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يتربع بـ40 مليون دوالر
عزمه  دوالر،  مليون   40 بحوايل  تقّدر  لوتو  بجائزة  ف��از  كندي  اأعلن 
الترّبع بكامل املبلغ ل�صالح اجلمعيات اخلريية تكرمياً لذكرى زوجته 
الراحلة. وذكرت �صحيفة )كالغاري هريالد( اأن توم كري�صت )64 عاماً( 
للموؤ�ص�صات اخلريية  دوالر  مليون   37 البالغة  بجائزته  الترّبع  يعتزم 
ال�صرطان الذي تعاجلت فيه زوجته  بينها مركز توم بيكر للعالج من 
اأن��ه �صيوزع االأم���وال على  اإىل  57 ع��ام��اً. واأ���ص��ار  ج��ان قبل وفاتها ع��ن 
مدى ال�صنوات املقبلة اإال اأنه مل يحّدد بعد كّل املوؤ�ص�صات التي �صتتلقى 
ل�صنوات  ال��ت��رّبع  ب��اإم��ك��اين  اأن  الو�صع  يف  اجلميل  واأ���ص��اف  ال��ت��رّبع��ات. 

و�صنوات، �صاأ�صع االأموال يف �صندوق للعائلة و�صن�صتمر يف العطاء .

م�شادرة طن من ال�شعر الب�شري
�صادرت ال�صلطات الربازيلية يف مطار مدينة �صاو باولو الدويل �صحنة 

من ال�صعر الب�صري تزن طناً واحداً قادمة من الهند.
األف   15 ب�  باأن م�صتورد ال�صحنة قدر قيمتها  واأف��ادت جمارك املطار 
دوالر فقط، يف حني اأن قيمتها احلقيقية تقدر بنحو 400 األف دوالر. 
كما اأكدت ال�صلطات اأن هذه ال�صحنة التي كانت مو�صوعة يف �صناديق 
مربوطة ب�صعر ذيول اخليول والكاوت�ش لي�صت خم�ص�صة للم�صتورد 
امل�صتقبل احلقيقي  ال�صلطات عن  تك�صف  زع��م. ومل  ملا  نف�صه، خالفاً 
اأنها ن�صحت اأي م�صتورد حمتمل لل�صعر  لهذه ال�صحنة الغريبة غري 
بتعقيم  يتعلق  ما  يف  ال�صحية،  املعايري  حتقق  من  بالتاأكد  الب�صري 

وتطهري هذا ال�صعر.

حتتفي بطفلتها امليوؤو�س من �شفائها
تخ�صع  ال��ذي  الكيماوي  ال��ع��الج  بوقف  ق���راراً  بريطانية  اأم  ات��خ��ذت 
امليالد  بعيد  اال�صتمتاع  من  لتتمكن  بال�صرطان،  امل�صابة  طفلتها  له 
اأي حلظة،  وفاتها يف  االأطباء  توقع  اأن  بعد  اأ�صرتها،  مع  لها  االأخ��ري 

بح�صب ما اأوردت �صحيفة دايلي ميل الربيطانية.
وتعاين اإيزابيال كومرب البالغة من العمر 3 �صنوات من ورم خبيث يف 
املخ منذ ال�صنة االأوىل من عمرها، وكان من املقرر اأن تخ�صع جلرعة 
جديدة من العالج الكيماوي يف وقت �صابق من ال�صهر املا�صي، رغم اأن 

االأطباء اأكدوا اأن حالتها ميوؤو�ش منها وغري قابلة لل�صفاء.
طفلتها  ملعاناة  حد  و�صع  ق��ررت  عاماً   32 هيل  جولني  ال�صيدة  لكن 
االأطباء  ون��ا���ص��دت  االمل،  م��ن  ال��ك��ر  ل��ه��ا  ي�صبب  ال����ذي  ال��ع��الج  م��ع 
حلول  قرب  مع  وخا�صة  عائلتها  مع  اأيامها  باآخر  لت�صتمتع  باإيقافه 
اأوقف االأطباء جرعات العالج  عيدي امليالد. ونزواًل عند رغبة االأم، 
الكيماوي للطفلة بعد اأن اأيقنوا عدم جدوى هذه اجلرعات التي مل 
ت�صبب لها �صوى املزيد من االأمل وحرمتها من االحتفال مع عائلتها 

باالأعياد يف ال�صنوات املا�صية.
االأخرية،  اأيامها  يف  ال�صعادة  طفلتها  لتمنح  جاهدة  جوليان  وت�صعى 
الند  دي��زين  بزيارة  طفلتها  اأمنية  لتحقيق  التربعات  بجمع  وب��داأت 
وم�صاهدة �صخ�صياتها الكرتونية املف�صلة على الطبيعة للمرة الثانية 

بعد اأن متكنت من ذلك يف العام املا�صي.

تعي�س ويف راأ�شها ع�شا دون علمها
عا�صت امراأة �صينية ملدة ثمانية اأ�صهر بع�صا خيزران يف راأ�صها دون اأن 

تدرك ذلك، ما منعها من فتح فمها لتناول الطعام. 
 5 طولها  بلغ  التي  الع�صا،  اإن  الربيطانية  م��ريور  �صحيفة  وق��ال��ت 
بو�صات، كانت معروزة داخل راأ�ش فو جينفنغ )61 عاما( واكت�صفها 

االأطباء يف م�صت�صفى بعد اأن مت نقل املراأة من قبل عائلتها. 
االكت�صاف ذهل االأطباء، يف م�صت�صفى ك�صيانغ يا مبقاطعة ت�صانغ�صا يف 
حمافظة هونان ال�صينية، عندما اأجروا م�صحا �صوئيا باالأ�صعة لراأ�ش 
املراأة.  ومت العثور على االكت�صاف، الذي ي�صعب ت�صديقه، اإثر تنامي 
املخاوف لدى عائلة املراأة بعد اأن باتت عاجزة عن فتح فمها ومل تتلق 
اأي عالج على مدى 8 اأ�صهر.  ومل يعرف بعد كيف غرزت الع�صا داخل 
وجه املراأة منذ �صهر ابريل من ال�صنة اجلارية. وحل�صن احلظ، متكن 

االأطباء من اإزالة الع�صا ما �صمح لتح�صن حالة املراأة امل�صكينة. 
منزل  ك��ل  يف  بكثافة  وت�صتخدم  ال�صني  يف  �صعبية  م��ادة  واخل��ي��زران 
ل�صناعة االأ�ِصّرة والكرا�صي، وحتى القبعات. كما ي�صتخدم كمادة للبناء 

فيما توؤكل براعمه اأو ت�صتخدم يف الطب ال�صعبي. 

الطفل الطاغية
اأ�صبحت كلمة طاغية ت�صتعمل منذ عدة �صنوات يف هذا 

املجال، وتطلق على الطفل املدلل الذي يح�صل 
لكن  ف��ي��ه،  ي��رغ��ب  م��ا  ك��ل  �صن مبكرة على  يف 
طفلها  تعار�ش  اأن  �صرورة  تعي  اأن  االأم  على 
15 و20  يبلغ ما بني  له )ال( حني  وتقول 
�صهرا. ورغم اأن كلمة )ال(، كثريا ما ت�صبب 

اأزمات يف البيت، لكنها �صرورية لتطور 
وحت�صن  ال���������ص����غ����ار 

�صلوكاتهم.

النف�صانيني  املخت�صني  بح�صب عدد من  لكن اجلديد 
العمر ويف  ه��ذا  وال�صغار يف  االأب��وي��ن  بني  العالقة  يف 
يعي�صه  ال��ذي  النف�صي  ال�صراع  هو  ه��ذا،  ع�صرنا 
يعترب  حيث  اأطفالهم،  معار�صة  ب�صبب  االآب���اء 
البع�ش منهم باأن هذا ال�صلوك نوع من الف�صل 
النف�صانية  املخت�صة  وت��ق��ول  االأم����ل.  خيبة  اأو 
ترغب  )ال  روزان��ب��الت  فران�صواز  الفرن�صية 
ال���ك���ث���ري م����ن االأم�����ه�����ات يف اال����ص���ت���ب���اك مع 
ي��ع��دن منهكات  الغالب  الأن��ه��ن يف  االأط��ف��ال، 
العمل،  م���ن  ط���وي���ل  ي����وم  ب��ع��د  ال��ب��ي��ت  اإىل 
يدفعهن  ما  لغيابهن  بالذنب  ي�صعرن  لذلك 
يثقن  اإن��ه��ن ال  االأط��ف��ال،  تلبية مطالب  اإىل 
باأنف�صهن واأما بع�صهن فيعتقدن ان اأطفالهن 
الر�صع يتابعون حتركاتهن ويحكمون عليهن 

بالف�صل(.

ن�صائح طبيبة اأطفال 
الوقت  معظم  ب��ور���ص��و  ���ص��ارة  ال��دك��ت��ورة  تق�صي 
ب��دل فح�ش  االآب���اء  ن�صح  باري�ش يف  يف عيادتها يف 
االأطفال. اأما ابرز االأزمات التي يتحدث عنها االآباء، 
فتتعلق برف�ش ال�صغار ارتداء مالب�صهم ورد فعلهم 
اأنف�صهم و�صرب  اإىل حد خنق  ي�صل  الذي  العنيف 
الت�صرف يف  روؤو���ص��ه��م على احل��ائ��ط وع��ن طريقة 
ه��ذه احل���االت ت��ق��ول ال��دك��ت��ورة ب��ور���ص��و )اإن احلل 
التكرار  ي�صتغرق وقتا طويال وهو مرهق، وعليكم 
الوحيدة  الطريقة  ه��ي  الرتبية  الن  واال�صتمرار 

التي متكنكم من اخلروج من املاأزق(.

قويل له )ال(
على  ول��ده��ا  اإرغ����ام  يف  مثال  وال��ق��وة  ال�صلطة  االأم  متلك 
اأنها ت�صر  درج��ة حرارته، كما  ترتفع  ال��دواء حني  تناول 
على االإم�����ص��اك ب��ي��ده ح��ني تقطع معه ال��ط��ري��ق، ف��ل��َم ال 
تتعامل معه بحزم حني يتعلق االأمر بارتداء مالب�صه كل 

�صباح؟

عاقبيه ليحرتم القواعد 
له  ت�صمحني  ث��م  ���ص��يء  ع��ن  ال��ط��ف��ل  متنعي  اأن  ي��ج��ب  ال 
�صارمة  تكوين  اأن  ح��اويل  اآخ��ر.  وق��ت  باالإتيان مبثله يف 
حني توجهني له الكالم وال تعتمدي مبداأ اال�صتثناء عند 

املنع.

ال ت�صرخي 
باأن  ال��ط��ف��ل  �صيفهم  واإال  ب���اأث���ر،  ي��ت��ب��ع  اأن  ال��ع��ق��اب  ع��ل��ى 
لن  )وا���ص��ل(،  هي  له  اإي�صالها  يف  ترغبني  التي  الر�صالة 
من  اقرتبي  �صوتك.  وع��ال  �صرخت  اإن  �صيئا  ت�صتفيدي 
طفلك وحدقي يف عينيه، ثم غريي نربة �صوتك. قويل 
ق��ول��ه، لكن  ت��رغ��ب��ني يف  ال����ذي  ل��ه بب�صاطة وو����ص���وح م��ا 
ولي�ش  الفعل  تعاقبي  ان  عليك  بالقبيح،  و�صفه  ت��ف��ادي 

ال�صخ�ش(.

اإن قاوم ال متاطلي 
قويل له توقف و�صعيه على كر�صي او يف غرفة واتركيه 
ي�����ص��رخ مل���دة دق��ي��ق��ة او دق��ي��ق��ت��ني وم���ن ث��م��ة اف��ت��ح��ي باب 
بالقواعد  ذك��ري��ه  وحينها  ه���داأ  ق��د  �صتجدينه  ال��غ��رف��ة، 
باأنك حتبينه وبان  التي ينبغي عليه احرتامها واخربيه 

�صلوكاته غري مقبولة متاما.
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املادة الرمادية يف الدماغ ترتبط بثقتنا يف ن�شائح امل�شاهري 
وجدت درا�صة جديدة اأن ما يجعل النا�ش يثقون بن�صائح امل�صاهري ال�صحّية، 

واإن كان اأغلبها ال خلفية طبّية له، هو املادة الرمادية يف الدماغ.
م��اك ما�صرت  باحثني يف جامعة  اأن  االأم��ريك��ي  نيوز  وذك��ر موقع هلث دي 
الكندية راجعوا بيانات تعود اإىل ما يزيد عن 200 عام وا�صتنتجوا وجود 
يثقون  االأ�صخا�ش  جعل  يف  دوراً  يلعب  الثقافية  املعايري  من  اأعمق  �صيء 

بن�صائح امل�صاهري.
امل�صاهري  باإمكان  اإنه  �صتيفن هوفمان  الدرا�صة  امل�صوؤول عن  الباحث  وقال 

لعب دور هام يف تثقيف العامة حول امل�صائل ال�صحية.
وذكر هوفمان اأن املمثل االأمريكي مايكل جي فوك�ش، عمل على زيادة الوعي 
ب�صاأن مر�ش باركين�صون الذي يعاين منه، اأما املغني الربيطاين اإلتون جون 

فقد عمل على زيادة الوعي ب�صاأن مر�ش االإيدز.
لكنه اأ�صار يف املقابل اإىل اأن ن�صائح املمثلتني االأمريكيتني �صوزان �صومرز، 
حمط  كانت  اللقاح  وجتّنب  الهرموين  بالعالج  اخلا�صة  مكارثي  وجيني 
قلق لدى اأغلب االأطباء، اإذ اأن بع�ش االأ�صخا�ش يرون �صومرز اإما ك�صلطة 
�صحّية اأو كرائدة �صحّية حتى ومع توا�صل اإبرازها �صوء فهم كامل للعلوم 

االأ�صا�صية خالل اإطالالتها التلفزيونية ويف كتبها.
اأخرى  اأو ب�صلطات �صحية  باأطبائهن  الن�صاء  اأن تثق  ال�صخ�ش  وقد يتوقع 
تلقي  نتيجة  بال�صرطان  االإ�صابة  اإمكانية  من  تنّبه  التي  املمثلة  عن  ب��داًل 

العالجات الهرمونية، لكن اأدمغة تلك الن�صاء تنايف هذا املنطق.
وقال هوفمان اإن نتائج درا�صتنا ال تنطبق فقط على القرارات ال�صحّية، بل 

اأي�صاً على اأي نوع من القرارات التي نتخذها .
واأ�صار اإىل وجود قوى بيولوجية ونف�صية واجتماعية عميقة ، جتعلنا نتاأثر 
التاأثري،  هالة  وحت��ت  املثال،  �صبيل  فعلى  للم�صاهري،  ال�صحية  بالن�صائح 
يرتبك الدماغ ويخلط بني جناح ال�صخ�ش امل�صهور يف حقل معنّي، وجناحه 

يف كل احلقول االأخرى.

تعاين الكثري من االأمهات من تغري �صلوكات اأطفالهن، خا�صة عند بلوغهم 

ال�صهر اخلام�س ع�صر، فهذه االأم ت�صكو من ثرثرة طفلتها، وتلك من �صغف 

رائعا  اأعد اعرف طفلي. كان  �صيء، واخرى تقول )مل  ابنها ببعرثة كل 

اأما االآن فانه ي�صرخ مهما فعلت من اأجله( وتعي�س هوؤالء االأمهات معارك 

حقيقية مع االأطفال �صواء عند اإطعامهم، او عندما يحني موعد القيلولة او 

النوم ليل. وبينما تف�صل اأّم ال�صراخ لين�صاع الطفل للأوامر، تف�صل اخرى 

ال�صرب على املوؤخرة.

على  هذا  يقت�صر  وال  العامل  كل  يف  ال�صيدات  تعي�صه  يومي  �صراع  انه   .

الطفل العربي، لكن الو�صع يحتاج اإىل تقومي تربوي يف نظر املخت�صني النف�صانيني 

حتى ال يتحول االأطفال اإىل طغاة يف البيت.

تعلمي التعامل مع طفلك 
املزعج دون �شراخ

طريقة جديدة لتحديد املواليد اخلّدج 
املعر�شني لتاأخر يف املهارات احلركية 

اكت�صف علماء بريطانيون طريقة جديدة لتحديد املواليد اخلّدج الذين يزيد 
لديهم خطر التاأخر يف تطور املهارات احلركية ، تعتمد على مواد كيميائية 
دماغية وذكر موقع هلث دي نيوز االأمريكي اأن باحثني يف جامعة كولدج 
ل� 43 مولوداً ولدوا قبل االأ�صبوع 32 من  لندن اأجروا م�صحاً دماغياً 
احلمل واأدخلوا للعناية املركزة ورّكز امل�صح الدماغي على املادة البي�صاء 
الباحثون اختبارات  اأجرى  ال��والدة. كما  التي تكون ه�ّصة عند حديثي 

لقيا�ش بع�ش م�صتويات املواد الكيميائية يف الدماغ.
وبعد تقييم حالة االأطفال بعد �صنة، ظهرت اأعرا�ش م�صكالت حركية 
كيميائية معّينة مثل  اأن م�صتوى مواد  العلماء  15 منهم ووجد  لدى 
الكولني يف اأدمغة املواليد ميكن اأن ت�صاعد يف التنبوؤ مب�صكالت املهارات 

احلركية.

هريوين داخل حذاء 
اأح���ب���ط رج�����ال اجل����م����ارك مبطار 
العزيز  ع��ب��د  ب���ن  االأم������ري حم��م��د 
ال�������دويل ب���امل���دي���ن���ة امل����ن����ورة غرب 
مادتي  تهريب  حماولة  ال�صعودية 
ال��ه��ريوي��ن وال���ك���راك امل��خ��در تزن 
اأك��ر من كيلو غ��رام خمباأة داخل 
حذاء ينتعله املهرب. واأو�صح مدير 
االأم���ري حممد  ع��ام جمرك مطار 
ال���دويل عبد اهلل  ب��ن ع��ب��دا لعزيز 
اأن������ه بعد  ب���ي���ان ام�������ش  ن���ح���ا����ش يف 
بتفتي�صه  والقيام  ال��راك��ب  و���ص��ول 
ينتعله  ال��ذي  احل��ذاء  باأ�صفل  عر 
داخ����ل ط��ب��ق��ة ���ص��ح��ري��ة ك��م��ي��ة من 
وزنها  بلغ  املخدر  الهريوين  م��ادة 
)600.2( غرام وكمية من مادة 
وزن���ه���ا )492(  امل���خ���در  ال���ك���راك 
غ���راًم���ا، ح��ي��ث ات��خ��ذ امل��ه��رب هذه 
ال��و���ص��ي��ل��ة ل��ل��ت��م��وي��ه وال��ن��ف��ور من 

مكان التهريب ذاته .
كثرياً  املهربني  اأن  نحا�ش  واأو�صح 
طرق  يف  ت��غ��ي��ري  اإىل  ي�����ص��ع��ون  م���ا 

واأماكن التهريب.

حمالة �شدر حتافظ على الر�شاقة
طّور علماء يف جامعة بريطانية حمالة 
تفعيل  على  الن�صاء  مل�صاعدة  ذكية  �صدر 
احل���م���ي���ات ال���غ���ذائ���ي���ة الإن���ق���ا����ش ال����وزن 
اإىل جانب  الطعام،  االإف��راط يف  وجتنب 

مزاياها االأخرى املعروفة.
العلماء  اإن   ، ميل  ديلي  �صحيفة  وقالت 
حمالة  زودوا  ���ص��اوث��ام��ب��ت��ون  ج��ام��ع��ة  يف 
تقي�ش  ا�صت�صعار  باأجهزة  الذكية  ال�صدر 
م����زاج الب�����ص��ت��ه��ا، وحت���ّذره���ا ح���ني تكون 
عر�صة للو�صول اإىل االأغذية، وتقدم لها 

ن�صائح ملقاومتها.
الكمبيوتر  ع��ل��م  ا����ص���ت���اذ  اأن  وا����ص���اف���ت 
جامعة  يف  ال��ب�����ص��ري  االأداء  وت�����ص��م��ي��م 
�صرافل،  ال���ربوف�������ص���ور  ���ص��اوث��ام��ب��ت��ون، 
�صاعد يف ت�صميم حمالة ال�صدر الذكية 
ا���ص��ت�����ص��ع��ار تراقب  ب��اأج��ه��زة  وت���زوي���ده���ا 
وت�صدر  اجللد،  ون�صاط  القلب  �صربات 
بيانات يقوم جهاز تطبيق ذكي بتحليلها 
وا�صدار �صوء لتحذير الب�صتها من تاأثري 
االأكل العاطفي وتقدمي ن�صائح لتفاديه. 
الربوف�صور  اإىل  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  ون�����ص��ب��ت 
�صرافل، قوله اإن املمار�صات املعتادة، مثل 
تناول الوجبات اخلفيفة اأمام التلفزيون، 
نقوم بها يف الكثري من االأحيان من دون 
وهذه  رفاهيتنا،  على  مل�صاعفاتها  اإدراك 

هي طبيعة العادات .

ر�شيعة و�شط الثلوج
حمافظة  يف  اأردين  م��واط��ن  ع��ر 
طفلة  على  اململكة،  جنوب  الكرك 
ال������والدة يف ح��ال��ة خطرة  ح��دي��ث��ة 
اإذ مّت  وال�����ص��ق��ي��ع،  ال��ث��ل��وج  و���ص��ط 
الكرك  م�صت�صفى  اإىل  اإ���ص��ع��اف��ه��ا 
احل����ك����وم����ي م�����ن ق���ب���ل االأج�����ه�����زة 
االأمنية، واأدخلت اإىل ق�صم اخلداج 
ال�صحية،  حالتها  ا�صتقرت  حيث 

وفق ما اأفادت اإذاعة عمان نت.
ون��ق��ل��ت االإذاع�����ة ع��ن م��دي��ر اإقليم 
الدكتور  اجل����ن����وب  ����ص���رع���ي  ط����ب 
امل���واط���ن  اأن  ال����ط����راون����ة  ع���و����ش 
ع��ر ع��ل��ى ال��ر���ص��ي��ع��ة ال��ت��ي م�صى 
وفق  اأ�صبوع  من  اأق��ل  والدتها  على 
املن�صية  ب��ل��دة  يف  اخل����رباء،  تقدير 
يف  اأقم�صة  بقطع  مغطاة  بالكرك 
الثلوج.  بني  قا�صية  جوية  ظ��روف 
للو�صول  ج��ار  التحقيق  اأن  واأك���د 
اأن  يظهر  التي  الطفلة  وال��دة  اإىل 
داخ��ل منزل، ولي�ش  والدت��ه��ا متت 

يف م�صت�صفى.

موبايل ي�شقط امراأة 
من ج�شر

مدينة  يف  اأجنبية  �صائحة  �صقطت 
ملبورن االأ�صرتالية من ج�صر يزيد 
لتقع يف  اأمتار  ارتفاعه على خم�صة 
املياه بينما كانت منهمكة يف متابعة 
على  االجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع 
ال�صرطة  وذك��رت  املحمول.  هاتفها 
التي ال  امل���راأة  انت�صال  اأن��ه مت  ام�ش 
جتيد ال�صباحة من مياه خليج بورت 
فيليب ونقلت اإىل امل�صت�صفى لتلقي 
اآن  العالج. وقالت ال�صرطية جويل 
نيومان اإن ال�صائحة وجدت مم�صكة 
بهاتفها املحمول عندما مت اإنقاذها 

من املياه.
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بح�صور ممثل احلاكم يف املنطقة ال�صرقية

تخريج كوكبة جديدة من �شقور اجلو يف احتفالية �شهدتها كلية خليفة بن زايد اجلوية
•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني:

اح��ت��ف��ل��ت ك��ل��ي��ة خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اجلوية 
ال�صماء  �صقور  من  كوكبة  بتخريج  اأم�ش 
 43 يني  الطيار  املر�صحني  دورت��ي  �صملت 
واملر�صحني اجلويني 10 ودورة املر�صحني 
االإناث 3 وقد �صهد حفل التخرج الدورات 
حممد  بن  طحنون  ال�صيخ   �صمو  االأرب��ع��ة 
اآل نهيان ممثل احلاكم باملنطقة ال�صرقية 
���ص��م��وه وع���ق���ب ع����زف ال�صالم  ق����ام  ح��ي��ث 
طابور  بتفتي�ش  االإم���ارات  لدولة  الوطني 
ركن  العميد  الكلية  قائد  يرافقه  العر�ش 
ومن  النعيمي  ���ص��امل  �صعيد  �صامي  ط��ي��ار 
بعدها قدم اخلريجون ا�صتعرا�صا ع�صكريا 
�صاحبت املو�صيقى الع�صكرية و�صط فرحة 
اأمور اخلريجني ممن امتالأت بهم  اأولياء 

مدرجات �صاحة االحتفال.
اللواء  �صهده  ال���ذي  االح��ت��ف��ال  ب��داي��ة  ويف 
القوات  اأرك��ان  رئي�ش  الرميثي  ث��اين  حمد 
اأح��م��د بن  ال�����ص��ي��خ  رك���ن  وال���ل���واء  امل�صلحة 
ط��ح��ن��ون اآل ن��ه��ي��ان وال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان بن 
ال�صياحة  هيئة  رئي�ش  نهيان  اآل  طحنون 
وال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ي��خ ه���زاع ب��ن ط��ح��ن��ون اآل 
نهيان وكيل ديوان ممثل احلاكم باملنطقة 
ال�����ص��رق��ي��ة وال���ل���واء رك���ن ط��ي��ار حم��م��د بن 

�صويدان القمزي قائد القوات اجلوية .
األقى قائد الكلية العميد ركن طيار �صامي 
�صعيد �صامل النعيمي كلمة قدم من خاللها 
خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  التهنئة 
بالعيد  ال��دول��ة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
الوطني الثاين واالأربعني لدولة االإمارات 
دفعة  بتخريج  التهنئة  ل�صموه  ق��دم  كما 
جديدة من �صقور ال�صماء املوؤهلني علميا 
وع�صكريا واأ�صار قائد الكلية يف كلمته اإىل 
وفق  تعليمهم  تلقوا  اخلريجني  جميع  اأن 

الع�صكرية وقال  والنظم  النظريات  اأحدث 
ت�صهد والأول مرة تخريج  الدفعة  اأن هذه 
تخ�ص�ش  اجل����وي  االإ���ص��ن��اد  ���ص��ب��اط  دورة 
طائرات امل�صرية عن بعد وكذلك تخ�ص�ش 
اإىل تخ�ص�ش  ب��االإ���ص��اف��ة  اجل���وي  ال��دف��اع 

االإ�صناد اجلوي العام.
هذه  اأن  اإىل  ال��ك��ل��ي��ة  ق���ائ���د  اأ�����ص����ار  ك���م���ا 
ال���دف���ع���ة ت�����ص��م خ��ري��ج��ني م���ن ع����دد من 
البحرين  مملكة  منها  ال�صقيقة  ال����دول 
واململكة  ال���ك���وي���ت  ودول�������ة  ق���ط���ر  ودول�������ة 
اليمنية  واجلمهورية  الها�صمية   االأردنية 
واجلمهورية اللبنانية . هذا وقد دعا قائد 

مهاراتهم  تطوير  اإىل   اخلريجني  الكلية 
مواكبة  بهدف  م�صتمر  ب�صكل  وق��درات��ه��م 
ال��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي وال��ع�����ص��ك��ري وق����ال قائد 
الكلية اأن تخريج هذه الدورة ياأتي  يف اإطار 
ال�صيخ خليفة  ال�صمو  القائد �صاحب  روؤية 
القائد  ال��دول��ة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اإىل  تهدف  والتي  امل�صلحة  للقوات  االأعلى 
والتميز  الع�صكرية  الهوية  على  احلفاظ 
التدريبي  ال��ك��ادر  اأن  واأ����ص���اف  ال��ع�����ص��ك��ري 
للكلية �صب جل اهتمامه من اأجل ت�صميم 
حماور العملية التدريبية التي تخدم هذا 
ال��ت��ط��ور الذي  ال��ت��وج��ه ومب��ا يتنا�صب م��ع 

ي�����ص��ه��ده ال���ع���امل ب��غ��ر���ش اال����ص���ت���ف���ادة من 
التعليم  التدريب والتوفيق بني  خمرجات 
والتطبيق على اأر�ش الواقع بهدف تاأهيل 
الذي  بال�صكل  اخلريجني علميا وع�صكريا 

ميكنهم من اأداء دورهم الع�صكري بكفاءة.
هذا وقد اأ�صاد قائد الكلية برئي�ش واأع�صاء 
املجل�ش االأعلى للكلية وكذلك قيادة القوات 
اجلوية والدفاع اجلوي ملا بذلوه من جهد 
الع�صكرية  ال����ق����درات  ت��ط��وي��ر  اأج�����ل  م���ن 

للو�صول اإىل اأرفع امل�صتويات.
ه���ذا وق���د ق���ام اخل��ري��ج��ون ب��رتدي��د ق�صم 
التخرج معاهدين اهلل على حماية اأوطانهم 

حتى اآخر قطرة من دمائهم بعدها قامت 
علم  بت�صليم  واالأرب���ع���ني  ال��ث��ال��ث��ة  ال��دف��ع��ة 

الكلية اإىل الدفعة التي تليها. 
اخلريجون  ق���دم  االح��ت��ف��ال��ي��ة  ن��ه��اي��ة  ويف 
وال�صريعة  البطيئة  باخلطوة  ا�صتعرا�صا 
ت�صاحبها املو�صيقي الع�صكرية وعقب ذلك 
لتقدم  الكلية  �صماء  الطائرات يف  انطلقت 
ا�صتحوذ على م�صاعر كل  ا�صتعرا�صا جويا 
وبدقة  ال��ط��ي��ارون  ا�صتطاع  وق��د  احل�صور 
االأربعة  باألوانه  االإم��ارات  ر�صم علم  فائقة 
حفاوة  و���ص��ط  ال��ع��ني  مدينة  �صماء  ليزين 

اجلميع.

طحنون بن حممد ي�شافح 
كبار القادة الع�شكريني

•• العني-الفجر:

يف ختام حفل تخريج كوكبة جديدة من �صقور اجلو بكلية خليفة بن زايد 
اجلوية مبدينة العني قام �صمو ال�صيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
احلاكم باملنطقة ال�صرقية وعقب التقاط ال�صور التذكارية مع اخلريجني 

قام مب�صافحة كبار القادة الع�صكريني الذين ا�صطفوا لتحيته.

تكرمي اأوائل اخلريجني بينهم 
املر�شح- طيار اأمرية الرواحي 

•• العني-الفجر:

املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ال�صيخ  �صمو  ق��ام 
ال�صرقية يف ختام حفل تخريج كوكبة جديدة من �صقور اجلو بكلية خليفة 
بن زايد اجلوية بتكرمي اأوائل اخلريجني ليكون يف مقدمة املكرمني املر�صح 
طيار �صامل حممد �صامل ال�صهباين االأول يف جمموع العالمات والطريان 
نائب قائد املرا�صم لياأتي من بعده �صعيد بجاين االأول يف جمموع العالمات 
من الدول ال�صقيقة من جمهورية لبنان كما مت تكرمي قائد املرا�صم علي 
اأمرية  ط��ي��ار-  املر�صح  اأي�صا  التكرمي  و�صمل  املن�صوري  م��ب��ارك  �صعيدان 
�صليمان �صامل الرواحي االأول يف جمموع العالمات من الدورة الثالثة من 
التعليم والتاأهيل  اأم�صت ثالث �صنوات ون�صف تلقت خاللها  التي  االإناث 

وفق اأحدث النظريات والنظم الع�صكرية. 



مــنــ�عــــات

على  اأو  ح��ول اخل�صر  و  امل��ع��دة،  على  ال��ده��ون  ت��راك��م��ت  اإذا 
الوركني وتبحثني عزيزتي حواء على طرق طبيعية ميكنك 
النظام  يف  التغيري  اأن  تعلمي  ان  يجب  امل��ن��زل  يف  تطبيقها 

الغذائي ميكن اأن ي�صاعدك على ذلك.
ان  يجب  التي  االغذية  نوعية  ح��واء  �صيدتي  معنا  اكت�صفي 

تاكليها النقا�ش وزنك
ت�صتعيدي  اأن  امل��م��ك��ن  م���ن  ال���غ���ذاء،  اجل���ه���ود يف  ب��ع�����ش  م���ع 

تدريجيا ج�صمك الر�صيق.

النقا�ش  اخل�����ص��راء  اخل�������ص���روات  م���ن  امل���زي���د  ت���ن���اول   )1
الدهون يف البطن:

واالألياف  واملعادن  للفيتامينات  ممتاز  م�صدر  هي  اخل�صار 
الغذائية. لديهم ميزة كونهم يعملوا على تخفي�ش ال�صعرات 

احلرارية. 
ي��ج��ب ات���ب���اع ن��ظ��ام غ���ذائ���ي م���ت���وازن ي��ت��ك��ون م���ن جمموعة 
متنوعة من اخل�صار اخل�صراء ت�صاعد على فقدان الدهون 
يف البطن حول اخل�صر. على �صبيل املثال، من اخل�صروات 

ال�صبانخ والربوكلي .

البطن: منطقة  يف  الدهون  حلرق  االألبان  منتجات   )2
اثناء  ممنوعة  االألبان  منتجات  اأن  يعتقدون  النا�ش  معظم 

القيام بحمية و هذا غري �صحيح.
يف  نوك�صفيل  يف  تيني�صي  جامعة  من   Zemel الدكتور 

الواليات املتحدة،قام باإجراء درا�صة �صريرية 

ت�صعة  ف��رتة  بعد  ال�صمنة.  م��ن  ي��ع��ان��ون  �صخ�ش   338 م��ن 
اأ�صهر، ك�صف الدكتور Zemel نتائج اأبحاثه. ان ا�صتهالك 
3 ح�ص�ش من منتجات االألبان مثل احلليب واللنب واجلنب 
ال�صعرات  من  مزيد  ال�صتيعاب  ال�صخ�ش  ت�صاعد  اأن  ميكن 
احلرارية دون زيادة اأكر! بطبيعة احلال، ال يجب ا�صتهالك 
ن�صف  احلليب  ا�صتعمال  ينبغي  بالدهون  امل�صبعة  االجبان 

الد�صم او خايل الد�صم، الزبادي الطبيعي واجلنب.

الدهون: تخزين  يف  ي�صاهم  االفوكادو   )3
الرغم  ثمرة ع��ل��ى  االف�������وك�������ادو   اأن  م����ن 

ال�صعرات  يف  ع��ال��ي��ة 
ولكن  احل����راري����ة، 
ين�صح بها اثناء 
نظام  ات�����ب�����اع 

غذائي.
ال�صعرات  اللفت و زيت اجلوز ي�صاعدان على حرق  4( زيت 

احلرارية:
جمموع  م���ن   30٪ اإىل   25٪ م���ن  دائ���م���ا  مت��ث��ل  ال���ده���ون 
ال�صعرات احلرارية اليومية. ولكن يجب ان تعلمي �صيدتي 
حواء ان الدهون ت�صاعد على اكت�صاب بطن م�صطح و ر�صيق.
زيت بذور اللفت وزيت اجلوز يتكونون من الدهون الغذائية 
االأحما�ش  م��ن  ع��ائ��ل��ة   3 )اأوم��ي��غ��ا  لينوليك  ال��ف��ا  حم�ش 

الدهنية(.
 ا�صتهالك االأوميغا 3 ي�صاعد على تنظيم م�صتوى ال�صكر يف 

الدم  مما ي�صاعد على احلد من االح�صا�ش باجلوع.

اخل�صر: دهون  النقا�ش  االخ�صر  ال�صاي   )5
ق��د اظ��ه��رت االأب���ح���اث اجل��دي��دة وج���ود �صلة م��ب��ا���ص��رة بني 
لدى  اخل�صر  حميط  وف��ق��دان  االأخ�����ص��ر  ال�صاي  ا�صتهالك 

الن�صاء .
مب�صادات  ت�صمى  م��رك��ب��ات  على  يحتوي  االخ�����ص��ر  ال�����ص��اي   
االك�����ص��دة ال��ت��ي ت��زي��د ن��ف��ق��ات ال��ط��اق��ة واأك�����ص��دة ال��ده��ون يف 

اجل�صم، وخ�صو�صا يف البطن واخل�صر.

كن عبقريًا بخم�س خطوات! 
اأخرياً  ن�صرها  التي  الذاتية  �صريته  يف 
 My Brief History ب��ع��ن��وان 
)تاريخي الوجيز(، يقّدم هوكن- الذي 
اأ�صابه  ح��رك��ي��اً  ع�صبياً  م��ر���ص��اً  ي��ع��اين 
ب�صلل �صبه كامل ويتوا�صل مع االآخرين 
درو�ش  خم�صة  ناطقة-  اآل���ة  خ��الل  م��ن 
تكون  اأن  ع��ل��ى  ت�����ص��اع��دك  احل���ي���اة  م���ن 

عبقرّياً.

يف  كبريًا  جمهودًا  تبذل  ال   1
املدر�صة.

ي��ذك��ر ه��وك��ن اأن امل���وق���ف ال�����ص��ائ��د بني 
ط���الب ج��ام��ع��ة اأك�����ص��ف��ورد، ع��ن��دم��ا كان 
مناه�صاً  ك����ان  ه���ن���اك  ع��ل��وم��ه  ي��ت��اب��ع 
العمل  يف  املبالغة  لي�صت  براأيه  للعمل. 
مفتاح النجاح ويربهن قائاًل: )ح�صبت 
ذات مرة اأنني عملت نحو 1000 �صاعة 
اأم�صيتها  التي  الثالث  ال�صنوات  طوال 
وماذا  ي��وم��ّي��اً(.  �صاعة  اأّي  اجلامعة،  يف 
عن املحا�صرات؟ قد تتفاجاأ براأيه: اإنها 

�صة للفا�صلني! خم�صّ
 

لتبدو  فر�صة  اأي  تفّوت  ال    2
مميزًا.

يوؤكد هوكن: )معظمنا يبالغ يف �صعوره 
بامللل وباأّن ال �صيء ي�صتحق العناء. لكّن 
اإىل حت���دي ك��ل ذلك.  م��ر���ص��ي دف��ع��ن��ي 
عندما تواجه احتمال املوت باكراً، تدرك 
اأن احلياة ثمينة، واأنك ترغب يف القيام 
بالكثري(. لذلك اغتنم كل الفر�ش، كما 

يقول خريجو اأوك�صفورد.
 

الب�صاطة. على  حافظ    3
 A Brief History �خالل كتابته ل
امل���ف���ردات  ع���ن  ت��خ��ل��ى   ،of Time
العلوم  يب�صط  ك��ي  الريا�صية  وال�صيغ 
بحيث تكون يف متناول اجلميع. ي�صري: 
مهتمون  اجل��م��ي��ع  اأن  ال��ث��ق��ة  م���لء  )يل 
بكيفية عمل الكون، لكن معظم النا�ش 
يعجز عن فهم املعادالت الريا�صية الأنها 
نف�صه م�صكلة  ه��وك��ن  ي��واج��ه  م��ع��ق��دة(. 
معها. ي�صيف: )يعود ذلك يف جزء منه 
اإىل ال�صعوبة التي اأواجهها يف كتابتها، 
لكن ال�صبب الرئي�ش يبقى اأنني ال اأملك 
املعادالت. عو�صاً عن  اإىل  مياًل طبيعّياً 
ذلك، اأف�صل املفردات ال�صورية. وهديف 
ال�صور  ه����ذه  و����ص���ف  ال���ك���ت���اب  ه����ذا  يف 
بكلمات  الفكرية 

املاألوفة  ال��ت�����ص��اب��ي��ه  ب��ع�����ش  مب�����ص��اع��دة 
والعربة:  البيانية(.  الر�صوم  وعدد من 
اأن  ل��ت��درك  عبقرّياً  تكون  الأن  داع��ي  ال 
خاليا  تقتل  اجل��اف��ة  العلمية  امل��ف��ردات 

الدماغ. 
 

ا�صتمتع.   4
هوكن طويل الباع يف اإطلق خدٍع 

م�صحكة وتاريخه 
حافل يف 

هذا املجال.
 وق��د راه��ن م���راراً مع زمالئه العلماء 
ح�صل  ال�����ص��وداء.  ال��ث��ق��وب  طبيعة  على 
ذات ي��وم مثاًل اأن ق��ام ب��ره��اٍن مع عامل 
معهد )كالتيك(، جون بري�صكيل، ب�صاأن 

)مع�صلة املعلومات(.
يبتلعها  التي  املعلومات  اأّن  اآمن هوكن   
الكون وال  اأ�صود تختفي عن وجه  ثقب 
ُي��ع��اد اإط��الق��ه��ا جم���دداً حتى ل��و تبخر 
هوكن  لكن  االأ�صود.  الثقب 
بع�ش  اأن  الح���ق���اً  اأق����ر 
امل��ع��ل��وم��ات ي��ع��ود اىل 
عندما  ال����ظ����ه����ور 
الثقب  ي��خ��ت��ف��ي 
االأ�صود، واإن كان 
ذل�����ك ب�����ص��ك��ٍل ال 
ميكن معه اإعادة 
ا����ص���ت���ع���م���ال���ه���ا. 
اأن  ع���ل���ي���ه  ك�������ان 
ي�������ص���ّدد ال���ره���ان 
ال����������ذي خ�������ص���ره 
ل����ربي���������ص����ك����ي����ل، 
ف��������������ق��������������ّدم ل�����ه 
عن  م����و�����ص����وع����ة 

متهكمااًلحقاً:  ليكتب  امل�����ص��رب،  ك���رة 
اأهديه رماد  اأن  )ك��ان من االج��در رمبا 
ال  العباقرة  اإن  ق��ال  وم��ن  املو�صوعة!(. 

