياح.
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�ش�ؤون حملية

الثقافة تختتم الن�شخة االأوىل من معر�ض الكتاب اخلريي يف جميع مراكزها بالدولة

موؤمتر اأبوظبي الثامن للعناية باجلروح يختتم فعالياته بنجاح كبري

 يقدمها نخبة من النجوم واملمثلني االإماراتيني

عر�ض م�شرحية »طوي بخيتة« يف ق�شر املويجعي يف العني

•• ابوظبي -  الفجر

اختتمت وزارة الثقافة وتنمية املعرفة فعاليات معر�ض 
ال�صيخ  اأقيم حتت رعاية معايل  ال��ذي  الكتاب اخل��ريي 
نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة، 
لبيع الكتب امل�صتعملة، والذي ا�صتمر على مدى ا�صبوع 
اإمارات  بجميع  املنت�صرة  الثقافية  امل��راك��ز  م��ن  ع��دد  يف 
ال��دول��ة، حيث �صمت امل��ع��ار���ض م��ا ي��زي��د ع��ن 20 الف 
كتاب ح�صيلة مبادرة "بنك الكتاب" يف خمتلف املجالت 
اقتنائها  اقبال كبري من اجلمهور على   �صهدت  والتي 
الأحمر  ال��ه��الل  لهيئة  ريعها  وي��ع��ود  رم��زي��ة،  ب��اأ���ص��ع��ار 
الإماراتية لدعم الربامج وامل�صاريع اخلريية يف املجال 
اخلري.    ع��ام  مع  تزامناً  الهيئة،  بها  تقوم  التي  املعريف 
املكتبات  اإدارة  مدير  ال��ه��داب��ي  اأح��م��د  اأك��د  جانبه  وم��ن 
املعر�ض  على  وامل�صرف  املعرفة  وتنمية  الثقافة  ب��وزارة 
نظمته  اخلريي" ال��ذي  الكتاب  "معر�ض  اأن  اخل��ريي 
ا�صتطاع  القراءة  �صهر  وان�صطة  ال��وزارة �صمن فعاليات 
اقامة  ف��رتة  م��دى  على  ودائ���م  مميز  ح�صور  ت�صجيل 
اإقبال  العام  لهذا  الوىل  ن�صخته  املعر�ض حيث حققت 
القراءة  وحم��ب��ي  مثقفي  م��ن  اجل��م��ه��ور  م��ن  ملحوظا 
ق�صد  ال��ذي  ال��دول��ة  ام���ارات  بكافة  واملطالعة  والكتاب 
املعر�ض �صباحاً وم�صاءاً بكافة مراكز الوزارة لالطالع 
على العناوين املطروحة واقتناء ما يرغب منها ب�صعر 
ك��ت��اب م�صتعمل  ال���ف   20 ق��راب��ة  ان  اإىل  رم���زي لف��ت��اً 
والثقافية  الدينية  املجالت  �صتى  يف  املعر�ض  احتواها 
والطفل  امل��راأة  وكتب  والرتبوية،  والتعليمية  والعلمية 
بالإ�صافة  واجلغرافيا  والتاريخ  والبيئة  النف�ض  وعلم 

اإىل كتب يف جمال ال�صعر العربي والق�ص�ض والروايات 
الأطفال  وق�ص�ض  الأنبياء  وق�ص�ض  والعاملية  العربية 
وال��ع��دي��د م��ن امل��و���ص��وع��ات ال��ع��ل��م��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة ويعود 
ال��ه��الل الأحمر  البيع  لهيئة  امل��ع��ار���ض م��ن  ري��ع ه��ذه 

الإماراتية.
ا�صتقبلوا  املعار�ض  على  القائمني  اأن  الهدابي  وك�صف 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ط��ل��ب��ات والق���رتاح���ات م��ن ال����زوار على 
مت��دي��د ف���رتة امل��ع��ر���ض مل���دة مم��اث��ل��ة وال��ب��ع�����ض طالب 
اأن  م��وؤك��داً  العام  م��دار  على  مفتوح  املعر�ض  با�صتمرار 
مدار  على  متعددة  م��رات  تنظيمه  يتم  �صوف  املعر�ض 
و�صوف  الوىل  الن�صخة  هي  اختتامه  مت  ما  اأن  و  العام 

يتبعه ن�صخ اخرى خالل عام 2017.
وطموحات  احتياجات  لبى  املعر�ض  اأن  الهدابي  واأك��د 
م�صتقبلية واعدة  وترك اأثراً اإيجابياً يف تعزيز التطوع 
القادمة  الجيال  لدى  وبخا�صة  القراءة  ع��ادة  وتنمية 
وط��الب املدار�ض ال��ذي كان لهم الأث��ر الأك��رب يف جناح 
الن�صخة الوىل بعد م�صاركتهم الوا�صعة وحر�صهم على 
التواجد خالل اأيام املعر�ض واحلر�ض على اقتناء الكتب 
وتربع بالكتب اي�صا يف �صناديق بنك الكتاب املنت�صرة يف 

جميع مراكز الوزارة.
املوؤ�صرات  ان  ال��ه��داب��ي  واأو����ص���ح  مت�صل  �صعيد  وع��ل��ى 
اإن�صاءه يف جميع  القراءة" ال��ذي مت  "ركن  ل�  الأول��ي��ة  

مكتبات مراكز الوزارة لتجديد ال�صلة بالكتاب ويهدف 
اأي�صاً اإىل غر�ض حب القراءة يف نفو�ض الأجيال احلالية، 
اأكدت  و�صلوكهم،  عاداتهم  م��ن  ج���زءاً  ال��ق��راءة  لت�صبح 
الذي  التجربة  الإيجابي مع  التفاعل  وج��ود حالة من 
ي�صجع على درا�صة اإن�صاء اأركان مماثلة يف عدد اأكرب من  
املراكز واملنافذ واجلهات التي تقدم خدماتها للجمهور 
اهلل  املقبلة مب�صيئة  الفرتة  املجالت خالل  يف خمتلف 
تعاىل.  ومن جهته قال �صعادة را�صد مبارك املن�صوري 
نائب الأمني العام لل�صوؤون املحلية بهيئة الهالل الأحمر 
ال�صيخ  �صمو  توجيهات  و�صمن  الهيئة  اأن  الإم���ارات���ي، 
احل��اك��م يف منطقة  نهيان ممثل  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان 
تعمل  الإم��ارات��ي،  الأحمر  الهالل  هيئة  رئي�ض  الظفرة 
على م�صاركة كافة الهيئات الر�صمية وموؤ�ص�صات القطاع 
اخلا�ض بالدولة يف تفعيل املبادرات الإن�صانية واخلريية 
"عام2017 عام اخلري" التي اأطلقها  الداعمة ملبادرة 
�صاحب ال�صمو رئي�ض الدولة "حفظه اهلل" لريتكز عمل 
املبادرة خالل العام احلايل على ثالث حماور رئي�صية 
وهي تر�صيخ امل�صوؤولية املجتمعية، وتر�صيخ روح التطوع 
وبرامج التطوع التخ�ص�صية لدى كافة فئات املجتمع، 

وتر�صيخ خدمة الوطن يف الأجيال اجلديدة.
 م�����ص��ي��ف��اً، ك��م��ا ي�����ص��ع��دين اأن اأت���ق���دم ب��ج��زي��ل ال�����ص��ك��ر و 
التقدير ل�صركائنا يف وزارة الثقافة وتنمية املعرفة على 
مبادرتهم الكرمية وم�صاندتهم الدائمة جلهود هيئتنا 
والدويل،  املحلي  امل�صتويني  على  الإن�صانية  الوطنية 
وموؤ�ص�صاتها  ال����وزارة  �صاحة  على  بغريب  لي�ض  وه���ذا 
الرائدة التي عودتنا دائما على تنبي املبادرات اخلالقة 

التي تعزز جهود الدولة يف املجال الإن�صاين. 

•• اأبوظبي - الفجر

ال�صنوي  اأبوظبي  الثامنة من موؤمتر  ال��دورة  �صهدت 
فعالياتها  اختتام  مع  باهراً  جناحاً  باجلروح  للعناية 
امل��ت��ن��وع��ة ه���ذا ال���ي���وم، ح��ي��ث ���ص��ه��دت ح�����ص��ور 850 
متخ�ص�ض يف الرعاية ال�صحية يف اأبوظبي لالطالع 
على اأحدث ما تو�صلت اإليه التقنية ومناق�صة اأف�صل 
والتعامل  اجل��روح  ع��الج  كيفية  يف  املتبعة  املمار�صات 
اإحدى  الطبية  خليفة  ال�صيخ  مدينة  ونظمته  معها. 
»�صحة«  ال�صحية  للخدمات  اأبوظبي  �صركة  من�صاآت 
وت��راأ���ص��ت��ه ال�صيدة ج��ول��ن��از ط���ارق. و���ص��م امل��وؤمت��ر 6 
جل�صة   30 على  ا�صتملت  متوازية  تعليمية  م�صارات 
وحملياً،  دول���ي���اً  خم��ت�����ص��اً   65 ف��ي��ه��ا  حت���دث  علمية 
الرئي�صي  املتحدث  بينهم  اخل��رباء  كبار  من  ونخبة 
والطب  العامة  ال�صحة  علوم  اأ�صتاذ  �صيبالد،  غ��اري 
األفي،  اأف�����ص��ان��ه  وال���ربوف�������ص���ور  ت��ورن��ت��و؛  يف ج��ام��ع��ة 
لرعاية  ال��ك��ن��دي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ص��ة 
تورنتو؛  جامعة  يف  الزمالة  برنامج  ومدير  اجل��روح 

والربوف�صور ماركو رومانيلي، رئي�ض الحتاد العاملي 
جلمعية ال�صفاء من اجلروح.

ب�صرورة  امل�صاركون  اأو�صى  املوؤمتر  اأعمال  ختام  ويف 
ال�صكرية  القدم  لعالج  متخ�ص�ض  مركز  تخ�صي�ض 
املوؤمتر  بتو�صيع  احلا�صرون  اأو���ص��ى  كما  ال��دول��ة،  يف 

املوؤمتر لي�صمل 1000-2000 م�صارك. 
اأهمية  املوؤمتر  "ناق�ض  ط��ارق،  جلناز  ال�صيدة  وقالت 
للتميز يف  الطبية مركزاً  ال�صيخ خليفة  جعل مدينة 
جمال العناية باجلروح حيث نعد من رواد هذا املجال 
يف املنطقة ملا منتلكه من فرق مدربة واأنظمة حديثة 
يف  و�صنعمل  وال��ت��دري��ب،  التعليم  على  نركز  اأننا  كما 
املوؤ�ص�صات  مع  التعاون  تعزيز  على  القادمة  ال�صنوات 

الدولية يف جمال العناية باجلروح"
م��وؤمت��ر هذا  "اجلديد يف  ج��ل��ن��از،  ال�����ص��ي��دة  وت��اب��ع��ت 
تراك" جللب  تو  "هاو  �صركة  مع  التعاون  هو  العام 
املمار�صات املعتمدة يف توثيق حالت املر�صى ومراحل 
تقدم عالجهم، كما و�صيتم اطالق تطبيق" هاودي" 
باجلروح  العناية  خمت�صي  بني  بالتوا�صل  املخت�ض 

لتبادل اخلربات وطرق العالج احلديثة."
اأجريت على هام�ض املوؤمتر مرا�صم تخريج 43 طالباً 
وه��ذا يجعل  ب��اجل��روح،  العناية  برنامج  م��ن  ج��دي��داً 
املتعلق  التعليم  لتقدمي  متميزاً  مركزاً  اأبوظبي  من 
بالعناية باجلروح، وقد تخرج من هذا الربنامج منذ 

عام 2012 وحتى الآن 191 متخ�ص�صاً.
وعلى مدار يومني، ناق�ض امل�صاركون من ا�صت�صاريني، 
وممر�صني، وخمت�صني يف العالج الفيزيائي، واأطباء، 
اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات وت��ق��ن��ي��ات ال��ع��الج امل��ب��ت��ك��رة �صمن 
العمل.  وور�����ض  وال���ن���دوات  امل��ح��ا���ص��رات  م��ن  �صل�صلة 
جروح  موا�صيع  الأول  اليوم  يف  املحا�صرون  وناق�ض 
مر�صى ال�صكري، واآخر تطورات عالج جروح مر�صى 
ال�����ص��ك��ري، وامل��وؤ���ص��ر ات احل��ي��وي��ة يف ع���الح اجل���روح، 
اللتئام،  �صعبة  واجل��روح  العايل،  بال�صغط  والعالج 
وتقليل حالت برت الأطراف، وعالج اجلروح الناجمة 
عن الإ�صابات البليغة، والوقاية من اإ�صابات ال�صغط، 
عالج  يف  مانوكا  ع�صل  وا�صتخدام  املزمنة،  واجل���روح 
على  ال��ث��اين  ال��ي��وم  ا�صتمل  بينما  ال�صعبة،  اجل���روح 

موا�صيع من اأهمها التهابات اجللد ب�صبب الرطوبة، 
والفح�صوات  اجل���روح،  ع��الج  م��واد  من  واحل�صا�صية 
امل�صت�صفيات،  يف  ال�����ص��ك��ري  م��ر���ص��ى  لأق�����دام  امل��ب��ك��رة 
مو�صوع  ط��رح  كما  اجل���روح.  التهابات  من  والوقاية 

اإعادة بناء الن�صجة كجل�صة علمية خمت�صة. 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل�صطفى،  �صفاء  ال�صيدة  وق��ال��ت 
للعناية  اأب��وظ��ب��ي  م��وؤمت��ر  "حقق  التمري�ض،  لإدارة 
ب��اجل��روح ه���ذا ال��ع��ام جن��اح��اً منقطع ال��ن��ظ��ري. لقد 
�صررنا بتواجد هذا العدد الكبري من املتخ�ص�صني يف 
جمال الرعاية ال�صحية على اختالف تخ�ص�صاتهم، 
يتجزاأ  ل  ج��زٌء  املهني  والتوا�صل  امل�صتمر  التعليم  اإن 
للجروح.  ال��ف��ع��ال  ال��ع��الج  ط��رق  تطوير  عملية  م��ن 
اأن ارتفاع معدلت مر�ض ال�صكر يف دول اخلليج  كما 
لعالج  متخ�ص�صة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ���ص��رورة  تفر�ض 
جانب  اإىل  لل�صفاء،  القابلة  غري  اأو  املزمنة  اجل��روح 
تقدمي امل�صاعدة للمر�صى الذين يعانون من اأمرا�ض 
اأو  اإ�صابة  عن  الناجمة  والأن�صجة  والعظم  اجللد  يف 

مر�ض ما". 

•• العني - الفجر

 يحتفي برنامج العني الثقايف والفني الذي 
والثقافة  لل�صياحة  اأبوظبي  هيئة  تنظمه 
بخيتة" للروائية  "طوي  بعر�ض م�صرحية 
الإماراتية مرمي الغفلي يوم ال�صبت القادم 
يف  م�����ص��اًء   7:30 اإىل   6:30 ال�صاعة  م��ن 
ال�صاحة الرئي�صية لق�صر املويجعي مبدينة 
العني.   وجت�صد امل�صرحية العالقة الوثيقة 
وبيئته  ال��ب��دوي  الإن�����ص��ان  ب��ني  ربطت  التي 
ال�صحراوية القا�صية. تهدف امل�صرحية اإىل 
ا�صتعرا�ض املوروث املعنوي لدولة الإمارات 
من خالل �صرد م�صرحي يو�صح كيف مّتكن 
الإن�������ص���ان الإم����ارات����ي م���ن ال��ع��ي�����ض يف هذه 
البيئة، وا�صتخدم مواردها املحدودة يف ظل 
تعلم  يف  وجن��اح��ه  و�صعبة،  قا�صية  ظ���روف 
�صجاعته،  على  معتمداً  فيها  العي�ض  ط��رق 
وراء  �صعياً  واأوديتها  كثبانها  بني  والنتقال 
امل���اء وال���ك���الأ.  اأ���ص��رف على اإع����داد واإخ���راج 
وي�صتك�صف  ال����ب����دري،  ي��ح��ي��ى  امل�����ص��رح��ي��ة 
ُحب�ض  اإن�صان  �صراع  اأبعاد  امل�صرحي  الن�ض 

حياته،  ملوا�صلة  حاجته  وبني  ذكرياته  بني 
فن�صهد خاللها اأي من الطرفني �صينت�صر، 
الذكريات اأم غريزة البقاء. ي�صارك يف الأداء 
وغامن  احلليان  مرعي  م��ن:  كال  امل�صرحي 
نا�صر  وبدور وعبري اجل�صمي وعبدالعزيز 
ال��زرع��وين وخ��ال��د احل��ي��دري واأي���وب را�صد 
وماجد  خ��ل��ي��ل  ع��ل��ي وحم��م��د  اآل  وب���دري���ة 
وه��و مقر  املويجعي  . خ�صع ق�صر  امل��ازم��ي 
ولدة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  رئي�ض  ن��ه��ي��ان،  اآل 
واأُعيد  ���ص��ام��ل،  ت��رم��ي��م  ل��ربن��ام��ج  امل��ت��ح��دة 
افتتاحه يف نوفمرب 2015 لي�صبح متحف 
املويجعي  ق�صر  وي�صلط  دائ����م.  وم��ع��ر���ض 
ال�����ص��وء ع��ل��ى ال�����ص��ف��ات ال��ق��ي��ادي��ة ل�صاحب 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�ض الدولة، ويعر�ض اأهم املقتنيات التي 
توثق العديد من الأحداث التاريخية املهمة 
يف م�صرية الإمارات نحو الحتاد والتنمية. 
العني،  اأه��م معامل  اأح��د  املتحف  كما يعترب 
التاريخي الرتاثي  املوقع  حيث يعك�ض هذا 

يف العني امل�صهد الثقايف املعا�صر للمدينة.

كلية العلوم بجامعة االإمارات ت�شارك يف املوؤمتر 
الدويل الثامن ع�شر الحتاد الكيميائيني العرب

•• العني - الفجر

يف ورقة علمية بعنوان:" تنقية املياه اجلوفية ومياه ال�صرف ال�صناعي من 
عن�صر الكروم با�صتخدام مواد رخي�صة الثمن وم�صنعة حملياً من املخلفات 
الزراعية لأ�صجار النخيل"، �صاركت كلية العلوم بجامعة الإمارات يف املوؤمتر 
الدويل الثامن ع�صر لحتاد الكيميائيني العرب، والذي يعقد يف الفرتة من 

٢٦-٢٨ مار�ض اجلاري، باإمارة راأ�ض اخليمة.
اأحمد مراد عميد -كلية العلوم، واأ�صتاذ جيولوجيا  وقدم ال�صتاذ الدكتور 
ال�صرف  وم��ي��اه  امل��ي��اه اجلوفية  لتنقية  ورق��ة بحثية  امل��وؤمت��ر  امل��ي��اه خ��الل 
العبوات  وخم��ل��ف��ات  التمر  ن��وى  بوا�صطة  ال��ك��روم،  عن�صر  م��ن  ال�صناعي 
اأثبتت  ال�صامة، والتي  العنا�صر  الكروم من  اإذ يعترب عن�صر  البال�صتيكية، 
امل��ي��اه اجل��وف��ي��ة وم��ي��اه ال�صرف  ت��واج��ده يف  اإم��ك��ان��ي��ة  العلمية  ال��درا���ص��ات 

ال�صناعي.
  ومتثل عملية الإزالة والتخل�ض من هذا العن�صر من املياه حتدياً كبرياً 
املياه  م��ن  كبرية  كميات  وج��ود  عند  وب��الأخ�����ض  القت�صادية  الناحية  م��ن 
البحثي  الفريق  �صم  وق��د  ال��ك��روم،  عن�صر  م��ن  قليلة  وب��رتك��ي��زات  امللوثة 
الدكتور  م��راد،  اأحمد  الدكتور  ال�صتاذ  من  كل  العلوم  كلية  من  امل�صرتك 
ال�صام�صي؛ ال�صتاذ الدكتور عالء الدهان،  اأحمد �صليمان؛ الدكتورة دلل 
واف�صرتاتيو�ض �صفينتريكو�ض -طالب درا�صات عليا، وال�صتاذ الدكتور ثي�ض 
ثيمان، بالإ�صافة اإىل اأيوني�ض زوبرتيك�ض-طالب درا�صات عليا من جامعة 

اأبو ظبي. 
وقد قام الفريق البحثي مبحاولة التخل�ض من عن�صر الكروم با�صتخدام 
مواد رخي�صة الثمن، ومن البيئة املحلية، وذلك عن طريق حت�صري كربون 
ن�صط واألياف كربونية من املخلفات الزراعية، وحتديداً )نوى التمر( ومن 

املخلفات املنزلية، مثل العبوات البال�صتيكية.
 وقد مت حت�صري الكربون الن�صط من نوى التمر بعد معاجلته وتن�صيطه 
با�صتخدام مواد كيميائية خمتلفة حيث اأمكن احل�صول على كربون عايل 
الكفاءة ميكن ا�صتخدامه يف اإزالة عن�صر الكروم ال�صام من املحاليل املائية 

عالية احلمو�صة. 
كما مت اأي�صاً حت�صري الألياف الكربونية )األياف النانو( با�صتخدام خليط 
البال�صتيكية  العبوات  من  الناجتة  واملخلفات  النخيل  اأوراق  خملفات  من 
اإزالة  الكربونية على  الألياف  املعملية على قدرة هذه  واإج��راء الختبارات 
توؤكد  نتائج ج��ي��دة  امل��ي��اه؛ ومت احل�����ص��ول على  م��ن  ال�����ص��ام  ال��ك��روم  عن�صر 
اختزال  على  امل��واد  تلك  ق��درة  اأي�صاً  الدرا�صة  ه��ذه  اأثبتت  وق��د  كفاءتها.  
احلالة  اإىل  ال�صدا�صية  التاأك�صد  ح��ال��ة  يف  امل��وج��ود  ال�صام  ال��ك��روم  عن�صر 

الثالثية الغري ال�صامة.

زايد للثقافة االإ�شالمية االأف�شل يف 
تطبيق بنود �شيا�شة االت�شال لعام 2016

•• العني - الفجر

 �صمن ملتقى اأبوظبي لالإت�صال احلكومي ) املنرب ( بدورته العا�صرة والذي 
اأقيم مبركز ال�صيخ زايد لعلوم ال�صحراء مبدينة العني قام مكتب الت�صال 
اأبوظبي  لإم����ارة  التنفيذي  للمجل�ض  ال��ع��ام��ة  ل��الأم��ان��ة  ال��ت��اب��ع  احل��ك��وم��ي 
بتكرمي دار زايد للثقافة الإ�صالمية كاجلهة الأكرث متيزاً يف تطبيق بنود 
�صيا�صة الت�صال على م�صتوى حكومة اأبوظبي خالل عام 2016 ، وذلك 
من خالل اأ�صتعرا�ض تقرير اأداء الت�صال احلكومي ون�صبة حتقيق اأهدافها 
للعام 2016 اإ�صافة اإىل ن�صبة تطبيق �صيا�صة الت�صال احلكومي واأدلتها، 
وقد مت خالل امللتقى تكرمي الدار وجميع موظفي ق�صم العالقات العامة 
والإعالم من قبل ال�صيد حميد املن�صوري مدير مكتب الت�صال احلكومي 
بالأمانة العامة للمجل�ض التنفيذي وذلك تثميناً جلهود الق�صم يف اللتزام 

بتطبيق بنود و�صيا�صات الت�صال حلكومة اأبوظبي.
ب���اإن ف��وز دار زايد  ل��ل��دار  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال��دك��ت��ورة ن�صال الطنجي  واأك����دت 
على  الت�صال  �صيا�صة  بنود  تطبيق  يف  جهة  كاأف�صل  ال�صالمية  للثقافة 
م�صتوى حكومة اأبوظبي باإنه ي�صكل اإ�صافة ل�صل�صلة اإجنازات الدار وتتويجاً 
وت�صافر  والإع��الم   العامة  العالقات  ق�صم  لفريق عمل  امل�صتمرة  للجهود 
اجلهود داخل الدار وهي ثمرة للتعاون البناء من  قبل جميع اإدارات وفروع 
الدار ، ويوؤكد متيز موظفي الق�صم وعملهم وفق اأ�صرتاتيجيات ومنهيجات 

متكاملة م�صيداً بفريق الق�صم ومهنيته العالية.
التي  وامل�صاريع  امل��ب��ادرات  لإب��راز  م�صتمر  ب�صكل  نعمل  الطنيجي  واأ�صافت 
ت�صاهم يف التعريف بجوهر الثقافة الإ�صىلمية واأ�صتيعاب املهتدين اجلدد 
�صمن �صياق موحد ومتنا�صق مع روؤية وخطة اأبوظبي مما ي�صهم يف حتقيق 

�صمعة اإعالمية تواكب املنجزات املتحققة يف الإمارة.
للجهات  قائمة  ا�صتعر�ض  احلكومي  الت�صال  مكتب  اأن  بالذكر  اجلدير 
الإ�صالمية يف  ا�صم دار زايد للثقافة  املا�صي وقد برز  العام  املتميزة خالل 
اأكرث من قائمة متميزة مثل قائمة اجلهات الأكرث ن�صراً لالأخبار ال�صحفية 

، وقائمة اجلهات الأكرث ن�صراً يف و�صائل التوا�صل الجتماعي وغريها.



املناعة: م�صتويات  تعزز   .1
التى  ال��ط��ازج��ة  م��ن اخل�����ص��روات  الب�صلة  ح��ب��وب 
كاروتني،  وبيتا  واألفا  الفالفونويد  على  حتتوى 
وهذه املواد معروفة بخ�صائ�ض م�صادة لالأك�صدة، 

وتعمل على تعزيز املناعة .

: املعدة  ب�صرطان  االإ�صابة  متنع   .2
مغذية  م��ادة  على  حتتوى  الطازجة  الب�صلة  لأن 
من  واح��دة  وتكون   ،"coumestrol" ت�صمى 
من  الوقاية  فى  ت�صاعد  التي  الرئي�صية  املكونات 

�صرطان املعدة.

جتنبك  .3
االإم�صاك:

الب�صلة  ح��ب��وب  لأن 
حتتوى  اخل�����ص��راء 

ف��ى تخفيف حركة  ت�����ص��اع��د  ع��ال��ي��ة  األ���ي���اف  ع��ل��ى 
الأمعاء، وبالتاىل متنع الإم�صاك.

املفا�صل: التهاب  من  4.تخفف 
اأن  فيجب  املفا�صل  ال��ت��ه��اب  م��ن  تعانى  كنت  اإذا 
الب�صلة اخل�صراء، وذلك  الغذائى  ي�صمل نظامك 
لالأك�صدة  م�����ص��ادة  خ�����ص��ائ�����ض  ع��ل��ى  لح��ت��وائ��ه��ا 
التهاب  ع��ن  ال��ن��اجت  الأمل  تخفيف  ف��ى  وت�����ص��اع��د 

املفا�صل .

األزهامير: مر�س  منع  فى  5.ت�صاعد 
لأن���ه���ا غ��ن��ي��ة ب��ف��ي��ت��ام��ني C وف��ي��ت��ام��ني eو 
اأوميجا3 الدهنية والزنك و مغذيات 

الإ�صابة  متنع  نباتية 

مبر�ض األزهامير .

العظام: 6.تقوية 
 k بفيتامني  الغنية  اخل�صروات  من  الب�صلة  لأن 
الهامة  الفيتامينات  من  وتعد  والكال�صيوم،   ،،b
فى  تناولها  اأن  كما  ق��وي��ة،  ع��ظ��ام  على  للحفاظ 
م��و���ص��م ال�����ص��ت��اء ي�����ص��اع��د ف���ى ال��وق��اي��ة م���ن ك�صر 

وه�صا�صة العظام.

7.متنع االإ�صابة مر�س القلب:
م�صادات  على  حتتوى  الب�صلة  اأن  امل��ع��روف  فمن 
وتقلل  لاللتهابات،  م�صادة  وخ�صائ�ض  اأك�����ص��دة 

م�صتوى  فى م��ن  ال�����ك�����ول�����������ص�����رتول 
ال���دم وحت��اف��ظ على 
الدموية،  الأوع���ي���ة 
متنع  وب����ال����ت����اىل 
الإ�صابة  خ��ط��ر 
ب���������اأم���������را����������ض 

القلب.

جتنبك  .8
الثثثثثثثثثثثثثثثثثوزن 

الزائد:
تعانى  كنت  اإذا 
م����ن زي��������ادة فى 
ال�����������������وزن ي���ج���ب 
نظامك  ي�����ص��م��ل  اأن 
ال�����غ�����ذائ�����ى ال���ب�������ص���ل���ة ، 
الدهون  م��ن��خ��ف�����ص��ة  لأن���ه���ا 

وال�صعرات احلرارية، وفى الوقت نف�صه هى غنية 
بالألياف والربوتني.

بالطاقة: اجل�صم  متد   .9

خ�صائ�ض  ع��ل��ى  حت��ت��وى  اخل�����ص��راء  الب�صلة  لأن 
وبيتا  الطبيعية  والفالفونويد  لالأك�صدة  م�صادة 
كاروتني، وهذا ما ي�صاعد فى توفري الطاقة التى 

يحتاجها اجل�صم.

الهوائية: ال�صعب  التهاب  10.متنع 
فهى غنية بفيتامني �صى وفيتامني e، وخ�صائ�ض 
م�����ص��ادة ل��الل��ت��ه��اب��ات والأك�������ص���دة، ل���ذا ت��ق��ى من 

التهابات ال�صعب الهوائية.

مـنــ�عـــــات
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اأ�صباب فيزيولوجية
الرجتاع لي�ض مر�صاً بحد ذاته، لكن قد تختلف اأ�صبابه:

• مريء الطفل اأق�صر من مريء الرا�صدين، لذا من الأ�صهل اأن ي�صعد 
احلليب نحو الأعلى يف حالته.

املعدة واملريء غري نا�صجة  ُت�صّكل �صلة و�صل بني  التي  • تكون الفتحة 
لدى الأطفال وتنفتح بطريقة ع�صوائية.

تفّرغ  ول  حمدد  قاع  اإىل  تفتقر  لذا  وم�صطحة،  اأفقية  ال�صغار  • معدة 
حمتوياتها ب�صهولة حني يتمّدد الطفل.

فتمتلئان  ج��ي��َب��ني،  م��ن  ال��ط��ف��ل  م��ع��دة  ت��ت��األ��ف  ن�����ادرة،  ح����الت  • يف 
ب�صرعة.

