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كيف تعرف زيت الزيتون املغ�شو�ش 
ن��ظ��راً الحتوائه على  ال��زي��وت ف��ائ��دة،  اأك��ر  يعترب زي��ت الزيتون م��ن 

فيتامينات ودهون اأ�ضا�ضية، ف�ضاًل عن فوائده اجلمالية العديدة.
يف هذا ال�ضياق، يحاول العديد من التجار الغ�ش يف تركيبة هذا الزيت، 

فيمزجوه بزيوت ومكونات رخي�ضة، ما يفقده فوائده الطبيعية.
ووفقا ملوقع "اأوقات ال�ضام" هناك طريقة �ضهلة وب�ضيطة للتمييز بني 

زيت الزيتون الطبيعي والزيت املغ�ضو�ش.
كل ما عليك فعله، هو و�ضع كمية قليلة من كل زيت يف كوب �ضفاف، 

مع التمييز بني كل نوع، ثم �ضع الكوبني يف الثالجة ملدة �ضاعة.
واأخرياً، ا�ضتخرج الكوبني من الثالجة، و�ضتالحظ الفرق.

اأن تركيبته جامدة  اأبي�ش، كما  فلون زيت الزيتون الطبيعي �ضيكون 
و�ضلبة، فيما لون الزيت املغ�ضو�ش هو اأ�ضفر وتركيبته �ضائلة.

�شّر انتعال النجمات اأحذية اأكرب من مقا�شات اأرجلهّن
اأكرب من  اأحذية  اأن الحظِت انتعال النجمات  اأّنه �ضبق لك  ال بّد من 
مقا�ضات اأرجلهّن! فهل تت�ضاءلني عن ال�ضبب؟ �ضنك�ضف لك يف ما ياأتي 

خفايا هذه "الظاهرة".
يف الواقع، يختار معظم النجمات اأحذية هي اأكرب مقا�ًضا اأو اأو�ضع من 
اأرجلهّن، ال �ضيما يف اإطالالتهّن على ال�ضجادة احلمراء الأنهّن يدركن 
ال�ضّر الكامن وراء ذلك. فباعتمادهّن هذا النوع من االأحذية، مينعن 
اأقدامهّن من التوّرم ويتفادين ظهور البثور عليها اأو حّتى نفور بع�ش 

العظام غري املحّبذ ظهورها.
القدم  اآالم  النجمات  فعاليتها يف جتنيب  واأثبتت هذه اخلدعة  ه��ذا، 
يف�ضد  قد  ��ا  ج��ّديًّ تهديًدا  تعترب  ال  اأنها  كما  ال��راح��ة،  بعدم  وال�ضعور 
االأك��رب من مقا�ش  املقا�ش  ب�ضبب  انزالقات  الأّي  وتفادًيا  اإطالالتهّن. 
ذات  االأحذية  وهي ح�ضو  اإىل خدعة جديدة،  النجمات  تلجاأ  الِرجل، 

الكعوب العالية بو�ضادات من ال�ضيليكون.

برملانيون يتخلون عن هواتفهم الذكية
ترك اأع�ضاء جلنة ال�ضيا�ضة اخلارجية بالربملان الدمنركي هواتفهم 
الذكية واأجهزة الكمبيوتر اللوحية يف بلدهم خالل زيارة اإىل رو�ضيا 

بعد اأن ُطلب منهم ذلك و�ضط تزايد املخاوف االأمنية.
كتب وزير اخلارجية ال�ضابق مارتن ليدجارد من احلزب االجتماعي 

احلر على في�ضبوك "وداعا اأيتها الهواتف الذكية".
حيث  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  جلنة  مع  رو�ضيا  اإىل  طريقنا  يف  واأ���ض��اف 

ُن�ضحنا بعدم جلب اأجهزتنا االإلكرتونية من اأجل �ضالمتنا.
وخالل فرتته كوزير للخارجية كان ليدجارد قال اإنه يجب اأن ي�ضتعد 

االحتاد االأوروبي ملزيد من احلرب الهجينة من رو�ضيا.
وق���ال نيك هيكريوب م��ن احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي االج��ت��م��اع��ي، حزب 
عليه  �ضيتحتم  اإن��ه  في�ضبوك  على  ال��دمن��رك،  يف  الرئي�ضي  املعار�ضة 
اإلكرتوين وو�ضائل توا�ضل اجتماعي ملدة  اإنرتنت وبريد  العي�ش دون 

اأ�ضبوع.
واأ�ضاف اأنا م�ضافر مع جلنة ال�ضيا�ضة اخلارجية وُطلب مني الأ�ضباب 

اأمنية اأن ترك كل �ضيء مثل اآيفون واآيباد اأو مثيلهما يف الوطن.
وكانت وحدة الأمن االإنرتنت تابعة لوزارة الدفاع قالت يف تقرير يف 
فرباير �ضباط اإن جماعة قر�ضنة اأجنبية ترعاها دولة هاجمت عدة 
دولة  اأي  حت��دد  ومل  و2016.   2015 يف  دمن��رك��ي��ة  وزارات  م���رات 
وال�ضني  رو�ضيا  اإن  تقرير  يف  قالت  ولكن  القر�ضنة  جماعة  ترعى 
لديهما قدرات كبرية لتنفيذ التج�ض�ش االإلكرتوين. ووفقا للتقرير 
فاإن خطر تعر�ش ال�ضلطات وال�ضركات الدمنركية جلرائم اإلكرتونية 

كبري للغاية.
وتو�ضلت اأجهزة خمابرات اأمريكية العام املا�ضي اإىل اأن رو�ضيا ت�ضللت 
و�ضربت بريدا اإلكرتونيا ل�ضيا�ضة دميقراطيني خالل حملة الرئا�ضة 
الت�ضويت  دف��ة  لتحويل  م�ضاعيها  اإط���ار  يف   2016 يف  االنتخابية 

مل�ضلحة اجلمهوري دونالد ترامب. وتنفي رو�ضيا هذه املزاعم.
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الدم  فقر  يعانون  هندي  طفل  مليون   72
قال م�ضح �ضحي ر�ضمي اإن اأكر من 58 % من االأطفال دون �ضن اخلام�ضة 
يف الهند يعانون من فقر الدم واأن الدولة ال يزال بها م�ضتويات عالية من 
التقزم. وك�ضفت بيانات من امل�ضح الوطني ل�ضحة االأ�ضرة 2015-2016 
اأو   58.4% اأن  االإث��ن��ني،  اأم�����ش  املحلية  االإع���الم  و�ضائل  ن�ضرت يف  وال��ت��ي 

حوايل 72 مليون طفل يعانون من فقر الدم.
اأق��ل من  لديهم م�ضتوى  يكون  ال���دم،  فقر  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  واالأط��ف��ال 
اإ�ضابتهم  اإىل  ي���وؤدي  ال���ذي  االأم���ر  ال���دم،  يف  الهيموجلوبني  م��ن  املتو�ضط 
االأرجح  توؤثر على  اأن هذه احلالة  للعدوى، كما  بالتعب ويجعلهم عر�ضة 

على تطور املخ.
العمرية يعانون من  الفئة  االأطفال يف نف�ش  %38 من  اأن  امل�ضح  واأظهر 
الوزن.  الهزال و%36 يعانون من نق�ش  %21 يعانون من  واأن  التقزم 
يو�ضف  بينما  الطول  مع  باملقارنة  ال��وزن  انخفا�ش  باأنه  الهزال  ويو�ضف 
ال��ت��ق��زم ب��اأن��ه ال��ط��ول املنخف�ش ب��امل��ق��ارن��ة م��ع ال��ع��م��ر ون��ق�����ش ال����وزن هو 
انخفا�ش الوزن بالن�ضبة للعمر. وقال خرباء �ضحة الطفل اإنه على الرغم 
من اأن الهند قد حت�ضنت يف املعايري املقبولة دولياً ل�ضحة الطفل منذ امل�ضح 
الوطني ل�ضحة االأ�ضرة ال�ضابق يف 2006-2005، اإال اأنه ال يزال لديها 
اإىل  اأ�ضا�ضاً  ذل��ك  ويرجع  االأط��ف��ال،  التغذية بني  �ضوء  ح��ادة من  م�ضتويات 

الفقر.
"يوني�ضيف"  للطفولة  املتحدة  االأمم  مبنظمة  التغذية  اأخ�ضائية  وقالت 
الدم،  فقر  ح��االت  مثل  املناطق،  بع�ش  يف  حت�ضن  هناك  �ضينج:  جاياتري 
والتي انخف�ضت من %69.4 يف 2006-2005، اأما بالن�ضبة للتغذية 
الطفل  اإك��م��ال  بعد  احلليب  اإىل  باالإ�ضافة  للر�ضع  تقدم  التي  التكميلية 

�ضتة اأ�ضهر، فلم يحدث الكثري من التقدم. 

قتيالن يف حادثة 
عنف اأ�شري

قتال  ���ض��خ�����ض��ني  اإن  ال�����ض��رط��ة  ق���ال���ت 
مدينة  يف  اأ������ض�����ري  ع���ن���ف  واق����ع����ة  يف 

ولفرهامتون بو�ضط اجنلرتا ام�ش.
بيان  وقالت �ضرطة و�ضت ميدالندز يف 
ا�ضتدعيت ال�ضرطة اإىل مبنى �ضكني يف 
هيل  م��ريي  منطقة  يف  دراي���ف  ليزويز 
باملدينة يف نحو ال�ضاعة 9:45 �ضباحا 
اإىل حيث يعتقد اأن رجال هاجم امراأتني 
بجراح.  وي�ضيبهما  يطعنهما  اأن  قبل 
قنابل  ا�ضتخدم  اإن��ه��ا  ال�ضرطة  وق��ال��ت 
واعتقلت  لل�ضقة  اقتحامها  يف  ���ض��وت 

الرجل الذي كان يحمل �ضكينا.
وت����وف����ي����ت ام������������راأة ي���ع���ت���ق���د اأن�����ه�����ا يف 
مكان  يف  ع���م���ره���ا  م����ن  ال��ث��الث��ي��ن��ي��ات 
احل����ادث ف��ي��م��ا ت���ويف امل�����ض��ت��ب��ه ب��ه الذي 
من  الثالثينيات  يف  اأن��ه  كذلك  يعتقد 

عمره بعد فرتة وجيزة.
اخلم�ضينيات  يف  اأخ���رى  ام����راأة  ونقلت 
غائرة  ب��ج��راح  م�ضابة  م�ضت�ضفى  اإىل 

بالبطن.

�شيارة تاك�شي 
جمهزة بـ»نرجيلة« 

نت�ضر على مواقع التوا�ضل مقطع 
يف  التاك�ضي  �ضائقي  الأح��د  فيديو 
ن��رج��ي��ل��ة ومياه  ب�����ض��ي��ارت��ه  ���ض��وري��ا 
وهو   ، القهوة  ل�ضنع  واآل��ة  لل�ضرب 
التوا�ضل  م��واق��ع  رواد  اع��ت��ربه  م��ا 
االج����ت����م����اع����ى م������ن االب�������داع�������ات 
الب�ضيطة لل�ضعب ال�ضوري للرتفيه 

عن النف�ش بعد �ضاعات العمل.
األ���ف م�ضاهد   17 ال��ف��ي��دي��و  ح��ق��ق 
ب��ع��د ن�����ض��ره م��ب��ا���ض��رة ع��ل��ى مواقع 
ال���ت���وا����ض���ل االج���ت���م���اع���ي وج�����اءت 

التعليقات من اأحد الرواد.

�شيادون يقتلون وحيد 
قرن اأبي�ش نادر

اق��ت��ح��م ���ض��ي��ادون ح��دي��ق��ة حيوان 
اأبي�ش  فرن�ضية وقتلوا وحيد قرن 
ن����ادرا ب��ال��ر���ض��ا���ش وق��ط��ع��وا قرنه 
من  االأوىل  اأن��ه��ا  ُيعتقد  واق��ع��ة  يف 
نوعها يف اأوروب��ا التي يهاجم فيها 
وحيد قرن يف االأ�ضر وُيقتل. وقالت 
عر  احلار�ش  اإن  احليوان  حديقة 
على وحيد القرن الذكر البالغ من 
فين�ش  ويدعى  �ضنوات  اأرب��ع  العمر 
حديقة  يف  حم��ب�����ض��ه  يف  م���ق���ت���وال 
ح��ي��وان ت����واري ال��واق��ع��ة ع��ل��ى بعد 
باري�ش  غربي  كيلومرتا   50 نحو 
7 مار�ش  ال��ث��الث��اء  اأم�������ش  ���ض��ب��اح 
اأثناء  وقع  ال��ذي  الهجوم  بعد  اآذار 
التي  ال�������ض���رط���ة  وق����ال����ت  ال���ل���ي���ل. 
الل�ضو�ش  اإن  اجلرمية  يف  حققت 
اأط��ل��ق��وا ال���ن���ار ث���الث م����رات على 
راأ�ش وحيد القرن وان اأحد قرنيه 
االأرجح.  على  حديد  مبن�ضار  ُن�ضر 
املتحدة  ل���الأمم  وحت��ظ��ر م��ع��اه��دة 
االجتار يف قرون وحيد القرن كما 

اأن بيعها حمظورا يف فرن�ضا.
ل����ك����ن ال����ط����ل����ب ع���ل���ي���ه���ا ق�������وي يف 
ف��ي��ت��ن��ام حيث  م��ث��ل  اآ���ض��ي��وي��ة  دول 
التقليدي  ال���ع���الج  يف  ت�����ض��ت��خ��دم 
االأفريقية  احل���ك���وم���ات  وت���واج���ه 
اجلائر.  ال�ضيد  ل��وق��ف  �ضعوبات 
ون�������ددت ح���دي���ق���ة ح����ي����وان ت�����واري 
مب��ق��ت��ل وح��ي��د ال���ق���رن وق���ال���ت اإن 
احليوانات  حلماية  �ضرورة  هناك 
تيريي  وق��ال  باالنقرا�ش.  املهددة 
لتلفزيون  احلديقة  مدير  دوجيه 
رويرتز اإنه لغز، اإنه لغز. مل ُت�ضب 
ح��ي��وان��ات وح��ي��د ال��ق��رن االأخ����رى 
املجرمون  ف���وج���ئ  ف���ه���ل  ب��������اأذى. 
ب�ضيء ما؟ هل كانوا يف عجلة من 
اأُح�����دد.  اأن  اأ���ض��ت��ط��ي��ع  اأم���ره���م؟ ال 
على  تاأتي  اأن  ال�ضرطة  من  طلبت 
العلمية  ال�ضرطة  وت��وج��د  ال��ف��ور، 
ه���ن���اك، ون���ح���ن ن��ح��ق��ق يف االأم�����ر، 
���ض��ي��ج��ري حت��ق��ي��ق الأن����ه ل��ي�����ش من 
ذل����ك. مل يحدث  امل��ع��ت��اد ح����دوث 
اأوروب���ا  اأو يف  اأب���دا يف فرن�ضا  ذل��ك 
ل���ذل���ك ن��ح��ن ن��ت��ح��دث ع���ن �ضيء 

جديد فظيع.

جتنبها طرق  اإليك  مطبخك..  يف  قاتلة  خماطر   5
�ملطبخ هو �ملكان �لذي تتجمع فيه �لعائالت عادة لتناول وجبة ممتعة. لكن هذه �لغرفة �لتي تعتقد �أنها �آمنة مليئة 
بالفعل باملخاطر �ل�صحية، وفقا ل�صحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية. فقد تغريت ت�صميمات �ملطابخ بقدر كبري يف �لقرن 
�ملا�صي، وذلك بف�صل �البتكار�ت �لتكنولوجية لت�صاعدنا على تخزين �لطعام وتنظيفه بطرق �صليمة. وبينما ت�صاعدنا 
�الأجهزة يف �إعد�د �الأطباق وحفظ �الأغذية بكل �صهولة، فاإن هناك خماطر ميكن �أن ت�صكل لنا تهديد�ت �إما مبا�صرة �أو 
على �ملدى �لبعيد. ن�صتعر�ض فيما يلي 5 خماطر يجدر بك �أن تاأخذ حذرك منها، و�أي�صا نو�صح ما يرتتب عليها من �آثار 

�صارة بال�صحة، وما ميكن �لقيام به لتاليف �ل�صرر:
ال�ضرطان وخطره:  امليكروويف   .1

لقد دار اجلدل ل�ضنوات عديدة حول خماطر ا�ضتخدام امليكروويف 
املواد  تقتل  االأف����ران  اأن  العلماء  بع�ش  وادع���ى  ال��ط��ع��ام.  طهي  يف 
ه��ذا االدعاء.  اأدل���ة تدعم  ع��دم وج��ود  م��ن  ال��رغ��م  الغذائية، على 
جامعة  من  هافا�ش،  ماجدة  بروفي�ضور  االإ�ضعاع  خبرية  واأف���ادت 
االإ�ضعاع.  ت�ضرب  �ضك  اأدن���ى  دون  امل��ي��ك��رووي��ف  اأف����ران  اأن  ت��ري��ن��ت، 
يف  م�ضممة  لدينا  االأف���ران  يف  امل�ضتخدمة  االإ���ض��ع��اع  م��وج��ات  واإن 
امل��اء ميثل اجل��زء االأك��رب من تكوين  املياه، والأن  الواقع لت�ضخني 

طبيعي.  ب�ضكل  امليكروويف  اأ�ضعة  متت�ش  فاإنها  اأج�ضامنا، 
ولكن اخلطر يكمن حقا يف اأن معظم م�ضتخدمي امليكروويف 
البال�ضتيك.  م���ن  اأوع���ي���ة  يف  ال��ط��ع��ام  ب��ت�����ض��خ��ني  ي��ق��وم��ون 
ووف��ق��ا مل��ج��ل��ة اآف����اق ال�����ض��ح��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة، ه��ن��اك اأدل����ة ع��ل��ى اأن 
عند  كيميائية  م���واد  ت��ف��رز  البال�ضتيكية  املنتجات  معظم 
االإ�ضابة  اإىل  ت��وؤدي  اأن  والتي ميكن  للميكروويف،  تعر�ضها 
بال�ضرطان. من هذه املواد الكيميائية التي تتولد للم�ضاعدة 
يف عملية الت�ضخني، بي�ضفونيل اإيه BPA، والبويل اإيثلني 
وكلها  والزايلني،  والتولوين  والبنزين   PET تريبثاليت 

لها عالقة بال�ضرطان.

احلل:
يف  الغذائية  امل���واد  ت�ضخني  يتم  البال�ضتيك،  ا�ضتخدام  م��ن  ب��دال 

اأوعية زجاجية اأو غريها من اأطباق امليكروويف االآمنة .
لتفادي  املطبخ  م��غ��ادرة  ���ض��رورة  على  هافا�ش  بروفي�ضور  وت�ضر 

االإ�ضعاع.
اإذا كنت تعتزم ا�ضتخدام امليكروويف، فعليك اخلروج من  وقالت: 
املطبخ. ال تكتفي فقط بالوقوف على اجلانب االآخر من اجلدار، 
بل اأخرج الأن موجات امليكروويف تخرتق اجلدران، مما يعني اأنك 

ال تزال يف خطر.

الغذائي الت�ضمم  وخطرها:  الثالجة   .2
اأحدثت الثالجات ثورة يف تخزين املواد الغذائية، بعد اأيام االعتماد 

على �ضناديق الثلج، وتعبئة املواد الغذائية يف عبوات امللح.
اأن  اإال  اأط��ول،  الطعام طازجا لفرتة  اأنها حتفظ  الرغم من  على 
عدم التنظيم وزيادة فرتة التخزين تتيح للبكترييا واملواد ال�ضامة 

جماال للتكاثر، مما يوؤدي اإىل الت�ضمم الغذائي.
املواد  للحفاظ على  ال��دوران  اإىل  البارد يحتاج  الهواء  الأن  وذل��ك 
ال��غ��ذائ��ي��ة م����ربدة، والإب���ع���اد ال��ب��ك��ت��ريي��ا، وه���ذا ال ي��ح��دث يف حيز 

مزدحم.

احلل:
ميكنك تقليل خطر االإ�ضابة باالأمرا�ش التي تنقلها االأغذية عن 

طريق لف االأطعمة املخزنة وتنظيف الثالجة بانتظام.
عليك بتربيد اأو جتميد الطعام، وفقا للحالة، يف غ�ضون �ضاعتني 

من �ضرائه.
اأن  اأي��ام، ويجب   4 اإىل   3 اأن توؤكل بقايا الطعام يف غ�ضون  يجب 
4 درج��ة مئوية، واأن تكون  اإىل  تبقى درج��ات احل��رارة بني �ضفر 

درجة حرارة الفريزر 18 درجة مئوية حتت ال�ضفر.
الغرفة.  ح���رارة  درج��ة  م��ن جتميده يف  يتفكك  الطعام  ت��رتك  ال 
واإمنا يتم و�ضعه يف الثالجة لك�ضر جموده، ويجب املبادرة بطهيه 

على الفور.
ال�ضكري وخطرها:  الع�ضارات   .3

اإن بدعة اتباع نظام غذائي يعتمد على الع�ضري قد نالت �ضعبية 
الوزن  ف��ق��دان  ع��ل��ى  ي�ضاعد  ���ض��وف  ب��اأن��ه  االع��ت��ق��اد  ب�ضبب  ك��ب��رية 

والتخل�ش من ال�ضموم يف اجل�ضم.
ولكن وفقا لدرا�ضة اأجرتها كلية هارفارد لل�ضحة العامة، فاإن هذا 

النظام يجعل املاليني ممن يتبعونه عر�ضة ملر�ش ال�ضكري.
وكتب معدو الدرا�ضة: اإن موؤ�ضر ن�ضبة ال�ضكر يف الدم من ع�ضري 
اأ���ض��رع من  ب�ضكل  اله�ضمي  ع��رب اجل��ه��از  ال���ذي مي��ر   - ال��ف��اك��ه��ة 
ب��االأل��ي��اف - ق��د يف�ضر االرت��ب��اط االإي��ج��اب��ي بني  ال��ف��واك��ه الغنية 
ا�ضتهالك ع�ضري وزيادة خماطر االإ�ضابة بال�ضكري. الأنه عندما 
ومع  تركيزا،  اأكر  ت�ضبح  احلرارية  ال�ضعرات  فاإن  الثمار،  تع�ضر 
اأخذ نف�ش الطاقة يف �ضكل �ضائل يف مقابل املواد ال�ضلبة فاإن ذلك 

يرتتب عليه بدء �ضعورك باجلوع �ضريعا.
احلل:

حاول ا�ضتخدام الفواكه التي يكون موؤ�ضر ن�ضبة ال�ضكر الذي جتلبه 
الفواكه يف  3 ح�ض�ش من ع�ضري  ا�ضتبدل  اأو  الدم منخف�ضا  اإىل 

االأ�ضبوع بثمار كاملة، اأي غري مع�ضورة.
وت�ضري االأبحاث اإىل اأن هذا يوؤدي اإىل انخفا�ش %7 من خماطر 

االإ�ضابة بال�ضكري.
األيافا  كونه  اإىل  فباالإ�ضافة  االإم��ك��ان،  قدر  اللب،  تتخل�ش من  ال 
غري قابلة للذوبان، فاإن اللب يحتوي على الكثري من الفيتامينات 
واملعادن والبكتني - التي ت�ضاعد على خف�ش الكولي�ضرتول وت�ضهل 
عملية #اله�ضم وحت�ضن التخل�ش من الدهون واملواد الكيميائية 

ال�ضارة من اجل�ضم.
اأن  ميكن  فقط  لوجبة  كبديل  ال��ط��ازج  الع�ضري  ا�ضتخدام  جتنب 

يكون مكمال غذائيا.
كما تو�ضي منظمة ال�ضحة العاملية با�ضتهالك 5 ح�ض�ش يومية 

من الفواكه واخل�ضروات الكاملة.
ال�ضمنة وخطره:  التلفزيون   .4

داخ��ل غرفة  االأ�ضل  كان مكانه يف  التلفزيون،  اخ��رتاع  عندما مت 
املعي�ضة، حيث جتتمع االأ�ضرة يف امل�ضاء مل�ضاهدة عر�ش ما. واأظهرت 
�ضاعات   4 ح��وايل  ي�ضاهد  العادي  االأم��ريك��ي  اأن  موؤخرا  التقارير 
ون�ضف من البث التلفزيوين احلي يوميا. وباالإ�ضافة اإىل خماطر 
منط احلياة اخلايل من احلركة، فاإن كثريا من املطابخ احلديثة 
يف  التهور  اإىل  ي���وؤدي  ال��ذي  االأم���ر  تليفزيون،  جهاز  على  حتتوي 
تناول الطعام، نتيجة لعدم الرتكيز اأثناء امل�ضاهدة وبالتايل عدم 
اإدراك كم ما مت التهامه. كما اأن ٪37 من وقت البث احلي مكر�ش 

الإع�������������الن�������������ات 
االأغ����������������ذي����������������ة، 

ت����وؤث����ر على  ال���ت���ي 
�ضهيتك.

احلل:
واإذا  املطبخ.  عن  تكون  ما  اأبعد  اأماكن  يف  التلفزيون  جهاز  و�ضع 
كان التلفزيون اخلا�ش بك مو�ضوعا يف غرفة املعي�ضة، فلتتجنب 
تناول الطعام على االأريكة، وتناول الطعام يف املطبخ اأو على مائدة 
واأنت  خفيفة  لوجبات  تناولك  ملنع  و�ضائل  اأي�ضا  هناك  الطعام. 

جال�ش اأمام التلفزيون، منها:
املاء. بع�ش  �ضرب  اأو  العلكة  مب�ضغ  عليك   1-

-2 اإذا كنت جتل�ش دائما يف نف�ش املكان اأثناء م�ضاهدة التلفزيون، 
فعليك اال�ضتلقاء على االأر�ش اأو تغيري املقاعد.

�ضحيا  طبقا  فلتح�ضر  خفيفة،  وجبة  تناول  يلزم  كان  اإذا   33-
ب��دال م��ن تناول  اأو اخل��ي��ار،  الكرف�ش واجل���زر  م��ن اخل�����ض��ار مثل 

ال�ضيب�ضي اأو ال�ضوكوالته.
املفاجئ املوت  وخطره:  املفلرت  املاء   .5

طعم  وذات  نظيفة  املياه  جعل  يف  ت�ضاعد  املياه  فلرتة  اأن  حني  يف 
اأف�ضل، فقد تكون تلك الفلرتة هي القاتل ال�ضامت. املاء املفلرت 
اجل�ضم،  لوظائف  الهامة  امل��ع��ادن  من  القليل  على  اإال  يحتوي  ال 
مثل املغني�ضيوم والكال�ضيوم. وفقا ملن�ضور منظمة ال�ضحة العاملية، 
ال��ذي تنخف�ش  امل��اء،  اأو  االأي��ون��ات(  الغازية )املنخف�ضة  املياه  ف��اإن 
فيه ن�ضبة املغني�ضيوم، يرتبط بزيادة معدل الوفيات الناجمة عن 
اأمرا�ش القلب واالأوعية الدموية، وذلك باملقارنة مع املاء الع�ضر 
واملياه التي ترتفع فيها ن�ضبة املغني�ضيوم. كذلك، فاإن املاء النقي 
فاإنه  ال��ه��واء،  م��ع  ات�ضاله  وع��ن��د  االم��ت�����ض��ا���ش.  اأن�����ض��ط يف  يعترب 
زاد �ضرب  الكربون، في�ضبح حام�ضيا. وكلما  اأك�ضيد  ميت�ش ثاين 
املاء املفلرت كلما ارتفعت ن�ضبة احلمو�ضة يف اجل�ضم، مما يجعله 

بيئة مواتية للمر�ش والبكترييا واخلمرية.
احلل:

حاول �ضرب املزيد من املياه املعدنية للتاأكد من اأنك حت�ضل على 
املواد الغذائية االأ�ضا�ضية، طاملا اأنها لي�ضت م�ضافا اإليها ال�ضكر.

عليك حماولة تناول االأطعمة الغنية باملغني�ضيوم مثل البقوليات 
واملك�ضرات والبذور واحلبوب الكاملة واخل�ضر الورقية اأو بتناول 

الفول ال�شوداين... 
دليلكم اإىل خ�شارة الوزن

ُيعترب الفول ال�ضوداين من االأغذية املفيدة 
ال�ضرورّية  الغذائّية  بالعنا�ضر  والغنّية 
جل�ضم االإن�ضان، واإ�ضافًة لقيمته الغذائّية 
والرائع  ب���امل���ذاق اجل�����ذاب  اأي�����ض��اً  ي��ت��م��ّت��ع 
كونه  اإىل  باالإ�ضافة  اجلميع،  يحبه  الذي 
االأ�ضخا�ش  يف�ضلها  ال��ت��ي  االأغ���ذي���ة  م��ن 

ويت�ضجعون لتناولها واإعدادها.
ال�ضوداين يحتوي على  الفول  فاإن  كذلك 
من  جمموعة  االآت��ي��ة:  الغذائية  الفوائد 
واالأمالح  النباتّية،  والربوتينات  الزيوت 
واحلديد،  للف�ضفور،  باالإ�ضافة  املعدنّية، 
كما  وال�����ض��ودي��وم،  والبوتا�ضيوم،  وال��ي��ود، 

ويحتوي على العديد من الفيتامينات.
وي�ضاعد الفول ال�ضوداين على زيادة تدّفق 
االإ�ضابة  ن�ضبة  خف�ش  ال��دم��اغ،  اإىل  ال��دم 

الهرمونات  زي���ادة  ال��دم��اغ��ي��ة،  بال�ضكتات 
الوقاية م��ن مر�ش  وال��ذك��رّي��ة،  االأن��ث��وّي��ة 
ُي��ح�����ّض��ن م���ن ���ض��ّح��ة العظام  ال���زه���امي���ر، 
للجهاز  ومن�ضط  اله�ضا�ضة،  من  ويحميها 

الع�ضبي.
باحلميات  وث��ي��ق��ا  ارت���ب���اط���ا  ل���ه  اأن  ك��م��ا 
الوزن، وي�ضفه يف كثري  الغذائية خل�ضارة 
م���ن االأح���ي���ان اأخ�����ض��ائ��ي��و ال��ت��غ��ذي��ة، فهو 
الدهون  ح���رق  يف  ك��ب��ري  ح���ٍد  اإىل  ي�ضاعد 
لالأ�ضخا�ش  بالن�ضبة  اأّم��ا  ال���وزن،  وتقليل 
الذين يعانون من دهون البطن حتديداً، 
تناول  عليها عن طريق  التغّلب  فيمكنهم 
الفول ال�ضوداين؛ فهو من االأطعمة التي 
ت�ضاعد يف حرق الدهون من دون م�ضاعدة 

التمارين الريا�ضّية املختلفة.
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تعزيز� لثقافة �البتكار يف �ملجتمع

جامعة الإمارات ت�شارك يف فعاليات "جمل�ش حممد بن زايد لأجيال امل�شتقبل" واملعر�ش التفاعلي امل�شاحب له

�شباق العني روتانا ال�شابع للم�شي من اأجل الأطفال مر�شى ال�شرطان

بح�صور �أكادميي و جماهريي 

حديقة احليوانات بالعني تختتم فعاليات " األف اخرتاع و اخرتاع و كتاب احليوان " 

��صتقطابًا للطلبة:

كلية الطب والعلوم ال�شحية تنظم "يوم املهنة الطبي" مب�شاركة 11 جهة طبية

•• العني - الفجر

زايد  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
االأعلى  القائد  نائب   - اأبوظبي  - ويل عهد  نهيان  اآل 
اأبوظبي فعاليات  انطلقت يف مدينة  امل�ضلحة،  للقوات 
"جمل�ش حممد بن زايد الأجيال امل�ضتقبل" واملعر�ش 
التفاعلي امل�ضاحب له تعزيزاً لالأهداف اال�ضرتاتيجية 
اإىل حتقيقها يف تر�ضيخ ثقافة  التي ت�ضعى اجلامعات 
فاعلة من طلبة  واملعريف، ومب�ضاركة  العلمي  االبتكار 
جامعة االإمارات العربية املتحدة، والربامج وامل�ضاريع 

االبتكارية ملنتزه جامعة االإمارات للعلوم واالبتكار.
واأو�ضح معايل الدكتور علي را�ضد النعيمي- الرئي�ش 
زايد  بن  اإن جمل�ش حممد  االإم���ارات  االأعلى جلامعة 
�ضاحب  رعاية  حتت  عقد  ال��ذي  امل�ضتقبل" -  الأجيال 
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو 
ميثل  امل�ضلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
االإن�ضان  اال���ض��ت��ث��م��ار  يف  ال��ر���ض��ي��دة يف  ال��ق��ي��ادة  ن��ه��ج 
امل�ضتقبل  �ضياغة  يف  الوطن  �ضباب  دور  على  وتاأكيداً 
التنمية  م�ضرية  يف  واالإ�ضهام  املعريف  االقت�ضاد  وبناء 

امل�ضتدامة.
االإمارات  جامعة  م�ضاركة  اأن  النعيمي  الدكتور  واأك��د 
العربية املتحدة يف هذا احلدث الهام تاأتي اإمياناً بر�ضالة 

اجلامعة يف تعزيز الربامج وامل�ضاريع االبتكارية التي 
اأبدعتها عقول طلبة اجلامعات واملوؤ�ض�ضات التعليمية 
واملراكز البحثية والعلمية يف الدولة، من خالل تبنى 
يعزز  مبا  امل�ضتقبل،  الأجيال  واملبتكرة  املبدعة  االأفكار 
دور اجلامعة يف انتاج ونقل املعارف واخلربات واملهارات 
القيادة  اإمي��ان  من  انطالقا  ورقيها،  املجتمع  خلدمة 
بقدرات  املتحدة  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  الر�ضيدة 
يف  والفاعلة  احلقيقية  امل�ضاركة  على  ال��وط��ن  �ضباب 
اأفكارهم  ع��رب  اخل��الق��ة،  التنموية  امل���ب���ادرات  ت��ق��دمي 
وخمرتعاتهم واإبداعاتهم يف املجاالت املختلفة، والتي 
االإمارات  التوجه اال�ضرتاتيجي لدولة  تر�ضخ بدورها 
املعريف،  االقت�ضاد  اإىل  التحول  يف  امل��ت��ح��دة   العربية 
والتناف�ضية، وما  امل�ضتدامة  التنمية  واإجناز متطلبات 
�ضهدناه يف املعر�ش التفاعلي امل�ضاحب ملجل�ش حممد 
ب��دوره فر�ضة  ، الذي يتيح  امل�ضتقبل  بن زايد الأجيال 
مع  ال�ضراكات  من  لال�ضتفادة  الوطن  ل�ضباب  ذهبية 
املوؤ�ض�ضات احلكومية واخلا�ضة، وال�ضركات العاملية من 
اأجل تعزيز العالقة وبحث توقعات وتوجهات امل�ضتقبل 
عرب اإبداعاتهم وابتكاراتهم العلمية، وهذا ما يوؤكد اأن 
تبداأ من مدار�ضها  واالأمم واحل�ضارات  الدول  نه�ضة 

وجامعاتها.  
واالبتكار  للعلوم  االإم���ارات  جامعة  منتزه  ح�ضد  وقد 

يف هذه الفعالية العديد من اجلوائز للفرق امل�ضاركة 
يف م�ضابقة Seeds For the Future   "بذور 
م��ن طلبة اجل��ام��ع��ة يف  االأع���م���ال  امل�ضتقبل"  ل��ري��ادة 
لالأعمال،  واالب��ت��ك��اري��ة  التفاعلية  امل�ضاريع  من�ضات 
على  االأول  امل��رك��ز  "FEGI" على  فريق  ح��از  حيث 
امل�ضاركة،  التعليمية  واملوؤ�ض�ضات  اجلامعات  م�ضتوى 

علمية  رحلة  على   ،"BraillEye" فريق  حاز  فيما 
اإىل جمهورية ال�ضني ال�ضعبية يف زيارة علمية مل�ضانع 
ال��ال���ض��ل��ك��ي��ة واخل���ل���وي���ة �ضركة  ع���م���الق االت�������ض���االت 
"هيواوي" ال�ضينية، وجدير بالذكر اأن منتزه جامعة 
 5 ب�  امل�ضابقة  االإم��ارات للعلوم واالبتكار قد �ضارك يف 

م�ضاريع ابتكارية. 

•• العني - الفجر

نهيان  اآل  ب���ن ط��ح��ن��ون  ذي�����اب  ال�����ض��ي��خ  رع���اي���ة  حت���ت 
فندق  ُينّظم  االإماراتي  االأحمر  الهالل  مع  وبالّتعاون 
العني روتانا غدا اجلمعة �ضباق امل�ضي ال�ضابع من اأجل 

االأطفال امل�ضابني بال�ضرطان.
 اعلن عن ذلك يف موؤمتر �ضحفى عقد بفندق روتانا 
ام�ش بح�ضور مديرعام الفندق كارلو�ش مالياروداكي�ش 
وم��دي��ر جممع ال��ت��ربع��ات ب��ال��ه��الل ال��الأح��م��ر بالعني 
للموؤمتر  وق��دم  ال�ضحى  ال��ن��ادى  ف��راج مدير  واح��م��د 
ادريانا عادل مديرة العالقات والت�ضويق بروتانا العني 
بهيلى  الت�ضويق  م��دي��ر  ���ض��ال��ح  اب���و  في�ضل  مب�����ض��ارك��ة 
التا�ضعة  يف  امل��اراث��ون  يبداأ  ان  املقرر  من  حيث  ريحان 
�ضباحا وا�ضاركارلو�ش مالياروداكي�ش مدير عام فندق 
خالل  ب��داأت  امل�ضي  �ضباق  مبادرة  اأن  اىل  روتانا  العني 
�ضنة 2011 اأ من اأجل طفلة تدعى منة اهلل هي طفلة 
حالتها  ت�ضخي�ش  مت  والتي  لنا  بالن�ضبة  ج��دا  مقربة 

مبر�ش ال�ضرطان.
لي�ش  ال��دع��م  اأه��م��ي��ة  يف  نفكر  احل��ال��ة جعلتنا  وه���ذه   
فقط ل��الأط��ف��ال ول��ك��ن اأي�����ض��ا ل��الأ���ض��ر ال��ذي��ن يعملون 

بجد وينا�ضلون من اأجل احلفاظ على حياة االأطفال 
ه��و �ضروري  م��ا  ك��ل  ال���ذي توا�ضل منحهم  ال��وق��ت  يف 
مدير  ابنة  هى  اهلل  منة  ان  عاديةوقال  حياة  ملمار�ضة 
االأن�ضطة الريا�ضية لدينا يف روتانا العني اأحمد فراج 

وهي االن جتل�ش بجانب املالئكة مند اأن فقدناها.
الفعالّيات  برعاية  ب���داأ  الفندق  ان  ك��ارل��و���ش  وا���ض��اف 

وال���ّن�������ض���اط���ات اخل����ريّي����ة م��ن��ذ ب�����ض��ع ����ض���ن���وات  بدعم 
الّن�ضاطات االجتماعية واخلريّية، حيث ان الهدف هو 
يزيد  ما  جمع  االأول  ال�ضباق  يف  امكن  حيث  املجتمع. 
على 70،000 درهم، و�ضباق امل�ضي الّثاين الذي ُنّظم 
امل�ضي  �ضباق  دره��م،   180،000 جمع  مت   2012 يف 
الثالث الذي نظم يف 2013 جمع.200.000 درهم 

وقال انه يتوقع اأن ينجح هذا الّن�ضاط با�ضتقطاب عدد 
ك��ّل م��ن يف دولة  اأّن  امل�ضاركني م��وؤك��دا ثقتة  اأك��رب م��ن 
االإم����ارات م��ن م��واط��ن��ني وواف��دي��ن، ي��وؤم��ن��ون باأهمّية 
ة لالأطفال  تقدمي امل�ضاعدة ملن هم بحاجة لها، وخا�ضّ
اّلذين يخو�ضون معركة مواجهة املر�ش بكّل �ضجاعة 
وثقة بالّنف�ش.  م�ضيدابدعم ال�ضيخ ذياب بن طحنون 
اآل نهيان وال�ضركات امل�ضاندة، حتى نتمّكن من حتقيق 
املا�ضية  ال�ضنني  يف  اأجن��زن��ا  م��ا  تتجاوز  ت��رّبع��ات  جمع 
ح��ي��ث ان���ه ي��وج��د رع����اه رئ��ي�����ض��ي��ون ج���دد ه���ذه ال�ضنة 
�ضي  م  ن  م�ضت�ضفى  و  ت���وام،  م�ضت�ضفى   ، كميديكلينك 

و�ضركات اأخرى .
هذا  ف��ى  للم�ضاركة  للجميع  ال��ّدع��وة  ك��ارل��و���ش  ووج���ه 
الن�ضاط الذي �ضيبداأ يوم اجلمعة 17 مار�ش 2016 
ال�ضاعة  حتى  وي�ضتمر  �ضباحا   8:00 ال�ّضاعة  خ��الل 

�ضباحا.   11:00
حتى  م�ضتمّرا  و�ضيبقى  الّت�ضجيل  ب��اب  فتح  ب��داأ  حيث 
يوم احلدث، مع العلم اأن ر�ضم الّت�ضجيل هو 10 دراهم 
االأحمر  للهالل  �ضيذهب  ُيجمع  دره��م  ك��ّل  واأّن  فقط 
تتناول مر�ش �ضرطان  التي  البحوث  االإماراتي لدعم 

االأطفال.

•• العني –الفجر

وكتاب  اخ�����رتاع  و  اخ�����رتاع  "األف  م��ع��ر���ش  ا���ض��ت��ق��ب��ل 
احليوان" الذي نظمته حديقة احليوانات بالعني حتت 
رعاية �ضمو ال�ضيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
�ضبعة االف طالب خالل  ال�ضرقية  املنطقة  احلاكم يف 

ايامه الثقافية التي ا�ضتمرت 20 يوما .
االول  �ضباح  فعالياته  اختتم  ال��ذي  املعر�ش  وا�ضتقبل 
م���ن ام�������ش ع�����ددا ك���ب���ريا م���ن ط��ل��ب��ة م���دار����ش مدينة 
بالعدد  مقارنة  2000 طالب  بفارق  وخارجها  العني 
املتوقع ا�ضتمتعوا جميعا مبناهج تعريفية  هي االوىل 
التا�ضع  ال��ق��رن  مبفكر  للتعريف  باملدينة  نوعها  م��ن 
باأ�ضلوب تفاعلي   ) اجلاحظ وتقدمي كتابه ) احليوان 

تعليمي �ضيق . 
وع�����رب االك����ادمي����ي����ون م����ن م����در�����ض����ات و م��ه��ت��م��ني و 
اخت�ضا�ضيني عن اعجابهم بامل�ضتوى الفريد من نوعه 
الذي متيز به املعر�ش و ما قدمه من اأ�ضاليب تفاعلية 
مع  ت��ت��ن��ا���ض��ب  ف��ائ��ق��ة  ب��ع��ن��اي��ة  اخ��ت��ي��اره��ا  مت  وتعليمية 
خمتلف الفئات العمرية واحتياجات الطالب املعرفية 

والتعليمية يف ثراء معريف متنوع يجذب الزائر و ي�ضد 
انتباهه من بداية اإطالعه على الفيلم الق�ضري مروراً 
االلعاب  و  باحليوان  اخلا�ش  كتابه  تاأليف  و  بالور�ش 

التفاعلية وانتهاء مبعر�ش الكتب .
التعليمية  ب��ال��و���ض��ائ��ل  ال��ط��ل��ب��ة  اأ����ض���اد  ج��ان��ب��ه��م  م���ن   
ا�ضتك�ضاف  رحلة  يف  احلديثة  التكنولوجية  الرتفيهية 
احلقائق عن عامل البيئة واحليوان ، ما �ضجعهم على 
تاأليف  فر�ضة  ملنحهم  باال�ضافة  واالط���الع،  امل�ضاركة 
تزويدهم  خالل  من  باجلاحظ  اأ�ضوة  اخلا�ش  كتابهم 
ب�ضور و معلومات للحيوانات ما اأ�ضهم اأي�ضاً يف دفعهم 
دور  على  موؤكدين   ، واالإط���الع  ال��ق��راءة  نحو ممار�ضة 
ا���ض��ل��وب عر�ش  و  ال��ع��ر���ش احل��ي ل�ضخ�ضية اجل��اح��ظ 
املعلومات الذي كان له اثر عظيم يف تر�ضيخ املعلومات 

و تلقيها ب�ضغف و متعة .
جدير بالذكر ان هذا املعر�ش ياأتي ا�ضتكمااًل ل�ضل�ضلة 
اخ��رتاع و  األف  ُتنتجها موؤ�ض�ضة  التي  العاملية  املعار�ش 
الذهبي  الع�ضر  اجن���ازات  و  بعلماء  للتعريف  اخ���رتاع 
األ��ف عام  امتد على مدى  ال��ذي  للح�ضارة اال�ضالمية 

تقريباً من القرن ال�ضابع امليالدي .

•• العني - الفجر

نظمت كلية الطب والعلوم ال�ضحية بجامعة االإمارات 
امل�ضاحب  املعر�ش  اإىل  اإ�ضافة  الطبي"،  املهنة  "يوم 
ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة، ���ض��ب��اح ام�������ش ب��امل��ب��ن��ى ال���ه���اليل باحلرم 
ي��وم��ني )8-9 مار�ش(  م��دى  وامل��ق��ام على  اجل��ام��ع��ي، 
نائب   – احل�ضرمي  غالب  الدكتور  االأ�ضتاذ  بح�ضور 
مدير اجلامعة لالأبحاث والدرا�ضات العليا- والدكتور 
الطلبة  ل�����ض��وؤون  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  الكعبي  ع��ل��ي 
ال�ضحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب  كلية  وع��م��ي��د  والت�ضجيل- 
يف  املخت�ضني  من  وع��دد  النغر،  روث  الدكتور  االأ�ضتاذ 

الطب  �ضناعة  يف  املخت�ضة  واملوؤ�ض�ضات  الطبي  املجال 
ال���ط���ب والعلوم  ك��ل��ي��ة  امل��ت��ن��وع��ة، وط��ل��ب��ة  وجم���االت���ه 
ال��ت��وظ��ي��ف و�ضوؤون  ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��رك��ز  ال�����ض��ح��ي��ة، 
اخلريجني باجلامعة. وقالت عميد الكلية الربوف�ضور 
ه��و خلدمة زمالء  الطبي  املهنة  ي��وم  اأن  الن��غ��ر:  روث 
مهنة امل�ضتقبل، يف جتميع �ضناع الطب واملخت�ضني يف 
املجال  املتاحة يف  الفر�ش  والتعرف على  واح��د،  مكان 
والتجارب  اخل��ربات  اأن��ه فر�ضة الكت�ضاب  كما  الطبي، 
ممن �ضبقوهم يف هذا املجال واأ�ضافت الربوف�ضور روث 
اأن�ضطته على طالب  تقت�ضر  لن  الطبي  املهنة  يوم  اإن 
املدار�ش  طلبة  فيه  �ضي�ضارك  اأي�����ض��اً  ب��ل  ال��ط��ب،  كلية 

وذلك بهدف ا�ضتقطاب طلبة التعليم العام للدرا�ضة يف 
كلية الطب والعلوم ال�ضحية.

التنفيذي  – املدير  ال�ضريف  فيما قدم الدكتور عامر 
التعليم يف مدينة دبي الطبية، ومدير جامعة  لقطاع 
حم��م��د ب���ن را����ض���د ل��ل��ط��ب وال��ع��ل��وم ال�����ض��ح��ي��ة، واأح���د 
ال�����ض��ح��ي��ة بجامعة  ال���ط���ب وال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  خ��ري��ج��ي 
االإمارات- نبذة حول درا�ضته يف كلية الطب باجلامعة، 
وكونه فخور لتخرجه من اجلامعة الوطنية االأم، كما 
قدم الدكتور عامر ال�ضريف عر�ش حول درا�ضة للنظام 
التي يواجهها،  االإم��ارات والتحديات  ال�ضحي يف دولة 

والتو�ضيات املقدمة يف هذا االإطار.

وق����ام ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ال��ك��ع��ب��ي- ن��ائ��ب م��دي��ر اجلامعة 
املنظمة  اجلهات  بتكرمي  والت�ضجيل-  الطلبة  ل�ضوؤون 
وامل��ت��ح��دث��ني ال��ب��ال��غ ع��دده��م 11 ج��ه��ة م�����ض��ارك��ة و8 
املعر�ش  يف  بالتجول  احل�ضور  ق��ام  عقبها  متحدثني، 
امل�����ض��اح��ب ل��ي��وم امل��ه��ن��ة ال��ط��ب��ي واال���ض��ط��الع ع��ل��ى ما 
تقدمه اجلهات الطبية من خدمات وفر�ش توظيفية 
ور���ش يف خمترب  �ضتقام  لها، كما  بااللتحاق  للراغبني 
االبتكار احلكومي باجلامعة على مدى يومني يقدمها 
جمموعة من االأطباء املخت�ضني، كما �ضي�ضتقطب يوم 
اليوم  يف  امل��درا���ش  طلبة  م��ن  جمموعة  الطبي  املهنة 

الثاين من فعالياته.