يحبذون النكات ال�صيئة؟
 

نهاية  يف  النور  عن  دومًا  ابحث    5
نفق مظلم )حتى لو كنت م�صابًا 

بداء لو غرييغ(.
ع�صبية  بحالة  هوكن  اإ�صابة  �ُصخ�صت 
الع�صلي  ب��ال��ت�����ص��ل��ب  ُت���ع���رف  ت��ن��ك�����ص��ي��ة 
مطلع  يف  غرييغ(  )ل��و  داء  اأو  اجلانبي 
تدريجاً  هذا  املر�ش  �صلبه  ع�صرينياته. 
ذراعيه،  وحت��ري��ك  ال�صري،  على  ق��درت��ه 
يعّلق على  ه��وك��ن  لكن  ال��ن��ط��ق.  وح��ت��ى 
االأم�����ر ق���ائ���اًل ب��اب��ت�����ص��ام��ة ك���ب���رية: )مل 
طريق  يف  ك��ب��رية  عقبًة  اإع��اق��ت��ي  ت�صّكل 
عملي العلمي، بل كان لها بع�ش االأوجه 
اإلقاء  اإىل  مثاًل  اأُ�صطر  ك��اأال  االإيجابية 
اأو تعليم طالب اجلامعات.  املحا�صرات 
م�صنية  جل�����اٍن  يف  اأ�����ص����ارك  مل  ك���ذل���ك 
ال����وق����ت. وهكذا  ال��ك��ث��ري م���ن  ت��ت��ط��ل��ب 
مت��ك��ن��ت م���ن ت��خ�����ص��ي�����ش ك���ام���ل وقتي 
هوكن  ح���ّول  اأخ����رى،  بكلمات  ل��ل��ع��ل��م(. 

جحيمه اإىل جنة.

ال�صوداء  للثقوب  فهمنا  تعميق  نحاول  ال  عندما 
هوكن  �صتيفن  يوؤلف  والن�صبية،  الكمية  واالآليات 
كتبًا مثل A Brief History of Time )تاريخ 
موجز عن الزمن(، الذي يو�صح اأ�صل الكون. ظّل هذا 
الكتاب طوال 147 اأ�صبوعًا على الئحة )نيويورك 
تاميز( الأكرث الكتب مبيعًا. فقد بيعت منه نحو 10 
مليني ن�صخة. ويقّر كل َمن يعرفون هوكن اأنه بالغ 

الذكاء.

البطن يف  الدهون  النقا�س  اأطعمة   5
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طرق ب�شيطة
 لالعتناء بب�شرة طفلك

ري�ش، و�صادات، األعاب قما�صية، ثلج، جلود م�صتعملة، غزل البنات، فرو 
القطط... هذه االأمور كلها ناعمة. لكنها لي�صت بنعومة ب�صرة االأطفال! 
حلماية ب�صرة طفلك من الطفح اجللدي واحلكة اأو اأي حاالت جلدية 

اأخرى، نقدم يف ما يلي ن�صائح حول طريقة االعتناء بب�صرة الطفل.
ب�صكل  اال�صتحمام  اإىل  يحتاج  وال  ن�صبياً  نظيفاً  اجلديد  املولود  يبقى 
زيوته  من  الطفل  يجّرد  اال�صتحمام  اأن  اإىل  اإ�صافة  وم��ف��رط،  متكرر 
الطبيعية التي حتمي الب�صرة، لذا يكفي تنظيفه باال�صفنجة مرتني اأو 
ثالث مرات يف االأ�صبوع. من االأف�صل غ�صل االأطفال من اأ�صحاب الب�صرة 
الداكنة مرة يف االأ�صبوع اأو اأقل الأنهم يتمتعون بب�صرة اأكر جفافاً وتكون 
اأكر عر�صة للم�صاكل اجللدية مثل االإكزميا. ا�صتعملي كرمياً ملّطفاً 

وغري معّطر، اأو ميكن االكتفاء باملاء خالل ال�صهر االأول.
ال داعي للقلق عند روؤية بع�ش البقع اجللدية على وجه الطفل خالل 
االأ�صابيع االأوىل. �صرعان ما تزول البقع البي�صاء ال�صغرية والبثور من 
اآخر.  �صيء  ب��اأي  تقومي  وال  باملاء  البقع  مناطق  اغ�صلي  نف�صها.  تلقاء 
اأي منطقة من اجل�صم  االأط��ف��ال يف  ال��والدة عند بع�ش  تظهر وحمات 
وال  عموماً  خطرية  تكون  ال  لكنها  الطفل.  منو  مع  تزامناً  تنمو  وق��د 
اإذا �صعرت بالقلق من وحمات  اأي عالج. يف مطلق االأح��وال  حاجة اإىل 

الوالدة، من االأف�صل التحدث مع طبيب االأطفال.

طفح احلفا�س
الرطب  احلفا�ش  ي�صببها  التي  احل�صا�صية  عن  احلفا�ش  طفح  ينجم 
من  بالتحقق  ال��وح��ي��دة  الطريقة  تق�صي  امل�صكلة،  لتجنب  وال��و���ص��خ. 
حفا�ش الطفل ب�صكل متكرر وتغيري احلفا�ش الو�صخ فوراً. يجب غ�صل 
تغطيته  ث��م  بنعومة  وجتفيفه  ومن�صفة  ف��ات��رة  مبياه  احلفا�ش  طفح 

مبرهم اأو ا�صتعمال الفازلني لتجفيف الب�صرة.
)قبعة املهد( حالة جلدية اأخرى قد تظهر خالل االأ�صهر االأوىل. هذه 
الق�صور الدهنية التي تظهر على راأ�ش الطفل اأو وجهه تنجم عن فرط 
ن�صاط الغدد الزيتية حتت ال�صعر والب�صرة. ميكن معاجلة احلالة عرب 
اأو دهن زيت  اأي��ام  اأطفال خفيف كل ب�صعة  راأ���ش الطفل ب�صامبو  غ�صل 
اأو غ�صله. تختفي امل�صكلة يف العادة عندما  االأطفال ثم مت�صيط ال�صعر 

ي�صبح الطفل يف �صهره الثامن تقريباً.
قد تظهر االإكزميا على �صكل طفح جلدي اأحمر يثري احلكة، وترتافق 
يف  بحكة  الطفل  ي�صعر  قد  الرا�صحة.  البقع  بع�ش  مع  اأحياناً  احلالة 
هذه  تنجم  اأن  ميكن  ركبتيه.  خلف  اأو  ومرفقيه  راأ���ص��ه  وف���روة  وجهه 
احلالة اجللدية عن االحتكاك بكل ما يزعج ب�صرة الطفل مثل اللعاب 
ي�صبب  عامل  اب��ت��الع  اأو  القما�ش  لغ�صل  جديد  تنظيف  م�صتح�صر  اأو 
احل�صا�صية مثل حليب البقر. ميكن معاجلة االإكزميا عموماً بكرمي اأو 

مرهم �صتريويدي مو�صعي.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   14 / 06 / 2012 املودعة حتت رقم : 175233 
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   201م

با�ص��م: ال�صيد / اأيوب عي�صى اليا�ش يحيى
وعنوانه : �ش . ب 14710 – دبي – االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: املالب�ش، ولبا�ش القدم واغطية الرا�ش
الواق�عة بالفئة: 25

ا�صفل منها  الن�صران كتبت ب�صكل مميز وبحروف عربية باللون االزرق   الكلمة  و�صف العالمة: عبارة عن 
كتبت الكلمة الالتينية ALNESRAN   باللون االزرق على خلفية  من النقاط على �صكل دائري  باللون 

االزرق واجلميع داخل مربع باللون االزرق الفاحت.                                             
اال�ص��رتاطات: 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   06 / 01 / 2013 املودعة حتت رقم : 184761 
تاريخ اإيداع االأولوية:  /    / 3201م

با�ص��م: راديكال اأوفر�صيز برايفيت ليمتد.
وعنوانه : 28 كوميونيتي �صينرت، �صاكيت، نيودلهي، 110017، الهند.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: االأرز
الواق�عة بالفئة: 30

و�صف العالمة: عبارة عن كلمة Aqua Mist كتبت بحروف التينية يف�صل بني الكلمتني خط �صغري 
كما بال�صكل املرفق.                                             

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   27 / 09 / 2012 املودعة حتت رقم :179937     
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: ال�صيد ماتيو�ش بوز هيكااليل ماثيو.
 وعنوانه : �ش . ب 21203 – دبي – االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: اأجهزة وبرامج الكمبيوتر.
الواق�عة بالفئة:9  

و�صف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية ePROMIS كتبت بحروف التينية باللون االأ�صود بال�صكل 
املرفق.

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   06 / 01 / 2013 املودعة حتت رقم : 184757 
تاريخ اإيداع االأولوية:  /    / 3201م

با�ص��م: �صركة االإمارات لقطع غيارال�صاحنات )ذ.م.م(.
 وعنوانه : �ش.ب 114747 دبى- االإمارات العربية املتحدة.

واأجهزة  وامل�صاحية،  واملالحية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
قيا�ش  واأدوات  واأجهزة  الب�صرية،  واالأدوات  واالأجهزة  وال�صينمائى  الكهربى  الفوتوغرافى  الت�صوير  واأدوات 
الوزن والقيا�ش واالإ�صارة واملراقبة )االإ�صراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ ال�صوت اأو 
ال�صور، حامالت بيانات مغناطي�صية، اأقرا�ش الت�صجيل، ماكينات بيع األية واأليات لالأجهزة التى تعمل بقطع 
النقد، اأالت ت�صجيل النقد اأالت حا�صبة، معدات واأجهزة حا�صوبية ملعاجلة البيانات، اأجهزة اإخماد النريان.    

الواق�عة بالفئة: 9
باللون   RAN املقطع  كتب  حيث  التينية  ب��ح��روف  كتبت   Ranger كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:  و�صف 
االأبي�ش على خلفية �صوداء وحرف G كتب باللون الرمادى على خلفية ن�صفها اأ�صود والن�صف االأخر رمادى 
ويعلوه �صكل ال�صرارة الكهربائية، واملقطع ER كتب بحروف �صوداء على خلفية رمادى كما بال�صكل املرفق.                                             

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم :167062     بتاريخ :   25 / 12 / 2011
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: ا�ش ايه تي للتجارة ذ.م.م.
 وعنوانه : �ش.ب: 182174 دبي – االمارات العربية املتحدة.

واجهزة  وامل�صاحية  واملالحية  العلمية  واالدوات  االجهزة  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
الوزن  قيا�ش  ادوات  واجهزة  الب�صرية  واالدوات  واالج��ه��زة   ، وال�صينمائى  الفوتوغرافى  الت�صوير  وادوات 
والقيا�ش واال�صارة واملراقبة ) اال�صراف ( واالنقاذ والتعليم ،اجهزة وادوات لو�صل او فتح او حتويل او تكثييف 
او تنظيم او التحكم فى الطاقة الكهربائية ، اجهزة ت�صجيل او ار�صال او ن�صخ ال�صوت او ال�صور ، حامالت 
االت   ، النقد  بقطع  تعمل  التى  لالجهزة  واليات  الية  بيع  ماكينات   ، ت�صجيل  اقرا�ش   ، مغناط�صية  بيانات 

ت�صجيل النقد ، االت حا�صبة ، معدات واجهزة حا�صوبية ملعاجلة البيانات ، اجهزة اخماد النريان.
الواق�عة بالفئة: 9

و�صف العالمة: عبارة عن احلروف الالتينية  "SAT " كتبت باللون االزرق الفاحت  بطريقة مميزة حيث 
امتد نهاية احلرف الالتينى )  S ( من اعلى حتى احلرف الالتينى  )T ( وا�صفلها كتبت الكلمات الالتينية  
) Scientific Analytical Tools (  باللون  االزرق الفاحت كما بال�صكل املرفق.                                             

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

 
بتاريخ :   06 / 01 / 2013 املودعة حتت رقم : 184762 

تاريخ اإيداع االأولوية:  /    / 3201م
با�ص��م: راديكال اأوفر�صيز برايفيت ليمتد.

 وعنوانه : 28 كوميونيتي �صينرت، �صاكيت، نيودلهي، 110017، الهند.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: االأرز

الواق�عة بالفئة: 30
و�صف العالمة: عبارة عن كلمة Radikal  كتبت بحروف التينية باللون الرمادي ويعلوها عالمة زرقاء 

اللون كما بال�صكل املرفق.                                             
اال�ص��رتاطات: 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   27 / 09 / 2012 املودعة حتت رقم :179938     
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: ال�صيد ماتيو�ش بوز هيكااليل ماثيو.
 وعنوانه : �ش . ب 21203 – دبي – االمارات العربية املتحدة.

احلا�صوبي  العتاد  وتطوير  والت�صميم  البحث  خ��دم��ات  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
والربجميات احلا�صوبية.

الواق�عة بالفئة:42   
و�صف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية ePROMIS كتبت بحروف التينية باللون االأ�صود بال�صكل 

املرفق.
اال�ص��رتاطات: 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   06 / 01 / 2013 املودعة حتت رقم : 184758 
تاريخ اإيداع االأولوية:  /    / 3201م

با�ص��م: �صركة كتارا لل�صيافة.
 وعنوانه : �ش.ب 2977 الدوحة - قطر.

املواد  امل�صنوعة من هذه  واملنتجات  املقوى  وال��ورق  ال��ورق  املنتجات:   / الب�صائع / اخلدمات  لتمييز  وذل��ك 
وغري واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات ومواد جتليد الكتب، ال�صور الفوتوغرافية، القرطا�صية، مواد الل�صق 
امل�صتعملة يف القرطا�صية اأو لغايات منزلية ومواد الفنانني، فر�ش الدهان والتلوين، االآالت الكاتبة واللوازم 
املكتبية)عدا االأثاث( مواد التوجيه والتدري�ش)عدا االأجهزة( مواد التغليف البال�صتيكية) غري الواردة يف 

فئات اأخرى( حروف الطباعة، الكلي�صيهات)الرا�صمات(.    
الواق�عة بالفئة: 16

و�صف العالمة: عبارة عن كلمة Merweb كتبت بحروف التينية باللون االأ�صود ويعلوها حرف M كتب 
ب�صكل مميز كما بال�صكل املرفق.                                             

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   02 / 08 / 2012 املودعة حتت رقم :177490     
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: ال�صيد / عبدالغفور فاد اكاتيل حيدرو.
املتحدة. العربية  – االمارات   وعنوانه : �ش . ب 62286 – ال�صارقة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: اأجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد 
والتجفيف والتهوية وتوريد املياه ولالأغرا�ش ال�صحية.

الواق�عة بالفئة:11  
                                             Mr.Light . و�صف العالمة: عبارة عن احلروف الالتينية

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   14 / 06 / 2013 املودعة حتت رقم : 175232 
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   201م

با�ص��م: ال�صيد / اأيوب عي�صى اليا�ش يحيى
 وعنوانه : �ش . ب 14710 – دبي – االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: املالب�ش، ولبا�ش القدم واغطية الرا�ش
الواق�عة بالفئة: 25

ا�صفل منها  باللون اال�صفر  النريان كتبت ب�صكل مميز وبحروف عربية  الكلمة  العالمة: عبارة عن  و�صف 
كتبت الكلمة الالتينية ALNIRAN  باللون اال�صفر واجلميع داخل مربع باللون البني  .                                             

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   06 / 01 / 2013 املودعة حتت رقم : 184763 
تاريخ اإيداع االأولوية:  /    / 3201م

با�ص��م: راديكال اأوفر�صيز برايفيت ليمتد.
 وعنوانه : 28 كوميونيتي �صينرت، �صاكيت، نيودلهي، 110017، الهند.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: االأرز
الواق�عة بالفئة: 30

 Radikal كتبت بحروف التينية حيث كتبت كلمة  radikal Pristine و�صف العالمة: عبارة عن كلمة
باللون الرمادي ويعلوها عالمة زرقاء اللون واأ�صفلها كتبت كلمة Pristine باللون االأ�صود كما بال�صكل ال

مرفق.                                             
اال�ص��رتاطات: 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   17 / 7 / 2012م املودعة حتت رقم :176749     
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: ال�صيد/ كري�صتيان تزانوف.
 وعنوانه : �ش ب 16977 دبي – االمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: التبغ ، ال�صجائر ، وادوات املدخنني والثقاب. 
الواق�عة بالفئة: 34

و�صف العالمة: عبارة عن الكلمة  الالتينية  NAVAJOكتبت باللون اال�صود
اال�ص��رتاطات: 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   06 / 01 / 2013 املودعة حتت رقم : 184759 
تاريخ اإيداع االأولوية:  /    / 3201م

با�ص��م: �صركة كتارا لل�صيافة.
 وعنوانه : �ش.ب 2977 الدوحة - قطر.

االإيواء  وخ��دم��ات  وامل�صروبات  االأطعمة  توفري  خ��دم��ات  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
املوؤقت.    

الواق�عة بالفئة: 43
و�صف العالمة: عبارة عن كلمة Merweb كتبت بحروف التينية باللون االأ�صود ويعلوها حرف M كتب 

ب�صكل مميز كما بال�صكل املرفق.                                             
اال�ص��رتاطات: 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   02 / 08 / 2012 املودعة حتت رقم :177491     
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: ال�صيد / عبدالغفور فاد اكاتيل حيدرو.
املتحدة. العربية  – االمارات   وعنوانه : �ش . ب 62286 – ال�صارقة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: اأوعية معزولة حراريا لالأطعمة وامل�صروبات، اأوعية معزولة 
اأكيا�ش ثابتة درجة  حراريا، قوارير خوائية، قوارير عزل، قوارير تربيد، اوعية معزولة حراريا، دالء ثلج، 

احلرارة، قوارير، اواين لغايات منزلية.
الواق�عة بالفئة:21  

حرف  كتب  بحيث  مميز  ب�صكل  االأبي�ش  باللون  كتبت   Mr. و�صف العالمة: عبارة عن احلروف الالتينية
ب�صكل يظهركهيكل جل�صم �صخ�ش واأعاله دائرة باللون االأبي�ش متثل راأ�ش ال�صخ�ش وبجانب احلرف   M
 plus االأحمر وحمددة باللون الف�صي وبجانبها الكلمة الالتينية باللون  دائرة  . وجميعهم داخل  r نقطة 
كتبت باللون االأبي�ش ب�صكل مميز واأ�صفلها اجلملة الالتينية something  for everyone  كتبت 

بخط �صغري باللون االأبي�ش وجميعهم داخل م�صتطيل باللون االأ�صود كما بال�صكل املرفق
اال�ص��رتاطات: 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   14 / 06 / 2012 املودعة حتت رقم : 175234 
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   201م

با�ص��م: اأيوب عي�صى اليا�ش يحيى
 وعنوانه :�ش . ب 14710 – دبي – االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: املالب�ش، ولبا�ش القدم واغطية الرا�ش
الواق�عة بالفئة: 35

و�صف العالمة: عبارة عن الكلمة الواجدان  كتبت ب�صكل مميز وبحروف عربية باللون االبي�ش املتداخل 
    ALWAJDAN مع اللون اال�صود على خلفية باللون البني الفاحت   ا�صفل منها كتبت الكلمة الالتينية

باللون االبي�ش  على واجلميع داخل مربع باللون االزرق االحمر الداكن.                                             
اال�ص��رتاطات: 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   06 / 01 / 2013 املودعة حتت رقم : 184764 
تاريخ اإيداع االأولوية:  /    / 3201م

با�ص��م: راديكال اأوفر�صيز برايفيت ليمتد.
 وعنوانه : 28 كوميونيتي �صينرت، �صاكيت، نيودلهي، 110017، الهند.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: االأرز
الواق�عة بالفئة: 30

 Radikal كتبت بحروف التينية حيث كتبت كلمة Radikal Ruby و�صف العالمة: عبارة عن كلمة
باللون الرمادي ويعلوها عالمة زرقاء اللون واأ�صفلها كلمة Ruby باللون االأ�صود كما بال�صكل املرفق.                                             

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   06 / 01 / 2013 املودعة حتت رقم : 178684 
تاريخ اإيداع االأولوية:  /    / 3201م
با�ص��م: موؤ�ص�صة �صام�صون التجارية.

وعنوانه : 44 �صارع جورجي بورت لوي�ش جمهورية موري�ص�ش.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: االأنظمة ال�صوتية، ال�صماعات ال�صوتية التي تثبت يف الراأ�ش 
واملحمولة،  الال�صلكية  التليفونات  ه��وات��ف،  امل�صورة،  االأمنية  امل��ع��دات  التليفزيونات،  امل�صجالت،  ب�صريط 
اال�صتقبال،  بجهاز  باملحافظة  املت�صلة  واملعدات  ال�صناعية  االأقمار  االر�صال عن طريق  الهوائيات ال�صتقبال 
كهربائية  واأج��ه��زة  اأدوات  لل�صو�صاء،  املخف�صة  وال��ق��وارب  البو�صالت  الكهربائية(،  املنظمات)املرتبات 
امل�صتقبالت  املفردة،  للموجة  امل�صتقبالت  ال�صناعية،  االأقمار  طريق  عن  واالر�صال  لال�صتقبال  والكرتونية 

الرقمية ملعاجلات املوجات، قطع الغيار، املالحق املت�صلة بها واملت�صمنة يف الفئة )9(.    
الواق�عة بالفئة: 9

و�صف العالمة: عبارة عن كلمة )�صام �صان( كتبت بحروف عربية باللون االأ�صود واأ�صفلها الكلمة الالتينية 
باللون االأ�صود كما بال�صكل املرفق.                                               Samson

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   06 / 01 / 2013 املودعة حتت رقم : 184760 
تاريخ اإيداع االأولوية:  /    / 3201م

با�ص��م: راديكال اأوفر�صيز برايفيت ليمتد.
 وعنوانه : 28 كوميونيتي �صينرت، �صاكيت، نيودلهي، 110017، الهند.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: االأرز
الواق�عة بالفئة: 30

و�صف العالمة: عبارة عن كلمة Morvarid كتبت بحروف التينية كما بال�صكل املرفق.                                             
اال�ص��رتاطات: 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   09 / 08 / 2012 املودعة حتت رقم :177809     
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: ال�صيد / �صركة اأبو حميد التجارية ّذ.م.م.
 وعنوانه : �ش . ب 30442 – دبي – االمارات العربية املتحدة.

العلمي  والبحث  ال�صناعة  يف  امل�صتخدمة  الكيماويات  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
اأ�صمدة،  راتنج �صناعي غري معالج،  الغابات،  وزراعة  والب�صتنة  الزراعة  الفوتوغرايف، وكذلك يف  والت�صوير 
مركبات اخماد النريان، م�صتح�صرات �صقي وحلام املعادن، املواد الكيماوية اخلا�صة بحفظ املواد الغذائية، 

مواد الدباغة، مواد الل�صق التي ت�صتخدم يف ال�صناعة..
الواق�عة بالفئة:1  

و�صف العالمة: عبارة عن الكلمة CORAL  بحروف التينية باللون اال�صود كما بال�صكل املرفق.
اال�ص��رتاطات: 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   26 / 7 / 2012م املودعة حتت رقم :177183     
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: ال�صيد / براديب هاري�صجاند داريانانى هاري�ش.
 وعنوانه : �ش.ب 241044 دبى – االمارات العربية املتحدة.  

واجهزة  وامل�صاحية  واملالحية  العلمية  واالدوات  االجهزة  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
الوزن  قيا�ش  ادوات  واجهزة  الب�صرية  واالدوات  واالج��ه��زة   ، وال�صينمائى  الفوتوغرافى  الت�صوير  وادوات 
والقيا�ش واال�صارة واملراقبة ) اال�صراف ( واالنقاذ والتعليم ،اجهزة وادوات لو�صل او فتح او حتويل او تكثييف 
او تنظيم او التحكم فى الطاقة الكهربائية ، اجهزة ت�صجيل او ار�صال او ن�صخ ال�صوت او ال�صور ، حامالت 
االت   ، النقد  بقطع  تعمل  التى  لالجهزة  واليات  الية  بيع  ماكينات   ، ت�صجيل  اقرا�ش   ، مغناط�صية  بيانات 

ت�صجيل النقد ، االت حا�صبة ، معدات واجهزة حا�صوبية ملعاجلة البيانات ، اجهزة اخماد النريان. 
الواق�عة بالفئة: 9

و�صف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية   SONILEX  كتبت باللون اال�صود ب�صكل مميز  حيث كتبت 
كتب ب�صكل   )  X   ( الالتينى  احلرف  وكذلك  مميز  ب�صكل  متقطعة  بطريقة   )S، E  ( احلروف الالتينية

مميز كما بال�صكل املرفق  
اال�ص��رتاطات: 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974
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•• راأ�س اخليمة –الفجر

ت�صت�صيف الدورة احلادية ع�صرة من مهرجان عوايف 
يف راأ�����ش اخل��ي��م��ة، ال���ذي ي��ت��وا���ص��ل ح��ال��ي��ا يف املنطقة 
الطبيعية ال�صياحية يف االإم��ارة، جمموعة من فناين 
على  ���ص��رف(  ك)�صيوف  العربي،  واخلليج  االإم����ارات 
ت�صتمر  التي  الفعاليات،  من  عدد  حل�صور  املهرجان، 

حتى الثالث من ال�صهر املقبل.
وق����ال اأح��م��د ع��ب��ي��د ال��ط��ن��ي��ج��ي، امل�����ص��رف ال��ع��ام على 
الفنانني  ا�صت�صافة  من  الهدف  اإن  ع��وايف:  مهرجان 
االإماراتيني واخلليجيني هو منح املهرجان وفعالياته 
م��زي��دا م��ن اجل��اذب��ي��ة واالأل���ق وا�صتقطاب امل��زي��د من 
الفنانني  جن��وم��ي��ة  ا�صتثمار  خ���الل  م��ن  اجل��م��اه��ري، 
واإتاحة  اجل��م��ه��ور،  ق��ب��ل  م��ن  وحمبتهم  اخلليجيني 
بفنانيهم  لاللتقاء  ع��وايف،  مهرجان  ل��رواد  الفر�صة 
الفنانني،  ه��وؤالء  تكرمي  بجانب  ق��رب،  املف�صلني عن 
الذين خدموا احلركة الفنية يف دول اخلليج العربي 
ع��ل��ى م���دى اأع����وام ط��وي��ل��ة، وق��دم��وا اأع��م��اال فنية ال 
ق�صايا  وع��اجل��وا  العربي،  امل�صاهد  ذاك��رة  من  متحي 

املنطقة بح�ش فني ووطني م�صوؤول.

واأ�صار الطنيجي اإىل اأن قائمة �صيوف �صرف املهرجان 
من الفنانني ت�صم حممد املن�صور، من الكويت، الذي 
كان اأول الوا�صلني اإىل الدولة م�صاء اأم�ش، للم�صاركة 
وح�صور املهرجان، وكال من �صعاد علي وعلي الغرير 
واأمني ال�صايغ وخالد الرميثي من البحرين، وفخرية 
خمي�ش من عمان، ممن ي�صلون الحقا، بجانب فنانني 
ف��ن��اين االإم�����ارات، من  اآخ��ري��ن، بينهم جمموعة م��ن 

املحببني واملقربني للجمهور، تعلن اأ�صماوؤهم الحقا.
واأو�صح عبد اهلل كرن الطنيجي، ع�صو اللجنة العليا 
يف  الفنية  اللجنة  ورئ��ي�����ش  ع���وايف،  مل��ه��رج��ان  املنظمة 
الفنانني  وزي����ارة  ا�صت�صافة  ب��رن��ام��ج  اأن  امل��ه��رج��ان، 
الدوائر  من  ملجموعة  زيارتهم  يت�صمن  اخلليجيني 
راأ�ش  يف  واملحلية  االحت��ادي��ة  احلكومية،  واملوؤ�ص�صات 
التنمية  م�صرية  على  كثب  ع��ن  الإط��الع��ه��م  اخليمة، 
راأ���ش اخليمة  االإم���ارات،  املتوا�صل يف  والعمل  والبناء 
يف  واملراجعني  للموظفني  الفر�صة  واإتاحة  منوذجا، 
تلك الدوائر واملوؤ�ص�صات الر�صمية لاللتقاء بالفنانني 
للفنانني  امل���ج���ال  واإف�������ص���اح  امل���ع���روف���ني،  اخل��ل��ي��ج��ي��ني 
ب�����ص��ورة ميدانية  ب��ج��م��ه��وره��م  ل��الل��ت��ق��اء  اأن��ف�����ص��ه��م 

مبا�صرة، بعيدا عن الروتني واحلواجز.

املن�صور كال من  الفنان حممد  ي��زور  اأن  املقرر  وم��ن 
ودائرة  اخليمة،  راأ����ش  يف  احلكومي  �صقر  م�صت�صفى 
موؤ�ص�صة  وف����رع  االإم�������ارة،  يف  االق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

االإم�����ارات ل��الت�����ص��االت ات�����ص��االت ، ال��راع��ي الر�صمي 
ل��ل��م��ه��رج��ان، وم��ك��ت��ب وزارة ال��ع��م��ل، وم��ن��ط��ق��ة راأ����ش 

اخليمة التعليمية.

مديرة اليون�صكو : 
ا�شهامات  لها  العربية  اللغة 

هائلة يف الثقافة العاملية
امل��ت��ح��دة للرتبية  االأمم  ال��ع��ام��ة ملنظمة  امل��دي��رة  ب��وك��وف��ا  اإي��ري��ن��ا  اأك����دت 
..اأن اليوم العاملي للغة العربية يعد منا�صبة  والعلم والثقافة اليون�صكو 
لالعرتاف بامل�صاهمة الهائلة للغة العربية يف الثقافة العاملية ولتجديد 
مت�صكنا بالتعدد اللغوي. واأ�صافت يف ر�صالتها مبنا�صبة اليوم العاملي للغة 
التنوع  ع���ام..اأن  كل  من  دي�صمرب  �صهر  من   18 ي�صادف  ال��ذي  العربية 
الوجود  غنى  يعك�ش  اإذ  الثقايف  التنوع  م��ن  اأ�صا�صيا  ج��زءا  يعد  اللغوي 
االإن�صاين ويتيح االنتفاع مبوارد غري حمدودة للتحاور والتعلم والتطور 

والعي�ش ب�صالم. 
يف  وحتمل  األفية  اإ�صالمية  ثقافة  تكتنز  العربية  اللغة  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
هذه  قوة  �صخروا  الذين  والعلماء  والفال�صفة  ال�صعراء  اأ�صوات  طياتها 
اللغة وجمالياتها خلدمة االإن�صانية ومنهم العامل الكبري ابن �صينا الذي 
األف عام على تاأليف كتابه القانون يف  نحتفل هذه ال�صنة بذكرى مرور 

الطب . 
التفاهم  وت�صجيع  املعرفة  لن�صر  القوة  هذه  تعبئة  ميكن  اأن��ه  واأو�صحت 
وبناء جماالت التعاون لتحقيق التنمية واإحالل ال�صالم..منوها باأن اللغة 
العربية هي احلليفة يف حت�صني حمو االأمية وبناء جمتمعات املعرفة يف 
22 دولة من الدول االأع�صاء يف اليون�صكو. واأ�صارت اإىل ت�صديد اليون�صكو 
يف هذا العام بوجه خا�ش على دور و�صائل االإعالم يف اإ�صعاع اللغة العربية 
وتعزيزها فو�صائل االإعالم فاعلة وحمورية يف التعبري عن الراأي العام. 

واأكد بوكوفا حر�ش اليون�صكو على دعم و�صائل االإعالم العربية بو�صفها 
اإع��داد ال�صحفيني وزيادة  قوة للحوار واالإع��الم واملواطنة ويجب تعزيز 
واإتاحة  العربية  اللغة  الإ�صماع  االإع��الم  و�صائل  لتنمية  املخ�ص�ش  الدعم 

قراءتها يف اأو�صاط اجلمهور العام. 
واأ�صافت اأن املبادرات التي تقودها اليون�صكو مثل املنتدى العربي ال�صاد�ش 
قمة  م��وؤمت��ر  اأو  نوفمرب  يف  عقد  ال���ذي  العا�صمة  تون�ش  يف  لل�صحافة 
للتفكري يف  2014 متثل فر�صا  يناير  املزمع عقده يف  العرب  املدونني 

اأو�صاع ال�صحافة العربية احلرة والتعددية واحتياجاتها.
 وقالت اإن و�صائل االإعالم حتثنا على التفكري يف دور اللغات بو�صفها اأدوات 
التي  العربية واالإمكانات  اأ�صا�صية يف احلياة اجلماعية واملواطنة فاللغة 
توفرها ميكن اأن ت�صاعد مواطني العامل اخلا�صع للعوملة على العي�ش معا 
مع احلفاظ على تنوعهم. واأو�صحت اأن اللغة العربية حتمل هويات وقيم 
422 مليون فرد يف العامل العربي و5 ر1 مليار م�صلم ي�صتخدمونها يف 

�صلواتهم اليومية فهي حمرك لتعزيز القيم امل�صرتكة. 
الذي  العربية  للغة  ال��دويل  املجل�ش  اليون�صكو  ت�صاند  املنطلق  ومن هذا 
ي�صطلع بدور اأ�صا�صي يف حتقيق الرتابط فيما بني ثقافات اللغة العربية 

واللغات االأخرى عرب العامل.
 واأ�صارت املديرة العامة لليون�صكو اإىل اأن املنظمة ت�صهم يف عدة مبادرات 
اإقليمية ترمي اإىل ترويج اللغة العربية مثل املنرب االإلكرتوين املخ�ص�ش 
للمدر�صني التعليم للقرن احلادي والع�صرين الذي اأن�صئ لتي�صري ت�صاطر 
اللغة  ا�صتخدام  تعزيز  على  اليون�صكو  حر�ش  بوكوفا  وج��ددت  امل��ع��ارف. 
العربية يف نطاق عملها يف الدول االأع�صاء وبالتايل تعزيز تاأثري براجمنا 

واإ�صعاعها يف هذه الدول.

عمل  فريق  يكرم  الكتاب  احتاد 
ملتقى االإمارات لالإبداع اخلليجي 
كرم احتاد كتاب واأدباء االإمارات م�صاء الليلة قبل املا�صية فريق العمل يف 
اأعماله موؤخرا بال�صارقة  اأنهى  ملتقى االإمارات لالإبداع اخلليجي الذي 
رئي�ش  نائبة  الزرعوين  اأ�صماء  االأديبة  ح�صرتها  احتفالية  خالل  وذلك 
االأمانة  اأع�صاء  جانب  اإىل  للملتقى  العام  االأم��ني  االحت��اد  اإدارة  جمل�ش 
اأ�صماء  قدمت  و   . واالإع���الم  العامة  العالقات  جلنتي  واأع�����ص��اء  العامة 
ثقايف وطني  م�صروع  امللتقى  اإن  وقالت  املكرمني  لكل  �صكرها  الزرعوين 
ل�صالح  ي�صجل  ال  وجناحه  املتفاين  اجلماعي  العمل  روح  فيه  جت�صدت 
�صخ�ش معني بل هو جناح جميع من خطط ونفذ وتعاون و�صارك ودعم 

ليكون يف النهاية جناحا للوطن.
واأو�صحت اأن الدورة الرابعة جاءت بنتائج مهمة على ال�صعيدين البحثي 
واالإبداعي بل ميكن القول اإن ما قدم يف امللتقى �صي�صبح وثائق ال غنى 
اأو العربية وهذا  اأي درا�صة م�صتقبلية تهتم بالرواية اخلليجية  عنها يف 
ما يهمنا بالدرجة االأوىل لكننا ال ن�صتطيع جتاهل االإجناز الذي حققناه 
على م�صتوى التنظيم رغم اإمكاناتنا املحدودة وهذا ما نوه له امل�صاركون 

وعربوا عنه بكلمات املحبة التي تلقيناها.
واأ�صادت الزرعوين يف ختام كلمتها بالدعم الذي تلقاه امللتقى من ال�صيخة 
بدور بنت �صلطان القا�صمي مدير مكتب تطوير الق�صباء ووزارة الثقافة 
ال�صارقة  ف��رع  االم����ارات  م��وا���ص��الت  وهيئة  املجتمع  وتنمية  وال�����ص��ب��اب 
وجميع اجلهات الداعمة. واألقى القا�ش اإ�صالم اأبو �صكري ع�صو االأمانة 
قال  املكرمني  با�صم  كلمة  االحت��اد  يف  االإعالمي  املن�صق  للملتقى  العامة 
فيها اإن امللتقى يدين يف جزء كبري من جناحه اإىل اجلهد الكبري الذي 
بذلته االأديبة اأ�صماء الزرعوين منذ اأن كان حلما اإىل اأن جت�صد واقعا و ما 
ي�صجل للملتقى يف دوراته االأربع اأنه حتول اإىل من�صة تنطلق منها وجوه 
والتجارب  املعروفة  االأ�صماء  ذوي  املبدعني  فاإىل جانب  اإبداعية جديدة 
املكر�صة اإعالميا قدم امللتقى جتارب �صابة تتمتع باإمكانات كبرية و�صلط 

ال�صوء عليها.

 دبي للثقافة حتتفل بالذكرى اخلم�شني 
لتاأ�شي�س مكتبة دبي العامة يف 22 دي�شمرب

•• دبي-الفجر: 

بتوجيه من �صمو ال�صيخ ماجد بن حممد بن را�صد 
اآل مكتوم، رئي�ش هيئة دبي للثقافة والفنون )دبي 
للثقافة( ، تنظم الهيئة احتفالية مبنا�صبة اليوبيل 
الذهبي لتاأ�صي�ش مكتبة الراأ�ش العامة ، وذلك يوم 
ال�صاعة  يف   ،  2013 دي�صمرب   22 امل��واف��ق  االأح���د 

العا�صرة �صباحاً يف ندوة الثقافة والعلوم بدبي.
ومي��ث��ل ه��ذا احل���دث حتية اإك����رام وت��ق��دي��ر لذكرى 
املغفور له باإذن اهلل ال�صيخ را�صد بن �صعيد اآل مكتوم، 
االإم����ارة  يف  ع��ام��ة  مكتبة  اأول  بتاأ�صي�ش  ق���ام  ال���ذي 
املجتمع  بناء  يف  والثقافة  االأدب  ب��دور  منه  اإمي��ان��اً 

وتطويره. 
حممد  بن  ماجد  ال�صيخ  �صمو  ق��ال  املنا�صبة  وبهذه 
بن را�صد اآل مكتوم: يعد االحتفال باليوبيل الذهبي 
ملكتبة دبي العامة منا�صبة هامة وا�صتثنائية بالفعل، 
حفز  يف  التزامنا  عميق  على  ال�صوء  ت�صّلط  الأن��ه��ا 

ريادة دبي وت�صجيع ثقافة االأدب والعلم فيها .
مّر  ع��ل��ى  امل��ك��ت��ب��ات  ���ص��اه��م��ت  ل��ق��د  ب��ق��ول��ه:  واأردف 
نطاق  تو�صعة  يف  ووا���ص��ح  ملحوظ  ب�صكل  ال�صنوات 
وزوارها،  االإم���ارة  قاطني  ل��دى  وامل��ع��ارف  املعلومات 
وت�����ص��ج��ي��ع ال�����ص��ب��اب ع��ل��ى ن��ه��ل امل��ع��رف��ة م���ن ق���راءة 
عدد  ع��رب  االإج��ت��م��اع��ي  للتكاتف  وال��رتوي��ج  الكتب، 
من الفعاليات االأدبية التي اأقيمت يف هذه املكتبات. 

و�صتوا�صل مكتبة دبي العامة �صدارتها يف الرتويج 
لهواية القراءة، وت�صليط ال�صوء على اللغة العربية 

واأهميتها، اأمام املقيمن يف املدينة وزوارها .
وحتتفي دبي للثقافة ، الهيئة املعنية ب�صوؤون الثقافة 
والفنون وال��رتاث يف االإم��ارة، باإجنازات مكتبة دبي 
العامة خالل ال� 50 عاماً املا�صية ،من خالل حفل 
بهيج يقام يف ندوة الثقافة والعلوم مبنطقة املمزر، 
الراأ�ش  مكتبة  ن�صاأة  عن  توثيقي  فيلم  بعر�ش  يبداأ 
العامة واجنازاتها والتطورات التي طراأت عليها، كما 
يت�صمن �صهادات من معا�صري ن�صاأة املكتبة وروادها 
�صاهموا يف  الذين  االأف���راد  تكرمي  �صيتم  ثم  وم��ن   ،
الكتب  مب�صادر  �صاهمت  التي  وال���دول  املكتبة  بناء 

اآنذاك واملوؤ�ص�صات الداعمة للحفل، تقديراً لدعمهم 
 ، العامة  دبي  تعزيز ح�صور ومنو مكتبة  الكبري يف 

ودورهم يف االرتقاء بالن�صيج الثقايف الإمارة دبي. 
العامة حالياً يف خمتلف  دبي  فروع مكتبة  وتنت�صر 
اأرجاء االإمارة، مبا يف ذلك الراأ�ش والطوار واملنخول 
وال�صفا،  وال��را���ص��دي��ة  �صقيم  واأم  وح��ت��ا  وه��ورال��ع��ن��ز 
وت��ع��م��ل ب��ا���ص��ت��م��رار ع��ل��ى حت�صني خ��دم��ات��ه��ا واإث����راء 
البّناء  للحوار  حيوية  من�صة  لتكون  حمتوياتها، 
وت���ب���ادل االأف���ك���ار ب��ني اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع م��ن خمتلف 
للقاء  وجهة  العامة  دب��ي  مكتبة  وتعترب  الثقافات. 
وال��ت��وا���ص��ل ال��ف��ك��ري وا���ص��ت��ق��اء ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د يف 

جمال االآداب واملعلومات. 