اأي�صاً. نادرة  حالة  لكنها  جمّعدة  مبعدة  الطفل  يولد  • قد 

اأ�صباب عملّية
العملية  الأ���ص��ب��اب  بع�ض  ي��ربز  الفيزيولوجية،  العوامل  اإىل  بالإ�صافة 
ما  التمدد،  و�صعية  يف  طويلة  �صاعات  اجلديد  املولود  مي�صي  للم�صكلة. 
يزيد احتمال ارجتاع الأغذية. على �صعيد اآخر، ياأكل الطفل كمية هائلة 
حرارية  �صعرة   120 ي�صتهلك  الأول،  ال�صهر  بحلول  وزن���ه.  اإىل  ن�صبًة 
مقابل كل كيلوغرام من وزنه، اأي ما ي�صاوي 6 اآلف �صعرة/كلغ ل�صخ�ٍض 
وزنه 50 كيلوغراماً! يجب اأن يه�صم اإذاً كميات م�صاعفة من 
من  اأك��رث  معدته  ي�صّغل  اأن��ه  يعني  ما  ال�صائل،  الغذاء 

الرا�صدين.
عموماً  الرجت������اع  م�����ص��ك��ل��ة  ت��خ��ت��ف��ي 
اأو ب����دءاً من  يف ع��م��ر ال�����ص��ن��ة، 
ال�صهر ال�صاد�ض اأحياناً. 
لكنها قد ت�صتمر 
عمر  حتى 

ال��ث��ال��ث��ة يف ح���الت اأخ���رى. 
يف مطلق الأحوال، تتال�صى 
امل�صكلة مع منو الطفل لأن 
املريء يطول ويبداأ الطفل 
ال���وق���وف يف  اأو  ب��اجل��ل��و���ض 

عمر ال�صنة.
اأي  ي��ط��رح الرجت����اع  اإذا مل 
الطفل،  �صحة  ع��ل��ى  خ��ط��ر 
ل داعي لإعطائه اأي عالج، 
ول يتطلب معظم احلالت 
اأخ���ذ الأدوي������ة. ول��ك��ن تربز 
اإذا  الأدوي�������ة  اإىل  احل���اج���ة 
اأو  �صديداً  الن��زع��اج  اأ�صبح 
اأخرى.  م�صاعفات  ظهرت 
اأن  يجب  ال��ع��الج��ات  اأن  اإل 
ت���ك���ون ق�����ص��رية الأم������د ول 
تعِط  مل  اإذا  وقفها  م��ن  ب��د 
بح�صب  امل��ن�����ص��ود.  امل��ف��ع��ول 

تعري�ض  ميكن  ل  الأطباء، 
الطفل لآثار جانبية غري مرغوب فيها لإراحته من هذا النزعاج.

م�صاعفات نادرة
يدعو بع�ض املوؤ�صرات للقلق:

الطفل. وزن  يزيد  • ل 
التهاب  على  موؤ�صر  اإنه  الدم:  من  قليل  مع  الطعام  • يتقياأ 

املريء.
خ�صراء. اأو  �صفراء  اإفرازات  بل  الطعام  الطفل  يتقياأ  • ل 

ب�صبب  التقيوؤ  وترية  ت��زداد  الثالث،  اأو  الثاين  الأ�صبوع  يف   •
ت�صّيق فتحة املعدة.

اأو الأذن  • ي�صاب الطفل بالتهاب متكرر يف الق�صبات الهوائية 
والأنف واحلنجرة، ما يزيد احتمال اإ�صابته بالربو.

الإ�صهال  اأو  الإم�صاك  مثل  اأخ��رى  ه�صمية  ا�صطرابات  يواجه   •

وانتفاخ البطن.
غريباً. �صلوكه  وي�صبح  دائم  بنعا�ض  وي�صعر  باحلمى  • ي�صاب 

خطوات مفيدة
اإنها الطعام:  وجبات  • جتزئة 

البكاء  لأن  لغذائه  طلباً  يبكي  ول  الطفل  يتقّبلها  ح��ني  ممكنة  خطوة 
ُيدِخل الإفرازات املخاطية اإىل احلنجرة ويجدد الرجتاع.

باألياف  م��دّع��م  احل��ل��ي��ب  م��ن��ت��ج��ات  ب��ع�����ض  احل��ل��ي��ب:  ���ص��م��اك��ة  • زي����ادة 
غذائية.

اأن  يجب  ال��راب��ع،  ال�صهر  منذ  مبكرة:  مرحلة  يف  الأغ��ذي��ة  تنويع   •
الأعلى  نحو  ت�صعد  ل  لأن��ه��ا  اإ���ص��اف��ي��ة  �صلبة  م��اأك��ولت  الطفل  ي��ت��ذوق 

بقدر ال�صوائل.
الربتقال. ع�صري  مثل  احلم�صية  الأغذية  • جتّنب 

اله�صم. لت�صهيل  الكتف  على  الطفل  • حمل 
الطعام. وجبات  بعد  احلفا�ض  �صّد  • عدم 

لي�س مر�صًا، لكن قد تختلف اأ�صبابه

كيف تتعاملني مع تقيوؤ طفلك

هل يتقياأ طفلك ن�صف زجاجة احلليب بعد تناولها مبا�صرًة؟ من 
الطبيعي اأن يقلقك هذا الو�صع لكن تكون احلالة حميدة غالبًا 

ويكفي اأن تتحّلي بال�صرب اإىل اأن متّر هذه املرحلة تلقائيًا.
 اإليك بع�س الن�صائح لتح�صني راحة املولود اجلديد.

اأبرزها تعزيز املناعة وتقوية العظام

الب�شلة لتناول  فوائد   10
الب�صلة من اخل�صروات التى تتواجد فى ف�صل ال�صتاء وتناولها له العديد من الفوائد ال�صحية، فى 

"بولد �صكاى"عددا من الفوائد ال�صحية لتناول  هذا ال�صدد ذكر تقرير ن�صره املوقع الهندى 
الب�صلة فى مو�صم ال�صتاء و ت�صمل:
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: ٢01٦/11/15م   املودعة حتت رقم:  ٢٦3٢٨1 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  �صكت�صرز يو.ا�ض.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�صن
املتحدة  الوليات   ،90٢٦٦ كاليفورنيا  بيت�ض،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�ض  مانهاتن   ٢٢٨ وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�ض القدم. 
 الواق�عة بالفئة:  ٢5 

و�صف العالمة:  كتبت كلمة " GEN" باأحرف لتينية اىل جانب رقم ''5'' كما هو مبني يف 
منوذج الطلب.
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

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

بتاريخ: ٢01٦/11/15م   املودعة حتت رقم:  ٢٦3٢٨٢ 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  �صكت�صرز يو.ا�ض.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�صن
املتحدة  الوليات   ،90٢٦٦ كاليفورنيا  بيت�ض،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�ض  مانهاتن   ٢٢٨ وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�ض القدم. 
 الواق�عة بالفئة:  ٢5 

و�صف العالمة:  كتبت كلمة " BURST" باللغة الجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

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

بتاريخ: ٢01٦/11/09م    املودعة حتت رقم:  ٢٦٢٨٦7 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  �صكت�صرز يو.ا�ض.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�صن
املتحدة  الوليات   ،90٢٦٦ كاليفورنيا  بيت�ض،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�ض  مانهاتن   ٢٢٨ وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�ض القدم. 
 الواق�عة بالفئة:  ٢5 

و�صف العالمة:  كتبت عبارة "COMFORT INCLUDED" باللغة الجنليزية كما 
هو مبني يف منوذج الطلب.

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

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

بتاريخ: ٢01٦/11/09م   املودعة حتت رقم:  ٢٦٢٨٦٨ 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  �صكت�صرز يو.ا�ض.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�صن
املتحدة  الوليات   ،90٢٦٦ كاليفورنيا  بيت�ض،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�ض  مانهاتن   ٢٢٨ وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�ض القدم. 
 الواق�عة بالفئة:  ٢5 

و�صف العالمة:  كتبت كلمة "D'LITES" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

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

بتاريخ: ٢01٦/11/09م   املودعة حتت رقم:  ٢٦٢٨٨1 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  �صكت�صرز يو.ا�ض.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�صن
املتحدة  الوليات   ،90٢٦٦ كاليفورنيا  بيت�ض،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�ض  مانهاتن   ٢٢٨ وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�ض القدم و املالب�ض. 
 الواق�عة بالفئة:  ٢5 

 "GO WALK SPORT BY SKECHERS " ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:  كتبت  و���ص��ف 
باللغة الإجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 

ال�ص��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

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

بتاريخ: ٢01٦/11/15م   املودعة حتت رقم:  ٢٦3٢٨4 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  �صكت�صرز يو.ا�ض.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�صن
املتحدة  الوليات   ،90٢٦٦ كاليفورنيا  بيت�ض،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�ض  مانهاتن   ٢٢٨ وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�ض القدم. 
 الواق�عة بالفئة:  ٢5 

و�صف العالمة:  كتبت كلمة " GOGA" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

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

بتاريخ: ٢01٦/11/09م    املودعة حتت رقم:  ٢٦٢٨٨٢ 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ص��م:  �صكت�صرز يو.ا�ض.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�صن
املتحدة  الوليات   ،90٢٦٦ كاليفورنيا  بيت�ض،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�ض  مانهاتن   ٢٢٨ وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�ض القدم. 
 الواق�عة بالفئة:  ٢5 

و�صف العالمة: كتبت عبارة " LUXE FOAM" باللغة الإجنليزية كما هو مبني يف منوذج 
الطلب. 

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

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

بتاريخ: ٢01٦/11/09م   املودعة حتت رقم:  ٢٦٢٨٨4 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  �صكت�صرز يو.ا�ض.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�صن
املتحدة  الوليات   ،90٢٦٦ كاليفورنيا  بيت�ض،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�ض  مانهاتن   ٢٢٨ وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�ض القدم. 
 الواق�عة بالفئة:  ٢5 

و�صف العالمة:  كتبت عبارة "SEAMLESS COMFORT" باللغة الإجنليزية كما 
هو مبني يف منوذج الطلب.

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

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

بتاريخ: ٢01٦/11/09م   املودعة حتت رقم:  ٢٦٢٨٨0 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  �صكت�صرز يو.ا�ض.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�صن
املتحدة  الوليات   ،90٢٦٦ كاليفورنيا  بيت�ض،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�ض  مانهاتن   ٢٢٨ وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�ض القدم. 
 الواق�عة بالفئة:   ٢5 

و�صف العالمة:  كتبت عبارة " DUAL-LITE" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج 
الطلب.

ال�ص��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

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

بتاريخ:  ٢01٦/11/15م    املودعة حتت رقم:  ٢٦3٢٨3 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  �صكت�صرز يو.ا�ض.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�صن 
املتحدة  الوليات   ،90٢٦٦ كاليفورنيا  بيت�ض،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�ض  مانهاتن   ٢٢٨ وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�ض القدم. 
 الواق�عة بالفئة:  ٢5 

منوذج  يف  مبني  هو  كما  لتينية  " ELASTIKA" ب��اأح��رف  كلمة  كتبت  العالمة:   و�صف 
الطلب.

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

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

بتاريخ: ٢01٦/11/09م    املودعة حتت رقم:  ٢٦٢٨75 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  �صكت�صرز يو.ا�ض.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�صن
املتحدة  الوليات   ،90٢٦٦ كاليفورنيا  بيت�ض،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�ض  مانهاتن   ٢٢٨ وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�ض القدم. 
 الواق�عة بالفئة:  ٢5 

هو  كما  لتينية  "FLEX ADVANTAGE" ب��اأح��رف  عبارة  كتبت  العالمة:   و�صف 
مبني يف منوذج الطلب.

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

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

بتاريخ: ٢01٦/11/09م   املودعة حتت رقم:  ٢٦٢٨7٦ 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  �صكت�صرز يو.ا�ض.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�صن
املتحدة  الوليات   ،90٢٦٦ كاليفورنيا  بيت�ض،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�ض  مانهاتن   ٢٢٨ وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�ض القدم. 
 الواق�عة بالفئة:  ٢5 

" باللغة الإجنليزية كما هو مبني يف   FLEX APPEAL" و�صف العالمة:  كتبت عبارة 
منوذج الطلب.
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

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

بتاريخ: ٢01٦/11/15م    املودعة حتت رقم:  ٢٦3٢٨5 
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:  �صكت�صرز يو.ا�ض.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�صن
املتحدة  الوليات   ،90٢٦٦ كاليفورنيا  بيت�ض،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�ض  مانهاتن   ٢٢٨ وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�ض القدم. 
 الواق�عة بالفئة:  ٢5 

و�صف العالمة:  كتبت كلمة " SKECH" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

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

بتاريخ: ٢01٦/11/09م   املودعة حتت رقم:  ٢٦٢٨79 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  �صكت�صرز يو.ا�ض.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�صن 
املتحدة  الوليات   ،90٢٦٦ كاليفورنيا  بيت�ض،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�ض  مانهاتن   ٢٢٨ وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�ض القدم. 
 الواق�عة بالفئة:  ٢5 

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن اأحرف لتينية  "S" و"K" و " X" كما هو مبني يف منوذج 
الطلب.

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

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

بتاريخ: ٢01٦/11/15م    املودعة حتت رقم:  ٢٦3٢٨٦ 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  �صكت�صرز يو.ا�ض.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�صن 
املتحدة  الوليات   ،90٢٦٦ كاليفورنيا  بيت�ض،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�ض  مانهاتن   ٢٢٨ وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�ض القدم. 
 الواق�عة بالفئة:  ٢5 

" باللغة الجنليزية كما هو مبني يف   YOGA FOAM " و�صف العالمة:  كتبت عبارة 
منوذج الطلب.
ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

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

بتاريخ: ٢01٦/11/09م    املودعة حتت رقم:  ٢٦٢٨77 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 04 اأغ�صط�ض ٢01٦

با�ص��م:  �صكت�صرز يو.ا�ض.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�صن
املتحدة  الوليات   ،90٢٦٦ كاليفورنيا  بيت�ض،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�ض  مانهاتن   ٢٢٨ وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�ض القدم. 
 الواق�عة بالفئة:  ٢5 

" باأحرف لتينية كما هو   YOU BY SKECHERS " العالمة:  كتبت عبارة  و�صف 
مبني يف منوذج الطلب.

ال�ص��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

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

بتاريخ: ٢01٦/11/09م    املودعة حتت رقم:  ٢٦٢٨7٨ 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  �صكت�صرز يو.ا�ض.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�صن
املتحدة  الوليات   ،90٢٦٦ كاليفورنيا  بيت�ض،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�ض  مانهاتن   ٢٢٨ وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�ض القدم. 
 الواق�عة بالفئة:  ٢5 

منوذج  يف  مبني  ه��و  كما  الإجنليزية  " Z STRAP" باللغة  ع��ب��ارة  كتبت  العالمة:  و�صف 
الطلب.

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

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

بتاريخ: ٢01٦/11/09م   املودعة حتت رقم:  ٢٦٢٨٨3 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  �صكت�صرز يو.ا�ض.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�صن
املتحدة  الوليات   ،90٢٦٦ كاليفورنيا  بيت�ض،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�ض  مانهاتن   ٢٢٨ وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�ض القدم. 
 الواق�عة بالفئة:  ٢5 

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من احلرف اللالتيني  "S" املكتوب بخط عري�ض و ب�صكل مميز 
كما هو مبني يف منوذج الطلب.

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  ٢٢3450      بتاريخ : ٢014/1٢/17م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢00م

با�ص��م: اأو بي ا�ض للتجارة العامة.
وعنوانه: �ض  ب: ٨٨000   ، دبي ،  المارات. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي.

الواق�عة بالفئة: 35
�صكل بي�صاوي  الرمادي موجود بداخله  باللون  �صكل م�صتطيل  العالمة: هي عبارة عن  و�صف 
باللون الأبي�ض ومكتوب بداخله الأحرف الأبجدية OBS باللغة الالتينية وباللون الأ�صود، مع 

S وجود �صكل اأ�صعة �صم�ض باللون الأبي�ض فوق احلرف
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : ٢513٦٢           بتاريخ :٢01٦/4/3 م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢00م

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �ض  ب: 4٨70٢، ال�صارقة،  المارات. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الأرز،النب، ال�صاي، ال�صكر.

الواقعة يف الفئة: 30
و�صف العالمة:

الالتينية  وباللغة  مبتكرة  بطريقة  مكتوبة   MEEZANGOLD كلمة  عن  عبارة  هي 
وباللون الأ�صود.

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980
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يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ 

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: ٢54٨15        بتاريخ :٢01٦/٦/7م   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢00م

با�ص��م: جويب يو�صف علي.
وعنوانه: �ض  ب: 5770٢   :  دبي   ،المارات. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
مواد بناء معدنية،خردوات معدنية �صغرية،براغي معدنية.

الواقعة فى الفئة: ٦
مميز  و  كبري  ب�صكل  كتب   ULTRA THREAD الالتينية  الكلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:  و�صف 
باللونني الأ�صفر و الأبي�ض داخل اإطار بي�صاوي ال�صكل باللون الأزرق الغامق يف جانبيه ر�صم براغي �صغرية 
الالتينية  الكلمات  اأ�صفلها  و  ال��رم��ادي،  باللون  كبري  برغي  ر�صم  به  ال�صكل  بي�صاوي  اآخ��ر  ر�صم  بداخله  و 
الكلمات  FASTENING SYSTEM ب�صكل مائل مميز باللون الأحمر و كتب على اليمني نف�ض 
املذكورة داخل م�صتطيل باللونني الأزرق و الأحمر و يعلوها ر�صم دائرتني �صغريتني باللون البني، و جميع 
بال�صكل  مو�صح  هو  كما  الأبي�ض  و  الأ�صفر  و  الأخ�صر  ب��الأل��وان  ال�صكل  مربعة  خلفية  على  العنا�صر  هذه 

املرفق. 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : ٢549٦3       بتاريخ : ٢01٦/٦/9م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢00م

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �ض  ب: 4٨70٢، ال�صارقة،  المارات. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الأرز،النب، ال�صاي، ال�صكر.

الواقعة يف الفئة 30
مو�صح  هو  كما  الأ���ص��ود  باللون  لتينية  ب��اأع��داد  كتب   515 الرقم  عن  عبارة  العالمة:  و�صف 

بال�صكل املرفق.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم ٢55005         بتاريخ : ٢01٦/٦/9م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢00م

با�ص��م: كل اأمري خان للتجارة العامة �ض ذ م م.
وعنوانه: �ض  ب: 37٦799، دبي  ،المارات. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة لالإنارة و التدفئة وتو ليد البخار و الطهي والتربيد والتجفيف و التهوية وتوريد املياه ولالأغرا�ض 

ال�صحية، جممعات �صم�صية للت�صخني.
الواق�عة بالفئة: 11

باللون  مميز  ب�صكل  كتبت   SUN LIFE SOLAR الالتينية  الكلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:  و�صف 
الأبي�ض داخل �صريط دائري باللون الأ�صود و يتو�صط الكلمات الالتينية ر�صم دائرة �صغرية باللون الأبي�ض 
يوجد بداخلها �صكل مميز مكون من ورقة �صجر خ�صراء و جزء من الألواح ال�صم�صية و اأ�صعة ال�صم�ض باألوان 

خمتلفة كما هو مو�صح بال�صكل املرفق. 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم ٢55140       بتاريخ : ٢01٦/٦/14م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢00م

با�ص��م: /  بوتيك �صا�صان )�ض.ذ.م.م(.
وعنوانه: �ض  ب: 177 ، ال�صارقة،  المارات. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
عطور،م�صتح�صرات جتميل.

الواق�عة بالفئة: 3
  VENITO و�صف العالمة: هي عبارة عن ت�صميم على  باللون الأ�صود  مكتوب حتته عبارة

باللغة الالتينية وباللون الأ�صود.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم ٢5573٦          بتاريخ :٢01٦/٦/٢7  م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢00م

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �ض  ب: 4٨70٢، ال�صارقة     ،المارات. 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي.
الواق�عة بالفئة: 35

الالتينية  باللغة  مكتوبة   LAST CHANCE جملة   ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  العالمة:  و�صف 
وباللون الأ�صود.

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم ٢59٦5٨        بتاريخ : ٢01٦/9/٨م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢00م

با�ص��م: �صركة التهاويل للتجارة العامة و التوكيالت التجارية املحدودة
العنوان:  بغداد، جمهورية العراق.  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
التبغ واأدوات املدخنني، �صجائر.

الواقعة بالفئة رقم : ) 34 (
الأ�صود  باللون  ب�صكل مميز  MOST كتبت  الالتينية  الكلمة  العالمة: هي عبارة عن  و�صف 

كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: ٢59٦٨3          بتاريخ :٢01٦/9/٨ م  
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢00م

با�ص��م: بي يف اآي التجارية �ض.ذ.م.م.
وعنوانه: �ض  ب: 394٨٢  : دبي  ،المارات. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اإ�صارات  اإر����ص���ال  اإل��ك��رتون��ي��ة،اأج��ه��زة  اإ�����ص����ارات  اإر����ص���ال  وب�����ص��ري��ة،اأج��ه��زة  �صمعية  م�����ص��ت��ق��ب��الت 

اإلكرتونية،هوائيات،اأجهزة ات�صال داخلي،اأجهزة املودم،  
الواقعة يف الفئة: 9

 Sat- ع��ب��ارة  بداخله  مكتوب  الأ���ص��ود  باللون  م�صتطيل  �صكل  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  العالمة:  و�صف 
باللون  رفيع  خط  حتتها  ويوجد  مائل  وب�صكل  الأبي�ض  وباللون  الالتينية  باللغة   illimite

الأحمر.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم ٢٦0٢9٨             بتاريخ :٢01٦/9/٢5  م 
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢00م

با�ص��م: مدر�صة نك�صت جينريي�صن �ض.ذ.م.م.
وعنوانه: �ض  ب: 3909٨9    : دبي  ،المارات. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الأن�صطة الريا�صية والثقافية 

الواقعة يف الفئة: 41
و�صف العالمة: عبارة عن الكلمات الالتينية NEXT GENERATION SCHOOL كتبت 
ب�صكل مميز باللون الرمادي وعلى ي�صارها الكلمات "مدر�صة نك�صت جينريي�صن" كتبت باللغة العربية باللون 
الرمادي، و يتو�صطهما ر�صم مميز على �صكل معني مكون من ثالثة مربعات باللون الربتقايل و الأ�صفر و 

الأبي�ض ويعلوه ر�صم �صهم متجه نحو الأعلى باللون الأحمر الداكن كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: ٢55٢49          بتاريخ : ٢01٦/٦/15 م 
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢00م

با�ص��م: حممد ح�صني علي ح�صني
وعنوانه: �ض  ب: ٦٦3٦1   ، دبي ،المارات. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
يد،  ،حقائب  امل���واد  ه��ذه  م��ن  امل�صنوعة  املنتجات  و  امل��دب��وغ��ة  اجل��ل��ود  وتقليد  امل��دب��وغ��ة  اجل��ل��ود 

ال�صناديق واحلقائب.
الواق�عة بالفئة: 1٨

  Anna Bella Leather Bags و�صف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمات الالتينية
باللون  ال�صكل  م�صتطيلة  خلفية  على  الأ�صود  باللون  جميعها  و  �صطرين  يف  مميز  ب�صكل  كتبت 

الرمادي كما هو مبني بال�صكل املرفق. 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: ٢55٦5٦             بتاريخ :٢01٦/٦/٢٦ م   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢00م

با�ص��م: عرب ال�صمال للتجارة ذ.م.م
وعنوانه: �ض  ب: 11٨٢1٨، د بي  ،المارات. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
عطور لأزالة الروائح الكريهة، عطور و م�صتح�صرات جتميل  يف الفئة 03.

الواق�عة بالفئة: 03
ر�صم فرا�صة  يليها  و  الأ�صود  باللون  ب�صكل مميز  كتبت   JB الالتينية  احل��روف  العالمة: عبارة عن  و�صف 
الأ�صود  باللون  ب�صكل مميز   Juicy Beauty الالتينية  الكلمات  كتبت  اأ�صفلها  و  الأ�صود،  باللون  مميزة 

ماعدا احلرف الالتيني B كتب باللون البنف�صجي كما هو مو�صح بال�صكل املرفق. 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم ٢5573٢         بتاريخ :٢01٦/٦/٢7 م  
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢00م

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �ض  ب: 4٨70٢، ال�صارقة   ،المارات. 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

الأثاث و املرايا و اإطارات ال�صور.
الواق�عة بالفئة: ٢0

و�صف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية HOME كتبت ب�صكل كبري و مميز وتليها العبارة 
املرفق. بال�صكل  مو�صح  هو  كما  الأ�صود  باللون  والعالمة    4U

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم ٢55734          بتاريخ :٢01٦/٦/٢7م   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢00م

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �ض  ب: 4٨70٢، ال�صارقة   ،المارات. 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اأدوات واأو اين واأوعية لال�صتعمال املنزيل،مكان�ض،منتجات الفرا�صي.
الواق�عة بالفئة: ٢1

و�صف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية HOME كتبت ب�صكل كبري و مميز وتليها العبارة 
املرفق. بال�صكل  مو�صح  هو  كما  الأ�صود  باللون  والعالمة    4U

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك غرناطة للتطريز
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم ٢٦٢٦٨5         بتاريخ : ٢01٦/11/٦ م 
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢00م

با�ص��م: غرناطة للتطريز.
وعنوانه: �ض  ب: 19٦٦٨، ال�صارقة،  المارات. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
معاجلة املواد،التنجيد،معاجلة الأقم�صة،خياطة املالب�ض.

الواقعة بالفئة : 40
ر�صم هند�صي مكون  ويعلوها  ب�صكل مميز  "غرناطة" كتبت  الكلمة  عبارة عن  العالمة:  و�صف 
من عدة اأزهار ب�صكل مميز وبداخلها ر�صم فرا�صة �صغرية وجميعهم باللون الأ�صفر داخل اإطار 

م�صتطيل ال�صكل ذو خلفية باللون البني الغامق كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: ٢٦٢٨57     بتاريخ :٢01٦/11/9 م 
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢00م

با�ص��م: ق�صر الرب�صاء لتجارة لوازم التدخني �ض ذ م م
وعنوانه: �ض ب: 450٦14، دبي، المارات. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
التبغ واأدوات املدخنني والثقاب.

الواق�عة بالفئة: 34
و�صف العالمة: عبارة عن الكلمات الالتينيةQaser Al Barsha  كتب ب�صكل مميز داخل اإطار مائل 
ب�صكل مميز باللون الأحمر، و يعلوها ر�صم دائرة باللون الأخ�صر وعلى طول اإطارها الداخلي و�صعت عدة 
باللون  ب�صكل مائل و مميز  TRBOPLUS كتبت  الالتينية  الكلمة  تتو�صطها  و  الذهبي  باللون  جنوم 
الأخ�صر، و يف اأ�صفل الدائرة يوجد ر�صم لأربعة اأوراق �صجر باللون الأخ�صر كما هو مو�صح بال�صكل املرفق. 

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: ٢٦٢٨59            بتاريخ : ٢01٦/11/9 م 
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢00م

با�ص��م: /  �صركة الدنا للتجارة ذ.م.م
وعنوانه: �ض  ب: 143٨٦   ، دبي، المارات. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
بطانيات ، �صرا�صف.
الواق�عة بالفئة:٢4 

و�صف العالمة: عبارة عن �صكل بي�صاوي مر�صوم ب�صكل مميز باللون الزرق من العلى و بداخله 
ذو خلفية مكونة من عدة  الأ�صود  باللون  الأ�صفل  و من  الأبي�ض  باللون   VODEX الكلمة 

اأزهار و زخارف باللون الوردي كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980  

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم ٢٦3405        بتاريخ : ٢01٦/11/17م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢00م

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �ض  ب: 4٨70٢، ال�صارقة ،المارات. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الأرز،النب، ال�صاي، ال�صكر،حلويات،توابل.

الواق�عة بالفئة: 30
و�صف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية SASYA  كتبت ب�صكل مميز باللون الأ�صود كما 

مبني بال�صكل املرفق.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: ٢٦3٦٨9     بتاريخ : ٢01٦/11/٢1م  
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢00م

با�ص��م: / جليت للتجارة العامة �ض.ذ.م.م
وعنوانه: �ض  ب: 3909٨    ، دبي، المارات. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
للهواتف هواتف حممولة،  اأطقم  باحلا�صوب، هواتف حممولة،  اأجهزة ملحقة  اأجهزة حا�صوب، 

�صماعات الراأ�ض
الواق�عة بالفئة: 9

و�صف العالمة: الو�صف عبارة عن الكلمة الالتينيةPOPSOCKETS  كتبت ب�صكل مميز 
دوائ��ر غري مكتملة  �صكل  على  الو�صط  O  يف  الالتينيني  كتب احلرفني  الأ���ص��ود حيث  باللون 

باللون الأزرق املتدرج كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم ٢٦3٨٢9         بتاريخ :٢01٦/11/٢3  م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢00م

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى
وعنوانه: �ض  ب: 4٨70٢، ال�صارقة، المارات. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
خ��دم��ات ال��ط��ع��ام و ال�����ص��راب، خ��دم��ات ت��وف��ري الأط��ع��م��ة و امل�����ص��روب��ات، خ��دم��ات ال��ك��اف��ت��ريي��ات و 

املطاعم.
الواق�عة بالفئة: 43

وباللغة  مبتكرة  بطريقة  مكتوبة   ALKA TEAM كلمة  عبارة عن  العالمة: هي  و�صف 
الالتينية وباللون ال�صود.

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم ٢٦4٢٢5        بتاريخ :٢01٦/11/30 م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢00م

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �ض  ب: 4٨70٢، ال�صارقة ،المارات. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
كهربائية،  مكان�ض  املنزلية،  لغايات  كهربائية  خ��الط��ات  ومكائن،  حم��رك��ات  اآل��ي��ة،  وع��دد  اآلت 

غ�صالت.
الواق�عة بالفئة: 07

مبتكرة  بطريقة  مكتوبة   ROYAL PRINCE كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  ال��ع��الم��ة:  و�صف 
وباللغة الالتينية وباللون الأ�صود.

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم ٢٦4٢٢٦         بتاريخ :٢01٦/11/30 م 
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢00م

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �ض  ب: 4٨70٢، ال�صارقة ،المارات. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة لالإنارة و التدفئة وتو ليد البخار و الطهي والتربيد والتجفيف و التهوية وتوريد املياه 

ولالأغرا�ض ال�صحية، ثالجات. 
الواق�عة بالفئة: 11

مبتكرة  بطريقة  مكتوبة   ROYAL PRINCE كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  ال��ع��الم��ة:  و�صف 
وباللغة الالتينية وباللون الأ�صود.