�صركة "�صحة" تروج للحياة �ل�صحية خالل مهرجان �ملرح لل�صحة و�لر�صاقة 2017
اأ�شلوب احلياة ال�شحي هو احلل ملعظم 

امل�شاكل ال�شحية يف اإمارة اأبوظبي
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فعاليات  "�ضحة" خ���الل  ال�ضحية  ل��ل��خ��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��رك��ة  ت�����ض��ارك   
الأ�ضلوب  ودعما  ت�ضجيعا  الثالثة  للمرة  والر�ضاقة  لل�ضحة  امل��رح  مهرجان 
اال�ضرتاتيجية  االأه���داف  اأح��د  لتحقيق  و�ضعيا  وال�ضليم،   ال�ضحي  احلياة 
وقائية  وخدمات  �ضحية  حياة  توفري  ت�ضمن  التي  اأبوظبي  اإم��ارة  خلطة 
"�ضحة"  كل من  �ضارك  وقد  املجتمع،  الأف��راد  عاملية  وعالجية مب�ضتويات 
خلدمات الغ�ضيل الكلوي وم�ضت�ضفى املفرق ومدينة ال�ضيخ خليفة الطبية 
املتنوعة  الفعاليات  العالجية اخلارجية يف  الرحبة واخلدمات  وم�ضت�ضفى 
التي قدمت خالل املهرجان الذي اأقيم يف حديقة اأم االإم��ارات حتت �ضعار 
بنت  ال�ضيخة فاطمة  �ضمو  �ضعادتك" برعاية  اأجل  "اعنِت ب�ضحتك... من 
الن�ضائي  االحت��اد  رئي�ش  االأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  االأعلى  الرئي�ش  مبارك 

العام والرئي�ش االأعلى للمجل�ش االأعلى لالأمومة والطفولة.
االأه���داف  اإط���ار  �ضمن  امل�ضاركة  ه��ذه  خ��الل  "�ضحة" م��ن  �ضركة  وت�ضعى 
العامة للمهرجان باأ�ضلوب مرح وم�ضلي وعملي للم�ضاهمة يف توعية اأفراد 
املجتمع والتعرف على البدائل ال�ضحية التي ميكن اأن يعتمدونها لتح�ضني 
ال�ضمنة  م��ن  ي��ق��ي  ن��ظ��ام �ضحي  وات��ب��اع  املجتمع  ال�����ض��ائ��د يف  من��ط احل��ي��اة 
الدم  الثاين وارتفاع �ضغط  النوع  امل�ضاحبة لها كال�ضكري من  واالأمرا�ش 
الكبرية من  الن�ضبة  مل�ضاعدة  وال�ضرايني،  القلب  واأمرا�ش  والكولي�ضرتول 
الوزن  زي��ادة فعلية يف  العمرية ممن يعانون من  الفئات  ال�ضكان مبختلف 

والتي قد تهدد حياتهم م�ضتقبال.   
"�ضحة"  يف  التنفيذي  املدير  نائب  االإ�ضماعيلي،  زبيدة  الدكتورة  واأف��ادت 
�ضحة  �ضركة  م�ضاركة  اإن  قائلة:  امل�ضاركة،  عن  الكلوي،  الغ�ضيل  خلدمات 
ملجتمع  خدماتها  تقدم  كجهة  توجهها  يعك�ش  التوعوي  املهرجان  ه��ذا  يف 
اإمارة اأبوظبي وفقا خلطط ا�ضرتاتيجية ت�ضعى لالرتقاء بال�ضحة العامة 
لالأفراد وتعزيز مفهوم احلياة ال�ضحية للوقاية من العديد من االأمرا�ش 
املزمنة، ويوفر لنا هذا املهرجان فر�ضة لالنخراط مع االأفراد ب�ضكل خارج 
عن ال�ضورة النمطية ملقدمي الرعاية ال�ضحية ب�ضكل مرح ي�ضجع على ر�ضم 

مالمح اأكر �ضحة للحياة يف مدينة اأبوظبي. 
واأ�ضافت: وي�ضادف املهرجان احتفالية اليوم العاملي الأمرا�ش الكلى والذي 
تعريف  للمهرجان من حيث   العامة  االأه��داف  اأهدافه متما�ضية مع  تعد 
ال�ضعار  اأن��ا  كما  االإن�ضان،  ج�ضم  يف  حيوي  كع�ضو  الكلى  باأهمية  اجلمهور 
العاملي لهذه ال�ضنة هو )البدانة وتاأثريها على اأمرا�ش الكلي(، حيث تزيد 
البدانة من خماطر االإ�ضابة باأمرا�ش القلب وال�ضكري والتي توؤدي بدورها 
خدمات  بتوفري  املهرجان  يف  امل�ضارك  الفريق  و�ضيقوم  كلوي،  ق�ضور  اإىل 
قيا�ش الطول والوزن وكثافة اجل�ضم و�ضغط الدم للجمهور وتوعيتهم عن 

كيفية الوقاية من اأمرا�ش الكلى من خالل مواد اإر�ضادية �ضيتم توزيعها. 
اإدارة التمري�ش باالإنابة يف م�ضت�ضفى  واأكدت �ضماح حممد حممود، مدير 
اأ�ضباب وفيات االأطفال يف  اأهم  اأحد  اأن حوادث ال�ضيارات تعد  الرحبة على 
االإمارات، لذلك جاءت م�ضاركة م�ضت�ضفى الرحبة يف هذا املهرجان لاللتقاء 
باأولياء االأمور وتوعيتهم باأهمية االلتزام بكر�ضي ال�ضيارة اخلا�ش باالأطفال، 
فكما تو�ضح: اظهرت االإح�ضائيات التي اأجريت بني �ضنة 2007 اإىل �ضنة 
اأما يف  ال�ضري،  %73 من وفيات االأطفال ت�ضببت بها حوادث  اأن   2011
احلزام  وا�ضتعمال  حلجمه  املنا�ضب  ال�ضيارة  كر�ضي  يف  الطفل  تثبيت  حال 
ب�ضكل �ضحيح فاإن ن�ضبة الوفيات �ضوف تنخف�ش بحوايل %70، واأ�ضافت 
�ضماح حممود: طفلك غري قادر على اتخاذ القرار، �ضاعده با�ضتعمال كر�ضي 

ال�ضيارة املنا�ضب مع و�ضع احلزام ب�ضكل دائم خالل تواجده يف ال�ضيارة. 
واأفادت الدكتورة مي�ضون عبيد الكعبي مدير ال�ضيدلة يف م�ضت�ضفى املفرق، 
اأفراد  من  خمتلفة  عمرية  بفئات  لاللتقاء  فر�ضة  يعد  "املهرجان  قائلة: 
اأهمية املحافظة على ال�ضحة حلياة �ضعيدة،  املجتمع والتحدث معهم عن 
باالأخ�ش الفئات العمرية االأ�ضغر الذين نرى ب�ضكل ملحوظ تاأثري احلياة 
الع�ضرية عليهم وانخراطهم يف عامل التكنولوجيا مما قد ياأثر م�ضتقبال 
"ي�ضارك  الكعبي:  مي�ضون  د.  واأ���ض��اف��ت  و�ضحتهم"،  حياتهم  من��ط  على 
فريق ال�ضيدلية يف م�ضت�ضفى املفرق بتوعية الطالب واملراهقني ب�ضرورة 
اأي دواء قبل جتربته من خالل فعالية  ا�ضت�ضارة الطبيب وال�ضيديل عن 
ال�ضالمة يف تناول  باأهمية  الوعي  اإىل تعزيز  )عادي اجرب( والتي تهدف 
الدواء لهده الفئة العمرية، وعدم االعتماد على اآراء ون�ضائح زمالئهم اأو 
االعالنات والتجارب التي تعر�ش عرب �ضفحات االنرتنت و�ضبكات التوا�ضل 
االجتماعي والتي غالبا ت�ضتند الأهداف ت�ضويقية مما ي�ضبب اأ�ضرار �ضحية 
بالغة على ال�ضخ�ش الذي قد يكو ن ال يعاين من اأي م�ضاكل �ضحية واإمنا 
يرغب يف التجربة والتح�ضني من مظهره اخلارجي اأو التح�ضني من اأدائه 
مل�ضكلة  �ضبب  لتكون  املقنعة  غري  ال��دواف��ع  من  وغ��ريه  والعقلي  اجل�ضدي 
ب�ضكل  االأدوي���ة  ت��ن��اول  تعني  ال���دواء  �ضالمة  ب��ان   قائلة  ت�ضيف  و  �ضحية، 
االأدوية  تتطلب  لذلك  املرخ�ضة  ال�ضيدليات  من  االأدوي���ة  و�ضراء  �ضحيح 
اأو التي ميكن احل�ضول عليها بدون و�ضفة  �ضواء التي تباع بو�ضفة طبية 

طبية، اتخاذ احليطة واحلذر لدى تناولها اأو حفظها اأو ا�ضتخدامها. 
واملدار�ش  االأم��ور  اأولياء  اأهمية دور كل من  الكعبي على  د. مي�ضون  وتاأكد 
اال�ضتخدام اخلاطئ  الطالب مبدى خطورة  توعية  ال�ضحية يف  واجلهات 
ال�ضيديل  دور  تفعيل  عل  املفرق  م�ضت�ضفى  يف  نعمل  وو�ضحت:  ل��الأدوي��ة، 
التوعوي من خالل العديد من الفعاليات واحلمالت  املجتمعية امل�ضتهدفة، 
دوائية متكنه من  لديه معلومات  ال��ذي   املوؤهل  ال�ضخ�ش  هو  فال�ضيديل 
اأدوية  تاأثرياتها اجلانبية وتفاعلها مع  �ضرح  كل ما يخت�ش بالدواء متل 
اأخرى اأو حاالت �ضحية تتعار�ش مع هدف اال�ضتفادة من العالج الدوائي، 
ب��دون و�ضفة  اأو  بو�ضفة طبية  التي تعطى  �ضواء  االأدوي���ة،  تناول  اأن  حيث 
طبية، ال يعود بالفائدة فقط واإمنا حمفوف اأي�ضا ببع�ش املخاطر. ونظرا 
الأن ميزات وح�ضنات امل�ضتح�ضر تفوق عادة املخاطر وامل�ضاوئ ب�ضكل وا�ضح، 
فاإن اإدارة االأغذية واالأدوية االأمريكية )FDA( ت�ضادق عليها وتقر باأنها 
اآمنة مبا يكفي ال�ضتعمالها. ولكن قبل اأي ا�ضتعمال الأي دواء ينبغي التفكري 
االأف�ضل،  ال��ق��رار  اتخاذ  اأج��ل  من  املخاطر  هي  وم��ا  الفوائد  هي  ما  جيداً 
فلذلك ق�ضم ال�ضيدلة يتطرق لكيفية تناول االأدوية ب�ضورة �ضليمة، واأوجه 
ر�ضالة لل�ضباب والفتيات باأنهم باإمكانهم ا�ضت�ضارة �ضيادلة م�ضت�ضفى املفرق 

باأي وقت بخ�ضو�ش اأي اأدوية يعتقدون اأنهم يف حاجة ال�ضتخدامها".



هناك اأنواع من االأطعمة يجب التخل�ش منها مبجرد ظهور 
االأطعمة،  اأج��زاء هذة  بع�ش  التخل�ش من  اأو  عليها  العفن 
جلميع  ت�ضلح  وه��ل  الطريقة  تلك  �ضحة  م��دى  م��ا  ول��ك��ن 

االأطعمة اأم ال؟
ذك�������������������ر 

موقع "hiamag" و "ttor2014" اأن العفن ال يعترب 
دائماً "عدو"

 ولكن يف بع�ش احل��االت ي�ضفي العفن م��ذاق جيد لبع�ش 
والروكفورت، و  ال��دامن��ارك��ي،  االأزرق  اجل��ن  مثل  االأطعمة 

ال�ضالمي، و �ضل�ضة ال�ضويا، 
 والبرية جميعهم يتم ت�ضنيعه باإ�ضتعمال العفن، على عك�ش 
التعامل مع  بع�ضنا  ي�ضئ  التى  االخ��رى  االأطعمة 

العفن املوجود فيها، 
النقاط  ف����ى  ن��ق��دم��ه��ا  خ���ط���اأ  م��ف��اه��ي��م 

التالية.

�أن��و�ع  جميع  حتفظ  �لثالجة 
�الأطعمة من �لبكترييا

ال��ث��الج��ة حتفظ  اأن  ال��ب��ع�����ش  ي��ظ��ن 
البكترييا  م��ن  االأطعمة  اأن���واع  جميع 
اأن ه��ذا الظن يغلب  وامل��ي��ك��روب��ات ورغ��م 
فرتة  تتعدى  اأال  يجب  لكن  ال�ضواب  عليه 
حفظ الطعام 4 اأيام لتجنب االإ�ضابة باالأمرا�ش 

والت�ضمم.

�لع�صل �إذ� الم�صته �ملياه
يظن البع�ش اأن الع�ضل اإذا الم�ضته املياه اأو اإذا اأ�ضبح غليظ 

القوام يجب التخل�ش منه فوراً،
الع�ضل ال يف�ضد  اأن  البع�ش  التى ال يعرفها   لكن احلقيقة 

وال يتعفن مهما طال به الزمن.

عفن �لفاكهة
املتعّفن  اجل��زء  من  بالتخل�ش  يقومون  النا�ش  من  العديد 
ف��ق��ط يف ال��ف��اك��ه��ة وي��ب��ق��ون اجل���زء اجل��ي��د م��ن��ه��ا، م��ن دون 
اأعماقها،  اإىل  املاأكوالت  �ضطح  يتخطى  العفن  اأن  مالحظة 
لذا من االأف�ضل التخل�ش من حبة الفاكهة بكاملها لتجنب 

الت�ضمم.

�صل�صة ��لطماطم
اجلزء  م��ن  التخل�ش  ال��ع��دي��د  ل���دى  املنت�ضرة  االأم����ور  م��ن 
املتعفن الذي يظهر على �ضطح معجون الطماطم وا�ضتخدام 

الطبقات الداخلية منها، 
ال��ع��ف��ن ق��د ي�ضل لهذه  اأن  ال��ب��ع�����ش  ي��ع��رف��ه  ال���ذي ال  ل��ك��ن 

الطبقات والتي ال ميكن روؤيتها بالعني املجردة.

عليه  ظهر  �لذي  و�الأجبان  �لباردة  �للحوم 
�لعفن

الطبقه  ه��ذه  بغ�ضل  النا�ش  م��ن  العديد  يقوم 
ال�ضليمة  وا�ضتخدام اجلن،  ولكن الطريقة 

الإزال�����������ة ال���ع���ف���ن ع�����ن م���ث���ل ه���ذه 
امل��اأك��والت هو قطع اجلبنة 

�ضنتيمرت   ٢،٥ ل���ع���م���ق 
ح���ول ب��ق��ع��ة ال��ع��ف��ن من 
جميع اجلهات ورميها، 
حتى ولو اخذت بع�ش 
فهو  ال�ضليمة  اجلبنة 
ولعائلتك.  ل��ك  اأ�ضلم 

ي�ضاً  ه�����ذا  وي���ن���ط���ب���ق 
عالية  ال����ل����ح����وم  ع����ل����ى 

ال�ضالمي  م��ث��ل  ال��ك��ث��اف��ة 
فاإذا  وال��ب�����ض��ط��رم��ة،  ال�ضلب 

ال��ع��ف��ن ميكنك  ب��ع�����ش  وج�����دت 
واال�ضتمتاع  املتعفن  اجل��زء  قطع 

مبا تبقى.

�شحة وتغذية

"ف�ضل  اأن   CNN م��وق��ع  ن�����ض��ره  ت��ق��ري��ر  ذك���ر 
مثايل،  ب�ضكل  يعمل  ال  القلب  اأن  يعني  القلب 
احلاالت  بع�ش  اأن  رغ��م  معاجلته،  ميكن  ولكن 

قد تتطور لت�ضل اإىل هذه املرحلة".
و�ضفت  االأمريكية  القلب  "جمعية  اأن  واأ�ضاف 
ف�ضل القلب باأنه حالة حتدث عندما ال ي�ضتطيع 

ه���ذا ال��ع�����ض��و امل��ه��م اأن ي�����ض��خ ال����دم م���ن خالل 
اأع�ضاء  بقية  اإىل  الدموية  وال���دورة  ال�ضرايني 
اأكر  وه��و   - االحتقاين  القلب  وف�ضل  اجل�ضم، 
تفاقما من احلالة العامة - يعني اأن تدفق الدم 
الدم  بينما  تباطاأ  ال�ضرايني  خ��الل  القلب  من 
العائد اإىل القلب من خالل االأوردة بداأ يتجمع، 
اأن�ضجة  ما ي�ضبب االحتقان وهو جتمع الدم يف 
اجل�ضم، والنتيجة جتمع اأو انتفاخ عادة ما يكون 

يف ال�ضاق والكاحل".
"ف�ضل القلب ي�ضعف مقدرة  اأن  واأب��ان التقرير 
وال�ضوديوم،  امل����اء  م��ن  ال��ت��خ��ل�����ش  ع��ل��ى  ال��ك��ل��ى 
هذا  يحدث  وعندما  اأك���ر،  انتفاخا  ي�ضبب  م��ا 
ال��ت��ج��م��ع يف ال���رئ���ة ت���ب���داأ ال�����ض��وائ��ل ت��ت��ج��م��ع يف 

الرئتني مما يعيق عملية التنف�ش".
توؤدي  ق��د  ال��ت��ي  احل����االت  "من  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 
ومر�ش  املرتفع،  ال��دم  �ضغط  القلب  ف�ضل  اإىل 
التاجي،  ال�ضريان  واأمرا�ش  وال�ضمنة،  ال�ضكري 
لذلك فهي حالة البد من عالجها حتى مننع 

حدوث النوبة القلبية امل�ضببة للوفاة".
يف  م�ضكلة  القلبية  النوبة  اأن  التقرير  اأو���ض��ح 

الدورة الدموية،
وال  قطعه  اأو  ال��دم  تدفق  عرقلة  يتم  فعندما   
يلحق  م��ا  وه��و  ال��ق��ل��ب،  اإىل ع�ضلة  ال���دم  ي�ضل 
الكتل  اأو  اجل��ل��ط��ات  وت��ن��ت��ج  بالع�ضلة،  ال�����ض��رر 
القلبية عادة من تر�ضب يف  النوبة  ت�ضبب  التي 
يجتمع  عندما  الرت�ضبات  وتت�ضكل  ال�ضرايني، 
والكال�ضيوم  ال����ده����ون،  م���ع  ال��ك��ول��ي�����ض��رتول 

اأك��ر ق�ضاوة  ال��دم، فت�ضبح  اأخ��رى يف  وعنا�ضر 
اأو  جلطة  مكونة  تتمزق  وبعدها  كتلة،  م�ضكلة 
كتلة دم��وي��ة، وب��اإم��ك��ان اجل��ل��ط��ات ال��ك��ب��رية اأن 
نهائي  ب�ضكل  ال�����ض��ري��ان  ال���دم يف  ت��دف��ق  ت��وق��ف 

مت�ضببة النوبة القلبية املوؤدية اإىل الوفاة.
ولفت اإىل اأن االأ�ضخا�ش االأكر عر�ضة للنوبات 
القلبية هم االأ�ضخا�ش من االأ�ضر ذات تاريخ من 
النوبات القلبية، ومن يعانون من الكولي�ضرتول 
وقلة  وال�ضكري،  املرتفع،  الدم  و�ضغط  املرتفع، 

الريا�ضة، وتدخني ال�ضجائر".
االأق���ل �ضيوعا  االأ���ض��ب��اب  اأح��د  اأن  التقرير  وب��ني 
للنوبة القلبية الت�ضنج بفعل التبغ اأو املخدرات، 
والتمزق يف ال�ضريان - رغم ندرته - قد يت�ضبب 
اأي�ضا يف االإ�ضابة بالنوبة القلبية"، م�ضريا اإىل 
الراحة واالأمل  ال�ضعور بعدم  اأعرا�ضها  اأكر  اأن 
يف بع�ش االأحيان يف ال�ضدر، والدوار، والغثيان 
والقيء، واأمل يف الفك والرقبة والظهر، و�ضعور 
الكتف، مع �ضيق يف  اأو  ال��ذراع  الراحة يف  بعدم 

التنف�ش.
نتيجة  القلبية حتدث  ال�ضكتة  اأن  التقرير  ذكر 
ال�ضطرابات كهربائية تت�ضبب يف توقف مفاجئ 
يف ن��ب�����ض��ات ال��ق��ل��ب، ي��ن��ت��ج ع��ن��ه��ا ت��وق��ف مماثل 

ومفاجئ يف التنف�ش والوعي.
هي  القلبية  ال�ضكتة  اأ�ضباب  "اأحد  اأن  واأ���ض��اف 
للموت  اخلطورة  عوامل  واأحد  القلبية،  النوبة 
وترية  م�ضاكل  يف  وراث���ي  خلل  املفاجئ  القلبي 
نب�ضات القلب"، م�ضريا اإىل اأن االإنعا�ش القلبي 

الرئوي قد ينقذ حياة اأي �ضخ�ش حتى و�ضول 
االإ�ضعاف.

دون  تاأتي  القلبية  "ال�ضكتة  اأن  التقرير  واأف���اد 

وتتوقف  ال�ضخ�ش،  ينهار  حيث  اإن����ذار،  �ضابق 
ي�ضتطيع  وال  ال���وع���ي،  وي��ف��ق��د  ق��ل��ب��ه،  ن��ب�����ض��ات 

التنف�ش".

الباطنة  ا�ضت�ضارى  ن�ضار  يو�ضف  ال��دك��ت��ور  ق��ال 
ارتفاع  اإن  االأزه������ر  ب��ج��ام��ع��ة  ال�����ض��م��اء  وال���غ���دد 
اأكر  وراء  ال��ث��الث��ي��ة  وال���ده���ون  ال��ك��ول��ي�����ض��رتول 
االأمرا�ش التى ت�ضبب الوفاة فى العامل، مو�ضحا اأن 

الكولي�ضرتول والدهون الثالثية مركبات دهنية 
موجودة فى طعامنا واأي�ضا ي�ضنعها اجل�ضم، وذلك 
الأهميتها الق�ضوى فى حياتنا فهى تدخل فى بناء 
اخلاليا وعدد �ضخم من الهرمونات واملوا�ضالت 
الغذائى  التمثيل  عملية  ف��ى  البينية  وامل��رك��ب��ات 

واالأي�ش.
واأ��������ض�������اف 

ال�����ض��م��اء بجامعة  ال��ب��اط��ن��ة وال���غ���دد  ا���ض��ت�����ض��ارى 
ال��دم على  اأن يحتوى  الطبيعى  اأن��ه من  االأزه���ر، 
كمية كبرية من الكولي�ضرتول والدهون الثالثية، 
لكن زيادتها فى الدم تعنى م�ضكالت �ضحية على 

راأ�ضها ت�ضلب ال�ضرايني.
فى  ن�ضبتها  زي���ادة  ن�ضار  يو�ضف  ال��دك��ت��ور  وف�ضر 

الدم وفقا ل�3 اأ�ضباب وهى:
نف�ضه  ال�ضخ�ش  وتعنى جينات  وراثية:  اأ�ضباب   1
الثالثية  والدهون  الكولي�ضرتول  ارتفاع  ت�ضبب 
امت�ضا�ضها  اأو  بت�ضنيعها  تتعلق  الأ�ضباب  فى دمه 
خارج  منها  ال��زائ��د  الت�ضريف  اأو  ال��ط��ع��ام  م��ن 

اجل�ضم.
اأم����را�����ش  ت��ع��ن��ى  م��ك��ت�����ض��ب��ة:  اأ����ض���ب���اب   2
الكول�ضرتول  يرفع  خللل  ت���وؤدى  معينة 
والدهون الثالثية )مثل مر�ش ال�ضكر 

الذى يرفع الدهون الثالثية(.
اخلاطئة  وامل���م���ار����ض���ات  ال����ع����ادات   3
ك�ضفار  ال���ده���ن���ي���ة  االأط���ع���م���ة  م���ث���ل 
واملقليات،  وال��زب��د  وال�ضمن  البي�ش 
وك��ذل��ك ارت��ف��اع ال����وزن ال���زائ���د، وقلة 
التدخني  الريا�ضى،  والن�ضاط  احلركة 

وغريها.

ارتفاع  اأن  ن�����ض��ار  ي��و���ض��ف  ال��دك��ت��ور  اأو����ض���ح  ك��م��ا 
ال��ك��ول��ي�����ض��رتول وال���ده���ون ال��ث��الث��ي��ة ي����وؤدى اإىل 
ال�ضرايني  ت�ضلب  راأ���ض��ه��ا  على  ع��دي��دة  م�ضكالت 
ال���دم، وجلطات  ارت��ف��اع �ضغط  اإىل  ي���وؤدى  ال���ذى 
ال��ق��ل��ب وامل����خ واالأط������راف واالأم����ع����اء، وك��ذل��ك ما 
الدم،  �ضغط  وارت��ف��اع  االأي�����ش،  مبتالزمة  يعرف 
وال�ضكر، وارتفاع حام�ش البوليك بالدم، وتكي�ش 
اأن��ه لعالج تلك  االإن��اث. الواأو�ضح  املبي�ضني عند 
الغذائية  الن�ضائح  بع�ش  باتباع  ين�ضح  احل��ال��ة 
الن�ضب  اأن تخف�ش تلك  �ضاأنها  املهمة، والتى من 

ب�ضكل كبري فى فرتة ق�ضرية وهى:
- �ضرب كوب مغلى من ثالثة ورقات زيتون على 
الريق، ثم تناول ملعقة من زيت الزيتون، وقبل 
اأنانا�ش طازجة  �ضريحة  ينتاول  االإفطار مبا�ضرة 

و�ضبع حبات حبهان.
ووجبات  امل��ق��ل��ي��ات  ت��ن��اول  ع��ن  نهائيا  االب��ت��ع��اد   -

التيك اأواى.
- احلد من تناول ال�ضكريات حيث تتحول داخل 

اجل�ضم اإىل دهون.
- ا�ضتبدال اخلبز االأبي�ش بخبز اأ�ضمر.

- تناول طبق من ال�ضلطة العالجية يوميا والتى 
�ضرائح  اأخ�����ض��ر،  ب��روك��ل��ى  م��ن )ط��م��اط��م،  تتكون 

كرنب، ب�ضل، ثوم، فلفل رومى، بقدون�ش، ملعقة 
ت��ف��اح، رب��ع ملعقة حبة  زي��ت��ون، ملعقة خ��ل  زي��ت 

الربكة(.
باالأ�ضماك  والدجاج  احلمراء  اللحوم  ا�ضتبدال   -

الزيتية مثل ال�ضلمون، التونة، االأن�ضوجة.

- تناول كوب من الزبادى م�ضافا اإليه ف�ش ثوم 
مب�ضور مرتني يوميا.

- ممار�ضة ريا�ضة امل�ضى ب�ضكل يومى.
- تناول كميات كبرية من املاء مبعدل اأربعة اأكواب 

قبل كل وجبة ب�45 دقيقة.

�أ�صهرهم �لطماطم و�لع�صل..

 5 اأخطاء يف التخل�ش من عفن الأطعمة

الوفاة اإىل  وتقود  القلب  تهدد  م�شكالت   3

اأ�شباب وطرق جتنب ارتفاع الكولي�شرتول والدهون الثالثية بالدم

حدد تقرير طبي 3 �أمر��ض خطرية ت�صيب �لقلب، وقد توؤدي �إىل �لوفاة، 
وهي ف�صل �لقلب، و�لنوبة �لقلبية، و�ل�صكتة �لقلبية، وحدد �لفرق بينهم، 
�إذ �إن �لتفرقة بني كل منهم ت�صاعد �ملري�ض و�لطبيب على حد �صو�ء يف 

معرفة �لطريق �الأ�صرع لالإ�صعاف و�لعالج.
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متحف العني ينظم جولة ميدانية مفتوحة 
تعرب اإىل التاريخ من خالل الأ�شواق

برعاية  نهيان بن مبارك:

وزارة الثقافة تطلق م�شروع نقراأ لالإمارات بكافة مراكزها الثقافية
-�ل�صابري : �ملر�كز �لثقافية منار�ت �إبد�عية يف �صهر �لقر�ءة

قرينة حاكم ال�شارقة تعلن عن اطالق جائزة ال�شارقة
 لثقافة املراأة اخلليجية يف الدب والبحث الثقايف والعلمي

•• اأبو ظبي-الفجر: 

نقراأ  الرائد  م�ضروعها  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  اأطلقت 
ل���الإم���ارات ، وال����ذي ي�ضم ع�����ض��رات ال��ف��ع��ال��ي��ة واالأن�����ض��ط��ة من 
خالل جميع املراكز الثقافية التابعة لها بكافة اإمارات الدولة ، 
ويهدف امل�ضروع اإىل تنمية عادة القراءة لدى االأطفال وال�ضباب 
على  واملقيمني  املواطنة  واالأ���ض��ر  واجلامعات  امل��دار���ش  وط��الب 
ار���ش الدولة ، من اأج��ل تعزيز ع��ادة ال��ق��راءة ل��دى كافة فئات 
برعاية  ال��ق��راءة،  �ضهر  فعاليات  م�ضاركتها يف  اإط��ار  يف  املجتمع 
معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية 
املعرفة، حيث حظيت فعاليات االأ�ضبوع االأول من �ضهر القراءة 
مب�ضاركة كبرية من جانب املدار�ش وطالب اجلامعات وال�ضباب، 

ملتابعة ما يت�ضمنه امل�ضروع من الفعاليات والربامج .
وتنمية  الثقافة  وزارة  وكيل  ال�ضابري  ع��ف��راء  �ضعادة  واأك���دت 
اأن اإط���الق م�����ض��روع ن��ق��راأ ل���الإم���ارات ه��دف��ه الرئي�ضي  امل��ع��رف��ة 
اآليه  ويعتمد  املجتمع  فئات  كافة  لدى  القراءة  عادة  تعزيز  هو 
الورقي  الكتاب  والثقافة من خالل  باملعرفة  للو�ضول  مبتكرة 
خالل  م��ن  مبتكرة  فعاليات  ع��رب  اجلميع  اإىل  االإل��ك��رتوين  اأو 
ال��وزارة حتر�ش على اال�ضتفادة  اأن  ، موؤكدة  الثقافية  مراكزها 
من هذه االأحداث الثقافية الكربى املتمثلة يف احتفاء الدولة 

ب�ضهر مار�ش ك�ضهر للقراءة يف طرح ع�ضرات الربامج واالأن�ضطة 
بكافة املراكز الثقافية التي حتولت اإىل منارات اإبداعية خالل 
�ضهر ال��ق��راءة م��ع ت��زاي��د االإق��ب��ال م��ن ج��ان��ب ط��الب املدار�ش 
نقراأ  م�ضروع  اأن  ال�ضابري  واأ�ضافت  الفعاليات.  على  وال�ضباب 
ال�ضباب وتقدمي  واملوهبني  املبدعني  لالإمارات يركز على دعم 
القراءة  عادة  لتعزيز  املدار�ش  لطالب  وجذابة  مبتكرة  اأن�ضطة 
اأو تقدمي  ال�ضابقات واجلوائز  �ضواء من  الكتب لديهم  واقتناء 
االإماراتي  ال���رتاث  ق���درات  م�ضتغلة  مبا�ضرة  غ��ري  ب�ضور  ذل��ك 
امل�ضرحي  التمثيل  م��ن  م�ضتفيدة  اأو  احل��ك��وات��ي  ع��رب  االأ���ض��ي��ل 
االأطفال  باأ�ضلوب جذاب يقبل عليه  الثقافية  الر�ضالة  لتقدمي 

وال�ضباب وي�ضمن جناح الفعاليات يف حتقيق اهدافها. 
برعاية  يحظى  ل��الإم��ارات  نقراأ  م�ضروع  اأن  ال�ضابري  ونوهت   
ودعم مبا�ضر من معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
الثقافة وتنمية املعرفة الذي يحر�ش على اأن تقوم الوزارة بدور 
املجتمع  ق���درات  وتعزيز  وامل��ع��ريف  الثقايف  ال��وع��ي  ن�ضر  رائ��د يف 
بتحويله اإىل جمتمع قارئ يقبل على كافة املعارف، وي�ضم اأكر 

من 100 فعالية خمتلفة منها: هيا نقراأ
ع��ائ��ل��ت��ي ت���ق���راأ، واحل���ك���وات���ي، ح��ل��ق��ات ن��ق��ا���ض��ي��ة، ���ض��اع��رات من 
ونقراأ  وحكايا،  وق�ض�ش   ، االأط��ف��ال  ق�ض�ش  وكتابة  االإم����ارات، 
ومنرح، و�ضرد ق�ضة ، وموهبة القراءة، ورواد املعرفة، والقراءة 

وغريها  االبتكارية  القراءة  وفنون  دقائق،  يف  وكتاب  م�ضتقبل، 
من الربامج، ودعت ال�ضابري كافة فئات املجتمع اإىل امل�ضاركة 

بفاعلية يف كافة االأن�ضطة. 

ظبي  �أب��و  مركز  �إىل  طالبا   60 يجذب  �ل�صغري  �لقارئ 
�لثقايف

  �ضمن فعاليات �ضهر القراءة، ا�ضت�ضاف املركز الثقايف ابوظبي 
60 طالب من مدر�ضة ال�ضيافة اخلا�ضة للم�ضاركة يف فعالية 
القارئ ال�ضغري، التي تهدف اىل تعزيز عادة القراءة لالأطفال 
ك�ضلوك يومي من خالل جمموعة من االأن�ضطة التي تت�ضمن 
املكتبة  يف  احلرة  للقراءة  و�ضاعة  واأهميتها،  القراءة  عن  ور�ضة 
جولة  ثم  املنا�ضب،  الكتاب  اختيار  لكيفية  االطفال  توجيه  مع 
قاعة   ، املقتنيات  قاعة   ( املركز  يف  املختلفة  العر�ش  قاعات  يف 
الربدة، قاعة املعر�ش الفني( وتاأتي هذه الفعالية �ضمن اهداف 
القراءة كمنهج حياة  ال��وزارة يف تر�ضيخ وتعزيز �ضلوك وثقافة 

يف املجتمع.

 �أقدر �أقر�أ يف م�صايف �لثقايف
مب�ضايف  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  مركز  نظم  جانبه  ومن 
اأق��راأ( حتت �ضعار لون حياتك بالقراءة، بالتعاون  ور�ضة )اأقدر 

مع مركز الفجرية لرعاية وتاأهيل ذوي االعاقة، حيث مت توزيع 
االطفال امل�ضاركني بالور�ضة على ثالث جمموعات كل جمموعه 
والكلمات  احل���روف  بع�ش  ت��وزي��ع  يتم  ث��م  معينا،  ل��ون��ا  تختار 
ال��وزارة لكي ي�ضتفيد  اإط��ار دور  لقراءتها من قبل االطفال، يف 
ذوي االحتياجات اخلا�ضة من �ضهر القراءة، يف ختام الور�ضة مت 

توزيع الهدايا وتكرمي االدارة لتعاونهم

 موهبة �لقر�ءة يف مركز دبا �لفجرية �لثقايف
كما نظم مركز دبا الثقايف فعالية موهبة القراءة بالتعاون مع 
الور�ش  م��ن  العديد  ت�ضمنت  وال��ت��ي  حباب  بنت  لبنى  مدر�ضة 
والعرو�ش  الق�ضرية،  الق�ض�ش  وكتابة  ق���راءة  مثل  القرائية 
االألعاب  م���ن  ال��ع��دي��د  ب��االإ���ض��اف��ة اىل  امل��و���ض��ي��ق��ي��ة  ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة 
75 طالبة وبع�ش من  وامل�ضابقات واجلوائز، و�ضمت الفعالية 
الطاقم التدري�ضي مبدر�ضة لبنى بنت حباب للتعليم االأ�ضا�ضي 

كما نظم مركز دبا الثقايف ور�ضة رواد املعرفة تزامنا مع �ضهر 
القراءة الذي يت�ضمن رحلة الطالبة فاطمة حممد ال�ضحي يف 
الور�ش مثل  العديد من  اىل  باالإ�ضافة  القراءة،  جائزة حتدي 
كتابة الق�ض�ش و بع�ش امل�ضابقات القرائية ذات اجلوائز، وركز 
الور�ضة على نقل املعرفة و اخلربة للطالبات لتحفيزهن خلو�ش 

مثل هذه التجربة لتنمية وتر�ضيخ عادة القراءة لديهم.

ال�ضيخة  �ضمو  ال�ضارقة  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  قرينة  اأعلنت 
جواهر بنت حممد القا�ضمي رئي�ش املجل�ش االأعلى ل�ضوؤون 
امل��راأة اخلليجية  ال�ضارقة لثقافة  اإط��الق جائزة  االأ�ضرة عن 
اإثراء  اإىل  تهدف  والتي  والعلمي  الثقايف  والبحث  االأدب  يف 
والدرا�ضات  بالبحوث  املنطقة  يف  والعلمية  الثقافية  احلياة 
اخلربات  ذوات  ب��ني  التناف�ضية  ال���روح  ب��ذل  ع��رب  الثقافية 
التعاون  جمل�ش  دول  مبدعات  م��ن  االأك��ادمي��ي��ة  وال��ت��ج��ارب 
وهي:  جم���االت  ث��الث��ة  على  اجل��ائ��زة  وت�ضتمل   ، اخلليجي 

ال�ضعر والرواية والبحث الثقايف العلمي.
عن  القا�ضمي  حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�ضيخة  �ضمو  واأع��رب��ت 
ن�ضاأت  قائلة:  والعربية  اخلليجية  امل��راأة  بتمكني  اهتمامها 
ال��ف��اع��ل��ة يف  ل��ه��ا دوره����ا وم�ضاركتها  امل����راأة يف اخل��ل��ي��ج وه���ي 
جمتمعها �ضواء يف طلبها للعلم اأو طريقها للعمل اأو تربية 
املجتمعات  يف  بها  متتعت  التي  االأدوار  من  وغريها  اأبنائها 
اإىل  ن�ضل  اأن  على  ق���ادرات  وثقافتنا  بعلمنا  ون��ح��ن  ق��دمًي��ا 
املراتب االأوىل وبحمد اهلل ذهبنا مًعا اإىل اآخر اأ�ضقاع العامل 
ل��ل��ت��زود بالعلم وامل��ع��رف��ة ث��م ع���ادت امل����راأة وه��ي حتمل هذه 

الثقافة خلدمة وطنها وم�ضتقبل اأبنائها .
متحدة  �ضيا�ضة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ���ض��م��وه��ا  واأ���ض��اف��ت 
واالرتقاء  االإن�����ض��ان  وثقافة  لالإن�ضان  تعمل  امل���راأة  اأن  على 
االآخ��ر بحيث تعك�ش كل  باالإن�ضان يف جمتمع ثقايف يحرتم 
العربي  العامل  يف  اخلليجية  للمراأة  م�ضّرفة  �ضورة  ام���راأة 
على  دائ��ًم��ا  نحر�ش  ال�ضارقة  جمتمع  يف  ونحن   ، والغربي 
ت�ضجيع املراأة االإماراتية على م�ضاركتها يف خمتلف االأن�ضطة 
والفعاليات من خالل املوؤ�ض�ضات الثقافية التي تفتح ذراعيها 
لتبني مواهب املراأة ودعمها بهدف اإثبات نف�ضها يف املجتمع 

االإماراتي .
�ضموها  ق��ال��ت   ، للطفل  الثقافة  اأه��م��ي��ة  على  تعقيبها  ويف 
الثقافية  وامل��راك��ز  املكتبات  جمتمع  يف  الطفل  ين�ضاأ  عندما 
والتعليم فاإننا ن�ضاهم يف ن�ضر احلراك الثقايف بني االأطفال 
مرورا بال�ضباب وال�ضابات فتجربة ال�ضارقة منذ ثالثني عاما 
الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  ب��داأت مع بداية حكم �ضاحب  والتي 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ش  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان 
ال�ضارقة زرعت الثقافة يف كل طفل اإماراتي حيث انت�ضرت يف 
اإ�ضراًرا  جمتمعنا خمتلف املراكز الثقافية ومعار�ش الكتب 
وال�ضباب  الطفل  لثقافة  متخ�ض�ضة  مراكز  وجود  على  منا 
املجتمع  يف  الثقافة  روح  وتنمية  تنميتهم  بهدف  وال�ضابات 

االإماراتي .
جاء اإعالن �ضموها عن اجلائزة تزامنا مع يوم املراأة العاملي 
وال����ذي ي�����ض��ادف ال��ث��ام��ن م��ن م��ار���ش م��ن ك��ل ع���ام وخالل 
الثانية  دورت��ه  يف  والثقافة  العربية  للمراأة  ال�ضارقة  ملتقى 
الثقايف  املكتب  ونظمه  �ضموها  وح�ضور  برعاية  ياأتي  ال��ذي 
واالإعالمي للمجل�ش االأعلى ل�ضوؤون االأ�ضرة يف نادي �ضيدات 

ال�ضارقة �ضباح ام�ش.
الذكر  م��ن  اآي���ات  وت���الوة  الوطني  بال�ضالم  امللتقى  ا�ضتهل 
األقتها  ال��ت��ي  واالإع���الم���ي  ال��ث��ق��ايف  املكتب  كلمة  ث��م  احلكيم 
امللتقى  يف  بامل�ضاركني  رحبت  حيث  الرفاعي  جنيبة  االأديبة 
بدورته الثانية والتي نقف عرب جل�ضاته على مالمح العالقة 
بني املراأة والثقافة يف جمتمعنا العربي الذي يعي�ش اأحداثاً 
خمتلفة تدفع بنا اإىل اإعادة بناء الفكر واملناهج العلمية مبا 
يتنا�ضب وقدرتنا على مواجهتها ومبا يحقق نتاجاً مثمراً يف 

جناح هذه املواجهة.

وقالت ان يف قول �ضيدنا علي بن اأبي طالب كرم اهلل وجهه 
التح�ضر  لذلك  معنى  زمانكم  غري  ل��زم��اٍن  اأوالدك���م  علموا 
فكل زماٍن ياأتي باإن�ضانه واآلياته واأهدافه فلي�ش من �ضروط 
تطورنا اأن يكون هدف االبن هو هدف االأب وال هدف احلفيد 
نف�ضه ه��دف االب���ن .. وه��ك��ذا وق��د ي��ك��ون ذل��ك اأح���د اأعمدة 

تطورنا الذي يف�ضي بنا اإىل تلم�ش م�ضالك احل�ضارة .
واأ�ضافت اإن اإمارة ال�ضارقة - وهي تتوج عام 1998م عا�ضمة 
للثقافة العربية وعام 2014م عا�ضمة للثقافة االإ�ضالمية 
ثاقبة وغنية من  روؤي��ة  ال�ضان من  ه��ذا  تنطلق جتربتها يف 
حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  حاكمها 
القا�ضمي ع�ضو املجل�ش االأعلى حاكم ال�ضارقة الذي له من 
نهجها  على  ت�ضري  م��ن��ارًة  ليكون  اأخ��ذ  م��ا  املهمة  االأح��ادي��ث 
االأجيال .. ال االإماراتية وح�ضب بل العربية والعاملية فمثقف 
بكل  تقراأ  اإن�ضانية  ر�ضالة  الثقافة  يجعل  �ضموه  مثل  كبري 
– حرٌب  – من وجهة نظره  اللغات وكافة االجتاهات فهي 

.. وم�ضاركة.. و�ضعادة .. واطمئنان .
وتابعت يف منطقتنا .. يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي تتاألق 
الثقافة بدعم من القيادات الر�ضيدة التي حققت البالد فيها 
قفزات نوعية يف النمو خالل �ضنوات حمدودة قيا�ضاً لدول 
اأخرى اإذ وجهت االإمكانات االقت�ضادية والب�ضرية اإىل اظهار 
رزينة  اأ�ضيلة  ثقافة  عرب   .. لها  املتح�ضر  االإن�ضاين  الوجه 
وثرية.. �ضواًء عرب ما حفظه التاريخ من تراٍث ال يزال مثار 
اإعجاب واأ�ضئلة اأو عرب مواكبة ما يجود به ع�ضرنا احلديث 
من فكر علمي متطور يتحول كثرٌي منه اإىل حالٍة واقعية ال 

غنى عنها.. كا�ضتخداماتنا اليومية التكنولوجية .
بنية  يف  امل���راأة  مب�ضاهمات  اللقاء  ه��ذا  نخ�ش  ح��ني  وذك���رت 

الثقافة يف املجتمع اخلليجي فلي�ش ذلك فقط احتفااًل بيوم 
واآثارها  امل�ضاهمات  واقع هذه  العاملي ولكن لنقراأ معاً  امل��راأة 
على املجتمع ودورها يف التطوير الذي اأ�ضبح حديث ال�ضاعة 
واملتوقع من هذه امل�ضاهمات للم�ضتقبل الذي بات مو�ضوعاً 

مهماً يتحدث به حا�ضرنا كل يوم .
امل�ضاهمات يف  امل��راأة مبعزٍل عن  ال�ضارقة مل تكن  واأك��دت يف 
من  لديها  ب��ل  االإم����ارات  يف  والثقافية  التعليمية  النه�ضة 
تهتم  م�ضاريع  تاأ�ضيي�ش  يف  الريادة  لها  حققته  ما  امل��ب��ادرات 
ليتم من  ذل���ك  ك���ان  وم���ا  امل����راأة  وت��ع��م��ل فيها  امل����راأة  بثقافة 
حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  قرينة  من  وقيادة  ومباركة  دعم  دون 
التي  القا�ضمي  حممد  بنت  جواهر  ال�ضيخة  �ضمو  ال�ضارقة 
امل����راأة وم��واه��ب��ه��ا كي  اإب���داع���ات  اأم���ام  �ضا�ضعًة  اأب��واب��ا  فتحت 
اإن�ضانية  اإىل حتقيق غايات  وفنها  وكتاباتها  بفكرها  تنطلق 
ووطنية تقوي ح�ضورها وتوؤكد على حقيقة دورها التاريخي 

واالإن�ضاين املوؤثر يف احلياة ب�ضكل كبري .
هذا  امللتقى  م��و���ض��وع  ناق�ضتا  جل�ضتان  ع��ق��دت  ذل���ك  ع��ق��ب 
العام وهو املراأة اخلليجية وم�ضاهماتها يف التنمية الثقافية 
املراأة  منها  حم��اور  عدة  تناولت  حيث  اخلليجي  املجتمع  يف 
ادراكها  ع��رب  الثقايف  احل���راك  ق��ي��ادة  يف  ودوره���ا  اخلليجية 
ملفهوم املراأة املثقفة وتطور الدور املجتمعي للمراأة العربية 
واأثر ذلك على �ضورتها يف و�ضائل االإعالم اىل جانب درا�ضة 
املراأة  اإب���داع���ات  يف  واأث��ره��ا  التكنولوجية  وال��ث��ق��اف��ة  نقدية 
الرتاث  على  احلفاظ  يف  اخلليجية  امل���راأة  دور  و  اخلليجية 

وتوثيقه و ال�ضباب وامل�ضروع الثقايف جتربة .
�ضاركت يف اجلل�ضة االأوىل كل من ال�ضيخة الدكتورة خلدية 
بنت حممد اآل خليفة من مملكة البحرين والدكتورة اآمنة 

الكلباين من  زوينة  وال��دك��ت��ورة  االأم���ارات  دول��ة  خليفة من 
�ضلطنة ُعمان وباإدارة عائ�ضة العاجل فيما �ضاركت يف اجلل�ضة 
الثانية كل من الدكتورة هند املفتاح من دولة قطر والدكتورة 
ملياء باع�ضن من اململكة العربية ال�ضعودية والدكتورة هيفاء 
من  النومان  ن��ور  واالأ���ض��ت��اذة  الكويت  دول��ة  م��ن  ال�ضنعو�ضي 
مدير دائرة احلكومة االإلكرتونية يف دولة االمارات وباإدارة 

االأ�ضتاذة �ضارة املرزوقي مديرة مكتبة ال�ضارقة.
اأديبات  راب��ط��ة  تنظمها  �ضعرية  اأُم�ضية  امللتقى  وي�ضاحب 
دول  م��ن  لل�ضيفات  واالإع��الم��ي  الثقايف  باملكتب  االإم����ارات 
تراثية  اأج����واء  يف  �ضتقام  حيث  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ش 
وت�ضارك  ال��ي��وم  م�ضاء  ال���رتاث  منطقة  يف  ال��غ��رب��ي  بالبيت 
فيها الدكتورة مها العتيبي من اململكة العربية ال�ضعودية و 
ح�ضة  واالأ�ضتاذة  ُعمان  �ضلطنة  من  البادي  ح�ضة  الدكتورة 
اآل  خلدية  ال��دك��ت��ورة  وال�ضيخة  قطر  دول���ة  م��ن  ال�����ض��وي��دي 
من  اهلل  عبد  ب�ضرى  وال�ضاعرة  البحرين  دول��ة  من  خليفة 

دولة االإمارات وتدير االأم�ضية ال�ضاعرة كلثم عبداهلل .
وتقام يوم غد اخلمي�ش اجلل�ضة الثالثة اخلتامية والتي تلقي 
الثقافة واالإبداع  امل��راأة يف جمال  ال�ضوء على بع�ش جتارب 
التاأ�ضي�ضي و  ال��دور  اأوراق عمل تركز على  االأدب��ي وتت�ضمن 
التطويري للمراأة الكويتية يف امل�ضروع الثقايف بدولة الكويت 
وتناق�ش  الكويت  دول��ة  من  العنزي  �ضعاد  الدكتورة  تقدمها 
الدكتورة ناجية اخلرجي من دولة االمارات مالمح جتربة 
املجتمع  باإتخاذ  الق�ضرية  الق�ضة  فن  يف  اخلليجية  الكتابة 
البادي من  الدكتورة ح�ضة  لها وتتناول  االماراتي منوذجا 
�ضلطنة ُعمان مو�ضوع ال�ضاعرة العمانية و تنوع االجتاهات 

ال�ضعرية وتقام يف مقر املجل�ش االأعلى ل�ضوؤون االأ�ضرة.