املجتمع  وتنمية  وال�صباب  الثقافة  وزارة  اأ���ص��درت 
�صمن   2013 للعام  ج��دي��دة  ق�ص�صية  جمموعات 
�صل�صلة اإبداعات �صابة . وتهدف �صل�صلة اإبداعات �صابة 
االأدبية  االإب��داع��ات  حل�صر  ال�صابة  املواهب  دعم  اإىل 
واإعالميا  نقديا  عليها  ال�صوء  وت�صليط  ال�صبابية 
ب��ج��ان��ب رف���د ال�����ص��اح��ة االأدب���ي���ة ب��امل��واه��ب اجلديدة 
متجددة  �صبابية  ب�صل�صلة  االإم��ارات��ي��ة  املكتبة  ودع��م 
وا�صتك�صاف املبدعني و�صقل اأفكارهم وحماية امللكية 
الفكرية الأعمالهم عرب قنوات منا�صبة ومتخ�ص�صة 
يف الن�صر والتوزيع اإ�صافة اإىل تر�صيخ قيم ال�صراكة 
والرتبوية  التعليمية  املوؤ�ص�صات  وب��ني  ال���وزارة  بني 
وال�����ص��ب��اب امل��ب��دع��ني اأن��ف�����ص��ه��م. وت�����ص��م االإ����ص���دارات 
الرويل  للكاتبة حليمة  �صاأعي�ش  اجلديدة جمموعة 
وما  االفرتا�صي  العامل  13 ق�صة تعرب عن  وت�صم 
ي��دور فيه م��ن ع��الق��ات واأح���داث وم��ف��اج��اآت بجانب 

للمراأة  اأن  ترى  و  البالية  املجتمع  قيم  على  التمرد 
دورا فيه وعليها اأن تتحمل تبعاته اإ�صافة اإىل اختيار 
مو�صوع ذوي االإعاقة عرب �صخ�صية مت�صي بها حتى 
حتقق اآمالها بني املجتمع والنا�ش. وت�صمنت ال�صل�صلة 
للكاتبة  دب��ي  مدينة  يف  حمد  رحلة  االأط��ف��ال  ق�صة 
�صيماء حممد املرزوقي التي تدور حول زيارة حمد 
مع اأبيه اإىل مدينة دبي وزيارة اأهم املعامل بها مثل 
برج خليفة و حديقة احليوان وغريها. كما ت�صمنت 
�صامل  مهرة  ملوؤلفتها  ق�ص�صية  خواطر  االإ���ص��دارات 
الكندي التي ا�صتوحتها من مواقف احلياة واختارت 
لها عنوان عنهم اأحدثكم وحتتوي على 30 خاطرة 
ق�ص�صية جمعت يف اأ�صلوب كتابتها بني فني اخلاطرة 
اإبداعات  مكتبة  �صمن  ويتوفر  الق�صرية.  والق�صة 
زينب  للكاتبة  امل�صاك�ش  فرفور  االأطفال  ق�صة  �صابة 
عامر العي�صائي وهي ق�ص�ش ق�صرية ا�صتوحتها من 

مواقف حدثت الأطفال الكاتبة حيث ت�صرد فيه ق�صة 
م��ن عمره يحب  الرابعة  ال�صغري يف  ال��ول��د  ف��رف��ور 
ال��ل��ع��ب واحل��رك��ة وحت���دث ل��ه اأم����ور ع��دي��دة نتيجة 
بن�صائح  الق�ص�ش  جميع  الكاتبة  وتنهي  م�صاغبته 
جمموعة  االإ���ص��دارات  وتت�صمن  لالطفال.  مفيدة 
عبد  حممد  للكاتب  الواقع  خيال  بعنوان  ق�ص�صية 
اختار  واق��ع��ي��ة  ق�صة   15 ت�صم  وال��ت��ي  امل�����ص��رخ  اهلل 
واأ�صناف مزج فيها بني  اأ�صماء خيالية  الكاتب فيها 
اخليال والواقع. وتاأتي �صل�صلة اإبداعات �صابة حتقيقا 
وال�صباب  الثقافة  ل��وزارة  اال�صرتاتيجية  ل��الأه��داف 
وتنمية املجتمع 2011 - 2013 واملتمثلة يف دعم 
بالثقافة  ال��وع��ي  م�صتوى  ورف��ع  الثقافية  الن�صطة 
االإماراتية واإميانا من الوزارة باملوهوبني ال�صباب يف 
اإىل  حاجتهم  وتلم�ش  والثقافية  االإبداعية  املجاالت 
مظلة حتتوي مواهبهم واإىل توجيهات مر�صدة ت�صل 

باإبداعاتهم اإىل بر االأمان وتفريغ لكميات هائلة من 
الطاقة عرب قنوات ت�صهم يف ا�صتثمار هذه الطاقات 
مبا يعود بالفائدة على تنمية املجتمع ودعمه لهم. 
وتت�صمن �صل�صلة اإبداعات �صابة كل االأجنا�ش االأدبية 
وتدعو  ونقد وترجمة  ورواي��ة وم�صرحية  من ق�صة 
ال�����وزارة ال�����ص��ب��اب ك��اف��ة م��ن االإم���ارات���ي���ني املبدعني 
ال��ت��األ��ي��ف االأدب�����ي والعمل  وامل��وه��وب��ني يف جم����االت 
الفني مبختلف اأجنا�صه واأنواعه واملوؤمنني بقدراتهم 
االأدبية  اأع��م��ال��ه��م  ن�����ص��ر  وال��راغ��ب��ني يف  االإب���داع���ي���ة 
القدرة  ولها  الن�صر  معايري  ت�صتويف  التي  والفنية 
على تقدمي م�صمون هادف ومبدع للتقدم باأعمالهم 
اإىل ق�صم التاأليف والن�صر والرتجمة يف مقر الوزارة 
هذه  تكون  اأن  على  دب��ي  يف  فروعها  اأو  ظبي  اأب��و  يف 
اإن  الكرتونية  بن�صخة  ومرفقة  مطبوعة  االأع��م��ال 

كانت موؤلفات اأو �صور. 

مهرجان عوايف ي�شت�شيف فنانني اماراتيني وخليجيني 

وزارة الثقافة ت�شدر جمموعات ق�ش�شية جديدة �شمن �شل�شلة اإبداعات �شابة
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   25 / 07 / 2012 املودعة حتت رقم : 177076 
تاريخ اإيداع االأولوية:  /    / 3201م

با�ص��م: ا�صتيك للتجارة العامة ) �صركة ذات م�صئولية حمدودة (  .
 وعنوانه : �ش.ب 32218  دبي – االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: املطاط والغاتابر�صا  وال�صمغ واال�صب�صتو�ش وامليكا واملنتجات 
امل�صنوعة من هذا املواد وغري واردة يف فئات اأخرى ، مواد بال�صتيكية م�صكلة بالبثق لال�صتعمال يف الت�صنيع 

، مواد تغليف وح�صو وعزل ، اأنابيب مرنة غري معدنية.    
الواق�عة بالفئة: 17

 )a( كتبت باللون اال�صود وبجوارها احلرف الالتينى   ALFA و�صف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية
كتب ب�صكل مميز باللون اال�صود كما بال�صكل املرفق.                                             

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /اكتو مارك انرتنا�صيونال للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : )177844(    بتاريخ : 2012/08/13 م
تاريخ اإيداع االأولوية: 

ا�ص��م:  �صركة / فو�صان �صيتي نانهاي بوبيوال فان ليمتد
وعنوانه: املنطقة ال�صناعية زين�صينج، �صي�صان، نانهاي فو�صان جواجندوجن، ال�صني

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الهواء(، ومنافيخ  )لتكييف  وم��راوح  الهواء،  تر�صيح  الهواء، ومن�صاآت  تكييف  واأجهزة  الهواء،  اأجهزة تربيد 
تهوية  واأجهزة  ومن�صاآت  الهواء،  تنقية  ومكنات  واأجهزة  تبغ،  وحمم�صات  الهواء،  تكييف  واأجهزة  للدخان، 

)تكييف الهواء( ومراوح كهربائية لال�صتخدام ال�صخ�صي يف الفئة )11(. 
الواق�عة بالفئة: )11(

و�صف العالمة: الكلمة مكتوبة بحروف �صينية اأ�صفلها حروف التينية وعلى اجلانب االأي�صر مكتوب حرف 
مميزة. "P" بطريقة 

اال�ص��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   17 / 7 / 2012م املودعة حتت رقم :176750     
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: ال�صيد/ كري�صتيان تزانوف.
 وعنوانه : �ش ب 16977 دبي – االمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: التبغ ، ال�صجائر ، وادوات املدخنني والثقاب. 
الواق�عة بالفئة: 34

Red  كتبت ب�صكل مميز ا�صفل منها كتب داخل م�صتطيل  و�صف العالمة: عبارة عن الكلمات الالتينية  
                                             .CLASSIC الكلمة الالتينية

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   5 / 7 / 2012م املودعة حتت رقم :176266     
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: ال�صيد / هري�ش نارايندا�ش امرناين.
 وعنوانه : �ش . ب 6051 – دبي - االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: املن�صوجات ومنتجات الن�صيج غري الواردة يف فئات اأخرى ، 
اأغطية اال�صرة واملوائد.

الواق�عة بالفئة: 24
V  كتب باللون االزرق على �صكل ر�صم هند�صى  واعاله كتب  و�صف العالمة: عبارة عن احلرف الالتيني 

نف�ش احلرف باللون االحمر ب�صكل خمتلف ي�صبه عالمة  الت�صويب او ال�صح كما بال�صكل املرفق.
اال�ص��رتاطات: 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   22 / 07 / 2012 املودعة حتت رقم : 176944 
تاريخ اإيداع االأولوية:  /    / 3201م

با�ص��م: �صركة قطر للبرتوكيماويات املحدودة.
 وعنوانه : �ش ب  756 الدوحة – قطر.

العلمي  والبحث   ال�صناعة  يف  امل�صتخدمة  الكيماويات  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
والت�صوير الفوتوغرايف وكذلك يف الزراعة والب�صتنة وزراعة  الغابات ،  راتنجات  ا�صطناعية  غري معاجلة 
وبال�صتيك غري معالج ، اأ�صمدة ، مركبات اإخماد النريان ، م�صتح�صرات  �صقي وحلام  املعادن، مواد كيمائية 

اخلا�صة حلفظ املواد الغذائية ، مواد دباغة، مواد الل�صق التي ت�صتخدم يف ال�صناعة.    
الواق�عة بالفئة: 1

و�صف العالمة: عبارة عن الكلمات  الالتينية Al Sejeel Petrochemical Complex  كتبت 
باللون اال�صود كما يف ال�صكل املرفق.                                             

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   9 / 8 / 2012م املودعة حتت رقم :177808     
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: ال�صيد / ناند ناريندا�ش امرنانى   .
 وعنوانه : �ش.ب 6051 – دبي – االمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل الن�صاط 
املكتبي.

الواق�عة بالفئة: 35
اعالها  ويوجد  الرمادى  باللون  بحروف التينية    SANSKRITI الكلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�صف 

ر�صمة للحرف الالتينى S بطريقة زخرافية كما بال�صكل املرفق.                                             
اال�ص��رتاطات: 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   17 / 7 / 2012م املودعة حتت رقم :176746     
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: �صمرتونك�ش �صيميكونداكرتز ليمتد م م ح.
  6WAG05 وعنوانه : دبي – االمارات العربية املتحدة – �صلطة املنطقة احلرة مطار دبي ، مكتب رقم 

م�صتودع رقم 107 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: الكمبيوتر اللوحى ، مفكرات، الهواتف النقالة، دي�صك توب » 

�صطح الكمبيوتر »، اجهزة االنرتنت النقالة. 
الواق�عة بالفئة: 9

و�صف العالمة: عبارة عن الكلمة XPAD بحروف والتينية كتبت باللون اال�صود
اال�ص��رتاطات: 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   22 / 07 / 2012 املودعة حتت رقم : 176945 
تاريخ اإيداع االأولوية:  /    / 3201م

با�ص��م: �صركة قطر للبرتوكيماويات املحدودة.
 وعنوانه : �ش ب  756 الدوحة – قطر.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: الورق والورق املقوي واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري 
الل�صق  ، م��واد  القرطا�صية  الفوتوغرافية  ال�صور   ، الكتب  ، م��واد جتليد  ، املطبوعات  اأخ��رى  واردة يف فئات 
الكاتبة  االآالت  التلوين،  اأو  الدهان  فرا�صي   ، الفنانني  وم��واد  منزلية  لغايات  او  القرطا�صية  فى  امل�صتعملة 
واللوازم املكتبية ) عدا االأثاث ( ، مواد التوجيه والتدري�ش ) عدا االأجهزة ( ، مواد التغليف البال�صتيكية ، ) 

غري الواردة فى فئات اأخرى ( حروف الطباعة ، الكل�صيهات ) الرا�صمات (.    
الواق�عة بالفئة: 16

و�صف العالمة: عبارة عن الكلمات  الالتينية Al Sejeel Petrochemical Complex  كتبت 
باللون اال�صود كما يف ال�صكل املرفق.

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   22 / 07 / 2012 املودعة حتت رقم : 176943 
تاريخ اإيداع االأولوية:  /    / 3201م

با�ص��م: روود اليتنج ، انك ، ) وي�صكون�صن  كوربوري�صني (.
 وعنوانه : 9201 وا�صنطن  افنيو را�صني ، دبليو اي 53406.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: تركيبات اال�صاءة بالطاقة الكهربائية با�صتخدام ال�صمامات 
الثنائية التى ينبعث منها كم�صدر لل�صوء.

الواق�عة بالفئة: 11
و�صف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية BETALED  كتبت باللون االأ�صود كما بال�صكل املرفق.                                             

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /اكتو مارك انرتنا�صيونال للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : )177845(    بتاريخ : 2012/08/13 م
تاريخ اإيداع االأولوية: 

ا�ص��م: �صركة/ �صكوير ميرت �صرياميك�ش ليمتد
اإقليم  ف��و���ص��ان،  مدينة  رود،  ي��ي  وان  ج��ي��اجن  ���ص��ارع   ،19 رق��م  وي�����ص��ت،  اإك�صيهي  بناية   ،9 ال��ط��اب��ق  وع��ن��وان��ه: 

جواجندوجن، ال�صني
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

طوب، ورخام، وجرانيت، ودرابزين، وبالط غري معدين للمباين، وبالط غري معدين، وبالط غري معدين 
لالأر�صيات، وبالط جدران غري معدين للبناء، واأر�صيات مبلطة غري معدنية، وقرميد يف الفئة 19.

الواق�عة بالفئة: )19(
و�صف العالمة: العبارة SQUARE CERAMICS مكتوبة باللغة الالتينية ب�صكل مميز ويعلوها 
عبارة باللغة ال�صينية ويعلوها هي االأخرى كلمة SQUARE مكتوبة ب�صكل مميز يعلوها اأ�صكال هند�صية 

من مربعات وم�صتطيالت.
اال�ص��رتاطات:

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   10 / 7 / 2012م املودعة حتت رقم :176481     
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: كيال�ش راماوتار جونكا.
اب��اد ، جوجرات  ، احمد  ، نري كمالكمادينو هول دري��ف ان رود ميمنجارو   وعنوانه : 401 �صناكلب �صكوير 

�صتيت ، الهند. 
وتقدمي   ، املطاعم  خدمات   ، وامل�صروبات  االطعمة  توفري  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 

الطعام يف اخلارج. 
الواق�عة بالفئة: 43

االبي�ش  باللون  مميز  ب�صكل  كتبت   Sam’s PIZZA الالتينية   الكلمات  العالمة: عبارة عن  و�صف 
داخل م�صتطيل باللون االحمر   

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   22 / 07 / 2012 املودعة حتت رقم : 176946 
تاريخ اإيداع االأولوية:  /    / 3201م

با�ص��م: �صركة قطر للبرتوكيماويات املحدودة.
 وعنوانه : �ش ب  756 الدوحة – قطر.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: املطاط والغاتابر�صا  وال�صمغ واال�صب�صتو�ش وامليكا واملنتجات 
امل�صنوعة من هذا املواد وغري واردة يف فئات اأخرى ، مواد بال�صتيكية م�صكلة بالبثق لال�صتعمال يف الت�صنيع 

، مواد تغليف وح�صو وعزل ، اأنابيب مرنة غري معدنية.    
الواق�عة بالفئة: 17

كتبت    Al Sejeel Petrochemical Complex و�صف العالمة: عبارة عن الكلمات  الالتينية
باللون اال�صود كما يف ال�صكل املرفق.                                             

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   31 / 07 / 2012 املودعة حتت رقم : 177300 
تاريخ اإيداع االأولوية:  /    / 3201م

با�ص��م: زيجياجن ويك�صينج اند�صرتيال ديفلومبنت كمبانى ليمتد.
 وعنوانه : هوايوان اند�صرتيال اريا ، لينهاي �صيتي ، زيجياجن بروفين�ش ، جمهورية ال�صني ال�صعبية .

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: خمرمات للحوا�صى ، حلى لل�صعر ، زرك�صات للمالب�ش ، حلى 
للقبعات لي�صت من معادن نفي�صة ، حلى لالحذية لي�صت من معادن نفي�صة ، دبابي�ش للزينة ) اك�ص�صوارات 
مالب�ش ( ، �صارات للمالب�ش لي�صت من معادن نفي�صة ، ازرار ، م�صابك احذية ، زمامات انزالقية ، كبا�صات ، 

ابازمي اأحذية ، اأ�صرطة ربط بالكالبالت واخلابور ، خ�صل �صعر ، ا�صرطة مرنة ) مطاطة (.    
الواق�عة بالفئة: 26

و�صف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية  IETTكتبت باللون اال�صود ب�صكل مميز كما بال�صكل املرفق.                                             
اال�ص��رتاطات: 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /اكتو مارك انرتنا�صيونال للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : )177846(    بتاريخ : 2012/08/13 م
تاريخ اإيداع االأولوية: 

ا�ص��م: �صركة/ �صانغهاي توب موتور ليمتد
وعنوانه: 303 طريق كاجنليو، مدينة كاجنكياو، منطقة بودوجن اجلديدة، �صانغهاي، ال�صني

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأو حمركات(، واأجهزة  اأو مكائن  اآالت  امل�صخات ومنها م�صخات املياه وم�صخات )اآالت(، وم�صخات )اأجزاء 
بخالف  ومكائن  للمكائن،  ومكاب�ش  الكهرباء،  ومولدات  كهربائية،  ومولدات  واملكائن،  للمحركات  اإق��الع 

امل�صتخدمة يف املركبات الربية، وحمركات ت�صغيل بخالف امل�صتخدمة يف املحركات الربية يف الفئة )7(.
الواق�عة بالفئة: )7(

و�صف العالمة: الكلمة TECHTOP مكتوبة باللغة الالتينية ب�صكل مميز وحرف T يف بداية الكلمة 
مكتوب ب�صكل مميز.

اال�ص��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

The Village
بتاريخ :   29 / 7 / 2012م املودعة حتت رقم :177240     

تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م
با�ص��م: �صركة اعمار العقارية – �صركة م�صاهمة عامة.

 وعنوانه : �ش . ب 9440 ، دبي ، االمارات العربية املتحدة 
الدعاية  ، وكالت  البيع  ، منافذ  الت�صوق ، حمالت  املنتجات: موالت   / الب�صائع / اخلدمات  وذلك لتمييز 
، تقييم االعمال ،  ، البيع باملزاد العلنى ، ل�صق االعالنات  ، ادارة اعمال التمثيل  واالع��الن ، مواد الدعاية 
وكاالت املعلومات التجارية ، ادارة االعمال التجارية او ال�صناعية ، حتليل ا�صعار التكلفة ، عر�ش ال�صلع ، ن�صر 
مواد الدعاية واالعالن بالربيد املبا�صر ، توزيع العينات ، تنظيم املعار�ش لغايات جتارية او دعائية ، امل�صاعدة 
، درا�صات الت�صويق ، خدمات اعداد مناذج الدعاية واالع��الن او ترويج  ، ابحاث الت�صويق  فى ادارة االعمال 

املبيعات ، الدعاية واالعالن اخلارجى ، خدمات توفري او تامني وخدمات املتعلقة بالفئة 35.
الواق�عة بالفئة: 35

اال�صود.    باللون  كتبت  التينية  بحروف   The Village و�صف العالمة: عبارة عن الكلمة
اال�ص��رتاطات: 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /اكتو مارك انرتنا�صيونال للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : )178196(    بتاريخ : 2012/08/16 م
تاريخ اإيداع االأولوية: 

ا�ص��م:  �صركة / مو�ش مو�ش  ايه/ ا�ش
وعنوانه: �صومريفوجليفيج، 2 ايه، كولدجن، الدمنارك

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املالب�ش ولبا�ش القدم وغطاء الراأ�ش، يف الفئة )25(. 

الواق�عة بالفئة: )25(
و�صف العالمة: العبارة MOS MOSH مكتوبة باللغة الالتينية ب�صكل مميز.

اال�ص��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   22 / 07 / 2012 املودعة حتت رقم : 176947 
تاريخ اإيداع االأولوية:  /    / 3201م

با�ص��م: �صركة قطر للبرتوكيماويات املحدودة.
وعنوانه : �ش ب  756 الدوحة – قطر.

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

الواق�عة بالفئة: 35
كتبت    Al Sejeel Petrochemical Complex و�صف العالمة: عبارة عن الكلمات  الالتينية

باللون اال�صود كما يف ال�صكل املرفق.
اال�ص��رتاطات: 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   05 / 07 / 2012 املودعة حتت رقم : 176267 
تاريخ اإيداع االأولوية:  /    / 3201م
با�ص��م: ال�صيد / مهري دجليت �صاه.

 وعنوانه : اولد منرب 2/6 نيو منرب 2 ، كارلكرتز اوفي�ش رود كانتومننت، تر�صى – 620001 ، متال نادو - الهند.
الفئة: 35

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: الدعاية واالعالن ، اإدارة وتوجيه االعمال وتفعيل الن�صاط 
املكتبي. 

و�صف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية Kairasi  كتبت بحروف التينية باللون اال�صود بني قو�صني 
من اعلى وا�صفلها كتب احلرف الالتينى N وبجواره الكلمة الالتينية Gopaldas ويف�صلها عن احلرف 
الالتينى )N( نقطة) 0( وبجوار احلرف الالتينى يوجد ر�صمة للحرفني الالتينني NG كتبت بطريقة 
ال��ذى ر�صم على �صكل خامت او حلة  مميزة حيث ان احل��رف الالتينى كتب  متداخل فى احل��رف الالتينى 

ذهبية كما بال�صكل املرفق.
اال�ص��رتاطات: 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /اكتو مارك انرتنا�صيونال للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : )179155(    بتاريخ : 2012/09/10 م
تاريخ اإيداع االأولوية: 

ا�ص��م:  �صركة / اإيليان�ش اوف بيزن�ش لويرز
وعنوانه: 2 �صارع �صارليز-بونيت، 1206، جنيف، �صوي�صرا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
حتميل  وترخي�ش  املرافعات،  وخدمات  حماماة،  وخدمات  قانونية،  وخدمات  الفكرية،  امللكية  ا�صت�صارات 
القانونية،  واالأبحاث  الو�صاطة،  وخدمات  الفكرية،  امللكية  وترخي�ش  قانونية(،  )خدمات  حا�صوبية  برامج 
التحكيم،  قانونية(، وخدمات  املجال )خدمات  اأ�صماء  وت�صجيل  القانونية،  والوكالة  القانونية،  واال�صت�صارة 
وخدمات الرقابة يف جمال امللكية الفكرية، وترخي�ش امللكية الفكرية وحقوق الن�صر والتاأليف واإدارة حقوق 

الن�صر والتاأليف يف الفئة )45( 
الواق�عة بالفئة: )45(

ب�صكل  الالتينية  باللغة  مكتوبة   Alliance of Business Lawyers عبارة  العالمة:   و�صف 
 Legal Solutions Across Borders مميز، ويتو�صطها �صكل الكرة االأر�صية، مع وجود عبارة

بخط �صغري اأ�صفلها.            
اال�ص��رتاطات:

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /اكتو مارك انرتنا�صيونال للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : )179157(    بتاريخ : 2012/09/10 م
تاريخ اإيداع االأولوية: 

ا�ص��م: �صركة/ فو�صكري�صينيا يو ليمتد
وعنوانه: 9 ايه، �صارع زابادين�صكايا، كييف، 04123، اأوكرانيا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
واجللود  الطبيعية  اجللود  من  امل�صنوعة  وال�صلع  املدبوغة  غري  اجللود  و  التقليد،  واجللود  املدبوغة،  الطبيعية  اجللود 
التقليد، حتديًدا، حمافظ نقود، وحقائب اليد، وحمافظ جلدية م�صطحة للوثائق واالأوراق )املالب�ش امل�صنوعة من اجللد(، 
وحقائب �صغرية �صفرية، وحقائب �صفرية، وحمافظ، وحامالت بطاقة العمل، وحافظات مفاتيح )اأحزمة(، حمافظ جيب، 
واأكيا�ش اأحزمة )خمالة، وحقائب( للحزم، واأحزمة، و�صناديق اأحزمة الكرتون، واأحزمة  اأطر اأحزمة من الكرتون، وحقائب 
�صغرية �صفرية م�صطحة، واأحزمة للحقائب ال�صفرية، واحلقائب ال�صفرية، واأحزمة وعلب اأحزمة من الكرتون، واأحزمة، 
وحقائب �صغرية للوثائق واالأوراق، وحقائب ظهر، وحقائب اأخرى، و�صناديق ال�صفر )م�صنوعات جلدية(، واأغطية جلدية 
واأط��واق للكالب،  واأل��واح جلدية،  لالأثاث، و�صناديق مو�صيقية، وحقائب لل�صاطئ، و�صناديق ثياب �صفرية، وحقائب ظهر، 
وحقائب  ما�صية،  وجلود  احليوانات،  وجلود  املخيميات،  وحقائب  �صفرية،  مالب�ش  وحقائب  عجالت،  ذات  ت�صوق  وحقائب 

مدر�صية، �صيور جلدية يف الفئة )18(.
الواق�عة بالفئة: )18(

و�صف العالمة: الكلمة VALENTA مكتوبة باللغة الالتينية ب�صكل مميز.
اال�ص��رتاطات:

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�شمرب 2013 العدد 10974
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متديد ت�شجيل املن�شاآت االقت�شادية جلائزة 
ال�شيخ حممد بن �شعود حتى نهاية دي�شمرب 2013

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اأعلنت اللجنة املنظمة جلائزة ال�صيخ حممد بن �صعود للمن�صاآت االقت�صادية 
ال�صغرية و املتو�صطة، عن متديد فرتة الت�صجيل للجائزة يف دورتها الثانية 

حتى 30 دي�صمرب 2013 .
وقال اأحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة التنمية االقت�صادية بالوكالة 
امل�صاريع  قطاع  اأداء  تطوير  بهدف  اجلائزة  تنظيم  اإىل  �صعت  الدائرة  ب��اأن 
ال�صغرية واملتو�صطة يف االم��ارة و تكرميها ملا لها من دور يف رفع م�صتوى 
النمو االقت�صادي ، و بلورة دور املن�صاآت االقت�صادية ال�صغرية واملتو�صطة يف 

قطاعات الت�صنيع والتجارة واخلدمات 
اأن اجلائزة  باإمارة راأ�ش اخليمة، كما 
لها دور يف توعية ال�صركات واملجتمع 
يف  وكفاءتها  جودتها  تطوير  باأهمية 

التناف�صية والتنمية امل�صتدامة. 
اأحمد علي  اأو���ص��ح   و يف ه��ذا ال�صاأن  
البلو�صي مدير اإدارة الرقابة و حماية 
امل�صتهلك بدائرة التنمية االقت�صادية 
اأن��ه بلغ عدد  و رئي�ش جلنة اجل��ائ��زة 
 75 امل�صاركني ه��ذا ال��ع��ام م��ا ي��ق��ارب 
االإم��ارة ترتاوح  م�صتوى  على  من�صاأة 
التجارية،  و  ال�صناعية،  املن�صاآت  بني 

و اخلدمية، و من�صاآت تابعة لربنامج 
�صعود بن �صقر لدعم م�صاريع ال�صباب.

التقييم  مرحلة  خالل  امل�صاركة  املن�صاآت  فرز  �صيتم  اأن��ه  البلو�صي  اأ�صاف  و 
و�صينظم فريق اجلائزة زيارات ميدانية للمن�صاآت لتقييم امل�صاريع املر�صحه 
التي  واالآليات  املعايري  من  والتاأكد  املقدمة  والتقارير  البيانات  ومراجعة 
من  اجلائزة  معايري  حتقيق  اىل  للو�صول  عملها.  ا�صرتاتيجية  يف  تتبعها 

االداء املايل واجلودة والتناف�صية . 
عدد  ب��اإج��راء  تفعيلها  بداية  منذ  قامت  اللجنة  اأن  بالذكر  اجلدير  من  و 
التطويرية يف اجلائزة حيث قامت بفتح املجال لل�صركات  التحديثات  من 
اجلديدة التي امتت �صنه واحده  منذ ن�صاأتها بامل�صاركة ،كما وفرت ا�صتمارة 
 www.ded.rak.ae  الرت�صيح للجائزة يف موقع الدائرة االلكرتوين
اإدارة املعرفة و يف مواقع التوا�صل االجتماعي اخلا�صة بدائرة و  يف بوابة 
قامت بت�صنيف  فئات اجلوائز للمرة االأوىل كالتايل:اأف�صل من�صاأة �صناعية، 
اأف�صل من�صاأة جتارية، اأف�صل من�صاأة خدمية، اأف�صل من�صاأة تابعة لربنامج 

�صعود بن �صقر لدعم م�صاريع ال�صباب، اأف�صل تغطية �صحفية .

 ات�شاالت تنجز املرحلة االأوىل من
 م�شروع التحول التقني بنظم دعم االأعمال 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت موؤ�ص�صة االإمارات لالت�صاالت ات�صاالت عن اإجناز املرحلة االأوىل من 
م�صروع التحول التقني ال�صخم الذي تقوم به املوؤ�ص�صة بالتعاون مع �صركة 
جديدة  بنية  الإن�صاء  التقني  التحول  م�صروع  ويهدف  العاملية.  اإريك�صون 
لنظام دعم االأعمال )BBS( وتطبيق هذا النظام اجلديد بغر�ش تب�صيط 
اإج�����راءات اإجن���از االأع��م��ال وت��ط��وي��ره��ا وحت�صني خ��دم��ة ال��ع��م��الء وخدمة 

الفواتري. 
باإعادة  واإري��ك�����ص��ون  ات�����ص��االت  قامت  امل�����ص��روع،  م��ن  االأوىل  املرحلة  وخ��الل 
هند�صة اإجراءات االأعمال واأ�صبحت بيئة اأنظمة دعم االأعمال يف ات�صاالت 
االآن تت�صم مبزايا مثل �صرعة اال�صتجابة لتطوير وطرح املنتجات، وتركيز 

اأف�صل على العميل وحت�صني الكفاءة الت�صغيلية.
بنقل  ات�صاالت  جنحت  التحويل  برنامج  من  االأوىل  املرحلة  اإجن��از  وم��ع 
بنظام  امل�صرتكني  املتحرك  الهاتف  بخدمة  امل�صرتكني  االأف���راد  العمالء 

الفاتورة اإىل  النظام اجلديد للتحكم 
 )BSCS iX( االأع�����م�����ال  ودع������م 
العمالء  وخ��دم��ة  للفوترة  املتكامل 
من  برجميات  اإدم���اج  اإىل  باالإ�صافة 
اأخ����رى ���ص��م��ن ه���ذا النظام  اأط�����راف 
م�صرتكي  القادمة  املراحل  و�صت�صمل 
الهاتف الثابت واالإنرتنت والتلفزيون 
للعمالء من االأفراد واملوؤ�ص�صات على 
ذلك،  اإىل  وب���االإ����ص���اف���ة  ����ص���واء.  ح���د 
�صتقوم اإريك�صون بتطوير نظم االإدارة 
وتوفري  ات�صاالت  يف  للطلبات  االآلية 

قدرات جديدة يف منافذ البيع.
الرئي�ش  يحيى،  علي  ���ص��ربي  وق���ال 

التكنولوجية  التطورات  اأن  ات�صاالت  يف  املعلومات  لتكنولوجيا  التنفيذي 
تفر�ش �صغوطا  العمالء  قاعدة  والكيفية يف  الكمية  والتغريات  املت�صارعة 
هائلة على اأنظمة دعم االأعمال )BSS( ومن هنا جاء قرارنا بتطوير هذه 
النظم لزيادة التناف�صية مبا �صريفع من م�صتوى جتربة العمالء واخلدمة 

املقدمة لهم. 
واأ�صاف �صربي يحيى اأن ات�صاالت اختارت �صركة اريك�صون لتنفيذ برنامج 
التحول اال�صرتاتيجي ملا متلكه من اإمكانيات يف جمال اال�صت�صارات وتكامل 
اأ�صا�صية  جناح  عوامل  تعترب  والتي  الربجميات  وحلول  ودجمها  االأنظمة 
يف م�صاريع التحول املعقدة. ولقد اأجنزنا بنجاح املرحلة االأوىل من عملية 
 BSCS( التحول والتي ت�صمل اإن�صاء نظام اإريك�صون للتحكم ودعم االأعمال
اإىل  االأفراد  املتحرك   الهاتف  عمالء  ونقل  التنفيذ  مو�صع  وو�صعه   )iX
النظام اجلديد ونتطلع قدماً الإجناز املراحل التالية والتي �صتمهد الطريق 
الكفاءة  ورف��ع  العمالء  خدمة  وتطوير  مبتكرة  وخ��دم��ات  حلول  لتقدمي 
الت�صغيلية.   ومن جانبه قال باولو كوليال، رئي�ش وحدة اال�صت�صارات ودمج 
االأنظمة يف اإريك�صون: اإنها املرحلة االأوىل من م�صروع �صامل وطويل االأمد 
اأربع �صنوات. ولقد عملنا مع ات�صاالت ل�صنوات  لتحويل االأعمال بداأ منذ 
عديدة يف جماالت اأخرى، ولكن هذا امل�صروع ميثل عالمة فارقة حقيقية 
االأعمال.  االإط��الق يف جمال حتويل  فيه على  �صاركنا  اأك��رب م�صروع  كونه 
و�صي�صهم امل�صروع يف زيادة مرونة االأعمال لدى ات�صاالت وتعزيز م�صتويات 

اخلدمة املقدمة اإىل امل�صتهلكني .

مبادرة عجمان اأوف�صور ت�صاعد امل�صتثمرين على اإدارة اأ�صولهم وحمايتها

عمار النعيمي ي�شهد احتفاالت منطقة عجمان احلرة باليوبيل الف�شي 

جمل�س اإدارة احتاد م�شارف االإمارات ي�شتعر�س ن�شاطاته ويقر خطة العمل للعام املقبل

•• عجمان-حممود علياء:

���ص��ه��د ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
رئي�ش  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  وىل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
التنفيذي ام�ش بقاعة الزوراء  املجل�ش 
احتفاالت  ع��ج��م��ان  كمبن�صكي  ب��ف��ن��دق 
مبرور  احل��رة  عجمان  منطقة  �صلطة 
بح�صور  اإن�����ص��ائ��ه��ا  ع��ل��ى  ع���ام���ا   25
ال�صيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل 
لل�صوؤون  ال�صمو حاكم عجمان  �صاحب 
�صلطة منطقة  رئي�ش  واملالية  االإداري��ة 
عبدالعزيز  ال�����ص��ي��خ  و  احل����رة  ع��ج��م��ان 
ب����ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ى رئ���ي�������ش دائ�����رة 
مدراء  من  ولفيف  ال�صياحية  التنمية 
الدوائر احلكومية وكبار ال�صخ�صيات. 
وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت ال�����ص��ل��ط��ة خ���الل احلفل 
25عاما  ال���  م�صرية االجن���ازات خ��الل 
املا�صية من خالل فيلم وثائقي ق�صري 
جمعت خالله ح�صيلة االنتاج والتميز 
التى  وامل��ب��ادرات  ال�صابقة  الفرتة  طيلة 
تبنتها والتى كان لها الدور االأكرب فى 
احلرة  عجمان  منطقة  مكانة  تر�صيخ 

املرموقة كوجهة ا�صتثمارية رائدة.
 وقال ال�صيخ احمد بن حميد النعيمى 
ك��ل��م��ت��ه بهذه  ف����ى  ال�������ص���ل���ط���ة  رئ���ي�������ش 
عجمان  م��ن��ط��ق��ة  ���ص��ه��دت  امل��ن��ا���ص��ب��ة: 
احل��رة من��وا الفتا على م��دى ال�صنوات 
اأ�صا�صي  اأت��اح لها لعب دور  املا�صية مما 
يف ت��ع��زي��ز ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل 
يوؤكد  ب�صكل عام مما  لالإمارة والدولة 
 .. االإي��ج��اب��ي  واأداءه����ا  امللمو�ش  من��وه��ا 
ون��ح��ن جن��دد دائ��م��ا ال��ت��زام��ن��ا الرا�صخ 
حيوية  كمن�صة  االإم���ارة  مكانة  بتعزيز 
للتجارة يف املنطقة مبا يعك�ش اجلهود 
عجمان  منطقة  تبذلها  التي  احلثيثة 
االإم����������ارة يف  ت���ع���زي���ز دور  ف����ى  احل������رة 
وال�صياحة  والت�صنيع  التجارة  جماالت 
واخلدمات. واأ�صاف اإن منطقة عجمان 
احلرة توفر مناخا مالئما لال�صتثمار 
اأ�صهم  العاملية مما  ال�صركات  اأمام كافة 
بدفع عجلة النمو االقت�صادي لالإمارة 
نحو االأم��ام وتوفري االآالف من فر�ش 
العمل املجزية وا�صتقطاب اال�صتثمارات 
املحلية وال�صيما يف القطاع ال�صناعي . 
اأن منطقة عجمان احلرة تتمتع  واأك��د 
توفري  لها  يتيح  ا�صرتاتيجي  مب��وق��ع 

التكلفة  حيث  من  تناف�صية  عمل  بيئة 
مبا يدعم ال�صركات متعددة اجلن�صيات 
وامل��وؤ���ص�����ص��ات ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة .. 
باأهمية توفري قيمة  وقال نحن نوؤمن 
وما  لدينا  امل�صلحة  الأ�صحاب  م�صافة 
املنطقة  حققته  ال��ذي  الالفت  النجاح 
العمل  ظ��روف  على  وا�صح  دليل  �صوى 
املواتية التي نقدمها لعمالئنا ويجري 
امليزات  ه��ذه  تعزيز  على  ال��ي��وم  العمل 
ذك���ي���ة جديدة  اإط�������الق خم������ازن  ع����رب 

وخدمات عجمان اأوف�صور .
الها�صمي  �صعادة حممود خليل  وتوجه 
مدير عام �صلطة منطقة عجمان احلرة 
لتاأ�صي�ش  الف�صي  ال��ي��وب��ي��ل  مبنا�صبة 
اإىل  ب��ال�����ص��ك��ر  احل����رة  ع��ج��م��ان  منطقة 
امل�صلحة  واأ���ص��ح��اب  ال�����ص��رك��اء  ج��م��ي��ع 
لقد  وق��ال   .. الكبري  لدعمهم  تقديرا 
جن��ح��ن��ا ب��ت�����ص��ج��ي��ل من����و الف�����ت خالل 
العرو�ش  ب��ف�����ص��ل  امل��ا���ص��ي��ة  ال�����ص��ن��وات 
التناف�صية القوية التي تقدمها االإمارة 
اليوم  ن��ع��م��ل  ون���ح���ن  ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
رقعة  لتو�صيع  ال�����ص��رك��ات  مت��ك��ني  ع��ل��ى 
ح�����ص��وره��ا ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د ال��ع��امل��ي من 
احلرة  منطقتنا  يف  اال�صتثمار  خ��الل 
ال�صركات  ا�صتقطاب مئات  اإىل  ونتطلع 
م���ن ���ص��ب��ه ال����ق����ارة ال��ه��ن��دي��ة واأوروب�������ا 

ورو�صيا واإفريقيا وبلدان رابطة الدول 
امل�صتقلة الفتتاح مكاتب لها يف منطقة 

عجمان احلرة .
امل��ن��ط��ق��ة احلرة  ان  ���ص��ع��ادت��ه  واأ����ص���اف 
حيث  م��ن  تناف�صية  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ر 
الو�صول  للم�صتثمرين  وتتيح  التكلفة 
اإىل االأ�صواق العاملية يف منطقة ال�صرق 
االأو�صط و�صمال اإفريقيا عرب باقة من 
اخليارات اال�صتثمارية املجزية واملعايري 
املميزة خلدمة العمالء ولطاملا ان�صب 
الروتينية  العقبات  اإزال��ة  تركيزنا على 
امل�صتثمرين  اأم�����ام  ال��ف��ر���ص��ة  واإت���اح���ة 
اأقل  خالل  الت�صغيلية  عملياتهم  لبدء 
�صاعة وال�صتقطاب مزيد من   24 من 
توفري  على  اأي�����ص��ا  نعمل  امل�صتثمرين 
مزايا جديدة مثل اإمكانية دفع الر�صوم 
مريحة  ب���اأق�������ص���اط  ع��ل��ي��ه��م  امل���رتت���ب���ة 
العام  اإط��الق مرافق جديدة هذا  ومع 
وتو�صعنا املتوا�صل فاإننا ندخل مرحلة 
جديدة من النمو �صتجني ثمارها جميع 

ال�صركات لتو�صيع رقعة ح�صورها.
قريبا  احل��رة  عجمان  منطقة  وتعتزم 
م��ب��ادرت��ه��ا اجل���دي���دة عجمان  اإط�����الق 
اأوف�����ص��ور وه���ي ق��ن��اة ا���ص��ت��ث��م��اري��ة تتيح 
ال�صركات  م����زاي����ا  ك����اف����ة  ل���ل�������ص���رك���ات 

اخلارجية. 