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�س 2017 العدد 11980
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املال والأعمال
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Tuesday  28  March   2017  -  Issue No   11980

ريد الظاهري: االمارات تتطلع اىل جذب ا�شتثمارات 
جديدة وحتقيق التنمية ال�شناعية امل�شتدامة

•• اأبوظبي- الفجر:

غرفة  ادارة  جمل�ض  ع�صو  الظاهري  ال�صرياين  حمد  ري��د  العمال  �صيدة  اأك��دت 
ا�صت�صافة  اأهمية  للغرفة  التابعة  التجارة  جلنة  رئي�ض  اأبوظبي  و�صناعة  جت��ارة 
اليوم  فعالياتها  انطلقت  ال��ت��ي  والت�صنيع  ال�صناعة  ق��م��ة  لفعاليات  اب��وظ��ب��ي 
مو�صحة   ، ال��رمي  جزيرة  يف  ابوظبي  ال�صوربون  جامعة  يف   2017 مار�ض   27
و�صناع  ال�صخ�صيات  كبار  من   1200 عن  يفوق  ما  جمع  من  متكنت  القمة  ان 
و مدى  ال�صناعي  القطاع  التطور يف  فر�ض  لبحث  وال�صركات  ال��وزراء  و  القرار 
امكانية الرتقاء به على ال�صعيدين القليمي والعاملي. وقالت الظاهري: يعترب 
ال�صناعية  الثورة  ابتكارات وتطبيقات  اأحدث  للك�صف عن  املعر�ض منا�صبة هامة 
حيث يوفر املعر�ض من�صة لل�صركات ت�صتعر�ض من خاللها منتجاتها وخدماتها 
واأ�صافت  العاملي.  القت�صادي  التقدم  يف  ت�صاهم  التي  وتقنياتها  ابتكاراتها  واآخر 
الظاهري: يعد القطاع ال�صناعي قاطرة رئي�صية لبناء اقت�صاد م�صتدام قائم على 
املعرفة والبتكار، كما تتطلع دولة الإمارات العربية املتحدة اإىل جذب ا�صتثمارات 
باأكرث  قيمتها  ت��ق��در  ج��دي��دة  �صناعية 
حتى  ام���ارات���ي  دره����م  250مليار  م��ن 
زيادة  يف  �صي�صهم  مم��ا   ،2025 ال��ع��ام 
الناجت  يف  ال�صناعي  ال��ق��ط��اع  م�صاهمة 
امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل ل��ل��دول��ة م��ن 14% 
حالياً اإىل %25 بحلول العام 2025.  
القمة  اإن  اأن  اىل  ال��ظ��اه��ري  وا����ص���ارت 
ال�صناعية  التنمية  حتقيق  نحو  ت�صعى 
روؤية  ب�صياغة  �صتقوم  حيث  امل�صتدامة 
مو�صحة  ال�صناعي،  للقطاع  م�صتقبلية 
انه تعد فر�صة امام ال�صركات الماراتية 
لتحقيق اعلى م�صتوى من التن�صيق مع 
للتعاون  العاملية  وال�صركات  العامل  دول 
احليوي  القطاع  ه��ذا  يف  العاملية  اخل��ربات  من  وال�صتفادة  ال�صناعي  القطاع  يف 
والهام.  واأو�صحت الظاهري ان دولة الإمارات تعترب من الدول الرائدة يف ال�صعي 
تتطابق  حيث   ،2030 للعام  امل�صتدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  اأه��داف  لتحقيق 
مع  والبتكار  املعرفة  على  قائم  م�صتدام  اقت�صاد  بناء  الدولة يف جمال  �صيا�صات 
�صعي الأمم املتحدة اإىل بناء عامل يتم فيه ا�صتغالل املوارد ا�صتغالًل اأمثل خلري 
ت�صتعد  الإم���ارات  دول��ة  اأن  ذك��رت  و  القادمة.  لالأجيال  البيئة  وحماية  الب�صرية 
لتحقيق تقدم �صناعي كبري وملمو�ض خالل الفرتة املقبلة، وذلك بف�صل حتقيق 
قطاعات  وت��ط��وي��ر  الوطنية  ال�صناعية  ال�����ص��رك��ات  ب��ني  التكامل  م��ن  اأك���رب  ق��در 
ال�صناعة.  يف  احلديثة  التكنولوجيا  وا�صتخدام  بالبتكار  تت�صم  جديدة  �صناعية 
و�صت�صاهم القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع على دعم جهود البتكار يف الدولة 
من خالل توفري من�صة للمبتكرين من ال�صباب الإماراتي يتعرفون من خاللها 
على اأرقى ما تو�صلت اإليه التكنولوجيا احلديثة يف القطاع ال�صناعي، وخ�صو�صاً 
البيانات،  ال�صخمة، وحتليل  والبيانات  الأ�صياء،  اإنرتنت  بتطبيقات  املتعلقة  تلك 
من  الإماراتية  ال�صركات  �صتتمكن  كما  امل�صتدامة،  وال�صناعة  الرقمية  وامل�صانع 

رفع م�صتوى تناف�صيتها على امل�صتوى العاملي.

تراجع اأ�شعار �شلة خامات اأوبك 
اإىل  48.26  دوالرا للربميل

•• فيينا - وام:

 13 ال�  اأوب��ك  للنفط  امل�صدرة  ال��دول  �صلة خامات منظمة  اأ�صعار  تراجعت 
اأم�ض  ب�صعر  مقارنة  للربميل  دولر    48.26 اإىل  املا�صية  اجلمعة  ي��وم 
الذي قبله الذي و�صل اإىل  48.35  دولر للربميل. وت�صم �صلة خامات 
 .. التالية  الأن���واع  الإن��ت��اج -  �صيا�صة  التي تعد مرجعا يف م�صتوى  اأوب��ك - 
الثقيل  الإم��ارات��ي وخ��ام مزيج �صحارى اجلزائري والإي���راين  خام مربان 
الليبي  ال�صدر  وخ��ام  الكويتي  الت�صدير  وخ��ام  العراقي  اخلفيف  والب�صرة 
العربي  القطري واخل��ام  البحري  النيجريي واخل��ام  وخام بوين اخلفيف 
وربيع  الأنغويل  الفنزويلي مرياي وجريا�صول  واخلام  ال�صعودي  اخلفيف 

اخلفيف الغابوين واأورينت الكوادوري.

 �شمان لالأوراق املالية ع�شوا يف 
�شوق االأ�شهم ببور�شة نا�شداك دبي

•• دبي-وام:

ح�صلت ���ص��م��ان ل�����الأوراق امل��ال��ي��ة � اإح����دى ���ص��رك��ات ال��و���ص��اط��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
� ام�ض على ع�صوية �صوق الأ�صهم يف بور�صة نا�صداك دبي  دول��ة الإم��ارات 
بفر�ض  وغريها  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  يف  عمالئها  تزويد  بغية 

لال�صتثمار يف اأ�صهم ال�صركات املحلية والعاملية املدرجة يف البور�صة.
� التي تاأ�ص�صت يف عام 1998 � �صركة �صمان  وتتبع �صمان لالأوراق املالية 
لال�صتثمار اإذ ا�صطلعت بدور مهم يف تطوير اأ�صواق الأ�صهم بدولة الإمارات 
اخلم�صة  ال�صنوات  م��دى  على  دره��م  مليار   57 قيمتها  معامالت  ونفذت 
املا�صية حيث ميكنها اأن توفر ت�صهيالت الرافعة املالية و ت�صهيالت الهام�ض 
ت�صريح  يف  لال�صتثمار  �صمان  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  قرقا�ض  �صهاب  وق��ال   .
�صحايف له اليوم اإن �صمان لالأوراق املالية توفر لعمالئها فر�صا ا�صتثمارية 
�صنعمل على تعميق  نا�صداك دبي كما  �صوق  املدرجة يف  ال�صركات  رائعة يف 
عالقتها بالبور�صة الآخذة يف النمو لت�صبح مركزا عامليا يف املنطقة لإدراج 

اأ�صهم ال�صركات عالية اجلودة وتطوير فئات جديدة من الأ�صول.
وان�صمت �صركة �صمان لالأوراق املالية لنا�صداك دبي بو�صفها ع�صو مقا�صة 
فردي بو�صعه اإجراء عمليات املقا�صة لتداولته وتداولت عمالئه م�صيفة 
وعمليات  الإم��ارات��ي��ة  الأ���ص��واق  يف  ال��ت��داول  وه��ي  خدماتها  لقائمة  بذلك 

التداول املوافقة لل�صريعة والتداول بالهام�ض والتداول عرب الإنرتنت.
�صمان  خ��ربة  اأن  دب��ي  لنا�صداك  التنفيذي  الرئي�ض  علي  ح��ام��د  واأو���ص��ح 
اإ�صافة  تعد  الإقليمية  امل��ال  اأ�صواق  يف  امل�صهودة  ومعرفتها  املالية  ل��الأوراق 
النمو.  من  مزيد  لتحقيق  ا�صتعدادها  ظل  يف  دب��ي  نا�صداك  ل�صوق  مهمة 
من  جمموعتها  اإىل  جوهرية  اإ�صافة  لعمل  تتطلع  البور�صة  اإن  واأ���ص��اف 
الأ�صهم مبا يف ذلك اإدراج مزيد من الإ�صدارات العامة الأولية مما ميكن 
املال وال�صتفادة من تداول  راأ�ض  املنطقة وخارجها من جمع  ال�صركات يف 

اأ�صهمها من جانب جمموعة وا�صعة من امل�صتثمرين.

الب�صائع حتمل �صعارات اأكر من 30 عالمة جتارية

 اقت�شادية دبي ت�شبط 4 م�شتودعات يف دبي خالل اأ�شبوع باإجمايل 3 مليون قطعة مقلدة
•• دبي-الفجر: 

الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  ح���ق���وق  اإدارة  مت��ك��ن��ت 
وحماية  ال��ت��ج��اري��ة  ال���رق���اب���ة  ق���ط���اع  يف 
 4 �صبط  من  دب��ي  باقت�صادية  امل�صتهلك 
باإمارة  متفرقة  مناطق  يف  م�صتودعات 
اأ����ص���ب���وع، و����ص���ادرت خاللها  دب���ي خ���الل 
3 مليون قطعة مقلدة حتمل  اأك��رث من 
30 عالمة جتارية.  �صعارات لأك��رث من 
ا�صرتاتيجية  امل��ب��ادرة �صمن  ه��ذه  وت��اأت��ي 
اإىل  ال��رام��ي��ة  وخططها  دب��ي  اقت�صادية 
للعالمات  الفكرية  امللكية  على  احلفاظ 
باإمارة  املحلي  ال�صوق  وغربلة  التجارية، 
دبي من املنتجات املغ�صو�صة واملقلدة مما 
ينعك�ض اإيجاباً على حماية امل�صتهلكني من 
عملية الغ�ض التجاري والتدلي�ض وحفظ 

حقوق اأ�صحاب العالمات التجارية.
الأول  امل���������ص����ت����ودع  ���ص��ب��ط��ي��ة  و����ص���م���ل���ت 
 1.03 عددها  بلغ  م�صبوطات  م�صاردة 
متنوعة  لب�صائع  مقلدة  قطعة  مليون 
واحلقائب  ال��ه��وات��ف،  اك�����ص�����ص��وارات  م��ن 
الن�صائية، واملالب�ض، واملنتجات اجللدية، 

وم�صتح�صرات  وال��ط��اب��ع��ات،  والأح���ب���ار، 
ال���ت���ج���م���ي���ل، وال���������ص����اع����ات، وال���ع���د����ص���ات 
امل�صتودع  ���ص��ب��ط��ي��ة  وب��ل��غ��ت  ال��ال���ص��ق��ة، 
قطعة  األ������ف   928 ع������دده  م����ا  ال����ث����اين 
املقلدة  الهواتف  اك�ص�صوارات  يف  متمثلة 
يف  املعروفة  التجارية  العالمات  لكربى 
ال�صوق املحلي والعاملي. و�صملت �صبطية 
امل�صتودع الثالث 700 األف قطعة مقلدة 
من العطور التي حملت نحو 5 عالمات 
فبلغ  الرابع  امل�صتودع  اأما  عاملية.  جتارية 
 252 نحو  فيه  امل�صادرة  الب�صائع  ع��دد 
األف قطعة مقلدة متنوعة ما بني عطور 
عدد  ج��ان��ب  اإىل  التنظيف  وم�صتلزمات 
من م�صتح�صرات التجميل.  ويف ال�صياق 
ذات����ه، ق���ال اإب��راه��ي��م ب��ه��زاد، م��دي��ر اإدارة 
قطاع  يف  الفكرية  امللكية  حقوق  حماية 
يف  امل�صتهلك  وحماية  التجارية  الرقابة 
العمل  ف��ري��ق  ا�صتغرق  دب���ي:  اقت�صادية 
التحري  م���ن  ي���وم���اً   14 ع���ن  ي���زي���د  م���ا 
ومراقبة امل�صتودعات الأربع التي �صبطت 
موؤخراً، وذلك بناء على املعلومات الواردة 
ح���ول وج����ود ب�����ص��ائ��ع م��ق��ل��دة خم���ب���اأة يف 

ت��ل��ك الأم���اك���ن واخ��ت��ي��ار ال��وق��ت املنا�صب 
مل��داه��م��ة تلك امل�����ص��ت��ودع��ات. وت��وؤك��د هذه 
ال�����ص��ب��ط��ي��ات م��ن ال��ب�����ص��ائ��ع ع��ل��ى ال���دور 
احلفاظ  يف  العمل  فريق  ب��ه  يقوم  ال��ذي 
التعدي  وع��دم  التجارية  العالمات  على 
عليها، والتي تعمل على ا�صتنزاف حقوق 
واأ�صاف   . ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة  اأ���ص��ح��اب 
بهزاد: تعمل اقت�صادية دبي على ترجمة 

الرامية  دب��ي  حكومة  وروؤي����ة  توجيهات 
وتاأتي  القت�صادية،  احل��رك��ة  تعزيز  اإىل 
للمواد  التجاري  الغ�ض  مكافحة  عملية 
املقلدة  وامل��ن��ت��ج��ات  وال�����ص��ل��ع واخل���دم���ات 
وما ي�صاحبها من ب�صائع حتمل �صعارات 
مزيفة لكربى العالمات التجارية �صمن 
لقت�صادية  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه������داف 
التجارية  البيئة  تعزيز  اإىل  الرامية  دبي 
يف الإم�������ارة، وب���ال���ت���ايل رف����ع ث��ق��ة رجال 
تناف�صية  وتعزيز  وامل�صتثمرين  الأع��م��ال 
م��زاول��ة الأع��م��ال يف دب��ي .  واأ���ص��ار بهزاد 
يف  املقلدة  الب�صائع  ج��رد  عملية  اأن  اإىل 
امل�صتودعات الأربع اأ�صتغرقت ما يزيد عن 
48 �صاعة، حيث حر�ض فريق العمل على 
ح�صب  على  وتوزيعها  امل�صبوطات  ح�صر 
ال���ص��ت��خ��دام��ات، م��وؤك��داً ح��ر���ض الفريق 
للحفاظ  وحيادية  ب�صفافية  العمل  على 
ال��ف��ك��ري��ة وغربلة  امل��ل��ك��ي��ة  ع��ل��ى ح���ق���وق 
ي�صتخدم  بهزاد:  وق��ال  املقلدة.  املنتجات 
اأحدث  امل��ق��ل��دة  ال�صلع  وم��روج��ي  ال��ت��ج��ار 
ب�صائعهم  ل��رتوي��ج  والأ���ص��ال��ي��ب  احل��ي��ل 
املقلدة وبيعها بكل �صرية، اإىل جانب ذلك 

يقوم البع�ض منهم بجلب تلك الب�صائع 
تركيبها  ذل��ك  عقب  وي��ت��م  اأج����زاء  ب�صكل 
مناطق  يف  وتخزينها  املقلد  املنتج  وجمع 
ون�صعى  الأن��ظ��ار.  عن  بعيدة  اأو  مهجورة 
ب�صكل  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية  ح��ق��وق  اإدارة  يف 
وموظفي  امل��ف��ت�����ص��ني  ت���دري���ب  اإىل  دائ����م 
اأ�صحاب  مع  بالتعاون  التجارية  الرقابة 
العالمات التجارية لطالعهم على اأبرز 
امل�صتجدات والأ�صاليب املتبعة للك�صف عن 
ال�صلع املغ�صو�صة واملقلدة .  واأ�صاف بهزاد: 
وخططنا  ا�صرتاتيجيتنا  اإط���ار  يف  نعمل 
ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة ال��غ�����ض ال��ت��ج��اري للمواد 
املقلدة  وامل��ن��ت��ج��ات  وال�����ص��ل��ع واخل���دم���ات 
وما ي�صاحبها من ب�صائع حتمل �صعارات 
اإىل  التجارية،  العالمات  لكربى  مزيفة 
ج��ان��ب ذل���ك ن��ق��وم بعقد اج��ت��م��اع��ات مع 
مبا  لإعالمهم  العاملية  ال�صركات  ك��ربى 
عالماتهم  ع��ل��ى  ان��ت��ه��اك��ات  م��ن  ي�صتجد 
اإىل  بالإ�صافة  لدينا،  امل�صجلة  التجارية 
مع  بالتن�صيق  احل��م��الت  بع�ض  تنظيم 
ع���دد م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة املخت�صة 

للقيام بعمليات تفتي�صية .

 املالية ت�شتعر�ض قانون االإفال�ض 
اأمام جمتمع االأعمال بدبي

•• دبي-وام:

نظمت غرفة جتارة و�صناعة دبي يف مقرها 
لقاء الأعمال ال�صباحي الذي ح�صره �صعادة 
املالية  وزارة  وكيل  اخل���وري  حاجي  يون�ض 
بالدولة و ممثلو القطاع اخلا�ض وجمتمع 
الأع���م���ال ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���اأب���رز حم����اور قانون 
ماجد  �صعادة  اللقاء  ح�صر  كما  الإف��ال���ض. 
�صيف الغرير رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة دبي 
و�صعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي 
اخل��ا���ض ورجال  القطاع  م��ن ممثلي  وع���دٍد 
واأع�������ص���اء جم��م��وع��ات وجمال�ض  الأع���م���ال 

الأعمال املن�صوية حتت مظلة غرفة دبي.
واو����ص���ح ���ص��ع��ادة ي��ون�����ض ح��اج��ي خ����وري ان 
تطوير  اإىل  �صعيها  ت��وا���ص��ل  امل��ال��ي��ة  وزارة 
جاء  و  ل��ل��دول��ة  امل��ال��ي��ة  الت�صريعية  البنية 
ق��ان��ون الإف���ال����ض ث��م��رة جل��ه��ود ال�����وزارة يف 
الت�صريعية  املبادئ  اإىل  ي�صتند  قانون  و�صع 
اإىل  والق����ت���������ص����ادي����ة احل����دي����ث����ة وي����ه����دف 
ت��وف��ري ال���ص��ت��ق��رار امل����ايل وت��ط��وي��ر البنية 
للدولة  والت�صريعية  وامل��ال��ي��ة  القت�صادية 
الأطراف  لكافة  ملا يوفره من حماية  نظراً 
روؤو�ض  ا�صتقطاب  يف  املحوري  ودوره  املعنية 
الأموال التي تتطلع اإىل ال�صتثمار يف بيئة 
ت��وف��ر احلماية  اق��ت�����ص��ادي��ة ج���اذب���ة واآم���ن���ة 
لالأعمال.  الالزمة  والقانونية  الت�صريعية 
ال�صادر  الف��ال���ض  ق��ان��ون  اأن  �صعادته  واأك���د 
مب��وج��ب امل��ر���ص��وم الحت�����ادي رق���م 9 لعام 
الإفال�ض  ح����الت  خم��ت��ل��ف  ي��ن��ظ��م   2016
لإعادة  الالزمة  القانونية  الأدوات  ويحدد 
القانون  ي��وف��ر  حيث  امل��دي��ن  اأع��م��ال  هيكلة 
تفادي  اإىل  الرامية  الو�صائل  جمموعة من 
حالت الفال�ض وت�صفية اأموال املدين مبا 
ي�صمل عمليات اإعادة التنظيم املايل التي تتم 
خارج املحاكم وال�صلح الواقي من الفال�ض 
احل�صول  واإمكانية  املالية  الهيكلة  واإع���ادة 
يحددها  �صروط  وفق  جديدة  قرو�ض  على 
القانوين لتحويل  القانون والإطار  يحدها 
اإجراءات ال�صلح الواقي اإىل اإجراءات اإ�صهار 

الإفال�ض.

 تعاونية االحتاد :32 باملائة اأ�شهم منحة و10 باملائة عائد على م�شرتيات امل�شاهمني

ب��زي��ادة نحو  امل��ا���ص��ى  ال��ع��ام  مليار دره���م يف 
باملائة   1.3 بن�صبة  دره���م  م��ل��ي��ون   33.5
بلغت مبيعاتها   التي   2015 ب�صنة  مقارنة 
ان نيل  2.482.7  مليار دره��م لفتا اىل 
ت��ع��اون��ي��ة الحت�����اد ج���ائ���زة اأف�����ص��ل م����زودي 

اخلدمات .
تعاونية  اأرب���اح  �صايف  ان  الفال�صي  واأ���ص��اف 
 538.2 ن��ح��و  ب��ل��غ   2016 ل��ع��ام  الحت����اد 
76.5 مليون  مليون بزيادة مقدارها نحو 
دره���م م��ق��ارن��ة ب��ع��ام 2015 م��ت��وزع��ة على 
 15 ع��دده��ا  البالغ  الحت���اد  تعاونية  ف���روع 

فرعاً منت�صرة يف ارجاء اإمارة دبي.
واأف������اد ال��ف��ال���ص��ي ب����اأن ع���دد امل�����ص��اه��م��ني يف 
ت��ع��اون��ي��ة الحت������اد ارت���ف���ع لأك�����رث م���ن 28 
بن�صبة   2016 ع��ام  بنهاية  م�صاهماً  األ���ف 
 2015 بعام  باملقارنة  باملائة   8 بلغت  منو 
م�صرياً اإىل اأن حقوق امل�صاهمني قبل توزيع 
درهم  مليار   1.695 م��ن  ارتفعت  الأرب���اح 
عام  دره��م  مليار   2.105 اإىل   2015 يف 
24باملائة  مقدارها  زي���ادة  بن�صبة   2016
ما يعزز من قوة املركز املايل للتعاونية ومن 

قدراتها على التو�صع والتطور.

واأ�����ص����اف ال��ف��ال���ص��ي ان ت��ع��اون��ي��ة الحت����اد 
يف  دره���م  م��ل��ي��ون   629 و  م��ل��ي��ارا  ت�صتثمر 
خمتلفة  مناطق  يف  خالل  جديدة  م�صاريع 
يف اإم������ارة دب���ي وه���ي ف���رع اأب����و ه��ي��ل بكلفة 
تقديرية 81 مليون درهم و مركز الورقاء 
التجاري بكلفة تقديرية 242 مليون درهم 
 696 ت��ق��دي��ري��ة  بكلفة  اخل��وان��ي��ج  وم��رك��ز 
مليون درهم ومركز جمريا التجاري بكلفة 
282 مليون دره��م وف��رع جمريا  تقديرية 
درهم  مليون   35 تقديرية  بكلفة  الوىل 
وم�صروع القوز الأوىل بتكلفة تقديرية 33 
احلمر  ند  حدائق  بنايات  وم�صروع  مليونا 
بكلفة تقديرية 170 مليون درهم وم�صروع 
مليون   50 تقديرية  بكلفة  الطي  م�صتودع 
ان�صاء �صالت عر�ض  درهم واخرياً م�صروع 
يف منطقة حدائق ند احلمر بكلفة تقديرية 

40 مليون درهم.
تعاونية  ودور  املجتمعية  امل�صاهمات  وح��ول 
اإدارة  الب�صتكي مدير  �صهيل  اأو�صح  الحت��اد 
ال�����ص��ع��ادة وال��ت�����ص��وي��ق ان ت��ع��اون��ي��ة الحت���اد 
امل�صاهمات  ع��ل��ى   2016 خ����الل  ان��ف��ق��ت 
املجتمعية نحو 83.5 مليون درهم اإماراتي 

�صوؤون  لتح�صني  دره��م  مليون   27.5 منها 
م���ل���ي���ون دره������م على   17 ون���ح���و  امل��ن��ط��ق��ة 
التوطني و39 مليون درهم لدعم م�صاريع 
لدعم  را���ص��د  ب��ن  حممد  مبوؤ�ص�صة  ال�صباب 

م�صاريع ال�صباب.
نحو  وقعت  الحت��اد  تعاونية  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
قطاعات  خمتلف  م��ع  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة   22
2016 وقدمت  اإم����ارة دب��ي خ��الل ع��ام  يف 
الدعم املادي ل� 40 جهة والدعم املعنوي ل� 
اإط��ار ال�صعي  اأن ذلك ياأتي يف  50 مو�صحاً 
املجتمع  اف���راد  ب��ني  وال�صعادة  اخل��ري  لن�صر 

وال�صهام يف حتقيق روؤية القيادة احلكيمة.
بن  �صامل  اأحمد  اأف��اد  التوطني  وبخ�صو�ض 
كنيد مدير اإدارة املوارد الب�صرية والتوطني 
الحتادبلغ  تعاونية  يف  امل��واط��ن��ني  ع��دد  ان 
419 موظفاً وموظفة خالل عام 2016 
اأعلى  م��ن  وه��ي  ال��ت��وط��ني  ن�صب  تعد  حيث 
م�صرياً  اخلا�ض  القطاع  يف  التوطني  ن�صب 
 17 نحو  انفقت  الحت���اد  تعاونية  اأن  اإىل 
م��ل��ي��ون دره�����م خ����الل ال���ع���ام امل���ا����ص���ى على 
عملية التوطني وتهدف ا�صرتاتيجيتها اإىل 
املحافظة على الكوادر املواطنة وتطويرها.

•• دبي -وام:

قررت اجلمعية العمومية لتعاونية الحتاد 
من  باملائة   32 بن�صبة  منحة  اأ�صهم  توزيع 
عائد  توزيع  اإىل  اإ�صافة  امل�صدر  امل��ال  راأ���ض 
التعاونية  م��ن  امل�صاهمني  م�صرتيات  على 
بن�صبة 10 باملائة وذلك عن اأعمال التعاونية 

. لل�صنة املالية 2016 
واو�صح �صعادة ماجد حمد رحمه ال�صام�صي 
الجتماع  خ����الل  الدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
والعلوم  الثقافة  ن���دوة  يف    35 ال���  ال��ع��ادي 
الأرب���اح  اإج��م��ايل  اأن  ب��دب��ي  امل��م��زر  مبنطقة 
املوزعة على امل�صاهمني ل�صنة 2016 بلغت 
399 مليون درهم بزيادة مقدراها 58.1 
مليون درهم باملقارنة مع عام 2015 الذي 
مليون   340.9 املوزعة  الأرب���اح  فيه  بلغت 
اأرباحاً  حققت  التعاونية  ان  ..منوها  دره��م 
 538.2 م��ق��داره��ا   2016 ل�صنة  �صافية 
مليون درهم بزيادة مقدارها 76.5 مليون 
درهم وبن�صبة 16.6باملائة زيادة عن الأرباح 
 461.7 البالغة   2015 ع��ام  يف  املحققة 

مليون درهم.
واأ�صاف ال�صام�صي اإن الأداء املتميز لتعاونية 
النت�صار  امل�صتمر وحتقيق  والنجاح  الحتاد 
والتو�صع حتقق بف�صل دعم وحتفيز القيادة 
ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ب��رئ��ا���ص��ة  ال��ر���ص��ي��دة 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل  حفظه 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ض الدولة  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ص��د 
رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رعاه 
ال�صيوخ  ال�����ص��م��و  اأ���ص��ح��اب  واإخ��وان��ه��م��ا  اهلل 
اأع�صاء املجل�ض الأعلى حكام الإمارات التي 
والتميز  والب���داع  النجاح  متطلبات  وف��رت 
بها  يقوم  التي  اجلهود  اإىل  اإ�صافة  ك��اف��ة.. 
لإدارة  ال������دوؤوب  وال��ع��م��ل  الإدارة  جم��ل�����ض 
امل�صاهمني.  ودع����م  وال��ع��ام��ل��ني  ال��ت��ع��اون��ي��ة 
ذيبان  بن  خالد  �صعادة  او�صح  جانبه  وم��ن 
لتعاونية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ال��ف��ال���ص��ي 
الحتاد بدبي فى تقرير امام العمومية ان 
  2.516.2 التعاونيةبلغ  مبيعات  اإجمايل 

 اأبوظبي االإ�شالمي يفتتح فرعًا جديدًا يف مركز مكاين ال�شاخمة للت�شوق باأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر: 

الإ�صالمي،  اأب���وظ���ب���ي  م�����ص��رف  اأع���ل���ن 
الإ�صالمية  املالية  اخل��دم��ات  جمموعة 
�صبكة  ت���و����ص���ي���ع  ع����ن  اأم���������ض  ال������رائ������دة، 
الثالث  فرعه  بافتتاح  امل�صرفية  فروعه 
العربية  الإم������ارات  دول  يف  وال��ث��م��ان��ني 

ال�صاخمة  م����ك����اين  مب����رك����ز  امل����ت����ح����دة 
ع�صر  ال��ث��اين  ال��ف��رع  ُيعد  وه��و  للت�صّوق، 
للم�صرف يف املنطقة ال�صرقية باأبوظبي 
���ص��م��ن مراكز  ل����ه  ال�������ص���اد����ض  وال����ف����رع 
الإم����ارات. ويهدف  دول��ة  داخ��ل  الت�صّوق 
ت�صهيل  اإىل  ه��ذه اخل��ط��وة  م��ن  امل�صرف 
وال�صركات  الأف��راد  من  عمالئه  و�صول 

اإىل خدماته امل�صرفية وتعزيز جتربتهم 
امل�صرفية.