اجلمهور  ف��ئ��ات  جلميع  ميدانية  ج��ول��ة  ال��وط��ن��ي  ال��ع��ني  متحف  ينظم 
مار�ش  و22   15 يومي  االأ�ضيلة  االإماراتية  عاداتنا  عرب  رحلة  بعنوان 

احلايل.
وزوار  ومقيمني  مواطنني  م��ن  اجلمهور  تعريف  اإىل  اجل��ول��ة  وت��ه��دف 
بعادات وتقاليد جمتمع االإم��ارات امل�ضت�ضقاة من الرتاث والتي ال زالت 
تنب�ش باحلياة يف كل املنا�ضبات االجتماعية وتتج�ضد من خالل ممار�ضات 
منه  حر�ضا  التفا�ضيل  ب��اأدق  تطبيقها  على  املجتمع  يحر�ش  وفعاليات 
على احلفاظ عليها والتم�ضك بها كونها جزء اأ�ضيل من مكونات الهوية 

والن�ضيج املجتمعي.
املركزي  بال�ضوق  م��رورا  العني  ج��ربة  �ضوق  من  بداية  اجلولة  وتنطلق 
االأ�ضواق  وه���ي  ال��واح��ة  م�ضت�ضفى  يف  ال��ن�����ض��اء  ب�����ض��وق  وان��ت��ه��اء  ال��ق��دمي 
واملالب�ش  والبخور  واحلناء  الزينة  اأدوات  مثل  بب�ضائعها  ت�ضتهر  التي 
التقليدية التي ما زالت حتظى مبكانة معتربة يف املجتمع وت�ضتخدم يف 

خمتلف املنا�ضبات التقليدية االإماراتية.
وم�ضاهدة  وال�ضراء  البيع  عمليات  على  اجلولة  يف  امل�ضاركون  ويتعرف 

ملدينة  واحل�����ض��اري  ال��رتاث��ي  الغنى  تعك�ش  التي  االأ���ض��واق  تلك  مالمح 
ال�ضنني حيث  التاريخ املمتد الآالف  العني ويفوح من بني جنباتها عبق 
اإرث���ا طويال  اأق���دم امل���دن ال��ت��ي متتلك  تعترب مدينة ال��ع��ني واح���دة م��ن 

وممتدا من احل�ضارة االإن�ضانية.
و�ضيخترب امل�ضاركون يف اجلولة تفا�ضيل تلك االأ�ضواق القدمية بكل ما 
اأن��واع خمتلفة من  حتمله من ذكريات وما ت�ضمه من عادات وم�ضاهدة 
ال�ضناعات اليدوية مثل قر�ش الرباقع �ضنع الرباقع والتي تعد من اأهم 
املهن التي مار�ضتها الن�ضاء عرب التاريخ نظرا الأهمية الربقع الن�ضائي 
يف جمتمعنا وما كان ميثله من قيمة كبرية كجزء مهم من زينة املراأة. 
و�ضتقوم اإحدى االأمهات با�ضت�ضافة امل�ضاركني يف اجلولة والتي �ضتحكي 
الن�ضاء  وع��الق��ة  االإم�����ارات  ملجتمع  بالن�ضبة  ميثله  وم��ا  ال��ربق��ع  ق�ضة 
الوطيدة به باالإ�ضافة اإىل التعرف على مكانة فنون احلناء االإماراتية يف 
التقاليد االإماراتية بنقو�ضها وفنونها حيث �ضتقوم اإحدى االأمهات ب�ضرد 
الروايات عن كيفية اإعدادها وجتهيزها كذلك �ضت�ضمل اجلولة التعرف 

على التلي الذي يعترب الزينة الرئي�ضية ملالب�ش الن�ضاء القدمية.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: ٢016/09/08م   املودعة حتت رقم:  ٢٥9811 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب ٢01-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:1٢3311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الكتب؛  م��واد جتليد  املطبوعات؛  اأخ��رى؛  واردة يف فئات  امل��واد وغ��ري  ه��ذه  امل�ضنوعة من  واملنتجات  املقوى  وال��ورق  ال��ورق 
فرا�ضي  الفنانني؛  م��واد  منزلية؛  لغايات  اأو  القرطا�ضية  يف  امل�ضتعملة  الل�ضق  م��واد  القرطا�ضية؛  الفوتوغرافية؛  ال�ضور 
مواد  االأج��ه��زة(؛  )ع��دا  والتدري�ش  التوجيه  م��واد  االأث����اث(؛  )ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة  االآالت  التلوين؛  اأو  ال��ده��ان 
املطبوعة؛  املن�ضورات  )الرا�ضمات(؛  الكلي�ضيهات  الطباعة؛  حروف  اأخ��رى(؛  فئات  يف  ال��واردة  )غري  البال�ضتيكية  التغليف 
برامج تذكارية؛ اأدلة؛ خرائط؛ الكتب؛ املجالت؛ ال�ضور الفوتوغرافية؛ االإعالنات الكبرية؛ �ضور اأ�ضخا�ش؛ �ضور زيتية؛ 
البطاقات  والرا�ضدين؛  واالأطفال  لل�ضغار  م�ضورة  كتب  والرا�ضدين؛  واالأطفال  لل�ضغار  كتب  واملدر�ضية؛  املكتبية  اللوازم 
امل�ضورة؛ كتب التلوين؛ الكتب الهزلية؛ اأغطية للكتب؛ كتب الر�ضم؛ ورق لتعليف الكتب؛ كتب االأن�ضطة امل�ضورة؛ االأدلة؛ 
الكتالوجات؛ البطاقات؛ الدو�ضيهات؛ الرابطات؛ امللفات؛ األواح ذات م�ضابك؛ األبومات؛ اأدوات الكتابة؛ م�ضابك للورق؛ اأدوات 
البطاقات  الكتب؛  الهدايا؛ بطاقات  ق�ضائم  التهنئة؛  التقاومي؛ بطاقات  الل�ضاقات؛  الفنانني؛  الر�ضم؛ مواد  الر�ضم؛ مواد 
الربيدية؛ موؤ�ضرات للكتب؛ دفاتر املذكرات؛ مواد اللف والتغليف؛ اأقوا�ش ورقع؛ ورق الكتابة؛ مظاريف؛ مفكرات؛ بطاقات 
اأقالم  اأق��الم تلوين؛ موؤ�ضرات؛  اأق��الم ر�ضا�ش؛ علب الأق��الم احلرب واأق��الم الر�ضا�ش؛ مماحي؛  اأق��الم حرب؛  املالحظات؛ 
األوان؛ اأطقم ر�ضم؛ الطبا�ضري وال�ضبورات؛ ورق لف الهدايا؛ زينات احلفالت الورقية؛ ر�ضوم زينة تطبع بال�ضف للتطريز اأو 

االأ�ضغال اليدوية؛ اأ�ضكال مطبوعة لقم�ضان ن�ضف الكم )تي �ضريت(؛ �ضور مطبوعة؛ برامج التذكارات. 
 16  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "NOVA" باالأحرف الالتينية.  و�ضف العالمة:  
اال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

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

بتاريخ: ٢016/09/08م   املودعة حتت رقم:  ٢٥981٢ 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب ٢01-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:1٢3311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
ادوات واواين واوعية لال�ضتعمال املنزيل وللمطبخ، ام�ضاط وا�ضفنج، فرا�ضي )عدا فرا�ضي التلوين او الدهان(، مواد �ضنع الفرا�ضي، 
املباين(، اواين زجاجية واواين  امل�ضتعمل يف  اأو زجاج �ضبه م�ضغول )خالف الزجاج  ادوات للتنظيف، �ضلك جلي، زجاج غري م�ضغول 
دالء  املنزيل،  لال�ضتخدام  �ضالل  عميقة،  اطباق  ق��واري��ر،  فتاحات  ق��واري��ر،  اخ��رى،  فئات  واردة يف  واواين خزفية غري  �ضيني  خ��زف 
وبخالف  ال���ورق  م��ن  لي�ضت  ���ض��واين  للتنظيف،  قما�ش  قطع  ال�ضيني،  اخل��زف  م��ن  حلى  �ضكاكر،  �ضناديق  �ضمعدانات،  )���ض��ط��ول(، 
الفلني،  �ضدادات  فتاحات  الثلج(،  )دالء  م��ربدات  للمطبخ،  اأو  املنزيل  لال�ضتعمال  اأوعية  لالأم�ضاط،  علب  اأم�ضاط،  املوائد،  بيا�ضات 
اأوعية حلفظ وحمل اأدوات التجميل، اأواين فخارية، كوؤو�ش، كوؤو�ش واأقداح واأطباق تذكارية؛ �ضناديق الغذاء؛ اأطباق، اأطباق مائدة 
لال�ضتعمال مرة واحدة، قوارير �ضرب، �ضناديق نفايات، زجاج بالغ النقاء، اأوعية ل�ضنع املثلجات وامل�ضروبات املثلجة، مناف�ش غبار، 
اأجهزة لتربيد االأطعمة  اأوعية زهور،  اأو الزجاج،  اأو الفخار  اأواين خزفية، زجاج مطلي باملينا، متاثيل �ضغرية من اخلزف ال�ضيني 
اخلفيفة،  للوجبات  �ضناديق  عازلة،  اأواين  اأق��داح،  منزلية،  لغايات  قفافيز  مطلية،  زجاجية  اأواين  زج��اج،  اأواين  املنزلية(،  )للغايات 
القوالب الواقعة يف هذه الفئة وغري الواردة يف فئات اأخرى، اأكواب، حامالت وحلقات مناديل، اأطباق ورقية، مطاحن فلفل يدوية، 
اأطباق عميقة  اأواين فخارية،  اأباريق،  �ضكل حيوانات،  على  للنزهات، ح�ضاالت غري معدنية  �ضالل جمهزة  اأو طيب،  حمارق عطور 
علب  اأح��ذي��ة،  لبي�ضات  لالأحذية،  فرا�ضي  احل��الق��ة،  لفرا�ضي  م�ضاند  للكوي،  منا�ضب  خ��الط��ات،  وم��الح��ات،  ملح  اأوع��ي��ة  لل�ضلطة، 
واملالعق(،  وال�ضوك  ال�ضكاكني  )بخالف  مائدة  اأدوات  ال��زج��اج،  اأو  الفخار  اأو  ال�ضيني  اخل��زف  من  متاثيل  ب��ه��ارات،  اأطقم  �ضابون، 
اأ���ض��ن��ان، ح��ام��الت ع��ي��دان تنظيف االأ���ض��ن��ان، ���ض��واين لغايات منزلية، علب جتميل جم��ه��زة، م��زه��ري��ات، حتف  ���ض��اي، فرا�ضي  اأب��اري��ق 

 ٢1 الواق�عة بالفئة:    فنية من اخلزف ال�ضيني اأو الفخار اأو الزجاج. 
كتبت كلمة "NOVA" باالأحرف الالتينية. و�ضف العالمة:  

اال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم 

امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

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

بتاريخ: ٢016/09/08م   املودعة حتت رقم:  ٢٥9813 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب ٢01-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:1٢3311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
يف  ال��واردة  غري  الريا�ضية  واالأدوات  )اجلمباز(  البدنية  الريا�ضة  اأدوات  اللعب؛  واأدوات  واالألعاب  اللعب  التمائم؛ 
لالألعاب؛  كرات  الفيديو؛  األعاب  �ضاالت  اآالت  النقد؛  بقطع  تدار  والتي  االأتوماتيكية  الت�ضلية  اآالت  اأخ��رى؛  فئات 
الدمي؛ بيوت الدمي؛ اأجهزة االأرجوحات؛ االأقرا�ش الطائرة )لعب(؛ األعاب؛ اأجهزة االألعاب؛ الطائرات الورقية؛ 
كرات رخامية اأو زجاجية للعب؛ اأحاجي ال�ضور املقطوعة؛ اأقنعة )اأدوات لعب(؛ حلي للحفالت وللرق�ضات )هدايا 
للحفالت(؛ بالونات لعب؛ ورق لعب )�ضدة(؛ كرات لعب؛ األعاب م�ضنوعة من املخمل؛ لعب اخلدع العملية )األعاب 
مبتدعة(؛ دمى متحركة؛ حلقات رمي؛ م�ضارب لالألعاب؛ مركبات لعبة يتم التحكم فيها بالرميوت؛ خ�ضخي�ضات 
اأطقم �ضغرية )األعاب(؛ لعبة القناين اخل�ضبية )األعاب(؛ فرفرية  األعاب حلقية؛ مركبات �ضغرية؛  )اأدوات لعب(؛ 
اأو نحلة )األعاب(؛ دمى حم�ضوة؛ اأرجوحات؛ دمى الدببة؛ م�ضد�ضات لعب؛ اأقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج لعب؛ 
احلدائق  اأرج��وح��ات  وال�ضباحة؛  اال�ضتحمام  اأثناء  الطفو  على  ت�ضاعد  للماء  اأجنحة  الرتامبولني؛  لعب؛  متاثيل 
غيارها  وقطع  املالهي  اأرج��وح��ات  اأجهزة  املالهي؛  حدائق  اأرج��وح��ات  تركب؛  التي  االأل��ع��اب  اخلا�ش؛  الطابع  ذات 

 ولوازمها؛ دواليب الهواء؛ دواليب الهواء الكبرية التي تقام يف اأرا�ضي املعار�ش. 
 ٢8  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "NOVA" باالأحرف الالتينية.   و�ضف العالمة:  
اال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد 
امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

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

بتاريخ: ٢016/09/08م   املودعة حتت رقم:  ٢٥9814 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب ٢01-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:1٢3311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات التعليم؛ خدمات التدريب؛ ت�ضغيل ت�ضهيالت التدريب يف جمال الفنادق وال�ضيافة؛ ت�ضغيل دور احل�ضانة؛ 
والنوادي  )اجلمنازيوم(  الريا�ضية  التدريبات  �ضاالت  توفري  والثقافية؛  الريا�ضية  االأن�ضطة  الرتفيه؛  خدمات 
واإدارة  ترتيب  ال�ضباحة؛  ب��رك  ت�ضهيالت  توفري  التن�ش؛  ت�ضهيالت  توفري  اجل��ول��ف؛  مالعب  ت�ضغيل  ال�ضحية؛ 
التجارية واالجتماعات  املعار�ش  العمل وخدمات  التدريبية وور�ضات  املوؤمترات واالجتماعات واملعار�ش واجلل�ضات 
ت�ضهيالت  توفري  الكتب؛  ن�ضر  اخل��ا���ش؛  الطابع  ذات  واحل��دائ��ق  املالهي  حدائق  ت�ضغيل  واملحا�ضرات؛  الر�ضمية 
تقدمي  اال�ضتجمام؛  ت�ضهيالت  توفري  البولنغ؛  زق��اق  ت�ضهيالت  توفري  الريا�ضية؛  الت�ضهيالت  توفري  ال�ضينما؛ 
ت�ضهيالت خا�ضة بركوب اخليل و�ضباق اخليل وتدريب اخليل، وتنظيم املناف�ضات الريا�ضية ومباريات الفرو�ضية؛ 
الت�ضجيل؛  �ضتوديوهات  ت�ضهيالت  توفري  االأف��الم؛  �ضتوديوهات  خدمات  ال�ضوتي؛  الت�ضجيل  �ضتوديوهات  خدمات 
مناطق  توفري  لالأطفال؛  لعب  مناطق  والراديو؛  والفيديو  والتليفزيون  لالأفالم  الت�ضجيل  �ضتوديوهات  خدمات 
الت�ضلية؛ توفري مالعب االأطفال يف حمطات اخلدمة؛ تاأجري �ضتوديوهات الت�ضجيل؛ توفري املعلومات فيما يتعلق 

بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عامة. 
 41  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "NOVA" باالأحرف الالتينية.  و�ضف العالمة:  
اال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد 
امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

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

بتاريخ: ٢016/09/08م   املودعة حتت رقم:  ٢٥98٢8 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب ٢01-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:1٢3311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات  )�ضبا(؛  املعدنية  املياه  حمامات  خدمات  ال��زراع��ة؛  واجلمالية؛  ال�ضحية  العناية  طبية؛  خدمات 
وال�ضعر  الوجه  الطبية؛ تقدمي عالجات  املعدنية  املياه  ال�ضحية؛ خدمات حمامات  املعدنية  املياه  حمامات 
امل�ضاج  خدمات  بال�ضمع؛  اجل�ضم  �ضعر  نزع  خدمات  واليدين؛  القدمني  باأظافر  العناية  خدمات  واجل�ضم؛ 
التجميلية؛  العالجات  ال�ضالونات؛  ال�ضعر؛  ت�ضريح  خدمات  التجميل؛  �ضالونات  وخ��دم��ات  )التدليك( 
الزهور؛  تن�ضيق  اجل�ضد؛  فن  االأ�ضنان؛  طب  التغذية؛  خدمات  املكياج؛  خدمات  ال�ضحية؛  الرعاية  خدمات 
خدمات �ضيانة احلدائق؛ خدمات الب�ضتنة وزراعة احلدائق وهند�ضة امل�ضطحات االأر�ضية؛ خدمات تنظيف 

احليوانات والعناية بها؛ املعلومات واال�ضت�ضارات وامل�ضورة املتعلقة مبا ورد اأعاله.
 الواق�عة بالفئة:  44 

و�ضف العالمة:  كتبت كلمة "OLA" باالأحرف الالتينية.
اال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

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

بتاريخ: ٢016/09/٢8م   املودعة حتت رقم:  ٢60٥08 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب ٢01-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:1٢3311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الطعام وال�ضراب؛ االإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات االإقامة الفندقية؛ 
خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز االإقامة الفندقية واالإقامات االأخرى؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفري القاعات 
الفندقية ملعار�ش االأعمال واملعار�ش التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�ضرات واالجتماعات؛ توفري ت�ضهيالت )االإقامة( 
ال�ضيافة  خدمات  االجتماعات؛  قاعات  تاأجري  والعطالت؛  التجارية  واملعار�ش  واملعار�ش  واالجتماعات  املوؤمترات  الإج��راء 
)االإقامة(؛ اأجنحة ال�ضيافة )توفري االإقامة واالأطعمة وامل�ضروبات )غري الكحولية(؛ معلومات وتخطيط العطالت فيما 
املقاهي؛  خارجا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  وال�ضراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛  باالإقامة؛  يتعلق 
خدمات التعاقد على الطعام؛ التموين بالطعام وال�ضراب؛ حمالت الع�ضري؛ توفري منافذ بيع االأطعمة وامل�ضروبات املتنقلة؛ 
خدمات التزويد الطعام وال�ضراب؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي االأطعمة وامل�ضروبات من خالل �ضاحنة متنقلة؛ 
املقطورات؛  التي تقدم يف مواقف  وامل�ضروبات  باالأطعمة  التزويد  )الكرفانات(؛ خدمات  املتنقلة  املق�ضورات  ملواقف  مرافق 
التموين  خدمات  خدمة؛  حمطات  مع  ا�ضرتاحة  مناطق  االأطفال؛  ح�ضانة  دور  املقطورات؛  ملواقف  موؤقتة  مرافق  توفري 
اأي�ضا  تقدميها  يتم  اأع��اله  املذكورة  اخلدمات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  املتعلقة  واال�ضت�ضارات  املعلومات  خدمات  املتحرك؛ 

مبا�ضرة من قاعدة بيانات حا�ضوبية اأو عرب �ضبكة االت�ضاالت العاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "TALES" باللغة االإجنليزية. و�ضف العالمة:  
اال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

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

بتاريخ: ٢016/09/٢8م   املودعة حتت رقم:  ٢60٥٢٢ 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب ٢01-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:1٢3311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات االإعالن؛ خدمات وكاالت االإعالن؛ خدمات اإدارة االأعمال؛ امل�ضاعدة يف اإدارة االأعمال؛ تقييم االأعمال؛ اإدارة االأعمال 
م�ضاريع  اإدارة  املالهي؛  وحدائق  اخلا�ش  الطابع  ذات  واحلدائق  والفنادق  املطاعم  اأعمال  اإدارة  التنظيمية؛  واال�ضت�ضارات 
االأعمال؛ اإدارة اأعمال )الغري(؛ امل�ضاعدة يف االإدارة التجارية اأو ال�ضناعية؛ خدمات الت�ضويق؛ خدمات الدعاية والعالقات 
العامة؛ توفري ت�ضهيالت املكاتب، خدمات التجزئة، خدمات التجزئة املبا�ضرة، خدمات جتميع ت�ضكيلة من الب�ضائع ل�ضالح 
االآخرين حتى يتمكن الزبائن من معاينة و�ضراء هذه الب�ضائع ب�ضهولة وي�ضر؛ خدمات االإمداد للغري؛ االإدارة ال�ضناعية؛ 
تنظيم املعار�ش واالأ�ضواق التجارية لغايات جتارية اأو دعائية؛ تاأجري امل�ضاحات االإعالنية؛ تاأجري وقت لالإعالن يف و�ضائل 
االأعمال(؛  اإدارة  يف  م�ضاعدة  )باعتبارها  التعهيد  خدمات  االإع��الم؛  بو�ضائل  يتعلق  فيما  ال�ضوق  اأبحاث  خدمات  االإع��الم؛ 
الطعام  اأك�ضاك  واملكافاآت؛ توفري  ال��والء واحلوافز  برامج  ال��والء؛ خدمات  برامج  العلنية؛ خدمات  باملزادات  االأم��الك  بيع 
للحفالت  الرتويج  الفعاليات؛  ت�ضويق  والرتفيهية؛  الريا�ضية  للفعاليات  �ضتاد  يف  والتذكارات  واالمتيازات  وامل�ضروبات 
مبا  اخلدمات  هذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  املو�ضيقية؛  احلفالت  وا�ضتادات  ومدرجات  قاعات  اإدارة  املو�ضيقية؛ 

 يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عامة.   الواق�عة بالفئة:  3٥ 
لكلمة  ظ��ل��ني  و  مم��ي��ز  ب��خ��ط  "THE ENCORE" م��ك��ت��وب��ة  ال��ك��ل��م��ات  م���ن  ال��ع��الم��ة  ت��ت��ك��ون  و�ضف العالمة:  

اخللفية. يف  مميز  "ENCORE" ب�ضكل 
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

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

بتاريخ: ٢016/09/٢8م   املودعة حتت رقم:  ٢60٥٢1 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب ٢01-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:1٢3311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الطعام وال�ضراب؛ االإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات االإقامة الفندقية؛ 
خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز االإقامة الفندقية واالإقامات االأخرى؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفري القاعات 
الفندقية ملعار�ش االأعمال واملعار�ش التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�ضرات واالجتماعات؛ توفري ت�ضهيالت )االإقامة( 
ال�ضيافة  خدمات  االجتماعات؛  قاعات  تاأجري  والعطالت؛  التجارية  واملعار�ش  واملعار�ش  واالجتماعات  املوؤمترات  الإج��راء 
)االإقامة(؛ اأجنحة ال�ضيافة )توفري االإقامة واالأطعمة وامل�ضروبات )غري الكحولية( ؛ معلومات وتخطيط العطالت فيما 
املقاهي؛  خارجا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  وال�ضراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛  باالإقامة؛  يتعلق 
الطعام  التزويد  خدمات  املتنقلة؛  وامل�ضروبات  االأطعمة  بيع  منافذ  توفري  الع�ضري؛  حمالت  وال�ضراب؛  بالطعام  التموين 
ملواقف  م��راف��ق  متنقلة؛  �ضاحنة  خ��الل  م��ن  وامل�����ض��روب��ات  االأط��ع��م��ة  تقدمي  خ��دم��ات  املتنقلة؛  املطاعم  خ��دم��ات  وال�����ض��راب؛ 
توفري مرافق  املقطورات؛  تقدم يف مواقف  التي  وامل�ضروبات  باالأطعمة  التزويد  )الكرفانات(؛ خدمات  املتنقلة  املق�ضورات 
موؤقتة ملواقف املقطورات؛ دور ح�ضانة االأطفال؛ مناطق ا�ضرتاحة مع حمطات خدمة؛ خدمات التموين املتحرك؛ خدمات 
قاعدة  اأي�ضا مبا�ضرة من  يتم تقدميها  اأع��اله  املذكورة  تقدم؛ وجميع اخلدمات  ما  بكافة  املتعلقة  واال�ضت�ضارات  املعلومات 

بيانات حا�ضوبية اأو عرب �ضبكة االت�ضاالت العاملية. 
 43  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "THE ENCORE" باللغة االإجنليزية.  و�ضف العالمة:  
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة بالرقم : 90106

با�ضم : نور اآ�ضيا للتجارة العامة �ش. ذ. م. م.  

عنوانها �ش ب: 119960 - دبي – االمارات العربية املتحدة

الواق�عة بالفئة   : 3٢

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من 

انت��هاء احلم��اية يف 04  / 0٢ /  ٢017

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : ٢61640      بتاريخ: ٢016/10/19
با�ض��م جمموعة ال�ضري )�ش. ذ. م. م.(

وعنوانه: �ش ب 6647 ، دبي ، االمارات العربية املتحدة  
 – اللحوم  – خال�ضات  وال�ضيد  الدواجن  وحل��وم  واالأ�ضماك  اللحوم  الب�ضائع:  لتمييز  وذل��ك 
فواكه وخ�ضروات حمفوظة وجمففة ومطهية – هالميات )جيلى( ومربيات وفواكهة مطبوخة 

بال�ضكر – البي�ش واحلليب ومنتجات احلليب – الزيوت والدهون ال�ضاحلة لالأكل 
الواق�عة بالفئة: ٢9

و�ضف العالمة: الكلمات: هنا hana باالأحرف العربية والالتينية بنمط خط مميز . الكلمات 
باللون االأبي�ش على خلفية مربع اأزرق اللون . الكلمة هنا باالأحرف العربية مكتوبة فوق الكلمة 
ا يف كلمة  h مكتوب بطريقة مميزة ومت�ضل مع احلرف  hana باالأحرف الالتينية . حرف 

هنا.
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد، 

اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : ٢60011      بتاريخ: ٢016/9/19

با�ض��م يان�ضينغ ا�ش ان واي فالف كو.، ليمتد

بروفين�ش،  جيانغ�ضو  �ضيتي،  يانغ�ضينغ  دي�ضرتيكت،  تينغهو  رود،  دونغتينغ   18 منرب  وعنوانه: 

ال�ضني

وذلك لتمييز الب�ضائع: فوالذ �ضب ؛ و�ضالت مرفقية معدنية للموا�ضري ؛ اغلفة معدنية الآبار 

البرتول ؛ اأنابيب فوالذية ؛ �ضمامات معدنية )بخالف اأجزاء االآالت( ؛ فلكات )حلقات( معدنية 

؛ م�ضامري )خردوات( ؛ �ضاموالت معدنية ؛ اأ�ضافني ؛ م�ضامري ملولبة معدنية

الواق�عة بالفئة: 6

و�ضف العالمة: االأحرف الالتينية SNY باللون االأبي�ش على خلفية مربعات �ضوداء. وتتميز 

العالمة بوجود مربع ا�ضود م�ضتقل لكل حرف.

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد، 

اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: ٢016/10/10 املودعة حتت رقم : ٢61030  
با�ض��م �ضانغ�ضو توجنرن اوتو اك�ضي�ضوري كو.، ليمتد

جيانغ�ضو  زون،  دفلومبنت  اكونوميك  �ضانغ�ضو،  ب���ارك،  اند�ضترييال  لونغتني  نيو  وع��ن��وان��ه: 
بروفين�ش، ال�ضني    

�ضالمل  ؛  رفع  اأجهزة  ؛  ؛ م�ضاعد  التزلج(  الب�ضائع: م�ضاعد )بخالف م�ضاعد  لتمييز  وذلك 
كهربائية ؛ رافعات لل�ضاحنات ؛ رفعات لل�ضاحنات ؛ دوا�ضات قدم ملاكينات اخلياطة ؛ عدد حتمل 

باليد بخالف التي تدار يدويا ؛ مكاب�ش )اآالت لالغرا�ش ال�ضناعية( ؛ اآالت ل�ضناعة الن�ضيج . 
الواق�عة بالفئة: 7

و�ضف العالمة: الكلمات Torin Big Red Jacks باالأحرف الالتينية باللونني االأبي�ش 
بكونها  تتميز  ال���زراع  مميز.  بطريقة  مغلقة  يد  وك��ف  لالأعلى  مرفوعة  ل��زراع  ور�ضم  واالأ���ض��ود 
 RED. Torin Big Red بالكلمة  اخل��ا���ش   D االأع��ل��ى حل��رف  ال��ط��رف  م��ن  مر�ضومة 

 RED مكتوبة يف ذات ال�ضطر مع كلمة Jacks مكتوبة حتت بع�ضها البع�ش والكلمة
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد، 

اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: ٢/٢016/11 املودعة حتت رقم : ٢6٢4٥4  

با�ض��م ريل تروبيكال فوود ب�ضلوتن فنوت�ضاب

وعنوانه: او�ضدوربرويج ٥90 ، 1067 ا�ش زد ، ام�ضرتدام ، هولندا

وذلك لتمييز الب�ضائع: البرية غري الكحولية ؛ املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�ضروبات 

غري الكحولية ؛ م�ضروبات الفاكهة وع�ضري الفاكهة ؛ ال�ضراب وغريه من امل�ضتح�ضرات ل�ضنع 

امل�ضروبات.

الواق�عة بالفئة: 3٢

بطريقة  احل��رف  كتابة  م��ع  الالتينية  ب��االأح��رف   SHAKURA الكلمة  العالمة:  و�ضف 

 HIGHT CLASS الكلمات  منها  ا�ضفل  واالأ���ض��ود.  االأبي�ش  باللونني  العالمة  مميزة. 

بي�ضاء.  خلفية  على  االأ�ضود  باللون  العالمة   .ENERGY DRINK
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد، 

اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: ٢٥/٢016/10 املودعة حتت رقم : ٢619٢9  
با�ض��م �ضركة عمان للكيماويات �ش.م.م.

وعنوانه: �ش. ب. ٥4 الرمز الربيدي 113 م�ضقط، �ضلطنة عمان
م�ضتح�ضرات  )ملمعات(؛  تلميع  م�ضتح�ضرات  تلميع؛  م�ضتح�ضرات  الب�ضائع:  لتمييز  وذل��ك 

التنظيف وال�ضقل واإزالة البقع والك�ضط؛ �ضوائل لتنظيف زجاج ال�ضيارات.
الواق�عة بالفئة: 3

 SUPER SHINE new super protectant و�ضف العالمة: الكلمات: الكلمات
 new باالأحرف الالتينية. وتتميز بان الكلمات Dash Board Cum Tyre Polish
على  االأبي�ش  باللون  ال�ضكل  بي�ضاوي  هند�ضي  ر�ضم  داخل  مكتوبة   super protectant
بعه�ضما  حت��ت   SUPER SHINE الكلمتني  حتتها  ال��ع��الم��ة،  اع��ل��ى  يف  ���ض��وداء  خلفية 
 Dash Board Cum Tyre Polish بي�ضاء  خلفية  على  االأ���ض��ود  باللون  البع�ش 

مكتوبة باللون االأبي�ش يف م�ضتطيل ا�ضود ا�ضفل العالمة.
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد، 

اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : ٢٥9604      بتاريخ: ٢016/9/7
با�ض��م بياليا بتيكا تريدينغ هاو�ش �ضي جيه ا�ش �ضي 

وعنوانه: 14، يل. ماكارينكو؛ 308013 بيلجورد ؛ رو�ضيا 
وذلك لتمييز الب�ضائع حلوم دواجن غري حية ؛ زالل بي�ش؛ مركزات املرق ؛ هالم حلوم ؛ جلي 
؛ �ضجق ؛ عجينة �ضجق ؛ حل��وم معلبة  ؛ ده��ون �ضاحلة لالآكل  )ه��الم( للطعام ؛ �ضفار بي�ش 
ال�ضوربة  الكبد ؛ بي�ش م�ضحوق ؛ �ضوربات ؛ م�ضتح�ضرات الإع��داد  الكبد ؛ حلم  ؛ عجينة حلم 

م�ضتح�ضرات �ضوربة اخل�ضروات ؛ البي�ش..  
الواق�عة بالفئة: ٢9

و�ضف العالمة: الكلمات  باالأحرف الرو�ضية ور�ضم لدجاجة على خلفية ر�ضم هند�ضي م�ضتطيل 
باللون االأحمر وفوقه م�ضتطيل اآخر باللون الذهبي وو�ضط امل�ضتطيل ر�ضم بي�ضاوي داخله ر�ضم 

لدجاجة باللون االأبي�ش .
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد، 

اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 
بطلب لتجديد ت�ضجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 97٢34
با�ضم : بن �ضبيب وم�ضاركوه )بي ا�ش ايه( �ش.ذ.م.م.

– االمارات  دب��ي  ���ش ب ٢6٢   - العاملي  امل���ايل  دب��ي  م��رك��ز  عنوانها 
العربية املتحدة

الواق�عة بالفئة   : 4٥
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من 

انت��هاء احلم��اية يف: ٢017/7/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة بالرقم : 93673

با�ضم : ت�ضاينا توباكو انهوي اند�ضرتيال كوربوري�ضن 

عنوانها رقم 13٥ ، �ضارع و�ضي ، مدينة و�ضي ، حمافظة انهوي ، ال�ضني 

الواق�عة بالفئة   : 34

من  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

انت��هاء احلم��اية يف: ٢٥/٢017/4

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : ٢63474   بتاريخ: ٢016/11/17

با�ض��م توين �ضيت – �ضيمونا باربريي ا�ش. بي. ايه.

وعنوانه: ٢1 فيا ديال �ضيميكا، 4101٢ كاربي )مودينا( ايطاليا

وذلك لتمييز الب�ضائع: اجللد الطبيعى واجللد املقلد؛ حقائب يد؛ حقائب ظهر؛ �ضناديق ثياب 

)حقائب �ضفرية(؛ حقائب �ضفرية؛ علب مفاتيح؛ حمافظ جيب؛ حمافظ نقود؛ حقائب �ضغرية 

مل�ضتح�ضرات التجميل )غري جمهزة(؛ مظالت.

 الواق�عة بالفئة: 18

ر�ضم لقلب  الالتينية وحتتها  باالأحرف    U&B TWINSET الكلمات   العالمة:  و�ضف 

داخله احلرفان U & B باالأحرف الالتينية. العالمة باللونني االأبي�ش واالأ�ضود

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد، 

اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�ضجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 97٢33

با�ضم : بن �ضبيب وم�ضاركوه )بي ا�ش ايه( �ش.ذ.م.م.

– االمارات  دب��ي  ���ش ب ٢6٢   - العاملي  امل���ايل  دب��ي  م��رك��ز  عنوانها 

العربية املتحدة

الواق�عة بالفئة   : 4٥

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من 

انت��هاء احلم��اية يف: ٢017/7/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة بالرقم : 90709

با�ضم : ت�ضاينا توباكو انهوي اند�ضرتيال كوربوري�ضن 

عنوانها رقم 13٥ ، �ضارع و�ضي ، مدينة و�ضي ، حمافظة انهوي ، ال�ضني 

الواق�عة بالفئة   : 34

من  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

انت��هاء احلم��اية يف: 19/٢/٢017

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: ٢016/10/9 املودعة حتت رقم : ٢609٥0  
با�ض��م:  م�ضنع حلوم خزان

وعنوانه: �ش ب 6633٥ ، ال�ضارقة ، االمارات العربية املتحدة
 – – م�ضتخرجات اللحوم  وذلك لتمييز الب�ضائع: اللحوم واالأ�ضماك والدواجن وحيوانات وطيور ال�ضيد 
الفواكه واخل�ضروات املحفوظة املجففة واملطهية – جيلى ، املربى ، الفواكهة املطبوخة بال�ضكر – البي�ش 

واللن احلليب وغري ذلك من منتجات االألبان – الزيوت واالأدهان ال�ضاحلة لالأكل.  
الواق�عة بالفئة: ٢9

مل��ي��زان مم��ي��ز ال�ضكل ويتو�ضط  ب��ال��ل��ون��ني االب��ي�����ش واالأ����ض���ود داخ��ل��ه ر���ض��م  ال��ع��الم��ة: ر���ض��م هند�ضي  و���ض��ف 
 PRIME CUT CATERINGالكلمات مكتوب  امل��ي��زان  حتت  ابي�ش.  افقي  خط  امل��ي��زان  قاعدة 
االأبي�ش  ب��ال��ل��ون��ني  ال��الت��ي��ن��ي��ة  ب����االأح����رف   PERFECTION FROM THE CORE
 CATERING الكلمات  منها  اال�ضفل  ال�ضطر  ويف  �ضطر  يف   PRIME CUT الكلمات   . واالأ�ضود 

ا�ضغر.  خط  بحجم   PERFECTION FROM THE CORE
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : ٢63476   بتاريخ: ٢016/11/17

با�ض��م توين �ضيت – �ضيمونا باربريي ا�ش. بي. ايه.

وعنوانه: ٢1 فيا ديال �ضيميكا، 4101٢ كاربي )مودينا( ايطاليا

وذلك لتمييز الب�ضائع: اجللد الطبيعى واجللد املقلد؛ حقائب يد؛ حقائب ظهر؛ �ضناديق ثياب 

)حقائب �ضفرية(؛ حقائب �ضفرية؛ علب مفاتيح؛ حمافظ جيب؛ حمافظ نقود؛ حقائب �ضغرية 

مل�ضتح�ضرات التجميل )غري جمهزة(؛ مظالت.

الواق�عة بالفئة: 18

ر�ضم لقلب  الالتينية وحتتها  باالأحرف    U&B TWINSET الكلمات   العالمة:  و�ضف 

داخله احلرفان U & B باالأحرف الالتينية. العالمة باللونني االأبي�ش واالأ�ضود

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد، 

اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: ٢016/11/17 املودعة حتت رقم : ٢63477  
با�ض��م توين �ضيت – �ضيمونا باربريي ا�ش. بي. ايه.

وعنوانه: ٢1 فيا ديال �ضيميكا، 4101٢ كاربي )مودينا( ايطاليا
وذلك لتمييز الب�ضائع: مالب�ش؛ تنانري؛ بناطيل؛ قم�ضان؛ قم�ضان �ضوفية )مالب�ش(؛ قم�ضان للريا�ضة؛ 
)ع��ب��اءات(؛ معاطف؛ معاطف خارجية؛  الُبْن�ش  ف�ضاتني؛  ع��ب��اءات؛  ب��ذالت؛  ���ض��دارات؛  ك��م؛  ن�ضف  قم�ضان 
جاكيتات )مالب�ش(؛ معاطف خفيفة؛ معاطف خارجية؛ معاطف من الفرو؛ جوارب طويلة؛ جوارب ق�ضرية؛ 
قبعات؛  اأغطية للراأ�ش؛ لفاعات؛ قفازات )مالب�ش(؛ ربطات عنق؛ اأثواب �ضباحة؛ اأحزمة )مالب�ش(؛  اأحذية؛ 
اأحذية لل�ضاطئ؛ �ضبا�ضب؛ اأحذية للريا�ضة البدنية؛ اأرواب ا�ضتحمام؛ اأثواب �ضيقة؛ مالب�ش داخلية؛ مالب�ش 

حمبوكة. 
الواق�عة بالفئة: ٢٥

بان  العالمة  وتتمز  الالتينية.  ب��االأح��رف   MY TWIN TWINSET الكلمات   العالمة:  و�ضف 
االأبي�ش وبحواف  باللون   MY الكلمة  االأول  ال�ضطر  البع�ش بحيث يوجد يف  الكلمات مكتوبة فوق بيعها 

باللون االأ�ضود، تليها الكلمة TWIN ، باللون االأ�ضود واخرياً الكلمة TWINSET باللون االأ�ضود.  
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�ضجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 887٥4

با�ضم : و�ضفي حممود طاهر

عنوانها بريوت- كورني�ش املزرعة – �ضارع نظرية جنبالط- الطابق 

الثاين- بريوت

الواق�عة بالفئة   : 14

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من 

انت��هاء احلم��اية يف ٢0  / 1٢ /  ٢016

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: ٢016/9/4 املودعة حتت رقم : ٢٥94٢3  
با�ض��م:  بي. تي. اندوفود �ضوك�ضي�ش ماكمور تي. بي. كيه. 

وعنوانه: �ضودرمان بالزا - اإندوفود تاور الطابق ٢7، جيه ال جيند. �ضودرمان كاف 76-78، جاكارتا �ضيالتان 
– اأندوني�ضيا

للطعام؛  )امل��ل��ت(  املنبت  ال�ضعري  خال�ضة  )امل��ل��ت(؛  املنبت  ال�ضعري  م��ن  ب�ضكويت  الب�ضائع:  لتمييز  وذل��ك 
م�ضروبات اأ�ضا�ضها ال�ضوكوالتة؛ م�ضروبات اأ�ضا�ضها الكاكاو؛ م�ضروبات اأ�ضا�ضها القهوة؛ الب�ضكويت؛ ب�ضكويت 
والفطائر  والكعك  البهارات؛  القهوة؛  حبوب(؛  )منتجات  رقائق  احلبوب؛  م�ضتح�ضرات  اخلبز؛  بالزبدة؛ 
)�ضل�ضة(؛  كت�ضاب  )ح��ل��وي��ات(؛  فواكه  )جلي(  هالميات  ه�ش؛  رقيق  ب�ضكويت  ال���ذرة؛  دقيق  واحل��ل��وي��ات؛ 
�ضل�ضات )حارة(؛ معكرونة؛ مرزبانية؛ مايونيز؛ م�ضرتدة؛ نودلز )معكرونة رقيقة(؛ قر�ضلة )بق�ضماط(؛ 

�ضل�ضات )توابل(؛ �ضل�ضة ال�ضويا؛ ال�ضاي؛ �ضل�ضة الطماطم؛ �ضعريية )نودلز(؛ طحني قمح 
الواق�عة بالفئة: 30

و�ضف العالمة : ال الكلمات POP MIE بوب مى باللغتني العربية والالتينية . بطريقة كتابة مميزة . 
بالعربية الكلمة  منها  وا�ضفل  البع�ش  بع�ضها  فوق  مكتوبة   POP MIE

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: ٢016/11/17 املودعة حتت رقم : ٢6347٥  
با�ض��م توين �ضيت – �ضيمونا باربريي ا�ش. بي. ايه.

وعنوانه: ٢1 فيا ديال �ضيميكا، 4101٢ كاربي )مودينا( ايطاليا
وذلك لتمييز الب�ضائع: مالب�ش؛ تنانري؛ بناطيل؛ قم�ضان؛ قم�ضان �ضوفية )مالب�ش(؛ قم�ضان 
للريا�ضة؛ قم�ضان ن�ضف كم؛ �ضدارات؛ بذالت؛ عباءات؛ ف�ضاتني؛ الُبْن�ش )عباءات(؛ معاطف؛ 
معاطف خارجية؛ جاكيتات )مالب�ش(؛ معاطف خفيفة؛ معاطف خارجية؛ معاطف من الفرو؛ 
للراأ�ش؛ لفاعات؛ قفازات )مالب�ش(؛ ربطات  اأغطية  جوارب طويلة؛ جوارب ق�ضرية؛ قبعات؛  
للريا�ضة  اأحذية  �ضبا�ضب؛  لل�ضاطئ؛  اأحذية  اأحذية؛  اأحزمة )مالب�ش(؛   �ضباحة؛  اأث��واب  عنق؛ 

البدنية؛ اأرواب ا�ضتحمام؛ اأثواب �ضيقة؛ مالب�ش داخلية؛ مالب�ش حمبوكة. 
الواق�عة بالفئة: ٢٥

ر�ضم لقلب  الالتينية وحتتها  باالأحرف    U&B TWINSET الكلمات   العالمة:  و�ضف 
داخله احلرفان U & B باالأحرف الالتينية. العالمة باللونني االأبي�ش واالأ�ضود

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد، 
اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: ٢016/9/4 املودعة حتت رقم : ٢٥94٢٥  
با�ض��م:  بي. تي. اندوفود �ضوك�ضي�ش ماكمور تي. بي. كيه. وعنوانه: �ضودرمان بالزا - اإندوفود تاور الطابق 

٢7، جيه ال جيند.�ضودرمان كاف 76-78، جاكارتا �ضيالتان – اأندوني�ضيا
للطعام؛  )امل��ل��ت(  املنبت  ال�ضعري  خال�ضة  )امل��ل��ت(؛  املنبت  ال�ضعري  م��ن  ب�ضكويت  الب�ضائع:  لتمييز  وذل��ك 
م�ضروبات اأ�ضا�ضها ال�ضوكوالتة؛ م�ضروبات اأ�ضا�ضها الكاكاو؛ م�ضروبات اأ�ضا�ضها القهوة؛ الب�ضكويت؛ ب�ضكويت 
والفطائر  والكعك  البهارات؛  القهوة؛  حبوب(؛  )منتجات  رقائق  احلبوب؛  م�ضتح�ضرات  اخلبز؛  بالزبدة؛ 
)�ضل�ضة(؛  كت�ضاب  )ح��ل��وي��ات(؛  فواكه  )جلي(  هالميات  ه�ش؛  رقيق  ب�ضكويت  ال���ذرة؛  دقيق  واحل��ل��وي��ات؛ 
�ضل�ضات )حارة(؛ معكرونة؛ مرزبانية؛ مايونيز؛ م�ضرتدة؛ نودلز )معكرونة رقيقة(؛ قر�ضلة )بق�ضماط(؛ 

�ضل�ضات )توابل(؛ �ضل�ضة ال�ضويا؛ ال�ضاي؛ �ضل�ضة الطماطم؛ �ضعريية )نودلز(؛ طحني قمح 
الواق�عة بالفئة: 30

و�ضف العالمة : الكلمات sarimi �ضارميي باللغتني العربية والالتينية ور�ضم كاراكتريى لرجل يتو�ضط 
ر�ضم هند�ضى ا�ضبه بالقو�ش وو�ضط القو�ش الكلمات sarimi �ضارميي.

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /                    
ماير – روميان اند بارتنريز 

 DIVABEAUTY DIVA TO BE :بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم :  ٢٥٢٥14   بتاريخ :  ٢4 /  04 /  ٢016
با�ض��م:   تناغم للتجارة عامة �ش.ذ.م.م

وعنوانه: بور�ضعيد، مكتب رقم ام ٢-13 ديره، دبي، االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
م�ضتح�ضرات التجميل، املدرجة يف الفئة رقم 3

الواق�عة بالفئة: 3 
اال�ضود  باللون  " تتاألف من كلمة مكتوبة   DIVABEAUTY " التجارية  العالمة  العالمة:  و�ضف 
مكتوبة  "DIVA TO BE" وه��ي  ع��ب��ارة  حتتها  وي��وج��د  الكبرية،  الالتينية  ب��االأح��رف  مكتوبة  وه��ي 
باالأحرف الالتينية ال�ضغرية با�ضتثناء اأول حرف من كلمة DIVA ويوجد  فوق العالمة التجارية �ضعار 
ال�ضركة باللونني الذهبي و االأ�ضود والذي هو عبارة عن راأ�ش فتاة لها �ضعر م�ضرح بطريقة معينة ويوجد على 

�ضعرها ورده �ضوداء اللون كما هو مو�ضح بال�ضكل. 
اال�ض��رتاطات:  ال يوجد

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: ٢016/10/31 املودعة حتت رقم : ٢6٢340  
با�ض��م ا�ضالم يو�ضف �ضعيد يو�ضف ن�ضر اهلل

وعنوانه: مكتب 40٢، ملك عبد اهلل يو�ضف ، ديرة ، دبي؛ االمارات العربية املتحدة
اأدوات جتعيد  اأدوات؛ مكاوي �ضعر؛  وذلك لتمييز الب�ضائع: مق�ضات �ضعر اللحى؛ علب ماكينات احلالقة؛ 
وغري  كهربائية  اأدوات  امليتة؛  الب�ضرة  مالقط  امليتة؛  الب�ضرة  قرا�ضات  ال�ضعر؛  لتجعيد  مالقط  الرمو�ش؛ 
كهربائية الزالة ال�ضعر؛ ما�ش الزَجاج )اأجزاء من عدد يدوية(؛ مثاقب؛ ابر نق�ش؛ مق�ضاب الرمو�ش؛ مبارد 
للمالب�ش؛  كهربائية(  )غ��ري  مكاوي  ن��ار؛  مكاوي  كهربائية(؛  غري  اأو  )كهربائية  اأظافر  ملمعات  )ع��دد(؛ 
لتجعيد  كهربائية  غري  يدوية  اأدوات  كهربائية(؛  غري  اأو  )كهربائية  ال�ضخ�ضي  لالإ�ضتعمال  �ضعر  مق�ضات 
ال�ضعر؛ مالقط الإزالة ال�ضعر؛ عدد يدوية تدار باليد؛ اأطقم العناية باأظافر اليدين؛ اأطقم كهربائية للعناية 
غري  اأو  )كهربائية  اأظافر  مقلمات  كهربائية(؛  غري  اأو  )كهربائية  االأظافر  تلميع  اأدوات  اليدين؛  باأظافر 
كهربائية(؛ مبارد اأظافر؛ مبارد كهربائية لالأظافر؛ مبارد اإبرية؛ م�ضلكات اخليوط يف االإبر؛ اأطقم العناية 
باأظافر القدمني؛ اأجهزة ثقب االأزن؛ �ضكاكني للتقليم؛ مق�ضات للتقليم؛ مقرا�ضات للتقليم؛ اأم�ضاط )عدد 
�ضفرات ماكينات احلالقة؛ علب ما كينات احلالقة؛ م�ضاحز جلدية  يدوية(؛ مبارد خ�ضب )عدد يدوية(؛ 
لالأموا�ش؛ مكنيات حالقة كهربائية اأو غري كهربائية؛ علب اأدوات احلالقة؛ �ضفرات ق�ش؛ جمزات )عدد 

يدوية(؛ مق�ضات؛ اأواين ف�ضية )�ضكاكني و�ضوك ومالعق(.
الواق�عة بالفئة: 8

و�ضف العالمة: الكلمة ملي�ضة MELSYA باالأحرف العربية والالتينية ال�ضغرية ور�ضم جانبي لراأ�ش 
امراأة باللونني االأبي�ش واالأ�ضود . 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�ضجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 887٥٥

با�ضم : و�ضفي حممود طاهر

الطابق  جنبالط-  نظرية  – �ضارع  امل��زرع��ة  كورني�ش  ب��ريوت-  عنوانها 

الثاين- بريوت

الواق�عة بالفئة   : 14

من  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

انت��هاء احلم��اية يف ٢0  / 1٢ /  ٢016

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مار�س 2017 العدد 11964

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01118/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/06900/2016  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �ضده : االكرتو  فالك�ش االكرتو ميكانيكال - �ش ذ م م 
جمهول حمل االقامة   

 حيث تقدم طالب التنفيذ : �ضركة دانية لالدارة واال�ضت�ضارات العقارية -ذ م م
ال�ضادر ل�ضاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�ضي باالتي:

1- ان املدعي عليه مل يقم ب�ضداد االجرة للعني مو�ضوع الق�ضية 
٢- ان املدعي عليه قد حرر �ضيكات قيمة ايجارية للعني وارجتعت لعدم وجود 
رقم  ال�ضيكني  قيمة  دره���م  ال��ف  �ضتون  ب�����ض��داد  عليها  امل��دع��ي  ال���زام  ل��ذا  ر�ضيد 
لغاية   ٢01٥/4/1٥ ال��ف��رتة   ع��ن  امل�ضرق  بنك  على  امل�ضحوبني   00001/0000٢

  ٢016/10/14
3- الزام املدعي عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى. 

من  ي��وم  ع�ضر  خم�ضة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�ضر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �ضوف يتم اتخاذ 

االجراءات القانونية املنا�ضب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01211/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/08525/2016  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �ضده : �ضركة رو�ضامي�ضتيكا للتجارة العامة - �ش ذ م م 
واميانويل اونيديكا�ضي اونوراه -   جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : ال�ضويب للعقارات - �ش ذ م م   

 ال�ضادر ل�ضاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�ضي باالتي:
1- بالزام ال�ضركة املدعي عليها بان توؤدي لل�ضركة املدعية مبلغ )٢1000 درهم( بدل 
ايجار عن املدة من ٢016/4/1 وحتى ٢016/10/30 وما ي�ضتجد منه اعتبارا من هذا 
اإمتام  او حتى  الطرفني  باتفاق  الفعلي  االخ��الء  تاريخ حتقق  االخ��ري وحتى  التاريخ 
تنفيذ هذا احلكم باالإخالء ، اميها اقرب مع الزام ال�ضركة املدعي عليها بتقدمي براءة 

ذمة من قيمة ا�ضتهالك املياه والكهرباء 
املدعية مبلغ 3000 درهم غرامة  لل�ضركة  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها  ال�ضركة  بالزام   -٢

ارجتاع ال�ضيكات املبينة باالأوراق. 
3- الزام املدعي عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى. 