و�صتتيح هذه املبادرة تزويد امل�صتثمرين 
وحمايتها  االأ������ص�����ول  اإدارة  مب����زاي����ا 
للموارد  ال��ف��ع��ال  امل�����ايل  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
اإقباال كبريا من  اإم��ارة عجمان  ولقيت 
االإعالن  العامل منذ  امل�صتثمرين حول 

عن املبادرة يف �صهر نوفمرب.
ترويجيني  م��رك��زي��ن  اإط�����الق  مت  ك��م��ا 
دبي  ل�صلطة منطقة عجمان احلرة يف 
وتوفري  ال��و���ص��ول  ل�صهولة  وم��وم��ب��اي 

مزيد من الراحة للم�صتثمرين.
االأخرى  امل�صافة  ت�صهيالتها  ومن بني 
مفهوم  احل���رة  ع��ج��م��ان  منطقة  ت��ق��دم 
املكاتب الذكية و املخازن الذكية الذي 
يهدف اإىل حفز منو ال�صركات ال�صغرية 
واملتو�صطة عرب توفري م�صاحات مكتبية 
باأرقى  وم�������زودة  ب��ال��ك��ام��ل  م��ف��رو���ص��ة 
اخل���دم���ات ومت��ك��ني امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن من 
املميزة  امل��راف��ق  م��ن  العديد  ا�صتخدام 
مبا فيها قاعات االجتماعات وجمال�ش 
االإنرتنت  ب��خ��دم��ات  امل������زودة  االإدارة 
ال�صرعة. ويتيح م�صروع املخازن  فائقة 
الذكية للم�صتثمرين اإمكانية ا�صتئجار 
مربع  م��رت   100 م��ن  ت��ب��داأ  م�صاحات 
احل�صول  مي��ك��ن  ك��م��ا  للتطوير  ق��اب��ل��ة 
ع��ل��ى وح������دات م���ت���ع���ددة مل���واك���ب���ة �صتى 
تاأجري  ومت  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن..  متطلبات 

االأوىل والثانية  املرحلة  جميع وحدات 
التح�صري  حاليا  ويجري  امل�صروع  من 

الإطالق املرحلة الثالثة.
للتجارة  ح��ي��وي��ا  م���رك���زا  وب��اإع��ت��ب��اره��ا 
باقة من  تقدم منطقة عجمان احل��رة 
مبا  للم�صتثمرين  امل��ج��زي��ة  ال��ع��رو���ش 
باملائة   100 ال��ت��م��ل��ك  اإم��ك��ان��ي��ة  ف��ي��ه��ا 
املال  راأ�ش  ا�صتعادة  واإمكانية  لالأجانب 
ال�صركات  ���ص��رائ��ب  واإل���غ���اء  واالأرب�������اح 
و����ص���رائ���ب ال���دخ���ل ل����الأف����راد واإل���غ���اء 
وخف�ش  والت�صدير  اال���ص��ت��رياد  ر���ص��وم 
االإيجار  ور����ص���وم  اجل��م��رك��ي��ة  ال��ر���ص��وم 
ت��ك��ال��ي��ف اليد  وامل���ن���اول���ة وان��خ��ف��ا���ش 
العاملة و�صهولة الو�صول اإليها ف�صال 
الواحدة  النافذة  خ��دم��ات  تطبيق  ع��ن 
وخدمات  الرتاخي�ش  على  للح�صول 
الطاقة  تكاليف  وانخفا�ش  اجل���وازات 
التكلفة  ذات  االإل��ك��رتون��ي��ة  واخل��دم��ات 

التناف�صية وغريها. 
امل�صتثمرين  ا����ص���ت���ق���ط���اب  وب�����ه�����دف 
عجمان  م��ن��ط��ق��ة  ق���ام���ت  ال����دول����ي����ني 
ب��اإط��الق العديد من  احل��رة ه��ذا العام 
لقيت  ال���ت���ي  ال���رتوي���ج���ي���ة  احل����م����الت 
من  امل�صتثمرين  ا�صتح�صان  مبجملها 
بلدان عديدة مبا فيها الهند وباك�صتان 
وكازاخ�صتان  ورو�صيا  واأوكرانيا  وكندا 
وامل���م���ل���ك���ة امل���ت���ح���دة واأمل����ان����ي����ا وك���وري���ا 

اجلنوبية وقرب�ش.
ويف ت�����ص��ري��ح مل��ن��دوب��ي ال�����ص��ح��ف عقب 
االح���ت���ف���االت ق���ال ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ عمار 
املنطقة  تطور  اإن  النعيمي  حميد  ب��ن 
تطور  ي�����واك�����ب  ع����ج����م����ان  يف  احل��������رة 
ب�صكل  االإم����ارة  يف  االأخ���رى  القطاعات 
خا�ش واملناطق احلرة يف الدولة ب�صكل 
ال���ك���ادر االإداري  ع���ام ���ص��واء م��ن ح��ي��ث 
التعاون  اأو  اللوجي�صتية  اخل��دم��ات  اأو 
م��ع امل���وان���ئ االأخ�����رى ح���ول ال��ع��امل اأو 
والتميز  الدائم على اخلدمة  احلر�ش 
اأف�صل  نتائج  لتحقيق  االأف�صل  واالأداء 
يف �صياق الطموحات الكبرية واالأهداف 
بف�صل  املتوالية  والنجاحات  املنظورة 
احلرة  املنطقة  يف  امل�����ص��وؤول��ني  ح��ر���ش 
ال�صامل  التطور  يخدم  مبا  وكفاءاتهم 
واالزده��ار املتكامل يف اإمارة عجمان يف 
ظل القيادة الر�صيدة ودائما اإىل االأمام 

باإذن اهلل.

•• دبي-وام: 

م�صارف  احت����اد  اإدارة  جم��ل�����ش  ن��اق�����ش 
االإمارات يف اجتماع عقده يف دبي ام�ش 
اهلل  عبد  ال��ع��زي��ز  عبد  م��ع��ايل  برئا�صة 
ال��غ��ري��ر اأب����رز ال��ن�����ص��اط��ات واالإجن�����ازات 
التي حققها احتاد امل�صارف وا�صتعر�ش 
الق�صايا الرئي�صة التي واجهت القطاع 

امل�صريف خالل العام احلايل.
االحتاد  ميزانية  االإدارة  جمل�ش  واأق��ر 
للعام املقبل وجمموعة من املقرتحات 
والقرارات التي من �صاأنها دعم وتنمية 
اقت�صاد الدولة وتو�صعة نطاق ن�صاطات 
امل�صوؤولية  اإط��ار  �صمن  امل�صارف  اإحت��اد 
الثقافة  م�����ص��ت��وى  ورف����ع  االج��ت��م��اع��ي��ة 

املالية لدى العمالء.
اأخرى  موا�صيع  على  االج��ت��م��اع  ورك���ز 
م�صرف  مع  الوطيدة  العالقة  �صملت 
املركزي  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات 
وعالقات التعاون املثمرة بني امل�صارف 
امل�صريف  القطاع  وا�صتدامة  االأع�����ص��اء 

االإم����ارات.  م�����ص��ارف  احت���اد  واأداء  ككل 
االجتماع  خ��الل  الغرير  معايل  و�صدد 
ع��ل��ى ����ص���رورة ا���ص��ت��م��رار ال��ت��ع��اون بني 

امل�صارف االأع�صاء .. 
م�����ص��ي��دا ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا جلان 
ب�صكل  اجتمعت  ال��ت��ي   11 ال���  االحت���اد 
وال�����دور  احل�����ايل  ال���ع���ام  ط�����وال  دوري 
امل�صارف يف  احت��اد  يلعبه  ال��ذي  الرائد 
دعم القطاع امل�صريف واالقت�صاد املحلي 
ف�����ص��ال ع���ن ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ص��ي��ق مع 
وب��اق��ي اجل��ه��ات ذات  امل��رك��زي  امل�صرف 
اإىل االأداء  واأ���ص��ار  امل�����ص��رتك.  االه��ت��م��ام 
امل��م��ي��ز ل��ل��ق��ط��اع امل�����ص��ريف خ���الل العام 
احلايل اإذ تبني املوؤ�صرات املالية للن�صف 
اأ�صول  اإج��م��ايل  اأن   2013 من  االأول 
تريليون   1.9 نحو  اإىل  و�صل  القطاع 
االإدارة مب�صاهمة  ون��وه جمل�ش  دره��م. 
واجن���ازات احت��اد امل�صارف خ��الل العام 
ال�صلوك  وثيقة  اإ���ص��دار  ب�صاأن  احل��ايل 
ونظام  م��وؤخ��را  اأطلقها  ال��ت��ي  امل�����ص��ريف 
و�صوابط  اجل���دي���د  ال��ع��ق��اري  ال���ره���ن 

•• الرباط-وام:

وق������ع ال���������ص����ن����دوق ال����ع����رب����ي ل����الإمن����اء 
ومقره   � واالج���ت���م���اع���ي  االق���ت�������ص���ادي 
قبل  الليلة  املغربية  واململكة   � ال��ك��وي��ت 
و  �صمان  الرباط..اإتفاقيتي  يف  املا�صية 
قر�ش بقيمة 5 ر1 مليار درهم  حوايل 
للم�صاهمة  كويتي  دي��ن��ار  مليون   50
م�صروع  م��ن  ال��ث��اين  ال�صطر  مت��وي��ل  يف 
الواقع  ال��ث��اين  امل��ت��و���ص��ط  طنجة  م��ي��ن��اء 
االتفاقيتني  وق������ع  امل������غ������رب.  ����ص���م���ال 
واملالية  االقت�صاد  وزير  بو�صعيد  حممد 

امل��غ��رب��ي وع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ي��و���ص��ف احلمد 
لالإمناء  ال��ع��رب��ي  ال�صندوق  ع��ام  م��دي��ر 
االقت�صادي واالجتماعي . ونقلت وكالة 
بو�صعيد  ع���ن  ك���ون���ا  ال��ك��وي��ت��ي��ة  االأن����ب����اء 
اأهمية  التوقيع  مرا�صم  خ��الل  ت��اأك��ي��ده 
التحتية  البنية  تعزيز  يف  القر�ش  ه��ذا 
�صرتتفع  ال���ذي  امل��ت��و���ص��ط  طنجة  مل��ي��ن��اء 
ال�صطر  اإط����ار  اال���ص��ت��ي��ع��اب��ي��ة يف  ط��اق��ت��ه 
ال���ث���اين ل��ت��و���ص��ع��ت��ه م���ن ث��الث��ة ماليني 
حاوية  م���الي���ني  ث��م��ان��ي��ة  اىل  ح����اوي����ة 
بالتعاون  املغربي  الوزير  واأ�صاد   . �صنويا 
العربي  وال�صندوق  ب��الده  بني  الثنائي 

ون��ظ��ام مراقبة  امل�����ص��رف��ي��ني  اخل����رباء 
وتاأ�صي�ش  االئتمانية  ال��رتك��زات  ح��دود 
االئتمانية.  للمعلومات  االحتاد  �صركة 
االجتماع  خ��الل  االإدارة  جمل�ش  واأق���ر 
خ��ط��ة ال��ع��م��ل ل��ل��ع��ام امل��ق��ب��ل ورك���ز على 
مع  وال��ت��ع��اون  الت�صاور  وتعزيز  تنمية 
العالقات  وت��وط��ي��د  امل��رك��زي  امل�����ص��رف 

التوطني  االأع�صاء ودعم  امل�صارف  بني 
وامل�صوؤولية االجتماعية لل�صركات �صمن 
القطاع امل�صريف ف�صال عن تعزيز روؤية 
ومكانة القطاع على ال�صعيدين املحلي 

والدويل. 
وتاأ�ص�ش احتاد م�صارف االإمارات � وهو 
هيئة متثيلية مهنية � عام 1982 وت�صم 

لالإمناء االقت�صادي واالجتماعي منوها 
التنمية  م�صاريع  م��ن  لعدد  بتمويالته 
 . امل��غ��رب  يف  واالجتماعية  االقت�صادية 
واأ�صار اإىل اأن حجم متويالت ال�صندوق 
للم�صاريع االإمنائية يف املغرب بلغ خالل 
الفرتة بني عامي 1975 و2012 34 

مليار درهم . 
بالعالقات  احل���م���د  اأ�����ص����اد  ج��ه��ت��ه  م���ن 
ال��ت��ي و���ص��ف��ه��ا ب امل��م��ت��ازة ال��ق��ائ��م��ة بني 
االهتمام  م���وؤك���دا  وامل���غ���رب  ال�����ص��ن��دوق 
امل�صاريع  ب��ت��م��وي��ل  ل��ل�����ص��ن��دوق  امل��ت��زاي��د 
االإمن������ائ������ي  ال����ط����اب����ع  ذات  امل����غ����رب����ي����ة 

االقت�صادي واالجتماعي. واأبرز االأهمية 
االقت�صادية لل�صطر الثاين من م�صروع 
ميناء طنجة املتو�صط يف تي�صري التجارة 
العاملية عرب م�صيق جبل طارق والبحر 
موؤ�صرات  دع���م  ويف  امل��ت��و���ص��ط  االأب��ي�����ش 
التنمية ال�صاملة يف املغرب وحتقيق اآثار 
االقت�صادي  النمو  �صعيد  على  اإيجابية 
املغربي  ال�����ص��ع��ب  ل��ف��ائ��دة  واالج��ت��م��اع��ي 
لالإمناء  العربي  ال�صندوق  اأن  ي��ذك��ر   .
االق���ت�������ص���ادي واالج���ت���م���اع���ي ���ص��ب��ق له 
امل�صاهمة يف متويل ال�صطر االأول مل�صروع 
م��ي��ن��اء ط��ن��ج��ة امل��ت��و���ص��ط ال���ث���اين �صنة 

50 ع�صوا من البنوك العاملة يف دولة 
على  ويعمل  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
رعاية م�صالح جميع البنوك االأع�صاء 
بينهم  فيما  والتن�صيق  التعاون  وتعزيز 
فيه  ملا  امل�صرفية  بال�صناعة  لالرتقاء 
خري ل�صالح القطاع امل�صريف والعمالء 

واالقت�صاد الوطني.

 1.4 اإىل  ي�صل  اإجمايل  مببلغ   2010
م��ل��ي��ار دره��م..وت��اأ���ص�����ش ال�����ص��ن��دوق عام 
التنمية  م�صاريع  دع��م  بهدف   1971
االق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة يف ال���دول 
ق���رو����ش وتقدمي  ال��ع��رب��ي��ة ع���رب م��ن��ح 
م�����ص��اع��دة ت��ق��ن��ي��ة وه���ب���ات. وي��ع��د ميناء 
اأه�����م م���وان���ئ البحر  امل��ت��و���ص��ط  ط��ن��ج��ة 
ال�صدارة  اإىل  املتو�صط ويتطلع  االأبي�ش 
احلاويات  وت�صدير  ا�صتقبال  يف  العاملية 
الدولية  ال��ت��ج��اري��ة  امل���ب���ادالت  وت�صهيل 
ق���ارات عند  ث��الث  ب��ني  التقاء  يف نقطة 

م�صيق جبل طارق .

عمار النعيمي خالل تكرميه عبيد املزروعي

ال�شندوق العربي لالإمناء االقت�شادي واالجتماعي يقر�س املغرب 5 ر1 مليار درهم

افتتاح فندق برميري اإن يف مطار اأبوظبي الدويل
•• اأبوظبي-وام: 

اإن مبطار  اأبوظبي ام�ش فندق برميري  اإفتتحت مطارات 
ملطار  ج��دي��دة  فندقية  اإ���ص��اف��ة  لي�صكل  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي 

العا�صمة.
مبعايري  رائ��دة  فندقية  خدمات  لنزالئه  الفندق  ويقدم 
�صريعا  و���ص��وال  وي��ت��ي��ح  منا�صبة  واأ���ص��ع��ار  متميزة  خ��دم��ة 
للم�صافرين عرب مبنى الركاب 1 و3 مبا يعزز من جودة 
الذي  الدويل  اأبوظبي  املقدمة يف مطار  ومتيز اخلدمات 

يعد اأحد اأ�صرع املطارات منوا يف املنطقة.
ومت افتتاح الفندق اجلديد خالل احتفالية ر�صمية �صهدت 
ق�ش �صريط االفتتاح بح�صور �صعادة علي ماجد املن�صوري 
املهند�ش  و�صعادة  اأبوظبي  ملطارات  االإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
والقاء  االإدارة  جمل�ش  ع�صو  امل���زروع���ي  م��ب��ارك  حم��م��د 
الرئي�ش  اأب��رزه��ا لتوين دوغ��ال���ش  ك��ان  الكلمات  ع��دد من 
املدير  ك���راوف���ورد  ودارو�����ش  اأب��وظ��ب��ي  مل��ط��ارات  التنفيذي 

االإداري لفنادق برميري اإن يف ال�صرق االأو�صط كما تنظيم 
جولة خا�صة لل�صيوف يف خمتلف مرافق الفندق.

وذكر حممد عبداهلل البلوكي الرئي�ش التنفيذي التجاري 
اأب��وظ��ب��ي ت�صعى ب�صكل  اأن م��ط��ارات  اأب��وظ��ب��ي  يف م��ط��ارات 
اأف�صل  وتقدمي  ال��راح��ة  درج��ات  اأق�صى  لتحقيق  م�صتمر 

اخلدمات للم�صافرين عرب مطار اأبوظبي الدويل.
م�صافر  مليون   20 حل��وايل  امل��ط��ار  ا�صتقبال  توقع  وم��ع 
مع  اجل��دي��دة  ال�صراكة  ف���اإن   2017 ع��ام  بحلول  �صنويا 
ا�صتعدادات  اإط��ار  يف  تاأتي  اإن  برميري  الفندقية  العالمة 
اأف�صل احللول ملواكبة الزيادة  ال�صركة املتوا�صلة لتقدمي 
ال���ب���واب���ة اجلوية  امل�����ص��اف��ري��ن ع���رب  اأع������داد  امل�����ص��ت��م��رة يف 
للعمل  اأبوظبي  مطارات  وتتطلع  للعا�صمة..  الرئي�صية 
اإن وغ���ريه م��ن ال�صركاء  ب��رمي��ري  ب�صكل وث��ي��ق م��ع ف��ن��دق 
ل�صمان متتع كافة امل�صافرين وم�صتخدمي املطار بتجربة 
عاملية  معايري جودة وخدمة  وفق  متكاملة ومميزة  �صفر 

امل�صتوى يف مطار اأبوظبي الدويل.

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2252 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

ابراهيم اجلن�صية: م�صر  مدعي عليه: عبداهلل �صامل  ال�صيد احمد  مدعي/ ح�صن   
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  االمارات   اجلن�صية:  الكثريي  خزمه  بخيت 
الكثريي  خزمه  بخيت  �صامل  عبداهلل  اعالنه/  املطلوب  درهم   140332.50 وقدرها 
اجلن�صية: االمارات  عنوانه:بالن�صر)نرفق لكم ن�صخة من �صحيفة الطلبات املعدلة 
للرد والتعقيب ان اردمت ذلك( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املوافق 2013/12/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف  املحكمة يوم اخلمي�ش 
باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�صكر اآل نهيان �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  امل�صتنداتك موقعا  و�صورا  بدفاعك  ايداع مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/12/16  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   143 /2013 ح نف�س- ب �س-ب-اأظ

عبده  رفعت  �صعد  عليه:  مدعي  املغرب    اجلن�صية:  �صابرى  نزهة  مدعي/   
اعالنه/  املطلوب  ح�صانة    + طالق  الدعوى:  مو�صوع  االردن     اجلن�صية: 
اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�صر   االردن   اجلن�صية:  عبده  رفعت  �صعد 
املوافق 2013/12/24  الثالثاء  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام 
�صخ�صيا  يا�ش  بني  الكائنة   - االبتدائية  يا�ش  بني  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة 
امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر 

بتاريخ  2013/12/17  
االحوا ال�شخ�شية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة بني يا�س االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1987 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
 : �صده  املنفذ  بنغالدي�ش   اجلن�صية:  اال�صالم  �صراج  مانيك  التنفيذ/  طالب 
تباين للمقاوالت وال�صيانة العامة اجلن�صية: االمارات  املطلوب اعالنه: تباين 
للمقاوالت وال�صيانة العامة اجلن�صية: االمارات    عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/838 
 2013/12/30 املوافق  االثنني  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  ب-اأظ  ع-  م  جز-  عم 
بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا 
التنفيذ-   الكائنة باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�صند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/43 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
اجلن�صية:  عبدالرحمن  حممد  ليت  الرحمن  م�صري  حممد  التنفيذ/  طالب 
اجلن�صية:  والتربيد  التكييف  العمال  �صمد  هارون   : �صده  املنفذ  بنغالدي�ش 
االمارات   املطلوب اعالنه: هارون �صمد العمال التكييف والتربيد اجلن�صية: 
ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�صر  عنوانه:  االمارات 
التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/2538 عم جز- م ع- ب-اأظ وحدد لنظره 
فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/12/30 املوافق  االثنني  يوم  جل�صة 
مكلف باحل�صور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1201 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
املنفذ  بنغالدي�ش     نور اجلن�صية:  التنفيذ/ حممد هريون مياه عبدر  طالب 
بريتو  اعالنه:  املطلوب  االمارات   اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  بريتو   : �صده 
التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�صر  عنوانه:  االمارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت 
تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/398 عم جز- م 
ع- ب-اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم االثنني املوافق 2013/12/30 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-   الكائنة 
باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2177 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
املنفذ  م�صر     اجلن�صية:  الربيل  ب�صيوين  عبداللطيف  التنفيذ/خالد  طالب 
�صده : ال�صمال االفريقي للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�صية: االمارات   املطلوب 
االمارات    اجلن�صية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  االفريقي  ال�صمال  اعالنه: 
عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر 
يف الدعوى رقم 2013/364 عم جز- م ع- ب-اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم االثنني 
امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/12/30 املوافق 
الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-   الكائنة باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1948 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ �صهيل رانا كفايت اهلل اجلن�صية: بنغالدي�ش املنفذ �صده : فالك 
�صري للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�صية: االمارات  املطلوب اعالنه:  فالك �صري 
طالب  ان  مبا  بالن�صر  عنوانه:  االمارات   اجلن�صية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/888 
 2013/12/30 املوافق  االثنني  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  ب-اأظ  ع-  م  جز-  عم 
بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�صور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  موعدا 
التنفيذ-   الكائنة باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�صند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1941 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ اتيار رحمن ف�صل احلق اجلن�صية: بنغالدي�ش   املنفذ �صده : 
اعالنه:   املطلوب  االمارات   اجلن�صية:  العامة  وال�صيانة  للمقاوالت  ام  تي  ايه 
ايه تي ام للمقاوالت وال�صيانة العامة اجلن�صية: االمارات عنوانه: بالن�صر مبا 
رقم  الدعوى  يف  ال�صادر  التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
املوافق  االثنني  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  ب-اأظ  ع-  م  جز-  عم   2013/1234
الدائرة  امام  باحل�صور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/30 موعدا 
بوا�صطة وكيل  او  العمالية �صخ�صيا  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-    بادارة  االوىل 

معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء
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العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19    
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1325 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
االمارات    اجلن�صية:  والطابوق  للبال�صرت  خان  عبدالطيف  التنفيذ/  طالب 
االمارات    اجلن�صية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  اخلليج  اعمار   : �صده  املنفذ 
العامة ذ.م.م اجلن�صية: االمارات     املطلوب اعالنه: اعمار اخلليج للمقاوالت 
التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�صر  عنوانه: 
لنظره  وحدد  ب-اأظ  �ش-  ب  جز-  جت   2013/32 رقم  الدعوى  يف  ال�صادر 
جل�صة يوم االثنني املوافق 2014/1/6 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف 
باحل�صور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�صي 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 1639/ 2013 جتاري كلي                               
اىل املدعى عليه/1-  هانوفر اك�صربي�ش للدعاية واالعالن ذ.م.م جمهول حمل 
���ش.ذ.م.م ا�صحاب �صحيفة جلف نيوز      االقامة مبا ان املدعي / الن�صر للن�صر 
قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)137.806.7 درهم( والر�صوم  وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
يوم  لها جل�صة  وح��ددت  ال��ت��ام.    ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  9٪ من  بواقع 
لذا   ch2.E.22 بالقاعة  �ش   9.30 ال�صاعة    2013/12/25 املوافق  االربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.  
رئي�س الق�شم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 4608/ 2013 عمايل جزئي                                 
االق��ام��ة مبا  ع��ل��ي��ه/1-  في�صل حيدر حيدر علي  جمهول حم��ل  امل��دع��ى  اىل 
ان املدعي / �صركة اك�ص�ش انتجريتد منطقة حرة ذ.م.م وميثله: حممد علي 
�صلمان املرزوقي    قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
ف��وات عام  ب�صركة مناف�صة قبل  للعمل  دره��م(   50.000 ( وق��دره  عليها مببلغ 
ح�صب ما هو متفق عليه بالبند رقم 10 من عقد العمل املربم بني الطرفني 
والزامه بالر�صوم وامل�صاريف واالتعاب     وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 
2013/12/22  ال�صاعة 8.30 �ش مبكتب القا�صي ذا فانت مكلف باحل�صور او من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.  
رئي�س الق�شم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2252 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

ابراهيم اجلن�صية: م�صر  مدعي عليه: عبداهلل �صامل  ال�صيد احمد  مدعي/ ح�صن   
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  االمارات   اجلن�صية:  الكثريي  خزمه  بخيت 
الكثريي  خزمه  بخيت  �صامل  عبداهلل  اعالنه/  املطلوب  درهم   140332.50 وقدرها 
اجلن�صية: االمارات  عنوانه:بالن�صر)نرفق لكم ن�صخة من �صحيفة الطلبات املعدلة 
للرد والتعقيب ان اردمت ذلك( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املوافق 2013/12/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف  املحكمة يوم اخلمي�ش 
باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�صكر اآل نهيان �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  امل�صتنداتك موقعا  و�صورا  بدفاعك  ايداع مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/12/16  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   143 /2013 ح نف�س- ب �س-ب-اأظ

عبده  رفعت  �صعد  عليه:  مدعي  املغرب    اجلن�صية:  �صابرى  نزهة  مدعي/   
اعالنه/  املطلوب  ح�صانة    + طالق  الدعوى:  مو�صوع  االردن     اجلن�صية: 
اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�صر   االردن   اجلن�صية:  عبده  رفعت  �صعد 
املوافق 2013/12/24  الثالثاء  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام 
�صخ�صيا  يا�ش  بني  الكائنة   - االبتدائية  يا�ش  بني  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة 
امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر 

بتاريخ  2013/12/17  
االحوا ال�شخ�شية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة بني يا�س االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

 571753 الرخ�صة  رق��م  )���س.ذ.م.م(-  للتجارة  ال�صعيد  احلظ  ال�صركة:  ا�صم 
دبي-  بر  اال�صتثمارية-  االعمال  مفتاح  جمموعة  ملك   -405 رقم  مكتب  عنوانها: 
الرب�صاء 1     ال�صكل القانوين: ذات م�صئولية حمدودة رقم القيد بال�صجل التجاري: 
75399 مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد مت التا�صري يف 
القرار  مبوجب  وذل��ك  اع��اله،  امل��ذك��ورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل 
حتت  العدل  الكاتب  ال�صيد  لدى  واملوثق  لل�صركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�صادر 
او  اعرتا�ش  اي  لديه  من  وعلى   )2013/11/11( بتاريخ    )2013/1/194685( رقم 
ال�صيخ  �صمو  ملك   )O/16B/005  ( مكتب   يف  املعني  امل�صفي  اىل  التقدم  مطالبة 
 )04-2223773( فاك�ش   )04-2226266( ه��ات��ف:  البطني  رق��ة  را���ص��د-  ب��ن  اح��م��د 
م�صطحبا معه كافة امل�صتندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن .            
 دائرة التنمية االقت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

الرخ�صة  ال�صركة: جمموعة اينفي�صتو�س للعمال  )���س.ذ.م.م(- رقم  ا�صم 
دبي-  بر   - ال��ف��ردان  ف��ردان  علي  ح�صني  ملك   -209 رق��م  مكتب  عنوانها:   639403
التجاري:  بال�صجل  القيد  رقم  حم��دودة  م�صئولية  ذات  القانوين:  ال�صكل  منخول  
التا�صري  بانه قد مت  التنمية االقت�صادية بدبي  دائ��رة  1059479 مبوجب هذا تعلن 
يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب القرار 
حتت  العدل  الكاتب  ال�صيد  لدى  واملوثق  لل�صركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�صادر 
او  اعرتا�ش  اي  لديه  من  وعلى   )2013/11/14( بتاريخ    )2013/1/197523( رقم 
ال�صيخ  �صمو  ملك   )O/16B/005  ( مكتب   يف  املعني  امل�صفي  اىل  التقدم  مطالبة 
 )04-2223773( فاك�ش   )04-2226266( ه��ات��ف:  البطني  رق��ة  را���ص��د-  ب��ن  اح��م��د 
م�صطحبا معه كافة امل�صتندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن .            
 دائرة التنمية االقت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة: ما�صتري�س هاند�س للخدمات الفنية  )�س.ذ.م.م(- رقم الرخ�صة 
606392 عنوانها: حمل رقم 4 ملك نعيم جا�صم املرزوقي- بر دبي- البدع   ال�صكل 
القانوين: ذات م�صئولية حمدودة رقم القيد بال�صجل التجاري: 1023219 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد مت التا�صري يف ال�صجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية 
العمومية لل�صركاء واملوثق لدى ال�صيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/194722(  
بتاريخ )2013/11/11( وعلى من لديه اي اعرتا�ش او مطالبة التقدم اىل امل�صفي 
املعني يف مكتب  ) O/16B/005( ملك �صمو ال�صيخ احمد بن را�صد- رقة البطني 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحبا   )04-2223773( فاك�ش   )04-2226266( ه��ات��ف: 

واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن .            
 دائرة التنمية االقت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

 583471 الرخ�صة  رق��م  )���س.ذ.م.م(-  للتجارة   انفرا  برومت  ال�صركة:  ا�صم 
امل���رر ال�صكل  ال���ف���ردان-دي���رة-  ب��ن ع��ل��ي  ع��ن��وان��ه��ا: مكتب رق���م 106- م��ل��ك ف����ردان 
القانوين: ذات م�صئولية حمدودة رقم القيد بال�صجل التجاري: 1015339 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد مت التا�صري يف ال�صجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية 
العمومية لل�صركاء واملوثق لدى ال�صيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/197530(  
بتاريخ )2013/11/14( وعلى من لديه اي اعرتا�ش او مطالبة التقدم اىل امل�صفي 
املعني يف مكتب  ) O/16B/005( ملك �صمو ال�صيخ احمد بن را�صد- رقة البطني 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحبا   )04-2223773( فاك�ش   )04-2226266( ه��ات��ف: 

واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن .            
 دائرة التنمية االقت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

رقم  )����س.ذ.م.م(-  ال�صيارات  غيار  قطع  لتجارة  كاريك�س  ال�صركة:  ا���ص��م 
االعمال  م��ف��ت��اح  جم��م��وع��ة  م��ل��ك   )2-202( م��ك��ت��ب  ع��ن��وان��ه��ا:   597430 ال��رخ�����ص��ة 
اال�صتثمارية )مركز رجال االعمال( ديرة    ال�صكل القانوين: ذات م�صئولية حمدودة 
رقم القيد بال�صجل التجاري: 1012515 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية 
بدبي بانه قد مت التا�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اعاله، 
وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�صركاء واملوثق لدى ال�صيد 
الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/194737(  بتاريخ )2013/11/11( وعلى من لديه 
اي اعرتا�ش او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب  ) O/16B/005( ملك 
�صمو ال�صيخ احمد بن را�صد- رقة البطني هاتف: )2226266-04( فاك�ش )2223773-
يوما من   45 وذال��ك خالل  الثبوتية  واالوراق  امل�صتندات  كافة  معه  04( م�صطحبا 

تاريخ ن�صر هذا االعالن .            
 دائرة التنمية االقت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    
 )O/16B/005( ا�صم امل�صفي: يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات  عنوانه:مكتب
ملك �صمو ال�صيخ احمد بن را�صد- رقة البطني( مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
امل�صفي  بتعيني  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التا�صري  مت  قد  بانه  بدبي  االقت�صادية 
املذكور اعاله للقيام بت�صفية   احلظ ال�صعيد للتجارة )�س.ذ.م.م( وعنوانها: 
مكتب رقم 405- ملك جمموعة مفتاح االعمال اال�صتثمارية- بر دبي- الرب�صاء 1 
وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�صركاء واملوثق لدى ال�صيد 
من  وعلى    )2013/11/11( بتاريخ   .)2013/1/194685( رقم  حتت  العدل  الكاتب 
 )O/16B/005(  لديه اي اعرتا�ش او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني   يف مكتب
فاك�ش   )04-2226266( ه��ات��ف:  البطني  رق��ة  را���ص��د-  ب��ن  احمد  ال�صيخ  �صمو  ملك 
)2223773-04( م�صطحبا معه كافة امل�صتندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 

يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن .            
دائرة التنمية االقت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    
 )O/16B/005( ا�صم امل�صفي: يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات  عنوانه:مكتب
ملك �صمو ال�صيخ احمد بن را�صد- رقة البطني( مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
امل�صفي  بتعيني  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التا�صري  مت  قد  بانه  بدبي  االقت�صادية 
املذكور اعاله للقيام بت�صفية    جمموعة اينفي�صتو�س للعمال   )�س.ذ.م.م( 
دب��ي- منخول      الفردان - بر  ف��ردان  وعنوانها:  مكتب رقم 209- ملك ح�صني علي 
وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�صركاء واملوثق لدى ال�صيد 
من  وعلى    )2013/11/14( بتاريخ   .)2013/1/197523( رقم  حتت  العدل  الكاتب 
 )O/16B/005(  لديه اي اعرتا�ش او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني   يف مكتب
فاك�ش   )04-2226266( ه��ات��ف:  البطني  رق��ة  را���ص��د-  ب��ن  احمد  ال�صيخ  �صمو  ملك 
)2223773-04( م�صطحبا معه كافة امل�صتندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 

يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن .            
دائرة التنمية االقت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    
عنوانه:مكتب  احل�����ص��اب��ات   لتدقيق  خ���ادم  ب��ن  ي��و���ص��ف  امل�������ص���ف���ي:  ا����ص���م 
هذا  مبوجب  البطني(  رق��ة  را���ص��د-  بن  احمد  ال�صيخ  �صمو  ملك   )O/16B/005(
تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد مت التا�صري يف ال�صجل التجاري لديها 
للخدمات  هاند�س  ما�صتري�س   : بت�صفية  للقيام  اع��اله  امل��ذك��ور  امل�صفي  بتعيني 
بر  امل��رزوق��ي-  نعيم جا�صم  رق��م 4 ملك  )���س.ذ.م.م( وعنوانها:   حمل  الفنية 
دبي- البدع وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�صركاء واملوثق 
بتاريخ )2013/11/11(   العدل حتت رقم )2013/1/194722(.  الكاتب  ال�صيد  لدى 
امل��ع��ني   يف مكتب   امل�صفي  ال��ت��ق��دم اىل  او مطالبة  اع��رتا���ش  اي  ل��دي��ه  وع��ل��ى م��ن 
)O/16B/005( ملك �صمو ال�صيخ احمد بن را�صد- رقة البطني هاتف: )2226266-

04( فاك�ش )2223773-04( م�صطحبا معه كافة امل�صتندات واالوراق الثبوتية وذالك 
خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن .            

دائرة التنمية االقت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    
عنوانه:مكتب  احل�����ص��اب��ات   لتدقيق  خ���ادم  ب��ن  ي��و���ص��ف  امل�������ص���ف���ي:  ا����ص���م 
هذا  مبوجب  البطني(  رق��ة  را���ص��د-  بن  احمد  ال�صيخ  �صمو  ملك   )O/16B/005(
تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد مت التا�صري يف ال�صجل التجاري لديها 
بتعيني امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية برومت انفرا للتجارة)�س.ذ.م.م( 
وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�صركاء واملوثق لدى ال�صيد 
من  وعلى    )2013/11/14( بتاريخ   .)2013/1/197530( رقم  حتت  العدل  الكاتب 
 )O/16B/005(  لديه اي اعرتا�ش او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني   يف مكتب
فاك�ش   )04-2226266( ه��ات��ف:  البطني  رق��ة  را���ص��د-  ب��ن  احمد  ال�صيخ  �صمو  ملك 
)2223773-04( م�صطحبا معه كافة امل�صتندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 

يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن .            
دائرة التنمية االقت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    
 )O/16B/005( ا�صم امل�صفي: يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات  عنوانه:مكتب
التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  البطني( مبوجب  رق��ة  را�صد-  بن  احمد  ال�صيخ  �صمو  ملك 
امل�صفي  بتعيني  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التا�صري  مت  قد  بانه  بدبي  االقت�صادية 
ال�صيارات   غ��ي��ار  قطع  لتجارة  كاريك�س  ب��ت�����ص��ف��ي��ة    ل��ل��ق��ي��ام  اع�����اله  امل���ذك���ور 
)�س.ذ.م.م( وعنوانها: مكتب )202-2( ملك جمموعة مفتاح االعمال اال�صتثمارية 
)مركز رجال االعمال( ديرة   وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية 
بتاريخ   .)2013/1/194737( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�صيد  لدى  واملوثق  لل�صركاء 
املعني    امل�صفي  التقدم اىل  او مطالبة  )2013/11/11(  وعلى من لديه اي اعرتا�ش 
البطني هاتف:  رقة  را�صد-  بن  احمد  ال�صيخ  �صمو  يف مكتب  )O/16B/005( ملك 
واالوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحبا   )04-2223773( فاك�ش   )04-2226266(

الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن .            
دائرة التنمية االقت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
مذكرة اعالن  متنازع �شده بالن�شر

   يف  الدعوى 2021 /2013 نزاع جتاري                  
اىل املتنازع �صده/1- �صركة زد ام ا�ش ال �ش م ح جمهول حمل االقامة 
املتنازع/ �صناعات االحت��اد �ش ذ.م.م وميثله: حممد علي �صلمان  مبا ان 
ب��ن��دب خبري  املطالبة  ال��دع��وى ومو�صوعها  اق���ام عليك  ق��د  امل���رزوق���ي   
املحاماة.    واتعاب  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليه  املدعى  الزام  متخ�ص�ش مع 
�ش   8.30 ال�صاعة    2014/1/12 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
مبكتب امل�صلح لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

ايام على االقل.  
رئي�س الق�شم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/533 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ من�صور احمد حممد يو�صف اجلن�صية: بنغالدي�ش  املنفذ �صده 
: التحرير العمال ال�صرياميك والرخام اجلن�صية: االمارات   املطلوب اعالنه:  
بالن�صر  االمارات    عنوانه:  والرخام اجلن�صية:  ال�صرياميك  التحرير العمال 
الدعوى  يف  ال�صادر  التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
املوافق  رقم 2012/2789 عم جز- م ع- ب-اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم االحد 
الدائرة  امام  باحل�صور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/29 موعدا 
بوا�صطة وكيل  او  العمالية �صخ�صيا  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-    بادارة  االوىل 

معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2600 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
 : �صده  املنفذ  م�صر  اجلن�صية:  ال�صيفي  ال�صيد  احمد  علي  التنفيذ/  طالب 
مركز االمل الطبي اجلن�صية: االمارات املطلوب اعالنه:  مركز االمل الطبي 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  ان طالب  بالن�صر مبا  اجلن�صية: االمارات عنوانه: 
ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/1223 عم جز- م ع- ب-اأظ وحدد 
لنظره جل�صة يوم االثنني املوافق 2013/12/30 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت 
مكلف باحل�صور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-   الكائنة باملحكمة العمالية 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1987 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
 : �صده  املنفذ  بنغالدي�ش   اجلن�صية:  اال�صالم  �صراج  مانيك  التنفيذ/  طالب 
تباين للمقاوالت وال�صيانة العامة اجلن�صية: االمارات  املطلوب اعالنه: تباين 
للمقاوالت وال�صيانة العامة اجلن�صية: االمارات    عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/838 
 2013/12/30 املوافق  االثنني  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  ب-اأظ  ع-  م  جز-  عم 
بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا 
التنفيذ-   الكائنة باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�صند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/43 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
اجلن�صية:  عبدالرحمن  حممد  ليت  الرحمن  م�صري  حممد  التنفيذ/  طالب 
اجلن�صية:  والتربيد  التكييف  العمال  �صمد  هارون   : �صده  املنفذ  بنغالدي�ش 
االمارات   املطلوب اعالنه: هارون �صمد العمال التكييف والتربيد اجلن�صية: 
ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�صر  عنوانه:  االمارات 
التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/2538 عم جز- م ع- ب-اأظ وحدد لنظره 
فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/12/30 املوافق  االثنني  يوم  جل�صة 
مكلف باحل�صور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1201 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
املنفذ  بنغالدي�ش     نور اجلن�صية:  التنفيذ/ حممد هريون مياه عبدر  طالب 
بريتو  اعالنه:  املطلوب  االمارات   اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  بريتو   : �صده 
التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�صر  عنوانه:  االمارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت 
تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/398 عم جز- م 
ع- ب-اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم االثنني املوافق 2013/12/30 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-   الكائنة 
باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2177 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
املنفذ  م�صر     اجلن�صية:  الربيل  ب�صيوين  عبداللطيف  التنفيذ/خالد  طالب 
�صده : ال�صمال االفريقي للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�صية: االمارات   املطلوب 
االمارات    اجلن�صية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  االفريقي  ال�صمال  اعالنه: 
عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر 
يف الدعوى رقم 2013/364 عم جز- م ع- ب-اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم االثنني 
امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/12/30 املوافق 
الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-   الكائنة باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1948 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ �صهيل رانا كفايت اهلل اجلن�صية: بنغالدي�ش املنفذ �صده : فالك 
�صري للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�صية: االمارات  املطلوب اعالنه:  فالك �صري 
طالب  ان  مبا  بالن�صر  عنوانه:  االمارات   اجلن�صية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/888 
 2013/12/30 املوافق  االثنني  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  ب-اأظ  ع-  م  جز-  عم 
بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�صور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  موعدا 
التنفيذ-   الكائنة باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�صند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1941 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ اتيار رحمن ف�صل احلق اجلن�صية: بنغالدي�ش   املنفذ �صده : 
اعالنه:   املطلوب  االمارات   اجلن�صية:  العامة  وال�صيانة  للمقاوالت  ام  تي  ايه 
ايه تي ام للمقاوالت وال�صيانة العامة اجلن�صية: االمارات عنوانه: بالن�صر مبا 
رقم  الدعوى  يف  ال�صادر  التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
املوافق  االثنني  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  ب-اأظ  ع-  م  جز-  عم   2013/1234
الدائرة  امام  باحل�صور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/30 موعدا 
بوا�صطة وكيل  او  العمالية �صخ�صيا  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-    بادارة  االوىل 

معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء
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العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
           اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 474  /2013 عم جز - م ر- ب - ع ن

 مدعي/ مياه ت�صاند عبدال�صالم اجلن�صية: بنغالدي�ش مدعي عليه: موؤ�ص�صة 
االمارات  اجلن�صية:  الدين  حمي  بي  ام  ميثلها/  النظافة  العمال  ال�صم�ش 
مو�صوع الدعوى: مطالبة عمالية املطلوب اعالنه/  موؤ�ص�صة ال�صم�ش العمال 
النظافة ميثلها/ ام بي حمي الدين اجلن�صية: االمارات عنوانه:بالن�صر حيث 
املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/1/5
املركز  الكائنة   - االبتدائية  العني  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �صباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  االداري 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/12/18  
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
           اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 659  /2013 مد جز - م ر- ب - ع ن