اأبوظبي الإ�صالمي  اأجرى م�صرف  وقد 
درا�صة اأكدت اأن انت�صار الفروع امل�صرفية 
�صاعات  مت��دي��د  م��ع  منا�صبة  م��واق��ع  يف 
اأمر  املتعاملني  متطلبات  لتلبية  العمل 
اأولوية لدى  ذلك  باعتبار  الأهمية  بالغ 
ال��ك��ث��ريي��ن م��ن ع��م��الء دول����ة الإم�����ارات 
يلتزم  وب����ال����ت����ايل،  امل���ت���ح���دة.  ال���ع���رب���ي���ة 
الو�صول  بت�صهيل  الإ���ص��الم��ي  اأب��وظ��ب��ي 
القنوات  خم��ت��ل��ف  ع���رب  خ���دم���ات���ه  اإىل 
خلدمة قاعدة عمالئه املتزايدة يف دولة 
الإمارات كما تكت�صب اخلدمات الرقمية 
ع��ال��ي��ة اجل�����ودة زخ���م���اً م���ت���زاي���داً �صمن 

عمالء القطاع امل�صريف. 
وبهذه املنا�صبة، قال فيليب كينغ، رئي�ض 
اخلدمات امل�صرفية لالأفراد يف م�صرف 
الفرع  مي���ّث���ل  الإ�����ص����الم����ي:  اأب����وظ����ب����ي 
اجل���دي���د، ال����ذي ي��ق��ع يف م��رك��ز مكاين 
قّيمًة  اإ�صافًة  البارز،  للت�صوق  ال�صاخمة 
املجتمع  خلدمة  املكثفة  جهودنا  �صمن 

ت�صهيل  اأهمية  ظل  يف  خ�صو�صاً  املحلي، 
الو�صول اإىل الفروع ملا ُيعد ذلك اأولوية 
‘ م�صرف  ع���م���الء  م����ن  ال���ك���ث���ري  ل�����دى 
نوا�صل  ون��ح��ن  الإ�صالمي’.  اأب��وظ��ب��ي 
تطوير وتقدمي حلول م�صرفية رقمية 
ن����درك اأهمية  م��ب��ت��ك��رة ل��ع��م��الئ��ن��ا، ك��م��ا 
ت��ع��زي��ز ���ص��ب��ك��ة ف����روع م��ت��ك��ام��ل��ة. ونحن 
نبحث دائ��م��اً ع��ن ط��رق ج��دي��دة خلدمة 
من  انطالقاً  املتنامية  عمالئنا  قاعدة 
ت�صهيل  م��ن  بالتاأكد  الرا�صخة  قناعتنا 
يلبي  املمّيزة مبا  اإىل خدماتنا  الو�صول 

احتياجات عمالئنا 
من  وا�صعة  ب�صبكة  متتعه  اإىل  واإ���ص��اف��ًة 
اأبوظبي  م�����ص��رف  ا���ص��ت��ث��م��ر  ال����ف����روع، 
الإ�صالمي يف عدد من اخلدمات الرقمية 
مريحة  م�صرفية  جتربة  توفري  بهدف 
وف��ّع��ال��ة واآم���ن���ة ل��ع��م��الئ��ه ع���رب تطبيق 
امل�صرفية  ��ت��ه  وم��ن�����صّ امل��ت��ح��رك  ال��ه��ات��ف 
اأعلن  ال�����ص��ي��اق،  الإل��ك��رتون��ي��ة. ويف ه���ذا 
اأبوظبي الإ�صالمي موؤخراً عن  م�صرف 
�صراكته مع بنك فيدور الأملاين لإطالق 

اأول من�صة م�صرفية رقمية قائمة على 
التفاعل مع املجتمع يف املنطقة. ف�صاًل 
ال�صّراف  اأج��ه��زة  جتهيز  مت  ذل���ك،  ع��ن 
الآيل التابعة مل�صرف اأبوظبي الإ�صالمي 
ب���اأج���ه���زة ق�������راءة ال���ه���وي���ة الإم����ارات����ي����ة 
ما  وهو  ال�صوتي،  التفاعل  وتكنولوجيا 
امل�صريف  القطاع  اأول م�صرف يف  يجعله 
ي��ق��دم م��ث��ل ه���ذه اخلدمات  الإم����ارات����ي 

اجلديدة.
ثالث  الإ�صالمي  اأبوظبي  وميتلك  ه��ذا 
لالأفراد  م�صرفية  خدمات  �صبكة  اأك��رب 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، حيث 
83 فرعا  ت��ب��ل��غ ف���روع���ه م���ا جم��م��وع��ه 
واأكرث من 780 جهاز �صراف اآيل. وقد 
اأف�صل  ج��ائ��زة  م��وؤخ��را  امل�����ص��رف  ح�صد 
بنك يف دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة 
اأف�صل  وج��ائ��زة  ب��ان��ك��ر،  جملة  قبل  م��ن 
العمالء يف دولة  بنك عموما يف جتربة 
الإمارات العربية املتحدة للعام ال�صاد�ض 
اإيثو�ض  ع��ل��ى ال���ت���وايل م��ن ق��ب��ل ���ص��رك��ة 

للحلول املتكاملة.
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 كربون دبي يتيح للم�شتهلكني يف االإمارات احل�شول 
على �شهادات دولية تتعلق با�شتخدام الطاقة املتجددة

•• دبي-الفجر:

اأعلن ’مركز دبي املتميز ل�صبط الكربون‘ )كربون دبي( اأم�ض عن توقيع 
 )I-REC Standard ( ‘اتفاقية مع موؤ�ص�صة ’اآي-اآر اإي �صي �صتاندارد
وظائف  تعقب  اأنظمة  ا�صتخدام  بت�صهيل  املعنية  الربحية  غ��ري  الدولية 
الطاقة واخلا�صة بعمليات ال�صراء املوثوقة للكهرباء من امل�صادر املتجددة، 
الطاقة  ل�صهادات  احل�صرية  املحلية  الإ�صدار  جهة  بالتايل  املركز  لي�صبح 

املتجددة )RECs( يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
و�صيتعاون ’مركز دبي املتميز ل�صبط الكربون‘ مع املوؤ�ص�صة التي تتخذ من 
هولندا مقراً لها لتوفري معيار خا�ض لأنظمة تعقب مزايا الطاقة والذي 
ميكن تطبيقه ب�صهولة من قبل امل�صتخدمني النهائيني يف دولة الإمارات. 
�صهادات  اإىل  ب��ال��و���ص��ول  امل�صتهلكني  جلميع  ي�صمح  اأن  ذل���ك  ���ص��اأن  وم���ن 
ال�صهادات  ه��ذه  وتعترب   .)RECs( دولياً  بها  املعرتف  املتجددة  الطاقة 
البيئية  الفوائد  الإم��ارات لإثبات وجود  الوحيدة يف دولة  الو�صيلة  مبثابة 

والقت�صادية يف منتجات الطاقة املتجددة التي مت �صراوؤها.
وتهدف التفاقية لتطوير واعتماد �صوق طوعية ل�صهادات الطاقة املتجددة 
يف املنطقة، حيث مت اإبرامها بعد املناق�صات التي اأطلقها ’مركز دبي املتميز 

ل�صبط الكربون‘ مع موؤ�ص�صة ’اآي-اآر اإي �صي �صتاندارد‘.
وي�صاهم معيار تعقب وظائف الطاقة يف دعم تتبع المتثال مع متطلبات 
الطاقة املتجددة احلكومية، ف�صاًل عن دعم امل�صتهلكني الطوعيني يف اإطار 
تتبع والتحقق من التقدم املحرز على م�صار حتقيق اأهدافهم البيئية. ومن 
اإي  ’اآي-اآر  موؤ�ص�صة  اأنظمة  م�صتخدمي  جلميع  ي�صمح  اأن  الأم��ر  هذا  �صاأن 
�صي �صتاندارد‘ بتعقب وظائف انتاج الطاقة الكهربائية املتجددة من موقع 

توليد الطاقة اإىل موقع ال�صتهالك.
البيئية والقت�صادية  الوظائف  التحقق من  الر�صد على  وتنطوي عملية 
الغازات الدفيئة التي تعترب مبثابة ملكية ح�صرية للم�صتهلك  وانبعاثات 
التي  الأ�ص�ض  املقايي�ض  ه��ذه  وتر�صي  املتجددة.  الطاقة  �صهادة  اإل��غ��اء  عند 
بالإطار  املتعلقة  تلك  وخا�صًة  الكهرباء،  م�صتهلكي  مطالبات  عليها  تقوم 
الناجمة عن توليد  الدفيئة  الغازات  الكربون )انبعاثات  الثاين لحت�صاب 
الطاقة الكهربائية التي مت �صراوؤها( اأو باإثبات ال�صتهالك الفردي للطاقة 

املتجددة.
الدولية،  املتجددة  الطاقة  �صهادات  معيار  عمل  لكيفية  �صرحه  اإط��ار  ويف 
قال املهند�ض وليد �صلمان، رئي�ض جمل�ض اإدارة ’مركز دبي املتميز ل�صبط 
حمطات  خمتلف  من  املنتجة  الكهربائية  الطاقة  حتويل  يتم  الكربون‘: 
توليد الطاقة اإىل ال�صبكة الرئي�صية، لي�صبح من امل�صتحيل حتديد م�صدر 
املتميز  دب��ي  ’مركز  و�صيقوم  امل�صتهلكني.  اأح��د  ي�صتخدمها  التي  الطاقة 
 )I-RECs( ل�صبط الكربون‘ باإ�صدار �صهادات الطاقة املتجددة الدولية
من  نظيفة  طاقة  بتوليد  قيامها  ح��ال  الطاقة  بتوليد  تقوم  التي  للجهة 
امل�صتخدمني  قبل  ال�صهادات من  هذه  �صراء  واح��دة. وميكن  توليد  من�صاأة 
ال�صهادات  ه��ذه  وتعمل  املتجددة.  للطاقة  ا�صتهالكهم  لتاأكيد  النهائيني 
كعملة لأ�صواق الطاقة املتجددة، وبكل تاأكيد �صتقدم هذه ال�صهادات الدعم 
حتولت  �صلمان:  ال�صيد  واأ���ص��اف   . الإم���ارات  يف  املتجددة  الطاقة  مل�صاريع 
حل  اإىل  املوؤ�ص�صات  بع�ض  تتبعه  توجه  جمرد  كونها  من  املتجددة  الطاقة 
من  للم�صتهلكني  املزايا  من  وا�صعاً  طيفاً  يوفر  الطاقة  جم��ال  يف  حقيقي 
الأفراد وال�صركات. ولذلك، يعرب امل�صتخدمون النهائيون عن ا�صتعدادهم 
م�صادر  با�صتخدام  توليدها  مت  التي  الكهربائية  الطاقة  ثمن  لت�صديد 
اأي  بال�صتفادة من  لهم  ي�صمح  اأن  الأم��ر  �صاأن هذا  املتجددة، ومن  الطاقة 
مزايا تقدمها احلكومة اإىل جانب امل�صاهمة يف منو قطاع الطاقة املتجددة 
حل�صاب   )I-RECs( الدولية  املتجددة  الطاقة  �صهادات  اإ�صدار  ويتم   .
جهة توليد الطاقة اأو اأحد ممثليها. وميكن للم�صتخدمني يف ال�صوق ممن 
ال�صهادات.  ه��ذه  ت��داول  الطاقة  مزايا  تعقب  اأنظمة  يف  ح�صابات  ميتلكون 
الطاقة  و�صراء  لبيع  الوحيدة  املوثوقة  الطريقة  ال�صهادات  ه��ذه  وتعترب 
اأن  لها  ميكن  ل  اإذ  امل�صرفية،  اخلدمات  ال�صهادات  هذه  وت�صابه  املتجددة. 

تتواجد �صمن اأكرث من ح�صاب يف الوقت ذاته.
وبدوره، قال جاريد برا�صالو�صكي، مدير موؤ�ص�صة ’اآي-اآر اإي �صي �صتاندارد‘: 
العربية  الإم��ارات  دول��ة  تبذلها  التي  لروؤية اجلهود  نحن م�صرورون ج��داً 
املتحدة لتح�صني �صيا�صات الطاقة املتجددة. وتوفر موؤ�ص�صة ’اآي-اآر اإي �صي 
�صتاندارد‘ معياراً �صهل التطبيق لأنظمة تعقب مزايا الطاقة، بحيث ميكن 
للم�صتهلكني يف جميع مناطق العامل الو�صول اإىل �صهادات دولية معرتف 
بها للطاقة املتجددة. ومن خالل �صراء �صهادات الطاقة املتجددة الدولية، 
ميكن لل�صركات والأفراد دعم م�صاريع الطاقة املتجددة املوؤثرة ودفع عجلة 

التحول اإىل ا�صتخدام الطاقة املتجددة على ال�صعيد العاملي

 49.51   دوالرا للربميل �شعر ت�شوية العقد 
االآجل خلام عمان يف بور�شة دبي للطاقة ام�ض

•• دبي-وام: 

خ�صر �صعر ت�صوية العقد الآجل خلام عمان � ت�صليم مايو املقبل � لدى تداوله 
يف بور�صة دبي للطاقة ام�ض  0.16  دولر اأمريكي للربميل الواحد مقارنة 
  12:30 ال�صاعة   49.51  دولر عند  ليبلغ   الأول  اأم�ض  ت�صويته  ب�صعر 
بالتوقيت املحلي  08:30 بتوقيت غرينت�ض . وتهدف بور�صة دبي للطاقة 
� وهي اأول بور�صة دولية يف منطقة ال�صرق الأو�صط لعقود الطاقة الآجلة 
املهتمني  والعمالء  واملتداولني  النفط  اإنتاج  �صركات  تزويد  اإىل   � وال�صلع 

بالأ�صواق التي تقع �صرق ال�صوي�ض باأ�صعار تت�صم بال�صفافية للنفط اخلام.
وتعد البور�صة منذ افتتاحها عام  2007  اإحدى البور�صات املتخ�ص�صة 
على م�صتوى العامل واأ�صبح عقدها الرئي�ض وهو العقد الآجل خلام عمان 
ت�صهد منوا  التي  ال�صوق  اإىل  املتجه  للنفط اخل��ام  الأك��رث موثوقية  املعيار 
الآ�صيوية  املنطقة  اقت�صادات  تعك�ض  التي  والأداة  ال�صوي�ض  �صرق  �صريعا 
ب�صورة متفردة واأكرب عقد من نوعه يف العامل من حيث الت�صليم الفعلي 
وثالث معيار �صعري للنفط اخلام يف العامل واملعيار الوحيد للنفط اخلام 
الذي يتم ت�صديره من عمان ودبي. وت�صتخدم بور�صة دبي للطاقة يف كافة 
انطالقا  اإليها  الو�صول  ميكن  التي  الإلكرتونية  الأنظمة  اأرق��ى  اأعمالها 
واأوروبا  اآ�صيا  الرئي�صة يف  املالية  املراكز  20  منطقة منها  اأك��رث من   من 
وهو   � العاملي  امل��ايل  دب��ي  داخ��ل مركز  البور�صة  وتقع  املتحدة.  وال��ولي��ات 
املالية يف دولة الإمارات  اإن�صاوؤها لتعزيز اخلدمات  منطقة مالية حرة مت 

العربية املتحدة � 

يف اإثبات على التزامها باأف�صل املمار�صات الدولية

املوؤ�ش�شة العليا للمناطق االقت�شادية املتخ�ش�شة حت�شل على 4 �شهادات اأيزو
 •• اأبوظبي-الفجر: 

للمناطق  ال���ع���ل���ي���ا  امل����وؤ�����ص���������ص����ة  جن����ح����ت 
احل�صول  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة 
اأي���زو   ،9001 )اأي������زو  اأي�����زو  ���ص��ه��ادات   4
اأي����زو   ،18001 اأوه�����ص��ا���ض   ،14001
املناطق  ج��م��ي��ع  ت��غ��ط��ي  ال��ت��ي   )27001
وذلك  للموؤ�ص�صة،  الرئي�صية  الت�صغيلية 
باأف�صل  اإل��ت��زام��ه��ا  اإث���ب���ات ج��دي��د ع��ل��ى  يف 
يف  والتميز  دول��ي��اً  بها  املعرتف  املمار�صات 

خدمة العمالء.
ويعترب هذا الإجناز اأحد ثمار اإن�صاء نظام 
اإدارة متكامل داخلي )با�ض 99( من قبل 
على  ي�صرف  ال��ذي  العليا  املوؤ�ص�صة  فريق 
املوؤ�ص�صة  اإدارة ور�صد جودة الإج��راءات يف 
الإجناز  ياأتي  واح��د، كما  من خالل نظام 
الداخلي  التدقيق  فريق  اإن�صاء  اأعقاب  يف 
وتقدمي  تنفيذ  ر�صد  مبهمة  يقوم  ال��ذي 
الأق�صام  والإج����راءات يف جميع  اخل��دم��ات 
اأ�صا�ض ربع �صنوي،  وخدمات الأعمال على 
اإج��راءات التح�صني  وتقدمي امل�صورة ب�صاأن 

الت�صحيحية املطلوبة.
عي�صى  �صعيد  �صعادة  علق  املنا�صبة  وبهذه   
العليا  للموؤ�ص�صة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اخل��ي��ل��ي، 
قائاًل:  املتخ�ص�صة  القت�صادية  للمناطق 
حت�صني  اإىل  دوم�����اً  ت�����ص��ع��ى  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اأن 
العمليات  ك��اف��ة  وت��ن��ف��ي��ذ  الأداء  م�����ص��ت��وى 
وذلك  العاملية  املعايري  اأرق���ى  وف��ق  وامل��ه��ام 
 2030 اأب��وظ��ب��ي  روؤي���ة  م��ع  يتما�صى  مب��ا 
يحظى  م�صتدام  �صناعي  قطاع  خلق  نحو 

باإعرتاف عاملي .

هذه  على  احل�صول  اأن  �صعادته:  واأ���ص��اف 
ال�صهادات ي�صكل اإعرتافاً مب�صتوى التطور 
�صعيد  على  العليا  املوؤ�ص�صة  حققته  ال��ذي 
اإدارة العمليات وتنفيذ امل�صاريع، موؤكداً اأن 
املوؤ�ص�صة م�صتمرة يف �صعيها نحو التطوير 
يحتذى  من��وذج��اً  ن�صبح  اأن  اإىل  وال��ري��ادة 

ل�صركائنا وامل�صتثمرين .
املن�صوري،  زاي�����د  م���ب���ارك  ق����ال  ب������دوره   
التنظيمية  ال�����ص��وؤون  رئ��ي�����ض وح���دة  ن��ائ��ب 
ال�صهادة  ه��ذه  تثبت  العليا:  املوؤ�ص�صة  يف 
تلبية  ت���اأت���ي  ع��م��ل��ن��ا  جم�����الت  ج��م��ي��ع  اأن 
يوفر  حيث  ال��دول��ي��ة،  امل��م��ار���ص��ات  لأف�صل 
الإل����ت����زام ب��ه��ذه امل��ع��اي��ري ���ص��م��ان��اً وراح����ة 
وامل�صتثمرين  واملوظفني  ال�صركات  لإدارة 

واأ�صحاب امل�صلحة اخلارجيني الآخرين .
ال�صهادات  هذه  على  احل�صول  اأن  واأ�صاف 
لديها  العليا  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اأن  جم����دداً  ي��وؤك��د 
املمكنة  والإج��������راءات  ال�����ص��واب��ط  اأف�����ص��ل 
ل��ت��ق��دمي م�����ص��ت��وى ع����ال م���ن اخل���دم���ة يف 
ج��م��ي��ع جم����الت ال��ع��م��ل، ه���ي ق�����ادرة على 
تقدمي يد العون جلميع امل�صتثمرين لديها 
من اأجل حتقيق اأهدافهم على اأكمل وجه، 
اأن نظامنا  ن��الح��ظ  اأن  اأي�����ص��اً  امل��ه��م  وم��ن 
الإداري املتكامل يعزز تفاعلنا مع الكيانات 
احلكومية الأخرى من خالل جعلنا اأكرث 

اإن�صجاماً مع اأنظمتها .
 م���ن ج��ه��ت��ه ع���رب ف��ه��د ال����ربي����دي، نائب 
رئي�ض ق�صم البيئة وال�صحة وال�صالمة يف 

العليا: عن فخره واعتزازه بهذا  املوؤ�ص�صة 
الإجناز خا�صة واأن النظام قد مت تطويره 
داخلياً واأ�صبح م�صدقاً عليه من موؤ�ص�صات 
دولية مرموقة مما ي�صكل اعرتافا مبدى 
فعاليته . وقال الربيدي: لقد مت تطوير 
ك��ب��رية ومب�صاركة  م�����ص��اورات  بعد  ال��ن��ظ��ام 
العليا  امل��وؤ���ص�����ص��ة  داخ���ل  الإدارات  خمتلف 
ثقافة اجلودة،  بناء  اإ�صتمرارنا يف  ل�صمان 
يتميز مبرونة وقابلية  النظام  اأن  م�صيفاً 
امل�صتمرة  التح�صينات والتعديالت  لإدخال 
ال��ت��ي ت�����ص��ت��وع��ب وت���واك���ب م��ت��غ��ريات بيئة 
لنا  �صي�صمح  ب��ال�����ص��ب��ط  وه����ذا  الأع����م����ال، 
على  �صريع  نحو  على  عملياتنا  بتن�صيق 
الرغم من النو امل�صتمر يف حجم خدماتنا 

 - بلمهدي  القادر  اأ�صاد عبد  .  من جانبه 
مراجع احل�صابات من هيئة الت�صديق اأيزو 
مكتب فرييتا�ض: بال�صراكة املثمرة منذ 4 
واملوؤ�ص�صة  فرييتا�ض  مكتب  مابني  �صنوات 
املتخ�ص�صة،  القت�صادية  للمناطق  العليا 
بالعمل  ف��ريي��ت��ا���ض  ���ص��ع��ادة  اإىل  م�����ص��رياً 
جم�����دداً م���ع امل��وؤ���ص�����ص��ة ال��ع��ل��ي��ا م���ن خالل 

الدورة الثانية من ال�صهادات .
وقال بلمهدي: اأنه اإجناز مثري لالإعجاب 
اأن حت�صل املوؤ�ص�صة العليا على �صهادة من 
4 اأنظمة و5 �صهادات للمعايري، ف�صاًل عن 
موؤكداً  داخلي،  متكامل  اإدارة  نظام  اإن�صاء 
م��ن عدد  واح����دة  ه��ي  العليا  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اأن 
قليل جداً من املوؤ�ص�صات التي حققت هذا 
الإجناز.  جدير بالذكر اأن �صهادات الأيزو 
ه���ي م��ع��اي��ري دول���ي���ة م��ع��رتف ب��ه��ا تتعلق 
موؤ�ص�صة،  اأي  ت�صغيل  جم���الت  مبختلف 
ال�صهادات  فاإن  العليا  للموؤ�ص�صة  وبالن�صبة 
ال��ت��ي ح�����ص��ل��ت ع��ل��ي��ه��ا ج����اءت ع���ن )ج���ودة 
)واملعايري   9001 اأي��زو  العمالء(  خدمة 
)وال�صحة   14001 اأي�������زو  ال��ب��ي��ئ��ي��ة( 
 18001 اأوه�����ص��ا���ض  املهنية(  وال�����ص��الم��ة 

. )واأمن املعلومات( اأيزو 27001 
ويعني هذا العتماد اأن املوؤ�ص�صة العليا قد 
بها  امل��ع��رتف  للمعايري  وف��ق��اً  تقييمها  مت 
اأعلى م�صتويات اجلودة  وتعمل على  دولياً 
واخل���دم���ة، وت��ع��ت��رب ال�����ص��ه��ادات ج����زءاً من 
بتح�صني  امل�صتمر  العليا  املوؤ�ص�صة  ال��ت��زام 
النفايات وتقليل  امل��وارد واحلد من  كفاءة 
وفق  العمل  بيئة  تعزيز  وكذلك  التكاليف 

اأف�صل املمار�صات.

انطالق معر�ض زوروا االإمارات الرتويجي املتنقل يف ال�شني 

جمموعه بن حم تفوز بجائزة العالمات التجارية من منتدى نوبل الدويل

توا�شل االأعمال االإن�شائية ملجمع موتور �شبورت لالأعمال بحلبة دبي اأوتودروم

•• العني-الفجر:

بن  �صامل  بن  م�صلم  ال�صيخ  �صعادة  ت�صلم 
ال�صت�صاري  املجل�ض  ع�صو  العامري  حم 
اإدارة  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  اب��وظ��ب��ي  لإم������ارة 
العالمه  ج����ائ����زه   ، ح����م  ب����ن  جم���م���وع���ة 
جامعة  من  املمنوحة  الدوليه  التجاريه 
اآينو و منتدى نوبل الدويل لل�صالم لعام 
حم  ب��ن  جمموعه  جل��ه��ود  تقديرا   ٢017
ف��ى جم���ال دع���م الق��ت�����ص��اد ف��ى جمالت 
ع���دي���ده م���ا ك���ان ل��ه��ا اث�����راً م��ل��م��و���ص��اً فى 
املجتمع الدوىل ، وذلك بفندق رويال روز 
ابوظبي، بح�صور ال�صيخ احمد بن م�صلم 
بن حم نائب رئي�ض جمموعة �صيتي �صيزنز 
حم  ب��ن  م�صلم  م��ب��ارك  وال�صيخ  للفنادق 
الرئي�ض التنفيذي ملجموعة �صفريات بن 
حم وال�صيخ �صامل بن م�صلم بن حم ع�صو 
،ال�صفري  حم  بن  جمموعة  ادارة  جمل�ض 
العالمات  �صفري  �صربى  اك��رم  ال��دك��ت��ور 
التجاريه بال�صرق الأو�صط و�صفري النوايا 
احل�صنه ل�صندوق المم املتحده لل�صكان ، 
فيكتور جورج املدير العام ل�صركة بن حم 
الكهربائية وامليكانيكية التابعة ملجموعة 
ي�ض  فيكتور، م�صطفى  وم���ارك  ح��م،  ب��ن 

احمد طه.
وق���ال ب��ن ح��م اإن دول���ة الإم����ارات بقيادة 

مليون درهم ت�شرفات   474
العقارات يف دبي ام�ض

•• دبي-وام:

اأرا�ض  من  العقارات  ت�صرفات  قيمة  بلغت 
و�صقق وفيالت واجراءات بيع ورهن و اإجارة 
منتهية بالتملك يف دبي ام�ض 474 مليون 
معامالت  دره��م  مليون   344 منها  دره��م 
ب��ي��ع اأرا������ض و���ص��ق��ق وف���ي���الت ون��ح��و 130 

مليون درهم عمليات رهن عقارية.
الذي  للت�صرفات  ال��ي��وم��ي  التقرير  واأف����اد 
ي�صدر عن دائرة الأرا�صي والأم��الك بدبي 
مبايعة   195 ام�����ض  �صجلت  ال���دائ���رة  ب���اأن 
مليون   159 ب��ق��ي��م��ة  لأرا�������ض   21 م��ن��ه��ا 
درهم و 174 مبايعة ل�صقق وفيالت بقيمة 
185 مليون درهم. وتقدمت حدائق ال�صيخ 
حم��م��د ب��ن را���ص��د ع��ل��ى ب��اق��ي م��ن��اط��ق دبي 
خم�ض  بت�صجيلها  املبايعات  ع��دد  حيث  م��ن 
30 مليون درهم فمنطقة  مبايعات بقيمة 
قيمتها  مبايعات  ارب��ع  بت�صجيلها   2 اليفرة 
اأه��م مبايعات  خم�صة ماليني دره��م. وك��ان 
مببلغ  مبايعة  القيمة  حيث  م��ن  الأرا���ص��ي 
65 مليون درهم يف منطقة املركا�ض تلتها 
مبايعة بقيمة 19 مليون درهم يف منطقة 
ال�صقق  اأه��م مبايعات  ك��ان  بينما   . اجل��داف 
درهم  مليون   65 بقيمة  مبايعة  والفيالت 
يف منطقة املركا�ض تلتها مبايعة مببلغ �صتة 

ماليني درهم يف منطقة برج خليفة .
وت�����ص��درت م��ر���ص��ى دب���ي امل��ن��اط��ق م��ن حيث 
م�صجلة  وال��ف��ي��الت  ال�صقق  م��ب��اي��ع��ات  ع���دد 
تلتها  25 مليون درهم  بقيمة  21 مبايعة 
 19 بت�صجيلها  الأوىل  على  جبل  منطقة 

مبايعة مببلغ 13 مليون درهم.
رهون  ت�صجيل  ام�����ض  ال��دائ��رة  �صهدت  كما 
بقيمة 130 مليون درهم منها 16 لأرا�ض 
42 رهنا ل�صقق  66 مليون درهم و  مببلغ 
وفيالت بقيمة 64 مليون درهم كان اأهمها 
يف منطقة معي�صم الأول بقيمة 18 مليون 
الأوىل  احل��ب��ي��ة  منطقة  يف  واأخ�����رى  دره���م 

بقيمة 18 مليون درهم.

�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل 
واأخيه  الدولة، حفظه اهلل،  نهيان رئي�ض 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
ال���وزراء حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، و �صاحب 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
للقوات امل�صلحة ، مثلت منوذجاً للتنمية 
القت�صادية ال�صاملة ، كما ح�صدت دولتنا 
املتقدمة على م�صتوى العامل  يف  املراكز 

جميع املجالت. وا�صاف بن حم ان دولة 
المارات ت�صعى دائماً اإىل التميز يف الأداء 
لتحقيق مفهوم ا�صتدامة رفاهية العي�ض 

مع ا�صتمرار عنا�صر التفوق،.
وم��ن جانبه ق��ال ال��دك��ت��ور اك��رم �صربى 
الذى قام بتقدمي تلك ال�صهاده الدوليه 
اعرتافا دوليا مبجهود جمموعه بن حم  
تن�صيط  اأ�صهمت فى  فى جمالت عديده 
ال�صياحه و التجاره الدوليه وامل�صروعات 
ال���ص��ت��ث��م��اري��ه امل��ت��ن��وع��ه ف��ى ظ��ل القيادة 

•• �شنغهاي-الفجر:

انطلق يف مدينة �صنغهاي ال�صينية اليوم 
لل�صياحة  امل��ت��ن��ق��ل  ال��رتوي��ج��ي  امل��ع��ر���ض 
لل�صنة  الق��ت�����ص��اد  وزارة  ت��ن��ظ��م��ه  ال����ذي 
الثانية على التوايل يف جمهورية ال�صني 
�صعار  حت��ت  ي��وم��ني  م��دى  على  ال�صعبية 
اإىل  غ���داً  ينتقل  حيث   ، الإم����ارات  زوروا 
جولته  خالل  ويت�صمن  بكني،  العا�صمة 
اإبراز  اإىل  الرامية  الفعاليات  م��ن  ع���دداً 
والتعريف  ال�����ص��ي��اح��ي  اجل����ذب  م���واط���ن 
باملعامل واخلدمات واملرافق التي يقدمها 
القطاع ال�صياحي الوطني لزوار الدولة.

تراأ�ض وفد الدولة �صعادة حممد خمي�ض 
القت�صاد  ب����وزارة  وزارة  وك��ي��ل  امل��ه��ريي، 
وم�صت�صار الوزير ل�صوؤون ال�صياحة، و�صم 
 – اإدارة  عبد اهلل �صالح احلمادي، مدير 
ممثلني  ج��ان��ب  اإىل  ب���ال���وزارة،  ال�صياحة 
خمتلف  يف  ال�صياحة  ودوائ���ر  هيئات  عن 
اإم�����ارات ال���دول���ة، ومم��ث��ل��ني ع��ن �صركات 
الفندقية  وامل��ن�����ص��اآت  الوطنية  ال��ط��ريان 
و�صركات ال�صياحة وال�صفر والعطالت يف 

الدولة.
�صعادة  ����ص���رح  امل���ع���ر����ض،  اأه��م��ي��ة  وح�����ول 
حممد خمي�ض املهريي باأنه ياأتي يف اإطار 
ل��ل��دول��ة بتعزيز  ال��ه��دف ال���ص��رتات��ي��ج��ي 
�صياحي  كاأف�صل مق�صد  الإم��ارات  موقع 
م�����ص��ت��دام، ح��ي��ث مي��ث��ل ت��رج��م��ة للجهود 
بالتعاون  القت�صاد  وزارة  تبذلها  ال��ت��ي 
املحلي  امل�صتوى  ال�صياحة على  دوائ��ر  مع 
يف كافة اإمارات الدولة، لتنمية وتن�صيط 
وال��ت��ع��ري��ف مبعامله  ال�����ص��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع 
ت�صاهي  التي  املبتكرة  املتنوعة وخدماته 
ظل  يف  وذل��ك  العاملية،  امل�صتويات  اأف�صل 
الهتمام الكبري الذي توليه الدولة لهذا 

القطاع احليوي الذي ميثل اإحدى ركائز 
التنويع القت�صادي وي�صب يف دعم جهود 
الدولة  روؤي��ة  ويخدم  امل�صتدامة  التنمية 

لبناء اقت�صاد ما بعد النفط.
واأ����ص���اف ���ص��ع��ادت��ه اأن اإق��ام��ة امل��ع��ر���ض يف 
التوايل  ع��ل��ى  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل�����ص��ن��ة  ال�����ص��ني 
وال�صفر  ال�صياحة  �صوق  اأهمية  نابعة من 
ال�صيني يف رفد القطاع ال�صياحي للدولة 
باأعداد كبرية من الزوار وال�صياح، م�صرياً 
القت�صادي  ال��ن�����ص��اط  اأن  اإىل  ���ص��ع��ادت��ه 
القائم  الكبري  وال�صتثماري  والتجاري 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، ووج�����ود رح����الت طريان 
مبا�صرة تربط خمتلف املدن الرئي�صة يف 
العالقات  اإىل  اإ�صافة  بالإمارات،  ال�صني 
والتي  تربطهما،  التي  القوية  الثنائية 
للمواطنني  ال�صماح  بقرار  موؤخراً  تكللت 
ال�صينيني بدخول الدولة بتاأ�صرية متنح 
جميعها  امل����ط����ارات،  اإىل  ال��و���ص��ول  ع��ن��د 
ت���ع���ط���ي دف����ع����ة م���ه���م���ة جل����ه����ود ت���روي���ج 

الإم��ارات كمق�صد �صياحي رائد ومف�صل 
لدى ال�صياح ال�صينيني.