تاريخ  من  ي��وم  ع�ضر  خم�ضة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
الن�ضر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �ضوف يتم اتخاذ االجراءات 

القانونية املنا�ضب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01228/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/08501/2016  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �ضده: اي ال اف الكهروميكانيكية - �ش ذ م م 
وفاخره نيازى حممد بخت - جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ :  ال�ضويب للعقارات - �ش ذ م م    
ال�ضادر ل�ضاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�ضي باالتي:

1- الزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�ضليمها خالية للمدعية
ايجارية  للمدعية كقيمة  دره��م  وق��دره 17699  ب�ضداد مبلغ  املدعي عليها  ال��زام   -٢
للفرتة من ٢016/٥/1 حتى ٢016/10/30 - الزام املدعي عليها ما ي�ضتجد من قيمة 
ايجارية حتى تاريخ االخالء الفعلي - الزام املدعي عليها بت�ضليم املدعية براءة ذمة 

من هيئة كهرباء ومياه دبي. 
3- الزام املدعي عليها ب�ضداد مبلغ ٢000 درهم غرامة �ضيكات مرتده

4- الزام املدعي عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى. 
تاريخ  يوم من  بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�ضة ع�ضر  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
الن�ضر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �ضوف يتم اتخاذ االجراءات 

القانونية املنا�ضب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/01364/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : �ضبيد فيجن للتجارة العامة - �ش ذ م م 
مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �ضبيب العقارية - بن �ضبيب العقارية - �ضابقا   

قد اأقام �ضدكم الدعوى 0٢/01364/٢017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - وما ي�ضتجد من ايجار حتى االخالء التام 

للفرتة من ٢016/1٢/14 وحتى ٢017/٢/9 فرت�ضد  للماجور  االج��رة  �ضداد  املدعي عليها ميتنعا عن  ان   - اإخ��الء عقار 
بذمتهما مبلغ )18.740 درهم( وميتنعا عن �ضداده رغم اخطارهما بال�ضداد او االخالء يف ٢017/1/٢٢ عن طريق الن�ضر 

للفرتة من ٢016/1٢/14 وحتى  ايجارية  كقيمة  درهم  مبلغ )18.740(  عليهما  املدعي  ذمة  تر�ضد  انه   - مالية  مطالبة 
٢017/٢/9 ورغم اخطارهما يف ٢017/1/٢٢ عن طريق الن�ضر ميتنعا عن ال�ضداد 

والثاين  دره��م  بقيمة 30.000  بتاريخ ٢016/6/1٥   3 رقم  االول  ال�ضيكني  لهما  املدعي عليهما حرر  ان   - مطالبة مالية  
رقم 1 بتاريخ ٢016/9/1٥ بقيمة 30.000 درهم جمموعهم )60.000 درهم(  كقيمة ايجارية وتبني عد وجود ر�ضيد لهما 

وميتنعا عن �ضداد مقابلهم 
مطالبة مالية - ان العقد ت�ضمن الن�ش على غرامة ارتداد كل �ضيك مبلغ ٢٥00 وقد ارتد عدد )٢( �ضيك دون �ضرف ح�ضب 
)ال�ضرط اخلا�ش والبارز بظهر العقد( لل�ضيكني رقمي )3و 1( مببلغ ٥000 درهم واي�ضا مبلغ ٢000 درهم يف حال فتح بالغ 

وقد مت فتح بالغ رقم )108٥٥/٢016( 
 مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بغرامة رفع دعوى ايجارية 3000 درهم )ح�ضب ال�ضرط اخلا�ش البارز يف ظهر العقد(
مطالبة مالية - ان العقد ت�ضمن الن�ش )ال�ضرط اخلا�ش والبارز يف ظهر العقد( على غرامة ٥00 درهم عن كل يوم لعدم 
تقدم املدعي عليهما لتجديد العقد عند انتهائه وان العقد قد انتهي يف ٢016/1٢/14 عن �ضهر واحد مببلغ )1٥000 درهم( 

وما ي�ضتجد حتى االخالء التام وحيث ان املدعي عليهما مل يقوما بتجديده رغم اخطارهما ٢٢/٢017/1 
املاأجور من تلك  الكهرباء واملياه والبد من تطهري  ا�ضتهالك  امللزم بقيمة  امل�ضتاجر هو  ان  بت�ضليم م�ضتندات -  الزام 
االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به. والزامها بدفع ما ت�ضدده املدعية عنه عند االخالء التام لهيئة كهرباء ومياه دبي

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�ضائية اعالنكم بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة يوم االثنني املوافق ٢017/3/13  ال�ضاعة 3.00م امام اللجنة 
الق�ضائية )اللجنة ال�ضاد�ضة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ش املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر 
اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم  بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�ضر . فاأنت مكلف باحل�ضور 

من دفاع وم�ضتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/01240/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : زين لتكنولوجيا املعلومات - �ش ذ م م
مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �ضبيب العقارية - بن �ضبيب العقارية - �ضابقا   

قد اأقام �ضدكم الدعوى 0٢/01٢40/٢017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - وما ي�ضتجد من ايجار حتى االخالء التام 

 ٢017/٢/1 وحتى   ٢016/11/14 من  للفرتة  للماجور  االج��رة  �ضداد  عن  متتنع  عليها  املدعي  ان   - عقار  اإخ��الء 
فرت�ضد بذمتها مبلغ )11.947 درهم( ومتتنع عن �ضداده رغم اخطارها بال�ضداد او االخالء يف ٢017/1/11 عن 

طريق الن�ضر 
مطالبة مالية - انه تر�ضد ذمة املدعي عليها مبلغ )11.947( درهم كقيمة ايجارية للفرتة من ٢016/11/14 وحتى 

٢017/٢/1 ورغم اخطارها يف ٢017/1/11 عن طريق الن�ضر متتنع عن ال�ضداد 
كقيمة  دره��م   13.800 ٢016/8/1٥ مببلغ  بتاريخ   ٥747٥٢ رقم  �ضيك  لها  عليها حرر  املدعي  ان   - مالية  مطالبة 

ايجارية وتبني عدم وجود ر�ضيد له ومتتنع عن �ضداد مقابلة
مطالبة مالية - ان العقد ت�ضمن الن�ش على غرامة ارت��داد كل �ضيك  مبلغ ٢٥00 درهم وقد ارتد عدد )واحد( 
�ضيك دون �ضرف )ح�ضب ال�ضرط اخلا�ش يف اعلى العقد وبظهر العقد( واي�ضا مبلغ ٢000 درهم يف حال فتح بالغ 

وقد مت فتح بالغ رقم )16٥0٢/٢016( 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بغرامة رفع الدعوى ايجارية 3000 درهم )ح�ضب ال�ضرط اخلا�ش البارز يف 

اعلى العقد وبظهر العقد(. 
املاأجور  تطهري  والب��د من  واملياه  الكهرباء  ا�ضتهالك  بقيمة  امللزم  هو  امل�ضتاجر  ان   - م�ضتندات  بت�ضليم  ال��زام 
من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به. والزامها بدفع ما ت�ضدده املدعية عنه عند االخالء التام لهيئة 

كهرباء ومياه دبي
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�ضائية اعالنكم بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة يوم االثنني املوافق ٢017/3/13  ال�ضاعة 3.00م امام 
لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ش  االإبتدائية  بالدائرة  ال�ضاد�ضة(  )اللجنة  الق�ضائية  اللجنة 
الدعوى ، وقد اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�ضر . فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
    اإعادة  اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/01359/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه :  نظرة االبداع للديكور - �ش ذ م م وداين انطوان الزغبي  

مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �ضبيب العقارية - بن �ضبيب العقارية �ضابقا   
قد اأقام �ضدكم الدعوى 0٢/013٥9/٢017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - وما ي�ضتجد من ايجار حتى االخالء التام 
اخالء عقار - ان املدعي عليها ميتنعا عن �ضداد االجرة للماجور للفرتة من ٢016/11/30 وحتى 9/٢/٢017 
او االخ��الء يف ٢٢/٢017/1  بال�ضداد  فرت�ضد بذمتهما مبلغ 8.٥01 درهم وميتنعا عن �ضداده رغم اخطارهما 

عن طريق الن�ضر 
مطالبة مالية- انه تر�ضد بذمة املدعي عليها مبلغ )8.٥01 درهم ( كقيمة ايجارية للفرتة من ٢016/11/30 

وحتى ٢017/٢/9 ورغم اخطارهما يف ٢017/1/٢٢ عن طريق الن�ضر ميتنعا  عن ال�ضداد
مطالبة مالية - ان املدعي عليهما حرر لهما ال�ضيكني االول  رقم 109 بتاريخ ٢016/7/30 بقيمة 11.000 درهم 
والثاين رقم 110 بتاريخ ٢016/10/30 بقيمة 11.000 درهم جمموعهم )٢٢.000 درهم( كقيمة ايجارية وتبني 

عدم وجود ر�ضيد لهما وميتنعا عن �ضداد مقابلهم. 
مطالبة مالية - ان العقد ت�ضمن الن�ش على غرامة ارتداد كل �ضيك مبلغ )٢٥00 درهم( وقد ارتد عدد )٢( 
�ضيك دون �ضرف ح�ضب )ال�ضرط رقم 8 بظهر العقد( لل�ضيكني رقمي )110.109( مببلغ )٥000 درهم( واي�ضا 

مبلغ ٢000 درهم يف حال فتح بالغ وقد مت فتح بالغ رقم )٢016/1٥364(
الزام بت�ضليم م�ضتندات - ان امل�ضتاجر هو امللزم بقيمة ا�ضتهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهري املاأجور من تلك 
 االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به. والزامها بدفع ما ت�ضدده املدعية عنها عند االخالء التام لهيئة كهرباء ومياه دبي

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 
ال�ضاعة  املوافق ٢017/3/1٥   بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة يوم االربعاء   اإع��ادة اعالنكم  الق�ضائية  اللجنة  وقررت 
املنازعات  ف�ش  مركز  مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  اخلام�ضة(  )اللجنة  الق�ضائية  اللجنة  ام��ام  3.00م 
ت��اري��خ الن�ضر . ف��اأن��ت مكلف  اي��ام م��ن  اأم��ر بتق�ضري م��دة امل�ضافة اىل ثالثة  ال��دع��وى ، وق��د  االإي��ج��اري��ة لنظر 

باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
    اإعادة  اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/01350/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : �ضتار الكهروميكانيكي - �ش ذ م م 

مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �ضبيب العقارية - بن �ضبيب العقارية �ضابقا   
قد اأقام �ضدكم الدعوى 0٢/013٥0/٢017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - وما ي�ضتجد من ايجار حتى االخالء التام 
اخالء عقار - ان املدعي عليها متتنع عن �ضداد االجرة للماجور للفرتة من ٢016/1٢/14 وحتى 9/٢/٢017 
االخ��الء يف ٢٢/٢017/1  او  بال�ضداد  اخطارها  �ضداده رغم  درهم ومتتنع عن   4.68٥ بذمتهما مبلغ  فرت�ضد 

عن طريق الن�ضر
مطالبة مالية- انه تر�ضد بذمة املدعي عليها مبلغ )4.68٥ درهم ( كقيمة ايجارية للفرتة من 14/٢016/1٢ 

وحتى ٢017/٢/9 ورغم اخطارها يف ٢017/1/٢٢ عن طريق الن�ضر متتنع عن ال�ضداد
مطالبة مالية - الزام املدعي عليها بغرامة رفع دعوى ايجارية 3000 درهم )ح�ضب ال�ضرط اخلا�ش والبارز 

يف ظهر العقد(
مطالبة مالية - ان العقد ت�ضمن الن�ش )ال�ضرط اخلا�ش والبارز يف ظهر العقد( على غرامة ٥00 درهم عن 
كل يوم لعدم تقدم املدعي عليها لتجديد العقد عند انتهائة وان العقد قد انتهي يف ٢016/1٢/14 عن �ضهر  
واحد مببلغ )1٥000 دره��م( وما ي�ضتجد حتى االخ��الء التام وحيث ان املدعي عليها مل تقم بتجديده رغم 

اخطارها ٢٢/٢017/1 
املاأجور  واملياه والبد من تطهري  الكهرباء  ا�ضتهالك  امللزم بقيمة  امل�ضتاجر هو  ان   - بت�ضليم م�ضتندات  ال��زام 
من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به. والزامها بدفع ما ت�ضدده املدعية عنها عند االخالء التام لهيئة 

كهرباء ومياه دبي
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�ضائية اإعادة اعالنكم بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة يوم االربعاء  املوافق ٢017/3/1٥  ال�ضاعة 
املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ش  االإبتدائية  بالدائرة  )اللجنة اخلام�ضة(  الق�ضائية  اللجنة  امام  3.00م 
فاأنت مكلف   . الن�ضر  تاريخ  اي��ام من  اىل ثالثة  امل�ضافة  بتق�ضري مدة  اأم��ر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية 

باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2015/1324  جتاري كلي
                               �ىل �ملدعي عليه /1 - �صركة كو�درو�ض �لعاملية للتجارة �لعامة- �ض ذ م م 

جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / خالد حممود حمبي باقر زينيل -  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  ..... �حلكم �لتمهيدي �لتايل : 

�ية  �ىل  و�النتقال  ميني  حلف  دون  �ق��و�ل��ه  ل�صماع  لزوما  ي��رى  وم��ن  و�صهودهما  �لطرفني  �ق��و�ل  �صماع  �مل��اأم��وري��ة 
وحددت  �حلقيقة  �ظهار  يف  تفيد  م�صتند�ت  من  لديها  يوجد  قد  ما  على  لالطالع  �ليها  لالنتقال  لزوما  ي��رى  جهة 
جل�صة  وح��ددت  �خلبري  وم�صاريف  �تعاب  ذمة  على  �ملحكمة  خزينة  �يد�عه  �ملدعي  على  دره��م  �الف  ع�صرة  مبلغ 
مكتب وعلى  �لتقرير  الإيد�ع   2017/3/15 وجل�صة  �الأمانة  �صد�د  عدم  حالة  يف  بحالتها  �لدعوى  لنظر   2017/3/1 

 

 .Ch1.B.8 وحددت لها �ملحكمة جل�صة يوم �الربعاء  �ملو�فق 2017/4/5  �ل�صاعة 30 : 09 �صباحا يف �لقاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/342  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �ضركة كريتو�ش للتجارة العامه �ش.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
كلندر  وميثله:خالد  املعال  حمد  بن  احمد  بن  ابراهيم  احمد  ال�ضيخ  املدعي/  ان  مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�ضخ العقد بني املدعي  عبداهلل ح�ضني قد 
واملدعي عليه وال��زام املدعي عليها مببلغ وقدره )٢11٥7٢( درهم والفائدة بواقع ٪9 
يوم  لها جل�ضة  . وحددت  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  اال�ضتحقاق  تاريخ  من 
فاأنت  لذا   Ch 1.B.10 بالقاعة  �ش   8.30 ال�ضاعة    ٢017/3/14 املوافق   الثالثاء 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2015/2253 تنفيذ جتاري      

مو�ضوع الق�ضية : تنفيذ احلكم ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )44096٥٥96 درهم( ، 
�ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف  

 طالب االعالن : طالب التنفيذ : البنك العربي �ش م ع - �ضركة م�ضاهمة عامة اردنية  
 - الق�ضيبي  حمد  ب��ن  العزيز  عبد  ب��ن  �ضعود   -1  : �ضده  املنفذ   : اع��الن��ه  املطلوب 

جمهول حمل االقامة.
مو�ضوع االإعالن : - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن 
قطعة االأر�ش ٢31 - منطقة الثنية اخلام�ضة - امل�ضاحة 989.3٥ وفاء للمبلغ املنفذ به 

وقدره )44٥96٥٥96( درهم - بناء على قرار املحكمة ال�ضادر بتاريخ ٢6/٢016/6
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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القطاع امل�شريف بدولة الإمارات الأول 
خليجيا باأ�شول قيمتها 771 مليار دولر

•• اأبوظبي-وام:

اأكر  قائمة  االأول �ضمن  املركز  االإم���ارات  دول��ة  امل�ضريف يف  القطاع  ت�ضدر 
التعاون  جمل�ش  دول  يف  االأ���ض��ول  حجم  حيث  م��ن  امل�ضرفية  القطاعات 
درهم  تريليون   2.616 دوالر  مليار   711 نحو  بلغت  بقيمة  اخلليجي 
املركزي  االإم��ارات  اإح�ضائيات م�ضرف  اإىل  “ ا�ضتنادا   2016 العام  خالل 
التي  القوة  م��دى  تعك�ش  خطوة  يف  وذل��ك  املا�ضي  العام  نهاية  يف  ال�ضادرة 
يتمتع بها القطاع وفق ما اأكده اخلرباء واملحللون. و حل القطاع امل�ضريف يف 
اململكة العربية ال�ضعودية باملركز الثاين باأ�ضول بلغت قيمتها 602 مليار 
باأ�ضول  الثالثة  باملرتبة  قطر  بدولة  امل�ضريف  القطاع  ج��اء  حني  يف  دوالر 
قيمتها 349 مليار دوالر والكويت ب� 198 مليار دوالر والبحرين ب� 193 
�ضعيد  على  و  دوالر.  مليار   70 بنحو  عمان  �ضلطنة  واأخ��ريا  دوالر  مليار 
البنوك االأكرب من حيث قيمة االأ�ضول فقد جاءت �ضفقة االإندماج املرتقب 
بني بنكي اأبوظبي الوطني واخلليج االأول باملركز الثاين بنحو 183 مليار 
دوالر وذلك بعد بنك قطر الوطني الذي ت�ضدر املركز االأول بنحو 198 
باأ�ضول  الثالثة  باملرتبة  الوطني  دب��ي  االإم���ارات  بنك  وح��ل   . دوالر  مليار 
ب�117 مليار دوالر  122 مليار دوالر ثم البنك االأهلي ال�ضعودي  قدرها 
والبنك الوطني الكويتي 79 مليار دوالر والبنك االهلي املتحد 34 مليار 
دوالر وبنك م�ضقط 28 مليار دوالر . وقد تبواأت �ضفقة االإندماج بني بنكي 
اأبوظبي الوطني واخلليج االأول املركز االأول من حيث حقوق امللكية التي 
و�ضلت قيمتها 26.6 مليار دوالر تالها بنك قطر الوطني بنحو 16.5 
البنك  ثم  دوالر  مليار   14.7 الوطني  دب��ي  االإم���ارات  وبنك  دوالر  مليار 
مليار   9.5 الوطني  الكويت  وبنك  دوالر  مليار   14.1 ال�ضعودي  االأهلي 
دوالر . و قال اخلبري امل�ضريف طارق بن هندي اإن ت�ضدر القطاع امل�ضريف 
التي  القوة  يعك�ش مدى  االأ�ضول  االأول من حيث حجم  املركز  االإم��ارات��ي 
ميتع بها هذا القطاع االأمر الذي اأك�ضبه مكانة و�ضمعة لي�ش على م�ضتوى 
املنطقة وح�ضب بل عامليا. واأ�ضاف اإن القطاع امل�ضريف يف دولة االإمارات ال 
يتميز بحجم االأ�ضول الكبرية فقط بل اأي�ضا بجودتها وهو ما يت�ضح من 

خالل زيادة املالءة املالية التي تفوق متطلبات املوؤ�ض�ضات املالية العاملية .

فندق �شانت ريجي�ش اأبوظبي ي�شارك يف 
معر�ش بور�شة برلني لل�شياحة 2017

•• برلني-الفجر: 

بور�ضة  معر�ش  يف  م�ضاركته  عن  اأبوظبي”  ريجي�ش  “�ضانت  فندق  اأعلن 
برلني لل�ضياحة 2017 الذي اإنطلق ام�ش يف العا�ضمة االأملانية برلني .

امل�ضاركة  اأهمية  على  للفندق  ال��ع��ام  امل��دي��ر  �ضقر  م�ضطفى  ال�ضيد  واأك���د 
ل��ل��ت��وا���ض��ل مع  ال���ع���امل���ي  امل���ع���ر����ش  يف 

وملناق�ضة  وال�ضفر  ال�ضياحة  ���ض��رك��اء 
ا�ضرتاتيجيات م�ضرتكة لرفع ح�ض�ش 
باالإ�ضافة  احل��ايل  ال�ضوق  يف  الفندق 
اإىل تو�ضيع  �ضبكة عالقاتنا و مقابلة 
�ضركاء جدد.  واأ�ضاف قائال “ ترتكز 
املعر�ش  يف  الفندق  م�ضاركة  اأه���داف 
ع���ل���ى حت��ف��ي��ز ال�������ض���ي���اح االأوروب�����ي�����ني 
خالل  اأبوظبي  يف  عطالتهم  لق�ضاء 
املزايا  من  واال�ضتفادة  اجل��اري  العام 
اأب���وظ���ب���ي.   ال���ع���دي���دة ل��ل�����ض��ي��اح��ة يف 
اآخر  عن  الك�ضف  �ضيتم  باأنه  واو�ضح 
ال��ع��رو���ش امل��ق��دم��ة يف ال��ف��ن��دق منها 
هليكوبرت  مهبط  اأعلى  على  الع�ضاء 

يف ال�����ض��رق االأو�����ض����ط و وج���ب���ة غ���داء 
“الربان�ش” فوق ال�ضحاب على ارتفاع 255 مرت فوق �ضطح البحر و كال 
قائال:  م�ضطفى  ال�ضيد  واأ�ضاف  �ضهريا.  واح��دة  مرة  يتوفران  العر�ضني 
جلذب  ال�ضياحية  ال��وج��ه��ات  ع��دد  زي���ادة  و  تطوير  على  العا�ضمة  ت�ضتمر 
عدد اأكرب من ال�ضياح و رجال االأعمال و نظرا ملوقع الفندق اال�ضرتاتيجي 
وعالمتنا التجارية املميزة و خدماتنا الفاخرة فاإن الفندق يف حمط اأنظار 

ال�ضياح املعتادين و اجلدد. 

 �شوق دبي املايل يعود للربحية 
واأبوظبي ي�شهد ا�شتقرارا

•• اأبوظبي-وام:

ام�ش خا�ضة  االإماراتية حت�ضنا خالل جل�ضة  املال  اأ�ضواق  تعامالت  �ضهدت 
يف �ضوق دبي املايل وذلك بدعم من م�ضرتيات انتقائية نفذت على �ضريحة 
ا�ضتقرارا  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �ضوق  �ضهد  فيما  القيادية  االأ�ضهم  من 
باالإرتفاع  امل��ايل  دب��ي  ل�ضوق  العام  املوؤ�ضر  وجن��ح   . االأم�����ش  بجل�ضة  مقارنة 
املوؤ�ضر  اأغلق  حني  يف   0.81% ن�ضبته  بنمو  نقطة   3530 م�ضتوى  اإىل 
4590 نقطة برتاجع حمدود  املالية عند  ل��الأوراق  اأبوظبي  العام ل�ضوق 
مل تتجاوز ن�ضبته %0.02 ح�ضب الر�ضد اليومي للتعامالت الذي اأظهر 
وعدد  دره��م  مليون   845 بلغت  التي  املربمة  ال�ضفقات  قيمة  يف  حت�ضنا 
االأ�ضهم املتداولة 467 مليون �ضهم نفذت من خالل 5512 �ضفقة. وكان 
الفتا للنظر الن�ضاط الكبري الذي �ضجله �ضهم “دي اإك�ش بي “ قافزا بن�ضبة 
 105 ت���داوالت جت���اوزت قيمتها  و���ض��ط  1.06 دره���م  اإىل   6% جت���اوزت 
ماليني درهم .. كما كان لعودة االإيجابية ل�ضهم بنك دبي االإ�ضالمي دور يف 
تعزيز املكا�ضب وذلك باالإ�ضافة ل�ضهم ال�ضوق املرتفع بن�ضبة %1.5 تقريبا 
�ضاعدا اىل 1.37 درهم و�ضمل التح�ضن اأي�ضا �ضهم م�ضرف عجمان الذي 
ارتفع اإىل 1.40 درهم. و قال و�ضطاء يف ال�ضوق اإن تركز التداوالت على 
الدور  له  كان  الثقيلة  االأ�ضهم  �ضمن  ت�ضنف  التي  تلك  من  منتقاة  اأ�ضهم 

االأكرب يف عودة املوؤ�ضرات اإىل م�ضارها االأخ�ضر خا�ضة يف �ضوق دبي املايل .
م�ضريين اإىل اأن جل�ضة اليوم �ضهدت حت�ضنا اأي�ضا على �ضعيد �ضهية التداول 

وهو ما يعك�ش عودة �ضريحة من امل�ضتثمرين اإىل قاعات التداول.
اإىل دور ال�ضيولة املوؤ�ض�ضية يف منح  ونوه عبد اهلل احلو�ضني اخلبري املايل 
�ضعرية  مراكز  بناء  من  االأ�ضهم  تتمكن  وحتى  الدعم  من  مزيدا  االأ�ضواق 
جديدة اإيل جانب دوره��ا يف منع امل�ضاربات من التحكم يف حركة االأ�ضهم 
اأ�ضفرت  فقد  ال�ضعري  املوؤ�ضر  حركة  �ضعيد  وعلى   . ع��ام  ب�ضكل  واالأ���ض��واق 
اخلا�ضرة  على  الرابحة  االأ�ضهم  تفوق  عن  للتعامالت  النهائية  احل�ضيلة 
حيث اإرتفعت اأ�ضعار اأ�ضهم 25 �ضركة من اإجمايل اأ�ضهم 60 �ضركة جرى 
 13 اأ�ضهم  22 �ضركة وحافظت  اأ�ضهم  اأ�ضعار  ام�ش فيما تراجعت  تداولها 

�ضركة على م�ضتوياتها ال�ضابقة.

توقيع �تفاقية لتحفز �البتكار و�طالق �ملبادر�ت �مل�صرتكة يف �لقطاع �ملايل 

�شوق اأبوظبي العاملي يتعاون مع هيئة النقد ال�شنغافورية لتطوير التكنولوجيا املالية

دبي اجلنوب حتت�شن من�شاأة ت�شغيلية جديدة لـ »جرنال اإلكرتيك للطريان«  

•• اأبوظبي-الفجر: 

املايل  املركز  العاملي،  اأبوظبي  �ضوق  وقع 
الدويل يف اأبوظبي، ام�ش اتفاقية تعاون 
البنك  ���ض��ن��غ��اف��ورة،  يف  ال��ن��ق��د  هيئة  م��ع 
التعاون  لتعزيز  ال�ضنغافوري،  امل��رك��زي 
التكنولوجيا  ت��ط��وي��ر  ح���ول  امل�����ض��رتك 
امل��ال��ي��ة، واإط����الق امل���ب���ادرات ال��ت��ي تدعم 
املالية  التكنولوجيا  يف  االأع��م��ال  ري���ادة 
وحتفز االبتكار يف قطاع اخلدمات املالية 

يف �ضنغافورة واأبوظبي.
واأتى توقيع االتفاقية بعد عقد لقاءات 
م�ضرتكة وتبادل �ضامل للروؤى واالأفكار 
التكنولوجيا  تطوير  عمل  فريقي  ب��ني 
�ضنغافورة  يف  ال��ن��ق��د  ه��ي��ئ��ة  يف  امل��ال��ي��ة 
املالية  اخل�����دم�����ات  ت���ن���ظ���ي���م  و����ض���ل���ط���ة 
يت�ضارك  حيث  ال��ع��امل��ي،  اأب��وظ��ب��ي  ل�ضوق 
بيئة  لتطوير  االأه���داف  نف�ش  اجلانبان 
للتكنولوجيا  حيوي  وجمتمع  متكاملة 
احتياجات  تلبية  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  امل��ال��ي��ة 

اأ�ضواق  القطاع املايل وتعزيز االبتكار يف 
الطرفني.

�ضوبنيندو  م���ن  ك���ل  االت��ف��اق��ي��ة  ووق�����ع 
م�����وه�����ان�����ت�����ي، ال����رئ����ي���������ش ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
النقد  ه��ي��ئ��ة  امل��ال��ي��ة يف  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الرئي�ش  ت��ن��ج،  وري��ت�����ض��ارد  ب�����ض��ن��غ��اف��ورة، 
التنفيذي ل�ضلطة تنظيم اخلدمات املالية 
اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي، ح��ي��ث توؤ�ض�ش  ل�����ض��وق 
االتفاقية الإطار عمل ا�ضرتاتيجي لدعم 
واملبتكرين  النا�ضئة  ال�ضركات  ومتكني 
من فهم املتطلبات التنظيمية يف �ضوقي 
امل�ضورة  وت��ق��دمي  و�ضنغافورة،  اأب��وظ��ب��ي 
خ����الل مرحلة  ل��ل�����ض��رك��ات  وامل�������ض���اع���دة 
ت��ق��دمي ال��ط��ل��ب��ات وا���ض��ت��ك��م��ال اج����راءات 
اجلانبان  ���ض��ي��ت��ع��اون  ك��م��ا  ال��رتخ��ي�����ش. 
لتطوير م�ضاريع ابتكارية م�ضرتكة حول 
التطبيقات التكنولوجية الرئي�ضة مثل، 
ح��ل��ول ال��دف��ع ال��رق��م��ي��ة وع���رب الهاتف 
الرقمية  التعامالت  ومن�ضات  املتحرك، 
ومزامنة  وت�����ض��ارك  ت�ضني”،  “البلوك 

ال�ضخمة،  والبيانات  الرقمية،  البيانات 
ل���واج���ه���ات برجمة  امل����رن����ة  وامل���ن�������ض���ات 
تطبيقات  م���ن  وغ���ريه���ا  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات، 

التكنولوجيا احلديثة.
الرئي�ش  م��وه��ان��ت��ي،  �ضوبنيندو  وق����ال، 
هيئة  يف  املالية  للتكنولوجيا  التنفيذي 
االتفاقية  ه��ذه  تعد  ب�ضنغافورة:  النقد 
ال���رواب���ط مع  ج��دي��دة لرت�ضيخ  خ��ط��وة 
امل�ضرتك  والعمل  العاملي،  اأبوظبي  �ضوق 
ل��ت��ع��زي��ز االب��ت��ك��ار وت��ن��م��ي��ة ال���ق���درات يف 
التعاون  ع���رب جم����االت  امل����ايل  ال��ق��ط��اع 
اآفاق  االتفاقية يف فتح  ال��دويل. وت�ضهم 
مواتية  تو�ضعية  ف��ر���ش  وخ��ل��ق  ج��دي��دة 
اأ�ضواق  يف  املالية  التكنولوجيا  ل�ضركات 
ون��ح��ن نتطلع  واأب���وظ���ب���ي.  ���ض��ن��غ��اف��ورة 
لت�ضارك املعرفة وتوثيق جوانب التعاون 
مبا  املالية  اخل��دم��ات  تنظيم  �ضلطة  مع 
للطرفني،  امل��ن�����ض��ودة  االأه������داف  ي��ح��ق��ق 
وي�ضاهم يف تطوير جمتمع عاملي حيوي 

للتكنولوجيا املالية.

الرئي�ش  اأكد ريت�ضارد تنج،  ومن جانبه، 
اخلدمات  ت��ن��ظ��ي��م  ل�����ض��ل��ط��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
امل��ال��ي��ة يف ���ض��وق اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي، على 
توؤ�ض�ش  ال��ت��ي  االت��ف��اق��ي��ة  ه����ذه  اأه��م��ي��ة 
رائ��د يف  وثيقة مع مركز عاملي  ل�ضراكة 
النقد  هيئة  م��ث��ل  امل��ال��ي��ة  التكنولوجيا 
ال�ضنغافورية، ودورها يف تطوير جماالت 
االبتكار وتوظيف ا�ضتخدام التكنولوجيا 
ل��ت��ح��ف��ي��ز ودع������م من����و ال���ق���ط���اع امل�����ايل، 
اأ�ضواق  يف  امل�ضتثمرين  م�ضالح  وحماية 
املنطقة  به  تتمتع  ملا  م�ضرياً  اجلانبني، 
االأو�ضط  ال�����ض��رق  وم��ن��ط��ق��ة  االآ���ض��ي��وي��ة 
وفر�ش  امكانيات  م��ن  اأفريقيا  و�ضمال 

منو كبرية يف قطاع اخلدمات املالية.
امل�ضتمر  تعاوننا  ع��رب  نتطلع  واأ���ض��اف: 
التكنولوجيا  العاملية يف  املراكز  اأبرز  مع 
امل����ال����ي����ة، ل���ت���ط���وي���ر م���ق���وم���ات وك���ف���اءة 
مم���ار����ض���ات اأ���ض��واق��ن��ا امل��ال��ي��ة مب���ا يلبي 
يف  امل��ايل  للقطاع  ال��راه��ن��ة  االحتياجات 
امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل، وي�����ض��اع��دن��ا يف ر�ضم 

مالمح وا�ضحة لتطور اخلدمات املالية 
يف امل�ضتقبل.

وك���ان���ت ه��ي��ئ��ة ال��ن��ق��د يف ���ض��ن��غ��اف��ورة قد 
جمموعة   2015 ع������ام  يف  اأ����ض�������ض���ت 
لدعم  املالية”  والتكنولوجيا  “االبتكار 
الذكية،  امل���ال���ي���ة  م���ب���ادرات���ه���ا  ت���ط���وي���ر 
التنظيمية  ال�����ض��ي��ا���ض��ات  اأط�����ر  وو����ض���ع 
لتعزيز  التطويرية  واال���ض��رتات��ي��ج��ي��ات 
الإدارة  واالبتكار  التكنولوجيا  ا�ضتخدام 
املخاطر ب�ضكل اأف�ضل، وحت�ضني الكفاءة، 

واالرتقاء بتناف�ضية القطاع املايل.
اأطلق يف  العاملي  اأبوظبي  �ضوق  اأن  يذكر 
التنظيمي”،  “املخترب  املا�ضي  نوفمرب 
نوعها يف  م��ن  االأوىل  تعد  م��ب��ادرة  وه��و 
املنطقة تتيح للم�ضاركني يف التكنولوجيا 
امل��ال��ي��ة ت��ط��وي��ر واخ��ت��ب��ار واإن���ت���اج حلول 
وخدمات ابتكارية مت�ضلة بالتكنولوجيا 
اآمنة وحُمكمة تتمتع  املالية �ضمن بيئة 
ب�ضوابط وت�ضريعات حمددة دون فر�ش 

متطلبات تنظيمية كاملة.

للطائرات  املتكاملة  واالأنظمة  واملكونات 
التجاري  ال�����ط�����ريان  يف  امل�����ض��ت��خ��دم��ة 
وال��ع�����ض��ك��ري ك��م��ا مت��ت��ل��ك ���ض��ب��ك��ة عاملية 
بالربط  تتميز  اخل���دم���ات  ه���ذه  ل��دع��م 

و�ضرعة اال�ضتجابة.
الرئي�ش  ال��زف��ني  خليفة  �ضعادة  واأع���رب 
التنفيذي ملوؤ�ض�ضة مدينة دبي للطريان 
���ض��ع��ادت��ه باحت�ضان  ودب���ي اجل��ن��وب ع��ن 
واح����دة م��ن اأب����رز ال�����ض��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة يف 
 .. ال��ط��ائ��رات  ت�ضنيع حم��رك��ات  ق��ط��اع 
اإلكرتيك  ج��رال  افتتاح  اأن  اإىل  م�ضريا 
تقدمي  يف  ك��ب��ري  ب�ضكل  �ضي�ضهم  ال��ي��وم 
قاعدة  اإىل  امل�ضافة  القيمة  م��ن  امل��زي��د 
العمالء  م���ن  امل��ت��ن��ام��ي��ة  دب����ي اجل���ن���وب 
جهودنا  ت��ع��زي��ز  يف  وت�����ض��ه��م  ال��ع��امل��ي��ني 
متكاملة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  اإىل  ال���رام���ي���ة 

وخم�ض�ضة ل�ضناعة الطريان .
ج����رال  ان�������ض���م���ام  اإن  ال����زف����ني  وق�������ال 
ومن  اجلنوب  دب��ي  عائلة  اإىل  اإلكرتيك 
التزامنا  يوؤكد  تكنيك  لوفتهانزا  قبلها 
بتوفري بيئة متكاملة ل�ضناعة الطريان 
وامل�ضي قدما نحو تنفيذ اإ�ضرتاتيجيتنا 
يف ا�ضتقطاب اال�ضتثمارات واأن تكون دبي 

•• دبي-وام:

�ضركة  م��ع  اتفاقية  اجل��ن��وب  دب��ي  وقعت 
الفتتاح  ل���ل���ط���ريان  اإل���ك���رتي���ك  ج�����رال 
الطريان  مبنطقة  الت�ضغيلية  من�ضاأتها 

بدبي اجلنوب .
امل��رح��ل��ة االأوىل من  ي��اأت��ي ذل���ك ���ض��م��ن 
ل�ضناعة  ال���ت���وري���د  ���ض��ل�����ض��ل��ة  م���ن�������ض���اآت 
الطريان التي مت االإعالن عن اإطالقها 
االإحتياجات  تلبية  اإىل  وتهدف  موؤخرا 
وحتقيقا  ال���ط���ريان  ل��ق��ط��اع  امل��ت��ن��ام��ي��ة 
ال�ضناعية  دب��ي  ا�ضرتاتيجية  الأه����داف 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واأطلقها 
الدولة  اآل مكتوم نائب رئي�ش  بن را�ضد 
رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ش جمل�ش 
عا�ضمة  دب���ي  ت�����ض��ب��ح  اأن  ال��ه��ادف��ة  اهلل 
ي�ضهم  م��ا  ال��ع��امل  يف  ال��ط��ريان  �ضناعة 
لهذا  امل�ضافة  ال�ضناعية  القيمة  رفع  يف 

القطاع املتنامي باالإمارة .
وت��ع��د ج���رال اإل��ك��رتي��ك ل��ل��ط��ريان من 
الطائرات  حم���رك���ات  م�����ض��ن��ع��ي  ك����ربى 
العامل  م�������ض���ت���وى  ع���ل���ى  رائ�������د  وم��������زود 
والتوربينية  ال���ن���ف���اث���ة  ل���ل���م���ح���رك���ات 

امل��ك��ان االأم���ث���ل الحت�ضان  اجل��ن��وب ه��ي 
كربى �ضركات �ضناعة الطريان عامليا .

املثنى  داليا  الدكتورة  قالت  جانبها  من 
ال��رئ��ي�����ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ض��رك��ة ج���رال 
اإن  العربي  اخلليج  منطقة  يف  اإلكرتيك 
افتتاح املن�ضاأة ميثل حدثا هاما وعالمة 
فارقة لكل من جرال الكرتيك ومنطقة 
اخل��ل��ي��ج واأن ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ف��ائ��ق��ة يف 
تنفيذها  �ضيتم  ال��ت��ي  ال�ضيانة  اأع��م��ال 
ال��ك��رتي��ك اجلديدة  ج����رال  م��ن�����ض��اأة  يف 
ال�ضرق  منطقة  اأن  توؤكد  اجلنوب  بدبي 
ون�ضطا  حيويا  مركزا  اأ�ضبحت  االأو�ضط 

ل�ضناعة الطريان.
واأ�ضافت “ اإن جرال الكرتيك منذ بدء 
اإطالق عملياتها بدولة االإمارات قدمت 
مواقع  يف  وامل�ضاندة  الدعم  من  العديد 
عمالئها من طريان االإم��ارات وطريان 
اجلديدة  املن�ضاأة  افتتاح  وي��اأت��ي  االإحت���اد 
بدبي اجلنوب بهدف حتقيق منوا كبريا 
عامليا  اخل��دم��ات  نطاق  ات�ضاع  يف  ي�ضهم 
م���ن خ����الل ج��ل��ب حم���رك���ات م���ن خارج 

الدولة واإ�ضالحها.
وع����ن ن���ط���اق ال��ع��م��ل واخل����دم����ات التي 

اأو�ضحت  اجل���دي���دة  امل��ن�����ض��اأة  ���ض��ت��وف��ره��ا 
مركز  مبثابة  �ضتكون  املن�ضاأة  اأن  املثنى 
اأجنحة  واإ����ض���الح  ل�ضيانة  متخ�ض�ش 
الطائرات من طراز GE  و�ضتتخ�ض�ش 
ج������رال اإل���ك���رتي���ك ب���دب���ي اجل����ن����وب يف 
عمليات “التحول ال�ضريع” وهي �ضيانة 
املتو�ضط  احلجم  ذات  واالأج���زاء  املعدات 
���ض��ي��ان��ة جميع  اإىل  اإ���ض��اف��ة  وال�����ض��غ��ري 
 « GE CFM « امل��ح��رك��ات م��ن ط��راز
وحتديدا على فئة جديدة من املحركات 
اإيربا�ش  ط��ائ��رات  على  تركيبها  �ضيتم 
وط����ائ����رات   NEO320 ط������راز  م����ن 
 «  MAX 737  « ط����راز  م���ن  ب��وي��ن��ج 
امل��ن�����ض��اأة ك��م��وق��ع تخزين  ك��م��ا ���ض��ت��ع��م��ل 
بهدف  اإقليما  االحتياطية  للمحركات 
خ���دم���ة ق���اع���دة ع��م��الئ��ه��ا امل��ت��ن��ام��ي��ة يف 
اإل��ك��رتي��ك ثاين  ج���رال  وت��ع��د  املنطقة. 
التوريد  �ضل�ضلة  من�ضاآت  يف  امل�ضتاأجرين 
االأوىل من  التي تعد  الطريان  ل�ضناعة 
نوعها بال�ضرق االأو�ضط كونها جزءا من 
ل�ضناعة  خم�ض�ضة  متكاملة  منظومة 

الطريان .
على  م��ن��ه��ا  االأوىل  امل��رح��ل��ة  ك��م��ا مت��ت��د 

وتت�ضمن  م��رب��ع  م��رت   9000 م�ضاحة 
ل�ضركات  وم��ك��ات��ب  م��ت��خ�����ض�����ض��ة  ور����ض���ا 
واخلدمات  والتجارة  الطائرات  �ضيانة 
ل��ل��ت��اأج��ري متعدد  ال��ل��وج�����ض��ت��ي��ة وم��ب��ن��ى 
املعنية  واالأط���راف  لل�ضركات  االأغ��را���ش 
ل�ضناعة  ال����ت����وري����د  ���ض��ل�����ض��ل��ة  ب���ق���ط���اع 
الطريان العام اإ�ضافة اإىل مكاتب خدمة 
لل�ضركات  ت��خ��زي��ن  وم���راف���ق  ال��ع��م��الء 
م��ن ك��ل ال��ف��ئ��ات خ��ا���ض��ة ب��ني ال�ضغرية 
واإ�ضالح  �ضيانة  ق��ط��اع  يف  وامل��ت��و���ض��ط��ة 

وجتديد الطائرات العاملي.
ال������ط������ريان يف دب����ي  ومت����ت����د م���ن���ط���ق���ة 
كيلومرت   6.7 م�����ض��اح��ة  ع��ل��ى  اجل��ن��وب 
اآل مكتوم  م��ط��ار  م���ن  ب��ال��ق��رب  م��رب��ع��ة 
وه����ي م�����ض��م��م��ة ك���ج���زء م���ن روؤي������ة دبي 
حتتية  ببنية  وجم��ه��زة  اال�ضرتاتيجية 
كل  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ع���امل���ي���ة  م�������ض���ت���وي���ات  ذات 
الع�ضرية.  الطريان  �ضناعة  احتياجات 
للقطاعات  م�ضاحات  املنطقة  ت�ضم  كما 
الطريان،  ل�ضناعة  واملكملة  املتخ�ض�ضة 
والبحث  وال���ت���ع���ل���ي���م  ال�������ض���ي���اف���ة  م���ث���ل 
متعددة  التنمية  وم�����ض��اري��ع  وال��ت��ط��وي��ر 

اال�ضتخدامات.

»احتاد الغرف« يناق�ش توحيد اإجراءات اإ�شدار �شهادات املن�شاأ
•• عجمان-وام:

ناق�ضت اللجنة الفنية ل�ضهادات املن�ضاأ باحتاد غرف التجارة وال�ضناعة بالدولة توحيد 
اإجراءات اإ�ضدار �ضهادات املن�ضاأ التي ت�ضدرها الغرف ل�ضركات القطاع اخلا�ش ومنها 
�ضهادات املن�ضاأ االلكرتونية. جاء ذلك خالل االجتماع الثالث للجنة الفنية ل�ضهادات 
املن�ضاأ باحتاد غرف التجارة وال�ضناعة الذي ا�ضت�ضافته غرفة جتارة و�ضناعة عجمان 
باالحتاد  االقت�ضادية  االإدارة  م��دي��ر   � اللجنة  رئي�ش  القيزي  ج��ام��ع  اح��م��د  برئا�ضة 
خدمة  اللجنة  وناق�ضت  ب��ال��دول��ة.  وال�ضناعة  التجارة  غرفة  ع��ن  ممثلي  وبح�ضور 
ال�ضعوبات  تذليل  بهدف  اإلكرتونيا  اخلا�ش  القطاع  ل�ضركات  املن�ضاأ  �ضهادات  اإ�ضدار 
وتوفري الوقت واجلهد على اجلهات املختلفة كما تهدف للتخل�ش من كافة امل�ضاكل 
التي تواجهها واأبرزها بطء االإجراءات من خالل و�ضول اخلدمة اإىل مكاتبها بحيث 
وتوجهات حكومة  يتفق  القادمة مبا  املرحلة  الورقي هو عنوان  التعامل  اإلغاء  يكون 
�ضهادة  1.300مليون  يقارب  ما  ت�ضدر  التجارة  وان غرف  الذكية ال�ضيما  االم��ارات 
من�ضاأ �ضنويا ومبعدل منو %6 . وناق�ضت اللجنة ال�ضبل واالجراءات املتعلقة بت�ضهيل 
دعم  اهمية  م��وؤك��دة  االمارات”  يف  “�ضنع  ال��وط��ن��ي  للمنتج  املن�ضاأ  ���ض��ه��ادات  ا���ض��دار 
ال�ضناعة الوطنية والنهو�ش بها لت�ضبح دولة االمارات العربية املتحدة م�ضدرة اإىل 

الدول االأخرى وميثل هدفا رئي�ضا ت�ضعى لتحقيقه كل الغرف التجارية.
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»الأوراق املالية« توقع مذكرة تفاهم مع
 »الهيئة الأوروبية لالأوراق والأ�شواق املالية«

•• اأبوظبي-وام:

االأوروبية  الهيئة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  وال�ضلع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  هيئة  وق��ع��ت 
امل�ضتمر  االلتزام  حول  املعلومات  تبادل  ت�ضتهدف  املالية  واالأ�ضواق  ل��الأوراق 
لرقابة  تخ�ضع  والتي  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  ف�ي  املقا�ضة  ل��دور 
واإ�ضراف هيئة االأوراق املالية وال�ضلع، مبا ي�ضمن االعرتاف الفني والقانوين 

ب�ضركات املقا�ضة املوؤ�ض�ضة يف االأ�ضواق املحلية بالدولة.
االأوربية  الهيئة  غطاء  حتت  توقيعها  يتم  التي  الثانية  امل��ذك��رة  ه��ذه  وتعد 
حيث اخت�ضت االأوىل باالعرتاف املتبادل ل�ضناديق اال�ضتثمار البديلة ب�ضكل 
املن�ضوري وزير  واأكد معايل �ضلطان بن �ضعيد  اأوربية.  منفرد مع كل هيئة 
توقيع  اأهمية  وال�ضلع  املالية  االأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  االقت�ضاد 
االأوروبية  الهيئة  اع��رتاف  على  تنطوي  الأنها  نظراً  اجلانبني  بني  امل��ذك��رة 
املوؤ�ض�ضة يف  املركزية  املقا�ضة  ب�ضركات   ESMA املالية  واالأ�ضواق  ل��الأوراق 
ال�ضركات من  دولة االإم��ارات العربية املتحدة، وهو االأم��ر الذي ميكن هذه 

تقدمي خدماتها للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية يف االحتاد االأوروبي.
راعت  وال�ضلع  املالية  االأوراق  هيئة  اأن  يظهر  االت��ف��اق  اأن  معاليه  واأو���ض��ح 
املالية،  ل���الأوراق  االأوروب��ي��ة  الهيئة  ومعايري  متطلبات  اأنظمتها  و�ضع  عند 
املمار�ضات  اأف�ضل  مع  تتوافق  الهيئة  اأ�ضدرتها  التي  اجلديدة  االأنظمة  واأن 
واهتمام  حر�ش  م��دى  يعك�ش  ال��ذي  االإجن���از  ه��ذا  معاليه  وثمن  العاملية.  
اال�ضتثمار  حجم  على  اإي��ج��اب��اً  وي��وؤث��ر  امل�ضتثمرين  جت��اه  االإم����ارات  حكومة 
املوؤ�ض�ضي وبخا�ضة االأجنبي يف الدولة، ويوؤكد على اأن ما و�ضلت اإليه اأ�ضواق 
املال وال�ضلع بالدولة من تطور يعك�ش جاذبيتها وتناف�ضيتها على امل�ضتويني 
االقليمي والدويل، واأنه يندرج �ضمن جهود الهيئة نحو االرتقاء باأ�ضواق املال 

وال�ضلع يف الدولة اإىل م�ضاف اأ�ضواق الدول املتقدمة.
وقع املذكرة عن هيئة االأوراق املالية وال�ضلع �ضعادة د. عبيد الزعابي الرئي�ش 
الهيئة  رئي�ش  مايجور  �ضتيفني  ال��ث��اين  ال��ط��رف  وع��ن  ب��االإن��اب��ة  التنفيذي 
االأوروبية لالأوراق واالأ�ضواق املالية. ومت التو�ضل اإىل ن�ضو�ش املذكرة املوقعة 
االأوروبية، مبا يحدد  التحتية لالأ�ضواق  للبنية  التنظيمية  اللوائح  مبوجب 
اأ�ض�ش وترتيبات التعاون املتعلقة مبراقبة الهيئة االأوروبية لالأوراق واالأ�ضواق 
املالية اللتزام �ضركات املقا�ضة امل�ضتمر ب�ضروط االعرتاف املن�ضو�ش عليها يف 

اللوائح التنظيمية للبنية التحتية لالأ�ضواق االأوروبية.