ا�صماعيل  عليه:  مدعي  العراق   اجلن�صية:  عبداهلل  جنم  عبداهلل  مدعي/   
�صالح مر�صي زعرور اجلن�صية: االردن  مو�صوع الدعوى: اثبات بيع �صيارة + 
دفع املخالفات مببلغ 450 درهم املطلوب اعالنهما/1-  ا�صماعيل �صالح مر�صي 
زعرور 2 حممد �صيف فتح اهلل اجلن�صية: االردن عنوانه:بالن�صر)بقرار اعادة 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  للمرافعة(  الدعوى 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/22 املوافق  االحد  يوم  املحكمة 
الثانية ب� حمكمة العني  امام الدائرة  مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً 
االبتدائية - الكائنة �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/11/28  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
           اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1095  /2013 جت جز - م ر- ب - ع ن

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية
علي   جمال  وحمد  احلاج  احمد  حممد  وميثله:  الوطني  ابوظبي  بنك  مدعي/   
اجلن�صية: االمارات مدعي عليه: فا�صل احمد حمد احمد املطوع الظاهري اجلن�صية: 
املطلوب اعالنه/1-   الدعوى: مطالبة مببلغ 35.441.51 درهم    االمارات مو�صوع 
فا�صل احمد حمد احمد املطوع الظاهري اجلن�صية: االمارات عنوانه:بالن�صر)اخطار 
يوم  املحكمة  املذكورة اعاله وحددت  الدعوى  اقام  املدعي  ان  ( حيث  التقرير  بورود 
االربعاء املوافق 2014/1/1 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 
8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة املركز االداري 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  

  2013/12/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
           اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 569  /2013 عم جز - م ر- ب - ع ن

عليه:  مدعي  بنغالدي�ش   اجلن�صية:  الرحمن  رفيق  احمد  خالد  مدعي/   
اجلن�صية:  الدين  حمي  بي  وميثلها/  النظافة  العمال  ال�صم�ش  موؤ�ص�صة 
موؤ�ص�صة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  االمارات 
االمارات  اجلن�صية:  الدين  حمي  بي  ام  ميثلها/  النظافة  العمال  ال�صم�ش 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�صر 
املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/31 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
الثانية ب� حمكمة العني  امام الدائرة  مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً 
االبتدائية - الكائنة املركز االداري �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/12/15  
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
           اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  913  /2013 مد جز - م ر- ب - ع ن

 مدعي/ رقيب الدين عبداهلل حميد اهلل اجلن�صية: افغان�صتان  مدعي عليه: 
واقف خان جعفر خان اجلن�صية: باك�صتان مو�صوع الدعوى: مطالبة مالية 
اجلن�صية:  خان  جعفر  خان  واقف  اعالنه/   املطلوب  درهم   10000 مببلغ 
باك�صتان عنوانه:بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/1/7 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
الثانية ب� حمكمة العني  امام الدائرة  مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً 
االبتدائية - الكائنة   �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/12/18  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
              اعالن احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم  2013/830

�صد/ موؤ�ص�صة االف�صلية لل�صحن   العنوان: بالن�صر 
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/11/11م  بتاريخ  انه  نعلمك 
عبداهلل   م�صطفى  �صيد  ل�صالح/  اعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى 
املدعى  بالزام  احل�صوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  م�صر  م�صطفى- 
الف  ع�صر  اربعة  مبلغ   ( درهم   14520 للمدعى  توؤدي  بان  عليها 
يوما   30 قابال لال�صتئناف خالل  درهما( حكما  وع�صرون  وخم�صمائة 
وختم  بتوقيعي  �صدر  امل�صتند.  هذا  لت�صلمك  التايل  اليوم  اعتبارا من 

املحكمة بتاريخ 2013/11/12  
القا�شي/ د.ا �شامة عبدالعزيز                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/796 ت جتر- م ر-ت- ع ن(
 : �صده  املنفذ  االمارات   اجلن�صية:  للنقليات  الوارية  موؤ�ص�صة  التنفيذ/  طالب 
احمد علي بو زيد باعزب عولقي اجلن�صية: االمارات  املطلوب اعالنه: احمد 
ان طالب  بالن�صر مبا  االمارات عنوانه:  باعزب عولقي اجلن�صية:  زيد  بو  علي 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/662 
جت جز - م ر-ب-ع ن وحدد لنظره جل�صة يوم االحد املوافق 2014/1/12 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-

العني الكائنة باملقر الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ال�صند اعاله.  
تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 القلم التجاري                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
           اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1565 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

 مدعي/ الف�صاء لتاجري ال�صيارات بوكالة وائل عبداجلواد اجلن�صية: االمارات 
الدعوى:  مو�صوع  بنغالدي�ش  اجلن�صية:  احلق  نور  اكرب  علي  عليه:  مدعي 
مطالبة مالية 17168 درهم املطلوب اعالنه/ علي اكرب نور احلق اجلن�صية: 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�صر  بنغالدي�ش  
وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  ال�صاعة 8.30 �صباحاً  باحل�صور  فانت مكلف 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�صكر اآل نهيان     �صخ�صيا 
امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر 

بتاريخ 10 /2013/12  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
           اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   756 /2013 مد جز- م ر-ب- اأظ

 مدعي/ رجب احلق الالك اجلن�صية  باك�صتان  مدعي عليه: عبداهلل مبارك 
مالية  الدعوى: مطالبة  االمارات مو�صوع  اجلن�صية:  اجلنيبي  فايل حبيب 
20.575 درهم املطلوب اعالنه/ عبداهلل مبارك فايل حبيب اجلنيبي اجلن�صية: 
االمارات عنوانه:بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/12/30 موعدا  املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�صاء �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 17 /2013/12  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
           اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   314 /2013 مد كل- م ر-ب- اأظ

 مدعي/ جواد حممد منر العمله اجلن�صية: االردن مدعي عليه: هيندريكو�ش 
بيع  اثبات  طلب  الدعوى:  مو�صوع  هولندا  اجلن�صية:  ريكني  ريت�صاردو�ش 
وت�صجيل �صيارة   املطلوب اعالنه/  هيندريكو�ش ريت�صاردو�ش ريكني اجلن�صية: 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  ال�صحيفة(   عنوانه:بالن�صر)باأ�صل  هولندا   
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2014/1/05 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�صاء �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ  �صدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل 

  2013/12/16
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
           اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1564 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

اجلن�صية:  عبداجلواد  وائل  بوكالة  ال�صيارات  لتاجري  الف�صاء  مدعي/   
مو�صوع  ال�صودان  اجلن�صية:  حممد  عمر  فوؤاد  عمر  عليه:  مدعي  االمارات 
عمر  فوؤاد  عمر  اعالنه/   املطلوب  درهم   18232 مالية  مطالبة  الدعوى: 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�صر  ال�صودان  اجلن�صية:  حممد 
موعدا   2013/12/24 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة 
الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�صكر اآل 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  نهيان     
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �صدر بتاريخ 10 /2013/12  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
           اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1486 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية
�صعيد  خوله  عليه:  مدعي  اجلن�صية:االمارات    ع  م  �ش  الهالل  م�صرف  مدعي/   
حممد عبداهلل الكثريي  اجلن�صية: االمارات  مو�صوع الدعوى: ثبوت احلق و�صحة 
احلجز التحفظي بقيمة 91673 درهم  املطلوب اعالنه/  خوله �صعيد حممد عبداهلل 
الكثريي  اجلن�صية: االمارات  عنوانه:بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/31 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�صكر اآل نهيان �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 15 /2013/12  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
          اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   665 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

اجلن�صية:  عبداجلواد  وائل  بوكالة  ال�صيارات  لتاجري  الف�صاء  مدعي/   
االمارات مدعي عليه: برهان الدين ليت طفيل احمد اجلن�صية: بنغالدي�ش    
اعالنه/   املطلوب  درهم   9616 مببلغ   مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع 
برهان الدين ليت طفيل احمد اجلن�صية: بنغالدي�ش  عنوانه:بالن�صر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 
2013/12/31 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 
�صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
اآل نهيان �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع  التجارية مبع�صكر 
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 15 /2013/12  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
          اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   725 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

 مدعي/ الف�صاء لتاجري ال�صيارات بوكالة وائل عبداجلواد �صلقامي عبداجلواد 
اجلن�صية:  امزيان  علي  حممد  ابراهيم  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�صية: 
املطلوب  درهم   29.150 مببلغ   مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  املغرب    
اعالنه/ ابراهيم حممد علي امزيان اجلن�صية: املغرب عنوانه:بالن�صر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 
2013/12/31 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 
�صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
اآل نهيان �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع  التجارية مبع�صكر 
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 15 /2013/12  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
    اعالن بالن�شر 

املنظورة  (اي��ج��ارات   2013/3194( رق��م  ال��دع��وى  يف  تقرر  لقد 
املنازعات االيجارية)ابوظبي( اللجنة الرابعة  امام جلنة ف�ش 
اعالن  وذل��ك  العقارية  ام  بي  ام  �صركة  املدعي/  واملرفوعة من 
وق��د حتدد  ن�صرا   امل��رزوق��ي  علي  احمد  عثمان  عليها:  امل��دع��ى 
يف   2013/12/22 امل��واف��ق  االح���د  ي���وم  جلل�صة  ال��دع��وى  لنظر 
نفقة �صاحب  اللجنة وذلك على  ال�صاعة 06.00 م�صاء يف مقر 

العالقة.
جلنة ف�س املنازعات االيجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
 جلنة ف�س املنازعات االيجارية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
 اعالن للح�شور امام املحكمة يف اال�شتئناف رقم  468/ 2013 -مد ين - م ر-  �س- اأظ

امل�صتاأنف  االمارات  اجلن�صية:  للتاأمني  الوطنية  البحرية  �صركة   : امل�صتاأنف 
بن  املالكها عمر مبارك عو�ش  ال�صيارات  لتاجري  كار  عليه: مكتب هوليداي 
حيدره التميمي واخرون اجلن�صية: االمارات مو�صوع اال�صتئناف : الغاء احلكم 
امل�صتاأنف الذي ق�صى مببلغ وقدر )43200 درهم( املطلوب اعالنه/ برابينت راي 
اجلن�صية: نيبال العنوان: بالن�صر مبا ان امل�صتاأنف قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر 
يف الدعوى رقم  2012/688 مد جز- م ر- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�صة يوم 
ال�صاعة 9.30 �صباحا  املوافق 2013/12/22 لذا فانت مكلف باحل�صور  االحد 
امام الدائرة االوىل حمكمة ا�صتئناف ابوظبي الكائنة- املقر  الرئي�صي  �صخ�صيا 
او بوا�صطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�صوار مل�صتنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�صة املحددة.
                                                                            قلم اال�شتئناف املدنية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء(
    حمكمة ا�شتئناف ابوظبي

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/803 جتاري جزئي                       
حمل  جم��ه��ول   ايفنت�ش  برينت  دي��زي��ن  ك��وم  دي  -�صركة  عليه/1  امل��دع��ى  اىل 
القحطاين  العيايف  ق��ذالن  بن  بن حممد  /عبدالعزيز  املدعي  ان  االقامة مبا 
وميثله: ها�صم حممد حمدان اجلمل   اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   47370( وق��دره  مبلغ  بدفع  عليها  املدعى  بالزام 
واتعاب املحاماة والفوائد التاخريية بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام 
ال�صداد .  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/24 ال�صاعة 8:30 
�ش  بالقاعة ch2.D.19 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على االقل.)وامرت بتق�صري ميعاد احل�صور ال�صبوع(. 
ق�شم الق�شايا التجارية                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/702 مدين كلي                         
اىل املدعى عليه/1 -فاهي توي�صوزيان    جمهول  حمل االقامة مبا ان املدعي 
/حممد عبداهلل حممد ال�صياح قد  اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
ي��وؤدي للمدعي مبلغ )120.000 دره��م( باال�صافة اىل  بان  بالزام املدعى عليه 
الفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ اال�صتحقاق حتى ال�صداد التام والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 2013/12/29 
من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.21 بالقاعة  ���ش    9:30 ال�صاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
�صيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  االق����ل.ويف  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل 

مبثابة ح�صوري. 
ق�شم الق�شايا املدنية                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/1841 جتاري كلي                         
اىل املدعى عليه/1 -�صركة بال�ش بوينت ملواد البناء ذ.م.م جمهول  حمل االقامة 
مبا ان املدعي /�صركة ال�صمايل وال��وارث التجارية ذ.م.م- فرع دبي   قد  اقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املوافقة على ت�صجيل دعوىجتاري كلي للمطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )122.950 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.  .    
وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2014/1/21 ال�صاعة 9:30 �ش  بالقاعة 
ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
ق�شم الق�شايا التجارية                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/823 جتاري جزئي                         
اىل املدعى عليه/1 -�صيبي ماثيو فيليب ماتيو  جمهول  حمل االقامة مبا ان املدعي /بنك را�ش 
اخليمة الوطني وميثله: ماجد حممد ال�صيخ احمد بن ال�صيخ ح�صن اخلزرجي قد  اقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي املبلغ املطالب به وقدره 
)94.551.91 درهم( والفائدة التاخريية من تاريخ اال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد وتثبيت امر 
املنع من ال�صفر ال�صادر �صد املدعي عليه يف االمر على عري�صة رقم 2013/411 م�صتعجل جتاري 
والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.    وحددت 
لذا   ch2.D.19 بالقاعة  ���ش    8:30 ال�صاعة   2013/12/24 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها 
فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.)وامرت بتق�صري ميعاد احل�صور ال�صبوع(.

ق�شم الق�شايا التجارية                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1930 جتاري كلي                         
اىل املدعى عليه/1 -اي كابيتال   جمهول  حمل االقامة مبا ان املدعي /�صركة 
ال��دع��وى ومو�صوعها  اق��ام عليك  ق��د   ذ.م.م       - �صوليو�صن  ك��ري  اكفا هيلث 
ما  او  دوالر(   1299581.11( وق����دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ى  ب���ال���زام  امل��ط��ال��ب��ة 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(  ي��ع��ادل��ه)4778566.36 
12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.    وحددت لها جل�صة يوم االثنني 
املوافق 2013/12/30 ال�صاعة 9:30 �ش  بالقاعة ch2.E.22 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
ق�شم الق�شايا التجارية                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/496 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �صده/1- حممد احمد ح�صن الالوندي جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ عبدالرحمن حممد عبدالرحمن عي�صى وميثله: 
عليك  اأق��ام  قد  النعيمي     ال�صرهان  عبدالرحمن  عبدالرحمن حممد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)37101( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �صتبا�صر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     

     اعالن حم�شر حجز بالن�شر
                         يف الدعوى 2013/83 طلب بيع مال مرهون )تنفيذ( 

اىل املنفذ �صده/1- وايف عدنان ابو خري   جمهول حمل االقامة مبا ان 
التجاري وميثله: عبداهلل خمي�ش غريب  ابوظبي  بنك  التنفيذ/  طالب 
اآل ع��ل��ي نعلنكم ب��ان��ه مت احل��ج��ز ع��ل��ى ام��وال��ك��م اخل��ا���ص��ة وهي  ال��ن��اخ��ي 
عبارة عن �صقة �صكنية- املنطقة: الرب�صاء جنوب الرابعة- رقم االر�ش : 
 B401 686- رقم املبنى: 1- ا�صم املبني: يل جراند �صاتيو- رقم العقار
به  املطالب  للمبلغ  وف��اء  امل�صاحة: 73.12( مرت مربع   -4  : الطابق  رقم 

)1792150.83 درهم  وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19    

  اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم 2013/2208 مدين جزئي  

بنك  املدعي:  ان  حيث  �صنتو�ش   ديلو�ش  ا�صبريا  /ويلما  عليه:  املدعى  اىل 
ابوظبي التجاري  اأقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله 
نعلنكم فيها/ نحيطكم علما بايداع التقرير ملف الدعوى.  . لذا يقت�صي 
ال�صاعة  متام  يف  االوىل(  اجلزئية  املحكمة)الدائرة  هذه  امام  ح�صورك 
الدعوى  على  لالجابة  وذلك   2013/12/31 يوم  من  والن�صف  الثامنة 
وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال 
وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك.

حرر يف : 2013/12/15م
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

 االبتدائية االحتادية
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 �شندوق خليفة لتطوير امل�شاريع ينظم 
ملتقى توا�شل اخلام�س يف عجمان

•• عجمان-وام: 

اإمارة  يف  اخلام�ش  توا�صل  ملتقى  امل�صاريع  لتطوير  خليفة  �صندوق  نظم 
عجمان الذي يهدف اإىل تعميم مكا�صب مبادرات ال�صندوق النوعية ودعم 
اإبراهيم  �صعادة  وق��ال  ال��دول��ة.  واإم���ارات  االأع��م��ال يف خمتلف مناطق  بيئة 
لتطوير  خليفة  �صندوق  يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ش  املن�صوري  اأحمد 
خارج  اخلام�ش  توا�صل  ملتقى  اإقامة  ارت��اأت  ال�صندوق  اإدارة  ..اإن  امل�صاريع 
التي  ال�صابقة  دورات���ه  يف  امللتقى  حققه  ال��ذي  النجاح  بعد  اأبوظبي  اإم���ارة 
عقدت يف اأبوظبي..م�صريا اإىل اأن امللتقى �صيقام يف مناطق واإمارات اأخرى 
من الدولة خالل الدورات املقبلة. واأكد املن�صوري يف كلمته خالل امللتقى 
اأهمية مبادرة ح�صابات التي تهدف اىل توفري بيانات وتقارير مالية مدققة 
�صعيه  اإط���ار  يف  وذل���ك  ك��اف��ة  ال�����ص��ن��دوق  مظلة  حت��ت  املن�صوية  للم�صاريع 
االإ�صراع  �صرورة  اإىل  ودعا  امل�صاريع.  لتلك  املالية  الكفاءة  برنامج  لتطبيق 
يف الت�صجيل يف بوابة �صندوق خليفة االلكرتونية لال�صتفادة من خدمات 
ال�صندوق..موؤكدا اأن ال�صندوق يوا�صل العمل من اأجل تهيئة بيئة اأعمال 
منا�صبة لنمو وتطور قطاع امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة يف خمتلف اأرجاء 
املزايا  لتعزيز  حثيثة  جهودا  يبذل  العمل  فريق  اأن  اإىل  ..م�صريا  ال��دول��ة 
التناف�صية لهذه امل�صاريع ومتكينها من اال�صتحواذ على ح�صة يف االأ�صواق 
جمال  يف  ال�صندوق  يبذلها  التي  اجل��ه��ود  اإىل  املن�صوري  واأ���ص��ار  املحلية. 
حث اجلهات احلكومية و�صبه احلكومية واخلا�صة ملنح امل�صاريع ال�صغرية 
اإىل  جناحها..الفتا  وتدعم  تطورها  يف  ت�صهم  معينة  امتيازات  واملتو�صطة 
اأن ال�صندوق اأبرم يف هذا ال�صاأن اتفاقيات مع اأكر من  30  جهة حكومية 
يف اأبوظبي. وقال اإن هناك جتاوبا وتعاونا من العديد من اجلهات اإال اأننا 
ناأمل اأن متنح هذه اجلهات مزيدا من الت�صهيالت واالمتيازات للم�صاريع 
ال�صغرية واملتو�صطة مثل الت�صجيل يف �صجل املوردين واإعفائهم من �صمان 
ال�صندوق  باأع�صاء  املحدودة  الكلف  ذات  املناق�صات  وح�صر  التنفيذ  ح�صن 
من  املمولة  امل�صاريع  جن��اح  اأن  التناف�صية..م�صيفا  قدرتها  لتعزيز  وذل��ك 
وا�صرتاتيجيات  وبرامج  خطط  جناح  يعني  وتقدمها  وتطورها  ال�صندوق 
ال�صندوق. واأكد حر�ش اإدارة ال�صندوق على التوا�صل مع املواطنني اأ�صحاب 
يواجهونها  التي  التحديات  على  والتعرف  اأرائهم  اإىل  واال�صتماع  امل�صاريع 
بهدف التعاون معها الإيجاد احللول املثلى لها..موجها االإدارات املعنية يف 
اأ�صحاب امل�صاريع وبذل ق�صارى جهودهم  ال�صندوق بالتوا�صل الدائم مع 
لتذليل اأي عوائق تعرت�صهم. من جانبه قدم علي اجل�صمي من دائرة دعم 
بوابة  يف  الت�صجيل  اآلية  حول  عر�صا  خليفة  �صندوق  يف  امل�صاريع  وتطوير 
�صندوق خليفة وطرق تفعيل الع�صوية فيها م�صددا على اأن ال�صندوق لن 
اإن  وق��ال اجل�صمي  البوابة.  امل�صجلني يف  لالأع�صاء غري  اأي خدمات  يقدم 
منها  ينطلق  من�صة  لتكون  خليفة  �صندوق  بوابة  اإط��الق  اأع��اد  ال�صندوق 
املحلية  االأ���ص��واق  نحو  ال�صندوق  مظلة  حتت  املن�صوية  امل�صاريع  اأ�صحاب 
ومتكينهم من ت�صويق وترويج منتجاتهم وخدماتهم ب�صكل فاعل..اإ�صافة 
التوا�صل مع اجلهات احلكومية و�صبه احلكومية وال�صركات الوطنية  اىل 

ف�صال عن كونها ملتقى للتوا�صل فيما بني االأع�صاء.  

جمموعة جنة تطلق حمالت 
ترويجية مميزة للعائالت 

•• اأبوظبي –الفجر:

اأعلنت جمموعة جنة للفنادق واملنتجعات عن اإطالق عرو�ش مميزة لزوار 
فندق اأجنحة القرم ال�صرقي باأبوظبي ، حتت عنوان عرو�ش جنة للعائلة 
واالأ�صدقاء والتي متتد ملدة �صهر واحد ابتداء من االأول من دي�صمرب وحتى 
بداية العام القادم االأول من يناير 2014 . تركز العرو�ش على ا�صتقطاب 
الزوار من املواطنني واملقيمني يف دولة االإمارات او للذين ي�صعون اإىل دعوة 
ال��دول��ة لالحتفال بجميع  اإىل  وال��ق��دوم  م��ن اخل���ارج  العائلة واالأ���ص��دق��اء 
املنا�صبات واأعياد امليالد واحتفاالت راأ�ش ال�صنة امليالدية، وتوفر العرو�ش 
اأيام يف فندق اأجنحة القرم ال�صرقي  الفاخرة مع  حجوزات متتد خلم�صة 

دفع قيمة حجز ثالثة اأيام فقط.
ويف حني اأراد الزوار البقاء يف عدد اأقل من الليايل، ميكنهم حينها احل�صول 
على غرفتي نوم يف احدى االأجنحة الفاخرة ب�صكل جماين والبقاء فيها، 
حيث يتمكن الزوار البقاء لعدد اأكرب من الليايل يف الفندق الفاخر اأو البقاء 

مع العائلة اأو االأ�صدقاء يف غرفة واحدة لوقت اأق�صر وبنف�ش ال�صعر.
وقال ال�صيد نعمة عماد دروي�ش، الرئي�ش التنفيذي ل�مجموعة جنة للفنادق 
واملنتجعات: اإن هذه العرو�ش، املقدمة من جمموعة فنادق ومنتجعات جنة 
والتي مت االإعالن عنها موؤخراً، هي فر�صة عظيمة ل�صكان دولة االإمارات 
العربية املتحدة لق�صاء مو�صم االأعياد مع عائالتهم واأ�صدقائهم يف اأوقات 
واأجواء احتفالية ال تن�صى. ونحن ن�صعى جاهدين لتوفري كل ما هو فريد 
على  دائما  ونحن حري�صون  العامل،  اأنحاء  ل�صيوفنا من جميع  وح�صري 
قطاع  يف  رئي�صياً  �صرطا  اأ���ص��ب��ح  ال���ذي  ال�صيافة  م�صتويات  اأع��ل��ى  ت��ق��دمي 

ال�صياحة املتنامي مبدينة اأبوظبي .

حمدان بن حممد ي�شدر قرارا بتعيني عبداهلل العور مديرا تنفيذيا ملركز دبي لتطوير االقت�شاد اال�شالمي

دائرة املوارد الب�صرية حلكومة دبي:

عالوة طبيعة العمل ت�شع القطاع احلكومي يف مو�شع تناف�شي متقدم يف �شوق العمل وتعزز برامج التوطني

جمل�س تن�شيق ال�شيا�شات املالية احلكومية بالدولة يعقد اجتماعه الثالث لعام 2013 بدبي

اقت�شادية اأبوظبي تنظم ور�شة عمل ل�شركائها اال�شرتاتيجيني

•• دبي -وام:

ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  اأ���ص��در 
بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ش 
املجل�ش التنفيذي باالمارة قرارا بتعيني 
ع��ب��داهلل حم��م��د ال��ع��ور م��دي��را تنفيذيا 
ملركز دبي لتطوير االقت�صاد اال�صالمي.
اإ�صدار  اأع��ق��اب  يف  التعيني  ق���رار  ي��اأت��ي 

را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
ال��دول��ة رئي�ش  ن��ائ��ب رئ��ي�����ش  اآل م��ك��ت��وم 
الإمارة  حاكما  ب�صفته  ال����وزراء  جمل�ش 
 2013 ل�صنة   13 رق���م  ال��ق��ان��ون  دب���ي 
لتطوير  دب�����ي  م����رك����ز  اإن���������ص����اء  ب�������ص���اأن 
 42 واملر�صوم رقم  االإ�صالمي  االقت�صاد 
اإدارة  جم��ل�����ش  بت�صكيل   2013 ل�صنة 
اهلل  عبد  حممد  م��ع��ايل  برئا�صة  امل��رك��ز 

القرقاوي. وتوىل عبداهلل حممد العور 
دبي  ملركز  تنفيذي  كمدير  تعيينه  قبل 
من  عددا  االإ�صالمي  االقت�صاد  لتطوير 
التابعة  امل��ن��ا���ص��ب يف ع���دد م��ن اجل��ه��ات 
كرئي�ش  العور  فقد عمل  دب��ي.  حلكومة 
تنفيذي ل�صلطة مركز دبي املايل العاملي 
 2012 ع���ام  2009 وح��ت��ى  ع���ام  م��ن��ذ 
مديرها  م��ن�����ص��ب  ذل�����ك  ق���ب���ل  و����ص���غ���ل 

الفرتة  العور يف تلك  التنفيذي. وتوىل 
اال�صرتاتيجية  وتنفيذ  ت��ط��وي��ر  مهمة 
اأن�صطة  على  واالإ���ص��راف  للمركز  العامة 
ت��ط��وي��ر االأع���م���ال ف��ي��ه��ا ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 
للعمل يف  املالية  ال�صركات  ك��ربى  ج��ذب 
لل�صركات  املنا�صبة  البيئة  وتهيئة  املركز 
العاملة فيه. بداأ العور حياته املهنية يف 
فريق  للمبيعات يف  كمدير   2001 عام 

دب���ي للمعرفة  مل��دي��ن��ة  امل��وؤ���ص�����ش  ال��ع��م��ل 
وم��دي��ن��ة دب���ي ل��الإن��رتن��ت و���ص��غ��ل العور 
بور�صة  اإدارة  جمل�ش  يف  ع�صوية  �صابقا 
دبي. يحمل عبد اهلل حممد العور درجة 
بكالوريو�ش العلوم يف اإدارة االأعمال من 
كولورادو  ب��ول��در  يف  ك���ول���ورادو  ج��ام��ع��ة 
االأمريكية وهو خريج  املتحدة  الواليات 
برنامج حممد بن را�صد الإعداد القادة. 

•• دبي-وام: 

اأكدت دائرة املوارد الب�صرية حلكومة دبي 
طبيعة  ع��الوة  ل�صرف  االإ���ص��ت��ع��دادات  اأن 
اكتملت  دب����ي  ح��ك��وم��ة  مل��وظ��ف��ي  ال��ع��م��ل 
تنفيذا لقرار املجل�ش التنفيذي رقم 15 
عالوة  منح  تنظيم  ب�صاأن   2013 ل�صنة 
ط��ب��ي��ع��ة ع���م���ل مل���وظ���ف���ي ح���ك���وم���ة دب����ي. 
قرار  �صدور  منذ  اأن��ه  الدائرة  واأو�صحت 
ت�صافرت  التنفيذي  املجل�ش  رئي�ش  �صمو 
ج���ه���ود امل��ع��ن��ي��ني ب����دوائ����ر ح��ك��وم��ة دبي 
لو�صع القرار مو�صع التنفيذ حيث ت�صكل 
دائرة  من  م�صرتك  حكومي  عمل  فريق 
امل�����وارد ال��ب�����ص��ري��ة حل��ك��وم��ة دب���ي ودائ����رة 
املالية وعكف الفريق على مراجعة قوائم 

الدوائر  ق��ب��ل  امل��ق��رتح��ة م��ن  ال��وظ��ائ��ف 
احلكومية واأنهى اأعماله باإعتماد القوائم 
للعالوة  امل�صتحقة  للوظائف  النهائية 
وظيفيا  م�صمى   1968 ت�صمنت  والتي 
34 دائ�����رة ح��ك��وم��ي��ة وي�����ص��ت��ف��ي��د من  يف 
و821 موظفا  األ��ف��ا   12 ال��ع��الوة  ه��ذه 
وموظفة ميثلون ما ن�صبته 32 يف املائة 
الدوائر  ه��ذه  ع��دد موظفي  اإجمايل  من 
21 جم��م��وع��ة وظيفية.  ع��ل��ى  م��وزع��ني 
املجل�ش  ق�����رار  اأن  اإىل  االإ�����ص����ارة  جت����در 
املدنية  الوظائف  التنفيذي يقت�صر على 
قانون  الأح���ك���ام  اخل��ا���ص��ع��ة  ال����دوائ����ر  يف 
رقم  دب��ي  الب�صرية حلكومة  امل��وارد  اإدارة 
ويف  وت��ع��دي��الت��ه.   2006 ل�����ص��ن��ة   27
النهائية  القوائم  توزيع  مت  ال�صياق  هذا 

ل���ل���وظ���ائ���ف امل�����ص��ت��ح��ق��ة ع���ل���ى ال����دوائ����ر 
احل���ك���وم���ي���ة مت���ه���ي���دا ل�������ص���رف ال���ع���الوة 
�صمن رات��ب �صهر دي�صمرب اجل��اري. ويف 
املديرة  ع��دي  ب��ن  حممد  الأم���ل  ت�صريح 
حلكومة  الب�صرية  امل��وارد  لدائرة  العامة 
دبي اأ�صادت باالإهتمام الكبري الذي يوليه 
�صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد 
املجل�ش  رئي�ش  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل 
احلكومية  الب�صرية  للموارد  التنفيذي 
ل��ل��دع��م الكبري  ت��ق��دي��ره��ا  م��ع��رب��ة ع���ن 
القطاع  الب�صرية يف  امل���وارد  ال��ذي جت��ده 
احل��ك��وم��ي م��ن ���ص��م��وه. واأ����ص���ارت اإىل اأن 
العمل  طبيعة  ع��الوة  منح  ق��رار  تطبيق 
ي�����ص��اه��م ب�صورة  دب����ي  مل��وظ��ف��ي ح��ك��وم��ة 
التناف�صي  ال���و����ص���ع  حت�����ص��ني  يف  ك���ب���رية 

للدوائر احلكومية يف �صوق العمل ويعزز 
املواهب  اإ���ص��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  م���ن 
عن  واأعربت  بها.  واالإحتفاظ  والكفاءات 
االإيجابي للعالوة على  بالتاأثري  تفاوؤلها 
خ��ط��ط وب���رام���ج ال��ت��وط��ني يف ال���دوائ���ر 
عالوة  منح  اأن  اإىل  م�صرية  احلكومية.. 
الوظائف  ف��ئ��ات  لبع�ش  ال��ع��م��ل  طبيعة 
ممار�صات  م��ن  ومم��ار���ص��ة  تطبيقا  ميثل 
املوارد الب�صرية املتعارف عليها وال ميكن 
و�صفه بزيادة رواتب املوظفني. ونفت بن 
عدي اأي دوافع اإقت�صادية ل�صرف عالوة 
اإقت�صادية  ت���اأث���ريات  اأو  ال��ع��م��ل  طبيعة 
حمتملة لهذه العالوة حيث اأن اإ�صتحقاق 
وظيفية  جمموعات  يف  اإنح�صر  العالوة 
حم�����ددة. واأك������دت ح��ر���ش دائ�����رة امل����وارد 

للتن�صيق  وال��ت��ط��ورات  امل�صتجدات  اأه���م 
املايل على م�صتوى الدولة.

الثالث  االج���ت���م���اع  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف 
ل��ل��م��ج��ل�����ش ق����ال ���ص��ع��ادة ي��ون�����ش حاجي 
ورئي�ش  امل��ال��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل  اخل�����وري 
املالية  ال�������ص���ي���ا����ص���ات  ت��ن�����ص��ي��ق  جم��ل�����ش 
احل���ك���وم���ي���ة ���ص��ع��ي��ن��ا م����ن خ������الل ه���ذه 
اللقاءات اإىل متابعة مهام عمل املجل�ش 
املالية  وال��ت��ق��اري��ر  ال��ب��ي��ان��ات  جت��اه جمع 
احل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���دول���ة اإىل 

تناف�صية  ع��ل��ى  دب���ي  ال��ب�����ص��ري��ة حل��ك��وم��ة 
القطاع احلكومي يف �صوق العمل بالقدر 
ال�����ذي ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى اأف�����ص��ل��ي��ت��ه كجهة 
احلكومية  الدوائر  بتعاون  م�صيدة  عمل 
تطبيق  يف  ال��ب�����ص��ري��ة  امل�������وارد  واإدارات 
العمل.  ع��الوة طبيعة  منح  تنظيم  ق��رار 
منوذجا  �صكل  ال��ق��رار  تطبيق  اإن  وق��ال��ت 
لل�صراكة احلقيقية والعمل التكاملي بني 
امل�صاركة  ج�صدته  دبي  حكومة  موؤ�ص�صات 
مراحل  يف  احلكومية  ل��ل��دوائ��ر  الفاعلة 
درا�صة واإ�صدار القرار ويف تكوين الفريق 
الكبري  وال���ت���ع���اون  امل�����ص��رتك  احل��ك��وم��ي 
يف  الب�صرية  امل����وارد  اإدارات  اأب��دت��ه  ال���ذي 
و  ال��ق��رار  تطبيق  يف  احلكومية  ال��دوائ��ر 

و�صعه مو�صع التنفيذ. 

•• دبي-وام:

املالية  ال�صيا�صات  تن�صيق  جمل�ش  عقد 
اجتماعه  م���وؤخ���را  ب��ال��دول��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
املالية  وزارة  2013 مبقر  لعام  الثالث 
البيانات  ع��ل��ى  ل���الإط���الع  وذل����ك  ب��دب��ي 
امل��ال��ي��ة ل��ل��دول��ة ل��ل��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن عام 
جمع  يف  م���ه���ام���ه  وم���ت���اب���ع���ة   2013
البيانات املالية على م�صتوى الدولة مبا 
وامل�صاريع  ال�صيا�صات  اإعداد  اآليات  يدعم 
وم�����ص��روع��ات امل��وازن��ات واأوج���ه ال�صرف 

احلكومي على م�صتوى الدولة.
اخلوري  يون�ش  �صعادة  االجتماع  تراأ�ش 
وكيل وزارة املالية ورئي�ش جمل�ش تن�صيق 
مب�صاركة  احلكومية  املالية  ال�صيا�صات 
الوكيل  ال��ي��ت��ي��م  را����ص���د  ���ص��ع��ي��د  ����ص���ع���ادة 
امل�����ص��اع��د ل��ق��ط��اع امل������وارد وامل��ي��زان��ي��ة يف 
وزارة املالية نائب رئي�ش جمل�ش تن�صيق 
وح�صور  احلكومية  امل��ال��ي��ة  ال�صيا�صات 
�صعادة �صالح حممد  االإع�����ص��اء  ك��ل م��ن 
احل�صابات  ع��ام  مدير  نائب  الو�صوا�صي 
اإبراهيم  ول���ي���د  ����ص���ع���ادة  و  احل��ك��وم��ي��ة 
ال�صايغ مدير عام دائرة املالية املركزية 

حمد  حممد  �صعادة  و  ال�صارقة  حكومة 
مالية  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال�صحي 
دبي و �صعادة وليد خليل الها�صمي مدير 
�صعادة علي  و  مالية عجمان  دائ��رة  ع��ام 
م�صطفى حممد مدير عام دائرة مالية 
الفجرية و �صعادة �صامي �صقر مدير عام 
دائرة مالية را�ش اخليمة و�صعادة خليفة 
الفهيم مدير ا�صتثمار مب�صرف االمارات 
حممد  الدكتور  اإىل  باالإ�صافة  املركزي 
اق��ت�����ص��ادي رئي�صي  ال��ب�����ص��ري  ال��زي��ت��وين 
املركزي وعبري علي  مب�صرف االم��ارات 
العبدويل مدير ادارة تن�صيق ال�صيا�صات 

املالية يف وزارة املالية.
وت�صمن االجتماع الثالث ملجل�ش تن�صيق 
ال�����ص��ي��ا���ص��ات امل��ال��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة تقدمي 
عر�ش عن البيانات املالية للدولة للربع 
مع  ومقارنتها   2013 عام  من  الثالث 
2012 وعر�ش  ل��ع��ام  امل��ال��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات 
الوظيفي  ال��ت�����ص��ن��ي��ف  ح����ول  ت��ع��ري��ف��ي 
على  املوحد  التقرير  اإع��داد  يف  واأهميته 
م�صتوى الدولة فوائده والو�صع الراهن 
له مع عر�ش التوزيع الوظيفي للنفقات 
ا�صتعرا�ش  اإىل  باالإ�صافة   2012 لعام 

جانب اإعداد ال�صيا�صات املالية احلكومية 
االإيرادات  بتنمية  اخلا�صة  وال�صيا�صات 
هذه  تتيح  كما  ال�صريبية..  وال�صيا�صات 
اأحدث  على  االإط���الع  اإمكانية  اللقاءات 
االن��ظ��م��ة وامل�����ص��ت��ج��دات امل��ع��ت��م��دة حاليا 
والتي ت�صهم يف تعزيز مكانة و�صمعة دولة 
االإمارات يف املحافل االإقليمية والدولية 
. وت��ن��اول امل�����ص��ارك��ون يف االج��ت��م��اع اأهم 
دولة  يف  وامل�صرفية  النقدية  التطورات 
االإم�����ارات وال��ت��ي اأ���ص��ارت اإىل ارت��ف��اع يف 
ودائ����ع ال��ع��م��الء ل���دى امل�����ص��ارف بن�صبة 
الت�صعة  االأ���ص��ه��ر  خ���الل  ب��امل��ائ��ة   8.8
اأ�صبحت  حيث   2013 ع��ام  من  االأوىل 
يف  امل�صرفية  القرو�ش  تتجاوز  ال��ودائ��ع 
مبقدار   2013 �صبتمرب  �صهر  ن��ه��اي��ة 

درهم. مليار   91.7
�صهدت  ق��د  امل�صرفية  ال��ق��رو���ش  وك��ان��ت 
للفرتة  ب��امل��ائ��ة   7.2 ب��ن�����ص��ب��ة  ارت���ف���اع���ا 
ن��ف�����ص��ه��ا االأم�������ر ال������ذي ي��ع��ك�����ش ب�����دوره 
االنتعا�ش االقت�صادي وال�صيولة املتوفرة 

لدى البنوك يف الدولة.
تقدمي  م�صروع  اأي�صا  االجتماع  وبحث 
املالية  ال�صيا�صات  لتن�صيق  الفني  الدعم 

على م�صتوى الدولة مع �صندوق النقد 
القادمة  للفرتة  ال��دويل  النقد  ال��دويل 
لزيارات  م��واع��ي��د  حت��دي��د  �صيتم  ح��ي��ث 
بعثة ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل ل��ك��ل من 
الدوائر  يف  واملخت�صني  املجل�ش  اأع�صاء 
امل��ال��ي��ة يف ح��ك��وم��ات االإم�����ارات م��ن اأجل 
تطوير جودة البيانات املالية و مراجعة 
�صيا�صة االإنفاق بني احلكومة االحتادية 
بالذكر  ج��دي��ر  االإم��������ارات.  وح���ك���وم���ات 
املالية  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  تن�صيق  جم��ل�����ش  اأن 
التابعة  املجال�ش  اأح���د  يعد  احلكومية 
من  ع�صويته  وت��ت��ك��ون  ال����وزراء  ملجل�ش 
وزارة املالية وممثلني عن الدوائر املالية 
باالإمارات  املحلية  احلكومات  يف  املحلية 

وممثل عن امل�صرف املركزي.
وتكمن مهمة املجل�ش اال�صا�صية يف جمع 
البيانات املالية على م�صتوى الدولة مبا 
وامل�صاريع  ال�صيا�صات  اإعداد  اآليات  يدعم 
وم�����ص��روع��ات امل��وازن��ات واأوج���ه ال�صرف 
ويعترب  الدولة  م�صتوى  على  احلكومي 
على  املعلومات  تبادل  �صيا�صات  حت�صني 
م�صاريعه  اأه����م  اأح����د  ال���دول���ة  م�����ص��ت��وى 

امل�صتقبلية.