واأو�صح �صعادته اأن هذه اجلهود انعك�صت 
الذين  ال�صينيني  املواطنني  عدد  بزيادة 
املا�صي،  ال����ع����ام  خ�����الل  ال����دول����ة  زاروا 
ارت��ف��اع��اً من  زائ����راً،   877،990 ب��واق��ع 
699،412 يف عام 2015، بن�صبة منو 

بلغت 26%.
املعر�ض  ق���ائ���اًل: مي��ث��ل  امل���ه���ريي  وت���اب���ع 
م��ن�����ص��ة م��ه��م��ة ل����الط����الع ع���ل���ى اأح�����دث 
ال�صياحة  ع��امل  يف  واملفاهيم  التوجهات 
اجلهات  م��ع  التوا�صل  وتعزيز  املعا�صر، 
ل�صتك�صاف  ال�صني  يف  بال�صياحة  املعنية 
القطاع  التعاون يف هذا  واإمكانات  فر�ض 
املقا�صد  ب����اأه����م  وال���ت���ع���ري���ف  احل����ي����وي، 
ال�صياحية يف الدولة، ول �صيما يف جمال 
و�صياحة  والرفاهية،  ال�صتجمام  �صياحة 
الأعمال واحلوافز واملوؤمترات واملعار�ض، 
ملمو�صة  ب�����ص��ورة  ي�����ص��ه��م  ال����ذي  الأم�����ر 

ال�����ص��ي��ن��ي��ني على  ال�������ص���ي���اح  ت�����ص��ج��ي��ع  يف 
مبقوماتها  وال�صتمتاع  الإم����ارات  زي���ارة 

ال�صياحية الفريدة .
اجلماعية  امل�����ص��ارك��ة  اأن  امل���ه���ريي  واأك�����د 
ال�صياحة  ب��ق��ط��اع  امل��ع��ن��ي��ة  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات 
وال�����ص��ف��ر يف ال���دول���ة، ���ص��واء م��ن اجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة الحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة، اأو من 
الأدوار  تكامل  تعك�ض  اخل��ا���ض،  القطاع 
ب��ه��دف توفري  ب��ني جميع ه���ذه اجل��ه��ات 
خ��دم��ات ���ص��ي��اح��ي��ة وف���ق اأف�����ص��ل معايري 
الدولة،  زوار  جل��م��ي��ع  وال��ت��م��ي��ز  اجل����ودة 
وتعزيز م�صتويات ال�صعادة والر�صى لدى 
روؤية  يتما�صى مع حم��ددات  ال�صياح، مبا 

الإمارات 2021.
كما األقى �صعادة حممد خمي�ض املهريي، 
املعار�ض  اأن  اأك��د  املعر�ض  افتتاح  كلمة يف 
حتظى  املتنقلة  ال�صياحية  ال��رتوي��ج��ي��ة 
اإىل  ن���ظ���راً  ال����دول����ة  ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري يف 
دوره����ا وت��اأث��ريه��ا ال��ك��ب��ري يف دع���م قطاع 

•• دبي-وام:

�صبورت  م��وت��ور  جممع  لبناء  الإن�صائية  الأع��م��ال  توا�صلت 
امل��ح��رك��ات يف  ل��الأع��م��ال ك��م��رك��ز ج��دي��د ل�صناعة ري��ا���ص��ات 
�صيتي  موتور  ملنطقة  التجارية  التوجهات  �صمن  الإم���ارات 
اأن ي�صكل  امل��ق��رر  اأوت�����ودروم. وم��ن  دب��ي  واأب���رز معاملها حلبة 
جم��م��ع م���وت���ور ���ص��ب��ورت ل��الأع��م��ال اجل���دي���د ال����ذي تطوره 
كونرتاكتينغ  لينك  ملتي  م��ع  بالتعاون  العقارية  الحت���اد 
البالغ  ال�صباق  حلبة  قلب  يف  مربع  م��رت   6000 مب�صاحة 

ريا�صات  ���ص��رك��ات  ب���ني  و���ص��ل  ح��ل��ق��ة   - ك���م   5.39 ط��ول��ه��ا 
امل��ح��رك��ات يف الإم�������ارات وف����رق ال�����ص��ب��اق . و ي��ع��ت��رب جممع 
الأعمال اجلديد - الذي يتوقع اكتماله يف دي�صمرب 2017 
املرحلة   - ب��الزا  ريتيل  �صتاند  غراند  ملبنى  اإ�صافة  و�صيكون 
الأخ��رية من م�صروع تطويري ي�صيف جمموعة كبرية من 
ال�صقق واملحال واملطاعم يف منطقة موتور �صيتي التي ت�صهد 
منوا م�صتمرا حول حلبة دبي اأوت��ودروم منذ العام 2004. 
و���ص��ي�����ص��م جم��م��ع م���وت���ور ���ص��ب��ورت ل���الأع���م���ال ال��ع��دي��د من 
مكتبية  وح��دات  يف  الريا�صية  والفرق  الريا�صية  ال�صركات 

واأو�صح   . 200 و420 مرتا مربعا  ت��رتاوح م�صاحتها بني 
اأن  اأوت��ودروم  ريان ترت�ض مدير امل�صاريع اخلا�صة لدى دبي 
�صناعة  تعزيز  يف  م��وؤث��را  عامال  �صي�صكل  اجل��دي��د  امل�����ص��روع 
ريا�صة املحركات يف دبي نظرا جلمعه بني كبار امل�صاهمني يف 
ريا�صة املحركات يف الدولة حتت �صقف واحد .. م�صريا اإىل 
اأن امل�صروع �صي�صهل على ال�صركات اإمكانية الو�صول للحلبة 
اأعرب  ب��دوره   . العمالء  لتجارب  اأو  الختبارات  لعقد  �صواء 
ريت�صارد بريت�ض مدير عام دبي اأوتودروم عن �صروره بردود 

الفعل الإيجابية على امل�صروع اجلديد.

تتمتع  ما  اإىل  م�صرياً  وال�صفر،  ال�صياحة 
من  الإم����ارات  يف  ال�صياحية  التجربة  ب��ه 
اإم���ارة من  ت��ن��وع وث���راء، حيث تتميز ك��ل 
اخلا�ض،  بطابعها  ال�صبع  الدولة  اإم��ارات 
وك��ل منها لها دوره��ا اجلوهري يف جعل 
دولة الإمارات ذلك البلد املتطور واملتنوع 
ال���ذي ج��م��ع ب�صكل ف��ري��د بني  وال���ق���وي، 
باأرقى  الع�صرية احلديثة  اأ�صلوب احلياة 
التقاليد  ع��ل��ى  وب���ني احل��ف��اظ  ���ص��وره��ا، 
الأ���ص��ي��ل��ة وال����رتاث ال��ع��ري��ق، م���وؤك���داً اأن 
ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���ض ت��وف��ر ف��ر���ص��ة لإب���راز 
اأهم مواطن اجلذب ال�صياحي يف خمتلف 
ومن�صاآت  وامل��ن��ت��ج��ع��ات  ال����دول����ة،  م����دن 
ال�صتجمام والرفاهية، والفنادق العاملية، 
واملعامل الرتاثية والتاريخية يف خمتلف 

اأرجائها.
ودع����ا ���ص��ع��ادت��ه ال�����ص��ي��اح ال�����ص��ي��ن��ي��ني اإىل 
الذي  ال�صياحي  ال��غ��ن��ى  ه���ذا  ا�صتك�صاف 
بالقول: تعد  تقدمه لهم الدولة، مردفاً 
ال�صياحة جتربة اأكرث من كونها �صناعة، 
فهي تتمحور حول التفاعل مع الثقافات 
ولقاء النا�ض وال�صعور ب�صحر البلد الذي 
نزوره. ولهذا حتديداً اأود اأن اأدعوكم اإىل 
الذين  امل�صافرين  م��الي��ني  ت�����ص��ارك��وا  اأن 
جتربتهم  الإم����ارات  دول��ة  زاروا  اأن  �صبق 

ال�صياحية وع�صقهم ملعاملها املتنوعة .

خليفه  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  الر�صيدة 
بن زايد رئي�ض الدوله حفظه اهلل ورعاه 

. ،
فى نهايه مرا�صم التكرمي متنى ال�صفري 
النجاح  املزيد من  اكرم �صربى  الدكتور 
م�صريه  ف��ى  ح��م  ب��ن  ملجموعه  والتوفيق 
ال��ع��ط��اء وال��ت��ق��دم وال���رق���ى واأ����ص���اف ان 
امل��م��ن��وح��ه حتفيزا   وال�����ص��ه��اده  اجل���ائ���زه 
اىل  و�صلت  التى  العريقه  املوؤ�ص�صه  لتلك 

العامليه بعد م�صوار من العمل اجلاد.
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  اعالن 
املرجع : 540

هندي    ، �صولومون  كليمنت  �صولومون  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
امل�صار  البالغة 100%  يف  والتنازل عن كامل ح�صته  البيع  اجلن�صية يرغب يف 
ال�صحيح للمقاولت الكهربائية وال�صحية رقم الرخ�صة )549405( وذلك اىل 

ال�صيد/ حممد علي عبدال�صالم - بنغالدي�ض اجلن�صية 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  
٢013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف 
يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن  

فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك فعليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 539
اجلن�صية  باك�صتاين    - خان  غالب  خان  اهلل  �صابر  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
املو�صم  امل�صماة/  الرخ�صة  100%  يف  البالغة  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
الثاين ملقاولت النجاره امل�صلحة( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )73٢707( 

وذلك اىل ال�صيد/ مري �صاه اعظم خان - باك�صتاين اجلن�صية
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  ٢013 يف 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

  اعالن 
املرجع : 537

ال علي  ال�صلمان  را�صد ح�صن احمد  الرحمن  ال�صيد/عبد  بان  ليكن معلوما للجميع 
ح�صة   %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  وبالتنازل  بالبيع  يرغب  اجلن�صية  اإماراتي   -
اىل ال�صيد/ جوبينا تان �صريجت بن جوبيا - هندي اجلن�صية  يف الرخ�صة التجارية 
)ال�صارم للمقاولت الكهربائية( رقم : 5٢037٨ - حيث مت دخول وكيل خدمات جديد 
عليها وتغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  ٢013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن  فمن لديه اي اعرتا�ض 

على ذلك فعليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 53٨
اجلن�صية   باك�صتان    ، �صايف  حممد  �صايف  عاليه  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف /كافترييا ا�صواء املمزر ترخي�ض جتاري 
5٢0359 وذلك لل�صيد/ عبداهلل غلوم عبداهلل حممد اجل�صمي  - الإمارات اجلن�صية  
تعديالت اخرى:- مت تعديل ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات اىل 
موؤ�ص�صة فردية.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�صنة  ٢013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه 
�صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن 
فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

  ال�شماء           
ت��ع��ل��ن دائ�����رة حم��اك��م راأ������ض اخل��ي��م��ة ب����اأن امل���دع���و/ ع��ب��د الغني 
الأول  املقطع  تغيري  طالبا  تقدم   ، ال���ص��ول  اأح��م��د  علي  �صالح  
بعد  ا�صمه  ليكون   ، ل�صمه  )عبدالعزيز(  اإىل  )عبدالغني(  من 

التغيري/ عبدالعزيز �صالح علي اأحمد ال�صول. 
وان من له م�صلحة يف العرتا�ض ان يتقدم خالل خم�صة ع�صر 
راأ�ض  ال�صهادات يف حمكمة  اق��ام ق�صم  تاريخ الع��الن  يوما من 

اخليمة.
  قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
                     عمرو ال�شعيد ابو اخلري 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
 اعـــــــالن       

املرجع :٢017/٢٢٢ ك.ع.ت
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان  ال�صيد/ 
�صامل نا�صر جمعه علي الكعبي - اجلن�صية : الإمارات - طلب الت�صديق علي حمرر 
يت�صمن : تنازل املحل التجاري با�صم )مطعم وكافترييا الزاهر( واملرخ�صة من 
دائرة التنمية القت�صادية يف عجمان حتت رقم امللف : ٦14٦9 وامل�صجل لدى غرفة 
جتارة و�صناعة عجمان  اىل ال�صيد/ عبداهلل �صامل علي �صامل الزحمي الكعبي - 
اجلن�صية : الإمارات -  ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق 
على  التوقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر 

هذا العالن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�شادية- عجمان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

 اعـــــــالن       
املرجع :٢017/٢٢1 ك.ع.ت

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان  ال�صيد/ 
علي  الت�صديق  طلب   - الإم���ارات   : اجلن�صية   - الكعبي  علي  جمعه  نا�صر  �صامل 
والفواكه(  با�صم )�صحر لتجارة اخل�صار  التجاري  املحل  تنازل   : حمرر يت�صمن 
 5٨٨5٦  : امللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�صة 
وامل�صجل لدى غرفة جتارة و�صناعة عجمان  اىل ال�صيد/ عبداهلل �صامل علي �صامل 
الزحمي الكعبي - اجلن�صية : الإمارات -  ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان 
انق�صاء  بعد  امل��ذك��ور  املحرر  يف  ال�صاأن  ذوي  التوقيعات  على   بالت�صديق  �صيقوم 

ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�شادية- عجمان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ص���م ال�صركة :“ املميز لتجارة قطع غيار ال�صيارات “ )�ض.ذ.م.م(
ال  ث��اين  2 ملك فاطمه حممد  رق��م  639285  عن�وانها: حمل   : الرخ�ص��ة  رق��م 
ثاين - نايف - ديرة  ال�صك�ل القانوين: ذات م�صئولية حمدودة  رقم القيد بال�صجل 
باأنه  التنمية القت�صادية بدبي  دائ��رة  تعلن  1059324  مبوجب هذا   : التجاري 
، قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها بانحالل ال�صركة املذكور اعاله ، وذلك 
مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�صركاء بتارخ )2017/01/23( 
لديه  من  وعلى   )2017/01/23( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�صيد  ل��دى  وامل�صدق 
اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب )10  - 9( ملك مركز منت 
 – لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 
04( م�صتحبا معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا العالن .
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي

ا�ص����م امل�صفي : يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات 
البطني مبوجب هذا  عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال - رقة 
التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
غيار  قطع  لتجارة  املميز   « بت�صفية  للقيام  اع���اله  امل��ذك��ور  امل�صفي  بتعيني  لديها 
ال�صيارات » )���ض.ذ.م.م( وعنوانها  : حمل رقم 2 ملك فاطمه حممد ثاين ال ثاين 
- نايف - ديرة وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�صركاء بتارخ 
)2017/01/23( وامل�صدق لدى ال�صيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/01/23(  
وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب )10 - 9( 
– 04( فاك�ض  ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني - هاتف : )2226266 
وذل��ك يف  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  – 04( م�صتحبا   2223773(

خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن .
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
  يف الدعوى  رقم : 2016/2511 جتاري جزئي   

املدعي : بنك راأ�ض اخليمة الوطني 
املدعي عليه : يو�صف جمعة مفتاح احلافظ 

البتدائية  دبي  واملعني من قبل حمكمة   ، امل�صريف/عقيل حممد هادي ح�صن  "يعلن اخلبري 
راأ�ض  املدعي/بنك  من  واملقامة   ، كلي  جتاري   ٢01٦/٢511 رقم  الدعوى  يف  م�صرفيا  خبري 
مدعو  احلافظ  مفتاح  جمعة  عليه/يو�صف  املدعي  فان  للمهمة  وتنفيذا   - الوطني  اخليمة 
حل�صور الجتماع اخلربة امل�صرفية ب�صخ�صه او بوا�صطة وكيل معتمد منه واملقرر عقده يوم 
الثنني املوافق ٢017/4/3 م يف متام ال�صاعة الرابعة ع�صرا مبقر مكتب اخلبري الكائن يف : 
العربية وفندق رحاب  املالحة  �صركة  - بجوار  �صنرت  بزن�ض  الو�صل  بناية   - بور�صعيد   - ديرة 
روتانا - الطابق التا�صع - مكتب رقم )90٢( هاتف/٢954٨33 - 04،  وفاك�ض ٢955990-04 ، لذا 

نرجو منكم التكرم باحل�صور يف املوعد املحدد اعاله " 
اخلبري امل�شريف  
د . عقيل حممد هادي ح�شن 

حتديد موعد 
اجتماع اخلربة امل�شرفية    

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
  اإعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/371  - الدائرة املدنية اجلزئية الثانية        
اىل املدعى عليه : تيك نوفيتا�ض - �ض م ح 

نعلمكم بان املدعي : لوناد ميديا اند كوميونيكي�صن �ض ذ م م  - يف الدعوى رقم ٢017/371  
الدائرة املدينة اجلزئية الثانية  قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها 

وخم�صمائة  الف  وخم�صون  )خم�صة   55500 مبلغ  للمدعية  باأداء  عليها  املدعي  بالزام 
درهم( ومع الفائدة القانونية 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد ، وبالر�صوم 
 4 الدعوى  اإدارة  امام مكتب  انتم مكلفون باحل�صور  املحاماة  اتعاب  وامل�صاريف ومقابل 
الدعوى  يف  للنظر  وذلك   ،  ٢017/4/٢ بتاريخ  البتدائية  الحتادية  ال�صارقة  مبحكمة 

املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
حتريرا يف ٢1/٢017/3.

 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

اعالن موعد جل�شة بالن�شر
يف الدعوى 2017/39 احوال �شخ�شية 

اىل املدعي عليه : اأحمد خالد ياغي  
حيث ان املدعية :  در�صاف بنت اأحمد الطرابل�صي 

قد اقام عليك الدعوى رقم ٢017/39 - احوال �صخ�صية  وعليه يقت�صي ح�صورك 
اإىل حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية يوم  اخلمي�ض  املوافق ٢017/3/30 م ال�صاعة 
ودفوع  بيانات  الدعوى وتقدمي ما لديك من  - لالإجابة على  اخلام�صة م�صاء 
ويف حالة تخلفك عن احل�صور اأو اإر�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد اأعاله فاإن 

املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى غيابيا بحقك. حرر بتاريخ : ٢017/3/٢1 م
 مدير اإدارة الدعوى 
 حممد عثمان �شاتي

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/24  ا�شتئناف عقاري    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-زاهرا م�صهور به �صهره حبيب اهلل اأرمان  جمهول 
علي  اإبراهيم   : وميثله  قري�صي  /�صايف  امل�صتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
املو�صى احلمادي - قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم : 10٨/٢01٦ 
عقاري كلي بتاريخ ٢017/10/19  وحددت لها جل�صه يوم الثنني  املوافق 
وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة    ٢017/5/٨
�صتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

اإنذار عديل
املنذر : بنك ابوظبي التجاري 

العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �صارع املطار - بوكالة املحامي / من�صور عبداهلل حممد احمد الزرعوين 
مبوجب الوكالة حم�صر الت�صديق رقم : 1٦03004٢5٨ تاريخ 5/17/٢01٦ 

وميثله يف التوفيع / بالل بن ابراهيم جميلى 
مبوجب التفوي�ض رقم /٢01٦/1/٢10994 بتاريخ ٢01٦/10/11 الرئي�صي ٦400 

املنذر اليه :- توقري احمد �صودهاري 
اإمارة  عجمان - احلميدية - بناية النخيل - �صقة 3131 

املو�صوع : اإخطار ب�صداد مبلغ وقدره )50.٢٦4.17( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لذا باأر�صال هذا الخطار اليكم ، يرجى �صرعة �صداد مبلغ وقدره )50.٢٦4.17( درهم قيمة 
/A/املرت�صد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة ب�صاأن متويل ال�صيارة رقم )٨45٦/خ�صو�صي

عجمان( من نوع )ني�صان التيما - ابي�ض( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. 
الينا ب�صفتنا وكيالء عن  بالتايل :-  ب�صرورة �صداد مبلغ )50.٢٦4.17( درهم  اليه  لذلك : يخطر املخطر املخطر 
�صوف ن�صطر  وال  الخطار  بهذا  تبليغكم  تاريخ  اي��ام من  �صبعة  اق�صاه  وذل��ك يف موعد  �صخ�صيا  املنذر  اىل  او  املنذر 
ال�صيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�صوم وامل�صاريف  اآ�صفني لتخاذ اج��راءات بيع 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل 

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
  يف الدعوى  رقم : 1495/ 2016 ا�شتئناف اإيجارات - دبي 

املقامة من / اعمار مولز - �ض م ع 
�صد / فروت�ض اند با�صن - �ض ذ م م - فرع 

اأن��ه مت   ، اإبراهيم حممد بن فار�ض  اأحمد  نعلن نحن اخلبري احل�صابي / 
 - اليجارية  املنازعات  ف�ض  مبركز  الق�صائية  اللجنة  عدالة  من  تعيننا 
دبي، لتنفيذ مهمة اخلربة احل�صابية الواردة بحكم اللجنة ال�صادر بجل�صة 
٢017/3/٨ يف الدعوى املذكورة اأعاله - كما نعلن امل�صتاأنف �صدها حل�صور 
امل��واف��ق ٢017/4/9 يف متام  ي��وم الح��د  ل��ه جل�صة  امل��ق��رر  اإجتماع اخل��ربة 
- مكتب  الدانة  الكائن مبركز  وذل��ك مبقر مكتبنا   ، ال�صاعة 1.00 ظهرا 

رقم 510 - �صارع اآل مكتوم ، ديرة - دبي. 
خبري ح�شابي 

اخلربة اإجتماع   اإعالن 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/1831   

املنذر : ام بي ام العقارية -  ذ م م 
املنذر اليه : العناية الف�صل خلدمات تنظيف املباين وامل�صاكن 

جمهول حمل القامة 
مدفوعة  الغري  اليجارية  امل�صتحقات  ب�صداد  لن��ذاره  اليه  املنذر  اىل  الن��ذار  هذا  املنذر  ير�صل 
اإنتهاء العقد املرت�صدة بذمة املنذر اليه يف خالل 30 يوم وهي  واملبالغ جراء الفرتة التي تلت 
تاريخ  ولغاية   ،  ٢01٦/5/31 يف  ال��واق��ع  العقد  نهاية  ت��اري��خ  م��ن  /٢3333/دره�����م  مبلغ  كالتايل 
٢017/1/31 ، اإ�صافة ي�صتحق من بدل ايجار وحتى تاريخ التخلية الفعلي املرتتب بذمتكم ، يف 
البناية التي يديرها املنذر واملوؤجرة من قبله ل�صاحلكم ، واإل �صت�صطر نتيجة ا�صغالكم ال�صقة 
اآ�صفني   G01 كافة  املذكورة مع حتميلكم  ال�صقة  القانونية يف مواجهتكم لخ��الء  الإج���راءات 

لتخاذ كافة ما ينتج عن ذلك من الر�صوم وامل�صاريف. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/1890   

املنذر: م�صرف الإمارات ال�صالمي ، بوكالة املحامي عبا�ض مهدي الطاهري 
املنذر اليه : �صيف علي �صيف حمد بن حمدان الفال�صي )جمهول حمل القامة(

ال�صيارة رقم  ، مبوجب قر�ض متويل  ان موكلي يداينكم مببلغ وق��دره )3٢5000 دره��م(  حيث 
)375٦1( ، موديل )٢013( ، الفئة )دبي D( النوع )مر�صيد�ض CLS63 �صالون( ، اللون )اأ�صود(، 
يف  امل�صتحقة  املالية  الق�صاط  �صداد  عن  امتناعكم  ب�صبب  ذمتكم  يف  مرت�صدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم ، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�صداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�صداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�صتجابة لدواعى هذا النذار وذلك ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد 
يف ذمتكم خالل �صبعة ايام من تاريخ هذا الن�صر، واإل �صوف ن�صطر اىل ا�صت�صدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�صيارة املرهونة( ل�صالح البنك املنذر بال�صافة  اىل حتميلكم الر�صوم وامل�صروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.  
  الكاتب العدل

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
اعالن بيع �شفينة بالن�شر

فى الدعوى رقم 2010/910  تنفيذ جتاري          
 ARMA TRADING CORPORATION.Jebel Ali - طالب التنفيذ: �صركة /ارما تريدينج كوربوري�صن

Free Zone. Dubai
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - املنطقة احلرة بجبل علي -  مكتب رقم 239 لوبي 14 

 ،  LAZAK TRADING AND MANF CO مانيفاكت�صرينغ   ان��د  تريدينغ  لزاك  �صركة/   : �صده  املنفذ 
واآخرون - ب�صفتها مالكه ال�صفينتني القاطرة كوبال KUPAL واملقطورة ام /

عنوانه : وتعلن بوا�صطة الوكيل املالحي / �صركة �صي هوك - اإمارة ال�صارقة - منطقة البحرية - �صارع كورني�ض 
 البحرية - مقابل فندق هوليدي انرتنا�صيونال - بناية كورني�ض بالزا رقم 2 - الطابق التا�صع  - مكتب رقم 9040 - 
كل  ب��ني  يف�صل  ث��الث جل�صات  م���دار  وع��ل��ى  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2017/4/16 امل��واف��ق  الح���د   ي���وم   يف  ان��ه 
الحت���ادي  ال��ق��ان��ون  م��ن   128  ،  126  ،  127 امل����واد  لن�صو�ض  وط��ب��ق��ا  امل���ذك���ورة  اجلل�صة  م��ن  اأي����ام  �صبعة  منها 
اأدناه  اأو���ص��اف��ه��ا  املو�صحة  ال�صفينة  بيع  �صيجري   ، ال��ب��ح��ري  ال��ت��ج��اري  ال��ق��ان��ون  ب�����ص��اأن   1981 ل�صنة   26 رق��م 
اللكرتوين موقعها  وع��ل��ى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  �صركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  ال��ت��ي  اجل��ه��ة  اأم���ام  العلني  امل���زاد   بطريق 
امليناء   -  10975 ال�صفينة  رقم   - كوبال  قاطرة   : القاطرة  بيانات   -  www.emiratesauction.ae

الرا�صية به ال�صفينة : ميناء جبل علي / الر�صيف ال�صرقي - املقدره ب�����)188.032( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

اإعالن حكم بالن�شر
2016/170 - جتاري جزئي

املدعي : بنك الحتاد الوطني - �ض م ع ، اجلن�صية :       العنوان : الإمارات - ابوظبي - �صارع ال�صالم - بناية بنك الحتاد 
الوطني - رقم الهاتف : 97155359٨05+ 

اىل املدعي عليه :  موزه خليفة زوجة �صالح عبداهلل �صالح ، اجلن�صية : الإمارات - العنوان : الإمارات - ال�صارقة - 
الغيبية- ال�صارع العام - فيال �صالح عبداهلل بالقرب من م�صجد ال�صحابه ، رقم الهاتف :97105041٨4٦4٦+ 

ناجية خليفة زايد فريوز  العبودي ، اجلن�صية : الإمارات - الإمارات - راأ�ض اخليمة - الظيت ال�صمايل - راأ�ض اخلمية 
- �صارع اخلران - فيال املرحوم خليفة زايد - رقم الهاتف : 97105041٨4٦4٦+

يرجى الإحاطة باأن املحكمة اأ�صدرت بحقك وبتاريخ ٢017/3/1٢ احلكم التايل : حكمت املحكمة / 
حكمت املحكمة : - بالزام املدعي عليها بالت�صامن باأداء مبلغ )137470( مائة و�صبعة وثالثون الفا واربعمائة و�صبعون 
درهما للمدعية والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع 1٢% �صنويا  ابتداء من تاريخ املطالبة الواقع يف 1٢/٨/٢01٦ 
وحتى ال�صداد علي ال تزيد يف جمموعها علي املبلغ املحكوم به والزامها بالر�صوم وامل�صاريف مبلغ )100( درهم مقابل 
لال�صتئناف  قابال  حكما  عليها.  املدعي  بحق  احل�صوري  ومبثابة  املدعي  بحق  ح�صوريا  �صدر  حكما  حماماة.  اتعاب 
خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لالعالن به ، وبانق�صاء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�صار اليه فان 

املحكمة �صوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه. 
رئي�س ق�شم الت�شجيل 

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/411  ا�شتئناف مدين
اىل امل�صتاأنف �صده/1 - املعيني حلفر قنوات التميدات اخلدمية ملقاولت البناء - �ض ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف/ الرعاية خلدمات رجال العمال - �ض ذ م م قد اقام الدعوى املذكورة 
اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ ٢017/3/٦  احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة 
: اول - بقبول ال�صتئناف �صكال. ثانيا : قبل الف�صل يف املو�صوع باإحالة ال�صتئناف لتحقيق لثبت 
جوازات  كايتودي  �صالح  حممد  الول  عليه  املدعي  �صلمت  اأنها  بال�صهادة  املدعية  �صدها  امل�صتاأنف 
ال�صفر يف مقر امل�صتاأنفة اأو مبوافقتها او بعلمها او ان امل�صتاأنفة هي من قامت باإر�صال جوازات ال�صفر 
و�صرحت   ، التنفيذ  دائ��رة  طريق  عن  لأ�صحابهم  لت�صليمهم  علي(  خليفة  )حميد  ت�صهيل  ل�صركة 
رئي�ض  او  التحقيق  لإج��راء  ال��دائ��رة  ميني  ع�صو  وندبت   ، الثبات  و�صيلة  ب��ذات  النفي  للم�صتاأنفة 
الدائرة او ايا من اع�صائها اإذا اقت�صي المر ذلك ، وحددت جل�صة ٢017/3/٢3 ال�صاعة 11.30 لبدء 
التحقيق ، واأبقت الف�صل يف امل�صروفات. وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الثنني املوافق ٢017/4/10 

.  Ch2.E.23 ال�صاعة 00 :10 �صباحا يف القاعة

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

     حمكمة ال�شتئناف

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
اإعالن بالن�شر

اإمارة دبي 
حمكمة  الحوال ال�شخ�شية

اعالن تغيري ا�شم
تقدمت ال�صيد/مها خليفة �صعيد �صامل �صعيد ، اإماراتي اجلن�صية  
مها خليفة  ا�صمه من  تغيري  بطلب  ال�صرعية  دب��ي  اىل حمكمة 
�صعيد �صامل �صعيد اإىل مهرة خليفة �صعيد �صامل �صعيد وعلى من 
لديه اعرتا�ض ان يتقدم به ايل املحكمة املذكورة خالل �صهر من 

تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ق�شم خدمات الحوال ال�شخ�شية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2016/74 بيع عقار مرهون 

اأذن بيع مال مرهون عبارة عن الفيال رقم ٦4 ، النموذج ال ٢،  مو�صوع الق�صية : طلب 
حتان ديزرت ، جولف كور�ض ، على قطعة الر�ض 1970 ، املرابيع العربية ، دبي ، الإمارات  

العربية ، والت�صريح لطالب التنفيذ با�صتالم املبالغ امل�صتحقة ح�صب الطلب. 
طالب العالن : طالب التنفيذ : بنك ات�ض ا�ض بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود 

املطلوب اعالنه : املنفذ �صدهما : 1-  �صيد كبري بخاري �صيد قربان �صاه ٢-عائ�صة حممد 
بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي  الإع��الن : - نعلنكم  ح�صني �صيد - مو�صوع 
 : امل�صاحة   -  ٦ ال�صفا  وادي   : املنطقة   -  1970  : الر���ض  رق��م   : بياناته  عقار  عن  عبارة 
13٢3.77 مرت مربع وذلك يف حدود قيمة املطالبة )3551105.4٨( درهم  ذلك للعلم مبا 

جاء به ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2016/116 بيع عقار مرهون 

اف   - اي  ايه 7٢ )جيه جي  الفيال  بيع مال مرهون عبارة عن  اأذن  الق�صية : طلب  مو�صوع 
تي ار - ايه دي 07٢( فليم تري ريدج ، عقارات جمريا قولف ، معي�صم الوىل - على قطعة 
الر�ض ٦95 ، امل�صاحة )٦93.53( م م )74٦5.09( قدم مربع دبي ، والت�صريح لطالب التنفيذ 