غرفة الفجرية تبحث تعزيز العالقات 
القت�شادية مع جنوب اأفريقيا 

•• الفجرية -وام:

بحث �ضعادة حممد اأحمد حممد اليماحي النائب االأول لرئي�ش جمل�ش اإدارة 
غرفة جتارة و�ضناعة الفجرية خالل لقائه ام�ش �ضعادة اأمبياجاين خاوقلو 
ليخورو �ضفري جمهورية جنوب افريقيا لدى الدولة - �ضبل تعزيز العالقات 
االقت�ضادية  العالقات  بتطور  اليماحي  واأ�ضاد   . اجلانبني  بني  االإقت�ضادية 
والتجارية بني الطرفني موؤكدا اأن االإمكانيات املتاحة يف دولة االمارات يف 
جماالت التقنية والتجارة احلرة وال�ضياحة وجتارة اعادة الت�ضدير وخدمات 
البنية التحتية املتطورة كفيلة بت�ضريع اآفاق التعاون االقت�ضادي والتجاري 
بني البلدين ال�ضديقني. وقال : اإن موقع الفجرية واإمكاناتها الكبرية يف 
تخزين وتكرير النفط اأهلها اأن تكون الثانية على م�ضتوى العامل يف جمال 
اإىل  النفط  تخزين  جم��ال  يف  املنطقة  يف  واالأك���رب  بالوقود  ال�ضفن  ت��زوي��د 
جانب اأنها نافذة ا�ضرتاتيجية لت�ضدير نحو 70 باملائة من انتاج الدولة من 
النفط اخلام عرب خط اأنابيب ميتد من حب�ضان يف اأبوظبى اإىل الفجرية. 
من جانبه ا�ضتعر�ش �ضعادة خالد حممد اجلا�ضم مدير عام الغرفة خالل 
اللقاء امكانات اإمارة الفجرية االقت�ضادية والتنموية حيث اأن موقع االإمارة 
واملتكاملة  احلديثة  التحتية  وبنيتها  هرمز  م�ضيق  خارج  املتميز  اجلغرايف 
واأكد  والعاملي.  االإقليمي  امل�ضتويني  على  مثالية  جتارية  بوابة  منها  جعلت 
ملا  االإم���ارات  العالقات مع  تعزيز  ب��الده على  اأفريقيا حر�ش  �ضفري جنوب 
اإمكانات وخربات وا�ضعة  تتميز به من انفتاح على العامل وما متتلكها من 
به من  تتمتع  وما  املتطورة  التحتية  والبنية  واخلدمات  التجارة  يف جمال 
له  امل��راف��ق  وال��وف��د  �ضعادته  وا�ضتعر�ش   . واأم���ان  واأم��ن  اقت�ضادي  ا�ضتقرار 
املقومات االقت�ضادية يف بالده ممثلة يف قطاع املناجم والزراعة وال�ضناعات 
الغذائية والطاقة التقليدية وم�ضادر الطاقة البديلة والنظيفة.. معربني 
الغذائي  االأم���ن  الفجرية يف جم��ال  اإم���ارة  م��ع  للتعاون  ب��الده��م  ع��ن تطلع 
واخلدمات البحرية والزراعة والنفط والغاز. وقام �ضعادة ال�ضفري والوفد 
املرافق له عقب اللقاء بزيارة م�ضفاة الفجرية حيث مت االطالع على �ضري 

العمل فيها من قبل امل�ضوؤولني والفنيني العاملني بها.

مليارات درهم قيمة تداولت امل�شتثمرات   110
املواطنات يف »�شوق اأبوظبي« منذ تاأ�شي�شه

•• اأبوظبي -وام:

بلغ اإجمايل قيمة تداوالت امل�ضتثمرات املواطنات يف �ضوق اأبوظبي لالأوراق 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ش  وق���ال   . دره���م  م��ل��ي��ارات   110 تاأ�ضي�ضه  م��ن��ذ  امل��ال��ي��ة 
للمراأة  املتميز  الن�ضاط  اإن  البلو�ضي  را�ضد  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  ل�ضوق 
االإماراتية يف ال�ضوق املايل يج�ضد واحدة من �ضور التقدم الكبري واالأدوار 
الذي نه�ضت بها املراأة يف خمتلف االأ�ضعدة ومنها القطاع املايل بدعم من 
القيادة الر�ضيدة ومبوجب برنامج تنموي ت�ضاركي �ضامل. واأو�ضح البلو�ضي 
يف ت�ضريحات له مبنا�ضبة يوم املراأة العاملي الذي ي�ضادف الثامن من مار�ش 
�ضنويا اأن عدد املوظفات يف ال�ضوق و�ضل اىل 54 موظفة اأي ما ن�ضبته نحو 
 117 اإىل  ي�ضل  ال��ذي  ال�ضوق  موظفي  ع��دد  اجمايل  من  تقريبا   46%

موظفا وي�ضكلن ن�ضبة %36 من املنا�ضب القيادية واالإدارية به.
وعلى �ضعيد اال�ضتثمار بلغت القيمة ال�ضوقية لال�ضهم التي تعود ملكيتها 
للمراأة االإماراتية يف �ضوق اأبوظبي نحو ع�ضرين مليار درهم مع نهاية عام 

2016، اأي بن�ضبة زيادة تبلغ %10 مقارنة بعام 2015.
�ضوق  يف  م�ضتثمر  رق��م  على  احلا�ضالت  املواطنات  امل�ضتثمرات  ع��دد  وبلغ 
اأبوظبي اأكر من 75 األف م�ضتثمرة ي�ضكلن ما يقارب %70 من اإجمايل 
امل�ضتثمرات االأناث. وو�ضف البلو�ضي هذا الدور الرئي�ضي الذي ا�ضطلعت 
به املراأة يف اال�ضتثمار والتداول منذ بدايات تاأ�ضي�ش �ضوق اأبوظبي لالأوراق 
17 عاما باأنه يعك�ش االإمي��ان بوجوب متكني امل��راأة االإماراتية  املالية قبل 
التنمية  يف  اأ�ضا�ضي  ك�ضريك  العامة  احل��ي��اة  ج��وان��ب  خمتلف  يف  وتاأهيلها 
الوطنية بعدما اأثبتت كفاءة يف خمتلف املواقع واملهمات وجناحات ت�ضتحق 

احلفاوة.

راأ�ش اخليمة تناق�ش التعاون مع املكتب الدويل ال�شيني للم�شاريع ال�شغرية 
•• راأ�س اخليمة -الفجر:

جمل�ش  رئي�ش  النعيمي  يو�ضف  ا�ضتقبل 
ويو�ضف  اخل��ي��م��ة  راأ�������ش  غ���رف���ة  اإدارة 
ملوؤ�ض�ضة  العليا  اللجنة  رئي�ش  ا�ضماعيل 
�ضعود بن �ضقر لتنمية م�ضاريع ال�ضباب 
للغرفة،  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة  امل����ب����ادرات  اإح�����دى 
ال�ضيني  ال����دويل  امل��ع��ر���ش  مكتب  وف���د 
برئا�ضة  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  للم�ضاريع 
���ض��ع��ادة زوجن ك����وان ه���و، ن��ائ��ب االأم���ني 
ال�ضينية،  دوجن  ج���واجن  ملقاطعة  ال��ع��ام 
و���ض��ع��ادة ه���ي زوك�����ض��ي��ان، م��دي��ر مكتب 
للم�ضاريع  ال�����ض��ي��ن��ي  ال�����دويل  امل��ع��ر���ش 
ملناق�ضة  وذل���ك  وامل��ت��و���ض��ط��ة،  ال�����ض��غ��رية 
امل�ضاريع  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون  �ضبل 
ال�����ض��غ��رية امل��ت��و���ض��ط��ة يف ك���ل م���ن راأ����ش 
ال�ضعبية،  ال�ضني  وج��م��ه��وري��ة  اخليمة 
باالإ�ضافة اإىل تبادل وجهات النظر حول 
اإقامة  جم���ال  يف  ال��ت��ع��اون  تفعيل  �ضبل 
واملتو�ضطة  ال�ضغرية  امل�ضاريع  معار�ش 

براأ�ش اخليمة.
جمل�ش  رئ��ي�����ش  النعيمي  ي��و���ض��ف  رح���ب 
اإدارة غرفة راأ�ش اخليمة بالوفد الزائر، 
ال�ضينية  امل��ن��ت��ج��ات  ت��ط��ور  ع��ل��ى  واأك�����د 
للوفد  دع��وة  وق��دم  العاملية،  ومناف�ضتها 
اخليمة  راأ���������ش  يف  م���ع���ر����ش  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
للم�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة ال�ضينية، 
واأكد على تقدمي الدعم الكامل الإقامة 
املعر�ش، كما اأ�ضار اإىل م�ضاركة امل�ضاريع 
ال�ضغرية واملتو�ضطة باالإمارة يف املعر�ش 
وذلك لت�ضهيل �ضبل التعاون، من خالل 
توفري من�ضة جتمع ال�ضركات ال�ضغرية 
واملتو�ضطة من الطرفني لزيادة التبادل 

التجاري وال�ضناعي.
اللجنة  رئي�ش  ا�ضماعيل  يو�ضف  وق���ال 
لتنمية  �ضقر  ب��ن  �ضعود  ملوؤ�ض�ضة  العليا 
م�ضاريع ال�ضباب اأن الزيارة تعترب موؤ�ضر 
اإيجابي على زيادة التعاون التجاري بني 
م�ضاركة  نتائج  وا�ضتعر�ش  ال��ط��رف��ني، 

امل�����ض��اري��ع يف  اأ���ض��ح��اب  املوؤ�ض�ضة  اأع�����ض��اء 
ع�ضر  الثالث  ال�ضيني  ال���دويل  املعر�ش 
وال���ذي اأق��ي��م ال��ع��ام امل��ا���ض��ي، واأ���ض��ار اإىل 
باملعار�ش  امل��وؤ���ض�����ض��ة  م�����ض��ارك��ة  اأه��م��ي��ة 
واملحافل الدولية بهدف تعزيز العالقات 
ال��ت��ج��اري��ة واال���ض��ت��ث��م��اري��ة، ول��ف��ت اإىل 

للم�ضاريع  ال���دويل  ال�ضني  معر�ش  اأن 
فر�ضة  ج�����ض��د  وامل��ت��و���ض��ط��ة  ال�����ض��غ��رية 
وتبادل اخلربات  اللقاءات  لعقد  مثالية 
لفئة  املمار�ضات  اأف�ضل  على  واالط���الع 
امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة، حيث وفر 
لعر�ش  وفر�ضة  مميزة  من�ضة  املعر�ش 

ال�ضباب  م�����ض��اري��ع  وم��ن��ت��ج��ات  خ���دم���ات 
ال�ضوق  م���ث���ل  وم���ه���م  ح���ي���وي  ����ض���وق  يف 
على  ال��ت��ع��رف  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  ال�ضيني، 
اأحدث امل�ضتجدات يف ال�ضناعة ال�ضينية 

والدولية.
ك��وان هو،  من جانبه تقدم �ضعادة زوجن 

نائب االأمني العام ملقاطعة جواجن دوجن 
ال�ضت�ضافة  والتقدير  بال�ضكر  ال�ضينية، 
ال���وف���د يف راأ������ش اخل��ي��م��ة، وق����دم دعوة 
ملوؤ�ض�ضة �ضعود بن �ضقر لتنمية م�ضاريع 
ال�ضيني  املعر�ش  يف  للم�ضاركة  ال�ضباب 
واملتو�ضطة  ال�ضغرية  للم�ضاريع  الدويل 
�ضيقام  وال���ذي  ال��راب��ع��ة ع�ضر  دورت���ه  يف 
اأكتوبر القادم، حيث اأ�ضاد مب�ضاركة وفد 
ال�ضابق،  املعر�ش  يف  وامل�ضاريع  املوؤ�ض�ضة 
امل�ضتمر  التن�ضيق  ���ض��رورة  اإىل  دع��ا  كما 
مبا يعود يف النهاية بفائدة على امل�ضاريع 
ال�ضغرية واملتو�ضطة وزيادة م�ضاهمتهم 

يف االقت�ضاد الوطني لكال الطرفني.
ت��ن��اول ال��ل��ق��اء االط����الع ع��ل��ى اخلدمات 
امل��ق��دم��ة م��ن ق��ب��ل غ��رف��ة راأ�����ش اخليمة 
وموؤ�ض�ضة �ضعود بن �ضقر لتنمية م�ضاريع 
ال�ضباب، لبحث الفر�ش املتاحة يف تطوير 
اخلارجية،  ال��ت��ج��ارة  يف  امل��ع��ار���ش  دور 
الغرفة واملكتب  التعاون ما بني  وفر�ش 
للم�ضاريع  ال�ضيني  للمعر�ش  ال���دويل 
ا�ضتفادة  وفر�ش  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية 
�ضعود بن �ضقر لتنمية  اأع�ضاء موؤ�ض�ضة 

م�ضاريع ال�ضباب من هذا التعاون.

خليفة لتطوير امل�شاريع : الن�شاء ي�شتحوذن 
% من م�شاريع ال�شندوق على 28 

•• اأبوظبي -وام: 

قال �ضعادة ح�ضني جا�ضم النوي�ش رئي�ش جمل�ش اإدارة �ضندوق خليفة لتطوير امل�ضاريع 
والتحديث  التطوير  قاد عملية  الذي  االإن�ضان  بناء  ب�ضكل فاعل يف  �ضاهمت  امل��راأة  اإن 
الرجال بثقة وقدرة  بها  ناف�ضت  مبهارة واقتدار و جنحت يف دخول جماالت عديدة 
كما  اأعمال  ورائ��دة  ومهند�ضة  وطبيبة  معلمة  فتميزت  واالبتكار  االإب��داع  على  عالية 
اأما تبني االأجيال وتعد الرجال. واأكد النوي�ش يف ت�ضريح له مبنا�ضبة  متيزت دائما 
امل��راأة ومكت�ضباتها يف دولة  اإجن��ازات  اأن كل  ال��ذي ي�ضادف ام�ش  العاملي للمراأة  اليوم 
االمارات العربية املتحدة ما كانت لتتحقق لوال دعم ورعاية قيادتنا الر�ضيدة ممثلة 
واهتمام  اهلل  الدولة حفظه  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  ب�ضاحب 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�ضلحة والدعم املبا�ضر واملتوا�ضل من �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ضة 
االحتاد الن�ضائي العام الرئي�ضة االأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية االأ�ضرية رئي�ضة املجل�ش االأعلى 
لالأمومة والطفولة. و اأو�ضح النوي�ش اأن املراأة جنحت بخو�ش قطاع االأعمال ووقفت 
اأن تاأثري املراأة  جنبا اإىل جنب مع الرجل يف بناء اقت�ضاد قوي ومزدهر، م�ضريا اىل 
يف جمريات التطورات االقت�ضادية يزداد يوما بعد يوم، االأمر الذي دفعنا ب�ضندوق 
خليفة اإىل تبني ا�ضرتاتيجية، تقوم على دعم دخول املراأة معرتك الن�ضاط االقت�ضادي 
باأ�ض�ش علمية و�ضحيحة ليكون لها اأثر تنموي ينتقل من خاللها اإىل االأجيال القادمة 
اأو برامج التدريب والتمكني التي  ما جعل لها ح�ضة جيدة �ضواء يف برامج التمويل 
اإجمايل  من   28% على  ا�ضتحوذن  الن�ضاء  اأن  النوي�ش  واأو�ضح  ال�ضندوق.  يطرحها 
359 م�ضروعا  امل�ضروعات املمولة من �ضندوق خليفة لتطوير امل�ضاريع ويدرن نحو 
بقيمة اجمالية للتمويل تبلغ 252 مليون درهم .. منوها اإىل اأن احل�ضور الن�ضائي 
يف برامج التدريب والتاأهيل التي ينظمها ال�ضندوق و�ضلت اإىل ما ن�ضبته %60 من 

اإجمايل املتدربني.

انطالق منتدى تعزيز حوكمة ال�شركات 
واملوؤ�ش�شات املالية يف الدول العربية باأبوظبي

من  الهدف  اأن  مبيناً  للحوكمة،  والفعالة 
يكمن  ال�����ض��رك��ات،  حوكمة  م��ب��ادئ  تطبيق 
الثقة  م���ن  ب���ن���اء ج���و  ع��ل��ى  امل�������ض���اع���دة  يف 
لتعزيز  ال���الزم���ة  وامل�����ض��ائ��ل��ة  وال�����ض��ف��اف��ي��ة 
واال�ضتقرار  االأج���ل  طويلة  اال���ض��ت��ث��م��ارات 

املايل ونزاهة العمل.
وق�����ال ان����ه ال ت�����زال ه���ن���اك ح���اج���ة كبرية 
ل���الرت���ق���اء مب���م���ار����ض���ات احل���وك���م���ة لدى 

ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات املالية العربية .
بالنجاحات  ال����وق����ت  ن��ف�����ش  يف  م�������ض���ي���داً 
حققتها  التي  الكبرية  واجلهود  امللمو�ضة 
العديد من الدول العربية يف هذا ال�ضاأن. 
واإن���ف���اذ  ال��ت��ط��ب��ي��ق  اإن  واأ�����ض����اف م��ع��ال��ي��ه 
م���ب���ادئ احل��وك��م��ة ال ي��ت��وق��ف ف��ق��ط على 
وو�ضعها  والرقابية  االإ�ضرافية  ال�ضلطات 
للمعايري واملبادئ ومتابعة االلتزام بها، بل 
التوعية  ي�ضتلزم جهود كبرية على �ضعيد 
والتدريب وبناء القدرات وتقوية التوا�ضل 
وفعاليات  املالية  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  مع 
القطاع اخلا�ش وخمتلف الهيئات املعنية، 
مبا يعزز اإدراك اجلميع الأهمية احلوكمة 

وجوانب تطبيقها املختلفة. ونوه معاليه، 
بحوكمة  ب���االرت���ق���اء  االه��ت��م��ام  ب�����ض��رورة 
ملا  العربية،  ال���دول  يف  العائلية  ال�ضركات 
العمل  فر�ش  توفري  يف  اهمية  من  لذلك 
امل�ضتدامة،  االق��ت�����ض��ادي��ة  التنمية  ودع���م 

داعياً للمزيد من اجلهود يف هذا ال�ضاأن.
و�ضدد على �ضرورة االهتمام بتعيني املزيد 
من االع�ضاء امل�ضتقلني اىل جانب تطوير 
املجال�ش  اأع�����ض��اء  ل��ت��ع��اق��ب  ف��ع��ال��ة  اآل���ي���ات 
االأمر الذي ي�ضاعد على ا�ضتبدال االع�ضاء 
بخربات  املجال�ش  وتطعيم  الفاعلني  غري 
ال�ضياق  هذا  يف  معاليه  ..م�ضريا  متجددة 
اإىل اأهمية التقييم الدوري الأداء جمال�ش 
االإدارة، اىل جانب اأهمية التنوع يف املجال�ش 

وت�ضجيع تعيني املزيد من الن�ضاء.
وا����ض���ار يف ه����ذا ال�����ض��دد اىل ال�����ض��ع��ف يف 
يف  منا�ضب  يتولني  الالتي  الن�ضاء  ن�ضبة 
واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  يف  العليا  االدارات 
9 يف املائة مقارنة  العربية واملقدرة بنحو 
مع املتو�ضط العاملي الذي يبلغ نحو 24 يف 

املائة.

•• اأبوظبي- وام:

اف��ت��ت��ح م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
ع���ب���داهلل احل��م��ي��دي امل���دي���ر ال���ع���ام رئي�ش 
اإدارة �ضندوق النقد العربي ام�ش  جمل�ش 
اأع��م��ال امل��ن��ت��دى ال�����ض��ن��وي ال��ث��اين ح���ول “ 
تعزيز حوكمة ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات املالية 
يف ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة .. ب��ن��اء اجل�����ض��ور مع 
فندق  وذل��ك يف  االإدارة”  اأع�ضاء جمال�ش 

املاريوت داون تاون باأبوظبي.
ياأتي تنظيم هذا املنتدى بامل�ضاركة مع احتاد 
هيئات االأوراق املالية العربية بالتعاون مع 
موؤ�ض�ضة التمويل الدولية IFC ومنظمة 
 OECD التعاون والتنمية االقت�ضادية 
دول  يف  االدارات  جمال�ش  اأع�ضاء  ومعهد 

جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية.
االفتتاحية  ك��ل��م��ت��ه  يف  احل��م��ي��دي  واأك�����د 
ت��ل��ع��ب��ه جمال�ش  ال�����ذي  امل����ح����وري  ال������دور 
والثقة  اجل�ضور  بناء  يف  ال�ضركات  اإدارات 
ال��ع��الق��ة، م���ن خالل  م���ع االأط������راف ذات 
ال�ضليمة  امل��م��ار���ض��ات  ت��ط��ب��ي��ق  يف  ال��ن��ج��اح 

اقت�شادية اأبوظبي واأدنوك للتوزيع توقعان اتفاقية تعاون
•• اأبوظبي -وام:

االقت�ضادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ��������رة  وق����ع����ت 
اأب���وظ���ب���ي ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون م�����ض��رتك مع 
للتوزيع  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �ضركة 
مبوجبها  ح�����ددت  للتوزيع”  “اأدنوك 
امل�ضرتك بني اجلانبني  الت�ضغيلي  االإطار 
فيما يتعلق بجميع اإج��راءات الرتاخي�ش 
واملوافقات على االن�ضطة االقت�ضادية ذات 
اأدنوك  متنح  بحيث  اأبوظبي،  يف  العالقة 
اك�ضال  نظام  ا�ضتخدام  للتوزيع �ضالحية 
احلاجة  دون  للدائرة  التابع  االلكرتوين 
اجلهتني  ل��ن��ظ��ام��ي  امل��ب��ا���ض��ر  ال��رب��ط  اإىل 

معا.
وتعترب �ضركة اأدنوك للتوزيع اجلهة رقم 
مع  االلكرتوين  الربط  منظومة  يف   31
ي�ضتهدف  ال��ذي  لالأعمال  اأبوظبي  مركز 
اإخت�ضارا  وذل��ك  جهة   45 اإىل  الو�ضول 
و  التجارية  الرخ�ش  اإ���ض��دار  الإج����راءات 

االإمارة  يف  االأعمال  بيئة  تناف�ضية  تعزيز 
12 ن�ضاط مع �ضركة  رب��ط  اأن��ه مت  حيث 

اأبوظبي الوطنية للبرتول “ اأدنوك« .
وج����رى ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة مب��ق��ر مركز 
التنمية  دائ���رة  ل��الأع��م��ال مبقر  اأب��وظ��ب��ي 
االقت�ضادية – اأبوظبي، حيث وقعها عن 
اجلانبني �ضعادة خليفة بن �ضامل املن�ضوري 
�ضعيد  واملهند�ش  باالإنابة،  الدائرة  وكيل 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ش  ال���را����ض���دي،  م��ب��ارك 
وذلك  للتوزيع  اأدن����وك  ل�ضركة  ب��االإن��اب��ة 
ب��ح�����ض��ور ع���دد م���ن امل�����ض��وؤول��ني م���ن كال 

الطرفني.
ون�����ض��ت االت���ف���اق���ي���ة ع��ل��ى ت��و���ض��ي��ع اأط���ر 
ال����ت����ع����اون امل�������ض���رتك ب����ني ال���ط���رف���ني يف 
الداعمة  امل��ب��ادرات وال��ربام��ج  �ضبيل دع��م 
ملركز  اال�ضرتاتيجية  االأه����داف  لتحقيق 
اأب��وظ��ب��ي ل��الأع��م��ال ال��ت��اب��ع ل��ل��دائ��رة، مبا 
فيها التعاون امل�ضرتك يف جمال التفتي�ش 
الظواهر  مل��واج��ه��ة  امل�����ض��رتك��ة  وال��رق��اب��ة 

ال�ضلبية ح�ضب اخت�ضا�ش كل منهما.
املن�ضوري  �ضامل  ب��ن  خليفة  �ضعادة  واأك���د 
ع��ق��ب مرا�ضم  ب���االن���اب���ة  ال����دائ����رة  وك��ي��ل 
اإطار  يف  تاأتي  االتفاقية  هذه  اأن  التوقيع 
لتحقيق  ال���دائ���رة  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 
اأهداف ا�ضرتاتيجية التحديث والتطوير 
اإمارة  يف  احلكومي  االأداء  ك��ف��اءة  لتعزيز 
لقطاع  خدماتها  فاعلية  وزي��ادة  اأبوظبي 
تعاون  وج����ود  يقت�ضي  وال����ذي  االأع���م���ال 
ال�ضلة  ذات  احلكومية  اجلهات  مع  فعال 

االحتادية منها واملحلية.
م�ضاعي  ت��رتج��م  االت��ف��اق��ي��ة  اأن  واأو����ض���ح 
وج��ه��ود ك��ل م��ن ال��دائ��رة و���ض��رك��ة اأدنوك 
ل��ل��ت��وزي��ع ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه�������داف وحم�����ددات 
من   2030 االقت�ضادية  اأبوظبي  روؤي���ة 
خالل الرتكيز على تفعيل حمور التنمية 
االقت�ضادية �ضمن خطة اأبوظبي وخا�ضة 
ملمار�ضة  م��رن��ة  تناف�ضية  بيئة  ب��رام��ج  يف 
االأع���م���ال وق���ط���اع خ��ا���ش ف��ع��ال وفر�ش 

ا�ضتثمارية رائدة وقطاعات حيوية ت�ضهم 
يف التنوع االقت�ضادي. واأ�ضار �ضعادة خليفة 
املن�ضوري اإىل اأن دائرة التنمية االقت�ضادية 
باعتبارها اجلهة املخت�ضة باإمارة اأبوظبي 
الإ����ض���دار ال��رخ�����ش االق��ت�����ض��ادي��ة بجميع 
من  املتعاملني  لكافة  واأن�ضطتها  اأنواعها 
تفعيل  اأج���ل  وم��ن  وغ��ريه��م  م�ضتثمرين 
وت��ط��وي��ر ت��ل��ك اخل��دم��ة مت اإن�����ض��اء مركز 
اأبوظبي لالأعمال وال��ذي يقوم ب��دوره يف 
طلبات  مع  والتعامل  العمل  �ضري  تنظيم 
وقال  اإل��ك��رتون��ي��اً.  االقت�ضادية  الرخ�ش 
نلتزم  ال��را���ض��دي  م��ب��ارك  �ضعيد  املهند�ش 
تطوير  يف  بامل�ضاهمة  للتوزيع  اأدن���وك  يف 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  احلكومي  العمل  بيئة 
وفق اأحدث اال�ض�ش االدارية واللوج�ضتية، 
لتعزيز  لنا  رئي�ضاً  دافعاً  كان  الذي  االأم��ر 
التنمية  ب��دائ��رة  تربطنا  التي  العالقات 
االق��ت�����ض��ادي��ة ع��رب ب��واب��ة م��رك��ز اأبوظبي 

لالأعمال .

التحول  ي���ع���ت���رب  ال����را�����ض����دي  واأ�������ض������اف 
عاماًل  الكرتونية  من�ضة  نحو  باالأعمال 
اخلدمات  م�����ض��ت��وى  حت�ضني  يف  اأ���ض��ا���ض��ي��اً 
ظل  يف  خا�ضة  فعاليتها،  وزي��ادة  املتبادلة 
واأعمالنا  وح��دات��ن��ا  خمتلف  ت�����ض��ه��ده  م��ا 
و�ضت�ضاهم  ك��ب��ري.  ت��و���ض��ع  م��ن  ال��ت��ج��اري��ة 
توفري  يف  هذه  اخلدمة  م�ضتوى  اتفاقية 
قناة توا�ضل مبا�ضرة بني اأدنوك للتوزيع 
اأبوظبي  االق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ودائ�����رة 
املعامالت  اجن��از  �ضرعة  تعزيز  وبالتايل 

ورفع م�ضتويات اجلودة يف التنفيذ.
وامل����ه����ام  االأدوار  االت���ف���اق���ي���ة  وح��������ددت 
ا�ضتمرارية  الرئي�ضية لكل طرف ل�ضمان 
اجلودة  عالية  خدمات  وتقدمي  االأعمال، 
واإيجاد نظام عمل يحقق تب�ضيط وت�ضهيل 
للح�ضول  ال��الزم��ة  االإج����راءات  وتطوير 
االإمارة  يف  االقت�ضادية  الرتاخي�ش  على 
من خالل النافذة الواحدة بحيث يتم من 

خاللها التن�ضيق مع اجلهات املخت�ضة.
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 اعــــــــــالن

ليكن معلوما للجميع ال�ضيد/ عبيد خلفان الغربي الكندي - االإمارات اجلن�ضية وب�ضفته 
 ، كلباء  مدينة  مقرها   ٢٥0738  : رقم  رخ�ضة  اال�ضباغ(  العمال  )امل�ضهور  املوؤ�ض�ضة  مالك 
ويرغب يف تنازل عن ح�ضته البالغة )100٪( وذلك اىل ال�ضيد/ حممد جابيد علي �ضيد 

طالب علي بنجالدي�ضي اجلن�ضية 
التعديالت   : 

- تنازل �ضاحب الرخ�ضة الخر 
- تغيري ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية اىل وكيل خدمات 

 وعمال بن�ش املادة )14(  فقرة )٥(  من القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة ٢013م  يف �ضان 
له حق االعرتا�ش  للعلم وعلى كل من  االع��الن  ه��ذا  ن�ضر  اقت�ضى  ال��ع��دل.  فقد  الكاتب 
على هذا االجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا 

االعالن واال�ضت�ضتكمل  االجراءات القانونية
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 41٢
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ نا�ضر �ضانبيه ل�ضكري ح�ضني البلو�ضي ، اإماراتي  اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�ضته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�ضيد/ حممد طاهر حممد رفيق - باك�ضتاين اجلن�ضية ، يف الرخ�ضة امل�ضماة 

)جبل احد لتجارة �ضكراب املعادن( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )٥31164( 
تعديالت اخرى :- مت تغيري ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية اىل موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات 

- مت تغيري اال�ضم التجاري من اال�ضم التجاري القدمي : جبل احمد لتجارة �ضكراب املعادن 
- لي�ضبح اال�ضم التجاري اجلديد : جبل احد لتجارة النفايات واخلرده املعدنية 

- مت تغيري الن�ضاط التجاري من الن�ضاط التجاري القدمي : جتارة �ضكراب احلديد ، جتارة �ضكراب االملنيوم ، جتارة 
�ضكراب النحا�ش - لي�ضبح الن�ضاط التجاري اجلديد : جتارة النفايات واخلرده املعدنية - باجلملة. 

. فقد  العدل  الكاتب  �ضان  ل�ضنة  ٢013 يف  القانون االحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )٥( من احكام   وعمالبن�ش 
اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن 

فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 413
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ �ضامل مفتاح احلاج مفتاح العبيديل ، اإماراتي  اجلن�ضية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل احل�ض�ش البالغة 100٪  يف واحة الب�ضتان االخ�ضر 
للتجارة ، مبوجب رخ�ضة رقم : 603484 وذلك اىل ال�ضيد/ عزيز اهلل جان داد ، باك�ضتاين 
اجلن�ضية  - تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�ضة الخر وتغيري ال�ضكل القانوين من 

فردية اىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  ٢013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 409

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ ف�ضيله خالد ابوبكر خالد كوتي ، هندية  اجلن�ضية 
التجارية : - مراك�ش لتجارة  البيع والتنازل عن كامل ح�ضته يف الرتخي�ش  يرغب يف 
 - فارجي�ش  جاياراج  راج  اني�ش  لل�ضيد/  وذلك    6110٢1 جتاري  ترخي�ش   - القرطا�ضية 

هندي اجلن�ضية ، حيث مت تنازل �ضاحب الرخ�ضة 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  ٢013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 408
اإماراتي    ، ال�ضام�ضي  احل�ضان  عبيد  حممد  خمي�ش  مروان  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100٪  يف الرخ�ضة التجارية امل�ضماة 
ماهني  كوجني  عبداهلل  لل�ضيد/  وذلك   ٥٢٥09٢ رقم  رخ�ضة  مبوجب   - خمي�ش  مروان  بقالة   /

كوليادوكام ، هندي اجلن�ضية 
تعديالت اخرى : - تنازل مالك الرخ�ضة ال�ضابق ل�ضاحبها احلايل ، ومت تغيري ال�ضكل القانوين 

للرخ�ضة : من موؤ�ض�ضة فردية  - لي�ضبح - موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  ٢013 يف �ضان الكاتب 
العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه بعد 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 411
اجلن�ضية  باك�ضتاين    ، خان  ديالور  �ضاه  علي  وحيد  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�ضيد/ افتاب خان 
ملقاوالت  علي  وحيد   - التجارية  الرخ�ضة  يف  وذلك  اجلن�ضية  باك�ضتاين   ، خان  �ضردراز 
النجارة امل�ضلحة - رخ�ضة جتارية رقم )749100(  -  مت تغيري اال�ضم التجاري من وحيد 

علي ملقاوالت النجارة امل�ضلحة اىل ركن امليدان ملقاوالت النجارة امل�ضلحة. 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  ٢013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 410

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيدة/ اماين بنت عبداهلل طالب ، تون�ضية  اجلن�ضية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100٪  وذلك  اىل ال�ضيدة/ رانيا رجاين حممد 
اجلاهزة(  املالب�ش  لتجارة  دونا  )قلوب  امل�ضماة  الرخ�ضة  يف  اجلن�ضية   م�ضرية   - فريد 
التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة   )7٢3978( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باإمارة  تاأ�ض�ضت 

االقت�ضادية بال�ضارقة - تعديالت اخرى :- ال يوجد. 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  ٢013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
الدعوى  رقم : 2016/4689  مدين م�شتعجل - حمكمة ال�شارقة

اىل املدعي عليها / �ضركة مارفيل جيت - م م ح - جمهولة حمل االقامة - مبا ان 
وحكمت   ، اعاله  اليها  امل�ضار  الدعوى  �ضدكم  اقامت  قد  كليويفا  مارينا  املدعية/ 
حمكمة ال�ضارقة االبتدائية املوقرة بتعيني اخلبري احل�ضابي �ضاحب الدور للنظر يف 

اأمر الدعوى ، وحيث انكم مل حت�ضروا جل�ضة النطق باحلكم. 
" الكائن  احل�ضابات  لتدقيق  اإ�ش  " اك�ش  مكتبنا  مقر  اىل  احل�ضور  عليكم  يتوجب 
�ضالك  بوابة  من  بالقرب  طراف  بن  هالل  بناية   - زايد  ال�ضيخ  �ضارع   - دبي  باإمارة 
وذلك   ،  301 رقم  مكتب   - الثالث  الطابق   - التجاري  اخلليج  مرتو  حمطة  مقابل 
يوم االثنني املوافق ٢017/3/13 ال�ضاعة الثانية ع�ضر والن�ضف ظهرا ، وتقدمي كافة 

الوثائق وامل�ضتندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى.  
اخلبري احل�شابي - حممد عطيه  �شاهني    

باحل�شور  اإعالن 
ح�شابية خربة   جل�شة 

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
ب�ضفتي انا / رمي حممد احمد النعيمي خبريا حما�ضبيا مكلفا من قبل مقام حمكمة 
دبي االبتدائية املوقرة باإجراء اخلربة احل�ضابية يف الدعوى رقم ٢016/٥٥7  عقاري 

كلي - دبي   - فاإننا قد قررنا دعوة ال�ضيد : عادل حممد امان ال جميل 
او من ميثله قانونا ب�ضفتها : املدعي عليها بالدعوى املذكورة بالرقم اعاله 

 - التجاري  ابوظبي  بنك  مقابل   - الرقة  �ضارع   - بدبي  مكتبنا  مقر  اىل  للح�ضور 
بناية الزرعوين - الطابق ال�ضاد�ش - مكتب  رقم )60٢( - ت : ٢٥177٢0-04 - ف :  
٢٥177٢1-04  يوم االحد القادم املوافق )٢017/3/1٢( ال�ضاعة احلادية ع�ضر ون�ضف 
واملثبتة  املوؤيدة  امل�ضتندات  كافة  اإح�ضار  منكم  ويرجى   ، �ضباحا   )11.30( �ضباحا 

لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع.
اخلبري احل�شابي - رمي حممد احمد كاجور النعيمي         

ح�شابية خربة  لإجتماع   دعوة 

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
   يف  الدعوى 2016/1555  جتاري كلي    

ال�ضد / املدعي عليه / مال اهلل خمي�ش مال اهلل مبارك ال�ضحي  
مبا ان هناك دعوى مقامة �ضدكم من قبل املدعي البنك التجاري الدويل - �ش م ع 

 اأمام حماكم دبي اأونه مت تعيينا خبريا م�ضرفيا بالدعوى اأعاله مبوجب احلكم ال�ضادر 
٢017/3/13 يف متام  املوافق  االثنني  يوم  وذلك  اجتماع خربة  ندعوكم حل�ضور  فاإننا  به 
 : التايل  بالعنوان  املالية  - ذلك  الثالثة ع�ضرا مبقر مكتبنا انرتا لال�ضت�ضارات  ال�ضاعة 
مقابل   303 مكتب    - الثالث  الطابق   - امليزان  بناية   - بريوت  �ضارع   - حمي�ضنة   - دبي 
مركز كلداري لتعليم قيادة ال�ضيارات وبذات البناية يوجد بنك دبي  التجاري تليفون : 
04٢٢06899 ، فاك�ش : 04٢٢06877  يرجى االطالع و اإح�ضار كافة ما لديكم من م�ضتندات 

واحلر�ش على احل�ضور  يف املوعد اق�ضاه. 
اخلبري املح�شابي وامل�شريف  
    د. علي را�شد الكيتوب 

اإعــــالن بالن�شـــــر
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

اإخطار عديل بالن�شر
 رقم 2017/1370   

املخطر : �ضيف خلفان خمي�ش العميمي - بوكالة املحامي/ يو�ضف حممد ح�ضن البحر 
املخطر اليه : �ضوندر رامان �ضيالبان - جمهول حمل االقامة 

بهذا  تبلغه  تاريخ  من  اعتبارا  ايام  خم�ضة  مدة  وميهله  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  ان 
االخطار لوفاء و�ضداد مبلغ املديونية وقدره 46٥.000 دوالر امريكي )اربعمائة وخم�ضة 
 1.704.٢٢٥ وقدره  مبلغ  االإماراتي  بالدرهم  يعادله  اوما   ) امريكي  دوالر  الف  و�ضتون 
درهم )مليون و�ضبعمائة واربعة االف ومائتان وخم�ضة وع�ضرون درهما( وبخالف ذلك 
فان املخطر �ضيكون م�ضطرا اىل اتخاذ االجراءات القانونية واقامة الدعوى يف �ضبيل 

الزام املخطر اليه باملبلغ املذكور باال�ضافة اىل الر�ضوم وامل�ضاريف والفوائد
�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
 اعالن حكم بالن�شر         

يف  الدعوى رقم 2016/4075 م ك       
املرفوعة من املدعي : �ضركة الفار�ش لتاأجر املعدات - �ش ذ م م 

اىل املدعي عليه : ال�ضركة ال�ضعبية للهند�ضة - ذ م م 
توؤدي للمدعية مبلغا وقدره ٥1٢170  ان  املدعي عليها  بالزام  املحكمة  حكمت 
درهم والزمتها بفائدة مبقدار ٥٪ �ضنويا اعتبارا اقامة الدعوى / وحتى متام 
ال�ضداد على اال تزيد الفائدة على ا�ضل الدين املق�ضي به والزمتها بامل�ضروفات 

والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لالعالن، 
بحقكم  و�ضتتخذ  اليه  امل�ضار  احلكم  على  منكم  طعن  دون  امليعاد  هذا  وبوات 

االيجراءات القانونية لتنفيذه �ضدكم
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
يف الدعوى رقم 2016/166 نزاع تعيني خربة جتاري 

مبوعد اإجتماع خربة 
اعالن املتنازع �ضدها/ 3  �ضكوير للت�ضميم الداخلي  

يعلن اخلرب احلا�ضبي : حممد علي �ضلطان اخل�ضر عن بدء  اأعمال اخلربة املحا�ضبية 
النزاع رقم ٢016/166     الت�ضوية الودية للمنازعات يف  مبوجب القرار ال�ضادر عن مركز 
نزاع تعيني خربة جتاري بتاريخ ٢016/11/٢3  تعلن املتنازع �ضدها/ 3  �ضكوير للت�ضميم 
الداخلي - �ش ذ م م - مبوعد اجتماع اخلربة لتقدمي كافة ما لديها من م�ضتندات وذلك 
مكتب  مبقر  وذلك  ع�ضرا    الرابعة  ال�ضاعة  متام  يف   ٢017/3/16 املوافق  اخلمي�ش  يوم 
توكيل   - لل�ضيارات  العربية  ال�ضركة  خلف  مكاتب  بناية  دبي  امارة  يف  والكائن  اخلبري 

ني�ضان - الطابق التا�ضع مكتب 910 
تليفون : ٢94700٢-04 ،   فاك�ش : ٢947003-04  

اخلبري/ حممد  اخل�شر  

اإجتمــــاع خبــــرة
مكتب اأ�شل املعايري لتدقيق احل�شابات 

اخلبري/ حممد اخل�شر 
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

مذكرة اعالن املدعي عليها باحلكم مبثابة احل�شوري بالن�شر
اىل امل��دع��ي عليه/ دب��ل ب��ريي��ل خل��دم��ات احل��را���ض��ة - ���ش ذ م م  جم��ه��ول حمل 
االقامة نعلنكم باأن املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ ٢017/٢/٢٢  يف الدعاوي املذكورة 

ل�ضالح املدعيني بالزام املدعى عليها بان توؤدي.

احلكم-  تنفيذ  عند  يكن-  مل  ما  نقدا  يقابلها  مبا  او  موطنهم  اىل  عودتهم  بتذكرة  والزمتها 
من  املدعني  واعفت  امل�ضاريف  من  باملنا�ضب  الطرفني  والزمت  اآخ��ر  عمل  رب  بخدمة  ملتحقا 
لال�ضتئناف  قابال  ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري  عدا  ما  ورف�ضت   ، فيها  ن�ضيبهم 

خالل ثالثني يوما اعبتارا من اليوم التايل ن�ضر هذا االعالن
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�ضية
 ٢016/7806  عمايل جزئي
٢016/7811  عمايل جزئي
٢016/7809  عمايل جزئي

م
1
٢
3

ا�ضم املدعي
روخ�ضار احمد ذو الفقار احمد 
حممد عمان عبد الغفور الغفور

وليد قري�ضي نعيم قري�ضي  

مبلغ املطالبة
10000 درهم + تذكرة العودة
10000 درهم + تذكرة العودة
18٢٥0 درهم + تذكرة العودة

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
مذكرة اعالن املدعي عليه بحكم مبثابة احل�شوري بالن�شر

اىل املدعي عليه/ االلوان ال�ضبعة لال�ضقف املعلقة  
املذكورة ل�ضالح  الدعاوي  بتاريخ ٢017/٢/٢8 يف  املنعقدة  باأن املحكمة حكمت بجل�ضتها  نعلنكم 

املدعيني بالزام املدعى عليها بان توؤدي.

والزمت الطرفني باملنا�ضب من امل�ضاريف واعفت املدعني من ن�ضيبهم منها وامرت باملقا�ضة يف 
اتعاب، ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. 

ن�ضر  التايل  اليوم  من  اعبتارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما 
هذا االعالن

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�ضية
٢016/7966 عمايل جزئي
٢016/7967 عمايل جزئي
٢016/7968 عمايل جزئي

م
1
٢
3

ا�ضم املدعي
 احمد عبد العزيز �ضيد املريي 

رامي حبيب عبداهلل احمد 
�ضريف كمال حامد ال�ضيخ 

مبلغ املطالبة
16736 درهم + تذكرة العودة
18846 درهم + تذكرة العودة
18849 درهم + تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

اعالن جمموعة اإعالن بالن�شر       
                      اىل املنفذ ���ض��ده : خ��ال��د اح��م��د نقيب ل��الع��م��ال ال��ف��ن��ي��ة    مب��ا ان 
ب�ضداد  اللزامك  وذلك  ادن��اه-  بالك�ضف  املو�ضحة  التنفيذات  اقاموا  التنفيذ  طالبي 
املبالغ املو�ضحة به خالل )1٥( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �ضتتخذ 

االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور.

 ق�شم الق�شايا العمالية  

ر�ضم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
900 درهم

900 درهم

878٢ درهم

4300 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 

 افتخار جمنون غالم �ضروار

حممد اكمل حممد �ضديق  

 1٥3/٢017
تنفيذ عمايل

 300/٢017
تنفيذ عمايل

م
1

٢

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/1450 جتاري كلي  
اىل املحكوم عليهما/1- يف ال بي للتجارة العامة - �ش ذ م م  ٢- عبد اهلل عبد الرحمن  جمهويل حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  ٢016/1٢/٢6  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ بنك 
اخت�ضا�ضها  بعدم   - اوال   -: املحكمة مبثابة احل�ضوري  - حكمت  عامة   م�ضاهمة  �ضركة   - اال�ضالمي  دبي 
قيميا بنظر الدعوى بالن�ضبة لطلبات االإلزام  بالدين النا�ضئ عن عقد املرابحة املوؤرخ ٢014/8/18 مو�ضوع 
حلني  الطلبات  هذا  م�ضاريف  يف  الف�ضل  وابقت   ، املخت�ضة  التجارية  اجلزئية  للدائرة  واحالتها  التداعي 
�ضدور حكم منه للح�ضومة فيه ، ثانيا : بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل ان ي�ضلما امل�ضرف املدعي 
كمية مقدارها 441794.4 كيلو جرام ) اربعمائة واحد واربعني الفا و�ضبعمائة واربعة وت�ضعني كيلو جراما 
واربعمائة جراما، من ال�ضكر املتفق عليه و�ضفا وقدرا وفقا لعقد ال�ضلم �ضند الدعوى او داء مقابلها مبلغ 
بر�ضوم  والزمتهما  درهما  وثمانون  و�ضتة  واربعمائة  الفا  واربعة  ومائة  مليونا  دره��م   1104486  / مقداره 
وم�ضاريف هذا الطلب ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 

را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/844 جتاري كلي                                                

امل��روة لالعمال الفنية - �ش ذ م م   اىل املحكوم عليهم/1- عامل املظالت لل�ضناعة - ذ م م ٢- �ضركة ن�ضيم 
ب�ضفتها كفيلة ل�ضركة عامل املظالت لل�ضناعة - ذ م م  3- �ضانديب اديكاري كمال كومار اديكاري - ب�ضفته 
م م  جمهويل  ذ  الفنية - �ش  امل��روة لالعمال  ن�ضيم  و �ضركة  م  م  ذ  ع��امل املظالت لل�ضناعة -  مدير �ضركة 
حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  ٢016/1٢/٢7  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�ضالح/فولتا�ش ليمتد - ابوظبي / برف�ش الدعوى �ضد املدعي عليه الرابع ٢- بالزام املدعي عليهم االوىل 
درهم   3.044.089.٥٢ وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدوا  بان  بينهم  فيما  والت�ضامن  بالتكافل  والثالث  والثانية 
القانونية  والفائدة   ) فل�ضا  واثنان وخم�ضون  درهما  وثمانون  وت�ضعة  الفا  واربعون  واربعة  )ثالثة ماليني 
عنه بواقع 9٪ �ضنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف ٢016/٥/17 م وحتى ال�ضداد التام والزمتهم 
مبثابة  حكما  طلبات.   م��ن  ذل��ك  ع��دا  م��ا  ورف�ضت  املحاماة  ات��ع��اب  مقابل  دره��م  وال��ف  امل�ضاريف  بالر�ضوم 
التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم  اليوم  احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/618 عقاري كلي                                                

بان  نعلنكم  االقامة  م  جمهول حمل  م  ذ   - العقاري  للتطوير  الدولية  املا�ضة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
ل�ضالح/ميلي�ضا  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    ٢017/٢/1٥ بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة 
�ضوكورينا فرناند�ش ريبيلو : 1- بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعيني مبلغ ومقداره )14.8٥7.46٥ 
درهم( ثمامنائة و�ضبعة وخم�ضون الف واربعمائة وخم�ضة و�ضتون درهما واربعة  ع�ضر فل�ضا( والفائدة 
املدعي  ال��زام   -٢ ال�ضداد.  متام  وحتى   ٢016/1/31 يف  احلا�ضل  املطالبة  تاريخ  من  �ضنويا   ٪9 بواقع 
عليها بان توؤدي للمدعيني مبلغ مقداره )٢11.87٥ درهم( مائتان واحدى ع�ضر الف وثمامنائة خم�ضة 
و�ضبعون تعوي�ضا عن اال�ضرار التي حلقت بها على النحو الثابت باالأ�ضباب والفائدة بواقع 9٪ �ضنويا 
الف  ومبلغ  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  الزمتها  كما  التام  ال�ضداد  وحتى  نهائي  احلكم  �ضريورة  تاريخ  من 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/2353 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �ضرو لل�ضفر وال�ضياحة - �ش ذ م م - حاليا �ضدف �ضرو للعطالت وال�ضفريات 
- �ش ذ م م  �ضابقا  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  
وا�ضمها   - م  م  ذ  - �ش  للعقارات  ازور  ب��ريل  اع��اله ل�ضالح/  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  ٢017/1/18  يف 
التجاري / فندق كراون بالزا - �ش ذ م م - بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ اربعمائة 
وت�ضعة واربعني الف وخم�ضمائة وثالثة واربعني درهم وخم�ضة ع�ضر فل�ضا والفائدة القانونية 
بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل يف ٢016/10/18 وحتى متام ال�ضداد والزمتها 
بامل�ضروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/1929 جتاري جزئي
هيدرو  �ضركة   -٢ م   م  ذ   - البحرية  للخدمات  ه��ي��درو  �ضركة   -1  : عليهما  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  م م  جمهويل حم��ل  ذ  ���ش   - م��اري��ت��امي للخدمات  
�ضركة  ل�ضالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    ٢016/1٢/٢6 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها 
غيتواي مارين �ضريفي�ضيز ليمتد بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ �ضتة االف 
وثمامنائة دوالر امريكي او ما يعادله بالدرهم االإماراتي ب�ضعر  ال�ضرف وقت التنفيذ 
والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ اال�ضتحقاق يف ٢014/٢/٢ والزمتها بامل�ضروفات 
لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومببلغ 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/162 جتاري كلي                                                

 -3 م   م  ذ  �ش   - البحرية  للمالحة  الغدير   -٢ املحكوم عليهم/1- حمدي حممد عجالن   اىل 
العجالن للتجارة العامة - �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة  جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  ٢016/٥/11  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/�ضركة 
�ضتار لال�ضمنت - ذ م م بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعية 
القانونية عن هذا  " والفائدة  " ثمامنائة وخم�ضون الف ودره��م  مبلغ وق��دره 8٥0.000 دره��م 
املبلغ بواقع 9٪ �ضنويا من تاريخ اال�ضتحقاق احلا�ضل يف ٢014/1٢/9 وحتى متام ال�ضداد ف�ضال 
قابال لال�ضتئناف  اتعاب حم��ام��اة.  حكما مبثابة احل�ضوري  دره��م   ال��ف  امل�ضاريف ومبلغ  عن 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/1572 جتاري جزئي

االقامة  حم��ل  جمهول  م   م  ذ  ���ش   - الفنية  للخدمات  �ضتب  كويك  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف    ٢017/1/٢6 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
اعاله ل�ضالح/�ضوبر براي�ش لتاأجري ال�ضيارات - �ش ذ م م  - بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ 10٥396 درهم )مائة وخم�ضة  الف وثالثمائة و�ضتة وت�ضعون درهما( وفوائده 
القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة ٢016/8/٢ وحتى متام ال�ضاداد والزمتها امل�ضروفات 
وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/93  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �ضده/1- فرزاد حجت اله اميدى ٢- روك�ضان للو�ضاطة العقارية - موؤ�ض�ضة فردية  جمهويل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد فادي فهد عثمانلي وميثله : جو�ضلني �ضبلي خري اهلل - 
 48/٢016 رقم  باال�ضتئناف  واملعدل  كلي  عقاري   ٢01٥/3٢7 رقم  الدعوى  يف  ال�ضادر  باحلكم  نعلنكم 
ا�ضتئناف عقاري يوم االثنني بتاريخ  ٢016/4/٢8 باعتباره �ضندا تنفيذيا وذلك 1- بالزام املدعي عليه 
االول ب�ضداد مبلغ التعوي�ش اجلزائي املن�ضو�ش عليه يف عقد البيع مو�ضوع الدعوى وهو ذات قيمة 
الدعوى حتى  رفع  تاريخ  بواقع 9٪ من  القانونية  والفائدة  دره��م  وق��دره )37٥494(  ال�ضمان  �ضيك 
متام ال�ضداد وت�ضليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 1٥ يوم من تاريخ ن�ضر هذا االعالن  
٢- والزام املدعي عليها الثانية روك�ضان للو�ضاطة العقارية برد وت�ضليم املدعي �ضيك ال�ضمان )وهو 
�ضيك رقم 000431 بقيمة ٢77.000( درهم وامل�ضحوبة على بنك امل�ضرق فرع اخلان اإمارة ال�ضارقة فقط 
ورف�ضة �ضيك ال�ضمان االآخر املطالب به.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

مليار دوالر �لتبادل �لتجاري غري �لنفطي يف 9 �أ�صهر من 2016  1.6

وزارة القت�شاد ت�شدر تقريرًا حول مراجعة ال�شيا�شة التجارية لرو�شيا

الدار العقارية ت�شتعد لتد�شني القناة املائية بجزيرة الرمي اأبريل املقبل

�شعر �شلة خامات » اأوبك« ي�شل 
اىل 53.54 دولرا للربميل

•• فيينا -وام:

اأعلنت منظمة الدول امل�ضدرة للنفط “ اأوبك “ اأن �ضعر �ضلة خاماتها ال�13 
و�ضل اأم�ش االأول اىل 53.54 دوالر للربميل مقارنة ب�ضعر اليوم الذي قبله 
الذي و�ضل 53.13 دوالر للربميل. وت�ضم �ضلة خامات “ اأوبك “ التي تعد 
مرجعا يف م�ضتوى �ضيا�ضة االإنتاج االأنواع التالية : خام مربان االإماراتي وخام 
مزيج �ضحارى اجلزائري واالإيراين الثقيل والب�ضرة اخلفيف العراقي وخام 
الت�ضدير الكويتي وخام ال�ضدر الليبي وخام بوين اخلفيف النيجريي واخلام 
البحري القطري واخلام العربي اخلفيف ال�ضعودي واخلام الفنزويلي مرياي 

وجريا�ضول االأنغويل وربيع اخلفيف الغابوين واأورينت االكوادوري.