املجتمع  يف  وال�������ص���رائ���ح  ال���ف���ئ���ات  مل��خ��ت��ل��ف 
اأبوظبي  يف  العاملة  ال�صركات  اأبرزها  ومن 
وامل�صتهدفون  امل���ح���ل���ي���ون  وامل�������ص���ت���ث���م���رون 
والدولة  االإم�����ارة  احل��ك��وم��ي��ة يف  واجل���ه���ات 
واأخ������ريا امل���واط���ن���ون وامل��ق��ي��م��ون . وذك����رت 
تنبني  اجل��دي��دة  ال��دائ��رة  ا�صرتاتيجية  اأن 
والتحفيز  التخطيط  اأه���داف  حتقيق  على 
وال���ق���ط���اع���ات وذلك  امل���ج���االت  يف خم��ت��ل��ف 
القطاعات  وت���ط���وي���ر  ت��ع��ري��ف  خ����الل  م���ن 
ملناطق  امل����ت����وازن  وال���ت���ط���وي���ر  امل�����ص��ت��ه��دف��ة 
االإمارة الثالث وتخطيط تكاملية املحتوى 
التوعية  ت��خ��ط��ي��ط  واأخ������ريا  االق���ت�������ص���ادي 
جميعا  تعد  وال��ت��ي  االقت�صادية  وامل�����ص��ارك��ة 
اأهدافا اإ�صرتاتيجية تتوافق ومهام واأهداف 
حددها  ال���ت���ي  اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  ال�����دائ�����رة 
ب�صاأن   2009 ل��ل��ع��ام    2 رق�����م   ال���ق���ان���ون 
اإمارة  يف  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  اإن�صاء 
اجلانب  وحتديث  تطوير  وخا�صة  اأبوظبي 
ال��ت�����ص��ري��ع��ي ل��ل��ق��ط��اع��ات االق���ت�������ص���ادي���ة يف 
االإم��ارة . ولفتت يف هذا ال�صدد اإىل اأن من 
اأه��داف اال�صرتاتيجية يف هذا ال�صياق  اأب��رز 
من  والقانونية  االقت�صادية  البيئة  اإث���راء 
البيئة  تنمية  حم��اور  على  الرتكيز  خ��الل 
الت�صريعية وتطوير بنية االقت�صاد التحتية 
واإثراء املحتوى املعريف واملهاري واالبتكاري 
القت�صاد  الهيكلية  البنية  مواءمة  وكذلك 
االإمارة . واأو�صحت مديرة اإدارة التخطيط 
اأن  ب��ال��دائ��رة  االأداء  واإدارة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي 
االأوفر  ن�صيبها  نالت  قد  احلوكمة  م�صالة 
يف ا�صرتاتيجية الدائرة امل�صتقبلية لل�صنوات 
التكامل  تعزيز  خ��الل  م��ن  املقبلة  اخلم�ش 
احلكومي البيئي واإثراء احلوار مع القطاع 
القرار  م��ت��خ��ذي  ف���ئ���ات  اخل���ا����ش ومت���ك���ني 
االق��ت�����ص��ادي . وق��ال��ت اإن���ه ل�����ص��م��ان تنفيذ 
ه���ذه اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة وف���ق م��ا ه��و خمطط 

اإدارة  دورة  بتعزيز  الدائرة  اهتمت  فقد  لها 
ر�صم  ع��رب  اال���ص��رتات��ي��ج��ي  االأداء  وت��ق��اري��ر 
خ���ارط���ة حم��ك��م��ة حت����دد اأب�����رز االجت���اه���ات 
التي تقودنا اإىل حتقيق اأهدافنا امل�صتقبلية 
يف  ال��دائ��رة  دور  تعزيز  يف  امل�صي  وب��ال��ت��ايل 
خالل  لالإمارة  االقت�صادية  االأجندة  قيادة 
ال�صنوات املقبلة . واأعربت احلو�صني يف ختام 
كلمتها عن �صكرها وتقديرها للم�صاركني يف 
الور�صة من ممثلي اجلهات احلكومية على 
م�صاركتهم روؤية الدائرة امل�صتقبلية يف تعزيز 
اأدائها ودورها املحوري يف بناء اإقت�صاد معريف 
الإمارة اأبوظبي االأمر الذي يتطلب ت�صافر 
اجلهود وتوحيد االأهداف والتكامل معا يف 
اأن تعزز من  تبني املبادرات التي من �صاأنها 
موقع االإمارة والدولة ب�صكل عام التناف�صي 
. واأكدت  على امل�صتويني االقليمي والدويل 
من  ياأتي  الور�صة  لهذه  ال��دائ��رة  تنظيم  اأن 
منطلق اميانها املطلق باأن حتقيق االأهداف 
اإمنا يتحقق  اأبوظبي  اال�صرتاتيجية الإمارة 

من خالل تعا�صد وم�صاركة كافة االأطراف 
املعنية مبا يحقق تطلعات وتوجهات القيادة 
الر�صيدة الإمارة اأبوظبي . واطلع امل�صاركون 
تنفيذ  م��راح��ل  ع��ن  عر�ش  على  الور�صة  يف 
اخلطة اال�صرتاتيجية للدائرة التي تهدف 
ال��ب��ن��اء وحتقيق  يف  امل�����ص��اه��م��ة  ت��و���ص��ي��ع  اإىل 
لالإمارة  امل�����ص��ت��دام��ة  االق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية 
وتعميق االلتزام الت�صاركي يف حتقيقها من 
اإ�صرتاتيجية  حوكمة  منظومة  بناء  خ��الل 
م�صتوى  امل�صوؤولية على  الت�صاركية يف  تعزز 
�صوء  يف  وذل��ك  واالآث���ار  والنتائج  العمليات 
منها  تنطلق  ال��ت��ي  اجل��وه��ري��ة  ال��ت��غ��ي��ريات 
ال��دائ��رة خ��الل امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم خا�صة مع 
الدور املنوط بها يف اإعادة الهيكلة اجلديدة 
وا�صتعر�ش   . ق���ري���ب���ا  ���ص��ت�����ص��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
اأدوار الفرق الثالث املعنية بتنفيذ  العر�ش 
اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة وه�����ي ال���ق���ي���ادة وامل���ح���ور 
بني  الرتابط  منهجية  مو�صحا  والتطوير 
واخلارطة  وال��روؤي��ة  اال�صرتاتيجية  حتقيق 

ال���دائ���رة وحتقيق  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة وم���ه���ام 
امل�صتهدف  واالأث������ر  االق��ت�����ص��ادي  ال��ت��ح��ول 
قيادة  ال��دائ��رة يف  ور�صالة  روؤي��ة  مبا يج�صد 
حتقيق  نحو  لالإمارة  االقت�صادية  االأجندة 
اقت�صاد  وال��ت��ن��وع واال���ص��ت��دام��ة يف  ال��ت��وازن 
االقت�صاد  يف  االإم��ارة  تناف�صية  يعزز  معريف 
العاملي وي�صمن الرخاء ل�صكان االإمارة . وركز 
املعرفة  اقت�صاد  اأهمية حمور  على  العر�ش 
من  للدائرة  امل�صتقبلية  اال�صرتاتيجية  يف 
خالل خلق بيئة اأعمال قادرة على املناف�صة 
متنام  معريف  اقت�صاد  وبناء  وعامليا  اإقليميا 
العر�ش  وتناول  االإنتاجية.  وعايل  ومتنوع 
دور اال�صرتاتيجية يف التخطيط والتطوير 
والتحفيز للفئات امل�صتهدفة ملا من �صاأنه اأن 
يحقق جملة من االأهداف من اأبرزها اإيجاد 
منظومة متكاملة لتعزيز التطور امل�صطرد 
للقطاعات االقت�صادية امل�صتهدفة باعتبارها 
حمرك التنمية امل�صتدامة وتفعيل العنا�صر 
حتى  التنمية  م�صرية  لتوجيه  االقت�صادية 

تكون متوازنة ومتكاملة يف خمتلف مناطق 
التنمية  عنا�صر  وتوجيه  وتعريف  االإم���ارة 
ومرتابطة  م�صتدامة  لتكون  االقت�صادية 
عمق  وت��ع��زي��ز  ومناطقيا  قطاعيا  وف��اع��ل��ة 
وا�صتدامة االقت�صاد من خالل ن�صر الوعي 
وت��و���ص��ي��ع ق��اع��دة امل�����ص��ارك��ة امل��ب��ا���ص��رة وغري 
اأهمية  العر�ش كذلك على  . وركز  املبا�صرة 
البيئة  اإث���راء  يف  ال��دائ��رة  ا�صرتاتيجية  دور 
االقت�صادية والقانونية من خالل الرتكيز 
على حتقيق عدد من االأه��داف بهذا ال�صاأن 
الت�صريعي  ال��ه��ي��ك��ل  ت��ط��وي��ر  اأه���م���ه���ا  م���ن 
يعزز  مب��ا  االقت�صادية  للمنظومة  احل��اك��م 
ال�صركات  وتناف�صية  االإم����ارة  ج��اذب��ي��ة  م��ن 
العاملة فيها وحتديد وتعريف االحتياجات 
للتنمية  ال�����الزم�����ة  وامل����ه����اري����ة  امل���ع���رف���ي���ة 
امل�����ص��ت��ه��دف��ة وال���ت���اأك���د م���ن ت��واف��ره��ا ب�صكل 
لتمكني  املنا�صبة  العنا�صر  واإيجاد  منهجي 
تنمية  ملنظومة  ر�صيدة  موؤ�ص�صية  ممار�صات 
ت�صمنته  ما  اأو�صح  كما   . اإت�صادية متوازنة 
احلوكمة  متكني  مناأهداف  اال�صرتاتيجية 
الوعي  اإي��ج��اد  ع��رب  امل�����ص��اق��ات  على خمتلف 
التنمية  اأول��وي��ات  حول  احلكومي  املوؤ�ص�صي 
اأجندة  اإي��ج��اد  االق��ت�����ص��ادي��ة مب��ا ميكن م��ن 
وبناء  متكاملة  اإق��ت�����ص��ادي��ة  حكومية  ع��م��ل 
قاعدة م�صرتكة مع القطاع اخلا�ش لتعزيز 
التنمية  ملتطلبات  واال���ص��ت��ج��اب��ة  ال��ت��وا���ص��ل 
االقت�صادي  ال��ق��رار  متخذي  ق��درة  وتعزيز 
تزويدهم  خ���الل  م��ن  ال��ف��ئ��ات  م��ن خمتلف 
بالوقت  وال�����ص��ام��ل��ة  ال��دق��ي��ق��ة  ب��امل��ع��ل��وم��ة 
الور�صة  خ��ت��ام  يف  ومت   . املنا�صبني  وال�صكل 
اال�صرتاتيجيني  ال���دائ���رة  ���ص��رك��اء  ت��ك��رمي 
حيث قام �صعادة حممد عمر عبداهلل وكيل 
ممثلي  بت�صليم  احلو�صني  ون���ورة  ال��دائ��رة 
وتقدير  �صكر  ���ص��ه��ادات  احلكومية  اجل��ه��ات 

على م�صاركتهم. 

•• اأبوظبي-وام: 

ن��ظ��م��ت دائ�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة اأب���وظ���ب���ي ام�����ش يف فندق 
التنمية  دائ��رة  اإ�صرتاتيجية  بعنوان  ..ور���ص��ة عمل  االحت��اد  اأب���راج 
عمر  حم��م��د  ���ص��ع��ادة  ب��ح�����ص��ور   2018  2014- االق��ت�����ص��ادي��ة 
ع��ب��داهلل وك��ي��ل ال��دائ��رة. كما ���ص��ارك يف ال��ور���ص��ة اأك���ر م��ن 100  
�صخ�ش من ممثلي عدد من اجلهات احلكومية املحلية يف اأبوظبي 
مديرة  احلو�صني  ن��ورة  وقالت  الدولة.  م�صتوى  على  واالحتادية 
اإدارة التخطيط اال�صرتاتيجي واإدارة االأداء يف الدائرة..اإن الور�صة 
تعني با�صتعرا�ش توجهات وحمددات ا�صرتاتيجية دائرة التنمية 
االقت�صادية اخلم�صية 2014 2018- وذلك انطالقا من اإميان 
الدائرة باأن حتقيق اأهدافها ومرتكزاتها يكمن يف تعزيز وتطوير 
 . العالقة  ذات  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  اال�صرتاتيجية  ال�صراكة 
واأ�صارت يف كلمة افتتحت بها الور�صة اإىل اإن اإ�صرتاتيجية الدائرة 
ال��ق��ادم��ة وال��ت��ي دائ��م��ا م��ا تنبني على ت��وج��ه��ات وحم����ددات روؤية 

االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  وتعني   2030 االقت�صادية  اأبوظبي 
على  تنفيذها  يف  تعتمد  اأه��داف��ه��ا  وحتقيق  بقيادتها  ب��اأب��وظ��ب��ي 
اإقت�صاد املعرفة  خم�ش مراحل وهي مراجعة دور الدائرة يف بناء 
اال�صرتاتيجية  وب��ن��اء  االأول���وي���ة  ذات  ال��ق��ي��م��ة  م��ن��اط��ق  وحت��دي��د 
االإدارات  م�صتوى  اإىل  اال�صرتاتيجية  و�صل�صلة  حماورها  وتعريف 
واأ�صافت   . اال�صرتاتيجية  احلوكمة  منظومة  ا�صتكمال  واأخ���ريا 
اجلهود  توحيد  هو  الور�صة  ه��ذه  تنظيم  من  االأ�صمى  الهدف  اأن 
امل�صرتكة وبناء القدرات الالزمة نحو التكامل امل�صرتك يف حتقيق 
اأن  على  الدائرة  حتر�ش  حيث  لالإمارة  اال�صرتاتيجية  االأه��داف 
تقدم �صورة وا�صحة عن ا�صرتاتيجيتها لل�صنوات اخلم�ش القادمة 
من خالل تبيان هيكلية تنفيذ م�صروع اال�صرتاتيجية ومنهجية 
على  الرتكيز  مع  عملها  وجمال  للخطة  اال�صرتاتيجي  الرتابط 
حمور املعرفة باعتباره الهدف االأهم يف حتقيق روؤية االإمارة للعام 
2030 . ونوهت احلو�صني باأن اخلطة اال�صرتاتيجية اخلم�صية 
الدائرة  ت��ق��دمي خ��دم��ات  اأه���داف  ع��ن تو�صيح  ل��ل��دائ��رة مل تغفل 
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 الوطني لالإح�شاء ُيكّرم �شركاءه من املوردين ذوي االأداء املتميز

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  وك���ه���رب���اء  م��ي��اه  ه��ي��ئ��ة  وق��ع��ت 
مع  ا�صرتاتيجية  �صراكة  اتفاقية  ام�ش 
املقرر  من  والتي  للمياه،  العاملية  القمة 
من  الفرتة  خ��الل  فعالياتها  جت��ري  اأن 
2014 املقبل يف  22 يناير  20 وحتى 
العا�صمة اأبوظبي، �صمن اأ�صبوع اأبوظبي 
�صركة  ت�صت�صيفهما  والذي  لال�صتدامة، 
يف   ، م�صدر  امل��ت��ج��ددة  للطاقة  اأب��وظ��ب��ي 
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ش اأدنيك 
اأكر  القمة  ت�صتقطب  اأن  املتوقع  من   .
من 5000 م�صارك، ونحو 200 �صركة 
املهم  ل��ل��دور  ونتيجة  دول����ة.   20 مت��ث��ل 
الذي تقوم به القمة يف مناق�صة خمتلف 
التحديات  مب��واج��ه��ة  الكفيلة  احل��ل��ول 
فقد مت  العاملي  املياه  تواجه قطاع  التي 
امل�صاحة املخ�ص�صة للقمة وبن�صبة  زيادة 
ال�صابقة  ال��ق��م��ة  م�����ص��اح��ة  ع��ن   25%
اإىل  الرامية  اجلهود  و�صمن   .2013
جمل�ش  دول  يف  امل���ي���اه  ق���ط���اع  ت��ط��وي��ر 
ا�صت�صافت  ف��ق��د  اخل��ل��ي��ج��ي  ال���ت���ع���اون 
اأب��وظ��ب��ي من�صة  ه��ي��ئ��ة م��ي��اه وك��ه��رب��اء 
وبال�صكل  ال���دول  ه��ذه  يف  امل��ي��اه  مل�صغلي 
الذي �صي�صهم يف تعزيز جماالت التعاون 
واخلربات  االأف��ك��ار  وتبادل  بينهم،  فيما 
والتقنيات اخلا�صة بقطاع املياه، ال�صيما 
حجم  اأن  اإىل  ت�����ص��ري  ال���ت���وق���ع���ات  واأن 
ا�صتثمارات هذه الدول يف م�صاريع املياه 
 2022 ال��ع��ام  بحلول  تنفيذها  امل��زم��ع 
دوالر  م��ل��ي��ار   300 ن��ح��و  اإىل  ���ص��ت�����ص��ل 

اأمريكي.
ال�صراكة،  اتفاقية  توقيع  على  وتعليقاً 
النعيمي،  ���ص��ي��ف  ع���ب���داهلل  ���ص��ع��ادة  ق����ال 
اأبوظبي،  مدير عام هيئة مياه وكهرباء 
اإن اهتمام الهيئة بالقمة العاملية للمياه 
ي��ن��ب��ع م���ن ال�����دور ال��ك��ب��ري ال����ذي تلعبه 

ال���ق���م���ة ل��ي�����ش ف���ق���ط يف ب���ح���ث وت���ن���اول 
مبواجهة  ال��ك��ف��ي��ل��ة  احل���ل���ول  خم��ت��ل��ف 
قطاع  تواجه  التي  وامل�صاكل  التحديات 
بل  امل�صتويات،  كافة  وعلى  العاملي  املياه 
اأي�����ص��اً ويف زي���ادة ال��وع��ي ل��دى مواطني 
ب�صاأن  فيها  وامل��ق��ي��م��ني  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة 
اإدارة املياه واحلفاظ على م�صادر املوارد 
يلبي  ال��ذي  وبال�صكل  وحمايتها  املائية 
والتطور  ال�صكانية  ال��زي��ادة  احتياجات 
ال�����ص��ن��اع��ي واالق���ت�������ص���ادي وال����زراع����ي 

املت�صارع يف امارة ابوظبي. 
وكهرباء  م��ي��اه  هيئة  ع���ام  م��دي��ر  ول��ف��ت 
ت��ق��وم بها  ال��ت��ي  اإىل اجل���ه���ود  اأب��وظ��ب��ي 
ب�صرورة  ال��ت��وع��ي��ة  ���ص��ب��ي��ل  يف  ال��ه��ي��ئ��ة 
ال��رت���ص��ي��د يف ا���ص��ت��خ��دام امل���ي���اه، وذل���ك 
التقنيات  تطبيق  يف  التو�صع  خ��الل  من 
ال�صيا�صات  ودع����م  وت��ط��وي��ر  اجل���دي���دة، 
املتعلقة بذلك، كما قامت باإدارة انتاجها 
بكل كفاءة يف �صبيل االرتقاء باإدارة موارد 

االإمارة املائية. وحول دور وم�صاركة هيئة 
مياه وكهرباء اأبوظبي يف القمة العاملية 
على  النعيمي  اأك��د  فقد   2014 للمياه 
الفاعلة  امل�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى  الهيئة  ح��ر���ش 
القمة،  اأعمال وفعاليات وور���ش عمل  يف 
واأهدافها  دوره��ا  يج�صد  الذي  وبال�صكل 
�صتعر�ش  الهيئة  اأن  م�صيفاً  ور�صالتها، 
ج��م��ل��ة م����ن امل�������ص���اري���ع ال���ت���ي ت�����ص��ب يف 
وكيفية  امل��ي��اه  ا�صتخدام  تر�صيد  جم��ال 
واأ�صار  امل���ائ���ي���ة.  امل������وارد  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
اأبوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  عام  مدير 
مثالية  م��ن�����ص��ة  ت��ع��ت��رب  ال��ق��م��ة  اأن  اإىل 
االنفتاح  خاللها  م��ن  ت�صتطيع  للهيئة 
على املزيد من ال�صركاء واالط��الع على 
الذي  وبال�صكل  وم�صاريعهم  اأف��ك��اره��م 
يعزز من دور الهيئة يف خدمة عمالئها.  
عام  فرنزيان، مدير  اآرا  اأك��د  من جانبه 
للمعار�ش  ري���د  ل�صركة  االإم�����ارات  ف���رع 
التحديات  اأن  ع��ل��ى  االأو����ص���ط،  ال�����ص��رق 

ال���ع���امل���ي���ة ال���ت���ي ت����واج����ه ق���ط���اع امل���ي���اه، 
وعلى  اجل��ه��ود  خمتلف  تكاتف  تتطلب 
وذلك  واخل��ا���ش،  احل��ك��وم��ي  امل�صتويني 
اأم��ام اخلرباء  اإت��اح��ة الفر�صة  اأج��ل  من 
من  ال�صيا�صات  ورا�صمي  واملتخ�ص�صني 
احللول  واإيجاد  والتحاور  االلتقاء  اأجل 
اأجل  م��ن  للتطبيق  وال��ق��اب��ل��ة  ال��واق��ع��ي��ة 
مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها، 
ومبا ي�صهم يف حتقيق التنمية امل�صتدامة 

ال�صيما يف هذا القطاع.
ولفت فرنزيان، اإىل اأن اجلهود التي نقوم 
بها واخلا�صة بتنظيم الفعاليات العاملية 
تاأتي  التحديات  تلك  مثل  تتناول  التي 
الكبرية  اجل��ه��ود  وتعزيز  دع��م  �صياق  يف 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  بها  تقوم  التي 
الفعالة  امل�صاهمة  اإىل  والرامية  املتحدة 
يف مناق�صة ومواجهة التحديات العاملية 
والتنمية  الب�صرية  التنمية  تهدد  التي 
العامل،  م��ن��اط��ق  خمتلف  يف  امل�����ص��ت��دام��ة 

مياه  لهيئة  وتقديره  �صكره  عن  معرباً 
وك��ه��رب��اء اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى ال��دع��م الكبري 
العاملية  للقمة  تقدمه  ال���ذي  وامل�صتمر 

للمياه.
 ،2014 للمياه  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  مت��ث��ل 
عاملية  ، من�صة  ت�صت�صيفها م�صدر  التي 
وممثلي  ال������دول  روؤ�����ص����اء  ال���ص��ت��ق��ط��اب 
ال�صيا�صات  و�صناع  احلكومية  املنظمات 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  م���ن  وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
واال�صت�صاريني  االأعمال  وقادة  واخلا�ش 
وخرباء املياه،  للنقا�ش والتحاور وتبادل 
االأف��ك��ار وال���روؤى ح��ول تطوير حمافظ 
يف  امل��ي��اه  ق��ط��اع  يف  وم�صتدامة  متنوعة 
اخلليجي  التعاون  جمل�ش  دول  منطقة 

ومناطق اأخرى.
القمة  من  االفتتاحية  ال��دورة  اأن  يذكر 
يناير  �صهر  يف  اأق��ي��م��ت  للمياه  ال��ع��امل��ي��ة 
2013، با�صت�صافة م�صدر ، وبال�صراكة 
حيث  اأبوظبي،  وكهرباء  مياه  هيئة  مع 
 75 م��ن  م�����ص��ارك   4،700 ا�صتقطبت 
ال���ع���امل، واأ���ص��ه��م��ت ب�صكل  دول�����ة ح����ول 
ق�صايا  ملجابهة  ال��ه��ادف  احل��وار  بناء يف 
امل��ي��اه ال��ع��امل��ي��ة، م��ث��ل ���ص��ح امل����وارد املائية 
النمو  وق�����ص��اي��ا  ال��ع��رب��ي��ة،  ال���ب���ل���دان  يف 
امل�����ص��ت��دام��ة وال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة يف 
حتديات  وم�صتقبل  ال��ق��اح��ل��ة،  امل��ن��اط��ق 
وف���رة امل��ي��اه، وال��ت��ع��اون ب��ني ال���دول عرب 
تطبيق م��ب��ادئ احل��وك��م��ة وال��رب��ط بني 

قطاعي املياه والطاقة.
ري��د خ��الل فعاليات هذه  اأط��ل��ق��ت  وق��د 
القمة وبال�صراكة مع هيئة مياه وكهرباء 
اأب���وظ���ب���ي م�����ص��اب��ق��ة م���ع���ر����ش االأف����ك����ار 
ت�صجيع  اإىل  ���ص��ع��ت  ال���ت���ي   ، اخل�������ص���راء 
على  والتناف�ش  االب��ت��ك��ار  على  ال�صباب 
والكفيلة  املمكنة  احللول  اأف�صل  تقدمي 
مبواجهة التحديات التي تواجه ق�صايا 

املياه على امل�صتويني املحلي والعاملي.

•• اأبوظبي-الفجر:

ك����ّرم امل���رك���ز ال��وط��ن��ي ل��الإح�����ص��اء 30 
مورداً، تقديراً الأدائهم املتميز، وتعاونهم 
للمركز،  ال��الزم��ة  اخل��دم��ات  تقدمي  يف 
وفق موا�صفات ذات جودة عالية حتقق 
احتياجات  ت�صمنتها  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
 ،2013-2011 الفرتة  خالل  املركز 
حتت  تنظيمه  مت  ح��ف��ل  اأول  يف  وذل����ك 
ع��ن��وان ت��ك��رمي م���وردي امل��رك��ز الوطني 
لالإح�صاء ، والذي اأقيم موؤخرا يف  مقر 

املركز الرئي�صي باأبوظبي. 
وج���اء اخ��ت��ي��ار امل��وردي��ن م��ن ب��ني 250 
كل  اأداء  بتقييم  اخ��ت��ي��اره��م  مت  م�����ورداً 
م��������ورد، ع���ل���ى اأ�����ص����ا�����ش جم���م���وع���ة من 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، منها  امل���ع���اي���ري وامل��ق��اي��ي�����ش 
الت�صليم،  والدقة يف  وااللتزام،  اجل��ودة، 
وتطوير  وحت�������ص���ني  واالع�����ت�����م�����ادي�����ة، 

اخلدمات املقدمة للمركز.
وياأتي حفل التكرمي يف اإطار �صعي املركز 
نحو التح�صني واالرتقاء الدائم يف اإدارة 
اأف�صل  وف����ق  ال�������ص���رك���اء،  م���ع  ال���ع���الق���ة 

اجلهات  لدى  واملعتمدة  املتبعة  املعايري 
ال��دول��ة، وموا�صلة تعزيز  االحت��ادي��ة يف 
جودة اخلدمة التي يتلقاها املركز، هذا 
ومت احلفل بح�صور املدراء التنفيذيني 

وعدد من املدراء واخلرباء يف املركز .
وب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق����ال ����ص���ع���ادة ماجد 
التنفيذي  امل��دي��ر   – ع��ل��ي   اآل  �صلطان 
تكرمي  ح��ف��ل  اإن   - ال��ف��ن��ي��ة  ل���ل�������ص���وؤون 
املتميز   االأداء  ذوي  م��ن  امل��رك��ز  م���وردي 
ي���اأت���ي ح��ر���ص��اً م���ن امل���رك���ز ع��ل��ى تكرمي 
املتميزين،   امل�����وردي�����ن  م����ن  ����ص���رك���ائ���ه 
باأعلى  ومت�صكهم  اللتزامهم  وت��ق��دي��راً 
اإىل  ، م�صرياً  اجل��ودة واخلدمة  معايري 
اأنه ال�صتمرار ح�صول املركز على خدمة 
ع��ال��ي��ة اجل����ودة، ف��اإن��ه م��ن االأه��م��ي��ة اأن 
يكون �صركاوؤه اأي�صاً متوافقني مع روؤية 
امل��رك��ز وقيمه اجل��وه��ري��ة، م��وؤك��داً على 
اأهمية تعزيز العالقات مع املوردين من 
ت�صكل  م��ب��ادرات مماثلة  اإط���الق  خ��الل 
حافزاً للموردين على املزيد من العطاء 

وتعزيز �صراكاتهم مع املركز.
اأج��ن��دة احلفل ع��دد من  ه��ذا وت�صمنت 

ال��ف��ق��رات، اأه��م��ه��ا ت��ق��دمي ع��ر���ش حول 
م�صروع  الإط�����الق  امل���رك���ز  ا����ص���ت���ع���دادات 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ذك��ي��ة يف االإح�������ص���اءات 
الر�صمية، اإ�صافًة اإىل اطالع املوردين على 
اأهداف ومبادرات اخلطة اال�صرتاتيجية 
مت  ك���م���ا   .2016-2014 ل��ل��م��رك��ز 

االأفكار  اأه��م  لعر�ش  النقا�ش  ب��اب  فتح 
واملقرتحات واملتطلبات، التي من �صاأنها 
تعزيز التعاون بني املركز و�صركائه من 
ب�����ص��ك��ٍل ع����ام، و���ص��ب��ل االرتقاء  امل���وردي���ن 
املقدمة  اخلدمات  جم��ال  يف  والتطوير 

من املوردين ب�صكل خا�ش.

و يف ختام احلفل، قام �صعادة االأ�صتاذ  – 
عبد القادر بني ها�صم – املدير التنفيذي 
للقطاعات االإح�صائية -و �صعادة ماجد 
لل�صوؤون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  -امل���دي���ر  ���ص��ل��ط��ان 
كل  املتميزين  املوردين  -بتكرمي  الفنية 

منهم ح�صب متيزه يف جماله.

ق�شر االإمارات يفوز بجائزتني من 
جوائز ال�شفر العاملية لعام 2013

 •• اأبو ظبي-الفجر:

ال�صياحة  عامل  على جائزتني مرموقتني يف  االإم���ارات  ق�صر  فندق  ح�صل 
2013 ، وت�صلم اجلائزتني ال�صيد هولغر  من جوائز ال�صفر العاملية لعام 
�صروت مدير عام فندق ق�صر االإمارات جنبا اإىل جنب مع اثنني من اأع�صاء 
االدارة وذلك يف حفل اقيم يف الدوحة- قطر موؤخرا .  وح�صل فندق ق�صر 
االمارات على جائزة اأف�صل �صاطئ منتجع يف العامل' وجائزة 'اأف�صل جناح 

ال�صفر  ج���وائ���ز  م���ن  ال���ع���امل  م��ل��ك��ي يف 
ق�صر  وك���ان   .2013 ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي��ة 
االم������ارات اب����رز امل�����ص��ارك��ني  يف حفل 
الع�صاء الكبري الذي اقيم يف الدوحة 
 20 ال����  ال�صنوية  ب��ال��ذك��رى  م��وؤخ��را 
جلوائز ال�صفر العاملية  وح�صره قادة 
املنطقة  وال�صفر يف  ال�صياحة  �صناعة 
ال�صيد �صروت عن  واأع���رب   . وال��ع��امل 
�صعادته بهذه اجلوائز املميزة قائاًل: 
نحن �صعداء جدا لتلقي جائزتني من 
التي تعد  العاملية  ال�صفر  اأحد جوائز 
تهم  والتي  ال�صياحة  او�صكار  مبثابة 
اي�صا �صناعة ال�صياحة حول العامل .

 واأ����ص���اف ق���ائ���ال  اإن����ه اإجن�����از عظيم 
، ون�صعر  االم��ارات بوجه عام  التي حققها فريق ق�صر  ي�صاف لالجنازات 
باالرتياح الأننا نرى وندرك اأن جهودنا ت�صري يف الطريق ال�صحيح ونح�صد 
على  املقايي�ش  وبكل  توؤكد  التي  و  املرموقة  وال�صمعة  القيمة  اجل��وائ��زذات 
فاز  وق��د  املميزة.   واخل��دم��ات  ال�صيافة  ع��امل  يف  املعايري  باأعلى  اهتمامنا 
فندق ق�صر االإم��ارات بالعديد من اجلوائز املرموقة منذ افتتاحه يف عام 
العامل  يف  واجتماعات  موؤمترات  قاعة  اأف�صل  جائزة   وابرزها   ،2005
العام  العاملية  ال�صفر  جوائز  من  العامل  يف  رئا�صي  جناح  'اأف�صل  وجائزة   ،

املا�صي.

غرفة دبي تبحث تعزيز التعاون والتن�شيق 
االقت�شادي مع دول جنوب و�شرق اأفريقيا

•• دبي-وام:

العا�صمة  يف  م�صتديرة  نقا�ش  م��ائ��دة  دب��ي  و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  نظمت 
االأثيوبية اأدي�ش اأبابا موؤخرا حول تعزيز التعاون التجاري واالقت�صادي بني 
دبي ودول جنوب و�صرق اأفريقيا بح�صور اأع�صاء ال�صلك الدبلوما�صي الأكر 
من 24 دولة اأفريقية و�صعادة الدكتور يو�صف عي�صى ح�صن ال�صابري �صفري 
احلا�صرين  وعي  زي��ادة  اإىل  اللقاء  يهدف  اأثيوبيا.  جمهورية  لدى  الدولة 
بخدمات املكتب التمثيلي لغرفة دبي يف اأدي�ش اأبابا وبحث �صبل تن�صيق اجلهود 
امل�صرتكة لال�صتفادة من الفر�ش اال�صتثمارية املتاحة بني اجلانبني اإ�صافة 
اإىل تعريف احلا�صرين مببادرات غرفة دبي التي ت�صتهدف جمتمع االأعمال 
 2014 لالأعمال  االأف��ري��ق��ي  العاملي  املنتدى  وخا�صة  ال�صمراء  ال��ق��ارة  يف 
اإدارة  مدير  الها�صمي  ح�صن  وع��ر���ش  املقبل.  ال��ع��ام  دب��ي  يف  �صينظم  ال��ذي 
وتطورات  م�صتجدات  احلا�صرين  اأم��ام  دبي  غرفة  يف  اخلارجية  العالقات 
بيئة االأعمال يف دبي م�صتعر�صا فر�ش االأعمال امل�صرتكة وموؤ�صرات النمو 
االقت�صادي يف دبي والعالقات التجارية املتميزة التي تربط بني جتار دبي 
النفطية مع  دب��ي غري  ان جت��ارة  اإىل  الها�صمي  واأ���ص��ار  االأفريقية.  وال��ق��ارة 
700 باملائة خالل العقد االأخري لت�صل  القارة االأفريقية منت باأكر من 
اإىل  دبي حتولت  اإن  الها�صمي  وق��ال  اأمريكي.  دوالر  25 مليار  ح��وايل  اإىل 
االقت�صادية  العاملية  ال�صاحة  على  الالعبني  اأب��رز  يجمع  اقت�صادي  مركز 
ت�صريعية متكاملة وفر�ش  ببنية حتتية متطورة ومنظومة  لتمتعها  نظرا 
ا�صتثمارية �صاملة وتنوع ثقايف وا�صع يف بيئة االأعمال جتعل من دبي بوابة 
ملمار�صة  العاملية  لل�صركات  بوابة  دبي متثل  اأن  واأو�صح  املنطقة.  اأ�صواق  اإىل 
االأعمال مع القارة االأفريقية وبوابة لل�صركات االأفريقية ملمار�صة االأعمال 
معر�ش  ا�صت�صافة  ب�صرف  دبي  فوز  اأن  اإىل  ولفت  العامل.  اأ�صواق  �صائر  مع 
انعكا�صات  املنطقة و�صيكون له  2020 �صينعك�ش منوا وتطورا على  اك�صبو 
اللقاء  ان هذا  بالذكر  واأفريقيا. جدير  االأعمال يف دبي  بيئة  اإيجابية على 
التمثيلي  افتتاح مكتبها  الذي تنظمه غرفة دبي بعد  الثاين من نوعه  هو 
والتعريف  الثنائي  التعاون  العام احلايل وذلك بهدف تعزيز  اأثيوبيا يف  يف 

مبزايا اال�صتثمار يف دبي.

موانئ دبي العاملية تفوز
 بـجائزة التميز يف التقارير املالية 

•• اأبوظبي-وام: 

فازت موانئ دبي العاملية بجائزة التميز يف التقارير املالية خالل حفل توزيع 
اأقيم يف فندق  الذي  االأو�صط  ال�صرق  املحا�صبة والتمويل يف  التميز يف  جوائز 
ريتز كارلتون اأبوظبي .. حتت رعاية معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
وزير الثقافة وال�صباب وتنمية املجتمع . ت�صلم اجلائزة نيابة عن موانئ دبي 
العاملية �صعيد �صاه�صافاراين نائب الرئي�ش االأول واملراقب املايل للمجموعة. 
ينظم جوائز التميز يف املحا�صبة والتمويل بال�صرق االأو�صط معهد املحا�صبني 
املهنية يف  للع�صوية  رائ��دة  اإجنلرتا وويلز وهو موؤ�ص�صة عاملية  القانونيني يف 
القانونيني حول  املحا�صبني  األفا من   140 والتمويل ت�صم حوايل  املحا�صبة 
يف  املوؤ�ص�صات  باأف�صل  لالحتفاء   2011 ال��ع��ام  يف  اجل��وائ��ز  واأطلقت  ال��ع��امل 
املدير  نارايان  واأع��رب يوفراج  االأو�صط.  ال�صرق  والتمويل يف  املحا�صبة  جمال 
التنفيذي املايل ملوانئ دبي العاملية يف ت�صريح له بهذه املنا�صبة عن �صعادتهم 
بفوز االإدارة املالية يف موانئ دبي العاملية بتقدير معهد املحا�صبني القانونيني 
يف اإجنلرتا وويلز الذي يعد مرجعا مميزا يف قطاع املال واملحا�صبة .. م�صيفا 
اأن موانئ دبي العاملية وك�صركة مدرجة يف ال�صوق املالية توا�صل تركيزها على 
حتقيق اأعلى املعايري لتزويد امل�صاهمني لديها بتقارير مالية نوعية. وقال اإن 
املجموعة يعمل لديها موظفني جمتهدين من ذوي اخلربة يف القطاع املايل 
ممن يدعمون جهودها املتوا�صلة للتميز..معتربا اأن هذا التقدير ي�صكل تاأكيدا 
اإ�صافيا على االإلتزام بحماية م�صالح ال�صركة وامل�صاهمني يف اآن واحد. يذكر 
اأن جائزة التميز يف التقارير املالية متنح للموؤ�ص�صات التي تظهر يف تقاريرها 
املدى  ال�صركة على  توجه  بيانا �صريحا عن  التالية  النقاط  املالية جمموعة 
البعيد مدعوما بذكر االأولويات اال�صرتاتيجية على املدى املنظور واالإجراءات 
وا�صحا  الأه��داف حم��ددة وحتليال  وا�صح  ا�صتخدام  اإىل حتقيقها مع  امل��وؤدي��ة 

للمخاطر االأ�صا�صية التي تواجهها ال�صركة لتحقيق اأهدافها اال�صرتاتيجية .

وزير االقت�شاد يبحث تعزيز التعاون التجاري واال�شتثماري مع والية غرب اأ�شرتاليا
•• اأبوظبي-وام:

بحث معايل �صلطان بن �صعيد املن�صوري 
ام�ش  ا�صتقباله  خالل  االقت�صاد  وزي��ر 
اأ�صرتاليا  وف��دا رفيعا من والي��ة غ��رب 
���ص��م ���ص��ع��ادة روب دي��الي��ن م��دي��ر عام 
الوالية  ح��ك��وم��ة  يف  ال����زراع����ة  وزارة 
التجاري  امل��ف��و���ش  ���ص��ف��ارة  ك���اج  ب��ني  و 
يف  واإفريقيا  االأو�صط  ال�صرق  ملنطقتي 
املكتب التمثيلي حلكومة الوالية بدبي 
ال��ع��الق��ات امل��ت��م��ي��زة ب��ني اجل��ان��ب��ني يف 
�صتى املجاالت و�صبل تعزيزها خا�صة يف 

جمال التجارة واال�صتثمار.
�صعادة  ال��ذي ح�صره  اللقاء  ومت خالل 
ال�صحي  العزيز  عبد  بن  اأحمد  حممد 
وكيل وزارة االقت�صاد ا�صتعرا�ش نتائج 
املن�صوري على  ملعايل  االأخ��رية  الزيارة 
راأ����ش وف��د دول��ة االإم����ارات اإىل الوالية 
اإ�صافة  فيها  امل�����ص��وؤول��ني  ك��ب��ار  ول��ق��ائ��ه 
وامكانيات  ف���ر����ش  يف  ال��ت��ب��اح��ث  اإىل 
تعزيز التعاون يف املجاالت كافة خا�صة 
والتجاري  االق��ت�����ص��ادي  ال�صعيد  على 
قطاعي  وب����االأخ���������ش  واال����ص���ت���ث���م���اري 
وجرى  الغذائية.  وال�صناعات  الزراعة 
ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل م��ق��رتح معايل 
وزي����ر االإق��ت�����ص��اد ال����ذي ق��دم��ه خالل 

زيارته االأخرية للوالية بت�صكيل فريق 
تطوير  خطوات  ملتابعة  م�صرتك  عمل 
امل�صرتكة  ال���ق���رارات  وتنفيذ  ال��ت��ع��اون 
وف��ق��ا الج��ن��دة عمل وا���ص��ح��ة وحمددة 

زمنيا.
باال�صتثمارات  املن�صوري  معايل  واأ�صاد 
االأ����ص���رتال���ي���ة يف االإم�������ارات داع���ي���ا اإىل 
ت���ع���زي���زه���ا وزي����ادت����ه����ا يف ظ����ل وج����ود 
اال�صتثمارية  ال���ف���ر����ش  م���ن  ال���ع���دي���د 
االقت�صادية  ال���ق���ط���اع���ات  يف  امل���م���ي���زة 
البنى  قطاع  اأبرزها  من  التي  املختلفة 

معاليه  ون����وه  واالإن�������ص���اءات.  التحتية 
ب��ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م ب���ني ال��ب��ل��دي��ن على 
و�صيا�صة  امل������دين  ال�����ط�����ريان  ���ص��ع��ي��د 
بال�صراكة  م�صيدا  امل��ف��ت��وح��ة  االأج�����واء 
الناقالت  جتمع  ال��ت��ي  االإ�صرتاتيجية 
وت�صيري  واالأ����ص���رتال���ي���ة  االإم����ارات����ي����ة 

رحالت يومية اإىل الدولتني.
عمليات  ت��ع��زي��ز  يف  م�����ص��اه��م��ت��ه��ا  واأك�����د 
ومتتني  اجل��������وي  وال�������ص���ح���ن  ال���ن���ق���ل 
العالقات االقت�صادية امل�صرتكة وتدفق 
الراغبني  االأعمال  ورجال  امل�صتثمرين 

االقت�صادية  البيئة  م��ن  اال�صتفادة  يف 
امل�صافات  وتقريب  العالية  اجل��ودة  ذات 
وت��ع��زي��ز اأوا���ص��ر ال�����ص��داق��ة ب��ني �صعبي 
البلدين. ودعا معايل املن�صوري خالل 
زمني  ج������دول  و����ص���ع  اإىل  االج���ت���م���اع 
بالعالقات  ل��الرت��ق��اء  ع��م��ل  وب��رن��ام��ج 
ال�صراكة  وتعزيز  الثنائية  االقت�صادية 
ب���ني اجل���ان���ب���ني وحت���دي���د ال���ف���ر����ش يف 
يف  والتجارية  االقت�صادية  القطاعات 
االإم��ارات ووالية غرب ا�صرتاليا والتي 
االعمال  ورج���ال  للم�صتثمرين  ميكن 

وال�صركات من كال البلدين اال�صتثمار 
حمور  ت�صكل  ال��ت��ي  ت��ل��ك  خ��ا���ص��ة  فيها 
اهتمام االم��ارات مثل القطاع الزراعي 
باالمن  املرتبطة  الغذائية  وال�صناعات 
ال��غ��ذائ��ي ال��ت��ي ت��ول��ي��ه ال���دول���ة اأهمية 
الزائر  الوفد  اأ�صاد  جانبه  من  خا�صة. 
ب��ال�����ص��راك��ة االق��ت�����ص��ادي��ة امل��ه��م��ة التي 
داعيا   .. واأ���ص��رتال��ي��ا  االإم������ارات  جت��م��ع 
يواكب  مب���ا  وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا  ت��ع��زي��زه��ا  اإىل 
االإم���ك���ان���ات وال����ق����درات ال��ك��ب��رية التي 
ال��ب��ل��دي��ن. وت��ع��د االإم����ارات  ب��ه��ا  يتمتع 
غرب  ل��والي��ة  مهما  اإق��ت�����ص��ادي��ا  �صريكا 
التبادل  ق��ي��م��ة  اأن  ���ص��ي��م��ا  ا����ص���رتال���ي���ا 
التجاري ال�صنوي بني االإمارات ووالية 
2.3مليار  اإىل  ارتفعت  اأ�صرتاليا  غرب 
اأي ما   2010 العام  اأمريكي يف  دوالر 
التبادل  اإجمايل  اأكر من ن�صف  ميثل 
واأ�صرتاليا  االإم�������ارات  ب���ني  ال���ت���ج���اري 
ارتفاع �صادرات والية  ب�صكل عام و مع 
اأ���ص��رتال��ي��ا اإىل االإم����ارات مبعدل  غ��رب 
امل���ائ���ة وارت���ف���اع  25 يف  ي��ب��ل��غ  ���ص��ن��وي 
49 يف  واردات��ه��ا م��ن االإم����ارات بن�صبة 
املا�صية  االخ�����رية  ال�����ص��ن��وات  يف  امل���ائ���ة 
اأ���ص��رتال��ي��ا حمطة  غ���رب  تعترب والي���ة 
الثنائية  التجارية  العالقات  يف  مهمة 

بني دولة االإمارات واأ�صرتاليا. 