بكافة طلباته يف الالئحة.
طالب العالن : طالب التنفيذ : بنك ات�ض ا�ض بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود 

املطلوب اعالنه : املنفذ �صدهما : 1- علي نادر �صيد نادر �صيد  ٢-جل نيجار بخاري 
جمهويل حمل القامة - 

مو�صوع الإع��الن : - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن  ار���ض - 
املنطقة : معي�صم الول - رقم الر�ض : ٦95 - امل�صاحة : 7.4٦5.09 قدم مربع وفاء للمبلغ 

املطالب به )7.44٨773( درهم ذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

 يف  الدعوى رقم 2016/458   ا�شتئناف مدين
اىل امل�صتاأنف �صدهما/1- زيد علي الدردري  2- رحمان كل �صردار ح�صني - جمهويل حمل االقامة 

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

 حمكمة   ال�شتئناف
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العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2016/169 بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ �صده/1- حممد هريدة - جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

بنك ات�ض ا�ض بي �صي ال�صرق الو�صط املحدودة وميثله : اأحمد ح�صن رم�صان اآل علي 
املطالبة  ل�صداد قيمة  اعالنكم  بتاريخ ٢1/٢017/3  البتدائية  دبي  - قررت حمكمة 
اأعاله  وقدرها )٨٦4.٢33.٦4( درهم خالل �صهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ 
واإلبيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة ٢95 من قانون الجراءات 
دبي لال�صتثمار  املنطقة : جممع   - �صكنية  �صقة  العقار: )حق منفعة(  املدنية )نوع 
الول - رقم الر�ض : 355 - رقم املبنى : 3 - ا�صم املبنى : جاردن ابارمتنت�ض وي�صت 

�صي - رقم العقار : 3٢03 - م�صاحة العقار : 17٨.94 مرت مربع(  
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2015/22  بيع عقار مرهون 

اىل املنفذ �صده/1-  لورايني لو�صيلي لك
جمهول حمل القامة 

مبا ان طالب التنفيذ/ بنك دبي التجاري  
مو�صوع الإعالن:- نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم وهي عبارة 
عن عقار - مبنطقة نخلة جمريا- رقم الر�ض :1113 - رقم ال�صقة 
301 - وذلك يف حدود املبلغ املنفذ املذكور اعاله ذلك للعلم مبا جاء 

به ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2015/23 بيع عقار مرهون 

اىل املنفذ �صده/1- افجيت �صالوجا جوربا�صان
جمهول حمل القامة 

مبا ان طالب التنفيذ/ بنك دبي التجاري 
مو�صوع الإع��الن : - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي 
عبارة عن  �صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 33 
- ا�صم املبنى : ابراج ت�صر�صل ٢/ �صكني - رقم املبنى : ٢-رقم الطابق : 35 - 
رقم العقار : 3507 - امل�صاحة : 1.471.9٨ قدم مربع وقدره )143.9٢٢.٢( 

درهم  وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2015/24 بيع عقار مرهون 

اىل املنفذ �صده/1- جني�ض اجنا موتو�صاتيا مورتى مورتي 
جمهول حمل القامة - مبا ان طالب التنفيذ/ بنك دبي التجاري 

بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي  الإع��الن : - نعلنكم  مو�صوع 
عبارة عن  �صقة �صكنية - املنطقة :برج خليفة - رقم الر���ض: 1٦٨ - رقم 
املبنى: 4 - ا�صم املبنى : لوفت�ض تي وي�صت - رقم العقار : 1504 - رقم الطابق 
: 15 - امل�صاحة : 914 قدم مربع وفاء للمبلغ املطالبة به)1.9٨3.797( درهم 

- وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2015/25 بيع عقار مرهون 
اىل املنفذ �صده/1-منوجهر ح�صن دهقاين جم بريي 

جمهول حمل القامة - مبا ان طالب التنفيذ/ بنك دبي التجاري 
بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي  الإع��الن : - نعلنكم  مو�صوع 
عبارة عن  �صقة �صكنية - املنطقة :اخلليج التجاري - رقم الر���ض : 33- 
رقم املبنى : ٢- ا�صم املبنى : اأبراج ت�صر�صل ٢ �صكني - رقم العقار : 4401 
- رقم الطابق : 44- امل�صاحة : 117.99 قدم مربع وفاء للمبلغ املطالب به 

)17٨٦٦٦9( درهم - وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/140  عمايل جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�صي ئي ام بزن�ض �صوليو�صنز منطقة حرة - ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ ملفينا موكي�صبهاي �صيتالين وميثله : فتوح يو�صف 
املدعي  بالزام  الدعوى ومو�صوعها احلكم  اأق��ام عليك  الن�صار  قد  حممد ح�صني 
عليها بان توؤدي للمدعي )9٨.500( درهم بال�صافة  اىل تذكرة عودة اىل موطنه او 
ما يعادله نقدا 1000 درهم بال�صافة  اىل الفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة 
الق�صائية والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  
املوافق  ٢017/4/4  ال�صاعة ٨.30 �ض مبكتب القا�صي  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : جمال عواده للتجارة العامة - )�س.ذ.م.م(
العنوان:مكتب رقم 1٢07 ملك ماك�صيمو�ض انرتنا�صونال �ض م ح - ند احل�صا  ال�صكل 
بال�صجل  القيد  رق��م   ٦009٦٨ الرخ�صة:  رق��م  حم���دودة.  م�صوؤولية  ذات  القانوين: 
التجاري: 101٦7٢4 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ ٢017/1/11  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  من  وعلى    ٢017/1/11
فار�س و�صركاه  العنوان : مكتب رقم 510 ملك مركز الدانة - ديرة -رقة البطني -   
هاتف  ٢٢1110٢-04 فاك�ض: ٢٢11103-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/فار�س و�صركاه
 العنوان : مكتب رقم 510 ملك مركز الدانة - ديرة -رقة البطني -   هاتف  ٢٢1110٢-04 
بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-٢٢11103 فاك�ض: 
للتجارة  عواده  جمال  لت�صفية   اأع��اله  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه 
العامة - )�س.ذ.م.م(  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ ٢017/1/11  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ ٢017/1/11  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/175  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ ���ص��ده/1-ف��ر���ص��اد حممد علي ام��ري خ��اين جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/فالكن �صتى اوف وندورز - �ض ذ م م وميثله : هاين رجب مو�صى عبداهلل اجل�صمي - 
نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٢015/٢9 عقاري كلي يوم الربعاء  بتاريخ  10/٦/٢015  
باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره )13٢1٨٦٢.90( درهم والفائدة 
اأو خزينة املحكمة خالل  القانونية بواقع 9% حتى متام ال�صداد وت�صليمه اىل طالب التنفيذ 
15 يوم من تاريخ ن�صر هذا العالن ٢- بف�صخ عقد البيع وال�صراء املحرر بتاريخ ٢007/10/30 
العقارية رقم)WR13 - 37(  يف م�صروع فالكن �صيتي اوف ون��دورز دبي  الوحدة  ل�صراء 
بدبي لند.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/412  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ذا لكجوري غلوبال منطقة حرة - اخل�صم املدخل/ 
انا  املدعي/  ان  القامة مبا  د�صكالو جمهول حمل  كاتالني  ٢-كون�صتانتني 
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  روت��ار  
مببلغ وقدره )٢5000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف والفائدة  9% من تاريخ 
٢015/1٢/٢ وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ���ض   ٨.30 ال�صاعة    ٢017/4/4
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/329 تنفيذ مدين  
القامة مبا  ابراهيم عبدالفتاح  جمهول حمل  املنفذ �صده/1- عماد  اىل 
ان طالب التنفيذ/�صامل احمد عبداهلل املو�صى- ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته 
اأقام  قد   - اجل�صمي  عبداهلل  مو�صى  رج��ب  هانى   : وميثله  ب�صركة  �صريك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )330٨0٢٦.75( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

  اإعالن حكم بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2016/5950 م ك  

املرفوعة من املدعي / حممد الأمني ادري�ض نبق 
اىل املدعي عليه / حممد الأمني جابر الأمني 

حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري : 
تاأخريية  وفائدة  )٦٢1000درهم(  وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام 
الفائدة  تتجاوز  ال  ال�صداد على  الدعوى وحتى متام  تاريخ رفع  �صنويا من  مبقدار %5 
ا�صل الدين املق�صي به والزمته مب�صروفات الدعوى والف درهم مقابل اتعاب املحاماة. 

حكما قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لالعالن ، وبفوات 
هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�صار اليه و�صتتخذ بحقكم الجراءات القانونية 

لتنفيذه �صدكم.    
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/821 مدين جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- منى عبداهلل عي�صى العي�صى  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  ٢017/10/٢9  يف الدعوى املذكورة 
توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  حممد  عبداهلل  حممد  ا�صجان  ل�صالح/  اع��اله 
وت�صعون  وا  وم��ائ��ة  ال��ف  وارب��ع��ون  �صبعة  )م��ائ��ة  دره��م   147191 مبلغ  للمدعية 
درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى 
متام ال�صداد على ال تتجاوز ا�صل املبلغ املق�صى به والزمتها امل�صاريف.  حكما 
اليوم  م��ن  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة 
التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/1391 مدين  جزئي                                        

اىل املدعي عليه/1-  عا�صف علي حممد ا�صلم  جمهول حمل القامة مبا اأن 
املدعي / عمر فاروق عزيز خان  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
بتاريخ  ٢017/٢/13  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/عمر فاروق عزيز خان 
بحكمت املحكمة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ مائة وع�صرة الف 
وحتى  القانونية  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم 
قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  وامل�صاريف.   بالر�صوم  وال��زام��ه  التام  ال�صداد 
العالن  هذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف 
اآل مكتوم حاكم  �صعيد  را�صد بن  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  با�صم �صاحب  �صدر 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/2187  جتاري جزئي              

اىل اخل�صم املدخل/ 1- اإك�صنتيال تداول مي ، اخل�صم املدخل /٢- اإك�صنتيال لال�صتثمارات  
اإبراهيم  اإ�صماعيل ح�صن  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ كالوديو بوكا وميثله : 
ال�صفار   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان ترد للمدعي  
درهم    349.03٢( وق��دره  مببلغ  يعادله  ما  او  امريكي(  دولر   94.٨45.٦5( وق��دره  مبلغ 
اإماراتي(  وهي املبالغ التي ت�صلمتها املدعي عليها من املدعي مع الفائدة التجارية بواقع 
1٢% من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�صداد ، مع الزامها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل 
٨.30 �ض  ال�صاعة  امل��واف��ق  ٢017/4/4  الثالثاء   ي��وم  لها جل�صة  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب 
بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/288  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-حممد ب�صري اتيكال بافا اتيكال  جمهول حمل القامة مبا 
رج��ب مو�صى  عبداهلل  : هانى  نا�صر وميثله  نا�صر  ه��دوم  كيز  املدعي/ مهني  ان 
املدعي عليه مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  اجل�صمي قد 
املحاماة والفائدة 1٢% من  وقدره )٢00.000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �صمول  و  التام  ال�صداد  وحتى  الدعوى  ت�صجيل  تاريخ 
ال�صاعة ٨.30 �ض  املوافق  ٦/٢017/4   لها جل�صة يوم اخلمي�ض  كفالة.   وح��ددت 
بالقاعة Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1607  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-التاج امللكي للخدمات الفنية جمهول حمل القامة 
اأق���ام عليك الدعوى  ق��د  اب��و احل�صن   امل��دع��ي /اح��م��د علي حممد  ان  مب��ا 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )339٢٦ دره����م(  وم��و���ص��وع��ه��ا 
ال�صكوى:  رقم   . وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   ٢000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
املوافق  اخل��م��ي�����ض  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB167934491AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���ض   ٨.30 ال�صاعة   ٢017/4/13
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1402  عمايل جزئي

�����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا  امل��دع��ي عليه / 1-واي �صكوير  اىل 
ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد  اهلل   ان��ور  املدعي /همايون كبري  ان 
عودة مببلغ  وتذكرة  درهم(   11573( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�صتحقات 
ال�صكوى:  رق���م  امل��ح��ام��اة.  وات���ع���اب  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم  دره����م(   1500(
املوافق  الث���ن���ني  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح������ددت   mb167992540ae
القا�صي لذا فاأنت مكلف باحل�صور  ال�صاعة ٨.30 �ض مبكتب   ٢017/4/10
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2016/2322  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1-وليد يو�صف عبداهلل قا�صم العمادي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
بنك راأ�ض اخليمة الوطني وميثله:ماجد حممد ال�صيخ احمد بن ال�صيخ ح�صن اخلزرجي نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  ٢017/1/30  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ )ثمانية و�صتني  راأ�ض اخليمة الوطني  بنك 
 %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�صا(  وت�صعة وثالثني  درهم  وع�صرين  وواح��د  وثمامنائة  الف 
من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف:٢015/4/٢٢ وحتى متام ال�صداد والزمته بامل�صروفات 
ذل��ك م��ن طلبات . حكما مبثابة  م��ا ع��دا  امل��ح��ام��اة ورف�صت  ات��ع��اب  ال��ف دره��م مقابل  ومببلغ 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن 

�صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/613 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- واحة بوليت للخدمات الفنية ���ض.ذ.م.م  جمهول 
كوميونيكي�صن  ان��د  ميديا  التنفيذ/لوناد  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
اأقام  قد  ال��زرع��وين    عبداهلل  حممد  ا�صماعيل  وميثله:علي  ����ض.ذ.م.م 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )39153( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/96 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ ���ص��ده/1- ك��رمي ع��ادل ح�صن ح�صني  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك راأ�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع وميثله:ماجد 
حم��م��د ال�����ص��ي��خ اح��م��د ب���ن ال�����ص��ي��خ ح�����ص��ن اخل����زرج����ي   ق���د اأق�����ام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة    او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )30٦٦3.٨3(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/422  جتاري جزئي

القامة  ����ض.ذ.م.م  جمهول حمل  للخدمات  ب��اور  كلين�صر   -1 / املدعي عليه  اىل 
مبا ان املدعي/ بنك اخلليج الول - فرع دبي وميثله:حممد عبدامللك م�صطفى 
اهلي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن 
والتكافل مببلغ وقدره )117.040.7٦ درهم(  والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة التاأخريية من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد . وحددت لها جل�صة يوم 
اخلمي�ض   املوافق  ٢017/4/٦  ال�صاعة ٨.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/25  ا�شتئناف تظلم جتاري    

امل�صتاأنف �صده/ 1- �صنجاي كومار ديناناث  جمهول حمل القامة  اىل 
ال��ق��رار/ احلكم  ا�صتاأنف  قد  ����ض.م.ع   ال�صتثمار  بنك   / امل�صتاأنف  ان  مبا 

ال�صادر بالدعوى رقم ٢01٦/544 تظلم جتاري بتاريخ:٢017/1/17     
وحددت لها جل�صه يوم الربعاء  املوافق ٢017/4/5 ال�صاعة 17.30 م�صاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/26  ا�شتئناف تظلم جتاري    

امل�صتاأنف �صده/ 1- �صنجاي كومار ديناناث  جمهول حمل القامة  اىل 
ال��ق��رار/ احلكم  ا�صتاأنف  قد  ����ض.م.ع   ال�صتثمار  بنك   / امل�صتاأنف  ان  مبا 

ال�صادر بالدعوى رقم ٢01٦/545 تظلم جتاري بتاريخ:٢017/1/17     
وحددت لها جل�صه يوم الربعاء  املوافق ٢017/4/5 ال�صاعة 17.30 م�صاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1575  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�صد للنقل الربي العام جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /حممد خان لدها طارق  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
 ٢000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   37319( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
 MB167996607AE ال�صكوى:  رق��م  وامل�صاريف.  والر�صوم  دره��م( 
�ض   ٨.30 ال�صاعة   ٢017/4/1٢ امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1347  عمايل جزئي

املوؤجره  باحلافالت  الركاب  لنقل  الف�صية  1-ال�صياره   / عليه  املدعي  اىل 
كوجنو   �صليمان  /ح�صني  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م 
وقدرها  املطالبة مب�صتحقات عمالية  الدعوى ومو�صوعها  عليك  اأق��ام  قد 
وامل�صاريف.  والر�صوم  دره��م(   1000( ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   54143(
رقم ال�صكوى: MB168636035AE وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء 
لذا فاأنت مكلف   ch1.A.1:املوافق ٢017/4/4 ال�صاعة ٨.30 �ض بالقاعة
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1768  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هرتكو للنقل الربي العام جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /ادواردو بريانا بيال�ض  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
 ٢000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   77٨73( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
 mb168511234ae ال�صكوى:  رق��م  وامل�����ص��اري��ف.  وال��ر���ص��وم  دره���م( 
�ض   ٨.30 ال�صاعة   ٢017/4/1٢ امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/445  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد دروي�ض عبداهلل لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /عبد اهلل خان غالب خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
 ٢000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   413٢4( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
. وحددت   MB166688396AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�صة يوم الثنني  املوافق ٢017/4/17 ال�صاعة ٨.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/881  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- م�صراوي لال�صباغ والديكور - �ض ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/احمد من�صور ابوزيد غنيم  قد 
اأقام  عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )14000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�صافة اىل مبلغ )11٨0( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/791  تنفيذ عمايل 
����ض.م.ح   جمهول حمل القامة  اأي  ام  املنفذ ���ص��ده/1- فيجني  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ريجاد انريقيوز مانزاناري�ض  قد اأقام  عليكم 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )97500( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة 
اىل مبلغ )10٢5( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/475  تنفيذ عمايل 
جمهول  ������ض.ذ.م.م  الفنية  ل��ل��خ��دم��ات  ليجند  ����ص���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
قد  مياه   مونتو  مياه  التنفيذ/باد�صاه  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
اأقام  عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )1354٢( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�صافة اىل مبلغ )1099( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/531  تنفيذ عمايل 
���ض.ذ.م.م جمهول حمل  بانو�ض  املنفذ �صده/1- مطعم ومقهى  اىل 
اأقام   قد  روق��وي   ماكابينيج  التنفيذ/جوليت  طالب  ان  مبا  القامة 
املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم 
املنفذ به وقدره )19٨50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�صافة اىل مبلغ )157٢9( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/757  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- فجر ال�صحر للخدمات الفنية - �ض ذ م م   جمهول 
اأقام   حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ح�صني نو�صري  قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )7117( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�صوم خلزينة  دره��م   )900( مبلغ  اىل 
�صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/874  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- رويل ل�صناعة ال�صناديق والوعية اخل�صبية �ض ذ م م 
التنفيذ/نهاد علي ح�صتام خ��ان  قد  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )30754( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة 
اىل مبلغ )٢3٢4( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/779  تنفيذ عمايل 
م   جمهول حمل  م  ذ  �ض   - لل�صفريات  �صكرية  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
قد  اورب��ي��ت��ا   بابالينا�ض  التنفيذ/كري�صتيتا  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )1٢535( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�صافة اىل مبلغ )107٨( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/879  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- مطعم ماك ديفيد�ض - �ض ذ م م   جمهول حمل 
اأقام   قد  فيلوريا   بنريا  ج��ون  التنفيذ/مارك  طالب  ان  مبا  القامة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )9٦٨3.70( وق��دره  به 
بال�صافة اىل مبلغ )900( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/886  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  �ض   - فيديليتي خلدمات احلرا�صة  ���ص��ده/1- جلف  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/فاركي كويكانييل ماثيو  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )17109( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�صافة اىل مبلغ )1399( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/897  تنفيذ عمايل 
�صقره جمهول حمل  ابو  املنفذ �صده/1- مطعم ومقهى جراند  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ايوب م�صو�ض  قد اأقام  عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )4٢4٨( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�صوم خلزينة  دره��م   )900( مبلغ  اىل 
�صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/535 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- ب��ي ك��ي��ه ات�����ض خل��دم��ات ال�صحن �����ض.ذ.م.م  
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ك��ورف��ورد ميدل 
اي�صت �ض.ذ.م.م   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
دره��م اىل طالب  وق��دره )5٢503(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/344 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- احمد عبداهلل حممد املهبوبي ال�صحي  جمهول 
����ض.م.ع  ال��ت��ج��اري  دب��ي  التنفيذ/بنك  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب 
وميثله:عبا�ض م�صتت فندي املالكي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )٢٨13٨4.5٢(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م 
�صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/469  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صمارت اك�صكلو�صف خلدمات احلرا�صة �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /راحيل احمد الطاف ح�صني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
 ٢000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   ٢٨5٢0( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
 MB167341529AE/2016:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
�ض   ٨.30 ال�����ص��اع��ة   ٢017/4/17 امل���واف���ق  الث���ن���ني   ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1152  عمايل جزئي
����ض.ذ.م.م جمهول حمل  املباين  تنظيف  1-ر�صا علي خلدمات   / املدعي عليه  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  القامة مبا ان املدعي /حممد عمر ابو احل�صن حممود  قد 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )34500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB167692798AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   ٢000(
�ض   ٨.30 ال�����ص��اع��ة   ٢017/4/19 امل���واف���ق  الرب����ع����اء   ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/764  عمايل جزئي

مبا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  فيم  اوف  ت�صت  1-مطعم   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�صوعها  ان امل��دع��ي /حم��م��د ام��ني ال����زوري  ق��د 
عودة مببلغ  وتذكرة  درهم(   ٦5019( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�صتحقات 
ال�صكوى:  رق���م  امل��ح��ام��اة.  وات���ع���اب  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم  دره����م(   ٢000(
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB168278526AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���ض   ٨.30 ال�����ص��اع��ة   ٢017/4/4
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1041  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-العيون الرقمية للخدمات الفنيه ���ض.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /ب��ن��ي��ام��ني حم��م��د ط����ارق  ق��د اأق����ام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )14٦٢3 درهم( 
ال�صكوى:  رق��م  وامل�صاريف.  والر�صوم  دره��م(   ٢000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
املوافق  الرب���ع���اء  ي���وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   MB166751807AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���ض   ٨.30 ال�صاعة   ٢017/4/1٢
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/345  عمايل جزئي

حمل  جم��ه��ول  للنقليات  البلو�صي  حم��م��د  1-ن��ا���ص��ر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /اجم�����د ���ص��دي��ق حم��م��د ع���ل���ي  ق���د اأق�����ام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )3٦449 درهم( 
ال�صكوى:  رق��م  وامل�صاريف.  والر�صوم  دره��م(   ٢000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
املوافق  الرب���ع���اء  ي���وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   MB167210578AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ض   ٨.30 ال�صاعة   ٢017/4/19
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1442  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تارجت لالعالنات جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك  /مي�صيلي هرمو�صو هرييرا  قد 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )٢0500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢000 درهم( 
 MB167743852AE/2017 ال�صكوى:  رقم  وامل�صاريف.  والر�صوم 
�ض   ٨.30 ال�صاعة   ٢017/4/10 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1097  عمايل جزئي
�������ض.ذ.م.م جمهول  ال��ف��ن��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ت��اج  امل��دع��ي عليه / 1-رم����ز  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د ان���ور ن��زي��ر اح��م��د  ق��د اأق���ام عليك 
درهم(   9333( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
ال�صكوى:  رق��م  وامل�صاريف.  والر�صوم  دره��م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
الثالثاء  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB167202939AE/2016
لذا فاأنت مكلف   ch1.A.2:املوافق ٢017/4/4 ال�صاعة ٨.30 �ض بالقاعة
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2016/8225  عمايل جزئي 
الن�صائية  املالب�ض  والتطريز  للخياطة  ال�صام�صي  عبداهلل  عليه/1-ابراهيم  املدعي  اىل 
ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/هارون خالد خان نعلنكم بان املحكمة حكمت 
خالد  ل�صالح/هارون  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    ٢017/٢/٨ بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها 
خان بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )ثمانية الف وثمامنائة وثمانية ع�صر 
التحق  قد  التنفيذ  وق��ت  يكن  مل  ما  نقدا  قيمتها  او  موطنه  اىل  العودة  وتذكرة  درهما( 
ن�صيبه  املدعي من  واعفت  امل�صروفات  باملنا�صب من  والزمتها  اخر  بخدمة �صاحب عمل 
فيها ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/768 تنفيذ جتاري
حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م   ال��ت��اأم��ني  لو�صطاء  ج��م��ريا  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/دار التاأمني �ض.م.ع وميثله:�صيخه حممد 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املحرزي  علي  �صيف 
دره��م اىل طالب  وق��دره )٨4.٢344٢5(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/766 تنفيذ جتاري

بال�صالح  جمهول حمل  ن��ور حممد  ليلى حممد  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
وميثله:�صيخه  ����ض.م.خ  للتمويل  التنفيذ/رمي  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  املحرزي قد  �صيف علي  حممد 
دره��م اىل  وق��دره )17٦٨59.59(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/548 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- خيال حممد فقري حممد جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/احمد حممد خري خلو   قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )7577٦(
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/311 تنفيذ جتاري

را�صد  �صيف   -٢ املهريي  عني  حمر  �صعيد  را�صد  �صيف  �صدهما/1-  املنفذ  اىل 
�صعيد  را�صد  �صيف  را�صد  وال��ده  على  القيم  املهريي/ب�صفته  عني  حمر  �صعيد 
التجاري  التنفيذ/البنك  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  ع��ني   حمر 
الدويل وميثله:عبا�ض م�صتت فندي املالكي قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
امل���ذك���ورة اع���اله وال��زام��ك��م ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق����دره )4٦7٦٦٢3( درهم 
بالت�صامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/170  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صده/1- احمد عبدالرحيم العطار  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/هج 

مك ايفوي وميثله:ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د 
)1٢9٦4٢7.90( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وبف�صخ التعاقد بني طالب التنفيذ 
اخلليج  والكائن مبنطقة  �صكريرب  �صكاي  ذا  )1110( مب�صروع  رقم  الوحدة  ب�صاأن  �صده  واملنفذ 
احلا�صل  الطلبات  تعديل  لئحة  تقدمي  تاريخ  من   %9 بواقع  التاأخريية  والفائدة   ، التجاري 
، والر�صوم وامل�صاريف ومببلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب  يف:٢013/5/٢7 حتى ال�صداد التام 
املحاماة . وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/184  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �صده/1- اوزي اندرو فرناند�ض  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/متويل 
م�صاهمة خا�صة وميثله:ع�صام عبد المري حمادي الفا�صلي التميمي

نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:٢01٦/٦0٢ عقاري كلي يوم الربعاء بتاريخ:٢017/1/10   
باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك:

1- بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره )375٦0( درهم وت�صليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة 
خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا العالن. 

٢- بف�صخ عقد البيع املقرر مبوجب حكم حمكمة دبي ال�صادر يف الدعوى رقم ٨01 ل�صنة ٢010 
عقاري كلي والزام املدعي عليه بت�صليم العقار مو�صوعه للمدعية .