دولرا للربميل �شعر ت�شوية العقد    54.39
الآجل خلام عمان يف بور�شة دبي للطاقة 

•• دبي-وام:

خ�ضر �ضعر ت�ضوية العقد االآجل خلام عمان � ت�ضليم مايو املقبل � لدى تداوله يف 
بور�ضة دبي للطاقة ام�ش 0.38 دوالر اأمريكي للربميل الواحد مقارنة ب�ضعر 
املحلي  بالتوقيت   12:30 ال�ضاعة  عند  دوالر   54.39 ليبلغ  اأم�ش  ت�ضويته 
اأول بور�ضة  � وهي  08:30 بتوقيت جرينت�ش . وتهدف بور�ضة دبي للطاقة 
تزويد  اإىل   � وال�ضلع  االآجلة  الطاقة  لعقود  االأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  دولية 
�ضرق  التي تقع  باالأ�ضواق  املهتمني  والعمالء  واملتداولني  النفط  اإنتاج  �ضركات 
ال�ضوي�ش باأ�ضعار تت�ضم بال�ضفافية للنفط اخلام. وتعد البور�ضة منذ افتتاحها 
عام 2007 اإحدى البور�ضات املتخ�ض�ضة على م�ضتوى العامل واأ�ضبح عقدها 
للنفط اخلام  االأك��ر موثوقية  املعيار  االآج��ل خلام عمان  العقد  الرئي�ش وهو 
التي تعك�ش  ال�ضوي�ش واالأداة  التي ت�ضهد منوا �ضريعا �ضرق  ال�ضوق  اإىل  املتجه 
العامل  نوعه يف  واأك��رب عقد من  ب�ضورة متفردة  االآ�ضيوية  املنطقة  اقت�ضادات 
من حيث الت�ضليم الفعلي وثالث معيار �ضعري للنفط اخلام يف العامل واملعيار 
الوحيد للنفط اخلام الذي يتم ت�ضديره من عمان ودبي. وت�ضتخدم بور�ضة 
دبي للطاقة يف كافة اأعمالها اأرقى االأنظمة االإلكرتونية التي ميكن الو�ضول 
اإليها انطالقا من اأكر من 20 منطقة منها املراكز املالية الرئي�ضة يف اآ�ضيا 
 � العاملي  امل��ايل  دب��ي  داخ��ل مركز  البور�ضة  وتقع  املتحدة.  وال��والي��ات  واأوروب���ا 
وهو منطقة مالية حرة مت اإن�ضاوؤها لتعزيز اخلدمات املالية يف دولة االإمارات 
تتم  كما  املالية  للخدمات  دب��ي  �ضلطة  قوانني  اإىل  وتخ�ضع   � املتحدة  العربية 
مقا�ضة و�ضمان جميع التداوالت من خالل جمموعة تابعة لبور�ضة �ضيكاغو 
القاب�ضة  دبي  بني  م�ضرتك  م�ضروع  للطاقة  دبي  بور�ضة  اأن  يذكر  التجارية. 
و�ضندوق اال�ضتثمار العماين وجمموعة بور�ضة �ضيكاغو التجارية كما متتلك 
منها  الطاقة  ع��ق��ود  ت���داول  يف  متخ�ض�ضة  و���ض��رك��ات  عاملية  مالية  موؤ�ض�ضات 
غولدمان �ضاك�ش وجي بي مورغان ومورغان �ضتانلي و�ضل وفيتول وكونكورد 

اإنرجي اأ�ضهما فيها.

»اأبوظبي العاملي« و»النقد ال�شنغافورية«يوقعان 
اتفاقية تعاون لتطوير التكنولوجيا املالية

•• اأبوظبي-وام:

وقع �ضوق اأبوظبي العاملي - املركز املايل الدويل يف اأبوظبي - ام�ش اتفاقية 
لتعزيز  ال�ضنغافوري”  املركزي  “البنك  �ضنغافورة  النقد يف  تعاون مع هيئة 
التي  املبادرات  واإط��الق  املالية  التكنولوجيا  تطوير  ب�ضاأن  امل�ضرتك  التعاون 
تدعم ريادة االأعمال يف التكنولوجيا املالية وحتفز االبتكار يف قطاع اخلدمات 
لقاءات  اأع��ق��اب  يف  االت��ف��اق��ي��ة  توقيع  ي��اأت��ى  واأب��وظ��ب��ي.  �ضنغافورة  يف  امل��ال��ي��ة 
م�ضرتكة وتبادل �ضامل للروؤى واالأفكار بني فريقي عمل تطوير التكنولوجيا 
ل�ضوق  املالية  اخلدمات  تنظيم  و�ضلطة  �ضنغافورة  يف  النقد  هيئة  يف  املالية 
متكاملة  بيئة  لتطوير  نف�ضها  االأه��داف  يت�ضاركان  واللذين  العاملي  اأبوظبي 
وجمتمع حيوي للتكنولوجيا املالية قادر على تلبية احتياجات القطاع املايل 
موهانتي  �ضوبنيندو  االتفاقية  وق��ع  الطرفني.  اأ���ض��واق  يف  االبتكار  وتعزيز 
وريت�ضارد  ب�ضنغافورة  النقد  هيئة  املالية يف  للتكنولوجيا  التنفيذي  الرئي�ش 
تنج الرئي�ش التنفيذي ل�ضلطة تنظيم اخلدمات املالية ل�ضوق اأبوظبي العاملي. 
وتوؤ�ض�ش االتفاقية الإطار عمل ا�ضرتاتيجي لدعم ومتكني ال�ضركات النا�ضئة 
و�ضنغافورة  اأبوظبي  �ضوقي  يف  التنظيمية  املتطلبات  فهم  م��ن  واملبتكرين 
وتقدمي امل�ضورة وامل�ضاعدة لل�ضركات خالل مرحلة تقدمي الطلبات وا�ضتكمال 
اجراءات الرتخي�ش. و�ضيتعاون اجلانبان من اأجل تطوير م�ضاريع ابتكارية 
م�ضرتكة حول التطبيقات التكنولوجية الرئي�ضة مثل حلول الدفع الرقمية 
ت�ضني”  “البلوك  الرقمية  ال��ت��ع��ام��الت  ومن�ضات  امل��ت��ح��رك  ال��ه��ات��ف  وع��رب 
املرنة  واملن�ضات  ال�ضخمة  والبيانات  الرقمية  البيانات  ومزامنة  وت�ضارك 
التكنولوجيا احلديثة.  التطبيقات وغريها من تطبيقات  لواجهات برجمة 
هيئة  يف  املالية  للتكنولوجيا  التنفيذي  الرئي�ش  موهانتي  �ضوبنيندو  وق��ال 
مع  ال��رواب��ط  لرت�ضيخ  جديدة  خطوة  االتفاقية  ه��ذه  اإن  ب�ضنغافورة  النقد 
القدرات  امل�ضرتك على تعزيز االبتكار وتنمية  العاملي والعمل  اأبوظبي  �ضوق 

يف القطاع املايل عرب جماالت التعاون الدويل.

كورني�ش عجمان ي�شت�شيف �شوق 
»موزاييك ماركت « 30 مار�ش

•• عجمان-وام:

 8 اإىل  30 مار�ش اجل��اري  ي�ضت�ضيف كورني�ش عجمان خالل الفرتة من 
اأبريل املقبل فعاليات �ضوق موزاييك ماركت اأحد املبادرات املجتمعية ملوؤ�ض�ضة 
عبد العزيز بن حميد يف عجمان. يهدف موزاييك ماركت - الذي اكت�ضب 
�ضعبية وا�ضعة وا�ضتحوذ على اهتمام العائالت - اإىل دعم االأعمال ال�ضغرية 
عرب توفري منافذ لبيع كل ما حتتاجه العائلة من اخل�ضر الع�ضوية اإىل 
املالب�ش وغريها. واأو�ضحت �ضيخة علي النعيمي مديرة االت�ضال املوؤ�ض�ضي 
يف املوؤ�ض�ضة اأن عودة موزاييك ماركت تاأتي يف اأعقاب النجاح الكبري الذي 
حققه العام املا�ضي وا�ضتجابة لزيادة الطلب من زوار ال�ضوق. وتندرج هذه 
حتت مظلة موؤ�ض�ضة عبدالعزيز بن  “جمتمعي”  اإطار برنامج  املبادرة يف 
حميد بهدف تقدمي خدمات جمتمعية ور�ضم االإبت�ضامة على وجوه االآالف 

من املواطنني واملقيمني يف عجمان ودولة االإمارات.

تنفذ  احلكومة  اأن  اإىل  م�ضرياً   ،2017
لتعزيز  اقت�ضادي  اإ�ضالح  برنامج  حالياً 
واخلدمات  ال�����ض��ل��ع  اأ����ض���واق  يف  امل��ن��اف�����ض��ة 
وامللكية  اجل����م����ارك  ق���ط���اع���ات  وت���ط���وي���ر 
واالأنظمة  واالت�����ض��االت  والنقل  الفكرية 
اال�ضتثمارية،  اجل��اذب��ي��ة  ل��زي��ادة  التقنية 
الناجمة  ال�ضابقة  النمو  عقبات  وجت��اوز 
االقت�ضادية  االإ�����ض����الح����ات  ب�����طء  ع����ن 

الهيكلية.
من  ك����ب����رياً  ع�������دداً  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  واأورد 
مملوك  رو���ض��ي��ا  يف  الرئي�ضية  ال�����ض��رك��ات 
للحكومة ومتثل نحو ن�ضف الناجت املحلي 
االإجمايل وال �ضيما يف االأعمال امل�ضرفية 
والنقل والطاقة، واأن ال�ضلطات الرو�ضية 
اتخذت خطوات عديدة لتح�ضني حوكمة 
االإنتاجية  ل��زي��ادة  �ضعياً  ال�����ض��رك��ات  ه��ذه 
والكفاءة، واأنه نتيجة للتباطوؤ االقت�ضادي 
خالل  اخل�ضخ�ضة  ب��رن��ام��ج  تطبيق  مت 

االأعوام 2016-2014.
اخلدمات  قطاع  يعد  التقرير،  وبح�ضب 
رئي�ضياً يف هيكلية الناجت املحلي  م�ضاهماً 
من   62% اإىل  ت�ضل  بن�ضبة  االإج��م��ايل 
من  وك���ج���زء   ،2015 ل���ع���ام  االإج����م����ايل 
اإىل  باالن�ضمام  الرو�ضي  االحت���اد  ال��ت��زام 
منظمة التجارة العاملية األغت تقييد راأ�ش 
املال االأجنبي بن�ضبة %49 يف االت�ضاالت 
ال�����ض��ل��ك��ي��ة وال��ال���ض��ل��ك��ي��ة. وي��ق��ت�����ض��ر حق 
النظام  يف  االأج��ن��ب��ي  امل���ال  راأ����ش  م�ضاركة 
مع   ،50% ن�ضبة  على  الرو�ضي  امل�ضريف 
ال�ضماح ل�ضركات التاأمني االأجنبية باإقامة 

فروع فيها ابتداًء من عام 2021. 

اتفاقيات التجارة اخلارجية
اأن رو�ضيا االحتادية قدمت  اأورد التقرير 
التزامات وا�ضعة النطاق خالل ان�ضمامها 
يهدف  ح��ي��ث  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة  ملنظمة 
ب��رن��اجم��ه��ا ل��الإ���ض��الح االق��ت�����ض��ادي اإىل 

•• اأبوظبي-الفجر:

ت��ق��ري��راً حول  االق��ت�����ض��اد  وزارة  اأ����ض���درت 
لرو�ضيا  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����ض��ي��ا���ض��ة  م��راج��ع��ة 
االحت����ادي����ة، األ���ق���ت خ��الل��ه ال�����ض��وء على 
القطاعات  �ضهدتها  التي  التطورات  اأب��رز 
االقت�ضادية يف هذا البلد خالل ال�ضنوات 
ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ض��ي��ة، م���ع ا���ض��ت��ع��را���ش اأهم 
موؤ�ضرات النمو االقت�ضادية التي حققتها 
التي  ال���ت���ن���م���وي���ة  واخل�����ط�����وات  رو�����ض����ي����ا، 
اال�ضتثماري  مناخها  لتح�ضني  اتخذتها 
ودف�����ع ع��ج��ل��ة اأن�����ض��ط��ت��ه��ا ال��ت��ج��اري��ة مع 
التقرير  تناول  كما  العامل.  دول  خمتلف 
اأه����م م��الم��ح ال���ع���الق���ات ال��ت��ج��اري��ة بني 

االإمارات ورو�ضيا.
اإدارة  م����دي����ر  ال����ي����وح����ة  ه����ن����د  وق�����ال�����ت 
���ض��ي��ا���ض��ات ال���ت���ج���ارة اخل���ارج���ي���ة ب�����وزارة 
ب�ضورة  ت��ع��م��ل  ال�������وزارة  اإن  االق���ت�������ض���اد، 
القطاعني  معرفة  تعميق  على  م�ضتمرة 
بال�ضيا�ضات  ال��دول��ة  يف  واخل��ا���ش  ال��ع��ام 
ال��ت��ي تعتمدها  ال��ت��ج��اري��ة واالق��ت�����ض��ادي��ة 
واإط�����الع خمتلف  ال���ع���امل،  دول  خم��ت��ل��ف 
تطورات  على  املهتمة  االإماراتية  اجلهات 
االأو�ضاع االقت�ضادية لل�ضركاء التجاريني 
اإ�ضدار  وذلك من خالل  واال�ضتثماريني، 
التجارية  ال�ضيا�ضات  حول  دوري��ة  تقارير 
ل��ه��ذه ال��ب��ل��دان واالإ�����ض����اءة ع��ل��ى طبيعة 
تربطها  ال���ت���ي  االق��ت�����ض��ادي��ة  ال���ع���الق���ات 

بدولة االإمارات.
اإعداده  مت  التقرير  اأن  اليوحة  واأ�ضافت 
ا�ضتناداً اإىل تقرير منظمة التجارة العاملية 
ب�ضاأن مراجعة ال�ضيا�ضة التجارية لرو�ضيا 
حتر�ش  حيث   ،2016 ل��ع��ام  االحت��ادي��ة 
ال�����وزارة ع��ل��ى ر���ض��د وحت��ل��ي��ل م��ا ت�ضدره 
باعتبارها  وتقارير،  درا�ضات  من  املنظمة 
املتعلقة  امل���ع���ل���وم���ات  م�������ض���ادر  اأه�����م  م���ن 
الأي  واال�ضتثمار  التجارة  وقيود  بقواعد 

هذا  اأن  م�ضيفًة  املنظمة،  يف  ع�ضو  دول��ة 
ب�ضاأن  دقيقة  حتليالت  يت�ضمن  التقرير 
واملمار�ضات  اخلارجية  التجارة  �ضيا�ضات 
ال���ت���ج���اري���ة ال���ن���اف���ذة يف رو����ض���ي���ا، واأب�����رز 
والواردات  ال�ضادرات  يف  املوؤثرة  العوامل 

واالإنتاج واال�ضتثمار واخل�ضخ�ضة فيها.
التجارة  ح���ج���م  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  واأو������ض�����ح 
رو�ضيا  ب���ني  ال��ن��ف��ط��ي��ة  غ���ري  اخل���ارج���ي���ة 
االحتادية ودولة االإم��ارات خالل االأ�ضهر 
2016 بلغ نحو  الت�ضعة االأوىل من عام 
1.6 مليار دوالر، يف حني بلغ خالل عام 
2015 نحو 2.5، واأن هناك العديد من 
اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن اجل��ان��ب��ني لتعزيز 
اإىل  االإ�ضارة  مع  االقت�ضادية،  عالقاتهما 
رو�ضيا  اإىل  االإماراتية  ال�ضادرات  اأه��م  اأن 
هي �ضفن االإر�ضاد ال�ضوئي و�ضفن اإطفاء 
واحللي  اجل����ارف����ة،  وال�����ض��ف��ن  احل����رائ����ق 
واملعادن الثمينة، وال�ضاي، يف حني ت�ضتورد 

منها املا�ش والذهب اخلام واحلنطة.

تطور القطاعات االقت�ضادية
املحلي  ال����ن����اجت  من����و  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  ذك�����ر 
منذ  تباطاأ  لرو�ضيا  احلقيقي  االإج��م��ايل 
التقل�ش  ن�����ض��ب��ة  وو���ض��ل��ت   2014 ع����ام 
وذل���ك   ،3.7%- اإىل   2015 ع����ام  يف 
اإىل  اإ�ضافة  النفط،  اأ�ضعار  تراجع  نتيجة 
ال��ع��ق��وب��ات االق��ت�����ض��ادي��ة امل��ف��رو���ض��ة من 
بع�ش البلدان الغربية والتدابري امل�ضادة 
من جانب االحت��اد الرو�ضي، االأم��ر الذي 
املال  راأ����ش  تدفقات  ت��راج��ع  يف  دوراً  لعب 
وزيادة  ال��روب��ل  قيمة  وانخفا�ش  القوية 

الت�ضخم.
واأو�ضح التقرير يف املقابل اأن رو�ضيا ت�ضري 
لتقديرات  وفقاً  اال�ضتقرار،  حتقيق  نحو 
منو  توقع  ال��ذي  ال���دويل  النقد  �ضندوق 
ناجتها املحلي االإجمايل بن�ضبة 1.8 % 
عام  % يف   0.8 وبنحو   2016 ع��ام  يف 

وحترير  املفتوحة  ال�����ض��وق  م��ب��داأ  حتقيق 
ين�ضجم  نحو  على  واال�ضتثمار  ال��ت��ج��ارة 
العاملية،  ال��ت��ج��ارة  منظمة  ات��ف��اق��ي��ات  م��ع 
ال�ضلع  اأ����ض���واق  اإىل  و���ض��ول��ه��ا  ي�ضهل  مب��ا 
واخلدمات، واأنها دخلت طرفاً يف “اتفاق 
تكنولوجيا املعلومات” وطرفاً مراقباً يف 
 ،)GPA( احلكومية  امل�ضرتيات  اتفاق 
واأنها متنح معاملة الدولة االأكر رعاية 
 10 جلميع �ضركائها التجاريني، ولديها 
مع  االإقليمية  بالتجارة  خا�ضة  اتفاقيات 
معظمهم  التجاريني  ال�ضركاء  م��ن   12
ال�ضابق،  ال�ضوفييتي  االحت����اد  دول  م��ن 

اإ�ضافة اإىل �ضربيا ومولدوفا.

اال�ضتثمار االجنبي املبا�ضر
الرو�ضية  احل���ك���وم���ة  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  اأك�����د 
اأ�ضا�ضية  االأجنبي ركيزة  تعترب اال�ضتثمار 
التكنولوجيا  ون��ق��ل  االق��ت�����ض��اد  لتطوير 
واالبتكار، وتعمل على تخ�ضي�ش مناطق 
ح���رة وجم��م��ع��ات ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ومتنح 
هذه  يف  اال�ضتثمارية  االم��ت��ي��ازات  بع�ش 
ال�ضريبية  احل���واف���ز  م��ث��ل  ال��ق��ط��اع��ات، 
املتاحة  واخل����دم����ات  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 
على  واالأج���ان���ب  املحليني  للم�ضتثمرين 

حد �ضواء. 
وت���اب���ع ال��ت��ق��ري��ر ب����اأن احل��ك��وم��ة اتخذت 
امل���ع���وق���ات التي  ل��ت��ذل��ي��ل  ت����داب����ري  ع�����دة 
ت��ق��ل��ق امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن، م��ث��ل ���ض��ع��ف وترية 
االأنظمة  وب���ريوق���راط���ي���ة  االإ����ض���الح���ات 
العمل  “خطة  ف��اع��ت��م��دت  احل��ك��وم��ي��ة، 
وعدلت  ال��ف�����ض��اد،  مل��ك��اف��ح��ة  الوطنية” 
ال��ق��ان��ون اجل��ن��ائ��ي وامل��خ��ال��ف��ات االإداري����ة 
للمبادرة  ال��وط��ن��ي  “الربنامج  واأط��ل��ق��ت 
االإ�ضالحات  م��ن  وال��ع��دي��د  التجارية” 
�ضاأنها  م���ن  ال��ت��ي  االأخ������رى  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
تدفقات  واجتذاب  االأعمال  مناخ  حت�ضني 

اال�ضتثمار االأجنبي املبا�ضر.

•• اأبوظبي -وام:

لتد�ضني  ال��ع��ق��اري��ة  ال����دار  ���ض��رك��ة  ت�ضتعد 
املرافق  اأه��م  م��ن  تعد  التي  املائية  القناة 
التطويري  اأبوظبي  �ضم�ش  م�ضروع  داخل 

يف جزيرة الرمي اأبريل املقبل.
كيلو مرت   2.4 م�ضافة  على  القناة  متتد 
وت�ضق طريقها يف قلب امل�ضاريع ال�ضكنية.. 
وت��خ�����ض��ع ح��ال��ي��ا ل��ل��م��راح��ل االأخ�����رية من 

االختبار وذلك قبل تد�ضينها ..
وي��وج��د على ط��ول ال��ق��ن��اة امل��ائ��ي��ة حوايل 
تبلغ  م�ضاحة  على  م��وزع��ة  �ضجرة   450

بع�ضرة  ومت����ر   .. م���رب���ع  م���رت  األ�����ف   46
�ضكنيا  خم��ط��ط��ا   35 وي���وج���د  ج�������ض���ور.. 
مبحاذاة  تقع  اأبوظبي  �ضم�ش  م�ضروع  يف 
القناة لي�ضتمتع ال�ضكان باالإطاللة املائية 
�ضتقدمه  ال��ذي  اجلديد  اخل��الب  واملنظر 

القناة للمنطقة.
التنفيذي  الرئي�ش  الذيابي  ط��الل  وق��ال 
ل��ل��ت��ط��وي��ر يف ���ض��رك��ة ال����دار ال��ع��ق��اري��ة اإن 
اإحدى  اأ�ضبحت  اأبوظبي  �ضم�ش  منطقة 
العا�ضمة  يف  امل���رغ���وب���ة  ال���وج���ه���ات  اأب�����رز 
ويعود الف�ضل يف هذا اإىل اجلودة العالية 
للم�ضاريع التطويرية وموقعها اال�ضتثنائي 

على جزيرة الرمي.. و�ضتكون هذه القناة 
املجتمعات  عنا�ضر  م��ن  اأ�ضا�ضيا  عن�ضرا 
يف  طريقها  ال��ق��ن��اة  ت�ضق  كونها  ال�ضكنية 
قلب اجلزيرة و�ضتطل على مناطق جتمع 
خمتلفة ومتعددة اال�ضتخدام.. و�ضيتمكن 
العامة من ممار�ضة االأن�ضطة االجتماعية 
نتطلع  ونحن  منها..  بالقرب  والريا�ضية 
قدما لتد�ضني القناة باالإ�ضافة اإىل اإطالق 
يف  املتعددة  واملرافق  املجتمعية  الفعاليات 

امل�ضتقبل القريب.
وب��ج��ان��ب م�����ض��روع ال��ق��ن��اة امل��ائ��ي��ة �ضارفت 
ا�ضتكمال  ع��ل��ى  ال��ع��ق��اري��ة  ال�����دار  ���ض��رك��ة 

مم�����رات امل�����ض��ي ال���ت���ي ي��ب��ل��غ ط��ول��ه��ا 23 
مرتا   1550 اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  كيلومرتا 
م��ن مم���رات ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة ف�ضال 
عن املتنزهات املمتدة على م�ضافة 3650 

مرتا ومطلة على ال�ضاحل. 
باالإ�ضافة  املرتقبة  امل�ضاريع  ه��ذه  وتوفر 
العام  وال�����ض��اط��ئ  امل��ت��ع��ددة  احل���دائ���ق  اإىل 
باعثة على  بيئة  القرم  اأ�ضجار  املطل على 
اال����ض���رتخ���اء وم��ن��ظ��را خ��ارج��ي��ا يف غاية 
اأن  اجل��م��ال واجل��اذب��ي��ة وال��ت��ي م��ن �ضاأنها 
تعزز اأ�ضلوب احلياة وتوفري فوائد عديدة 
ل�����ض��ك��ان ج���زي���رة ال�����رمي. وت�����ض��م منطقة 

الرمي  جزيرة  يف  الواقعة  اأبوظبي  �ضم�ش 
وامل�ضاريع  امل���ب���اين  اأه�����م  م���ن  جم��م��وع��ة 
التطويرية التابعة ل�ضركة الدار العقارية 
وال���ت���ي ت�����ض��م��ل اأب�����راج ���ض��ك��اي ت����اور و�ضن 
واأبراج  البوابة  اأب��راج  اإىل  باالإ�ضافة  ت��اور 
امل��ن��ط��ق��ة م��وق��ع��ا مل�ضروع  ال��ق��و���ش. وت��ع��د 
اأول  ال��ت��ط��وي��ري �ضم�ش م��ريا وه��و  ال���دار 
لذوي  خم�ض�ش  العقارية  للدار  م�ضروع 
الدخل املتو�ضط والذي مت اإطالقه بنجاح 
يف يونيو من عام 2015 و و�ضلت ن�ضبة 
وال   90% اإىل  امل�ضروع  وح��دات  مبيعات 

تزال االأعمال االإن�ضائية قيد التنفيذ.

ــت  »واي بــني  تــعــاون  اتفاقية 
»جمل�ش  و  الإماراتية  اإميو�شن« 
كونغ« هونغ  يف  التجارة  تنمية 

•• دبي -وام:

للفاعليات  اإميو�ضن  “وايت  �ضركة  وقعت 
لالأكادميية  ال���ت���اب���ع���ة   � واملوؤمترات” 
العاملية للتدريب والتطوير واال�ضت�ضارات 
مع  تعاون  اتفاقية  ام�ش   � دب��ي  ومقرهما 
كونغ«  هونغ  يف  التجارة  تنمية  “جمل�ش 
املدير  ف���ون���غ  ب����ريي  االت��ف��اق��ي��ة  . ووق�����ع 
االإقليمي ملنطقة ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال 
هونغ  يف  التجارة  تنمية  ملجل�ش  اأفريقيا 
ك���ون���غ وامل�����ض��ت�����ض��ار ي��و���ض��ف ع��ب��د اخلالق 
العو�ضي رئي�ش جمل�ش اإدارة �ضركة وايت 

اإميو�ضن للفعاليات واملوؤمترات.
ت�ضريح  يف  ال��ع��و���ض��ي  امل�����ض��ت�����ض��ار  وق�����ال 
هذه  تفعيل  �ضيتم  اإن���ه  ام�����ش  ل��ه  �ضحايف 
خالل  من  املقبلة  االأ�ضابيع  يف  االتفاقية 
تنظيم رحالت اإىل املدينة ال�ضينية هونغ 
العاملية يف  املعار�ش  كونغ حل�ضور كربى 
جمال التقنيات والتكنولوجيا التي تعقد 
ف��ي��ه��ا م��ع ت��وف��ري ال��ت�����ض��ه��ي��الت اخلدمية 
للراغبني  ك��اف��ة  واالإداري�����ة  واللوج�ضتية 
ح�����ض��ور ه���ذه ال��ف��اع��ل��ي��ات. واأ����ض���اف اأنه 
ال�ضركة  �ضتتوىل  االتفاقية  هذه  مبوجب 
وا�ضت�ضارية  وتطويرية  جتارية  اآفاق  فتح 
وت��ن��ظ��ي��م ال��ف��اع��ل��ي��ات وامل�����وؤمت�����رات بني 
امل��وؤ���ض�����ض��ات وال�����ض��رك��ات واالأف�����راد ورجال 
جمل�ش  دول  م��ن  وامل�ضتثمرين  االع��م��ال 
وال�ضركات  ك���اف���ة  اخل��ل��ي��ج��ي  ال���ت���ع���اون 
وامل��وؤ���ض�����ض��ات ورج����ال االع��م��ال يف مدينة 
امل�ضت�ضار  واأو���ض��ح   . ال�ضينية  كونغ  هونغ 
���ض��ي��ت��م من  ال���ت���ع���اون  اأن ه����ذا  ال��ع��و���ض��ي 
والتبادل  وجماعية  ثنائية  لقاءات  خالل 
واإقامة  ال�ضياحية  وال��رح��الت  ال��ت��ج��اري 
مع  تتوافق  عمل  وور���ش  تدريبية  برامج 
التي  امل��ل��ت��ق��ي��ات  وع��ق��د  امل��ع��ار���ش  تنظيم 
جمل�ش  دول  م��ن  ك��ل  يف  املهتمني  جت��م��ع 

التعاون اخلليجي وهونغ كونغ.

»بروج« ت�شتعر�ش تقنية برو �شتار املبتكرة مبنتدى جيبكا الرابع يف البحرين
•• اأبوظبي-وام:

 « تقنية  م��زاي��ا  ب���روج  �ضركة  ت�ضتعر�ش 
املبتكرة   “ �ضتار  ب��رو   «  «  Borstar
ال�ضرق  ب��رتوك��ي��م��اوي��ة يف  ���ض��رك��ة  ك����اأول 
االأو�ضط ت�ضتخدم هذه التقنية يف اإنتاج 
خالل  وذل��ك  البال�ضتيكية  البوليمرات 
ملنتدى  ال��راب��ع��ة  ال����دورة  يف  م�ضاركتها 
االأبحاث واالبتكار الذي ينظمه االحتاد 
اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات 
جيبكا يف البحرين بالفرتة من 7 اإىل9 

مار�ش اجلاري.
تتميز  ما  بف�ضل  التقنية  هذه  وت�ضاهم 
اإنتاج  يف  م��ت��ن��وع��ة  خ�����ض��ائ�����ش  م���ن  ب���ه 
من  ب��روج  متكني  يف  اأوليفينات  البويل 
طرح �ضريحة وا�ضعة من اأ�ضناف البويل 
ت�ضاهم  التي  بروبيلني  والبويل  اإثيلني 
ب����دوره����ا ب��ف��اع��ل��ي��ة يف حت�����ض��ني ج����ودة 

املنتجات البال�ضتيكية النهائية.

لالأبحاث  الرابع  جيبكا  منتدى  ويعقد 
واالبتكار حتت �ضعار “اإدارة التكنولوجيا 
لتعزيز النمو والربحية” ويوفر لربوج 
قدراتها  ال���ض��ت��ع��را���ش  مم��ي��زة  ف��ر���ض��ة 
وت�ضليط  وال��ت��ط��وي��ر  البحث  جم��ال  يف 
ال�ضوء على الدور الذي يلعبه االبتكار 
يف تعزيز جناح االأعمال واال�ضتدامة يف 

قطاع اإنتاج و�ضناعة البال�ضتيك.
الرئي�ش  اهلل،  ع��ب��د  ع��م��ر  اأح��م��د  وق����ال 
للدائن  اأب���وظ���ب���ي  ل�����ض��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
االبتكار  اإن  “بروج”  ال��ب��ال���ض��ت��ي��ك��ي��ة 
عن�ضر مرادف لربوج، فبف�ضل مركزنا 
اأبوظبي  يف  لالبتكار  واملتطور  احلديث 
املتمر�ش  املركز  به فريق عمل  ومايقوم 
االإماراتيني  وال��ع��ل��م��اء  ال��ب��اح��ث��ني  م��ن 
االأ�ضواق  بتزويد  بروج  تقوم  والدوليني 
ب��اأ���ض��ن��اف ع��ال��ي��ة اجل�����ودة م���ن احللول 
التي  وامل�ضتدامة  املبتكرة  البال�ضتيكية 
بف�ضل  لعمالئنا  ك��ب��رية  قيمة  ت�ضيف 

البوليمرات  لهذه  املميزة  اخل�ضائ�ش 
التقنيات  اأكر  با�ضتخدام  ننتجها  التي 

املرخ�ضة تطورا.
واأ���ض��اف اإن��ه يف ظ��ل ال��ت��غ��ريات احلالية 
العاملي  االق���ت�������ض���اد  ي�������ض���ه���ده���ا  ال����ت����ي 
هذا  يفر�ضها  التي  الكبرية  والتحديات 
البرتوكيماويات  �ضناعة  على  التغري 
العمل  نوا�ضل  اأن  علينا  والبال�ضتيك.. 
على التو�ضع يف ا�ضتثماراتنا يف االأن�ضطة 
على  ل��ل��ح��ف��اظ  وال��ت��ط��وي��ري��ة  البحثية 
وتعزيز  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة  ق��درات��ن��ا 
موقعنا يف اأ�ضواق املنطقة ك�ضركة رائدة 
املتعلقة  والتقنيات  االب��ت��ك��ار  جم��ال  يف 
البال�ضتيكية  احل����ل����ول  وت����وف����ري  ب����ه 
يف  ت�ضاهم  والتي  القيمة  عالية  املبتكرة 
العاملية  التحديات  العديد من  مواجهة 

الرئي�ضية.
واأل��ق��ى ال��دك��ت��ور ث��ور���ض��نت ل��وه��ل نائب 
الرئي�ش التنفيذي لالبتكار يف بروج يف 

املنتدى  خ��الل  األقاها  التي  حما�ضرته 
 Borstar تقنية  ميزات  على  ال�ضوء 
التي كانت بروج اأول �ضركة تعتمدها يف 
دولة االإمارات ومنطقة ال�ضرق االأو�ضط 
الرئي�ضية  العنا�ضر  لت�ضبح من  عموما 
التي متيز قدرات بروج التناف�ضية اأمام 

مناف�ضيها.
توفر   Borstar تقنية  اأن  واأو����ض���ح 
اإن��ت��اج جم��م��وع��ة متنوعة من  اإم��ك��ان��ي��ة 
مادتي البويل اإثيلني والبويل بروبيلني 
التطبيقات  لبع�ش  خ�ضي�ضا  امل�ضنعة 
بوليمرات  اإنتاج  على  وت�ضاعد  املهمة.. 
جتمع  وحم�����ض��ن��ة  م��ب��ت��ك��رة  بال�ضتيكية 
و�ضهولة  امليكانكية  املتانة  خا�ضتي  بني 
واأكر   10% بنحو  والتوفري  املعاجلة 

يف بع�ش التطبيقات املختارة.
وق����ال ال��دك��ت��ور ل��وه��ل اإن ب����روج ب���داأت 
بنجاح عام 2001 ت�ضغيل اأول م�ضنعني 
الإنتاج البويل اإثيلني يف منطقة الروي�ش 

ب�ضكل  ي��ع��ت��م��دان  وال���ل���ذي���ن  ب��اأب��وظ��ب��ي 
ذات   Borstar تقنية  ع��ل��ى  رئ��ي�����ض��ي 
التوزيع الثنائي للوزن اجلزيئي. واليوم 
متكامل  جم���م���ع  اأك������رب  ب������روج  مت��ت��ل��ك 
العامل  اأول��ي��ف��ي��ن��ات يف  ال���ب���ويل  الإن���ت���اج 
بت�ضغيلها خلم�ضة م�ضانع الإنتاج  وذلك 
 Borstar ب��ت��ق��ن��ي��ة  اإث��ي��ل��ني  ال���ب���ويل 
البويل  الإن��ت��اج  اآخ���رى  م�ضانع  واأرب��ع��ة 
التقنية وذل��ك ما مكن  ب��ذات  بروبيلني 
بال�ضتيكية  حلول  ت��زوي��د  م��ن  ال�ضركة 
االأو�ضط  ال�ضرق  الأ�ضواق  القيمة  عالية 

واأفريقيا واأوروبا واآ�ضيا.
واأ�ضاف اإن من اأبرز عنا�ضر النجاح اأي�ضا 
بوريالي�ش  �ضركة  مع  املتوا�ضل  التعاون 
الرتخي�ش اخلا�ش  – �ضاحبة  اأي جي 
تطورت  وال��ت��ي   -  Borstar بتقنية 
متينة  ���ض��راك��ة  لت�ضبح  معها  عالقتنا 
يف  واالب��ت��ك��ارات  االأع��م��ال  يف  وم�ضتمرة 

قطاع البال�ضتيك.
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العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
 اعــــــــــالن

ليكن معلوما للجميع ال�ضيد/ عبيد خلفان الغربي الكندي - االإمارات اجلن�ضية وب�ضفته 
 ، كلباء  مدينة  مقرها   ٢٥0738  : رقم  رخ�ضة  اال�ضباغ(  العمال  )امل�ضهور  املوؤ�ض�ضة  مالك 
ويرغب يف تنازل عن ح�ضته البالغة )100٪( وذلك اىل ال�ضيد/ حممد جابيد علي �ضيد 

طالب علي بنجالدي�ضي اجلن�ضية 
التعديالت   : 

- تنازل �ضاحب الرخ�ضة الخر 
- تغيري ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية اىل وكيل خدمات 

 وعمال بن�ش املادة )14(  فقرة )٥(  من القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة ٢013م  يف �ضان 
له حق االعرتا�ش  للعلم وعلى كل من  االع��الن  ه��ذا  ن�ضر  اقت�ضى  ال��ع��دل.  فقد  الكاتب 
على هذا االجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا 

االعالن واال�ضت�ضتكمل  االجراءات القانونية
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 41٢
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ نا�ضر �ضانبيه ل�ضكري ح�ضني البلو�ضي ، اإماراتي  اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�ضته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�ضيد/ حممد طاهر حممد رفيق - باك�ضتاين اجلن�ضية ، يف الرخ�ضة امل�ضماة 

)جبل احد لتجارة �ضكراب املعادن( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )٥31164( 
تعديالت اخرى :- مت تغيري ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية اىل موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات 

- مت تغيري اال�ضم التجاري من اال�ضم التجاري القدمي : جبل احمد لتجارة �ضكراب املعادن 
- لي�ضبح اال�ضم التجاري اجلديد : جبل احد لتجارة النفايات واخلرده املعدنية 

- مت تغيري الن�ضاط التجاري من الن�ضاط التجاري القدمي : جتارة �ضكراب احلديد ، جتارة �ضكراب االملنيوم ، جتارة 
�ضكراب النحا�ش - لي�ضبح الن�ضاط التجاري اجلديد : جتارة النفايات واخلرده املعدنية - باجلملة. 

. فقد  العدل  الكاتب  �ضان  ل�ضنة  ٢013 يف  القانون االحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )٥( من احكام   وعمالبن�ش 
اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن 

فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 413
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ �ضامل مفتاح احلاج مفتاح العبيديل ، اإماراتي  اجلن�ضية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل احل�ض�ش البالغة 100٪  يف واحة الب�ضتان االخ�ضر 
للتجارة ، مبوجب رخ�ضة رقم : 603484 وذلك اىل ال�ضيد/ عزيز اهلل جان داد ، باك�ضتاين 
اجلن�ضية  - تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�ضة الخر وتغيري ال�ضكل القانوين من 

فردية اىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  ٢013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 409

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ ف�ضيله خالد ابوبكر خالد كوتي ، هندية  اجلن�ضية 
التجارية : - مراك�ش لتجارة  البيع والتنازل عن كامل ح�ضته يف الرتخي�ش  يرغب يف 
 - فارجي�ش  جاياراج  راج  اني�ش  لل�ضيد/  وذلك    6110٢1 جتاري  ترخي�ش   - القرطا�ضية 

هندي اجلن�ضية ، حيث مت تنازل �ضاحب الرخ�ضة 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  ٢013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 408
اإماراتي    ، ال�ضام�ضي  احل�ضان  عبيد  حممد  خمي�ش  مروان  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100٪  يف الرخ�ضة التجارية امل�ضماة 
ماهني  كوجني  عبداهلل  لل�ضيد/  وذلك   ٥٢٥09٢ رقم  رخ�ضة  مبوجب   - خمي�ش  مروان  بقالة   /

كوليادوكام ، هندي اجلن�ضية 
تعديالت اخرى : - تنازل مالك الرخ�ضة ال�ضابق ل�ضاحبها احلايل ، ومت تغيري ال�ضكل القانوين 

للرخ�ضة : من موؤ�ض�ضة فردية  - لي�ضبح - موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  ٢013 يف �ضان الكاتب 
العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه بعد 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 411
اجلن�ضية  باك�ضتاين    ، خان  ديالور  �ضاه  علي  وحيد  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�ضيد/ افتاب خان 
ملقاوالت  علي  وحيد   - التجارية  الرخ�ضة  يف  وذلك  اجلن�ضية  باك�ضتاين   ، خان  �ضردراز 
النجارة امل�ضلحة - رخ�ضة جتارية رقم )749100(  -  مت تغيري اال�ضم التجاري من وحيد 

علي ملقاوالت النجارة امل�ضلحة اىل ركن امليدان ملقاوالت النجارة امل�ضلحة. 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  ٢013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 410

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيدة/ اماين بنت عبداهلل طالب ، تون�ضية  اجلن�ضية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100٪  وذلك  اىل ال�ضيدة/ رانيا رجاين حممد 
اجلاهزة(  املالب�ش  لتجارة  دونا  )قلوب  امل�ضماة  الرخ�ضة  يف  اجلن�ضية   م�ضرية   - فريد 
التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة   )7٢3978( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باإمارة  تاأ�ض�ضت 

االقت�ضادية بال�ضارقة - تعديالت اخرى :- ال يوجد. 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  ٢013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
الدعوى  رقم : 2016/4689  مدين م�شتعجل - حمكمة ال�شارقة

اىل املدعي عليها / �ضركة مارفيل جيت - م م ح - جمهولة حمل االقامة - مبا ان 
وحكمت   ، اعاله  اليها  امل�ضار  الدعوى  �ضدكم  اقامت  قد  كليويفا  مارينا  املدعية/ 
حمكمة ال�ضارقة االبتدائية املوقرة بتعيني اخلبري احل�ضابي �ضاحب الدور للنظر يف 

اأمر الدعوى ، وحيث انكم مل حت�ضروا جل�ضة النطق باحلكم. 
" الكائن  احل�ضابات  لتدقيق  اإ�ش  " اك�ش  مكتبنا  مقر  اىل  احل�ضور  عليكم  يتوجب 
�ضالك  بوابة  من  بالقرب  طراف  بن  هالل  بناية   - زايد  ال�ضيخ  �ضارع   - دبي  باإمارة 
وذلك   ،  301 رقم  مكتب   - الثالث  الطابق   - التجاري  اخلليج  مرتو  حمطة  مقابل 
يوم االثنني املوافق ٢017/3/13 ال�ضاعة الثانية ع�ضر والن�ضف ظهرا ، وتقدمي كافة 

الوثائق وامل�ضتندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى.  
اخلبري احل�شابي - حممد عطيه  �شاهني    

باحل�شور  اإعالن 
ح�شابية خربة   جل�شة 

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
ب�ضفتي انا / رمي حممد احمد النعيمي خبريا حما�ضبيا مكلفا من قبل مقام حمكمة 
دبي االبتدائية املوقرة باإجراء اخلربة احل�ضابية يف الدعوى رقم ٢016/٥٥7  عقاري 

كلي - دبي   - فاإننا قد قررنا دعوة ال�ضيد : عادل حممد امان ال جميل 
او من ميثله قانونا ب�ضفتها : املدعي عليها بالدعوى املذكورة بالرقم اعاله 

 - التجاري  ابوظبي  بنك  مقابل   - الرقة  �ضارع   - بدبي  مكتبنا  مقر  اىل  للح�ضور 
بناية الزرعوين - الطابق ال�ضاد�ش - مكتب  رقم )60٢( - ت : ٢٥177٢0-04 - ف :  
٢٥177٢1-04  يوم االحد القادم املوافق )٢017/3/1٢( ال�ضاعة احلادية ع�ضر ون�ضف 
واملثبتة  املوؤيدة  امل�ضتندات  كافة  اإح�ضار  منكم  ويرجى   ، �ضباحا   )11.30( �ضباحا 

لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع.
اخلبري احل�شابي - رمي حممد احمد كاجور النعيمي         

ح�شابية خربة  لإجتماع   دعوة 

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
   يف  الدعوى 2016/1555  جتاري كلي    

ال�ضد / املدعي عليه / مال اهلل خمي�ش مال اهلل مبارك ال�ضحي  
مبا ان هناك دعوى مقامة �ضدكم من قبل املدعي البنك التجاري الدويل - �ش م ع 

 اأمام حماكم دبي اأونه مت تعيينا خبريا م�ضرفيا بالدعوى اأعاله مبوجب احلكم ال�ضادر 
٢017/3/13 يف متام  املوافق  االثنني  يوم  وذلك  اجتماع خربة  ندعوكم حل�ضور  فاإننا  به 
 : التايل  بالعنوان  املالية  - ذلك  الثالثة ع�ضرا مبقر مكتبنا انرتا لال�ضت�ضارات  ال�ضاعة 
مقابل   303 مكتب    - الثالث  الطابق   - امليزان  بناية   - بريوت  �ضارع   - حمي�ضنة   - دبي 
مركز كلداري لتعليم قيادة ال�ضيارات وبذات البناية يوجد بنك دبي  التجاري تليفون : 
04٢٢06899 ، فاك�ش : 04٢٢06877  يرجى االطالع و اإح�ضار كافة ما لديكم من م�ضتندات 

واحلر�ش على احل�ضور  يف املوعد اق�ضاه. 
اخلبري املح�شابي وامل�شريف  
    د. علي را�شد الكيتوب 

اإعــــالن بالن�شـــــر
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

اإخطار عديل بالن�شر
 رقم 2017/1370   

املخطر : �ضيف خلفان خمي�ش العميمي - بوكالة املحامي/ يو�ضف حممد ح�ضن البحر 
املخطر اليه : �ضوندر رامان �ضيالبان - جمهول حمل االقامة 

بهذا  تبلغه  تاريخ  من  اعتبارا  ايام  خم�ضة  مدة  وميهله  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  ان 
االخطار لوفاء و�ضداد مبلغ املديونية وقدره 46٥.000 دوالر امريكي )اربعمائة وخم�ضة 
 1.704.٢٢٥ وقدره  مبلغ  االإماراتي  بالدرهم  يعادله  اوما   ) امريكي  دوالر  الف  و�ضتون 
درهم )مليون و�ضبعمائة واربعة االف ومائتان وخم�ضة وع�ضرون درهما( وبخالف ذلك 
فان املخطر �ضيكون م�ضطرا اىل اتخاذ االجراءات القانونية واقامة الدعوى يف �ضبيل 

الزام املخطر اليه باملبلغ املذكور باال�ضافة اىل الر�ضوم وامل�ضاريف والفوائد
�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
 اعالن حكم بالن�شر         

يف  الدعوى رقم 2016/4075 م ك       
املرفوعة من املدعي : �ضركة الفار�ش لتاأجر املعدات - �ش ذ م م 

اىل املدعي عليه : ال�ضركة ال�ضعبية للهند�ضة - ذ م م 
توؤدي للمدعية مبلغا وقدره ٥1٢170  ان  املدعي عليها  بالزام  املحكمة  حكمت 
درهم والزمتها بفائدة مبقدار ٥٪ �ضنويا اعتبارا اقامة الدعوى / وحتى متام 
ال�ضداد على اال تزيد الفائدة على ا�ضل الدين املق�ضي به والزمتها بامل�ضروفات 

والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لالعالن، 
بحقكم  و�ضتتخذ  اليه  امل�ضار  احلكم  على  منكم  طعن  دون  امليعاد  هذا  وبوات 

االيجراءات القانونية لتنفيذه �ضدكم
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
يف الدعوى رقم 2016/166 نزاع تعيني خربة جتاري 

مبوعد اإجتماع خربة 
اعالن املتنازع �ضدها/ 3  �ضكوير للت�ضميم الداخلي  

يعلن اخلرب احلا�ضبي : حممد علي �ضلطان اخل�ضر عن بدء  اأعمال اخلربة املحا�ضبية 
النزاع رقم ٢016/166     الت�ضوية الودية للمنازعات يف  مبوجب القرار ال�ضادر عن مركز 
نزاع تعيني خربة جتاري بتاريخ ٢016/11/٢3  تعلن املتنازع �ضدها/ 3  �ضكوير للت�ضميم 
الداخلي - �ش ذ م م - مبوعد اجتماع اخلربة لتقدمي كافة ما لديها من م�ضتندات وذلك 
مكتب  مبقر  وذلك  ع�ضرا    الرابعة  ال�ضاعة  متام  يف   ٢017/3/16 املوافق  اخلمي�ش  يوم 
توكيل   - لل�ضيارات  العربية  ال�ضركة  خلف  مكاتب  بناية  دبي  امارة  يف  والكائن  اخلبري 

ني�ضان - الطابق التا�ضع مكتب 910 
تليفون : ٢94700٢-04 ،   فاك�ش : ٢947003-04  

اخلبري/ حممد  اخل�شر  

اإجتمــــاع خبــــرة
مكتب اأ�شل املعايري لتدقيق احل�شابات 

اخلبري/ حممد اخل�شر 
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

مذكرة اعالن املدعي عليها باحلكم مبثابة احل�شوري بالن�شر
اىل امل��دع��ي عليه/ دب��ل ب��ريي��ل خل��دم��ات احل��را���ض��ة - ���ش ذ م م  جم��ه��ول حمل 
االقامة نعلنكم باأن املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ ٢017/٢/٢٢  يف الدعاوي املذكورة 

ل�ضالح املدعيني بالزام املدعى عليها بان توؤدي.