 بارامونت للفنادق واملنتجعات بدبي تعني ديفيد كري نائبا لرئي�س اخلدمات الفنية  
•• دبي-الفجر:

ملجموعة  االأو���ص��ط  ال�صرق  مكتب  اأعلن 
بارامونت  العاملية  للفنادق واملنتجعات، 
والذي يتخذ من دبي مقرا له، عن تعني 
اخلدمات  لرئي�ش  كنائب  ك��ري،   ديفيد 
الرئي�ش  وق�����ال   . ب��امل��ج��م��وع��ة  ال��ف��ن��ي��ة 
التنفيذي ملكتب بارامونت  توما�ش فان 
فليت حول هذا التعني، روؤيتنا ملجموعة 
تتحقق  واملنتجعات  للفنادق  بارامونت 
ب�����ص��م��ان خ��دم��ة ال م��ث��ي��ل ل��ه��ا جلميع 

ال�صيوف . واأ�صاف: يعك�ش تعيني ديفيد 
كري اإلتزامنا احلقيقي جللب اخلدمات 
التقنية باأعلى امل�صتويات، وبناء املنتجعات 
احلقيق  االأ�صلوب  تعك�ش  التي  الفاخرة 
بارامونت حول  تقدمه جمموعة  الذي 
العامل . ومن جهته اأعرب ال�صيد ديفيد 
كري عن �صعادته وفخره باالن�صمام اإىل 
اأنه  ي�صرين  ق��ائ��اًل:  العاملية،  املجموعة 
اإىل  لالن�صمام  واختياري  تر�صيحي  مت 
يف  املتواجد  بارامونت  جمموعة  فريق 
لتطوير  جهدي  ق�صارى  و�صاأبذل  دبي، 

وت���ق���دمي ك���ل م���ا ه���و م��ن��ا���ص��ب وجديد 
لل�صيافة يف منتجعات بارامونت .

مي��ت��ل��ك ك���ري اأك����ر م���ن 15 ع��ام��ا من 
الفنية  اخل����دم����ات  جم����ال  يف  اخل�����ربة 
خمتلفة  اأق�������ص���ام  يف  ال��ع��م��ل��ي��ات  واإدارة 
ال�صرق  منطقة  يف  لل�صيافة  منا�صبة 
االأو�����ص����ط، واأ�����ص����رف ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
قيا�ش  و  حتديد  مثل  اإقليميا  امل�صاريع 
التجارية،  ال��ع��الم��ات  معايري  م�صغلي 
خمتلفة،  ه��ن��د���ص��ي��ة  ت�����ص��ام��ي��م  واإدارة 
املعلومات،  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اإدارة  ك��ذل��ك 

ويذكر اأن اأهم العمليات التي قام بها يف 
املنطقة كانت يف فندق كراون بالزا يا�ش 
و�صتايربيدج، و�صنرتو روتانا ورادي�صون 
وبارك اإن واأرجان روتانا . ح�صل ال�صيد 
العلوم  ب��ك��ال��وري��و���ش  ع��ل��ى درج����ة  ك���ري 
جامعة  م��ن  واالإل��ك��رتون��ي��ة  الكهربائية 
املهنية يف  امل���وؤه���الت  م��ع  وات  ه��ريي��وت 
  .  CEng ، MIEE ، CIBSE
وعلى مر ال�صنني ، قال اأنه عمل بجهد 
للقيام بعالقات قوية يف جميع اجلوانب 

التي مت�ش قطاع ال�صيافة والتنمية.

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
           اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1011  /2012 جت جز - م ت- ب - اأظ

اجلن�صية:  ذ.م.م  واالملينيوم  احلديدية  لالن�صاءات  الن�صر  �صركة  مدعي/   
ال بريك واخرون اجلن�صية: االمارات  نا�صر عمر  االمارات    مدعي عليه: 
اعالنه/ املطلوب  درهم   62.400 بقيمة  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع 
االمارات   اجلن�صية:  منكو(   ( العامة  للمقاوالت  الكورية  العربية  املوؤ�ص�صة 
عنوانه:بالن�صر )بورود تقرير اخلربة( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/12/22 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/11/26  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
         اعادة  عال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2982 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ حممد روبيل ابو الكالم اجلن�صية: بنغالدي�ش  مدعي عليه: موؤ�ص�صة 
كاجوتيا للمقاوالت العامة اجلن�صية: االمارات   مو�صوع الدعوى: م�صتحقات 
اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  كاجوتيا  موؤ�ص�صة  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
االمارات عنوانه:بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 2013/12/17  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3120 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

ال�صام  فرات  عليه:  مدعي  �صوريا   اجلن�صية:  الهويدي  جمعة  فايز  مدعي/   
م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  االمارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت 
االمارات      اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  ال�صام  فرات  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
عنوانه:بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/12/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة 
الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 2013/12/9  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
        اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2852 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ ارمان ح�صني مري احمد اجلن�صية: بنغالدي�ش  مدعي عليه: عزبة 
نور العمال احلدادة والنجارة امل�صلحة والطابوق اجلن�صية: االمارات  مو�صوع 
احلدادة  العمال  نور  اعالنه/عزبة  املطلوب  عمالية  م�صتحقات  الدعوى: 
ان  حيث  عنوانه:بالن�صر  االمارات  اجلن�صية:  والطابوق  امل�صلحة  والنجارة 
املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/12/23 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 
امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة  �صباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �صدر بتاريخ 2013/12/9  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2690 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  بنغالدي�ش  مدعي  اجلن�صية:  عبدالر�صيد  الرحمن  مدعي/ مفي�ش   
موؤ�ص�صة املركزية للديكور اجلن�صية: االمارات مو�صوع الدعوى: م�صتحقات 
االمارات  اجلن�صية:  للديكور  املركزية  موؤ�ص�صة  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
عنوانه:بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/23 املوافق  االثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور 
االبتدائية - الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 
بتاريخ  �صدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل 

  2013/12/9
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
        اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2602 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�ش   اجلن�صية:  قادر  ف�صل  مانيك  حممد  مدعي/   
مو�صوع  االمارات   اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  ال�صبعة  البحر  موؤ�ص�صة 
ال�صبعة  البحر  موؤ�ص�صة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�صتحقات  الدعوى: 
اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�صر  االمارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت 
 2013/12/23 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام 
الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد بن زايد- مزيد 
مول  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �صدر بتاريخ 15 /2013/12  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1776 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

�صوبرمان  عليه:  مدعي  بنغالدي�ش    اجلن�صية:  مياه  علي  فتاح  اخرت  مدعي/   
للمقاوالت العامة اجلن�صية: االمارات   مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية املطلوب 
اعالنه/ �صوبرمان للمقاوالت العامة اجلن�صية: االمارات  عنوانه:بالن�صر) باحلكم 
التمهيدي( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء 
املوافق 2013/12/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 
�صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 

  2013/12/12
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2012/562    عقاري كلي              
اىل املحكوم عليه /1- �صركة �صاليا ذ.م.م جمهول حمل االقامة   نعلنكم بان 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2013/3/31 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
على  بالت�صديق  �صامبيك  فان  انتونيو�ش جوهان�ش  ادريانو�ش  ل�صالح/  اعاله 
حكم املحكم ال�صادر يف الدعوى التحكيمية رقم 283 ل�صنة 2010 من مركز دبي 
املدعى  والزمت  به  بتاريخ  2012/1/29 على نحو ما ق�صى  ال��دويل  للتحكيم 
املحاماة. حكما مبثابة  اتعاب  مقابل  درهم  والف  وامل�صروفات  بالر�صوم  عليها 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
اآل  هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الدعاوي العقارية                                               

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/737  جتاري جزئي                         
جمهول  �����ش.ذ.م.م   الكهروميكانيكية  لالعمال  -ايلمك  عليه/1  املدعى  اىل 
����ش.ذ.م.م وميثله: ح�صني  واخوانه  ا�صغر  املدعي /علي  ان  االقامة مبا  حمل 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اق��ام عليك  البناي   قد  علي ح�صن علي 
املدعى عليها مببلغ )85.632 درهم( والفائدة القانونية 12٪ من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها 
 ch1. A.1 جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2014/1/7 ال�صاعة 8:30 �ش  بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
ق�شم الق�شايا التجارية                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/553  عقاري كلي                           
ان  االقامة مبا  ذ.م.م    جمهول حمل  العقارية  املدعى عليه/1 -ميمون  اىل 
املدعي /يو�صف ا�صماعيل يو�صف جان وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�صني    قد 
يف  املحكمني  حكم  على  بال�صتديق  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام 
املدعى عليه مببلغ )787.836 درهم(  وال��زام  التحكيمية  2011/174  الدعوى 
ومبلغ ) 70.905.24 درهم( والفائدة بواقع 9٪ والزام املدعى عليها بالر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 2014/1/19 
من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1. A.1 بالقاعة  ���ش    9:30 ال�صاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. 
ق�شم الق�شايا التجارية                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
  اعادة   اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/773  جتاري جزئي                             
اىل املدعى عليه/1 -فريناندو تولينتينو ا�صمانا  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /بنك ام القيوين الوطني �ش م ع وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�صني    
قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره 
 ٪2.49 وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره���م(   33091.23(
الثالثاء  يوم  لها جل�صة  وح��ددت   . التام  ال�صداد  وحتى  اال�صتحقاق  تاريخ  من 
املوافق 2013/12/24 ال�صاعة 8:30 �ش  بالقاعة ch2.D.19 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. )وامرت بتق�صري ميعاد احل�صور ال�صبوع(. 
ق�شم الق�شايا التجارية                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
  اعادة   اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/888  مدين جزئي                             
االقامة  حمل  جمهول  م�صلم     �صالمة  ابراهيم  -ايهاب  عليه/1  املدعى  اىل 
مبا ان املدعي /�صركة التامني العربية املحدودة م ل فرع دبي وميثله: �صمري 
حليم كنعان  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليه 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   28000( وق��دره  مببلغ 
الثالثاء  ي��وم  لها جل�صة  وح��ددت  ال��ت��ام.    ال�صداد  2011/9/14 وحتى  9٪ من 
املوافق 2013/12/31 ال�صاعة 8:30 �ش  بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
ق�شم الق�شايا املدنية                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/327  ا�شتئناف مدين  
االقامة  حم��ل  جم��ه��ول  ب��وري��ك  -اليك�ش   1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
عبداهلل  �صمرية  وميثله:  �صكايوف  اليك�صاندر   / امل�صتاأنف  ان  مبا 
رقم  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�صتاأنف  قد  قرقا�ش  علي 
جل�صه  لها  وح���ددت   2013/4/15 بتاريخ  كلي  م��دين    2011/759
بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2013/12/30 املوافق  االثنني  يوم 
ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/776  ا�شتئناف جتاري  
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1 -علي احمد �صاكت جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�صتاأنف / �صاهني للتجارة العاملية �ش.ذ.م.م وميثله: ابراهيم 
حممد احمد حممد القا�صم    قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر 
بالدعوى رقم 2012/561 جتاري كلي بتاريخ 2013/5/20 وحددت 
ال�صاعة 10.00 �صباحا  لها جل�صه يوم الثالثاء املوافق 2014/1/7 
ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 بالقاعة 

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

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2011/108  ا�شتئناف جتاري  
حمل  جمهول  ذ.م.م  تكنولوجيز  ترند  -�صركة  امل��دخ��ل/1  اخل�صم  اىل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل�����ص��ت��اأن��ف / ف����اروق حم��م��ود حم��م��د حم��م��ود ارجمند 
وميثله: حبيب حممد �صريف عبداهلل املال  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم 
 2011/10/9 بتاريخ  كلي  جت��اري   2010/1385 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ص��ادر 
وحددت لها جل�صه يوم االحد املوافق 2014/1/12 ال�صاعة 10.00 �صباحا 
وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا   ch2.D.19 بالقاعة

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

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف
العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/1430  ا�شتئناف جتاري  

ذ.م.م  جم��ه��ول حمل  دوب��رتي��د  -���ص��رك��ة  ���ص��ده  /1  امل�صتاأنف  اىل 
جناحى      عبدالرحيم  عقيل  ا�صماعيل   / امل�صتاأنف  ان  مبا  االقامة 
 2012/1259 رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�صتاأنف  قد 
املوافق  االح�����د  ي����وم  ج��ل�����ص��ه  ل��ه��ا  وح�����ددت   2013/8/18 ب��ت��اري��خ 
وعليه   ch2.D.19 2014/1/12 ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة
يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري 

حماكمتكم غيابيا   
رئي�س الق�شم                             

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف
العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/666  ا�شتئناف عقاري  

االم(  ال�صركة  تنميات(  تنميات ) جمموعة  -�صركة   1/ امل�صتاأنف �صدهم   اىل 
 -3  ) تنميات  ملجموعة  تابعة   ( ال��ع��ق��اري  والتطوير  لال�صتثمار  تنميات   -2
�صركة تنميات جلوبال للتطوير العقاري ���ش.ذ.م.م )تابعة ملجموعة تنميات (   
جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف / �صينمار عبداهلل ال�صيد  قد ا�صتاأنف 
القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2012/185 عقاري كلي  بتاريخ 2013/8/1 
ال�صاعة 10.00 �صباحا  املوافق 2013/12/26  وحددت لها جل�صه يوم اخلمي�ش 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch1.C.11 بالقاعة 

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

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/992 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيد/

ورثة/حمد عبيد خلفان دلوان العليلي اجلن�صية: االم��ارات   وطلب الت�صديق 
على التوقيع يف حمرر يت�صمن :تنازل يف اال�صم التجاري )اون الين للديكور(  
امللف )43670(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�صة من دائرة 
وامل�صجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان ال�صيد:�صامل حمد عبيد خلفان 
دلوان العليلي اجلن�صية: االم��ارات    ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
انق�صاء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�����ص��اأن  ذوي  على  بالت�صديق  �صيقوم  بعجمان 

ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/216 ك.ع.ح

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيد/
جالل  وال�صيد/  االم���ارات  اجلن�صية:  املندو�ش  عبا�ش  عبداهلل  ا�صماعيل  م��رمي 
يت�صمن  حم��رر  على   الت�صديق  وطلب  اليمن  اجلن�صية:  ال��غ��زايل  قايد  احمد 
التجاري )نا�صيونال ليموزين/ذ.م.م  :ف�صخ عقد �صراكة وت�صفية يف اال�صم 
(  واملرخ�صة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )63203( 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  بعجمان   وال�صناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�صجل 
الكاتب العدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق على ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية                                     

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
           اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1011  /2012 جت جز - م ت- ب - اأظ

اجلن�صية:  ذ.م.م  واالملينيوم  احلديدية  لالن�صاءات  الن�صر  �صركة  مدعي/   
ال بريك واخرون اجلن�صية: االمارات  نا�صر عمر  االمارات    مدعي عليه: 
اعالنه/ املطلوب  درهم   62.400 بقيمة  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع 

االمارات   اجلن�صية:  منكو(   ( العامة  للمقاوالت  الكورية  العربية  املوؤ�ص�صة 
عنوانه:بالن�صر )بورود تقرير اخلربة( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/12/22 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/11/26  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
          اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1536  /2013 جت كل - م ت- ب - اأظ

املتخ�ش�شة: املقاوالت والنزعات االن�شائية
ل�صاحبها حممد بطي حممد علي  ابوظبي  ردي مك�ش -فرع  بيتون  مدعي/ موؤ�ص�صة يوين   
موؤ�ص�صة  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�صية:  الناطور  حممد  �صالح  عادل  ميثلها  الرميثي 
االمارات   اجلن�صية:  �صعالن  احمد  عبدالعزيز  نبيل  ل�صاحبها  الهند�صية  للخدمات  فورموال 
مو�صوع الدعوى: مطالبة مالية 101260 درهم  املطلوب اعالنه/موؤ�ص�صة فورموال للخدمات 
الهند�صية ل�صاحبها نبيل عبدالعزيز احمد �صعالن اجلن�صية: االمارات عنوانه:بالن�صر  حيث 
 2013/12/25 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثالثة ب� 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�صكر اآل نهيان  �صخ�صيا او بوا�صطة 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/11/26  

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
 اعالن للح�شور امام املحكمة يف اال�شتئناف رقم  1722/ 2013 -جتاري  - م ت-  �س- اأظ

امل�صتاأنف : �صعد اهلل حب اهلل عيد ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته �صريك ب�صركة احللول 
الزراعية ال�صاملة ذ.م.م اجلن�صية: ا�صرتاليا امل�صتاأنف عليه: �صركة احللول الزراعية 
واخرون  الطويل  ابراهيم  العا�صي  عماد  املدير/  ال�صريك  ميثلها  ذ.م.م  ال�صاملة 
اجلن�صية: االمارات   مو�صوع اال�صتئناف : تعديل حكم اعادة للخبري  املطلوب اعالنه/  
�صركة احللول الزراعية ال�صاملة ذ.م.م ميثلها ال�صريك املدير/ عماد العا�صي ابراهيم 
الطويل   اجلن�صية: االمارات    العنوان: بالن�صر مبا ان امل�صتاأنف قد ا�صتاأنف احلكم 
يوم  لنظره جل�صة  اأظ وحدد  م ت-ب-  كل-  رقم  2013/173 جت  الدعوى  ال�صادر يف 
امام  �صباحا   9.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  املوافق2013/12/25  االربعاء 
او  �صخ�صيا  نهيان     اآل  الكائنة- مع�صكر  ابوظبي  ا�صتئناف  الثانية حمكمة  الدائرة 
مل�صتنداتك  موقعا  بدفاعك و�صوار  التقدم مبذكرة  وكيل معتمد وميكنك  بوا�صطة 

عليها قبل موعد اجلل�صة املحددة.
                                                                            قلم اال�شتئناف التجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء(
    حمكمة ا�شتئناف ابوظبي

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
 اعالن للح�شور امام املحكمة يف اال�شتئناف رقم  1696/ 2013 -جتاري  - م ت-  �س- اأظ

�صعاع  امل�صتاأنف عليه:  للتكافل اجلن�صية: االمارات  الهالل  �صركة   : امل�صتاأنف 
 : اال�صتئناف  مو�صوع  االمارات  اجلن�صية:  املن�صوري  علي  حممد  الدهيمي 
الغاء احلكم يف مبلغ وقدره )98500 درهم(    املطلوب اعالنه/  �صعاع الدهيمي 
حممد علي املن�صوري اجلن�صية: االمارات   العنوان: بالن�صر مبا ان امل�صتاأنف قد 
ا�صتاأنف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2013/816 جت جز- م ت-ب- اأظ وحدد 
باحل�صور  مكلف  فانت  لذا   2013/12/23 املوافق  االثنني  يوم  جل�صة  لنظره 
ال�صاعة 9.30 �صباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�صتئناف ابوظبي الكائنة- 
مع�صكر اآل نهيان    �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة 

بدفاعك و�صوار مل�صتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�صة املحددة.
                                                                            قلم اال�شتئناف التجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء(
    حمكمة ا�شتئناف ابوظبي

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
         اعادة  عال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2982 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ حممد روبيل ابو الكالم اجلن�صية: بنغالدي�ش  مدعي عليه: موؤ�ص�صة 
كاجوتيا للمقاوالت العامة اجلن�صية: االمارات   مو�صوع الدعوى: م�صتحقات 
اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  كاجوتيا  موؤ�ص�صة  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
االمارات عنوانه:بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 2013/12/17  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2880 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ ابول ح�صني ليت عبدول خالق اجلن�صية: بنغالدي�ش مدعي عليه:   
الدعوى:  مو�صوع  االمارات   اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  اجلنوب  رياح 
العامة  للمقاوالت  اجلنوب  رياح  اعالنه/   املطلوب  عمالية  م�صتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�صر  االمارات  اجلن�صية: 
لنظر  موعدا   2013/12/23 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول  �صخ�صيا 
امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر 

بتاريخ 2013/12/10  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3120 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

ال�صام  فرات  عليه:  مدعي  �صوريا   اجلن�صية:  الهويدي  جمعة  فايز  مدعي/   
م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  االمارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت 
االمارات      اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  ال�صام  فرات  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
عنوانه:بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/12/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة 
الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 2013/12/9  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
        اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2852 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ ارمان ح�صني مري احمد اجلن�صية: بنغالدي�ش  مدعي عليه: عزبة 
نور العمال احلدادة والنجارة امل�صلحة والطابوق اجلن�صية: االمارات  مو�صوع 
احلدادة  العمال  نور  اعالنه/عزبة  املطلوب  عمالية  م�صتحقات  الدعوى: 
ان  حيث  عنوانه:بالن�صر  االمارات  اجلن�صية:  والطابوق  امل�صلحة  والنجارة 
املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/12/23 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 
امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة  �صباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �صدر بتاريخ 2013/12/9  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2690 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  بنغالدي�ش  مدعي  اجلن�صية:  عبدالر�صيد  الرحمن  مدعي/ مفي�ش   
موؤ�ص�صة املركزية للديكور اجلن�صية: االمارات مو�صوع الدعوى: م�صتحقات 
االمارات  اجلن�صية:  للديكور  املركزية  موؤ�ص�صة  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
عنوانه:بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/23 املوافق  االثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور 
االبتدائية - الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 
بتاريخ  �صدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل 

  2013/12/9
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
        اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2602 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�ش   اجلن�صية:  قادر  ف�صل  مانيك  حممد  مدعي/   
مو�صوع  االمارات   اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  ال�صبعة  البحر  موؤ�ص�صة 
ال�صبعة  البحر  موؤ�ص�صة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�صتحقات  الدعوى: 
اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�صر  االمارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت 
 2013/12/23 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام 
الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد بن زايد- مزيد 
مول  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �صدر بتاريخ 15 /2013/12  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1776 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

�صوبرمان  عليه:  مدعي  بنغالدي�ش    اجلن�صية:  مياه  علي  فتاح  اخرت  مدعي/   
للمقاوالت العامة اجلن�صية: االمارات   مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية املطلوب 
اعالنه/ �صوبرمان للمقاوالت العامة اجلن�صية: االمارات  عنوانه:بالن�صر) باحلكم 
التمهيدي( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء 
املوافق 2013/12/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 
�صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 

  2013/12/12
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2525 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
 : �صده  املنفذ  باك�صتان  اجلن�صية:  علي خان  �صري  دين  ناجاب  التنفيذ/  طالب 
�صركة  اعالنه:   املطلوب  االمارات   اجلن�صية:  ال�صيارات  لتاجري  فا�صت  �صركة 
طالب  ان  مبا  بالن�صر  عنوانه:  االمارات  اجلن�صية:  ال�صيارات  لتاجري  فا�صت 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/2450 
 2013/12/30 املوافق  االثنني  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  ب-اأظ  ع-  م  جز-  عم 
بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا 
التنفيذ-   الكائنة باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�صند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء



طـــــــــــــــب

وال�صم  واللم�ش  وال���ذوق  النظر  اخلم�ش،  احل��وا���ش  ُتعترب 
ب�صكل  احل��وا���ش  ه��ذه  تعمل  ال  وعندما  اأ�صا�صيًّة.  وال�صمع، 
االإن�صان  ي�صتطيع  مثاًل،  ال�صمم  اأو  العمى  ب�صبب  �صحيح 
اأف�صل. ولكن ماذا  التكّيف واإج��راء تعديالت ليعي�ش حياة 
لو كان الولد يعاين م�صكلة ح�صية خمفية اأو اأكر تعقيداً؟ 
ما ال�صبيل اإىل حتديدها؟ واالأهم من ذلك، ما ال�صبيل اإىل 

معاجلتها؟

قلما  �صائعة  ح�صية  م�صكلة  وي��در  �صريينا  الدكتورة  حت��دد 

ُت��ع��ال��ج، ال��ت��ح��دي ال��ب�����ص��ري-امل��ك��اين، يف ك��ت��اب ���ص��ارك��ت يف 
 Visual/Spatial Portals to ب��ع��ن��وان  و���ص��ع��ه 
 Thinking، Feeling and Movement
ال�صعور،  ل��ل��ت��ف��ك��ري،  ال���ب�������ص���ري���ة/امل���ك���ان���ي���ة  )ال����ب����واب����ات 

واحلركة(.
تذكر ويدر اأن العن�صر الب�صري- املكاين يف احلوا�ش يقوم 
لفهم  حوا�صه  االإن�����ص��ان  بها  ي�صتخدم  التي  الطريقة  على 
عالقاته بالعامل املحيط به. يعاين االإن�صان حتدّياً ب�صرّياً-

مكانّياً عندما يواجه �صعوبة يف التحكم يف عالقاته بالعامل 

َم��ن يعانون حتديات  ب��ه. تو�صح وي��در: )ال ميلك  املحيط 
ب�صرية-مكانية فهماً للمكان املحيط بهم(.

اأو  التعّلم  با�صطرابات  امل�صابني  االأوالد  من  كثري  يعاين 
التوحد حتديات ب�صرية-مكانية، مع اأن ويدر ت�صدد على اأن 
اأوالداً كراً يواجهون حتديات مماثلة، رغم اأنهم ال يعانون 

هذه اال�صطرابات.
الب�صرية-املكانية  التحديات  حتديد  عادًة  االأهل  ي�صتطيع 
اأوالده��م بطرق خمتلفة، وفق ويدر. وُتعترب  التي يعانيها 
االنف�صال،  ره����اب  ال��ع��م��ق،  اإدراك  ���ص��ع��ف  م��ث��ل  ع���وار����ش 
اأو  النظافة  على  احلفاظ  يف  �صعوبة  التغيري،  حتمل  ع��دم 
اإ�صارات  التن�صيق،  �صعف  اللعب،  اأث��ن��اء  املخيلة  ا�صتخدام 

وا�صحة اإىل االإ�صابة بتحدٍّ ب�صري-مكاين.
ع��وار���ش مماثلة حني  وي���در: )ت��ب��داأي��ن مبالحظة  ت��ق��ول 
دقيقة.  يتطلب قدرة حركية  بن�صاط  القيام  الولد  يحاول 
على �صبيل املثال، تدركني اأن ولدك يعاين حتدّياً ب�صرّياً-

دّون  اإذا  اأو  ال�صفحة  خ��ارج  االأح���رف  يكتب  ب��داأ  اإذا  مكانّياً 
االأحرف بطريقة عك�صية(.

ب�صرّياً-مكانّياً  حتدّياً  يعانون  َمن  يواجه  الوقت  ومب��رور 
م�صاكل يف حتديد االجتاهات، القيادة، الهند�صة الريا�صية، 

مبا اأن هذه امل�صائل تتطلب معرفة مكانية.
فهي  اأي�صاً،  ذهنية  تاأثريات  الب�صرية-املكانية  للتحديات 
)يكون  ويدر.تو�صح:  وفق  للقلق،  الرئي�صة  االأ�صباب  اأح��د 
اخلوف الناجم عن عدم معرفتك مو�صعك يف املكان عميقاً 
فيه،  اأن����ت   ال���ذي  امل��ك��ان  يف  بثقة  ت�صعرين  فعندما  ج����ّداً. 
تتمتعني مبرونة اأكرب، ولكن حني يرى الولد الذي يعاين 
يتملكه  تتبدل،  به  املحيطة  البيئة  ب�صرّياً-مكانّياً  حتدّياً 

القلق(.
هذه  مع  التعاطي  على  الولد  مل�صاعدة  ع��دة  ط��رق  تتوافر 

ويدر:  تذكر  حياته.  تعيق  عندما  وخ�صو�صاً  التحديات، 
اأن اخلطر  اإال  الولد بتجارب حم��ددة.  اأن مي��ّر  املهم  )م��ن 
ي��ظ��ه��ر ح���ني ت��ع��ي��ق ال��ت��ح��دي��ات ال��ب�����ص��ري��ة-امل��ك��ان��ي��ة هذه 
التجارب(. لذلك تقرتح بع�ش اخلطوات ال�صرورية بغية 

م�صاعدة الولد على بناء فهم ب�صري-مكاين اأف�صل.
ال��ول��د ك��ي يخترب  اأم���ام  امل��ج��ال  تن�صح وي���در: )اأف�صحي يف 

عن  ا���ص��األ��ي��ه  اأخ��ط��اأ،  واإذا  ������ص�����ب�����ب ه�����ذا وي�صتك�صف. 
اخلطاأ بدل االكتفاء باإخباره 

اأن����ه اأرت���ك���ب خ���ط���اأ. ف����اإذا 
ط��ل��ب��ت م���ن���ه اإ����ص���الح 

اأم��ر م��ا، فلن يدرك 
ال�صبب ولن يرت�صخ 

ذلك يف ذهنه(.
اأي�صاً  وي���در  ت�صجع 
االأه����������ل ع����ل����ى ب����ذل 
جهدهم  ق���������ص����ارى 

اإىل  ال���ول���د  الإخ�������راج 
اأم������������اك������������ن غ����ري 

م��������األ��������وف��������ة 
وحم����اول����ة 
اخ�������ت�������ب�������ار 
ح��������������دوده. 
ك�����������ذل�����������ك 
ت����������ق����������رتح 
ال������ط������ل������ب 
القيام  منه 
ب�����ب�����ع�����������ش 
امل������������ه������������ام 

اإىل  امل��ن��زل  اإح���دى غ��رف  م��ن  غ��ر���ش  الب�صيطة، مثل نقل 
)يحتاج  وي��در:  تو�صح  لديه.  الوعي  ل��زي��ادة  اأخ��رى  غرفة 

الولد اإىل التمرن. وكلما زادت جتاربه، حت�صنت حالته(.

ارتفاع �شغط الدم وخطر اجللطة الدماغية 
ارت��ف��اع �صغط  دف��اع��ي��ة �صد  اأف�����ص��ل خ��ط��وة  تق�صي 
الدماغية  واجل���ل���ط���ة  االأذي����ن����ي  وال���رج���ف���ان  ال�����دم 
حياة  اأ���ص��ل��وب  ات��ب��اع  ع��رب  القلبية  امل�����ص��اك��ل  بتجنب 
م�صاكل  ت��ع��اين  كنت  اإذا  حتى  لكن  ال��ق��ل��ب.  يحمي 
مثل الرجفان االأذيني اأو ارتفاع �صغط الدم، ميكنك 
اجللطة  خطر  لتخفي�ش  ك��ث��رية  ب��خ��ط��وات  ال��ق��ي��ام 
واالأك�صجني.  ال���دم  اإىل  ال��دم��اغ  الدماغية.يحتاج 
حني تتوقف تلك االإمدادات وال يتمكن ذلك الغذاء 
االأ�صا�صي من بلوغ الدماغ )ب�صبب ان�صداد �صريان اأو 

انفجار وعاء دموي(، تبداأ خاليا الدماغ باملوت.
يف ما يخ�ش امل�صابني بارتفاع �صغط الدم، تكون قوة 
القلب  ي�صخ  حني  ال�صرايني  يف  تتدافع  التي  ال��دم 
الدم هائلة، ما يوؤدي اإىل ت�صرر تدريجي لل�صرايني، 
مبا يف ذلك ال�صرايني املوجودة يف الدماغ. قد ينفجر 
الوعاء الدموي ال�صعيف يف الدماغ اأو بالقرب منه، 
الدم  ب�صبب تخر  املت�صررة  ال�صرايني  تن�صد  اأو قد 
الرجفان  ع��ن  االآن  ال�صفائح.لنتحدث  ت��راك��م  اأو 
االأذي���ن���ي. يف ه���ذه احل��ال��ة، ي��رت��ف��ع خ��ط��ر االإ�صابة 
ي�صمح  القلب  �صربات  ت�صارع  الأن  دماغية  بجلطة 
ت�صّكل  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  م��ا  القلب،  يف  بالرتاكم  للدم 

جلطات وو�صولها اإىل الدماغ.

اأ�صهر عامل  ال��دم  ارت��ف��اع �صغط  ُيعترب  ع��ام،  ب�صكل 
الرجفان  يبقى  لكن  عليه،  ال�صيطرة  ميكن  خطر 
االأق����وى لالإ�صابة بجلطة  اخل��ط��ر  ع��ام��ل  االأذي��ن��ي 
دماغية بح�صب راأي رالف �صاكو، اأ�صتاذ ورئي�ش ق�صم 
ميامي  جامعة  يف  الطبية  ميلر  كلية  يف  االأع�صاب 

والرئي�ش ال�صابق جلمعية القلب االأمريكية.
الدم  �صغط  بارتفاع  امل�صاب  )يكون  �صاكو:  د.  ق��ال 
مقارنًة  الدماغية  للجلطة  مبرتني  عر�صة  اأك��ر 
امل�صاب  ل��ك��ّن  امل�صكلة.  بتلك  م�صاب  غ��ري  ب�صخ�ش 
ب��ال��رج��ف��ان االأذي���ن���ي ي��ك��ون اأك���ر ع��ر���ص��ة للجلطة 

بخم�ش مرات(.
ُي�صاب اأكر من 76 مليون اأمريكي بارتفاع �صغط 
االأذيني  الرجفان  ي�صيب  اآخ���ر،  �صعيد  على  ال���دم. 
 2.7 اأقل بكثري من االأمريكيني )ما معدله  ع��دداً 

مليون(.
�صائع  الدم  ارتفاع �صغط  اأن  �صاكو: )مبا  د.  يو�صح 
ج���داً وه���و ي�صيب ع�����ص��رات م��الي��ني ال��ن��ا���ش، يكون 
لكن  له.  املن�صوبة  اأك��رب على عدد اجللطات  تاأثريه 

يبقى الرجفان االأذيني عامل خطر اأقوى(.
ثمة ترابط اأي�صاً بني عاملَي اخلطر هذين: ارتفاع 
بالرجفان  االإ���ص��اب��ة  خ��ط��ر  ي��ع��زز  ق��د  ال���دم  �صغط 
بارتفاع  امل�صابون  والن�صاء  الرجال  ويكون  االأذين. 
�صغط الدم يف منت�صف العمر اأكر عر�صة للرجفان 

االأذيني يف مرحلة الحقة من حياتهم.
مزدوجة  امل�صكلة  ت�صبح  )ه��ك��ذا  ���ص��اك��و:  د.  يو�صح 
وت�صمل ارتفاع �صغط الدم والرجفان االأذيني معاً، 

ما يزيد خطر االإ�صابة بجلطة(.
 

كيف تخفِّف خطر اجللطة الدماغية؟
مي���ك���ن جت���ن���ب اجل���ل���ط���ة ال���دم���اغ���ي���ة رغم 
االإ�صابة بارتفاع �صغط الدم اأو الرجفان 
احتمال  تخفي�ش  ميكن  اإذ  االأذي��ن��ي، 
تفادي  ع���رب  ب��اجل��ل��ط��ة  االإ����ص���اب���ة 
والرجفان  ال���دم  �صغط  ارت��ف��اع 
االأذيني اأو ال�صيطرة عليهما. 
بع�ش  ي����ل����ي  م�����ا  يف 

اخلطوات املفيدة:
 1. عدم التدخني.

 

بانتظام. اجل�صدية  التمارين  ممار�صة   .2
�صحي. وزن  على  احلفاظ   .3

 4. اتباع حمية غذائية �صحية ت�صمل الفاكهة 
تناول  ويجب  الكاملة.  واحل��ب��وب  واخل�صار 
واحلد  الد�صم  القليلة  احلليب  م�صتقات 
امل�صبعة  امل��ل��ح وال���ده���ون  ا���ص��ت��ه��الك  م��ن 

والدهون املتحولة والكول�صرتول.
 5. مراقبة معدل �صغط الدم وال�صعي 

اإىل اإبقائه �صمن امل�صتوى ال�صحي.
 6. اأخ��ذ االأدوي��ة كما و�صفها الطبيب 
يف حال االإ�صابة بارتفاع �صغط الدم 

اأو الرجفان االأذيني.
 غالباً ما ترتكز املحادثات بني 
ال��ط��ب��ي��ب وامل��ري�����ش على 
الوقاية من اجللطات يف 
بالرجفان  االإ�صابة  ح��ال 
د.  ق��ول  بح�صب  االأذي��ن��ي 
اإىل  بالن�صبة  لكن  �صاكو. 
امل�صابني  االأ�����ص����خ����ا�����ش 
)ال  ال��دم،  �صغط  بارتفاع 
املن�صغلون  االأط��ب��اء  يهتم 
دوماً بالتحدث عن جتنب 
يجب.  م��ا  ب��ق��در  اجللطة 
اأدوي��ة فاعلة جداً  تتوافر 
�صغط  ارت����ف����اع  مل���ع���اجل���ة 
االأذيني.  والرجفان  الدم 
امل�������ص���اب���ون  ع�����ول�����ج  اإذا 
ب�������ه�������ات�������ني احل������ال������ت������ني 
بال�صكل املنا�صب، ناأمل اأن 
اجللطات  ع���دد  ي��رتاج��ع 

م�صتقباًل(.

حت�صل اجللطة الدماغية عند ان�صداد 
اأو انفجار وعاء دموي يوفر الدم للدماغ. 
االأول  امل�صوؤول  الدم هو  وارتفاع �صغط 
الرجفان  وي��ن��درج  احل��ال��ة،  ه��ذه  ع��ن 
االأذيني اأي�صًا على الئحة عوامل اخلطر 

نف�صها.
التحرك  ميكن  �صارة:  اأنباء  ثمة  لكن   

دومًا ملكافحة امل�صكلتني معًا. 