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 
خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/578  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  �صركة لكريباري خلدمات التموين باملواد الغذائية ذ.م.م - وميثلها/

 - ذ.م.م  للتجارة  اخلليج  فنار  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  الها�صمي   حممد 
وميثلها رايف دوبي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان 
1٢% من  بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(    ٢7.٢13.٦0( وق��دره  مبلغ  املدعية  اىل  ت��وؤدي 
تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف:٢015/٢/10  وحتى ال�صداد التام الزام املدعي عليها بالر�صوم 
وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء   املوافق  ٢017/4/4   
ال�صاعة ٨.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2016/1341  جتاري كلي 

اىل املحكوم عليهما/1-با�صيفيك لنظمة املراقبة )�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة( ٢- راهولن ديليب 
جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  ٢017/1/17  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�صالح/فاما �ض.م.ح بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل بان يوؤديا للمدعية 
الفا  مبلغ ماليا قدره )٢1.٨5٢.500( درهم )واحد وع�صرون مليونان وثمامنائة واثنان وخم�صون 
من  دره��م   )14.340.000( الول  ال�صيك  ملبلغ  �صنويا   %9 بواقع  عنه  والفائدة  دره��م(  وخم�صمائة 
ال�صداد  ت��اري��خ:٢01٦/7/13 وحتى  الثاين )751٢500( درهم من  ال�صيك  ت��اري��خ:٢01٦/3/٢1 وملبلغ 
التام والزامهما بر�صوم الدعوى وم�صروفاتها والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ٢- �صحة وتثبيت 
احلجز التحفظي رقم:3٨٨/٢01٦ جتاري . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2016/2190  مدين  جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-رامي�ض كومار غوبتا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  ماجنو ناير - قد 
والفائدة %9  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم(  وقدره )9000  مببلغ 
من تاريخ  ال�صتحقاق  وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة.   وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق ٢017/3/30 ال�صاعة ٨.30 �ض 
بالقاعة Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/2187  جتاري جزئي              

اىل اخل�صم املدخل/ 1-اإك�صتن�صني قروب ، اخل�صم املدخل /٢- �صركة تداول مي جمهويل 
ال�صفار    اإبراهيم  ح�صن  اإ�صماعيل   : وميثله  بوكا  كالوديو  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان ترد للمدعي  مبلغ 
وقدره )94.٨45.٦5 دولر امريكي( او ما يعادله مببلغ وقدره )349.03٢  درهم اإماراتي(  
وهي املبالغ التي ت�صلمتها املدعي عليها من املدعي مع الفائدة التجارية بواقع 1٢% من 
اتعاب  الزامها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل  ، مع  ال�صداد  تاريخ قيد الدعوى وحتى متام 
املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  ٢017/4/4 ال�صاعة ٨.30 �ض بالقاعة 
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2014/941  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1-ماجد عبا�ض حممد احلاج جواد جرب جمهول حمل القامة نعلنكم 
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    ٢015/3/1٦ بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
بان  عليه  املدعي  بالزام  احل�صوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  ���ض.م.ع  التمويل  ل�صالح/دار 
يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )5٨.9٢1( درهم )ثمانية وخم�صون الف وت�صعمائة وواحد 
املطالبة احلا�صلة يف:٢014/3/1٦  تاريخ  �صنويا من  بواقع %9  والفائدة  درهم(  وع�صرون 
اتعاب  والف درهم مقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم  املدعي عليه  الزام  ال�صداد مع  وحتى متام 
املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2014/426  جتاري جزئي 

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  عطايا  حممد  احمد  عليه/1-حممد  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    ٢014/٦/30 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
امل��دع��ي��ة مبلغ  لل�صركة  ي���وؤدي  ب��ان  امل��دع��ي عليه  ب��ال��زام  �����ض.م.ع  التمويل  ل�����ص��ال��ح/دار 
)٢9.٢41.95( )ت�صعة وع�صرون الف ومائتني وواحد واربعون درهما وخم�صة وت�صعون 
فل�صا( وفائدة تاخريية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية يف:٢014/5/15م 
وحتى متام ال�صداد والزمته بامل�صروفات والر�صوم ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب 
اعتبارا من  . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما  املحاماة 
اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2014/424  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-ا�صماعيل ابراهيم حممد ابراهيم البلو�صي جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  ٢014/10/30  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�صالح/دار التمويل �ض.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي لل�صركة املدعية مبلغ 
)14.97٦.51( )اربعة ع�صر الف وت�صعمائة و�صتة و�صبعون درهما وواحد وخم�صون فل�صا( 
والفائدة بواقع 9% �صنويا م��ن:٢014/3/1٦م وحتى متام ال�صداد مع الزام املدعي عليه 
بالر�صوم وامل�صاريف وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما   . طلبات 
اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/803  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه/1- بدر خالد احمد ال�صباح  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
امل�صرف العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية - امل�صرف وميثله : عبداهلل خمي�ض 
غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )190.951 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
1٢% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض  
فاأنت مكلف  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ال�صاعة ٨.30 �ض  املوافق  ٢017/3/30  
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 
باأنه مت احالة الدعوى اىل  اأيام على الأقل )علما  للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/02065/2017 / �شكني  

اىل املدعى عليه : كيه ان للت�صميم الداخلي - �ض ذ م م  
مبا اأن املدعي : بوتن�صال للعقارات    

اأق��ام �صدكم الدعوى 0٢/0٢0٦5/٢017/���ص��ك��ن��ي  اي��ج��ارات ام��ام املركز بطلب  قد 
الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - امل�صتاأجر ليزال ي�صغل العني
للفرتة من  للماأجور  الأج����رة  ���ص��داد  ع��ن  امل��دع��ى عليه ميتنع  ان   - ع��ق��ار  اخ���الء 
عن  وميتنع  دره��م   4٢٨79 مبلغ  بذمته  فرت�صد    ٢017/4/٢ وحتى   ٢01٦/7/3

�صداده رغم اخطاره بال�صداد او الإخالء يف ٢9/٢017/1
مطالبة مالية - انه تر�صد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من  

٢01٦/7/3 وحتى ٢017/4/٢ و رغم اخطاره يف ٢017/1/٢9  ميتنع عن ال�صداد.
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

املوافق  الح��د  يوم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اعالنكم  الق�صائية  اللجنة  وق��ررت 
بالدائرة  الرابعة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�صاعة   ٢017/4/٢
، وقد  الدعوى  الإيجارية لنظر  املنازعات  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض 
اأمر بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�صر. فاأنت مكلف باحل�صور 

اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى   1474 ل�شنة 2017 اإيجارات 
 اىل املحكوم عليه :  ام ايه ايه ا�ض للنقليات - �ض ذ م م  - عنوانه : غري معلوم حمل القامة 

مبا ان املحكوم له : الرمل البي�ض للعقارات 
 - D4 عنوانها : اإمارة دبي - منطقة انرتنا�صونال �صيتي - احلي ال�صيني - بناية رقم

حمل رقم 9 - هاتف : 050/7038944 
قد ا�صتح�صل على حكم مبثابة احل�صوري �صدكم بتاريخ 2017/03/21 يف الدعوى 

بعالية بالزامكم : 
1- اإخالء املدعي عليها املاأجور وت�صليمه خالية من ال�صواغل

23333 عن  ت���وؤدي للمدعيني م��ت��اأخ��رات الج���رة مببلغ  ب��ان  امل��دع��ي عليها  ال���زام   -2
الفرتة من 2016/7/1 وحتى 2017/1/31 مع ما ي�صتجد من قيمة ايجارية من 

تاريخ 2017/2/1 حتى الخالء التام. 
"3-  الزام املدي عليه بان ت�صلم للمدعية براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملاء اثناء �صغلها العني

4- الزام املدعي عليها مب�صاريف الدعوى. 
وملا كان هذا احلكم قد �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد ال مكتوم حاكم 
اعتبارا من  15 يوما  ، فهو قابل لالإ�صتئناف خالل  دبي وتلي علنا مبثابة احل�صوري 

تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل �صار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
    اإعادة  اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/01148/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : ارابيان انتي بايرا�صي الالين�ض ليمتد - فرع دبي 

 مبا اأن املدعي : ا�ض & ا�ض لال�صثمار والتطوير - �ض  ذ م م   
قد اأقام �صدكم الدعوى 0٢/0114٨/٢017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - بال�صافة اىل ما ي�صتجد حتى تاريخ الخالء التام والفعلي 
اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �صداد الأجرة للماأجور للفرتة من ٢01٦/10/15 وحتى 
اخطاره  رغ��م  �صداده  عن  وميتنع  دره��م   74٨44 مبلغ  بذمته  فرت�صد  الدعوى  ت�صجيل  تاريخ 

بال�صداد او الإخالء يف ٢01٦/11/٢٢ واعالنه ن�صرا يف ٢01٦/1٢/1٨ ميتنع عن ال�صداد    
مطالبة مالية - انه تر�صد بذمة املدعى عليه مبلغ 74٨44  درهم كقيمة ايجارية للفرتة من 
بالن�صر يف ٢01٦/11/٢٢ واعالنه  ٢01٦/10/15 وحتى تاريخ ت�صجيل الدعوى و رغم اخطاره 

ن�صرا يف ٢01٦/1٢/1٨ ميتنع عن ال�صداد.
من  ولب��د  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�صتهالك  بقيمة  امللزم  هو  امل�صتاجر  ان   - م�صتندات  بت�صليم  ال��زام 

تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�صائية اإعادة اعالنكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم الحد  املوافق ٢/٢017/4 
مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  الثالثة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�صاعة 
مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت   . الن�صر  تاريخ  من 

وم�صتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/02282/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : موؤ�ص�صة ال�صعديات لاللكرتونيات  
 مبا اأن املدعي : ا�ض & ا�ض لال�صثمار والتطوير - �ض  ذ م م   

قد اأقام �صدكم الدعوى 0٢/0٢٢٨٢/٢017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - بال�صافة اىل ما ي�صتجد حتى تاريخ الخالء التام والفعلي 

للماأجور للفرتة من ٢01٦/10/1 وحتى  الأج��رة  �صداد  املدعى عليه ميتنع عن  ان   - اخالء عقار 
تاريخ ت�صجيل الدعوى فرت�صد بذمته مبلغ 9٢400 درهم ورغم اخطاره يف ٢01٦/1٢/٢٦ واعالنه 

ن�صرا يف ٢017/1/٢٢ ميتنع عن ال�صداد    
للفرتة من  ايجارية  كقيمة  دره��م    9٢400 مبلغ  عليه  املدعى  بذمة  تر�صد  ان��ه   - مالية  مطالبة 
يف  ن�صرا  واع��الن��ه   ٢01٦/1٢/٢٦ يف  اخ��ط��اره  رغ��م  و  ال��دع��وى  ت�صجيل  تاريخ  وحتى   ٢01٦/10/1

٢017/1/٢٢ ميتنع عن ال�صداد.
الزام بت�صليم م�صتندات - ان امل�صتاجر هو امللزم بقيمة ا�صتهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري 

املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�صائية اعالنكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم الحد املوافق ٢017/4/٢ ال�صاعة 
واملنعقدة مبقر مركز ف�ض  الإبتدائية  بالدائرة  الرابعة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  امام  3.00م 
املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�صر. 

فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
   اعالن حكم غيابي بالن�شر 

يف الدعوى 02/01307/2017 �شكني - اإيجارات   
اىل املحوم عليه :�صماح ح�صن مدين عيد

جمهول حمل القامة  
بجل�صتها  حكمت  ب��امل��رك��ز  الإب��ت��دائ��ي��ة  الق�صائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم 

٢017/3/٨  يف الدعوى املذكورة اعاله  
ل�صالح / مينا عماد حلمي خليفه - بالزامكم : 

اول - ف�صخ عقد اليجار حمل الدعوى من تاريخ ٢017/1/7 
ثانيا : بالزام املدعي عليها املوؤجره بت�صليم ال�صيك الثالث رقم 17 املوؤرخ 
 1٢.000 بقيمة  ال�صالمي  دبي  بنك  على  وامل�صحوب   ٢017/٢/٨ بتاريخ 

درهم للمدعي 
ثالثا : الزام املدعي عليها املوؤجره مب�صاريف الدعوى 

وملا كان هذا احلكم قد �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
ال مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�صوري ، فهو قابل لالإ�صتئناف 
نهائيا  �صار  واإل  الإع���الن  ه��ذا  ن�صر  تاريخ  اعتبارا من  يوما   15 خ��الل 

قابال للتنفيذ 
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
     اإعادة اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/01506/2017 / �شكني  
اىل املدعى عليه : �صيد �صلمان احمد  

 مبا اأن املدعي : �صكاى كورت�ض - �ض  ذ م م    
امل��رك��ز بطلب  ام��ام  اي��ج��ارات  /�صكني   ال��دع��وى 0150٦/٢017/0٢  اأق���ام �صدكم  ق��د 

الزامكم بالتايل
ايجارية  كقيمة  دره��م   41٢٢٢ مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�صد  ان��ه   - مالية  مطالبة 
ومت  �صبق  قد  وحيث   ٢01٦/9/19 يف  الخ��الء  تاريخ  وحتى   ٢015/٨/٢4 من  للفرتة 
اخ��الء و�صدر حكم بالخالء ومت تنفيذه يف ٢01٦/9/19 وفقا لخطاره  قيد دع��وى 

بالخالء و�صداد يف ٢014/10/1٢ 
الزام بت�صليم م�صتندات - ان امل�صتاجر هو امللزم بقيمة ا�صتهالك الكهرباء واملياه ولبد 

من تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

اإعادة اعالنكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم الحد املوافق  وقررت اللجنة الق�صائية 
٢017/4/٢  ال�صاعة 3.00م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة الإبتدائية 
واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�صري مدة 
امل�صافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�صر . فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
    اإعادة  اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/00468/2017 / �شكني  
اىل املدعى عليه : الرب�ض للعقارت - وايرو �صوفت انرتنا�صونال - ذ م م  

مبا اأن املدعي : كراتو�ض للزجاج - �ض ذ م م    
 قد اأقام �صدكم الدعوى 0٢/004٦٨/٢017 /�صكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بالتكافل والت�صامن بان توؤدي للمدعية بدل التعوي�ض 
عما حلقه من �صرر وخ�صارة ب�صب تفويت حق املنفعة عليها مببلغ وقدره ٦٨.400 درهم 

البالغ قدره 1٦.٦٨0 درهم  التاأمني  رد مبلغ  املدعي عليه ميتنع عن  ان   - مطالبة مالية 
ال�صابق ا�صتالمه عند بداية التعاقد 

امل�صتحق   ٨٨ رقم  ال�صيك  ا�صل  برد  عليه  املدعي  ال��زام   - بت�صليم م�صتندات   املوؤجر  ال��زام 
الدفع بتاريخ ٢01٦/10/٦ مع الفائدة القانونية بواقع %9 

ف�صخ عقد ايجار �صاري - الق�صاء بف�صخ عقد اليجار املربم بني املدعي واملدعي عليه املوؤرخ 
يف ٢01٦/4/٦ واعادة احلال اىل ما كان عليه قبل التعاقد.  

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 
املوافق  الربعاء  يوم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�صائية  اللجنة  وق��ررت 
٢017/3/٢9 ال�صاعة 3.00م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة ال�صاد�صة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�صري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ض 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت   . الن�صر  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�صافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
انذار عديل بالن�شر

 رقم 2017/1859
                           املنذر : م�صرف الإمارات ال�صالمي - �ض م ع  

املنذر اليه: �صاليم نيفيلي هوات  - )جمهولة حمل القامة( 
يلتزم املنذر اليه مبوجب خطاب الت�صهيالت املوؤرخ يف  ٢0 �صبتمرب ٢007، وامل�صتندات الخرى ذات العالقة 
وثالثمائة  )مليونان  اإم��ارات��ي  دره��م    ٢.335.01٢/7٢  : وق��دره  مبلغ  بدفع  )امل��ن��ذر(  البنك  مع  وامل��ربم��ة 
النذار  تاريخ  حتى  الفوائد  مت�صمن  فل�ض(  و�صبعون  واثنان  دره��م  ع�صرة  واثني  ال��ف  وثالثون  وخم�صة 

العديل )الدين( اىل املنذر 
للمنذر  تاأمينيا  عقاريا  رهنا  مبنح  للدين  وك�صمان  الراهن(  )ب�صفته  اليه  املنذر  قام  الدين  هذا  مقابل 
)الرهن العقاري( وذلك على العقار ، ال�صقة رقم 1505 ، الطابق  15 ، املنطقة بي -0٦- رمال ،جمريا بيت�ض 
ريزيدن�ض ، الواقعة على قطعة الر�ض رقم 173 ،  دبي ، المارات العربية املتحدة )العقار( وقد مت ت�صجيل 

هذا الرهن ل�صالح املنذر وفقا لال�صول لدى دائرة الرا�صي والأمالك يف دبي بتاريخ 1٨ نوفمرب ٢014. 
مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�صديد الدين امل�صتحق الدفع ، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�صعار 
لتنفيذ الرهن )اإ�صعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باأحكام املادة )٢5( من القانون 

رقم )14( ل�صنة ٢00٨ ال�صادر يف �صاأن الرهونات يف اإمارة دبي . 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتل العدل من توجيه ا�صعار تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه

ولحقا ، فو�صت حمكمة دبي التبدائية )املحكمة( املنذر بالقيام بتوجيه ا�صعار تنفيذ الرهن عن طريق 
ن�صره  يف ال�صحيفة وبناء على ذلك ، يخطر املنذر مبوجب هذا العالن املنذر اليها باأنه يف حالة التق�صري  
يف ت�صديد الدين كامال خالل م��دة  ل تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�صر هذا الع��الن. �صنقوم املنذر 

بتنفيذ الرهن وبالتقدمي بطلب اىلاملحكمة للح�صول على اأمر لبيع العقار. 
ميكن للمنذر اليه التوا�صل مع املنذر على العنوان التايل : �ض ب : ٦٦ ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة او 

على الرقم : 971-04-39047٢٢+  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 حممد بن را�شد للمعرفة تطلق مبادرة قافلة القراءة 

�شما املزروعي تطلق �شل�شلة ق�ش�ض فخر 
تخليدا لبطوالت �شباب االإمارات 

دبي ت�شت�شيف التجمع ال�شنوي ملنتجي 
الفيديوهات عرب االإنرتنت دي�شمرب املقبل

اأع�����ل�����ن�����ت جل����ن����ة دب�������ي ل����الإن����ت����اج 
اأم�ض  وال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي  ال��ت��ل��ف��زي��وين 
 VIDXB ف���ع���ال���ي���ة  اإط����������الق 
نوعه  من  الأول  ال�صنوي  التجمع 
ملنتجي الفيديوهات عرب الإنرتنت 
يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال 
املقبل  دي�����ص��م��رب   8 ي���وم  اأف��ري��ق��ي��ا 
العاملي  ال���ت���ج���اري  دب�����ي  مب���رك���ز 

وت�صتمر يومني.

�صيتم  ال��ف��ع��ال��ي��ة  م����ع  ت���زام���ن���ا  و 
اإط�������الق ���ص��ل�����ص��ل��ة ب����رام����ج ط����وال 
املحلية  للمواهب  للرتويج  ال��ع��ام 
النا�صئة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  وا���ص��ت��ع��را���ض 
وت��ط��وي��ر امل���ه���ارات الإب���داع���ي���ة يف 
قطاع الإعالم الرقمي املتنامي يف 

اإمارة دبي.
 VIDXB فعالية  ت�صتقطب  و 
الرقمية  امل��ن�����ص��ات  م�����ص��ت��خ��دم��ي 

املحتوى  �صناعة  على  مل�صاعدتهم 
وا�صتهالكه وم�صاركته .. و�صت�صم 
جمموعة وا�صعة من رواة الق�ص�ض 
واأمل���ع جن��وم الإنرتنت  امل��وه��وب��ني 
ح����ول ال���ع���امل ف�����ص��ال ع���ن توفر 
ل�صريحة  خ�صي�صا  معد  برنامج 
املتابعني  ج���م���ه���ور  م�����ن  ك����ب����رية 
و�صانعي املحتوى وخرباء القطاع 

على حد �صواء.

من  ال��ع��دي��د  ال��ف��ع��ال��ي��ة  و�صتغطي 
باملحتوى  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل���وا����ص���ي���ع 
ومرورا  املعي�صة  اأمن��اط  من  ب��دءا 
مب���وا����ص���ي���ع الأن�����اق�����ة والأل�����ع�����اب 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال���ري���ا����ص���ة ..و 
�صت�صهم يف تعزيز م�صاركة املعارف 
من خالل جل�صات التدريب وور�ض 
ال��ع��م��ل وال���ع���رو����ض ال���ت���ي ميكن 

جتربتها ب�صكل مبا�صر.

ال�����ص��ري��ف رئي�ض  اأو���ص��ح ج��م��ال  و 
التلفزيوين  ل��الإن��ت��اج  دب���ي  جل��ن��ة 
ف���ع���ال���ي���ة   اأن  وال���������ص����ي����ن����م����ائ����ي 
من�صة  ت����ع����ت����رب   VIDXB
قطاع  وترية منو  لت�صريع  مثالية 
ال���ف���ي���دي���وه���ات ع����رب الإن����رتن����ت 
�صناعة  م�����ص��ت��ق��ب��ل  مي��ث��ل  وال�����ذي 
جلميع  ����ص���ت���ت���اح  و  امل�����ح�����ت�����وى.. 
الفعالية  ه���ذه  يف  ي�����ص��ارك��ون  م��ن 

املحتوى  و�صناعة  التعلم  فر�صة 
وا�صتعرا�صه والتفاعل مع �صانعي 
املنطقة  م���ن  الآخ���ري���ن  امل��ح��ت��وى 
ال��ع��امل.وت��ن��ظ��م جلنة دبي  وح���ول 
وال�صينمائي  التلفزيوين  لالإنتاج 
هذا احلدث بالتعاون مع �صركة ذا 
تنظيم  على  ت�صرف  التي  األين�ض 
لالأفالم  الأو�صط  ال�صرق  معر�ض 

والق�ص�ض امل�صورة  كوميكون  .

مواليف التطوعي يحتفي ب�شهر 
القراءة الوطني يف مطار دبي الدويل

القراءة  ب�صهر  القيوين  باأم  التطوعي  الإماراتي  مواليف  فريق  احتفى 
الوطني من خالل التعاون مع مطار دبي الدويل يف الفعالية التي مت 

تنظيمها يف �صالة القادمني باملطار حتت �صعار المارات تقراأ .
وحر�ض فريق مواليف باأم القيوين وبع�ض العالميني على تخ�صي�ض 
الكتب  من  جمموعه  لعر�ض  دب��ي  مبطار  القادمني  �صالة  من  م�صاحة 
والعناوين التي ت�صتهدف فئات املجتمع وتخاطب خمتلف اهتماماتهم 

وحتفزهم على تطوير عادة القراءة كاأ�صلوب حياة.. 
وت�صمنت الفعالية توزيع الهدايا التذكارية علي القادمني والتي متثل 

ال�صعادة واليجابية.
الدولة  اىل  القادمني  من  كبريا  تفاعال  تقراأ  الم���ارات  فعالية  ولق��ت 
والتفاعل  املعرو�صة  الكتب  على  احل�صول  على  اجلميع  حر�ض  حيث 
مع اأع�صاء الفريق معربين عن �صعادتهم وحبهم لالإمارات ومبادراتها 

اجلميلة واملتميزة.
ادارة  القيوين  ب��اأم  التطوعي  الإم��ارات��ي  مواليف  فريق  اع�صاء  و�صكر 
يف  �صاهمت  التي  المكانيات  وت�صخري  تعاونها  علي  ال��دويل  دبي  مطار 

جناح الفعالية وحتقيق الهدف منها.

االنتهاء من حتكيم االأعمال املقدمة 
جلائزة حممد بن را�شد للغة العربية 

واالإعالن النهائي يف مايو
انتهت اللجنة امل�صرفة على جائزة حممد بن را�صد للغة العربية، اإحدى 
مبادرات حممد بن را�صد العاملية من عمليات الفرز والتحكيم لالأعمال 

املقدمة .
وبداأت اللجنة يف 19 من ال�صهر اجلاري يف فرز الأعمال املُقدمة والتي 
ت�صمنت خم�صة حماور خمتلفة كل حمور اأ�صرف عليه ثالثة حمكمني 
2017، يف  2 مايو املقبل  اأن يتم الإع��الن عن اجلائزة يف  ومن املقرر 

حفل موؤمتر اللغة العربية ال�صاد�ض. 
العربية  للغة  را�صد  الرت�صيح جلائزة حممد بن  باب  اأن��ه مت فتح  يذكر 
فرباير  من  ال�صابع  يف  واأغلق  املا�صى  دي�صمرب   18 يف  الثالثة  لدورتها 

املا�صى .
 ح����يث ا�صتقطبت اجل����ائزة م�ص�����اركات ع�����املية من 44 دولة من خمت����لف 
حم������اورها  �صمن  تر�صيح  طل����ب   767 ت�صم����نت   ، الع�����امل  ق���ارات 

املختلفة.
اأرف��ع تقديٍر جلهود  العربية مبثابة  وتعد جائزة حممد بن را�صد للغِة 
�صياق  يف  وتندرج  وموؤ�ص�صات  اأف���راداً  العربية  اللغة  ميدان  يف  العاملني 
امل���ب���ادرات ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل 
للنهو�ض  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
باللغة العربية ون�صرها وا�صتخدامها يف احلياة العامة وت�صهيل تعلمها 
وتعليمها اإ�صافة اإىل تعزيز مكانة اللغة العربية وت�صجيع القائمني عل����ى 

نه�صتها.
 ت�صم اجلائزة عدة حماور منها: حمور التعليم الذي يحتوي على ثالث 
التعليم  يف  وتعلمها  العربية  اللغة  لتعليم  مبادرة  اأف�صل  فئة  هي  فئات 
التعليم  يف  العربية  باللغة  للتعليم  مبادرة  اأف�صل  وفئة  واملبكر  الأويل 
اأف�صل مبادرة لتعليم اللغة العربية  اأو التعليم اجلامعي وفئة  املدر�صي 

للناطقني بغريها. 
ثم حم�������ور التق�������انة  التكنولوجيا  الذي ي�ص������م فئتني هم������ا فئة اأف�ص����ل 
تقني  تطبيق  اأو  الجتم������اعي  التوا�ص������ل  �صبكات  ا�صتعمال  يف  مبادرة 
لتطوير  مب������ادرة  اأف�صل  وفئة  ون�ص�������رها  العربية  اللغ�����ة  لتعل��������م  ذكي 

املحت�����وى الّرقمّي العربّي ون�صره اأو معاجلات الّلغة العربّية.
 كما يحتوي حمور الإعالم والتوا�صل عل�������ى فئتني هما فئة اأف�صل عمل 
التوا�ص�������ل  وق�������نوات  الإلكت�����روين  الإع��الم  و�صائل  يف  العربية  باللغة 
و�صائل  يف  العربية  اللغة  خل�����دمة  م��ب��ادرة  اأف�ص������ل  وفئة  الجتماعي، 
والتخطيط  اللغوية  ال�ص�����يا�صات  حم������ور  يحتوي  بينم�������ا  الع���الم 
اللغ�����وية  ال�صي������ا�صة  مبادرة يف  اأف�ص������ل  فئة  فئتني هما  والتعريب على 

والتخطيط وفئة اأف�صل م�صروع تعريب اأو ترجمة. 
هما  فئتني  على  املعرفة  وجمتمع  والفكر  الثقافة  حم��ور  يحتوي  كما 
اأف�صل  اأو فكري خلدمة اللغة العربية، وفئة  اأو ثقايف  اأف�صل عمل فني 

مبادرة لتعزيز ثقافة القراءة و�صنع جمتمع املعرفة.
الإم�����ارات وم��وق��ع��ه��ا مركزاً  دول���ة  م��ك��ان��ة  اإىل تكري�ض  ت��ه��دف اجل��ائ��زة 
العربية  اللغة  ا�صتعمال  يف  املبدعني  وت��ك��رمي  العربية  للغة  لالمتياز 
على  واملحافظة  والإع��الم  والتكنولوجيا  والتعليم  التعريب  تطوير  يف 
املختلفة  اجل��ائ��زة  ف��ئ��ات  الناجحة يف  امل��ب��ادرات  واإب����راز  ون�صره  ال���رتاث 

لتمكني العاملني يف ميدان اللغة العربية من ال�صتفادة منها،
 بالإ�صافة اإىل الرتقاء باللغة العربية وت�صجيع املبادرات التي ت�صهم يف 

تطويرها تعلماً وتعليماً وا�صتخداماً،
 ون�صر الوعي باأهمية املبادرات ال�صخ�صية واملوؤ�ص�صية يف تطوير ا�صتعمال 

اللغة العربية.
اإىل ت�صجيع ال�صباب وحتفيزهم لالإبداع يف تطوير  كما تهدف اجلائزة 

ا�صتعمال اللغة العربية يف احلياة،
املختلفة لال�صتفادة من  املعرفة  الكتب يف ميادين  والتو�صع يف تعريب   

جتارب الثقافات العاملية.

اأطلقت موؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل مكتوم 
للمعرفة مبادرة قافلة القراءة التي تهدف 
ال��ك��ت��ب يف جمالت  ت��وزي��ع ح���زم م��ن  اإىل 
العائلة  اأف������راد  ج��م��ي��ع  ت��ن��ا���ص��ب  م��ت��ن��وع��ة 
اإمارات  خمتلف  يف  الإماراتية  الأ�صر  على 
الدولة وخا�صة يف املناطق النائية.. وذلك 

بالتزامن مع �صهر القراءة .
وت�صعى املبادرة اإىل تر�صيخ مفهوم القراءة 
يف املجتمع الإماراتي والو�صول باإ�صدارات 
ال��ع��امل��ي��ة املرتجمة  ال��ك��ت��ب  امل��وؤ���ص�����ص��ة م��ن 
ويف  املجتمع  فئات  جلميع   .. العربية  اإىل 
ون�صر  املعرفة  تعميم  بهدف  كافة  املناطق 
العائالت  اإط������الع  ج���ان���ب  اإىل  ال���ف���ائ���دة 

ع��ل��ى اأح�����دث الإ������ص�����دارات ال��ع��امل��ي��ة التي 
�صتى  يف  لهم  غنية  معرفية  جرعة  تقدم 

املجالت.
وق����ال ���ص��ع��ادة ج��م��ال ب���ن ح���وي���رب املدير 
قافلة  م���ب���ادرة  اإن  للموؤ�ص�صة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الفعاليات  اأج���ن���دة  ���ص��م��ن  ت��اأت��ي  ال���ق���راءة 
املوؤ�ص�صة  اأطلقتها  والتي  بالقراءة  املعنية 
الوطنية  ملواكبة خمرجات ال�صرتاتيجية 
للقراءة يف الدولة التي اأقرت �صهر مار�ض 
من كل عام �صهرا للقراءة اإ�صافة اإىل اأنها 
تاأتي �صمن م�صاهمات املوؤ�ص�صة خالل عام 
اخلري 2017 الذي اأعلنه �صاحب ال�صمو 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 

الدولة حفظه اهلل بهدف تعزيز امل�صوؤولية 
الأفراد  وم�صاهمة  للموؤ�ص�صات  املجتمعية 

يف م�صرية التنمية امل�صتدامة.
القراءة  قافلة  مبادرة  اأن  �صعادته  واأو�صح 
عمليات  يف  ال��ري��ادي  املوؤ�ص�صة  دور  ت��وؤك��د 
ن��ق��ل ون�����ص��ر واإن����ت����اج امل��ع��رف��ة ل��ي�����ض فقط 
بل على م�صتوى  دبي  اإم��ارة  على م�صتوى 

الدولة.
اإىل  ل��ل��و���ص��ول  ت�����ص��ع��ى  اأن���ه���ا  اإىل  واأ�����ص����ار 
العائالت الإماراتية يف املناطق النائية يف 
باحلزم  لتزويدهم  الدولة  اإم���ارات  جميع 
اآفاقا  وتفتح  العقول  ترثي  التي  املعرفية 
الأ���ص��ر بجانب  اأف���راد  اأم��ام  فكرية جديدة 

ت��ر���ص��ي��خ ق��ي��م��ة ال���ع���م���ل ال���ت���ط���وع���ي بني 
موظفي املوؤ�ص�صة الذين يوزعون باأنف�صهم 
العائالت وفق خطة  املعرفية على  احل��زم 
يف  ف��ع��ال  ب�صكل  م�صاركتهم  ت�صمن  عمل 
القراءة  قافلة  مبادرة  املبادرة.ومن خالل 
�صيقوم وفد من موظفي املوؤ�ص�صة بزيارات 
يف  النائية  املناطق  من  ع��دد  اإىل  ميدانية 
اخلا�صة  املعرفية  احل��زم  لتوزيع  ال��دول��ة 

بعائلتي تقراأ على العائالت.
وت�صمل املناطق .. العوير والهباب وحتا يف 
اإمارة دبي وفلج املعال ومربح وقدفع ودفنا 
الظفرة يف  القيوين ومنطقة  اأم  اإم��ارة  يف 
اإىل ج��ان��ب م��ن��ط��ق��ة دبا  اأب��وظ��ب��ي  اإم������ارة 

الفجرية يف اإمارة الفجرية.
اأم�ض وت�صتمر حتى  وبداأت زيارات املبادرة 
توزيع  �صيتم  حيث  اجل���اري  م��ار���ض   30
3000 ح��زم��ة م��ع��رف��ي��ة على  اأك����رث م��ن 
تو�صيع  على  املوؤ�ص�صة  و�صتعمل  العائالت 
اأكرث  وم��دن  اإىل مناطق  للو�صول  املبادرة 
الكبري  ال��ت��ف��اع��ل  اإىل  ن���ظ���را  ال���دول���ة  يف 
قبل اجلمهور  م��ن  امل��ب��ادرة  �صهدته  ال��ذي 
ال��ت��وا���ص��ل الجتماعي  م��ن خ��الل ق��ن��وات 
اخل��ا���ص��ة ب��امل��وؤ���ص�����ص��ة ح��ي��ث ث��م��ن��وا جهود 
املعرفة وطالبوا بتغطية  املوؤ�ص�صة يف ن�صر 
امل��ن��اط��ق على م�صتوى  مل��زي��د م��ن  امل��ب��ادرة 

الإمارات.

اأطلقت معايل �صما بنت �صهيل بن فار�ض 
ل�����ص��وؤون ال�صباب  امل���زروع���ي وزي����رة دول���ة 
فخر  مبادرة  �صمن  فخر  ق�ص�ض  �صل�صلة 
التي حتظى بدعم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
الدولة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي 
ال�صيخ حممد  ال�صمو  رع��اه اهلل و�صاحب 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 

امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
كاإحدى مبادرات م�صار خدمة الوطن يف 

ا�صرتاتيجية عام اخلري يف الدولة.
�صل�صلة  وه������ي  ف���خ���ر  ق�������ص�������ض  ت����ه����دف 
الإمارات  �صباب  بطولت  تخلد  ق�ص�صية 
اأجله  م��ن  والت�صحية  ال��وط��ن  خ��دم��ة  يف 
وحمفزة  م��ل��ه��م��ة  ق�����ص�����ص��ا  ت���ك���ون  لأن 
وليكون  ال���ق���ادم���ة  ول���الأج���ي���ال  ل��ل�����ص��ب��اب 

الفخر بخدمة الوطن اأرفع و�صام لل�صباب 
الإماراتي.