احلكم-  تنفيذ  عند  يكن-  مل  ما  نقدا  يقابلها  مبا  او  موطنهم  اىل  عودتهم  بتذكرة  والزمتها 
من  املدعني  واعفت  امل�ضاريف  من  باملنا�ضب  الطرفني  والزمت  اآخ��ر  عمل  رب  بخدمة  ملتحقا 
لال�ضتئناف  قابال  ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري  عدا  ما  ورف�ضت   ، فيها  ن�ضيبهم 

خالل ثالثني يوما اعبتارا من اليوم التايل ن�ضر هذا االعالن
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�ضية
 ٢016/7806  عمايل جزئي
٢016/7811  عمايل جزئي
٢016/7809  عمايل جزئي

م
1
٢
3

ا�ضم املدعي
روخ�ضار احمد ذو الفقار احمد 
حممد عمان عبد الغفور الغفور

وليد قري�ضي نعيم قري�ضي  

مبلغ املطالبة
10000 درهم + تذكرة العودة
10000 درهم + تذكرة العودة
18٢٥0 درهم + تذكرة العودة

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
مذكرة اعالن املدعي عليه بحكم مبثابة احل�شوري بالن�شر

اىل املدعي عليه/ االلوان ال�ضبعة لال�ضقف املعلقة  
املذكورة ل�ضالح  الدعاوي  بتاريخ ٢017/٢/٢8 يف  املنعقدة  باأن املحكمة حكمت بجل�ضتها  نعلنكم 

املدعيني بالزام املدعى عليها بان توؤدي.

والزمت الطرفني باملنا�ضب من امل�ضاريف واعفت املدعني من ن�ضيبهم منها وامرت باملقا�ضة يف 
اتعاب، ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. 

ن�ضر  التايل  اليوم  من  اعبتارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما 
هذا االعالن

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�ضية
٢016/7966 عمايل جزئي
٢016/7967 عمايل جزئي
٢016/7968 عمايل جزئي

م
1
٢
3

ا�ضم املدعي
 احمد عبد العزيز �ضيد املريي 

رامي حبيب عبداهلل احمد 
�ضريف كمال حامد ال�ضيخ 

مبلغ املطالبة
16736 درهم + تذكرة العودة
18846 درهم + تذكرة العودة
18849 درهم + تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

اعالن جمموعة اإعالن بالن�شر       
                      اىل املنفذ ���ض��ده : خ��ال��د اح��م��د نقيب ل��الع��م��ال ال��ف��ن��ي��ة    مب��ا ان 
ب�ضداد  اللزامك  وذلك  ادن��اه-  بالك�ضف  املو�ضحة  التنفيذات  اقاموا  التنفيذ  طالبي 
املبالغ املو�ضحة به خالل )1٥( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �ضتتخذ 

االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور.

 ق�شم الق�شايا العمالية  

ر�ضم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
900 درهم

900 درهم

878٢ درهم

4300 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 

 افتخار جمنون غالم �ضروار

حممد اكمل حممد �ضديق  

 1٥3/٢017
تنفيذ عمايل

 300/٢017
تنفيذ عمايل

م
1

٢

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/1450 جتاري كلي  
اىل املحكوم عليهما/1- يف ال بي للتجارة العامة - �ش ذ م م  ٢- عبد اهلل عبد الرحمن  جمهويل حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  ٢016/1٢/٢6  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ بنك 
اخت�ضا�ضها  بعدم   - اوال   -: املحكمة مبثابة احل�ضوري  - حكمت  عامة   م�ضاهمة  �ضركة   - اال�ضالمي  دبي 
قيميا بنظر الدعوى بالن�ضبة لطلبات االإلزام  بالدين النا�ضئ عن عقد املرابحة املوؤرخ ٢014/8/18 مو�ضوع 
حلني  الطلبات  هذا  م�ضاريف  يف  الف�ضل  وابقت   ، املخت�ضة  التجارية  اجلزئية  للدائرة  واحالتها  التداعي 
�ضدور حكم منه للح�ضومة فيه ، ثانيا : بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل ان ي�ضلما امل�ضرف املدعي 
كمية مقدارها 441794.4 كيلو جرام ) اربعمائة واحد واربعني الفا و�ضبعمائة واربعة وت�ضعني كيلو جراما 
واربعمائة جراما، من ال�ضكر املتفق عليه و�ضفا وقدرا وفقا لعقد ال�ضلم �ضند الدعوى او داء مقابلها مبلغ 
بر�ضوم  والزمتهما  درهما  وثمانون  و�ضتة  واربعمائة  الفا  واربعة  ومائة  مليونا  دره��م   1104486  / مقداره 
وم�ضاريف هذا الطلب ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 

را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/844 جتاري كلي                                                

امل��روة لالعمال الفنية - �ش ذ م م   اىل املحكوم عليهم/1- عامل املظالت لل�ضناعة - ذ م م ٢- �ضركة ن�ضيم 
ب�ضفتها كفيلة ل�ضركة عامل املظالت لل�ضناعة - ذ م م  3- �ضانديب اديكاري كمال كومار اديكاري - ب�ضفته 
م م  جمهويل  ذ  الفنية - �ش  امل��روة لالعمال  ن�ضيم  و �ضركة  م  م  ذ  ع��امل املظالت لل�ضناعة -  مدير �ضركة 
حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  ٢016/1٢/٢7  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�ضالح/فولتا�ش ليمتد - ابوظبي / برف�ش الدعوى �ضد املدعي عليه الرابع ٢- بالزام املدعي عليهم االوىل 
درهم   3.044.089.٥٢ وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدوا  بان  بينهم  فيما  والت�ضامن  بالتكافل  والثالث  والثانية 
القانونية  والفائدة   ) فل�ضا  واثنان وخم�ضون  درهما  وثمانون  وت�ضعة  الفا  واربعون  واربعة  )ثالثة ماليني 
عنه بواقع 9٪ �ضنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف ٢016/٥/17 م وحتى ال�ضداد التام والزمتهم 
مبثابة  حكما  طلبات.   م��ن  ذل��ك  ع��دا  م��ا  ورف�ضت  املحاماة  ات��ع��اب  مقابل  دره��م  وال��ف  امل�ضاريف  بالر�ضوم 
التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم  اليوم  احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/618 عقاري كلي                                                

بان  نعلنكم  االقامة  م  جمهول حمل  م  ذ   - العقاري  للتطوير  الدولية  املا�ضة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
ل�ضالح/ميلي�ضا  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    ٢017/٢/1٥ بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة 
�ضوكورينا فرناند�ش ريبيلو : 1- بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعيني مبلغ ومقداره )14.8٥7.46٥ 
درهم( ثمامنائة و�ضبعة وخم�ضون الف واربعمائة وخم�ضة و�ضتون درهما واربعة  ع�ضر فل�ضا( والفائدة 
املدعي  ال��زام   -٢ ال�ضداد.  متام  وحتى   ٢016/1/31 يف  احلا�ضل  املطالبة  تاريخ  من  �ضنويا   ٪9 بواقع 
عليها بان توؤدي للمدعيني مبلغ مقداره )٢11.87٥ درهم( مائتان واحدى ع�ضر الف وثمامنائة خم�ضة 
و�ضبعون تعوي�ضا عن اال�ضرار التي حلقت بها على النحو الثابت باالأ�ضباب والفائدة بواقع 9٪ �ضنويا 
الف  ومبلغ  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  الزمتها  كما  التام  ال�ضداد  وحتى  نهائي  احلكم  �ضريورة  تاريخ  من 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/2353 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �ضرو لل�ضفر وال�ضياحة - �ش ذ م م - حاليا �ضدف �ضرو للعطالت وال�ضفريات 
- �ش ذ م م  �ضابقا  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  
وا�ضمها   - م  م  ذ  - �ش  للعقارات  ازور  ب��ريل  اع��اله ل�ضالح/  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  ٢017/1/18  يف 
التجاري / فندق كراون بالزا - �ش ذ م م - بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ اربعمائة 
وت�ضعة واربعني الف وخم�ضمائة وثالثة واربعني درهم وخم�ضة ع�ضر فل�ضا والفائدة القانونية 
بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل يف ٢016/10/18 وحتى متام ال�ضداد والزمتها 
بامل�ضروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/1929 جتاري جزئي
هيدرو  �ضركة   -٢ م   م  ذ   - البحرية  للخدمات  ه��ي��درو  �ضركة   -1  : عليهما  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  م م  جمهويل حم��ل  ذ  ���ش   - م��اري��ت��امي للخدمات  
�ضركة  ل�ضالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    ٢016/1٢/٢6 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها 
غيتواي مارين �ضريفي�ضيز ليمتد بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ �ضتة االف 
وثمامنائة دوالر امريكي او ما يعادله بالدرهم االإماراتي ب�ضعر  ال�ضرف وقت التنفيذ 
والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ اال�ضتحقاق يف ٢014/٢/٢ والزمتها بامل�ضروفات 
لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومببلغ 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/162 جتاري كلي                                                

 -3 م   م  ذ  �ش   - البحرية  للمالحة  الغدير   -٢ املحكوم عليهم/1- حمدي حممد عجالن   اىل 
العجالن للتجارة العامة - �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة  جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  ٢016/٥/11  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/�ضركة 
�ضتار لال�ضمنت - ذ م م بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعية 
القانونية عن هذا  " والفائدة  " ثمامنائة وخم�ضون الف ودره��م  مبلغ وق��دره 8٥0.000 دره��م 
املبلغ بواقع 9٪ �ضنويا من تاريخ اال�ضتحقاق احلا�ضل يف ٢014/1٢/9 وحتى متام ال�ضداد ف�ضال 
قابال لال�ضتئناف  اتعاب حم��ام��اة.  حكما مبثابة احل�ضوري  دره��م   ال��ف  امل�ضاريف ومبلغ  عن 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/1572 جتاري جزئي

االقامة  حم��ل  جمهول  م   م  ذ  ���ش   - الفنية  للخدمات  �ضتب  كويك  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف    ٢017/1/٢6 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
اعاله ل�ضالح/�ضوبر براي�ش لتاأجري ال�ضيارات - �ش ذ م م  - بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ 10٥396 درهم )مائة وخم�ضة  الف وثالثمائة و�ضتة وت�ضعون درهما( وفوائده 
القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة ٢016/8/٢ وحتى متام ال�ضاداد والزمتها امل�ضروفات 
وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/93  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �ضده/1- فرزاد حجت اله اميدى ٢- روك�ضان للو�ضاطة العقارية - موؤ�ض�ضة فردية  جمهويل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد فادي فهد عثمانلي وميثله : جو�ضلني �ضبلي خري اهلل - 
 48/٢016 رقم  باال�ضتئناف  واملعدل  كلي  عقاري   ٢01٥/3٢7 رقم  الدعوى  يف  ال�ضادر  باحلكم  نعلنكم 
ا�ضتئناف عقاري يوم االثنني بتاريخ  ٢016/4/٢8 باعتباره �ضندا تنفيذيا وذلك 1- بالزام املدعي عليه 
االول ب�ضداد مبلغ التعوي�ش اجلزائي املن�ضو�ش عليه يف عقد البيع مو�ضوع الدعوى وهو ذات قيمة 
الدعوى حتى  رفع  تاريخ  بواقع 9٪ من  القانونية  والفائدة  دره��م  وق��دره )37٥494(  ال�ضمان  �ضيك 
متام ال�ضداد وت�ضليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 1٥ يوم من تاريخ ن�ضر هذا االعالن  
٢- والزام املدعي عليها الثانية روك�ضان للو�ضاطة العقارية برد وت�ضليم املدعي �ضيك ال�ضمان )وهو 
�ضيك رقم 000431 بقيمة ٢77.000( درهم وامل�ضحوبة على بنك امل�ضرق فرع اخلان اإمارة ال�ضارقة فقط 
ورف�ضة �ضيك ال�ضمان االآخر املطالب به.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/216  عمايل جزئي

����ش.ذ.م.م  اك�ضكلو�ضف خل��دم��ات احل��را���ض��ة  1-���ض��م��ارت  امل��دع��ي عليه /  اىل 
قد  مادوزي�ضوكو  �ضكوادي  /�ضمويل  املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
 . )٢67٢0 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )٢000 دره��م( والر�ضوم وامل�ضاريف 
MB168681976AE/2016 وحددت لها جل�ضة يوم  ال�ضكوى  رقم 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة 8.30 �ش  ال�ضاعة  املوافق ٢3/٢017/3  اخلمي�ش 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1011  عمايل جزئي
االقامة  حمل  جمهول  للمقاوالت  املقا�ضر  1-موؤ�ض�ضة   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  اأق����ام عليك  ق��د  ي��و���ض��ف م�ضعود  ف��ك��رى  امل��دع��ي /ع��اط��ف  ان  مب��ا 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )33197 دره����م(  وم��و���ض��وع��ه��ا 
ال�ضكوى  رق��م   . وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   ٢000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
االربعاء  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB168187840AE/2016
املوافق ٢017/3/٢٢ ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1319  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-����ض���م���ان ل���ل���م���ق���اوالت ����������ش.ذ.م.م جم���ه���ول حمل 
الدعوى  اأق��ام عليك  ه��والدي��ر قد  املدعي /حممد مامون  ان  االق��ام��ة مبا 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )9٢38 دره����م(  وم��و���ض��وع��ه��ا 
ال�ضكوى  رق��م   . وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   ٢000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
mb168980878ae/2017 وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���ش   8.30 ال�ضاعة   ٢017/3/٢٢
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1043  عمايل جزئي
الغذائية جمهول  الوجبات  تعهدات  / 1-ع�ضانا خلدمات  املدعي عليه  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /حنيفه ماتام كوزى فاداكيتيل قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )7886٥ درهم( 
ال�ضكوى  رق��م   . وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   ٢000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  اخل��م��ي�����ش  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB168710329AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���ش   8.30 ال�ضاعة   ٢017/3/٢3
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/702  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بروتوكول للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /معني الدين �ضيد علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   ٢000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   134٢9( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
لها  وح��ددت   MB168828138AE ال�ضكوى  رق��م   . وامل�ضاريف  والر�ضوم 
لذا   ch1.A.2:جل�ضة يوم االثنني املوافق ٢017/3/٢0 ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل ، امرت بتق�ضري ميعاد 

التكليف باحل�ضور الربعة ايام .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/258  عمايل جزئي

جمهول  �����ش.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  م�ضباح  1-اح��م��د   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /ابراهيم ح�ضن حممد الديك قد اأقام عليك 
درهم(   9000( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى 
ال�ضكوى  رق��م   . وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   ٢000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB167360146AE
القا�ضي لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  ال�ضاعة 8.30 �ش مبكتب   ٢017/3/٢8
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/728  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-علي حممد �ضالح خلدمات التنظيف ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ال��دع��وى ومو�ضوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ديتا اهلل بخ�ش اهلل بخ�ش   امل��دع��ي /اهلل  ان  مب��ا 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )11604 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢000 درهم( 
والر�ضوم    رقم ال�ضكوى:MB167019267AE وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء  
املوافق ٢017/3/1٥ ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 
اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري ، 

وامرت بتق�ضري ميعاد التكليف باحل�ضور الربعة ايام .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/480  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هابي درمي للو�ضاطة العقارية/موؤ�ض�ضة فردية وميثلها مالكها خليفة عبيد 

علي القطي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /اميان يعقوب وميثله:حممد احمد علي احمد 

اللنجاوي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )4٢٢٥0 درهم( 

وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( والر�ضوم  وامل�ضاريف  واتعاب املحاماة والفائدة 1٢٪ من تاريخ 

لها  وح��ددت   MB168444919AE/2016:ال�ضكوى رقم  التام  ال�ضداد  وحتى  املطالبة 

جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق ٢017/3/٢8 ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 

باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/612 تنفيذ جتاري
وميثلها  م.م.ح  �ضريفيز  ماجنمينت  ري�ضك  �ضيلدز  �ضفتي  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
مالكها/علي وداد علي عجام  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/اأرج�ش 
الإدارة املخاطر وميثلها قانونا/بول لوارن�ش اإيفان�ش وميثله:عبداحلكيم حبيب 
من�ضور بن حرز قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )17٥88307.0٥( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/414 تنفيذ جتاري
كومار  ذ.م.م وميثلها/ناندا  للمقاوالت  �ضي  تي  اي  املنفذ �ضده/1-�ضرمة  اىل 
التنفيذ/جنيب  ان طالب  االقامة مبا  رينجايان جمهول حمل  بن  رينجايان 
اأقام  ق��د  امل��ال  اب��راه��ي��م  ح�ضن  وميثله:ابراهيم  النعيمي  املهنا  اح��م��د  حممد 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )4٢٥9٥0(
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ضتبا�ضر 

خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/313  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1- ح��م��زة عمر ب��ك��ري ال��ع��ب��ي��دي  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
اأقام  قد  املال  ابراهيم  ح�ضن   وميثله:ابراهيم  القطب  مطلق  ح�ضني  فرا�ش  املدعي/ 
مبلغ  للمتنازع  ي��وؤدي  ب��ان  �ضده  املتنازع  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك 
وقدره )٥0.000( درهم )خم�ضون الف درهم( والفائدة القانونية بواقع 1٢٪ من تاريخ 
املطالبة حتى متام ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة . وحددت لها 
جل�ضة يوم االحد   املوافق  ٢017/3/1٢  ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 2.D.19 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2016/1444  مدين جزئي          
اىل املحكوم عليه/1- اندري دي كارفالهو ابريو  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  ٢017/1/٢9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/�ضركة 
رويال اآند �ضن الالين�ش للتاأمني )ال�ضرق االأو�ضط( املحدودة �ش.م.ب - م )فرع دبي( بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )٥31٢3( درهم )ثالثة وخم�ضون الف ومائة ثالثة 
نهائيا  احلكم  �ضريورة  تاريخ  من  �ضنويا   ٪9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  وع�ضرون 
وحتى متام ال�ضداد على اال تتجاوز ا�ضل املبلغ املق�ضي به والزمته امل�ضاريف وخم�ضمائة 
لال�ضتئناف خالل ثالثني  قابال  . حكما مبثابة احل�ضوري  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2017/790  عمايل جزئي                                        
������ش.ذ.م.م  جم��ه��ول حمل  امل�ضري  ف��رح��ات  ع��ل��ي��ه/1- مطعم  املحكوم  اىل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  ٢/٢8/٢017  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/حممد �ضمري توفيق علي بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )6.400( درهم )�ضتة االف واربعمائة درهم( 
والزمتها باملنا�ضب من امل�ضروفات واعفت املدعي من ن�ضيبه منها . حكما 
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2016/6868  عمايل جزئي                                        
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حمل  جمهول  �ضاينز   بي  اي  ام  عليه/1-  املحكوم  اىل 
ل�ضالح/ اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    ٢017/1/4 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت 
�ضعيب ناالكاث ابوبكر  بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره )67.4٥٥( 
درهم( وتذكرة عودة لوطنه  واربعمائة وخم�ضة وخم�ضون  الف  و�ضتون  )�ضبعة  درهم 
على الدرجة ال�ضياحية او قيمتها مامل يلتحق بخدمة �ضاحب عمل اخر وباملنا�ضب من 
امل�ضروفات واعفت املدعي من ن�ضيبه منها . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2016/1924 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �ضده/1-  عبداهلل خليفة بالعبيدة  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�ضركة تطوير جممع دبي لال�ضتثمار ذ.م.م  
بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
او  التنفيذ  به وق��دره )4٥309٢.97( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية 
يوما من   1٥ املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/831  عمايل جزئي
���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة  الفنية  اىل املدعي عليه / 1-كال�ضيك للخدمات 
ال��دع��وى ومو�ضوعها  اأق���ام عليك  امل��خ��ت��ار  ق��د  امل��دع��ي /حممد ع��ادل عبد  مب��ا ان 
 3000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   ٢٢179( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف  رقم ال�ضكوى:mb167886578ae وحددت لها 
جل�ضة يوم االربعاء  املوافق ٢017/3/٢٢ ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2016/2167 مدين جزئي                    
اىل املدعي عليه / 1- فريونيكا للخدمات الفنية - �ش  ذ م م  جمهول حمل االقامة 

مبا ان املدعي/ على اأمني حممد اأمني ظاظا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 

املطالبة  " املطالبة مببلغ وقدره =/11000 درهم - والفائدة والر�ضوم وامل�ضاريف.   

بالقاعة  ال�ضاعة 8.30 �ش  املوافق  ٢017/3/1٥   وح��ددت لها جل�ضة يوم االرب��ع��اء  

Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/7 جتاري جزئي                    

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ع��م��ر عبد اهلل را���ض��د  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ �ضركة جا�ضم �ضيف لتاأجري ال�ضيارات - �ش ذ م م وميثله : ابراهيم 
ح�ضن ابراهيم املال  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )٢0٢600 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف.  وحددت لها جل�ضة 
يوم اخلمي�ش  املوافق  ٢017/3/9  ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.B.6 لذا 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�ضور 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل  ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم   2016/109 بيع عقار مرهون 

���ض��وزان علي حممد   -٢ ه��اري كري�ضنا جاي�ضوال   ���ض��ده/1-   املنفذ  اىل 
�ضلطان  - جمهول حمل االقامة  مبا ان طالب التنفيذ/ بنك اأت�ش ا�ش 
بي �ضي ال�ضرق االو�ضط املحدودة وميثله : احمد ح�ضن رم�ضان اآل علي   
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن قطعة ار�ش 
- املنطقة : الرب�ضاء جنوب اخلام�ضة - رقم االر�ش : 931 - وفاء للمبلغ 
املطالب به وقدره )1.٢7٥.641.88( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه نفاذ 

مفعوله قانونا.  
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم   2016/127 بيع عقار مرهون 
اىل املنفذ �ضده/1-  كريان اريان  - جمهول حمل االقامة  مبا ان 
طالب التنفيذ/ بنك اأت�ش ا�ش بي �ضي ال�ضرق االو�ضط املحدودة 
اآل علي   نعلنكم بانه مت احلجز  وميثله : احمد ح�ضن رم�ضان 
على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن ار�ش - املنطقة : معي�ضم 
االول - رقم االر�ش : 969  - امل�ضاحة : 8٥6.10 مرت مربع وفاء 
به وق��دره )6.869.390( درهم وذلك للعلم مبا  املطالب  للمبلغ 

جاء فيه نفاذ مفعوله قانونا.  
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2016/50 بيع عقار مرهون 

اىل املنفذ �ضده/1- �ضلمان احمد خان ا�ضرار احمد خان  - جمهول حمل 
االقامة  مبا ان طالب التنفيذ/ بنك ات�ش ا�ش بي �ضي ال�ضرق االو�ضط 
 : االإع��الن  - مو�ضوع  علي   اآل  رم�ضان  احمد ح�ضن   : املحدود وميثله 
�ضقة  عن  عبارة  وه��ي  اخلا�ضة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   -
املبنى :  املنطقة : نخلة جمريا - رقم االر���ش : 11٢0 - رقم  �ضكنية - 
1- ا�ضم املبنى : احلمري - رقم الطابق : 6- رقم العقار : 610 - امل�ضاحة 
: ٢00.٥7 مرت مربع - وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )130/00.٢.٢٢٥( 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2016/839  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- �ضركة الهوبر ال�ضترياد و�ضائل النقل - ذ م م   ٢-م�ضرف 
مبا  االقامة  حمل  جمهويل  الرئي�ضي  الفرع  ليبيا  بدولة  والتنمية  التجارة 
ان امل�ضتاأنف /�ضركة املالحة العربية املتحدة - �ش م خ   قد ا�ضتاأنف القرار/ 
بتاريخ ٢016/6/1  كلي  : ٢014/٢3٥8 جتاري  رقم  بالدعوى  ال�ضادر  احلكم 
وحددت لها جل�ضه يوم االربعاء  املوافق ٢017/3/٢9   ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/139  ا�شتئناف جتاري   

م   م  ذ  �ش   - الع�ضرية  للحياة  دب��ي  مدينة   -1 �ضده/  امل�ضتاأنف  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ضتاأنف /عارف بخاري رحمن   قد 
ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم : ٢01٥/11٢4 جتاري 
كلي بتاريخ ٢017/1/19    وحددت لها جل�ضه يوم الثالثاء  املوافق 
 ch2.E.23 رقم  بالقاعة  �ضباحا    10.00 ال�ضاعة     ٢017/3/٢8
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�ضي ح�ضوركم 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/1366   

�ملنذر: عبد �لوحد بن �صبيب �لعقارية - حاليا - بن �صبيب �لعقارية - �صابقا 
�ملنذر �ليها : �صانو تاميانيد �ت كونه علوي  - �صفته : �مل�صتاأجر    

)جمهولة حمل �القامة(  

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/381  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- اخلرباء لل�ضياحة وخدمات االر�ضاد ال�ضياحي ذ.م.م 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد فايز خمي�ش زايد  
قد اأقام  عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )3٥410(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�ضوم خلزينة  دره��م  باال�ضافة اىل مبلغ )٢6٥0( 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/570  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- العناية االف�ضل خلدمات تنظيف املباين وامل�ضاكن 
�ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ماريفيك في�ضنت 
اأق���ام  عليكم ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع��اله والزامكم  ت��ي��ورو  ق��د 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٥806( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ )900( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/645  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- جنمة طابا لالعمال الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل 
اأق���ام  عليكم  التنفيذ/�ضميع اهلل حكيم اهلل  قد  ان طالب  االق��ام��ة مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��اال���ض��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )3٢00(
مبلغ )900( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

1٥ يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/311  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����ض���ده/1- ال��و���ض��ل��ه اجل��ي��ده ل��الت�����ض��ال ال��داخ��ل��ي �����ش.ذ.م.م 
�ضاودهري  التنفيذ/عثمان جميد  ان طالب  جمهول حمل االقامة مبا 
عبداملجيد  قد اأقام  عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )41900( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ )3133( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1345  عمايل جزئي
������ش.ذ.م.م جمهول  امل��دع��ي عليه / 1-ب��ون��د ل��ال���ض��ت�����ض��ارات االن��رتن��ت  اىل 
قد  دروي�ش  داود  حممد  عبدال�ضالم  /ا�ضالم  املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل 
وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
 . )68943 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )٢000 دره��م( والر�ضوم وامل�ضاريف 
االربعاء  لها جل�ضة يوم  MB167805578AE وحددت  ال�ضكوى  رقم 
املوافق ٢017/3/٢٢ ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1380  عمايل جزئي

������ش.ذ.م.م جمهول  امل��دع��ي عليه / 1-ب��ون��د ل��ال���ض��ت�����ض��ارات االن��رتن��ت  اىل 
عوي�ضى  اقبال  عوي�ش  عوي�ش  احمد  /حافظ  املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل 
وقدرها  املطالبة مب�ضتحقات عمالية  الدعوى ومو�ضوعها  عليك  اأق��ام  قد 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   ٢000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   ٢8٥00(
االثنني  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت   mb167982853 ال�ضكوى  رق��م   .
لذا فاأنت مكلف   ch1.A.2:املوافق ٢017/4/3 ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/967  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�ضوبكون للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /�ضفيق اال�ضالم نواب علي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   ٢000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   1٢969( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
لها  وح���ددت   MB168391195AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�����ض��اري��ف   وال��ر���ض��وم  
جل�ضة يوم االربعاء  املوافق ٢017/3/٢٢ ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/88  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-قنتي للو�ضاطة التجارية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها  ان املدعي /خالد عبداهلل عبداهلل م�ضطفى   قد 
 ٢000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   313٥4( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
ال�ضكوى:MB167238388AE وحددت  رقم  وامل�ضاريف   والر�ضوم   درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�ضة يوم االربعاء  املوافق ٢017/3/1٥ ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/781  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دونر كباب م.د.م.���ش جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
ليم وي لوان وميثله : جو�ضلني �ضبلي خري اهلل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )96.687.٥ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 
درهم( والر�ضوم  وامل�ضاريف  واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ اال�ضتحقاق 
ال�ضاعة  التام .وح��ددت لها جل�ضة يوم االثنني  املوافق ٢0/٢017/3  ال�ضداد  وحتى 
8.30 �ش مبكتب القا�ضي لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1033  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-تريبل �ضتار لالعمال الفنية جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /جمال عقاد حممود الق�ضالن قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )16٢٥0 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف . 
MB168528164AE/2016 وحددت لها جل�ضة يوم  ال�ضكوى  رقم 
لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ش   8.30 ال�ضاعة   ٢017/3/٢٢ املوافق  االربعاء 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/19  عمايل كلي
ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  وال�ضفر  لل�ضياحة  1-احل��م��ران   / عليه  املدعي  اىل 
احلثبور  عبيد  �ضيف  جمال  وميثله:حممد  عثمان  ح�ضن  حممد  /احمد  املدعي 
الرميثي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها 
وحددت لها جل�ضة    mb166366625ae )663000 دره��م(  . رقم ال�ضكوى 
لذا فاأنت   ch1.A.1:يوم االربعاء املوافق ٢017/3/٢٢ ال�ضاعة 9.30 �ش بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2016/7650  عمايل جزئي                                        
اىل املحكوم عليه/1- فالوري للتجارة العامة �ش.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  ٢017/٢/٢1  يف الدعوى املذكورة اعاله 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )3996٢(  ل�ضالح/را�ضمى اجاى دافال  
درهم )ت�ضعة وثالثون الف وت�ضعمائة واثنان و�ضتون درهما( وتذكرة عودة اىل وطنها 
التحقت  قد  التنفيذ  وق��ت  تكن  ما مل  دره��م(   1000( نقدا مببلغ  يقابلها  ما  او  عينا 
بخدمة �ضاحب عمل اخر والزمتها باملنا�ضب من امل�ضاريف واعفت املدعيه من ن�ضيبها 
لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ماعدا  ورف�ضت  فيها 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2016/8204  عمايل  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- عي�ضى حممد عبداهلل لتجارة املواد الغذائية �ش.ذ.م.م جمهول حمل 
حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  احمد  ج��اوي��د  ج��اوي��د  حم�ضن  املدعي/�ضيد  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
حم�ضن  ل�ضالح/�ضيد  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    ٢017/1/31 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها 
جاويد جاويد احمد بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )18.74٥( درهم )ثمانية 
ع�ضر الف و�ضبعمائة وخم�ضة واربعون درهم( وتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما 
مل يكن قد التحق بالعمل لدى �ضاحب عمل اخر والزمتها باملنا�ضب من امل�ضروفات واعفت 
املدعي من ن�ضيبه منه . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 

را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2016/3206 تنفيذ جتاري
ذ.م.م ٢- حممد  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  ال��ف�����ض��ي  ال�����ض��دف  ����ض���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
عبدالرحيم ال�ضاعر املرزوقي 3- ابراهيم عبداهلل ازور جمهويل حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �ش.م.ع وميثله:عبا�ش م�ضتت فندي 
اع��اله وال���زام بني �ضركة  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  املالكي قد 
ال�ضدف الف�ضي للتجارة العامه ذ.م.م وبني ابراهيم عبداهلل ازور ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )1034964٢.٢0( درهم بالت�ضامن اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2017/130 تنفيذ مدين  

العويني  جمهول حمل  ���ض��ده/1-  ح��م��دان حممد ح��م��دان  املنفذ  اىل 
ب�ضفتها  املو�ضلي  حممد  ح�ضني  التنفيذ/و�ضن  طالب  ان  مبا  االقامة 
املو�ضى احلمادي   وكيله عن زينب حممود �ضاذيل وميثله:ابراهيم علي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )٢601٢0( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  
.وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/2053  ا�شتئناف عمايل    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- فيكنزا فور�ش للتجارة ���ش.ذ.م.م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�ضتاأنف / لودميال ليتفنينكو وميثله:روكز جورج حبيقه  
عمايل   ٢016/4169 رق��م  بالدعوى  ال�ضادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ضتاأنف  قد 

جزئي بتاريخ:6/٢016/1٢     
ال�ضاعة 10.00 �ضباحا   املوافق ٢017/4/9  وحددت لها جل�ضه يوم االحد 
ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2016/1228  ا�شتئناف جتاري   
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1-حممد ا�ضماعيل تومبيل جمهول حمل االقامة 
: خالد  الزقم وميثله  /امي��ن متويل حممد متويل  امل�ضتاأنف  ان  مبا 
بالدعوى  ال�ضادر  احلكم  القرار/  ا�ضتاأنف  قد  ح�ضني  عبداهلل  كلندر 
لها  وح���ددت   ٢016/7/1٢ بتاريخ   - جزئي  جت��اري   ٢016/686  : رق��م 
جل�ضه يوم االحد  املوافق ٢017/3/1٢  ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة 
قانونيا  او من ميثلكم  يقت�ضي ح�ضوركم  وعليه   ch2.D.19 رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/385   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �ضده/1- مومينتوم مينا جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/بالن بي لالإعالنات - �ش ذ م م وميثله : جو�ضلني 
�ضبلي خري اهلل  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )16130٢( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 1٥ 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2016/3001   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �ضده/1- معلم مو�ضى معلم ح�ضن  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/احمد حممد جمعة كمال وميثله : حممد 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  اللنجاوي   اأحمد  علي  احمد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )60496( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/407   تنفيذ جتاري  

املنفذ ���ض��ده/1- عبد اهلل احمد حممد حممود  جمهول حمل  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك االحتاد الوطني - �ش  م ع وميثله 
: فهد �ضلطان علي لوتاه   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ به وق��دره )19٥٥713( دره��م اىل  املبلغ  اع��اله والزامك بدفع 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  .وع��ل��ي��ه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات 

خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/1368   

�ملنذر: عبد �لوحد بن �صبيب �لعقارية - حاليا - بن �صبيب �لعقارية - �صابقا 
�ملنذر �ليها : كومبوديز للتجارة - �ض ذ م م - �صفتها : �مل�صتاأجرة  

جمهولة حمل �القامة  

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/2109  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- عبيد عبدالرحمن عبيد �ضرور  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
اآر بي ام لتاأجري ال�ضيارات ذ.م.م وميثله:حممد مرت�ضى يعقوب مرت�ضى برهان الها�ضمي 
 ٢01000( وق��دره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
ال�ضداد  وحتى  املطالبة  من   ٪1٢ والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م( 
املوافق   الثالثاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  التام 
٢017/3/٢1   ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/16  مدين جزئي

وكرياتي  جاججيفان  ديباك  وميثلها  ���ش.م.ح  ليمتد  انف�ضتمنت�ش  �ضوا�ضتيك   -1  / عليه  املدعي  اىل 
انف�ضتمنت�ش  مدير  وب�ضفته  ال�ضخ�ضية  ب�ضفته  ران�ضهود  جاجيفان  جاجيفان  ديباك   -٢ كي�ضفجي 
ليمتد �ش.م.ح 3- كرياتي كي�ضفجي ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته مدير �ضوا�ضتيك انف�ضتمنت�ش �ش.م.ح  
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ ماجد احمد خمي�ش املري وميثله:بدر حممد علي القرق قد 
وقدره  مببلغ  والت�ضامم  بالت�ضامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
)493.771 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واالتعاب مع �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة.  وحددت 
لها جل�ضة يوم االحد املوافق  ٢017/3/1٢   ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف 
او م�ضتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ضور 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/516  جتاري جزئي

هران  جنجاد   -٢ ف��ردي��ة(  )موؤ�ض�ضة  للمعار�ش  ارك   360 �ضركة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
برمي كومار ب�ضفته مالك �ضركة 360 ارك للمعار�ش )موؤ�ض�ضة فردية( جمهويل حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ م�ضرف ابوظبي اال�ضالمي - فرع دبي وميثله:من�ضور عبداهلل 
حممد احمد الزرعوين قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم   )1948٥9.06( وق��دره  مببلغ  واالنفراد  والتكافل  بالت�ضامن 
واتعاب املحاماة والفائدة 10٪ من مبلغ املطالبة وحتى ال�ضداد التام . وحددت لها جل�ضة 
يوم االربعاء املوافق  ٢017/3/٢٢  ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 2.D.19 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/1498  ا�شتئناف جتاري    
امل�ضتاأنف �ضده/ 1- حممد ر�ضا عبدالرحمني �ضريف ب�ضفته كفيل �ضامن  اىل 
ملديونية �ضركة/احمد �ضريف للتجارة العامة ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا 
�ضامن  كفيل  ب�ضفته  الها�ضمي  اب��راه��ي��م  ال�ضيد  كامل  حممد   / امل�ضتاأنف  ان 
ملديونية �ضركة احمد �ضريف للتجارة العامة �ش.ذ.م.م وميثله:علي م�ضبح علي 
�ضاحي  قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم ٢01٥/1٥01 جتاري 
كلي بتاريخ:٢016/10/٥  وحددت لها جل�ضه يوم الثالثاء  املوافق ٢8/٢017/3 
ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/60  ا�شتئناف عقاري    

االقامة  با�ضتاوادي  جمهول حمل  اأدينات  اأنيل   -1 امل�ضتاأنف �ضده/  اىل 
مبا ان امل�ضتاأنف / فايف اإملينتز للتطوير العقاري �ش.ذ.م.م وميثله:موزة 
عبيد ربيع اخلظر  قد ا�ضتاأنف / احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم ٢013/317 

عقاري كلي بتاريخ:7/٢/٢017     
وحددت لها جل�ضه يوم االثنني  املوافق ٢017/4/10 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1705  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- تيوارى لالن�ضاءات �ش.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�ضتاأنف / �ضاجو احمد جالل الدين  قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم 
ال�ضادر بالدعوى رقم ٢016/4٢78 عمايل جزئي بتاريخ:٢016/10/10     

 10.00 ال�ضاعة   ٢017/3/٢3 امل��واف��ق  اخلمي�ش  ي��وم  جل�ضه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �ضباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2016/2838  جتاري  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- �ضماء االمارات الذهبية لل�ضفر �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
بان  نعلنكم  حبيقه  ج��ورج  وميثله:روكز  ����ش.ذ.م.م  لل�ضياحة  ال�ضامل  املدعي/  ان  مبا 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    ٢017/٢/٢3 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  ����ش.ذ.م.م  لل�ضياحة  ل�ضالح/ال�ضامل 
وقدره )30.000( درهم وفائدة 9٪ ب�ضيطة عن التاأخري اعتبارا من:٢016/8/3 وحتى 
حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  بامل�ضاريف  والزمتها  التام  ال�ضداد 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة 
اآل  را�ضد بن �ضعيد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  لن�ضر هذا االع��الن �ضدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/75  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- روان انديرجيث  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ف��ورم��ي��ال  مونيكا  وي��ري��ن��وك��ا 
بالزام املدعي عليه بنقل ملكية املركبة مببلغ وقدره )1٥000( درهم والر�ضوم 
وامل�ضاريف .  وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق  ٢017/3/14 ال�ضاعة 8.30 
�ش بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2016/1071  جتاري كلي                                        

اىل املحكوم عليهم/1- عبدالرحيم �ضلمان خمي�ضى ٢- خالد علي درباي 3- ا�ضحق خواجه 4- 
حمد حممد عبدالرحيم خليفات  جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها 
املنعقدة بتاريخ  ٢017/1/٢  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/من�ضور مرت�ضى زكى زاده - 
اوال بقبول االدخ��ال �ضكال - ثانيا:ويف مو�ضوع الدعوى واالدخ��ال بالزام املدعي عليه الثالث 
و�ضتمائة  االف  وع�ضرة  ومائتني  )مليون  درهم   )1.٢10.6٥٥( مبلغ  ب��اداء  املدخلني  واخل�ضوم 
وخم�ضة وخم�ضون درهما( على النحو املبني با�ضباب احلكم والفائدة القانونية لكل منهم بواقع 
9٪ من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف:٢016/8/4 والزمتهم بامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
ال�ضمو  �ضاحب  با�ضم  �ضدر  االع��الن  هذا  لن�ضر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/33  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-مدينة دبي للحياة الع�ضرية ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /�ضركة ايكوم انف�ضتمنت�ش ليمتد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
عليها  واملدعي  املدعي  بني  عقاريتني  وحدتني  و�ضراء  بيع  اتفاقيتي  بف�ضخ  املطالبة 
والزامها مببلغ وقدره )8.7٥3.0٥٥( درهم والفائدة بواقع 1٢٪ من تاريخ �ضداد املبلغ 
املحاماة.  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  والوفاء  ال�ضداد  متام  وحتى  عليها  للمدعي 
وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق ٢017/3/٢1   ال�ضاعة 09.30 �ش بالقاعة : 
Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/435  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- فايف تيك انرتنا�ضيونال ٢- اناند راماكري�ضنان راماكري�ضنان ب�ضفته 
برابراتي  برابراتي  درمندر  بردي�ش   -3 انرتنا�ضيونال  تيك  فايف  موؤ�ض�ضة  ومدير  مالك 
ب�ضفته املوقع على ال�ضيكات  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ �ضركة بو�ضكو للتجارة 
ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  امل��ازم��ي  عبداهلل  حممد  ح�ضن  وميثله:احمد  ذ.م.م 
والفائدة  يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )4٥.000( درهم  بان  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  التام  ال�ضداد  وحتى  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من   ٪1٢ القانونية 
ال�ضاعة 8.30 �ش  املوافق  ٢٢/٢017/3   واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء 
بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/284 جتاري جزئي                    
اىل املدعي عليه / 1-با�ضتا ريجينا - �ش ذ م م  ٢- �ضتيفانو بروكا جمهويل حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ �ضركة الرابية لل�ضناعات الغذائية - �ش ذ م م وميثله: 
املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  العو�ضي  حممد  عبداهلل  روؤي��ا 
بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية  مببلغ وقدره 
)٥4134 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف  والفائدة   9٪ من اإقامة الدعوى وحتى 
ال�ضداد التام.   وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء  املوافق  ٢017/3/1٥  ال�ضاعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.19 بالقاعة  �ش   8.30
قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 
   يف  الدعوى 2017/582 جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1-هارجيت �ضينغ �ضا�ضار اندار �ضينغ  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ بنك ابوظبي التجاري - فرع دبي وميثله : حممد عي�ضى  �ضلطان ال�ضويدي 
ب�ضداد مبلغ وقدره  املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأقام عليك  قد 
)1.816.488.٥1 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 1٢٪ �ضنويا من 
تاريخ  وحتى ال�ضداد التام )علما باأن الدعوى قد احيلت من املحكمة التجارية الكلية 
اىل املحكمة التجارية اجلزئية(   وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء  املوافق  ٢017/3/1٥ 
ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.D.19 بالقاعة  �ش   8.30 ال�ضاعة 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/545 جتاري جزئي                    
اىل املدعي عليه / 1- حامد حممد احمد علي احمد  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ بنك االإمارات دبي الوطني - وميثله : اآمنه خلفان �ضالح اجلالف - قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٢98.731.48 
وثمانية  دره��م��ا  وث��الث��ون  وواح���د  و�ضبعة  الفا  وت�ضعون  وثمانية  )م��ائ��ت��ان  دره���م( 
واربعون فل�ضا( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية   1٢٪ من 
تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ش  املوافق  
٢017/3/9 ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
او م�ضتندات للمحكمة قبل  ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2015/2253 تنفيذ جتاري      
مو�ضوع الق�ضية : تنفيذ احلكم ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )44096٥٥96 درهم( ، 

�ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف  
 طالب االعالن : طالب التنفيذ : البنك العربي �ش م ع - �ضركة م�ضاهمة عامة اردنية  
املطلوب اعالنه : املنفذ �ضده : 1- انت�ضار بنت احمد بن حمد الق�ضيبي   جمهول 
حمل االقامة.  مو�ضوع االإعالن : - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة 
وهي عبارة عن قطعة االأر�ش - منطقة املنارة - رقم االر�ش  ٢10 امل�ضاحة 0٥.416٢ 
املنفذ به وق��دره )44096٥٥96( دره��م  - بناء على قرار  مرت مربع - وف��اء للمبلغ 

املحكمة ال�ضادر بتاريخ ٢6/٢016/6
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2016/13 التما�س اإعادة نظر مدين - ا�شتئناف 

املحرزي   طاهر  بن  �ضالح  ابراهيم  احمد  1-را���ض��د  �ضده/  امللتم�ش  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان امللتم�ش /ايوب حمزة حممد �ضبت وميثله 
ال�ضادر  احل��ك��م  ا�ضتاأنف  ق��د   - البلو�ضي  حممد  دروي�����ش  خمي�ش  اأم���ل   :
ل��ه��ا جل�ضه  وح����ددت   - م���دين  ا���ض��ت��ئ��ن��اف   ٢01٥/1166  : رق���م  ب��ال��دع��وى 
رقم  بالقاعة  �ضباحا    10.00 ال�ضاعة    ٢017/3/٢7 املوافق  االثنني   يوم 
ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

 يف الدعوى رقم 2016/978 جتاري جزئي
املدعى عليه : عمر اإبراهيم ح�ضن �ضعيد عقيل 

يعمل   - النجده  �ضارع   - اال�ضالمي  ابوظبي  - م�ضرف  ابوظبي  اإم��ارة   : )عنوانه عمله 
مدير فرع بق�ضم خدمات العمالء - الرقم الوظيفي 83٥ - �ش ب 313 ابوظبي - هاتف 
متحرك : 1٢8٥٥01-0٥0   - يرجى احل�ضور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري 
امل�ضريف املدون ادناه وذلك يف متام ال�ضاعة احلادية ع�ضرة من �ضباح يوم االربعاء املوافق 
 ٢017/3/1٥  وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل : دار التمويل - �ش م ع 
بيت املعرفة لتدقيق احل�ضابات - بناية ال�ضم�ش امل�ضيئة-  الدور االول مكتب رقم 11٢- 
هاتف رقم : 04٢830100 - فاك�ش رقم : 04٢8336٢٢ -  هاتف متحرك رقم 0٥06٥1609٢  

- مقابل الطاير لل�ضيارات - القرهود / دبي 
 اخلبري امل�شريف /حممد كامل عريان قيد رقم : 277

بيت املعرفة لتدقيق احل�شابات  

اعالن اجتماع خربة

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/1367   

�ملنذر: عبد �لوحد بن �صبيب �لعقارية - حاليا - بن �صبيب �لعقارية - �صابقا 
�ملنذر �ليها :  موؤ�ص�صة �لبريوين للحا�صب �الآيل - موؤ�ص�صة فردية مالكها - جوهرة علي 

�حمد زوجة ندمي ح�صني علي  - �صفتها : �مل�صتاأجرة - جمهول حمل �القامة  

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �شفرت
/اليبيتى  امل����دع����و  ف���ق���د 
اف��اجن��ي��ل��ي�����ض��ت��ا روب����ت����و ، 
الفلبني اجلن�ضية - جواز 
�ضفره رقم )2092479( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ض���ال 

 055/5331334

فقدان جواز �شفرت
امل����دع����و / وج�����دان  ف���ق���د 
علي  حم����م����د  ال����ت����ج����اين 
ال���������������ض�������وادن   ، حم������م������د 
�ضفره  ج���واز   - اجلن�ضية 
 )2045897( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ض���ال 

 050/7520215

فقدان جواز �شفرت
ف���ق���د امل�����دع�����و /م����ارل����ني 
الفلبني   ، �ضوغوى  ليغى 
�ضفره  ج���واز   - اجلن�ضية 
 )5845754( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ض���ال 

 050/6124701

فقدان جواز �شفرت
فريد  /�ضعيد  املدعو  فقد 
خ��م��ي�����ش ع��ل��ي امل���زروع���ي، 
جواز   - اجلن�ضية  تنزانيا 
�ضفره رقم )188631( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ض���ال 

 050/4117542

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00152/2017 / �شكني   
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/05483/2016  �شكني- ايجارات بالن�شر

 اىل املنفذ �ضده: مبارك يو�ضف احلريري
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : ق�ضر امللوك للعقارات - �ش م خ   
 ال�ضادر ل�ضاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�ضي باالتي:

1-الزام املدعي عليه ب�ضداد امل�ضتحقات االيجارية من ٢016/6/3 ولغاية 
  70000 قدرها  �ضنوية  اج��رة  بواقع  الفعلي  االخ��الء  تاريخ   ٢016/7/٢0

درهم مع الزام  �ضداد قيمة براءة الذمة من املاء والكهرباء  
٢- الزام املدعي عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�ضة ع�ضر يوم 
من تاريخ الن�ضر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �ضوف 

يتم اتخاذ االجراءات القانونية املنا�ضب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/01661/2017 / �شكني  

اىل املدعى عليه : حممد جاويد كي حممد نظيم  
مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا(    

قد اأقام �ضدكم الدعوى 0٢/01661/٢017 /�ضكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
من  للفرتة  اي��ج��اري��ة  كقيمة  دره���م   1٢.٢٥٢ مبلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ذم��ة  تر�ضد  ان��ه   - مالية  مطالبة 

٢016/8/31 وحتى ٢016/1٢/13 ورغم اخطاره عند ت�ضليم املاجور ميتنع عن ال�ضداد 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �ضيك رقم )٥4( بتاريخ ٢016/7/1٥ مببلغ 7.٢00 درهم كقيمة 

ايجارية وتبني عدم وجود ر�ضيد له وميتنع عن �ضداد مقابلة 
مطالبة مالية -ان العقد ت�ضمن الن�ش على غرامة ارتداد كل �ضيك مبلغ ٢٥00  وقد ارتد عدد )واحد( 
�ضيك دون �ضرف ح�ضب )ال�ضرط رقم 8 بظهر العقد( لل�ضيك رقم )٥4( مببلغ )٢٥00 درهم( مبلغ ٢000 

درهم يف حال فتح بالغ وقد مت فتح بالغ رقم )٢016/3167( 
ال�ضرط اخلا�ش  ايجارية 3000 درهم )ح�ضب  املدعي عليه بغرامة رفع دعوى  ال��زام   - مطالبة مالية 

البارز باأعلى العقد وبظهر العقد( 
 مطالبة مالية - الزامه بدفع ما �ضددته املدعية عنه لهيئة كهرباء ومياه دبي مبلغ وقدره )181٥( درهم 

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 
ال�ضاعة   ٢017/3/1٢ املوافق  االح��د  يوم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  اعالنكم  الق�ضائية  اللجنة  وق��ررت 
ف�ش  مركز  مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية  ب��ال��دائ��رة  العا�ضرة(  )اللجنة  الق�ضائية  اللجنة  ام��ام  3.00م 
املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�ضر . 

فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى  02/00630/2017 جتاري ل�شنة 2017 اإيجارات    
اىل املحكوم عليها : �ضانوا�ش اقبال لتجارة نظم  احلا�ضب االآيل وبراجمه - �ش ذ م م 

جمهول حمل االقامة  
نعلمكم بان اللجنة الق�ضائية االإبتدائية باملركز حكمت بجل�ضتها ٢017/3/1 يف الدعوى 

املذكورة اعاله   - ل�ضالح / عبد الواحد بن �ضبيب العقارية  
حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري :  

1- بالزام املدعي عليها باإخالء العني املوؤجرة وت�ضليمها للمدعية خالية من �ضواغلها
بالزام املدعي عليها ب�ضداد مبلغ وق��دره )8.014(  ثمانية االف واربعة ع�ضر درهما   -٢
للفرتة من ٢016/11/30 وحتى تاريخ ٢017/1/14 ، باال�ضافة اىل ما ي�ضتجد من ايجار 

حتى تاريخ االخالء التام. 
 3- بالزام املدعي عليها ب�ضداد غرامة رفع دعوى ايجارية مببلغ وقدره 3.000 ثالثة االف درهم
4- بالزام املدعي عليها بان ت�ضلم للمدعية براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه للفواتري 
امل�ضتحقة على املاجور حتى تاريخ االخالء الفعلي ، والزمتها بامل�ضروفات ، ورف�ضت ما 

دون ذلك من طلبات. 
 وملا كان هذا احلكم قد �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد ال مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�ضوري ، فهو قابل لالإ�ضتئناف خالل 1٥ يوما اعتبارا من تاريخ 

ن�ضر هذا االإعالن واإال �ضار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/01555/2017 / �شكني  

اىل املدعى عليه : حممد �ضاحم للمقاوالت - �ش ذ م م  
مبا اأن املدعي : فخر الدين للعقارات    

قد اأقام �ضدكم الدعوى 0٢/01٥٥٥/٢017 /�ضكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
 مطالبة مالية - الزام املدعي عليها ب�ضداد ما ي�ضتجد من قيمة االيجار ال�ضنوي حتى تاريخ االخالء الفعلي

اإخالء عقار - انه تر�ضد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من ٢016/1/1 وحتى 31/٢016/1٢ 
 ٢017/1/4 بتاريخ  بالن�ضر  واعالنه  ي�ضتلم  ومل   ٢016/14/1٢ بتاريخ  عديل  بانذار  اخطاره  رغم   و 
مطالبة مالية - انه تر�ضد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من ٢016/1/1 وحتى 
بالن�ضر  واعالنه  ي�ضتلم  ومل   ٢016/14/1٢ بتاريخ  ع��ديل  بانذار  اخطاره  ورغ��م   ٢016/1٢/31

بتاريخ ٢017/1/4 
مطالبة مالية - انه تر�ضد بذمة املدعي عليه مبلغ ر�ضوم الغاز 43٢0 درهم وما ي�ضتجد حتى تاريخ 

االخالء الفعلي 
الزام بت�ضليم م�ضتندات - ان امل�ضتاجر هو امللزم بقيمة ا�ضتهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهري 

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

وقررت اللجنة الق�ضائية اعالنكم بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة يوم الثالثاء املوافق ٢017/3/14 ال�ضاعة 
ف�ش  مركز  مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  التا�ضعة(  )اللجنة  الق�ضائية  اللجنة  ام��ام  3.00م 
املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�ضر . 

فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان �شهادةاأ�شهم
يعلن ال�ضيد/ علي ال�ضيد الها�ضمي ، اإماراتي اجلن�ضية  عن 

فقدان �ضهادات ا�ضهم)الواحة( رقم ال�ضهادة 1193359  

عدد اال�ضهم )271( العائدة للعميل )�ضم�ضه خليفة بطي( 

- على من يجدها الرجاء االت�ضال على الرقم او ت�ضليمها 

اىل بنك ابوظبي الوطني   050/6665803

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى  2017/0200760 اإيجارات 
اىل املحكوم عليها : جلوبيز اك�ضربي�ش خلدمات احل�ضن - �ش ذ م م 

جمهول حمل االقامة  
يف   ٢017/3/1 بجل�ضتها  حكمت  باملركز  االإبتدائية  الق�ضائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم 

الدعوى املذكورة اعاله  ل�ضالح /طارق عثمان احمد الفقيه العمودي 
بالزامكم : حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري بجل�ضة ٢017/3/1 باالآتي :- 

بالزام املدعي عليها باخالء العني حمل الدعوى وت�ضليمها خالية من ال�ضواغل ، مع 
الزامها بان توؤدي للمدعي اجمايل مبلغ وقدره  14806 درهم وما ي�ضتجد من اجرة 
من تاريخ ٢017/1/٢٢ بواقع 6٥000 درهم �ضنويا ولزامها بتقدمي �ضهادة براءة ذمة 

عن خدمات الكهرباء واملاء مع ر�ضوم وم�ضاريف الدعوى. 
 وملا كان هذا احلكم قد �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد ال مكتوم 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�ضوري ، فهو قابل لالإ�ضتئناف خالل 1٥ يوما اعتبارا 

من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال �ضار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/01520/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : بونام ميديا لالدارة الت�ضوقية - ذ م م 
مبا اأن املدعي : �ضنتيمرت كيوب للعقارات - �ش ذ م م - وميثاء علي عبداهلل العوي�ش   

قد اأقام �ضدكم الدعوى 0٢/01٥٢0/٢017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهم ب�ضداد بدالت االيجار حتى تاريخ االخالء التام والفعلي 

وحتى   ٢016/11/14 من  للفرتة  للماجور  االج��رة  �ضداد  عن  ميتنع  عليه  املدعي  ان   - عقار  اإخ��الء 
٢017/9/13 فرت�ضد بذمته مبلغ ٥0000 درهم وميتنع عن �ضداده رغم اخطاره بال�ضداد او االخالء 

يف ٢016/11/٢8 وتبني ان املكتب مغلق وتوجد لوحة ومت اعالنه بالن�ضر بتاريخ  ٢016/1٢/٢9 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه ميتنع عن �ضداد االجرة للماجور للفرتة من ٢016/11/14 وحتى 
٢017/9/13 فرت�ضد بذمته مبلغ ٥0000 درهم وميتنع عن �ضداده رغم اخطاره بال�ضداد او االخالء يف 

٢016/11/٢8 وتبني ان املكتب مغلق وتوجد لوحة ومت اعالنه بالن�ضر بتاريخ  ٢016/1٢/٢9
مطالبة مالية - ان العقد ت�ضمن الن�ش على غرامة ارتداد كل �ضيك مبلغ ٢000 وقد ارتد عدد )1( 

�ضيك دون �ضرف 
الكهرباء واملياه والبد من تطهري  ا�ضتهالك  امللزم بقيمة  امل�ضتاجر هو  ان  بت�ضليم م�ضتندات -  ال��زام 

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

وقررت اللجنة الق�ضائية اعالنكم بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة يوم االحد  املوافق ٢017/3/1٢ ال�ضاعة 
ف�ش  مركز  مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  الرابعة(  )اللجنة  الق�ضائية  اللجنة  ام��ام  3.00م 
املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�ضر . 

فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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املخرج حممد حماد: )اأخ�شر ياب�ش(.. ل يحاكم اأحدًا بل يعري ال�شخ�شيات

�صاحبة جناحات و�أعمال مهمة يف �ل�صينما

املخرجة كاملة اأبو ذكرى: يف )يوم لل�شتات( قدمنا الواقع دون خد�ش للحياء
لل�ضتات(؟ )يوم  فيلم  لتقدمي  حم�ضك  الذي  • ما 

عطية،  ه��ن��اء  الكاتبة  موؤلفته  ع��ل��يَّ  عر�ضتها  ف��ك��رت��ه.   -
والفنانة اإلهام �ضاهني اأي�ضاً، وكنا قدمنا معاً �ضابقاً فيلم 

)خلطة فوزية(.
 الفكرة جيدة وجديدة، وتتيح لنا ا�ضتعرا�ش احلياة داخل 
املناطق الع�ضوائية ومناذج من الب�ضر وم�ضاكلهم. والفيلم 
و�ضغوط  قيود  على  والتغلب  احل��ري��ة  اإىل  دع��وة  عموماً 

فر�ضها املجتمع علينا، خ�ضو�ضاً على املراأة.
حتديداً  الفيلم،  اإىل  املوجه  النقد  على  تعليقك  ما   •

تداخل اخلطوط الدرامية وعدم اكتمالها؟
- يتحدث العمل عن ثالث ن�ضاء هن حمور االأحداث التي 
والدراما فيه حتتاج  ال�ضخ�ضيات،  وتتقاطع معها  تت�ضابه 
تتناول  ال��ت��ي  االأع��م��ال  وه��ي طبيعة  فيلم  م��ن  اأك���ر  اإىل 

�ضخ�ضيات رئي�ضة عدة.
ولي�ش كل  ال�ضخ�ضيات،  اأننا قدمنا فكرة عامة عن   غري 

�ضخ�ضية على حدة، وم�ضاكلها وانفعالها ونهاية كل منها.
ردك؟ ما  الفيلم،  يف  احلوار  جراأة  البع�ش  • انتقد 

ينا�ضبها، واالأحداث  الذي  - تفر�ش كل �ضخ�ضية احل��وار 
تدور يف منطقة ع�ضوائية اأهلها فقراء وغري متعلمني، من 
ثم حوارهم يختلف عن مفردات �ضكان االأحياء الراقية اأو 

املتو�ضطة. 
مثاًل، اأبطال الفيلم امراأة عملها االأ�ضا�ضي عار�ضة ت�ضّور 
عارية، وفتاة خمتلة عقلياً، ورجل �ضكري، واآخر خارج للتو 
الواقع  االق��رتاب من  بد من  ال  عليه،  بناء  ال�ضجن.  من 
قدر املُ�ضتطاع، وهو ما حاولنا تقدميه يف الفيلم من دون 

خد�ش حياء اجلمهور باأي لفظ خارج.
يف  املت�ضّدد  ال�ضاب  �ضخ�ضية  اأي�ضاً  االنتقادات  طاولت   •
اأفالم  اأنها ال حتمل جديداً وظهرت يف  الفيلم، خ�ضو�ضاً 

كثرية.
- �ضخ�ضية ال�ضاب املت�ضّدد دينياً والعاطل الذي ُيكفر اأهله 

واأهل ال�ضارع وناقم على كل من حوله موجودة بيننا ومل 
خالل  والف�ضائيات  ال�ضيا�ضي  امل�ضهد  ت�ضدرت  بل  تختف 

حكم االإخوان.
 تقدميها يف اأعمال �ضابقة ال يعني اأن نتجاهلها اإىل االأبد، 

واإال كنا حذفنا �ضخ�ضيات درامية كثرية ظهرت �ضابقاً.
داخل  ون��وّظ��ف��ه��ا  ال�ضخ�ضية  ن��ق��ّدم  كيف  راأي����ي،  امل��ه��م يف   
العمل. عموماً، من خالل م�ضاهدة الفيلم �ضيجد امل�ضاهد 
اأعمال  �ضبق وقّدمته  ال��دور عما  ه��ذا  املختلفة يف  االأم��ور 

اأخرى.
بالكامل؟ اأنور  �ضماح  دور  ُحذف  • ملاذا 

وعلى  عليها  �ضخ�ضية جديدة  اأن��ور جت�ضد  �ضماح  كانت   -
ال�ضينما امل�ضرية. هي )اأ�ضمهان( امراأة تنام حتت اجل�ضر 
وعلى الر�ضيف مبالب�ش رثة وتبقى يف حالة �ضمت طوال 

الفيلم. 
اأن ت��ق�����ش ���ض��ع��ره��ا ن��ه��ائ��ي��اً لتكون  ا���ض��ت��دع��ى ه���ذا االأم�����ر 
و�ضّورنا  ذل���ك،  على  واف��ق��ت  وف��ع��اًل  واق��ع��ي��ة،  ال�ضخ�ضية 
م�ضاهد عدة ثم توقف الت�ضوير لفرتة بعدها وعاد �ضعر 
�ضماح اأنور اإىل طوله الطبيعي ورف�ضت اأن تق�ضه جمدداً. 
ال���راأ����ش االأ�ضلع  اأو  ب��امل��اك��ي��اج  ت��ك��ن اال���ض��ت��ع��ان��ة  ك��ذل��ك مل 
ا�ضطررنا  عندئذ  مزيفة.  امل�ضاهد  لتبدو  وكانت  منا�ضبة 
�ضماح  اأداء  ك��ام��اًل. لالأ�ضف، رغ��م متيز  ال��دور  اإىل ح��ذف 
اأنور، كان من ال�ضعب االحتفاظ بعدد من م�ضاهدها من 

دون البقية.
ما  ك���ث���رية،  اأخ�����رى  وم�����ض��اه��د  اأدواراً  اأي�����ض��اً  ح��ذف��ت   •

ال�ضبب؟
ال�ضاعة.  الفيلم �ضاعتني ون�ضف  البداية، كانت مدة  - يف 
عر�ضه مهرجان لندن كاماًل، ووجه اإلينا البع�ش مالحظة 
مفادها اأن جزءاً من العمل يدور خارج ال�ضياق العام ويجب 
حذفه، علماً باأنه لن يوؤثر يف وحدة الفيلم. بعد العودة اإىل 
من  وع��دد  وال�ضانعني  لالأبطال  عر�ضاً  خ�ض�ضنا  م�ضر، 
االأ�ضدقاء املهتمني بال�ضينما، وناق�ضنا هذا الراأي، وفعاًل 
اأكر  اأك��دوا �ضرورة ح��ذف ه��ذا اجل��زء كي ي�ضبح الفيلم 

ترابطاً، فاأعدنا املونتاج قبل دخول مهرجان القاهرة.

بباقي  ارت���ب���اط���ه  م����دى  وم����ا  امل����ح����ذوف،  اجل�����زء  • م���ا 
ال�ضخ�ضيات؟

- خا�ش ب�ضخ�ضية اأحمد الفي�ضاوي وزواجه بفتاة منتقبة. 
يزيد هذا اجلزء على الربع �ضاعة وكان بعيداً عن اخلط 
خالله  من  وت�ضعر  ل��ه،  العامة  والفكرة  للفيلم  الرئي�ش 
كاأنك انتقلت اإىل عمل اآخر، لذا كان القرار بحذفه كاماًل. 

كان  الفي�ضاوي  فاروق  ل�ضخ�ضية  م�ضهدين  كذلك حذفنا 
يف اأحدهما مع �ضماح اأنور.

�ضلباً.. برمته  الفيلم  يف  اأّثر  مراراً  الت�ضوير  • توقف 
- واجهنا �ضعوبة يف ا�ضتئناف العمل، لكن خربة الفنانني 
جعلت  االأح���داث  ومعاي�ضتنا  ا�ضتكماله  على  واإ���ض��راره��م 

الفيلم يظهر وكاأنه �ضّور من دون توقف.

مهرجان  يف  للم�ضاركة  ياب�ش(  )اأخ�ضر  فيلم  اختري  • كيف 
دبي؟

تردد  دون  م��ن  الفيلم  دب��ي  مهرجان  على  القيمون  اخ��ت��ار   -
الدويل،  ال�ضينمائي  لوكارنو  مهرجان  يف  االأول  عر�ضه  بعد 
وهو اأحد اأقدم املهرجانات ال�ضينمائية الدولية. اأعترب نف�ضي 
م�ضابقة  يف  ي�����ض��ارك  م�ضري  عمل  اأول  ك��ان  ب��اأن��ه  حم��ظ��وظ��اً 
اإح����دى امل�ضابقات  96 ع��ام��اً، وه���ي  )���ض��ن��اع احل��ا���ض��ر( م��ن��ذ 

الر�ضمية يف املهرجان.
اأخبار متباينة عن تف�ضيلك عر�ضه يف مهرجان دبي  • ثمة 

ولي�ش القاهرة، ما اأحلق انتقادات عدة بفريق العمل.
- اعتذرنا عن عدم امل�ضاركة يف مهرجان القاهرة كي ال يت�ضّرر 
الفيلم جتارياً بوجود فارق زمني بني هذا العر�ش والعر�ش 

قناعتي  مع  ن�ضبياً،  قدمياً  اجلمهور  �ضيعتربه  اإذ  التجاري، 
ال�ضخ�ضية باأن ال�ضينما ال تعرتف مبكان العر�ش بقدر اأهمية 

العمل. 
تعر�ضنا  لكننا  االأم���ر  ه��ذا  تفهمت  ب��دوره��ا  امل��ه��رج��ان  اإدارة 

ملزايدات عدة يف و�ضائل االإعالم. 
العام �ضمن  ه��ذا  ج��اء  ال�ضينمائي(  )دب��ي  اأن  نن�ضى  كذلك ال 
اأهم 01 مهرجانات �ضينمائية دولية بح�ضب جملة )فاريتي( 
املتخ�ض�ضة يف ال�ضينما، واأن )القاهرة ال�ضينمائي( �ضحى يف 
اأي��ام املدينة( وه��و فيلم مهم، ورمبا  ب���)اآخ��ر  دورت��ه االأخ���رية 

تعر�ضنا للموقف نف�ضه لو اأننا وافقنا على امل�ضاركة.
عدة  دولية  مهرجانات  يف  الفيلم  م�ضاركة  اأن  ت��رى  هل   •

متنحه فر�ضة العر�ش اخلارجي؟

- ل��ي�����ض��ت ل������دي م�����ض��ك��ل��ة يف 
فالفيلم  اخل��ارج��ي،  ال��ت��وزي��ع 
حظي برد فعل جيد يف اأوروبا 
فر�ضة  م����ن  اأك�������ر  ول���دي���ن���ا 
للعر�ش يف مدن اأوروبية فيها 
جاليات عربية كبرية، ف�ضاًل 
عن اأن طريقة تقدمي )اأخ�ضر 
ياب�ش( يفهمها اجلميع. لكن 
للجمهور  العر�ش  يهمني  ما 
عموماً  وال���ع���رب���ي  امل�������ض���ري 

الذي يخاطبه العمل بلغته.
العر�ش  اإىل  بالن�ضبة  • ماذا 

التجاري يف م�ضر؟
التوزيع  �ضيا�ضات  م��ن  قلق   -
اأك����ر  اأط����ل����ب  ال����داخ����ل����ي. ال 

ُيذبح  واأال  ال�ضينمائية  االأعمال  بقية  مع  الفر�ش  تكافوؤ  من 
)اأخ�ضر ياب�ش( جتارياً الأن الدعاية تتحّكم مب�ضري االأفالم 
يف م�ضر، وثمة اأعمال كثرية يف تاريخ ال�ضينما امل�ضرية ُرفعت 
�ضريعاً من ال�ضاالت رغم جودتها. اأعطي مثااًل )عرق البلح( 
اأن  اأي��ام قليلة من طرحه بداعي  الذي وّدع دور العر�ش بعد 
اأعمااًل  اأن  رغ��م  ال�ضعيدية،  اللهجة  فهم  يجيد  ال  اجلمهور 

ناجحة درامياً و�ضينمائياً عدة تفي�ش بها.
نوعية  عن  الفيلم  اختالف  اأن  البع�ش  ي��رى  رمب��ا  لكن   •
اجلمهور  اإق��ب��ال  ع���دم  يف  �ضبباً  �ضيكون  ال��ت��ج��اري��ة  ال�ضينما 

عليه؟
- اأعتقد اأن التفاهة ا�ضتنفدت اأغرا�ضها. �ضحيح اأن اجلمهور 
بال�ضرورة  ل��ي�����ش  ول��ك��ن  وال�����ض��ح��ك  ال��رتف��ي��ه  اإىل  ب��ح��اج��ة 
ت��اف��ه��ة، خ�����ض��و���ض��اً يف ظ��ل االأزم���ة  ب��اأع��م��ال  اأن يتحقق ذل���ك 
االقت�ضادية الراهنة. بالن�ضبة اإىل )اأخ�ضر ياب�ش( فاإنه يحمل 
بل  اأح���داً  يحاكم  وال  لنف�ضنا  ومراجعة  ال���ذات،  م��ع  مكا�ضفة 

�ضتفعل  م��اذا  ال�ضوؤال  على  فكرته  وتقوم  ال�ضخ�ضيات،  يعري 
بعدما تكت�ضف عيوبك؟

العمل  ط����رح  ع��ن��د  امل���ادي���ة  اخل�������ض���ارة  م���ن  ت��خ�����ض��ى  • ه���ل 
جتارياً؟

- الفيلم حمدود التكلفة ومن االأعمال التي ال تخ�ضر اإنتاجياً، 
لكن ما يهمني اأن ي�ضاهده اجلمهور، وهو االأمر الذي ي�ضغلني 

راهناً.
اإنتاجية؟ م�ضاكل  واجهت  • هل 

املنتج حممد  ذات��ي بن�ضبة كبرية. مل يدخل  الفيلم متويل   -
باملك�ضاج  اخل���ا����ش  ب���اجل���زء  اإال  االإن����ت����اج  يف  ���ض��ري��ك��اً  ح��ف��ظ��ي 
واالألوان وغريها من تفا�ضيل فنية مرتبطة مبرحلة ما بعد 
الت�ضوير، ذات التكلفة املالية الكبرية. ورغم عرو�ش عدة من 
�ضاحب  كونه  معه  التعاون  ف�ضلت  اأخ���رى  اإنتاجية  �ضركات 
روؤية خمتلفة ودم جديد يف هذه ال�ضناعة، وهو لي�ش منتجاً 
يقدم اأفالماً جديدة فح�ضب، بل اأي�ضاً �ضيناري�ضت ولديه روؤية 

�ضينمائية يطمح اإىل تقدميها.

االتفاق على  ب�ضبب تعر  الفيلم  يتوقف  اأن  تقلق من  • اأمل 
منتج بعد االنتهاء من ت�ضويره؟

�ضننتهي منه  باأننا  تامة  قناعة  ل��دي  كانت  االإط���الق.  - على 
حتت اأية ظروف، وهي اللغة التي حتدثت بها مع كل الذين 
�ضاهموا معي يف الفيلم. اإنها جتربتي االأوىل وعملت بحما�ضة 
من  متويل  اأي  اإىل  اللجوء  يف  اأرغ���ب  ومل  الإمتامها  �ضديدة 
التقارب  اإىل  اأ�ضطر  يجعلني  قد  ذلك  الأن  التنمية  �ضناديق 
مع فكر اجلهة املمولة، فيما اأردت اأن اأقّدم امل�ضروع بطريقتي 

ووجهة نظري.
جتارياً ا�ضماً  لي�ش  ياب�ش(  )اأخ�ضر  اأن  البع�ش  • يرى 

-  يقول حممد حماد يف هذا املجال اإن ا�ضم الفيلم لي�ش غريباً، 
بالن�ضبة اإىل االأفالم ال�ضائدة خالل  اأي�ضاً لي�ش جتارياً  لكنه 
الفرتة الراهنة.ويتابع: )مل يزعجني هذا االأمر الأن ال�ضينما 
امل�ضرية على مدار تاريخها �ضهدت اأفالماً عدة حتمل اأ�ضماء 
غري جتارية، لكنها ناجحة مثل )اأنف وثالث عيون( وغريها، 

ف�ضاًل عن اأن )اأخ�ضر ياب�ش( مفهوم ولي�ش غام�ضاً(.
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متميزة،  خم��رج��ة  ذك���ري  �أب���و  ك��ام��ل��ة 
يف  مهمة  و�أع���م���ال  جن��اح��ات  �صاحبة 
جتربة  �أخريً�  قدمت  و�لدر�ما.  �ل�صينما 
)ي��وم  فيلم  ه��ي  خمتلفة  �صينمائية 
�مل�صابقة  يف  به  �صاركت  �ل��ذي  لل�صتات( 
�ل�صينمائي  �لقاهرة  ملهرجان  �لر�صمية 
�لتجربة  ه��ذه  ع��ن   .38 �ل���  �ل���دورة  يف 
وتفا�صيلها و�جلديد لديها كان معها هذ� 

�حلو�ر:

�أف�صل خمرج يف مهرجان دبي  �أول خمرج م�صري يح�صد جائزة  حممد حماد 
مبهرجانات  �صارك  �لذي  ياب�ض(  )�أخ�صر  فيلمه  عن  ذلك  �لدويل،  �ل�صينمائي 
دولية �أخريً�. يف هذ� �حلو�ر يتحدث حماد عن �لفيلم و�ل�صعوبات �لتي و�جهته، 

باالإ�صافة �إىل �جلائزة �لتي ح�صل عليها.



فــن اأجــنبــي

35
مع �لتقدم يف �ل�صن، �أ�صتفيد من �لوقت ب�صكٍل فل�صفي.. لكن عمليًا �أكره �لتاأّخر

جون ترافولتا.. )طيار حقيقي( با�شتطاعته ال�شيطرة على احلالت الطارئة
بالطري�ن؟ �صغفك  ن�صاأ  • كيف 

- يف طفولتي، بداأت �ضقيقتي ت�ضافر 
ورافقتها يف اإحدى املرات اإىل املطار. 
الطائرة  تلك  اأم���ام  نف�ضي  وج���دُت 
امل��ده�����ض��ة مب��راوح��ه��ا ال��ث��الث. كان 
اخلام�ضة  ع��م��ر  يف  ���ض��اح��راً.  امل�����ض��ه��د 
اآخ��ذ درو�ضاً  ب��داأُت  ع�ضرة، 
ع���ل���ى االأر������������ش، ويف 
ع����م����ر ال�������ض���اد����ض���ة 
اإىل  انتقلُت  ع�ضرة 
الدرو�ش يف اجلو.

من  ن��وع  �أي   •
�ل���ط���ائ���ر�ت 

تقود؟
اأجيد  ال����ي����وم   -
ق�����ي�����ادة ط����ائ����رات 
ك����������ث����������رية. ل����������دّي 
اأنواع  لقيادة  رخ�ش 
)بوينغ  خم��ت��ل��ف��ة: 
 ،707  ،747
)�ضي�ضنا   ،)720
)�ضالنجر   ،)500
)اإيكليب�ش   ،)600
اأن���ا  ن��ع��م   ...)500

طيار حقيقي!

�لتي  �ل�صفات  • ما 
بها  يتمّتع  �أن  يجب 

�لطيار �لبارع؟
يتمّكن  اأن  ي���ج���ب   -
ال�����ض��ي��ط��رة على  م����ن 
احل�����������االت ال����ط����ارئ����ة 
ويفّكر قبل اأن يت�ضرف 
من�ضبطاً...  وي���ك���ون 
اأن  ي��ج��ب  ب��اخ��ت�����ض��ار، 
غري  �ضخ�ضيته  ت��ك��ون 
يتمّتع  واأن  اع��ت��ي��ادي��ة 

طبعاً ب�ضحة جيدة.

تنطبق  • هل 
ه����������������ذه 
�ل�����ص��ف��ات 

عليك؟
- طبعاً.

)�لقائد(؟ نناديك  �أن  يجب  • هل 
- بل قبطان!

�أحالمك؟ رحلة  هي  • ما 
)كونكورد(.  ط��ائ��رة  اأق���ود  اأن  اأح��ب��ب��ُت  لطاملا   -
اأح��م��ل ذك���ري���ات رائ��ع��ة ع��ن��ه��ا: ق��دُت��ه��ا يف املرة 
كثرياً.  و�ضحكنا  دي����وار  ب��ات��ري��ك  م��ع  ال��ث��ان��ي��ة 
الفرن�ضية  املمثلة  رافقتني  اأخ��رى  منا�ضبة  ويف 

كاترين دونوف. يا لها من امراأة جميلة!

�لرحلة  خ��الل  ب��ه  ت�صعر  �ل���ذي  م��ا   •
�جلوية؟

فتًى  واأع����ود  �ضبابي  ا���ض��ت��ع��دُت  ب��اأن��ن��ي  اأ���ض��ع��ر   -
�ضغرياً اأحياناً.

 ما زلُت اأحتّم�ش يف كل مرة لهذه التجربة التي 
اأع�ضقها.

رحالتك  عن  ذكريات  �أي  حتمل  هل   •
�جلوية؟

انقطعت  وا���ض��ن��ط��ن،  ف���وق   ،1992 ع���ام  يف   -
 .)2 الكهرباء على منت طائرة )غولف�ضرتمي 
ح��اف��ظ��ُت ع��ل��ى ه��دوئ��ي وت��خ��ّي��ل��ُت نف�ضي خارج 

مق�ضورة الطيار.
 لكني اأت��ذك��ر اأي�����ض��اً اجل���والت ال��ت��ي ق��م��ُت بها 
مع  ورحالتي  اخلا�ضة  بطائرتي  العامل  حول 
العائلة كتلك التي قمُت بها حديثاً اإىل جنيف 

�ضنوات(  وابني بنجامني )5  مع زوجتي كيلي 
وابنتي اإيال )16 �ضنة(.

يف  جديدة،  �صاعة  �رتد�ء  متعة  عد�   •
�أي ظروف ت�صتعمل �صاعة )بريتلينغ(؟

- طوال الوقت!  لدّي جمموعة �ضغرية منها 
مثاًل،  االأو���ض��ك��ار  حل��ف��الت  بع�ضها  واأخ�����ض�����ش 
اإىل  اأ�ضتعملها من وق��ت  اأخ��رى  ول��دّي ماركات 

اآخر.

�أد�ة  )بريتلينغ(  �صاعات  �أن  توؤكد  • هل 
�حرت�فية؟

- نعم، من دون اأدنى �ضك.

�ملقبل. دورك  عن  • �أخربنا 
رجل  ح��ي��اة  ق�ضة  ي���روي  فيلم  ���ض��اأ���ض��ارك يف   -
وتوؤدي  ن��ي��وي��ورك  م��ن  غوتي  ج��ون  الع�ضابات 
زوج��ت��ي يف احل��ي��اة )امل��م��ث��ل��ة االأم��ريك��ي��ة كيلي 
�ضي�ضدر  ال�ضا�ضة.  زوجتي على  دور  بري�ضتون( 

يف الواليات املتحدة قريبا.

بالزمن؟ تربطك  عالقة  • �أي 
- مع التقدم يف ال�ضن، اأ�ضتفيد من الوقت ب�ضكٍل 
فل�ضفي.  لكن عملياً اأكره التاأّخر. اأنا دقيق جداً 
اأبكر  وق��ت  يف  اأح�ضر  اأنني  حتى  مواعيدي،  يف 

من املوعد اأحياناً. 
�ملقابلة؟ هذه  خالل  ت�صع  �صاعة  • �أي 

- �ضاعة )بريتلينغ( املف�ضلة لدي، )نافيتامير 
االأ�ضود. النحا�ش  من  امل�ضنوعة   ،)01

كارينا كابور بعد ولدة تيمور: 
الأولويات دائمًا ما تتغري

 Kareena ك��اب��ور  كارينا  العاملية  النجمة  ك�ضفت  االأول،  طفلها  والدة  بعد 
بعد  تبدلت  بالفعل  واأولوياتها  تتغري،  ما  دائماً  االأول��وي��ات  اأن   Kapoor
من  كل  حال  وذل��ك  املهام،  متعددة  اأ�ضبحت  "لقد  "تيمور".وقالت:  ل�  اإجنابها 
لديهم اأطفال.. اإنني اأقوم حالياً بقراءة �ضيناريوهات، ويجب اأن اأرى كيف اأحقق 
خالل  عملت  لقد  العمل،  على  من�ضب  االآن  تركيزي  االآن.  حياتي  يف  ال��ت��وازن 

فرتة حملي، و�ضوف اأعمل االآن ".واأ�ضافت كارينا: "املغامرة قد بداأت، االأمومة 
اإذا كانت تعاين احلرمان من  جتربة �ضخ�ضية بالن�ضبة يل".وعند �ضوؤالها عما 
النوم ب�ضبب تيمور، قالت كابور: "ال اأعاين من احلرمان من النوم، هناك فقط 
 Udta ليايل مليئة بال�ضعادة".ي�ضار اىل اأن كارينا عر�ش اآخر فيلم لها بعنوان

الهندية. ال�ضينما  �ضاالت  يف  كبرياً  جناحاً  وحقق   ،Punjab

كايلي جيرن و تايغا.. اىل القف�ش 
الذهبي اغ�شط�ش القادم

 27( تايغا  وال��ف��ن��ان  )19عاماً(  جير  كايلي  ال�ضهري  الثنائي  ك�ضف 
يف  ال�21  �ضّن  الواقع  تلفزيون  جنمة  بلوغ  فور  �ضيتزّوجان  اأّنهما  عاماً( 

اآب 2018.
و�ضّرح م�ضدٌر مقّرب منهما ملوقع اأجنبي اأّن »ابن تايغا من عار�ضة االأزياء 
بالك �ضاينا، King Cairo )4 �ضنوات ( �ضيلعب دوراً اأ�ضا�ضياً يف اليوم 

املنتظر، كما اأّنه هو من �ضيخطف االأنظار.
اأ�ضا�ضياً يف حياة احلبيبني، ومن  واأ�ضار امل�ضدر اىل اأّن »الطفل لعب دوراً 
حّقه اأن يقّدم احلجر املا�ضي لزوجة والده، خ�ضو�ضاً اأّنه مقّرب جّداً منها 
وينتظر هذا اليوم بفارغ ال�ضرب«، معترباً اأّن » King يحّب كايلي الأّنها 

تقراأ له وتهتّم به وتدهلّل ب�ضكٍل دائم«.

ال يبدع �لنجم �الأمريكي جون تر�فولتا بالتمثيل و�لغناء فح�صب، 
�لطائر�ت. وهو  باأنو�ع خمتلفة من  �إذ يحّلق  �أي�صًا  بالطري�ن  بل 
�حلاالت  على  �ل�صيطرة  با�صتطاعته  حقيقي(  )طيار  �أنه  يوؤكد 
يف  متجر  �أول  �فتتاح  تر�فولتا  )�لقبطان(  ح�صر  �لطارئة. 
جنيف ب�صوي�صر� للعالمة �لتجارية )بريتلينغ(، وكان معه �للقاء 

�لتايل.
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درا�شة فرن�شية تك�شف فعالية ا�شتخدام 
ال�شوء الأزرق لعالج مر�ش ال�شدفية

اأثبتت الدرا�ضات االإكلينيكية الفرن�ضية فعالية ا�ضتخدام ال�ضوء االأزرق فى 
الكرياتينية  اخلاليا  تكاثر  من  احل��د  فى  ل��دوره  ال�ضدفية،  مر�ش  ع��الج 

املنت�ضرة فى الطبقة اخلارجية للجلد وتت�ضرف كم�ضاد لاللتهابات.
واأكد العلماء فى جامعة "تولوز" الفرن�ضية على اإمكانية اإجراء هذا العالج 
فى املنزل بف�ضل تركيب اجلهاز الطبى "بلو كونرتول" الذى اأنتجته �ضركة 

اجللدية. االأمرا�ش  اأطباء  من  فريق  مع  "فيليب�ش" بالتعاون 
لهذا  دقيقة   30 ملدة  ال�ضدفية  مري�ش  تعري�ش  طريق  عن  العالج  ويتم 
االأعرا�ش  فى  ملمو�ضا  انخفا�ضا  املر�ضى  %84 من  �ضجل  اجلهاز، حيث 

املر�ضية لل�ضدفية بعد 12 اأ�ضبوعا من بدء العالج بال�ضوء االأزرق.

الكيماويات ال�شامة تلوث ثلث اأغلفة الوجبات ال�شريعة
درا�ضة  اأن  ذلك  اإىل  اأ�ضف  �ضحية..  بفوائد  ال�ضريعة  الوجبات  ت�ضتهر  ال   
تكون  رمب��ا  وتغليفها  تعبئتها  ط��رق  حتى  اأن  اإىل  اأ���ض��ارت  جديدة  اأمريكية 

�ضارة بال�ضحة.
حتتوي  ال�ضريعة  الوجبات  واأغلفة  عبوات  ثلث  اأن  الدرا�ضة  وج��دت  فقد 
على مواد كيماوية مثل البويل فلورو األكيل والبريفلورو األكيل وهي مواد 

جتعلها مقاومة للبقع ومانعة لت�ضرب املاء وغري قابلة لاللت�ضاق.
االإ�ضابة  خطر  ب��زي��ادة  اأي�ضا  مرتبطة  الكيماوية  امل���واد  ه��ذه  اأن  وامل�ضكلة 
باأنواع معينة من ال�ضرطان وبا�ضطرابات هرمونية وبارتفاع الكولي�ضرتول 

وبال�ضمنة ونق�ش املناعة كما تو�ضلت درا�ضات على االإن�ضان واحليوان.
�ضربينج  �ضايالنت  معهد  من  وهو  البحث  فريق  قائد  �ضيدر  لوريل  وق��ال 
انت�ضار  ملدى  تقييم  اأ�ضمل  هي  "درا�ضتنا  ما�ضات�ضو�ضت�ش  بوالية  نيوتن  يف 
الوجبات  اأغلفة  يف  الفلور  على  حتتوي  التي  الكيماوية  امل���واد  ا�ضتخدام 
ال�ضريعة بالواليات املتحدة وباأنواع االأغلفة التي يرجح بقوة اأنها حتويها." 
واأ�ضاف "وجدنا اأن ما يقرب من ن�ضف االأغلفة الورقية - على �ضبيل املثال 
اأغلفة ال�ضطائر والربجر والعبوات امل�ضتخدمة حللوى الكوكيز واملعجنات 
من  املئة  يف   20 ح��وايل  وك��ذل��ك  الفلور  حت��وي  كيماويات  على  حتتوي   -

عبوات الورق املقوى كعبوات البطاطا )البطاط�ش( واالأطعمة املقلية."
الطبيعية  البيئة  يف  األكيل  البريفلورو  اأو  األكيل  فلورو  البويل  يوجد  وال 
بدءا  ع��دي��دة  منتجات  يف  ع��ق��ود  منذ  ت�ضتخدم  م�ضنعة  ك��ي��م��اوي��ات  لكنها 
امل�ضادة لاللت�ضاق ومواد  الطهي  واأوعية  امللبو�ضات  الطعام وحتى  باأغلفة 
اإطفاء احلرائق. وميكن اأن يتعر�ش النا�ش لهذه املواد من خالل اال�ضتخدام 

املبا�ضر لها اأو عرب الهواء اأو الطعام اأو املاء.
واخترب �ضيدر وزمالوؤه وجود هذه املواد يف اأكر من 400 عينة من اأغلفة 
االأطعمة وعبوات امل�ضروبات من 27 �ضل�ضلة من �ضال�ضل الوجبات ال�ضريعة 

يف اأنحاء الواليات املتحدة.
للطعام  املالم�ضة  الورقية  امل��واد  على  التجارب  ن�ضف  من  اأك��ر  واأج��ري��ت 
ومنها 138 من مواد تغليف ال�ضطائر والربجر و68 من اأغلفة احللوى 

اأو املخبوزات و42 من عبوات املاأكوالت املك�ضيكية.

؟  مدنية  �صورة  �آخر  • ما 
-�ضورة الن�ضر

؟  عدوه  بيت  يف  تربى  �لذي  �لنبي  هو  • من 
-مو�ضى عليه ال�ضالم

؟ �الأو�ض  زعيم  هو  • من 
- �ضعد بن معاذ

؟  �خلزرج  زعيم  هو  • من 
-�ضعد بن عبادة

؟  �الأن�صار  ر�ية  حامل  هو  • من 
-�ضعد بن معاذ

؟  �ملالئكة  �صبيه  هو  • من 
-عمران بن ح�ضني 

االإن�ضان  على  �ضار  تاأثري  لها  يكون  اأن  ميكن  الباذجنان  و  اخليار  مثل  اخل�ضروات  بع�ش  اأن  تعلم  • هل 
�ضام  تاأثري  لها  م��واد  نتج عنه  اإىل اال�ضفرار  اأن اخليار لو حتول لونه من االخ�ضرار  البحوث  اأثبتت  حيث 
على االإن�ضان كما اأثبتت اأن اخليارة املرة ذات ال�ضكل املعوج لها تاأثري �ضام على االإن�ضان .. و هذه املادة ال�ضامة 

توجد يف قلب اخليارة .. كما اأثبتت البحوث اأن اأكل الباذجنان بكرة يوؤثر على اجلهاز الع�ضبي لالإن�ضان. 
ن�ضبة  ارتفاع  على  يق�ضي  فهو   .. القلبية  باالأزمات  االإ�ضابة  مينع  املدم�ش  الفول  تناول  اأن  تعلم  هل   •
اإىل  ت��وؤدي  امل��واد التي  الكول�ضرتول يف الدم .. و بذلك يخف�ش تناول الفول املدم�ش ن�ضبة واحد باملئة من 

ت�ضلب ال�ضرايني. 
 • هل تعلم اأن االأذن الي�ضرى اأ�ضعف �ضمعاً من االأذن اليمنى. 

 • هل تعلم اأن اأقوى ع�ضلة يف ج�ضم االإن�ضان هي ع�ضلة الفك. 
 • هل تعلم اأن اجل�ضم يحتمل حرارة حتى 128 درجة مئوية

اأحما�ش  من  حتويه  ما  و  الربوتينات  يحول  اأن  ميكنه  الذي  الوحيد  الع�ضو  هو  الكبد  اأن  تعلم  هل   •
اأمينية اإىل مادة اجللوكوز اأو ال�ضكر.

واحلنطة  والفول  واالأجا�ش  واللحم  والبي�ش  واللن  اخلمائر  املوجود يف  ب  فيتامني  نق�ش  اأن  تعلم  •هل 
غري امل�ضّنعة واحلبوب كالفا�ضولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�ضّوه وي�ضبب تهيجات وا�ضطرابات 

يف االأع�ضاب وام�ضاكا حاّدا . 

العا�صفة 

ن�ر حممد بي�مي
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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مهره �شعيد الظاهري 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

اليازية خلفان اب�بكر 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

فاطمة عبيد الكعبي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

�لعنب و�لزهامير

اأكدت نتائج درا�ضة حديثة اأهمية تناول العنب مرتني يومًيا ملدة �ضتة اأ�ضهر، 
حلماية خاليا املخ من تراجع كفاءتها واالإ�ضابة مبكًرا مبر�ش األزهامير.

واأو�ضحت الدرا�ضة، اأن اتباع نظام غذائي غني بثمار العنب، ُي�ضهم ب�ضورة 
فعالة يف احلماية من تراجع كفاءة ترابط الن�ضاط االأي�ضي املعني بتح�ضني 

القدرة االإدراكية والذاكرة.
اآلية  ي�ضهم يف تعزيز  العنب بكميات وفرية  ا�ضتهالك  اأن  الدرا�ضة،  واأك��دت 
واالأع�ضاب  املخ  اأ�ضتاذ  �ضيلفرمان،  دانيال  الدكتور  وقال  الغذائي،  التمثيل 
بجامعة كاليفورنيا االأمريكية: ‘‘تفح�ش الدرا�ضة تاأثري تناول ثمار العنب 
الطازجة باأكملها، مقابل اأخذ املركبات الطبيعية املعزولة من هذه الثمار 
الرتاجع  �ضد  وقائي  تاأثري  توفري  يف  فاعليتها  وم��دى  منتظمة،  ب�ضورة 
باألزهامير‘‘ مو�ضًحا،  املخ وزي��ادة خماطر االإ�ضابة  املبكر يف كفاءة خاليا 
اأدلة متزايدة على تدعيم الدور االإيجابي  اأوجدت  اأن الدرا�ضة التجريبية 

لتناول العنب يف تعزيز �ضحة القلب واالأوعية الدموية.

حذر خمت�ش من اأن 12 عالمة اإذا مرت على االإن�ضان يف حاالت 
احلزن فهي تدل على اإ�ضابته باالكتئاب، وهو مر�ش نف�ضي وله 
اأخ�ضائي الطب  اأ�ضار لها الدكتور حممد علي،  اأعرا�ش كثرية 
االإدم��ان يف  النف�ضية وعالج  لل�ضحة  العامة  باالأمانة  النف�ضي، 

م�ضر، وهذه االعرا�ش:
اجلهاز  وا�ضطرابات  كال�ضداع  ج�ضدية  باأعرا�ش  ال�ضعور   1-

اله�ضمي واالآم خمتلفة باجل�ضم.
يف  �ضعوبات  من  واملعاناة  املعتاد،  عن  مبكرا  اال�ضتيقاظ   2-

النوم.
القليل  اأو  الكثري  باالأكل  وتنعك�ش  ال�ضهية  يف  ا�ضطرابات   3-

عن املعتاد ومن ثم تغيري الوزن ب�ضرعة.
االنتحار. على  واالإقدام  املوت  متني   4-

والتعب. باالإرهاق  واالإ�ضابة  والطاقة  الن�ضاط  يف  نق�ش   5-
مبهجة  كانت  التي  االأن�ضطة  مبتعة  ال�ضخ�ش  ي�ضعر  ال   6-

يف ال�ضابق.
الثقة. وفقدان  النف�ش  عن  الر�ضا  عدم   7-

والياأ�ش. بالعجز  ال�ضعور   8-
االأمور. جتاه  بالذنب  وال�ضعور  النف�ش  لوم   9-

القرارات. واتخاذ  الرتكيز  يف  �ضعوبة   10-
امل�ضتقبل. يف  االأمل  فقدان   11-

عالمات تدل على اإ�شابتك بالكتئاب

عار�صتان ت�صاركان يف حفل �فتتاح متجر فيكتوريا �صيكريت يف �صنغهاي. )�أ ف ب(

يكن  االبي�ش ومل  اللون  واح��دا فقط هو  لونا  كلها حتمل  الغابة  كانت حيوانات  الزمان  ق��دمي  ان��ه يف  يحكي 
مييزها غري احجامها لذلك كان كل منهم يبحث عن طريقة يغري بها من جلده ولكن دون جدوى .. ويف يوم 
هبت عا�ضفة �ضديدة علي الغابة وقرر اجلميع ان يختبئوا حتى الي�ضيبهم مكروه فجرى كل يف مكان وتفرقوا 
ب�ضدة جرى اال�ضد م�ضرعا وهناك يف منطقة ف�ضيحة غمرته الرمال ومل ي�ضتطع اخلروج فظل �ضجينا لتك 
الرمال مقيد احلركة ،اما النمر فقد جرى ب�ضرعته الفائقة لكنه وقع داخل بع�ش اغ�ضان اال�ضجار املتداخلة 
تدب  وكانت  ال�ضائعة  ابنتها  تبحث عن  اخ��ذت جتري وهي  الزرافة اجلميلة  ،�ضديقتنا  اخل��روج  ي�ضتطع  ومل 
فوق  القرد  واختباأ  تهتم  مل  لكنها  ويت�ضخ  اجلميل  املم�ضوق  ج�ضدها  على  فيتطاير  بقوة  الطمي  يف  اقدامها 
اال�ضجار رمبا تداريه وحتميه والدب اخذ يتزحلق على �ضاطئ البحرية من ثقل وزنه كلما قام وقع حتى اكت�ضي 
بالطمي الرمادي واال�ضود ومل يفر منهم اال من دخل بياته ال�ضتوي مبكرا اما ال�ضلحفاة امل�ضكينة فقد دا�ضها 
الفيل فك�ضر ظهرها لكنه تاأ�ضف لها وحملها معه فمنحها وحيد القرن مادة �ضمغية ا�ضتطاعت بها ان تل�ضق 
قطع عظمها وتعيدها كما كانت قوية وعاد هو ليختبىء و�ضط مياه الربكة ال�ضحلة وهكذا ا�ضتمر الو�ضع كر 
العا�ضفة فخرج اجلميع من خمابئهم خرج اال�ضد من الرمال وبقي ط��وال عمره على هذا  وفر حتى ه��داأت 
النمر خمططا  االغ�ضان فقد جعلت  اما  ال�ضكل اجلميل  الزرافة فمنحها هذا  بج�ضد  الطمي  ،الت�ضق  اللون 
والقرد بقي على حاله وعندما عط�ش بقوة تطاير الطمي من فوق وجهه ونزل على الفهد فجعل جلده مرقطا 
فاأعجب جدا بهذا ال�ضكل وبقي عليه اما ال�ضلحفاة فبقي ظهرها كما نعرفه نحن االن والفيل الذي كان يحمل 
جذوع اال�ضجار فوق ظهره غريته املياه البنية اللون التي كانت تنزل من جذوع اال�ضجار على جلده فاكت�ضب 
لونا الباأ�ش به والذئاب التي كانت حبي�ضة اجلبل ح�ضرت وقد تغري جلدها اما الدب الذي دخل يف بياته ال�ضتوي 
العا�ضفة  ولوال  ب�ضكله  الكل معجب  االن   ... الطمي  بلون  احتفظوا  وا�ضدقاوؤه  االبي�ش  بجلده  احتفظ  فقد 

ال�ضتمرت احليوانات بي�ضاء .