املزروعي  �صهيل  بنت  �صما  معايل  وقالت 
بهذه املنا�صبة : اإن لدينا يف دولة الإمارات 
الإجنازات  اأ�صحاب  من  كبرية  جمموعة 
ال�صباب  اأول����ئ����ك  وي�����ص��ت��ح��ق  ال��ب��ط��ول��ي��ة 
ت�صحياتهم  ع���ل���ى  ال�������ص���وء  ن�����ص��ل��ط  اأن 
واإجن���ازات���ه���م ل��ت��ك��ون ح���اف���زا ل��ك��ل اأف����راد 

الفخر  م���ع���اين  ع���ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري  امل��ج��ت��م��ع 
ال�����ص��ب��اب ون�صعى من  ب��ه��وؤلء  والع���ت���زاز 
خالل �صل�صلة ق�ص�ض فخر اإىل الحتفاء 
بهذه ال�صخ�صيات كنماذج خلدمة الوطن.
البطولت  ه��ذه  اإب���راز مثل  اإن  واأ���ص��اف��ت 
باإجنازاتهم  الح��ت��ف��اء  يف  اأول  ي�����ص��اه��م 
كنماذج تربز الفخر ليكون خدمة الوطن 
فخر لل�صباب ويحفز باقي اأفراد املجتمع 
والت�صحية  ال��ع��ط��اء  م���ن  امل���زي���د  ل���ب���ذل 

خلدمة الوطن يف املجالت كافة.
�صل�صلة  اأن  اإىل  املزروعي  معايل  اأ�صارت  و 
البطل  ب��ق�����ص��ة  ب��������داأت  ف���خ���ر  ق�����ص�����ض 
الإماراتي �صعيد بن حميد ال�صام�صي وهو 
اأحد جنودنا البوا�صل الذين �صاركوا �صمن 
ق��وة الإم����ارات يف عملية اإع���ادة الأم���ل يف 
اليمن ورغم اإ�صابته ببرت ذراعه الي�صرى 
اإل اأنه اأ�صر من خالل حديثه مع �صاحب 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
الأعلى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
اأر�ض  اإىل  ال��ع��ودة  على  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
املعركة يف اليمن وقد احتفى به �صموه يف 
اأحد جمال�صه و�صرد ق�صته لتكون ر�صالة 
الوطن  ب��خ��دم��ة  للفخر  خ��ال��دة  وط��ن��ي��ة 

والفخر بنماذج الإمارات امل�صرفة.



الهولندي  بول فريهوفن  املخ�صرم  اأخرج 
اأول  فيه  وي��ق��ّدم   ،Elle فيلم  الأ���ص��ل 
عمل له باللغة الفرن�صية. اقُتب�صه 
من رواية Oh التي �صدرت عام 
دجيان،  فيليب  للكاتب   2012
وت��ت��م��ح��ّور ح��ول ام����راأة تتوّرط 
يف �صل�صلة مريعة من موؤامرات 

�صد رجل اغت�صبها يف منزلها.
اإيزابيل هوبري: )ل اأحب  قالت 
ا�صتفزازية  اأدواري  ُت��ع��ت��رَب  اأن 
لأنني ل اأراها على هذا النحو. 
ا�صتفزازية  احلقيقة  تكون  لكن 
غالباً لأن التعبري عن مكنونات 
ا�صتفزازي.  اأم���ر  وقلبنا  عقلنا 
املجتمع  يف  ال���ع���ي�������ض  ي���ت���ط���ّل���ب 
الالفت  من  ل��ذا  دائمة.  تنازلت 
ل�صخ�صية  ال�����ص��ي��ن��م��ا  ت�����ص��م��ح  اأن 
ب��ات��خ��اذ م��وق��ف م��غ��اي��ر يف  معّينة 
ظروٍف كانت حتتاج اإىل التنازلت 
على اأر�ض الواقع. اإنها فكرة مثرية 
ل��اله��ت��م��ام ول��ي�����ص��ت ا���ص��ت��ف��زازي��ة يف 

نظري(.
يك�صف  التمثيل  اأن  )اأظ���ّن  اأ�صافت: 
يل ج��وان��ب ج��دي��دة ع��ن ذات��ي وي�صمح 
ب�صاأن  م��ع��ّي��ن��ة  ر���ص��ال��ة  ع���ن  ب��ال��ت��ع��ب��ري  يل 
جذبني  م���ا  ه���ذا  اأوؤدي����ه����ا.  ال��ت��ي  ال�صخ�صية 

�صخ�صياً اإىل عامل التمثيل(.
اأراد  للم�صروع،  ر  يح�صّ فريهوفني  ك��ان  حني 
الوليات  يف  الأح������داث  ت����دور  اأن  ال��ب��داي��ة  يف 
للبطولة.  اأمريكية  ممثلة  يختار  واأن  املتحدة 
م�صتعدة  ممثلة  اإي��ج��اد  ع��ن  عجز  بعدما  لكن 
ال��دور، اتفق مع هوبري ونقل الأحداث  لقبول 
اإىل باري�ض. اليوم، ي�صتحيل طبعاً اأن نتخيل اأي 

ممثلة اأخرى يف هذه ال�صخ�صية!
امل�صاألة  تتعلق  )ب��اخ��ت�����ص��ار،  ف��ريه��وف��ن:  ق���ال 
الأ�صا�صية بحجم املوهبة. اإنها ممثلة موهوبة 
اأي�����ة خم����اوف.  ل��ل��غ��اي��ة ول حت��م��ل يف ع��ق��ل��ه��ا 
�صعارها اجلراأة على امل�صتويات كافة! اإذا �صعرت 
تهتم  لن  ال�صخ�صية،  تقّم�ض  ت�صتطيع  باأنها 
باأي �صوابط اأخالقية ولن تكرتث طبعاً براأي 

النا�ض(.
كفياًل  ه��وب��ري  اإي���زاب���ي���ل  اأداء  )ك����ان  ت���اب���ع: 
ب���اإع���ط���اء امل�������ص���داق���ي���ة ل���ه���ذا ال����ن����وع من 
نكرر  مل  لو  حتى  الغريبة.  ال�صخ�صيات 
اخلطوات  عار�صنا  لو  وحتى  حتركاتها 

باأن  دوم��اً  �صن�صعر  حياتها،  يف  تتخذها  التي 
الت�صرف  على  ق���ادرة  الفيلم  يف  ال�صخ�صية 
اإيزابيل يف  اأن م�صاركة  اأظن  بهذه الطريقة. 
لو  حتى  ال�صخ�صية  ن�صّدق  جعلتنا  الفيلم 

خالفناها الراأي(.

جوائز وتعاون
جلائزة  هوبري  تر�صيح  على  تقريباً  يوم  بعد 
اأو���ص��ك��ار، ت��ر���ّص��ح��ت اأي�����ص��اً ع��ن ال����دور نف�صه 
اأكرث  باأنها  علماً  الفرن�صية  )�صيزار(  جلوائز 
ممثلة تر�ّصحت لهذه اجلائزة على الإطالق 
من  فرن�صا،  يف  تر�صيحاً   11 الفيلم  )ح�صد 

�صمنها فئتا اأف�صل فيلم واأف�صل اإخراج(.
ت��ف��ت��خ��ر ه��وب��ري ب��ال��ع��م��ل م���ع خم��رج��ني من 
اأنحاء العامل. �صاركت املمثلة الفرن�صية اأي�صاً 
يف اأفالم باللغة الإنكليزية. حني كانت ت�صافر 
لت�صويق  اخلريف  خ��الل  اأجنلي�ض  لو�ض  اإىل 
دوماً  تفكر  ك��ان��ت  اإن��ه��ا  ق��ال��ت   ،Elle فيلم 
يف  اأو�صحت  املخرَجني.  هذين  مع  بالتعامل 
ل  معهما،  الكثري  )تقا�صمُت  ال�صياق:  ه��ذا 
�صيما مايكل �صيمينو. كانت مغامرتنا طويلة 
بالن�صبة  ك���ربى  اأه��م��ي��ة  واح��ت��ل��ت  ُتن�صى  ول 
اأ�صبحت  الفا�صلة، فقد  اإيل حتى يف جتاربها 
جتربتنا فريدة من نوعها بعد ال�صجة التي 
)بوابة   Heaven‘s Gate فيلم  اأثارها 
ال�صماء(. كان كورتي�ض خمرجاً ممتازاً جداً. 
حزنُت  ما  بقدر  غادرنا  حني  باحلزن  �صعرُت 
ع��ل��ى م��اي��ك��ل. ك���ان الأخ����ري خم��رج��اً عظيماً 
بالن�صبة اإيل واأعتربه ا�صتثنائياً ومميزاً. لذا 
اأفتخر فعاًل بالعمل مع �صخ�َصني مثلهما يف 

مرحلة معينة(.

قوية و�صعيفة يف اآن
تعرتف هوبري اأي�صاً باأن م�صريتها التمثيلية 
 Elle بلغت ذروتها مع اأدائها القوي يف فيلم
ت��ك��ون قوية  ب���اأن  ل��ه��ا  �صمح  ال����دور  ه���ذا  لأن 
تقول  اآن.  يف  وعقالنية  وعاطفية  و�صعيفة 
الأبعاد  ومتعددة  ج��داً  معقدة  ال�صخ�صية  اإن 
والظروف. هي اأم وابنة وزوجة �صابقة وامراأة 

نافذة كونها تدير �صركة لألعاب الفيديو.
حت�صد  التي  هوبري  مثل  ام���راأة  اإىل  بالن�صبة  حتى  لكن 
قائماً  وال�صك  املفاجاأة  يبقى عامل  اأعمالها،  الإ�صادة على 
 Elle وي�صاهم يف تاأجيج حما�صتها للعمل. ي�صّكل دورها يف
مثرياً  حت��دي��اً  اع��ت��ربت��ه  فقد  ذل���ك،  على  مثالياً  من��وذج��اً 
�صيح�صدها.  ال��ت��ي  الإ����ص���ادة  ت��ت��وق��ع  ت��ك��ن  ل��اله��ت��م��ام ومل 

بدفع  كفياًل  املمثلة  اأداء  ك��ان  ف��ريه��وف��ن،  اإىل  بالن�صبة 
الق�صة يف اجتاه غري متوقع.

اإي��زاب��ي��ل هوبري كي  اأن ت�صارك  امل��خ��رج: )ك��ان يجب  ق��ال 
ممثلة  اأي  ق��درة  يف  اأ�صّك  ومقبوًل.  �صادقاً  الفيلم  ي�صبح 
ب��ه��ذه الطريقة  ال�����دور  ت��ق��دمي  ال���ع���امل ع��ل��ى  اأخ�����رى يف 
ال�صادقة التي تختلف يف الوقت نف�صه عما يتقّبله النا�ض 

عموماً يف ال�صخ�صيات(.
ختم: )اأدركُت بعد يوم اأو يومني �صرورة اأن اأترك هوبري 
تطلق العنان لنف�صها. �صعرُت باأنها ت�صيطر على ال�صخ�صية 
وت��ع��رف ط��ري��ق��ة ال��ت��ع��ب��ري ع��ن��ه��ا. ك��ان��ت ت��اأخ��ذ ال��ف��ي��ل��م يف 
ول  ال�صيناريو  ول  الكتاب  يف  م��ذك��ورة  تكن  مل  اجت��اه��ات 

حتى يف عقلي اأنا!(.

ت اإيزابيل هوبري اإحدى اأكر املمثالت �صجاعة وجراأة يف العامل، ولطاملا �صعرنا  لطاملا اعُتربرِ
ب�صالبتها و�صعفها حني تظهر على ال�صا�صة، وكاأنها ملكة جليدية م�صتعدة للك�صف عن 
اأو�صكار  Elle )هي( كفياًل برت�صيحها الأول جائزة  املبهر يف  اأداوؤها  كان  ت�صّدعاتها! 

بعد فوزها اأخريًا بث )غولدن غلوب(.

نائمة: )كن حذرًا(. فيجيبها:  اإىل رحلة تخييم فردية. تقول له وهي ن�صف  للمغادرة  Claire in Motion )كلري تتحرك( مب�صهد زوٍج يوّدع زوجته وهو ي�صتعد  يبداأ فيلم 
كتابة  من  واملوؤثرة  والقامتة  الغام�صة  النف�صية  الق�صة  هذه  م�صار  يف  اأ�صا�صيًا  حمورًا  �صيكون  له  معرفتها  عدم  اأن  يّت�صح  ما  و�صرعان  يبدو،  ما  على  تعرفه  ال  لكنها  )تعرفينني!(. 

املخرجتني امل�صتقلتني اآين هاول وليزا روبن�صون واإخراجهما.

املفقود زوجها  عن  تبحث  زوجة   ...Claire in Motion

حني ل يعود بول هانغر )كري�ض بيتيم( اإىل املنزل 
بعد ب�صعة اأيام، تبلغ كلري )بيت�صي برانت( ال�صرطة 
اأوهايو حيث  بعملية بحث مكثفة يف غابات  فتبداأ 
ل���ه. ح��ني يتوقف  اأث���ر  اأي  لكنها ل جت��د  اخ��ت��ف��ى. 
توزيع  ال��زوج��ة  تتابع  اأ�صابيع،  ثالثة  بعد  البحث 
البلدة  يف  املفقود  زوج��ه��ا  ���ص��ورة  حتمل  مل�صقات 

وتتم�صك باأمل اأن يكون حياً.
كونور  ال�صغري  ابنها  تزيد عزلة  ذل��ك،  يف غ�صون 
)زيف هاورث( الذي يفهم اأكرث من اأمه اأن والده 
لن يعود. لكن متى اختفى بول على وجه التحديد؟ 
 Claire in Motion اإنه ال�صوؤال املحوري يف
األي�صون  �صخ�صية  ع��رب  اجل���واب  م��ن  ج��زء  ويظهر 
وجذابة  ودودة  طالبة  هوليمان(،  مارغريت  )اآن��ا 
اعتبارها  من  متنعنا  لدرجة  ومثاِبرة  قوية  لكنها 
ظريفة! كانت األي�صون ت�صارك بول يف م�صروع فني 
قبل اختفائه. رمبا كانت اأ�صرع مما ينبغي يف تاأكيد 

بكل  ت�صتمتع  اأنها  اإل  �صديقني،  جم��ّرد  كانا  اأنهما 
و�صوح يف التحدث عن اجلانب الروحي والإبداعي 

الذي اّت�صم به بول ومل تكن كلري تعرف به.
اأ���ص��ت��اذة ري��ا���ص��ي��ات بينما ك���ان زوج��ه��ا عامل  ك��ل��ري 
العلم  بني  والتناق�ض  التداخل  يبدو  رمب��ا  طيور. 
القوى  لتحديد  مثالية  ب��ا���ص��ت��ع��ارة  اأ���ص��ب��ه  وال��ف��ن 
ال��ه��رب م��ن حياته  اإىل  ب��ول  ال��ت��ي دف��ع��ت  املحتملة 
)حت���ّول ال���ص��ت��ق��رار وامل��ن��ط��ق ف��ج��اأًة اإىل ات��ك��ال تام 
يبدو  ل  عموماً،  لكن  وال��ع��واط��ف(.  احل��د���ض  على 
 Claire in Motion فيلم  م��ن  ج��ان��ب  اأي 
م��درو���ص��اً ب��درج��ة م��ف��رط��ة. ب��ل اإن���ه ي��ع��رف وجهته 
ل��ك��ن��ه ح��ك��ي��م مب���ا ي��ك��ف��ي ك���ي ي���رتك ت��ل��ك الوجهة 

مفتوحة على الحتمالت كافة.
م�صل�صل  من  برانت  التلفزيون  م�صاهدو  �صيتذكر 
اأّدت  حيث  �صيئ(  )منحى   Breaking Bad
تكون  ���ص��رادر:  م��اري  ا�صمها  م��وؤث��رة  �صخ�صية  دور 

امل���خ���درات وجتد  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  ع��م��ي��ل يف  زوج����ة 
الزوجية.  امل�صاكل  نف�صها يف نوع خمتلف جداً من 
ت��ع��اين م���اري ا���ص��ط��راب��اً ���ص��ائ��ك��اً وم��ت��ق��ّل��ب��اً يدفعها 
وفاءها  لكّن  متوقعة،  غري  بطرائق  الت�صرف  اإىل 
اإىل حمايته يطغيان على غ�صبها  لزوجها وميلها 

املتكرر منه.

اأداء خمتلف ودقيق
 Claire in Motion تبقى برانت حمور فيلم
خمتلفاً  اأداًء  فيه  وتقّدم  تقريباً  دقيقة   83 طوال 
امراأة  دور  جت�صيد  عرب  نف�صه  بالقدر  دقيقاً  لكن 
اأن ت�صمد( كما تقول. حني تغو�ض كلري  )حت��اول 
يف عمق اللغز الذي لن ينتهي باأجوبة وا�صحة بل 
بنهاية عاطفية حادة، �صتقرتب من النهيار لكنها 
�صتبقى  لكنها  حتماً  وترتعب  �صتعاين  تنهار.  ل��ن 
وهي  األي�صون  ت�صمع  عندما  حتى  اأي�صاً،  منفتحة 

الأفالطونية لكن احلميمة يف  تتكلم عن مكانتها 
حياة بول.

روبن�صون  وليزا  ه��اول  اآين  كانت  الفيلم،  هذا  قبل 
 Small، Beautifullyيف ت����ع����اون����ت����ا 
�صغرية  متحركة  )اأج��زاء   Moving Parts
دور  هوليمان  اأدت  حيث   2011 عام  يف  وجميلة( 
اأهمية )احلركة( يف  ت�صددان على  البطولة، وهما 
بع�ض  يظهر   .Claire in Motion ع��ن��وان 
وحتب  حملية  ت��زل��ج  حلبة  يف  ال��ه��ادئ��ة  ال��ل��ق��ط��ات 
ال�صارع  البطلة وهي مت�صي يف  ت�صوير  املخرجتان 
على  خ�����ص��راء  م�صاحة  مب����وازاة  �صيارتها  ت��ق��ود  اأو 

مو�صيقى حزينة وحاملة من تاأليف زاندر دويل.
قّيمة،  واحلزينة  امل�صطربة  اللحظات  تلك  تبقى 
عالقة  كلري  كانت  اإذا  م��ا  خاللها  نفهم  ل��ن  لكننا 
يف دوامة اأو اأنها تبداأ م�صاراً طوياًل و�صاقاً متهيداً 

للم�صي قدماً.

فــن اأجــنبــي

39

اإحدى اأكر املمثالت �صجاعة وجراأة يف العامل

اإيزابيل هوبري: التمثيل يك�شف يل جوانب جديدة عن ذاتي
- دورها يف Elle  يعترب حتديًا مثريًا لالهتمام ومل تكن تتوقع االإ�صادة التي �صيح�صدها

الثالثاء   28   مارس    2017  م   -   العـدد  11980  
Tuesday  28  March   2017  -  Issue No   11980



خرب �شادم  لع�شاق النوتيال
 لو كنت من ع�صاق �صيكولتة النوتيال ال�صهرية، فاإنك قد تغري راأيك من 

الآن ف�صاعدا، بل رمبا تتوقف متاما عن �صرائها وتناولها.
اأن زيت النخيل،  فقد ك�صف تقرير حديث لهيئة �صالمة الغذاء الأوروبية 
الذي يك�صب النوتيال قوامها اللني املميز ويجعلها قابلة للفرد، ميكن اأن 

ي�صبب الإ�صابة بال�صرطان اأكرث من اأي زيت اآخر.
عنها  حتدثت  م�صابهة  �صكوكا  الهيئة،  عن  حديثا  ال�صادر  التقرير  واأك��د 
منظمة ال�صحة العاملية يف وقت �صابق، ح�صبما اأفادت �صحيفة "ديلي ميل" 

الربيطانية.
وبعد التقرير، �صارعت �صركة "فرييرو" الإيطالية امل�صنعة للنوتيال، اإىل 
اإنتاج حملة دعائية تركز على اأنها ت�صتخدم زيت النخيل يف اأهم منتج لها 

اآمنة". "بطريقة 
�صيكولتة  ف���اإن  امل��ك��رر  النخيل  زي��ت  ا�صتخدام  دون  اإن���ه  ال�صركة:  وق��ال��ت 
نوتيال �صتفقد قابلية الفرد التي متيزها. وقال مدير املبيعات يف ال�صركة 
منتج  اإىل  �صتوؤدي  النخيل  زي��ت  دون  النوتيال  "�صناعة  تابيال:  فين�صنزو 
رديء. و�صتكون خطوة للوراء". لكن "فرييرو" مل ت�صر اإىل حقيقة اأن زيت 
النخيل يعد اأرخ�ض اأنواع الزيوت، واأن ا�صتبداله بزيت اآخر اأعلى �صعرا قد 

يكلف ال�صركة بني 8 و22 مليون دولر �صنويا.

ن�شائح للوقاية من انتقال 
مر�ض اجلرب بني االأطفال

بالبثور  ال�صبيه  الطفح  اأن  من  الأطفال  لأطباء  الأملانية  الرابطة  ح��ذرت 
املثري للحكة قد يكون موؤ�صراً لالإ�صابة مبر�ض اجلرب، وهي حالة ت�صببها 

ح�صرات العث.
ال�صبع �صنوات” هو مر�ض جلدي ُمعٍد  “حكة  اأو ما يُعرف با�صم  واجل��رب 
ال�صديدة،  احلكة  هي  �صيوعاً  الأع��را���ض  واأك��رث  اجلربية،  القارمة  ت�صببه 

وطفح جلدي ي�صبه البثور.
ويزيد احتمال الإ�صابة باجلرب خالل املوا�صم التي يق�صي فيها الأطفال 
امل��زي��د م��ن ال��وق��ت يف الأم��اك��ن املغلقة، ومي��ن��ح ه��ذا ال��ن��وع م��ن احل�صرات 

املف�صلية فر�صاً اأف�صل لالنتقال من طفل لطفل.
واخلطري اأن الأمر ل ي�صتغرق �صوى خم�ض اإىل ع�صر دقائق لنتقال العث 
عندما يكون الأطفال مم�صكني باأيدي بع�صهم، اأو يلعبون، اأو نائمني بجوار 
حيث  غ��زو،  يف  لتت�صبب  حامل  واح��دة  عثة  اأنثى  الأم��ر  ويتطلب  بع�صهم، 

تختبئ ح�صرة العث يف اجللد وت�صع بي�صها هناك.
باجلرب،  يكون م�صاباً  اأن طفلهم رمب��ا  ي�صتبهون يف  الآب���اء  ك��ان  ح��ال  ويف 
ما ي�صف  اأق��رب وقت ممكن، وغالباً  اإىل الطبيب يف  يجب عليهم الذهاب 
اأغلب الأطباء كرمياً خا�صاً يتم و�صعه على اجل�صم باأكمله مبا يف ذلك فروة 
الراأ�ض. وُيو�صي الأطباء اأي�صاً بق�ض اأظافر الطفل واإبقائها نظيفة، وميكن 
اأن يوؤدي قيام الطفل بحك جلده باأظافره الطويلة املت�صخة اإىل فتح جروح 

عر�صة لاللتهاب.

الكرمي؟ القراآن  يف  نحلة  كلمة  وردة  مرة  • كم 
- مرة واحدة

حنبل؟ بن  اأحمد  االإمام  ولد  • متى 
- �صنة 164 للهجرة

االإن�صان؟ ج�صم  يف  الدقيقة  االأمعاء  طول  • كم 
- ثمانية اأمتار

؟ البحر  على  تطل  ال  العامل  يف  دولة  • كم 
- 26 دولة

االأمن؟ رجال  على  ال�صرطة  اأ�صم  اأطلق  • من 
- علي بن اأبي طالب

العامل؟ يف  االإ�صالمية  الدول  عدد  • كم 
- 44 دولة

فقط.  �صنة   11 العمر  من  يبلغ  كان  الفاتيكان  تاريخ  يف  �صناً  البابوات  • ا�صغر 
اأفريقيا.  جنوب  بجمهورية  جوانبها  جميع  من  حماطة  الأفريقية  )لو�صوتو(  • مملكة 

والفواكه  ن�صبة ممكنة من فيتامني )�صي( مقارنة بجميع اخل�صراوات  اأعلى  • الفلفل احلار يحتوي على 
الأخرى. 

لرت.  األف   227 من  لأكرث   747 البوينغ  طائرة  وقود  خزانات  • تت�صع 
يقوم  اأي رجل  انف  تق�صم  اأن  للمراأة  انه يجوز  على  ن�ض  بريطاين حكما  قا�ٍض  ا�صدر   1837 العام  • يف 

بتقبيل �صفتيها دون رغبتها. 
اأ�صخا�ض يف العامل يزيد بكثري على اإجمايل الدخل ال�صنوي الذي يح�صل عليه   3 اأغنى  • اإجمايل ثروات 

العامل.  يف  فقرا  الأكرث  الدول  �صكان  من  �صخ�ض  مليون   600
عند  فقط   206 اإىل  يرتاجع  العدد  ذلك  اأن  اإل   ، عظمة   300 ج�صمه  يف  يكون  الإن�صان  يولد  • عندما 

الو�صول اإىل �صن البلوغ .

ال�ساحرة ام اخلريات

ن�ر حممد بي�مي
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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مهرة �شعيد الظاهري 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

اليازية خلفان اب�بكر 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

فاطمة عبيد الكعبي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

التني ال�صوكي 

القاهرة،  الباطنة، جامعة  اأمرا�ض  اأخ�صائية  ر�صا،  نيفني  الدكتورة  اأكدت 
اأهم الفاكهة ال�صيفية القادرة على عالج  اأن التني ال�صوكي يعد اأحد  على 
التى ل متثل عبئا  الفواكه  اأخف  اأحد  املر�صية، لأنها  اأعرا�صها  املعدة من 
على الأمعاء، و�صهلة اله�صم، كما اأنها رطبة جًدا باملياه وت�صاهم فى ال�صعور 

بالراحة فور تناولها.
واو�صحت اأخ�صائية الباطنة، اأن التني ال�صوكي له فائدة وقائية لالأمعاء، 
فهو بجانب خفته ومذاقه ال�صهى، ي�صاعد على تبطني الأمعاء وتقويتها، 
وحت�صني وظائفها ل�صهولة م�صغه وامت�صا�صه وه�صمه، فهو يقى من ع�صر 

اله�صم، ومن حرقة املعدة.
ويف�صل تناول التني ال�صوكى معتدل درجة احل��رارة، ل �صاخن ول مثلج، 
مواده  من  ا�صتفادة  اأق�صى  ملتناوليه  وي�صمن  وظائفه  ي��وؤدى  بذلك  فهو 
عليهما  وي�صهل  امل��ع��دة،  حتبها  كما  اله�صم  �صهلة  م���واد  فهى  ل��ه،  املكونة 

الندماج واله�صم والتخل�ض من الف�صالت.

الغ�صب  اأن  ا����ص���ت�������ص���اري  خ���ب���ري  اأك������د 
الهرومونات  يف  زي��ادة  ي�صبب  ال�صديد 
امل�صادة لالأن�صولني، وي�صيب ال�صخ�ض 

بال�صكر
ا�صت�صاري  ن�صار  يو�صف  الدكتور  وقال 
بجامعة  ال�����ص��م��اء  وال���غ���دد  ال��ب��اط��ن��ة 
يتعر�ض  ال���ذي  ال�صخ�ض  اإن  الأزه����ر: 
تتغلب  �صديد  وح���زن  نف�صية  لأزم����ات 
لالأن�صولني  امل�صادة  الهرمونات  عليه 

وبالتايل ي�صاب مبر�ض ال�صكر.

معدلت  اأن  اإىل  ن�صار  ال��دك��ت��ور  اأ���ص��ار 
ال�صكر  مب���ر����ض  الإ����ص���اب���ة  ا���ص��ت��م��رار 
مرتفعة،  باحلزن  ال�صعور  انتهاء  بعد 
ال�صكر  م��ر���ض  اأع���را����ض  اأن  م��و���ص��ح��اً 

كثرية ولكنها غري �صريحة.
واأ���ص��اف، اأن ه��ذه الأع��را���ض تتمثل يف 
كرثة التبول، ن�صفان الريق، وا�صطراب 

الوزن، و�صعف عام، ودوخة وزغللة.
واأو�صح اأن هناك اأعرا�صاً للم�صاعفات 
نتيجة )عدوى جلدية اأو مهبلية لدى 

ومنها  واللثة(  الأ���ص��ن��ان  اأو  ال�صيدات، 
الغيبوبة، جلطات القلب اأو املخ، هبوط 
بوظائف الكلى، وعدوى بول �صديدية 

متكررة.
ت�صبب  امل�����ص��اع��ف��ات  ه���ذه  اأن  واأو����ص���ح، 
الإ�صابة مبر�ض ال�صكر، ويف�صل دائماً 
اإج������راء حت��ل��ي��ل ال�����ص��ك��ر ب���ال���دم ب�صفة 
دورية لكل النا�ض مبا يرتاوح من �صهر 
للم�صابني اإىل 3 اأ�صهر للمتعافني ملنع 

حدوث اأي اإ�صابات.

الغ�شب واحلزن ال�شديدان ي�شيبانك بال�شكر

عار�صة اأزياء تقدم زيا للخريف وال�صتاء �صمن اأ�صبوع املو�صة يف بكني. )ا ف ب(

كانت احدى ال�صاحرات ال�صريرات م�صتاءة كثريا من �صاحرة اخرى لكنها طيبة ت�صمى ام اخلريات، فعملت على 
�صحرها وحتويلها اإىل بومة فانطلقت ام اخلريات بعيدا حتى ت�صتطيع ان جتد عالجا لها وعرفت ان عالجها يف 
تخلي�ض مدينة كبرية من �صراً ميتلكها، وبعد مرور اياما، رمبا �صهور و�صلت اإىل احدى املدن التي كان يحكمها 
�صاحر �صرير عرفته عندما راأته لكنه مل يعرفها لنه مل ي�صاهدها فقررت ان تكون هذه مدينتها.. وبداأت العمل 
ال�صاحر  ال��زواج منها ذلك  �صديد اجلمال يطمع يف  فتاة  ي�صكنها  التي  البيوت  اح��دى  اإىل  الفور فذهبت  على 
واخذت تراقبها عن كثب حتى ا�صتغربت الفتاة �صر تلك البومة التي تقف بجوار نافذتها فقررت طردها وعندما 
حاولت ذلك قالت لها ام اخلريات انتظري.. انا ل�صت �صريرة دعيني اق�ض عليك ق�صتي وبده�صة كبرية ا�صتمعت 

لها الفتاة وعرفت �صرها و�صر حاكمهم ال�صاحر ال�صرير وكيف ت�صتطيع ان تق�صي عليه. 
وقالت لها ام اخلريات ان طبق من التوت الحمر ال�صهي الذي يع�صقه ال�صاحر �صيكون هو �صالحهم، وبالفعل يف 
�صباح اليوم الثاين كانت الفتاة متر عرب الغابة وهي حتمل طبق من التوت الحمر يظن من يراه انها قطفته 
منذ دقائق لكنه كان توتا م�صموما جهز خ�صي�صا لل�صاحر ال�صرير الذي راآها تعرب الغابة فقطع عليها الطريق 
والقي عليها حتية خبيثة فقدمت له طبق التوت وتناوله من يديها ليلتهمه وهو عائد اإىل ق�صره �صعيدا جدا 
مبحادثة فتاته التي يع�صقها وحينما و�صل اإىل ق�صره كانت او�صاله ترتعد وقدماه ل ي�صتطيعان حمله فخر 
على الر�ض وقد تيب�ض ج�صده ثم جف كثريا وا�صبح مثل لوح كبري من الثلج فدخلت ام اخلريات وهي تطري 
ودخلت الفتاة اجلميلة وام�صكت بقطعة كبرية من احلجر لتفتت ال�صاحر ال�صرير الذي حتول اإىل قطرات من 
املاء �صربتها الر�ض واختفى اإىل البد وعادت ام اخلريات كما كانت �صاحرة طيبة، وبعودتها احرتقت ال�صاحرة 

ال�صريرة ليعي�ض اجلميع يف اطمئنان.