تت�صبب با�صطرابات التعّلم والتوحد 

حتّديات ب�شرية- مكانية تعوق حياة االأوالد 

الكاآبة ت�شرع ال�شيخوخة
ال�صيخوخة  ت�صرع  الكاآبة  اأن  احلرة  ام�صرتدام  جامعة  يف  علماء  ك�صف 
الأنها توؤدي اإىل انخفا�ش طول اأجزاء الكرومو�صومات التي تدافع عن 

احلم�ش النووي �صد اإ�صابات خارجية.
الكرومو�صومات يف ج�صم  االأج���زاء من  ه��ذه  ط��ول  اأن  العلماء  وي��وؤك��د 
ما  االعتيادية،  ال��وت��رية  من  اأ���ص��رع  ب�صكل  ينخف�ش  بالكاآبة  امل�صابني 
ال�صرطان  فيها  مبا  بالعمر  املرتبطة  باالأمرا�ش  اإ�صابتهم  اإىل  ي��وؤدي 

وال�صكري.
وين�صح العلماء امل�صابني بالكاآبة بتجنب تناول م�صادات االكتئاب بدون 
املري�ش  ياأخذ بعني االعتبار عمر  اأن  الذي يجب  و�صفة من الطبيب 

وطبيعته الوراثية ومدى تاأثره بالدواء.
واال�صتثناء الوحيد من هذه املبداأ هو امل�صتح�صرات الطبية التي تنتج 
على اأ�صا�ش ع�صبة العرن التي ميكن �صراوؤها بدون و�صفة وا�صتخدامها 

حال االإ�صابة باأ�صكال خفيفة من الكاآبة.
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العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
            اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2392  /2013 عم جز- م ع-ب-اأظ

بنغالدي�ش    اجلن�صية:  القا�صم  ابو  حممد  الدين  نا�صر  حممد  مدعي/   
مدعي عليه: الكثبان الف�صية للمقاوالت العامة اجلن�صية: االمارات  مو�صوع 
الدعوى: م�صتحقات عمالية    املطلوب اعالنه/: الكثبان الف�صية للمقاوالت 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�صر   االمارات  اجلن�صية:  العامة 
موعدا   2013/12/23 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة 
�صخ�صيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل 
امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر 

بتاريخ  2013/12/15  
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/1765 جتاري كلي                         
االقامة  حمل  جمهول   احمد  زم��ان  حممد  -عبدالعزيز  عليه/1  املدعى  اىل 
بخيت  ح�صني  حممد  وميثله:  احمد  حممود  حممد  /عبداهلل  املدعي  ان  مبا 
حديجان امل�صعبني  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى 
عليهم بالتكافل والت�صامم مببلغ وقدره )200.000درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
وحتى  اال�صتحقاق  تاريخ  من   ٪12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.   وحددت لها جل�صة يوم 
الثالثاء املوافق 2014/1/7 ال�صاعة 9:30 �ش  بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. 
ق�شم الق�شايا التجارية                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/787 جتاري جزئي                         
اىل املدعى عليهما/1 -�صركة دار �صعد لنقل املواد العامة بال�صاحنات الثقيلة �ش.ذ.م.م2- 
املدعي /�صركة  ان  بالفجرية. جمهويل  حمل االقامة مبا  املحيط للنقل  �صركة عرب 
حديجان  بخيت  ح�صني  حممد  وميثله:  �����ش.ذ.م.م  الثقيلة  بال�صاحنات  النقل  انخل 
امل�صعبني  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها اعالن املدعى عليهما وحل املو�صوع وديا 
يف حال عدم االتفاق وديا على اعادة املركبة او اعادة ثمنها مببلغ وقدره )65.000 درهم( 
للمدعية من املدعي عليهما.    وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/24 
ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا   ch2.D.19 بالقاعة  �ش    8:30 ال�صاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم  �صيكون مبثابة ح�صوري. 
ق�شم الق�شايا التجارية                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/1604 جتاري كلي                         
املدعي  ان  االقامة مبا  دلو جمهويل  حمل  وليد  -�صامر  عليه/1  املدعى  اىل 
الزرعوين    احمد  حممد  عبداهلل  من�صور  وميثله:  احمد  حافظ  احمد  /دينا 
قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)108000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 
12٪ �صنويا من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم 
لذا   ch1.C.15 بالقاعة  �ش    8:30 ال�صاعة   2013/12/31 املوافق  الثالثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.ويف حالة 

تخلفك فان احلكم  �صيكون مبثابة ح�صوري. 
ق�شم الق�شايا التجارية                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/712 جتاري جزئي                         
امل��دع��ى عليه/1 -حممد وليد م�صطفى م���راد  جم��ه��ويل  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
املدعي /بنك اخلليج االول �ش م ع وميثله: حممد عبدامللك م�صطفى اهلي  قد اقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مببلغ 
وقدره )71.625 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 
لها  وح��ددت  التام.  ال�صداد  وحتى   2012/1/29 احلا�صل يف  اال�صتحقاق  تاريخ  9٪ من 
 ch2.D.19 بالقاعة  �ش    8:30 ال�صاعة   2013/12/24 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�صة 
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
بتق�صري ميعاد  االق��ل.)وام��رت  ايام على  بثالثة  قبل اجلل�صة  للمحكمة  او م�صتندات 

احل�صور ال�صبوع(.
 ق�شم الق�شايا التجارية                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2013/736   عقاري كلي              

اىل املحكوم  عليه /1- ح�صمت عبداحل�صني ملك زاده  جمهول حمل االقامة  نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2013/10/28 يف الدعوى املذكورة اعاله 
املوؤرخ  بالتملك  املنتهية  االي��ج��ارة  عقد  بف�صخ  ع  م  ���ش  اال���ص��الم��ي  ن��ور  بنك  ل�صالح/ 
اىل  العقار  ملكية  تخ�صع  عبارة  و�صطب  وملحقاته  الدعوى  مو�صوع   2008/10/16
وملحقاته  بالتملك  املنتهي  االيجارة  لعقد  طبقا  بالتملك  املنتهية  االج��ارة  ترتيبات 
املودع لدى الدائرة( الوارد ب�صهادة ملكية العقار من �صجالت الدائرة وبالزام املدعى 
عليه برد حيازة العقار حمل التداعي للبنك املدعى والزمت املدعى عليه امل�صروفات 
لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ 
با�صم �صاحب  لن�صر هذا االع��الن �صدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الدعاوي العقارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2013/613   عقاري كلي              

اىل املحكوم  عليه /1- مهدي علي اكرب مع�صومي ا�صفهاين   جمهول حمل االقامة  نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2013/10/23 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ 
�صركة امل�صرق اال�صالمي للتمويل �ش م خ املعروف �صابقا با�صم �صركة البدر للتمويل اال�صالمي 
)�ش م خ( ب�صحة ونفاذ عقد البيع مو�صوع الدعوى والزمت املدعى عليه بان يوؤدي اىل املدعية 
درهم(  وت�صعون  ثالثة  ثالثمائة  ال��ف  وت�صعون  ت�صعة  درهم)مليونان   2099393 ق���دره   مبلغ 
وب�صطب عبارة )تخ�صع ملكية العقار اىل ترتيبات االجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد االجارة 
املنتهية بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة الواردة يف �صهادة ملكية العقار ال�صادرة عن دائرة 
االرا�صي واالمالك من �صجالت الدائرة والزمت املدعى عليه بالر�صوم وامل�صروفات ومبلغ الف 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الدعاوي العقارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2013/617   عقاري كلي              

اىل املحكوم  عليه /1- حميد ر�صا جمال زمانيان    جمهول حمل االقامة  نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2013/10/23 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ �صركة امل�صرق 
اال�صالمي للتمويل �ش م خ )البدر للتمويل اال�صالمي �ش م خ( �صابقا ب�صحة ونفاذ عقد البيع 
ي��وؤدي اىل املدعية مبلغ ق��دره  3748747 دره��م )  ب��ان  ال��دع��وى وال��زم��ت املدعى عيه  مو�صوع  
عبارة  وب�صطب  دره��م(  واربعون  �صبعة  �صبعمائة  الف  واربعون  ثمانية  �صبعمائة  ماليني  ثالثة 
)تخ�صع ملكية العقار اىل ترتيبات االجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد االجارة املنتهية بالتملك 
االرا�صي  دائ���رة  ع��ن  ال�����ص��ادرة  العقار  �صهادة ملكية  ال���واردة يف  ال��دائ��رة  ل��دى  امل���ودع  وملحقاته 
درهم  الف  ومبلغ  وامل�صروفات  بالر�صوم  عليه  املدعى  والزمت  الدائرة  �صجالت  من  واالم��الك 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الدعاوي العقارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2013/529   عقاري كلي              
اىل املحكوم  عليه /1- علي ر�صا حممد �صريازي  جمهول حمل االقامة  نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2013/10/23 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ �صركة امل�صرق 
اال�صالمي للتمويل �ش م خ املعروف �صابقا با�صم/ �صركة البدر للتمويل )�ش م خ(    ب�صحة ونفاذ 
عقد البيع  املوؤرخ 2008/5/22 مو�صوع  الدعوى والزمت املدعى عيه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ 
الفا و�صتمائة وواحد  ق��دره  3.651.681.13 درهم ) ثالثة ماليني و�صتمائة وواح��د وخم�صون 
وثمانون درهما وثالثة ع�صر فل�صا(   وب�صطب عبارة )تخ�صع ملكية العقار اىل ترتيبات االجارة 
املنتهية بالتملك طبقا لعقد االجارة املنتهية بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة (الواردة يف 
�صهادة ملكية العقار ال�صادرة عن دائرة االرا�صي واالمالك من �صجالت الدائرة والزمت املدعى 
احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  وامل�صروفات  بالر�صوم  عليه 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الدعاوي العقارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2013/22   بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �صده/1- �صومونا راي �صتيا راي   جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ �صتاندر ت�صارترد بنك وميثله: ع�صام عبداالمري حمادي 
الفا�صلي التميمي   قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2013/12/12 
ملف  يف  دره��م(   2142782.14( وق��دره��ا  املطالبة  قيمة  ل�صداد  اعالنكم 
التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل الرهن ) نوع العقار : فيال - اجلهة- 
دب��ي- املنطقة : تالل االم��ارات الثالثة- رقم االر���ش- 6284 رقم املبنى 

68/958 امل�صاحة 2.232/87( خالل 30 يوم من تاريخ االعالن.
رئي�س ال�شعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2013/123   بيع عقار مرهون
ميت�صل   ايفيلني  بريندا   -2 ميت�صل  ديفيد  ادموند  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
�صي  بي  ا���ش  ات�ش  بنك  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل 
ال�صرق االو�صط املحدودة  وميثله: احمد ح�صن رم�صان ال علي    نعلنكم 
ب��ان��ه مت احل��ج��ز على ام��وال��ك��م اخل��ا���ص��ة وه��ي ع��ب��ارة ع��ن �صقة �صكنية- 
املنطقة : برج خليفة رقم االر�ش 155 رقم املبنى- 3- ا�صم املبنى- خليفة 
تاور زون 3- رقم العقار 5205 رقم الطابق : 52- امل�صاحة 1378 قدم مربع 
وفاء للمبلغ املطالب به ) 6273403.38 درهم ( وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ 

مفعول قانونا.
رئي�س ال�شعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2013/133   بيع عقار مرهون
اىل املنفذ ���ص��ده/1- غ��الم ر���ص��ا ك��رمي ���ص��ي��دي��ن   جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا 
ع�صام  وميثله:  ع��ام��ة(     م�صاهمة  �صركة   ( امل�صرق  بنك  التنفيذ/  طالب  ان 
بتاريخ   االبتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  التميمي    الفا�صلي  عبداالمري حمادي 
درهم( يف   2220315.77( وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�صداد  اعالنكم   2013/12/15
ملف التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل الرهن ) نوع العقار : �صقة �صكنية- 
املنطقة : الثنية اخلام�صة- رقم االر�ش 896 رقم املبنى : 1- ا�صم املبنى : جولد 
كري�صت فيوز- رقم العقار 2901 رقم الطابق : 29- م�صاحة العقار : 192.96 مرت 

مربع(   خالل 30 يوم من تاريخ االعالن.
رئي�س ال�شعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/4691  عمايل جزئي                         

ذ.م.م  �ش  االلكرتوميكانيكية  للخدمات  الند  -وود  عليه/1  املدعى  اىل 
)حاليا �صتار وودالند للتكييف �ش ذ.م.م )�صابقا(   جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /توال�صريام ماي�صهي  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )91975 درهم(وبالر�صوم وامل�صاريف 
ورقم ال�صكوى 2013/159410   وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 
مكلف  ف��ان��ت  ل���ذا  ال��ق��ا���ص��ي  مب��ك��ت��ب  ���ش   8:30 ال�����ص��اع��ة   2013/12/25
باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. 
ق�شم الق�شايا العمالية                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/4341  عمايل جزئي                         
حمل  جمهول  ����ش.ذ.م.م   كورنر  دي�صريت  -مطعم  عليه/1  املدعى  اىل 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  رام   داج��ي  املدعي /جاجدي�ش  ان  االقامة مبا 
دره���م(  10000( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا 
وبالر�صوم وامل�صاريف يف ال�صكوى العمالية رقم 2013/157556   وحددت 
بالقاعة    ���ش   8:30 ال�صاعة   2014/1/12 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  جل�صة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا   ch1.A.5
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة ايام على االقل. 
ق�شم الق�شايا العمالية                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة: �صراى للدوات الكهربائية  )�س.ذ.م.م(.
العقارية حممد احمد احلاجي- را�ش  العنوان: م�صتودع رقم 2 ملك موؤ�ص�صة دبي 
رقم  الرخ�صة: 550768   رق��م  ذات م�صوؤولية حم��دودة.  القانوين:  ال�صكل  اخل��ور   
القيد بال�صجل التجاري: 64847 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي 
اأعاله،  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه 
العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2013/11/14 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ش  اأي  لديه  بتاريخ 2013/11/14 وعلى من  دبي  حماكم 
رقم  مكتب  العنوان:  احل�صابات    لتدقيق  و�صركاه  حار�س  املعني  امل�صفي  اإىل 
604   ملك ال�صيخ م�صلم بن �صامل بن حم ) بن حم العقارية( دي��رة- بور �صعيد - 
هاتف  2959958-04 فاك�ش: 2959945-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفيحار�س و�صركاه لتدقيق احل�صابات 
العنوان: مكتب رقم 604   ملك ال�صيخ م�صلم بن �صامل بن حم ) بن حم العقارية( 
دي��رة- بور �صعيد - هاتف  2959958-04 فاك�ش: 2959946-04  مبوجب هذا تعلن 
اأعاله لت�صفية   املذكور  امل�صفي  باأنه قد مت تعيني  التنمية االقت�صادية بدبي  دائرة 
دبي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  الكهربائية)�س.ذ.م.م(  ل��لدوات  �صراى 
  2013/11/14 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2013/11/14 بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
  يف الدعوى رقم 2013/1264 جتاري كلي

املدعى : حممد �صيام 
�صد- �صركة اتلري الدولية  واخرون

  يعلن اخلبري املحا�صبي حممد علي فرحات واملعني من قبل حماكم دبي يف الق�صية 
للمهمة  وتنفيذا  �صيام-  املدعي/حممد  من  واملقامة  كلي  جت��اري   2013/1264 رقم 
 )3 فر  �صاكان  �صيامك حميد   -2 الدولية  اتلري  �صركة   -1 ال�صادة  املدعى عليهم  فان 
�صركة الكيمي بروجيكت�ش مدعوون حل�صور اجتماع اخلربة احل�صابية ب�صخ�صهم او 
بوا�صطة وكيال معتمدا منهم واملقرر عقده يوم االثنني املوافق 2013/12/23 ال�صاعة 
الرقة  ال��رق��ة- مركز  ���ص��ارع  دي���رة-  دب��ي-  الكائن يف  ال��واح��دة ظهرا مبكتب اخلبري 
لالعمال بناية فندق ايب�ش الطابق اخلام�ش مكتب رقم )5001( ت:  04/2500251، 

متحرك 050-6466748.
اخلبري املحا�شبي/ حممد  علي فرحات

اعالن ح�شور اجتماع خربة ح�شابية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     

نحيطكم علما ان ال�صركة انيل للمجوهرات ) �ش 
ذ م م(  دبي االمارات يجري الغائها  وعلى من له 
الرجاء  ال�صركة  الدليل( �صد  اى مطالبات )مع 
ان ير�صل اىل العنوان التاىل: انيل للمجوهرات ) 
�ش ذ م م(  حمل ملك مركز �صوق الذهب اجلديد  
دبي  الربيد 125218  الرفاعه -�صندوق  دب��ي   بر 

االمارات. خالل 15 يوما.

  اعـــــــــــالن

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة: ابتاون كلوزت للتجارة �س.ذ.م.م
LS1 ملك االحتاد العقارية  ديرة- مردف ال�صكل القانوين: ذات  العنوان: مكتب 
م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 663274  رقم القيد بال�صجل التجاري: 1109847 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة 
 2013/12/5 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2013/12/5 بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني حار�س و�صركاه 
لتدقيق احل�صابات   العنوان: مكتب رقم 604   ملك ال�صيخ م�صلم بن �صامل بن حم 
) بن حم العقارية( ديرة- بور �صعيد - هاتف  2959958-04 فاك�ش: 04-2959945  
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�صر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفيحار�س و�صركاه لتدقيق احل�صابات 
العنوان: مكتب رقم 604   ملك ال�صيخ م�صلم بن �صامل بن حم ) بن حم العقارية( 
دي��رة- بور �صعيد - هاتف  2959958-04 فاك�ش: 2959945-04  مبوجب هذا تعلن 
اأعاله لت�صفية   املذكور  امل�صفي  باأنه قد مت تعيني  التنمية االقت�صادية بدبي  دائرة 
بتاريخ  ق��رار حماكم دبي  للتجارة )���س.ذ.م.م( وذل��ك مبوجب  ابتاون كلوزت 
2013/12/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/12/5  وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

       يف الدعوى رقم 2013/328  عقاري كلي
اىل املدعى عليهما/1- �صركة ا�صكان العقارية 2- ثروة ا�صكان لال�صتثمار �ش.ذ.م.م   جمهويل حمل 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم  الدعوى  اقام  البهندي   قد  يا�صر عبداهلل  املدعي /  ان  االقامة مبا 
بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/11/27 احلكم التمهيدي التايل: قبل الف�صل يف الدفع واملو�صوع 
بندب اخلبري الهند�صي املخت�ش �صاحب الدور من املقيدين بجدول خرباء املحكمة لالطالع على 
اوراق الدعوى وم�صتنداتها وما ع�صى ان يقدم اليه من م�صتندات وللخبري يف �صبيل اداء املامورية 
االنتقال اىل اية جهة حكومية او غري حكومية لالطالع على لديها من م�صتندات تفيد يف تنفيذ 
اقواله بغري  �صماع  اق��وال اخل�صوم و�صهودهم ومن يرى لزوم  �صماع  املامورية وله عند االقت�صاء 
حلف ميني وقدرت على ذمة اتعاب وم�صاريف اجلهة املنتدبة امانة مقدارها خم�صة ع�صر الف درهم 
الزمت املدعي ايداعها خزانة.    وحددت لها املحكمة جل�صة يوم االربعاء 2013/12/25 ال�صاعة 9.30 

 ch1.A.1 صباحا يف القاعة�
  ق�شم الق�شايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/544 تنفيذ   عقاري
اىل املنفذ �صدهما/1- جتهيز امل�صتلزمات ال�صناعية �ش م ح2-حميد بوغاري ديرماين    جمهويل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ امالك للتمويل �ش م ع وميثله: ع�صام عبداالمري حمادي 
الفا�صلي التميمي نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/697 عقاري كلي يوم االربعاء 
يف  املو�صوفة  االي��ج��ارة  اتفاقية  ف�صخ   -1 وذل��ك:  تنفيذيا  �صندا  باعتباره   2013/1/23 بتاريخ 
بالعني حمل  العقاري اخلا�ش  ال�صجل  ال��وارد يف  العقاري  القيد  �صطب   -2 الذمة وملحقاتها. 
املنتهية بالتملك طبقا  العقار اىل ترتيبات االيجارة  التداعي والذي ين�ش على خ�صوع ملكية 
لعقد االيجار املنتهي وملحقاته املودع لدى الدائرة االرا�صي واالمالك بدبي 23- الزام املدعى 
عليهما االوىل والثاين بت�صليم العني حمل التداعي للمدعية. 4- بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره 
)5125766( درهم وت�صليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر 
هذا االعالن.    وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س الق�شم          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
    اعالن رقم 2013/441 بالن�شر

املدعى : الوا�صل للعقارات- ميثلها احمد را�صد �صعيد  املطلوب اعالنه: 
املر  ع��ب��داهلل  �صيف  �صامل  العامة  وامل��ق��اوالت  لل�صيانة  الفاروقية  مدينة 
النيادي العنوان: بالن�صر مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة اعاله وحدد 
يوم االثنني املوافق 2014/1/6 موعدا لنظرها لذا فانت مكلف باحل�صور 
العني  يف  الكائنة  االيجارية  املنازعات  ف�ش  جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�صاعة 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وعليك ايداع مذكرة بالرد و�صورا منها 
اي��ام من تاريخ  التح�صري وذل��ك خالل خم�صة  بعدد احل�صور لدى ق�صم 

ت�صلم االعالن.
   قلم املنازعات االيجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
 جلنة ف�س املنازعات االيجارية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/525م بالن�شر

اىل املدعي عليه: موؤ�ص�صة اال�صرار للمقاوالت وال�صيانة العامة ل�صاحبها حمد عامر عبدالهادي 
املحكمة يف  املوافق 2013/12/18 قد حكمت عليك هذه  بتاريخ  انه  نعلمك  االحبابي   �صوفان 
الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح/ ال�صيخ حممد بن حمدان ال نهيان وكيال عنه عبداملجيد 
للمدعي خالية  وت�صليمها  املوؤجرة  العني  املدعى عليها من  باخالء  اللجنة:  بن ف�صل حكمت 
من ال�صواغل واال�صخا�ش كما الزمتها ب�صداد االجرة املرت�صدة يف ذمتها من تاريخ 2013/1/1 
ع�صر  ثمانية   ( درهم   18520 وقدرها  عليها  املتفق  ال�صنوية  االيجارية  القيمة  بح�صب  وذلك 
الف وخم�صمائة وع�صرين درهما( والزيادة القانونية وقدرها 5٪ حتى تاريخ  2013/11/10 مع 
ا�صتمرار ال�صداد بواقع االجرة ال�صنوية حتى تاريخ االخالء  الفعلي والزمتها بتقدمي براءة  ذمة 
عن ا�صتهالك املاء والكهرباء وبامل�صاريف. يكون احلكم ال�صادر من اللجنة نهائيا اذا مل تتجاوز 

قيمة الدعوى مائة الف درهم. �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/12/18م.
قلم املنازعات االيجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء(
      حمكمة العني االبتدائية



دوللي �شاهني م�شغولة 
بـ )ظرف �شحي( و)املرافعة(

تعي�ش الفنانة اللبنانية دوللي �صاهني حالة من 
اأعمال  ثالثة  يف  ت�صارك  حيث  الفني  الن�صاط 
فنية )فيلمان وم�صل�صل(، وبداأت دوللي �صاهني 
موؤخرا ت�صوير فيلم )ظرف �صحي( من تاأليف 
ع��ب��دامل��ن��ع��م ط��ه واخ�����راج ن�����ص��اأت وذل���ك يف اأحد 

بالتوهات مدينة االنتاج االعالمي.
وي�صارك يف بطولة الفيلم اأحمد عزمي وحممد 
ر�صا وروان الفوؤاد ونرمني ماهرو بدرية طلبة 
دوللي  وق��ال��ت  ع��ي��د،  و�صليمان  ري��ا���ش  وع��اي��دة 
تقع  التي  )بطة(  �صخ�صية  انها جت�صد  �صاهني 
�صطاف(  )�صيد  اأحمد عزمي  مع  يف ق�صة حب 

الذي يعمل يف مهنة ال�صباكة ال�صحية.
���ص��اه��ني جل�صات ع��م��ل فيلم  ب����داأت دول��ل��ي  ك��م��ا 
)اأم الدنيا( الذي تعاقدت على بطولته موؤخرا 

واملقرر بدء ت�صويره قريبا.
تدور  حيث  الكوميدية،  النوعية  من  والفيلم 
اأح���داث���ه ح���ول اال���ص��ق��اط��ات ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة التي 

اأحمد  الفرتة، وبطولة  ت�صهدها م�صر يف هذه 
عزمي وتاأليف حم�صن عبداخلالق واخراج اأبرم 

ن�صاأت.
م�صل�صلها  ت�صوير  اأي�صا  �صاهني  دوللي  وت��ب��داأ 
االعالمي،  االنتاج  مبدينة  )املرافعة(  اجلديد 
تاأليف تامر عبداملنعم واخ��راج حازم  وامل�صل�صل 
الفي�صاوي  وف��اروق  ياخور  با�صم  وبطولة  ف��ودة 
الدين  حميي  وحم�صن  ودي��ن��ا  اأي���وب  و�صميحة 
وك��رمي��ة خمتار واأح��م��د رات��ب وع��دد كبري من 
امل�صل�صل حول جرمية  اأح��داث  وت��دور  النجوم. 
قتل فنانة م�صهورة حيث جت�صد دوللي �صاهني 
يف امل�صل�صل �صخ�صية فنانة �صهرية تدعى )نوران 
اال  اأع��م��ال  برجل  عالقة  جتمعها  ال�����ص��ري��ري(، 
اأنها تواجه العديد من امل�صاكل ب�صببه حتى يتم 
قتلها.م�صرية اإىل اأنها �صتغني ترت النهاية بينما 

يغني الفنان مدحت �صالح ترت البداية.
قامت  ���ص��اه��ني  دول��ل��ي  اأن  اإىل  االإ����ص���ارة  جت���در 
اأك���ر م��ن مرة  األ��ب��وم��ه��ا االأول  ب��ت��اأج��ي��ل ط���رح 

الوطن  بها  التى مير  ال�صعبة  الظروف  ب�صبب 
العربى رغم اأنها بداأت التح�صري له منذ فرتة، 

ومن املتوقع طرحه مع بداية العام اجلديد.
مع  خالله  تعاونت  اأغنية،   31 ي�صم  االأل��ب��وم 
جمموعة من ال�صعراء وامللحنني، منهم �صريف 
ر�صا، وحممد الرفاعي، وحازم راأفت، وباخو�ش 
ع���ل���وان، واأح���م���د ع��ب��دال��ع��زي��ز، واأ����ص���ري ريا�ش، 
وخالد جنيدي، وحممود خيامي، ونادر حمدي، 

و�صهاب فرح، وال�صيد علي، واأحمد يو�صف.
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى ان��ت��ه��ت دول��ل��ى م��ن ت�صوير 
داخل   rehtegoT  nommoC اأغ��ن��ي��ة 
ا�صتديو م�صر، وهي دويتو مع املطربة الكندية 
�صاركت  ع��ل��وان،  باخو�ش  اإخ���راج  وم��ن  )نادينا( 
�صميث،  و����ص���ارة  خ��ل��ي��ل،  اأم����رية  م��ع  كتابتها  يف 
واالإجنليزية،  العربية  بني  ما  مزيج  واالأغنية 
و���ص��ت��غ��ن��ي )ن��ادي��ن��ا( اجل����زء االإجن��ل��ي��زي بينما 
الكليب  ط��رح  و�صيتم  باللغتني،  دوللى  �صتغنى 

قريًبا يف م�صر واأوروبا.

)اآ�صيا(؟ م�صل�صل  جناح  �صبب  • ما 
معاين  ي���ح���م���ل  )اآ�����ص����ي����ا(  م�����ص��ل�����ص��ل   -
البطلة  اجل��م��ه��ور  ���ص��اه��د  فكما  ك��ث��رية، 
واأنوثة،  ب��ج��اذب��ي��ة  تتمتع  ح��امل��ة  ام�����راأة 

والفنون  وال��ر���ص��م  للمو�صيقى  عا�صقة 
ال���ت���ي ت��ن��ق��ل��ه��ا م���ن ال����واق����ع امل������وؤمل اإىل 
باالإ�صافة  ق���وان���ني.  حت��ك��م��ه��ا  ال  ح��ي��اة 
نوع  بها  كان  ال�صخ�صية  تركيبة  اأن  اإىل 

م���ن رف�����ش ك���ل م���ا ه���و م����األ����وف، وهذا 
اأ�صعر  اأن��ن��ي  خ�صو�صاً  ك��ث��رياً،  اأ���ص��ع��دين 
دائماً بخو�ش جتربة مثرية تنقلني من 
اأعي�ش فيه. كما  الذي  الروتيني  الواقع 

من  امل�صل�صل  تتبعها  التي  االأح���داث  اأن 
للذاكرة  فقدانها  وب��ع��د  )اآ���ص��ي��ا(  خ��الل 
له  ك���ان  منهما  ك��ل  )ورد(،  ب�صخ�صية 
طابع خا�ش يف طريقة التعبري والكالم 
واحلركة واملالب�ش واملاكياج وغريها من 

التفا�صيل املتعلقة بال�صخ�صية.
و)اآ�صيا(  )ورد(  من  كل  امل�صل�صل  يف   •
زك��ي حتب  ه��ل منى  ال��رق�����ش،  تع�صقان 

الرق�ش اأي�صاً؟
- بالطبع نعم، املو�صيقى يف داخلي، اأ�صعر 
ما  اجل�صدي  والرق�ش  ب��ي،  وت�صعر  بها 
التي  املزاجية  تعبري عن احلالة  اإال  هو 

ي�صعر بها االإن�صان ويحاول جت�صيدها.
غري  زوج��ي��ة  ح��ي��اة  امل�صل�صل  ر���ص��د   •
وجود  ب�صبب  م�صتمرة  لكنها  م�صتقرة 

اأوالد... ما راأيك؟
اأمر تعي�صه غالبية االأ�صر امل�صرية يف   -
ولكن  االج��ت��م��اع��ي��ة،  الطبقات  خمتلف 
علينا اأن نعلم اأن املراأة التي ال ت�صتطيع 
حت��ّم��ل ت��ل��ك احل���ي���اة وت��ط��ل��ب الطالق 
وتتزوج من رجل اآخر لي�ش اأمر يعيبها، 
اأف�صل  وه���ذا  داخ��ل��ه��ا،  م��ا يف  فعلت  ب��ل 
ب��ك��ث��ري م��ن ال��ت��ط��رق اإىل اخل��ي��ان��ة وما 

�صابه ذلك.
يف  ذل����ك  ت��ف��ع��ل  مل  )اآ����ص���ي���ا(  • ول���ك���ن 

امل�صل�صل؟
)اآ�صيا(،  ل��ه  تعر�صت  ال���ذي  احل����ادث   -
ي��ربز ما لديه من  وال��ذي جعل زوجها 
م�صاعر وخوف وقلق وحب لزوجته حني 
كانت �صائعة، كان خمتلفاً، باالإ�صافة اإىل 
اأن عودة ذاكرتها وتعر�صها ل�صدمة بعد 
موت ابنها )�صليم( جعلهما يقرتبان من 
اأخرى حتى يتغلبان على  بع�صهما مرة 

تلك االأزمة.
االإنتاج  يف  حلمي  اأحمد  وج��ود  وهل   •
امل�����ص��ل�����ص��ل بهذه  اإظ����ه����ار  ����ص���اع���د ع���ل���ى 

ال�صورة؟
ممثلني  من  العمل  يف  �صارك  من  كل   -
وتاأليف واإخراج واإنتاج وت�صوير وديكور 
لهذا  ال��ن��ج��اح  ب�صمة  و���ص��ع��وا  واإ����ص���اءة 
كان  االإنتاج  يف  حلمي  وا�صرتاك  العمل، 
جمرد �صدفة بعد اأن قام كل من اإيهاب 
حلمي  بدعوة  جالل  و�صارة  ال�صرجاين 
بامل�صل�صل،  اخل��ا���ص��ة  ال��ع��م��ل  ور����ص���ة  يف 

للعمل  م�صاركة حلمي  ج��اءت  هنا  وم��ن 
اأوجه  ف��اأن��ا  ل��ذل��ك،  بالق�صة.  واإع��ج��اب��ه 
باأكمله  العمل  فريق  لكل  خا�صة  حتية 
ع��ل��ى خ����روج ه���ذا ال��ع��م��ل ب��ه��ذا ال�صكل 

اجلميل.
امل�صل�صل،  يف  جديد  ب�)لوك(  ظهرِت   •

ملاذا؟
- نعم، وهذا ما ينا�صب �صخ�صية )اآ�صيا( 
التي متيل كما قلت يف ال�صابق اإىل الفتاة 
احلاملة، لذلك فهي دائماً ترغب يف امليل 
اإىل مالب�ش تتنا�صب مع األوان الطبيعة 
�صخ�صية  وم��ع  ب�صيطة،  واك�����ص�����ص��وارات 
�صعراً  دائ����م����اً  ت���رت���دي  ف��ك��ان��ت  )ورد(، 
م�����ص��ت��ع��اراً ك��ن��وع م��ن ال��ه��روب يف عقلها 
الباطن من �صخ�صيتها احلقيقية حتى 
ال تتذكر ما عا�صته من حادث األيم اأ�صفر 

عن موت ابنها.
ب����اأن����ك  ات����ه����م����ك  ال���ب���ع�������ش  • ول����ك����ن 
واإظهار  عارية  مالب�ش  ارت���داء  تعّمدِت 

مفاتنك؟
- هوؤالء مر�صى ال يعرّبون عن جماهري 
اإذا  ال�صعب امل�صري، التي تقّيم امل�صل�صل 
كان عماًل جيداً اأو �صيئاً. ومن يتحدثون 
ال�صعب  عن العري واالإث���ارة، لقد عرف 
ممار�صتهم  وم�����دى  ه���م  م���ن  امل�������ص���ري 
الهوية  حم���و  يف  وامل��غ��ل��وط��ة  ال��دم��وي��ة 
والكبت  ال�����ص��خ��ط  امل�����ص��ري��ة ومم��ار���ص��ة 

الذي عا�صوه يف ال�صجن.
03 يونيو؟ يف  �صاركِت  • هل 

مطلباً  ك��ان  االإخ���وان  رحيل  بالطبع،   -
ي��ك��ن جمرد  وج���م���اه���ريي���اً مل  ���ص��ع��ب��ي��اً 
يتعلم  رئي�ش خم��ط��ئ، ومل  ع��ن  ح��دي��ث 
ول��ك��ن احلالة  �صبقوه،  م��ن  اأخ��ط��اء  م��ن 
التي كنا نعي�صها يف عهد االإخوان، كانت 
�صعبة للغاية ومل ن�صتطع حتّملها على 

االإطالق.
االآن؟ ال�صيا�صي  للم�صهد  روؤيتك  • وما 

لف�ش  ط����وي����اًل  االن����ت����ظ����ار  رف�������ص���ت   -
والنه�صة،  ال��ع��دوي��ة  راب��ع��ة  اعت�صامي 
وق��ل��ت ق��ب��ل ف�����ش االع��ت�����ص��ام��ني، اإنهما 
اأكر  االن��ت��ه��اك��ات  ���ص��ت��ك��ون  ا���ص��ت��م��را  اإذا 
دولة  اإىل  مق�ّصمة  م�صر  ت�صبح  و�صوف 
داخل الدولة، وبعد ف�صهما عادت م�صر 

القوية من جديد.

فــن عــربـــي

35

هبة طوجي 
�شعيدة بنجاح )احلبلة(

وا�صحة  م�صرية  فبعد  طوجي،  هبة  ال�صابة  الفنانة  مواهب  هي  كثرية 
اأ�صامة الرحباين كمغنية وممثلة، وخمرجة كليبات،  الفنان  املعامل مع 
وحتى يف جمال الرق�ش التعبريي، ها هي هبة تقدم �صريطاً درامياً من 

اإخراجها وعن ن�ش لها، بعنوان )احلبلة(.
دكان  اأم���ام  الف�صاء  م��ن  ت���دىّل  وط��وي��ل  �صخم  حبل  ع��ن  العمل  يحكي 
املال  ينق�صها  �صغرية  عائلة  بالكاد  يعيل  الدخل  متوا�صع  رجل  يديره 
الكايف لتمويل م�صاريع لالأوالد تاأميناً مل�صتقبل زاهر لهم، وفجاأة انقلبت 
واملئات،  الع�صرات  من  بات مق�صوداً  فقد  الرجل،  ناظري  اأم��ام  ال�صورة 
ي�صرتون ويرفعون من ميزانيته، وراح يتحدث للف�صائيات عن الظاهرة 
على  ال�صيا�صة  رج��ال  تدخل  ثم  عائلته،  وعلى  عليه  خ��رياً  كانت  وكيف 

اأ�صا�ش اال�صتفادة من هذا احلدث مادياً.
)احلبلة( نال جائزة ت�صويت اجلمهور يف مهرجان اأفالم طلبة اجلامعات 
الذي اختتم فعالياته اأخرياً، اأما هبة فاأعربت عن �صعادتها باجلائزة بعد 
راأي  واأف�صل  �صعادة،  هذه  )طبعاً  وتقول:  )نعم(،  لها  اجلمهور  قال  اأن 
للفرح مبا  اأنه جمال  )اأعتقد  اأن�صفوها،  النقاد  اأن  وراأت  دائماً(.  النا�ش 

ح�صل، لكنني كنت اأ�صعد لو فزت باجلائزتني(.
والن�ش حالياً  لفيلم من بطولتها  ر  الرحباين يح�صّ اأ�صامة  اأن  واأك��دت 
قيد االإجناز. اأما عن الغناء فهناك األبوم جديد �صتطلقه قريباً، وامل�صرح 

ترتكه الأ�صامة.

اأو�صحت الفنانة امل�صرية منى زكي اأنها لي�صت بعيدة 
عن ال�صاحة الفنية بدليل بطولتها مل�صل�صل )اآ�صيا( 
باأن  وردت  املا�صي،  رم�صان  �صهر  يف  عر�س  ال��ذي 
الذين اتهموها بالعري واالإثارة من خلل ملب�صها 

يف امل�صل�صل هم )مر�صى(.
لف�س  ط��وي��ًل  االنتظار  رف�صت  اإن��ه��ا  زك��ي،  وق��ال��ت 
واعتربت  والنه�صة،  العدوية  راب��ع��ة  اعت�صامي 
االنتهاكات  �صتكون  ا�صتمرا  اإذا  )االعت�صامني  اأن 
داخل  دولة  اإىل  مق�صمة  م�صر  ت�صبح  و�صوف  اأكرث 

الدولة(:

منى زكي:
 م�شل�شل )اآ�شيا( حمل معاين كثرية
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امل�شادقة على اأجهزة 
لعالج ال�شداع

 
اأول جهاز بذبذبات  اإنتاج  اعلنت هيئة االأغذية وال��دواء االأمريكية على 
النوبات  خا�صة  الن�صفى  ال�صداع  اآالم  تخفيف  اإىل  يهدف  مغناطي�صية 

امل�صبوقة بهاالت وا�صطرابات ح�صية التى حتدث قبل حدوث النوبات.
اأنباء  وك��ال��ة  نقلت  ح�صبما  لها   بيان  ف��ى  االأمريكية  الهيئة  واأو���ص��ح��ت 
�صيتم  امل���خ  جمجمة  ع��رب  املغناطي�صى  التحفيز  اأن  االأو����ص���ط  ال�����ص��رق 
احل�صول عليه من خالل و�صفات طبية تعطى للمري�ش ليقوم بتثبيت 
اجلهاز بكلتا يديه فى اجلزء اخللفى من الراأ�ش وال�صغط على زر ، يقوم 
املغناطي�صية تعمل بدورها  الطاقة  نب�صات من  باإطالق  اجلهاز عندئذ 
ال�صداع  اآالم  تخفيف  فى  لت�صهم  للمخ  الداخلية  الق�صرة  حتفيز  على 

الن�صفى .
االأ�صخا�ش  من  املاليني  اأن  االأمريكية  الهيئة  فى  امل�صوؤولون  واأو���ص��ح 
يعانون من ال�صداع الن�صفى فى الوقت الذى �صيمثل فيه هذا اجلهاز 

اجلديد خيارا عالجيا جديدا للعديد منهم.
وقالت اإدارة االأغذية والعقاقري اأن 113 مري�صا ا�صتطاعوا التغلب على 

اأعرا�ش هذه النوبات فى اأعقاب ا�صتخدام جهاز الذبذبات املغناطي�صية.
ا�صتخدموا اجلهاز  الذين  املر�صى  %38 من  اأن  اإىل  البيانات  واأ�صارت 
قد تخل�صوا من اآالمهم فى غ�صون �صاعتني مقارنة بنحو 17 % من 

املر�صى ممن مل ي�صتخدموا اجلهاز.

تناول الفيتامينات ال 
يوؤدى اىل حت�شن الذاكرة

اأظهرت اأحدث االأبحاث اأن االنتظام يف تناول الفيتامينات املتعددة ال يرتبط 
بال�صرورة بتح�صني الذاكرة.

وتاأتي هذه النتائج بعد �صل�صلة من االأبحاث ن�صرت فى دورية الطب الباطني 
التي ك�صفت عن االأدلة الطبية املتزايدة التي تو�صح اأن املكمالت املتعارف 

عليها قد ال تفيد الكثريين بخالف االعتقاد ال�صائد.
الفيتامينات  انتظموا فى تناول  الذين  االأ�صخا�ش  اأن  اإىل  املتابعة  واأ�صارت 
مل يحدث حت�صن ملمو�ش يذكر فى م�صتوى الذاكرة، بف�صل هذه املكمالت 

الغذائية، باملقارنة باالأ�صخا�ش الذين مل يتناولوها. مارثا �صتيوارت خلل حفل توقيع كتابها اجلديد كعكة مارثا �صتيوارت يف با�صادينا بكاليفورنيا. )اأ ف ب(

املوز

ي���ح���ت���وي امل����ائ����ة غ����رام 
م��ن امل����وز ع��ل��ى 70% 
من وزنه ماء و حوايل 
%25 من وزن��ة ن�صاء 
و %20 من وزن مائة 
�صكر عنب و�صكر ق�صب 
و  ال�����ي�����اف  و  ده�������ون  و 
ب��روت��ني وم��ن االمالح 
مليغرام   60 املعدنية 
 40 ح���دي���د و ح�����وايل 

مليغرام و كال�صيوم وبوتا�صيوم وفيتامني C و فيتامني ب2
املوز غني بااللياف التي حتمي اجل�صم من اال�صابة باالورام ال�صرطانية- 
كما انه يحمي اجل�صم من فقر الدم وي�صاعد اجل�صم على افراز امللح نظرا 
تهدئة  يف  ي�صاعد  احلليب  مع  امل��وز  ع�صري  م��زج  فية-  البوتا�صيوم  لوجود 
الكال�صيوم  من  اج��ود  امل��وز  يف  امل��وج��ود  االلكال�صيوم  يعترب  و  املعدة  قرحة 
املوجود يف اجلنب و احلليب- ق�صر املوز يحنوي على مادة الي�صراتونني و 
هي مادة تعترب من مكونات الدماغ و ت�صاعد على تهدئة االع�صاب وال�صعور 
باالرتياح، مينع تناول املوز على امل�صابني مبر�ش ال�صكر وبامرا�ش الكبد .

• ما االإ�صم احلقيقي للأديبة مي زيدان؟ 
- ماري اليا�ش 

بوذا؟  كلمة  تعني  • ماذا 
- العامل. 

كلمة قراقو�س؟  تعني  • ماذا 
- الن�صر االأ�صود 

تعاىل يف ع�صره؟  اهلل  وحد  الذي  اجلاهلي  احلكيم  • من 
- ق�ش بن �صاعده االأيادي 

بني كلمتي الرايه واللواء يف احلرب؟  الفرق  هو  • ما 
- الراية للقائد والراية لالأمري. 

• ماذا يعني ا�صم اأدي�س اأبابا؟ 
- الزهرة اجلديدة 

الف�صطاط؟  كلمة  تعني  • ماذا 
- اخليمة 

• هل تعلم اأن الر�صا�ش هو معدن ثقيل جداً ذو لون رمادي �صارب اإىل الزرقة. وهو معدن طري جداً لدرجة 
ميكنك جرحه بالظفر. ونظراً اإىل مقاومة الر�صا�ش للتاآكل ي�صتعمل هذا املعدن يف �صكل �صفائح للتك�صية 

ويف �صنع االأنابيب، كما ي�صتخدم يف الوقاية من االأ�صعة ال�صينية واأ�صعة جاما. 
•  هل تعلم اأن البالتني هو معدن ثمني ذو لون اأبي�ش رمادي يتميز بطروقيته ومتا�صكه. ي�صتعمل البالتني 

النقي يف �صناعة لوازم ومعدات ت�صتخدم يف املخترب ويف ال�صناعة الكيميائية.
اأمتار  اإىل حوايل خم�صة  الكبري  الذكر  ارتفاع  العامل. فقد ي�صل  اأط��ول حيوان يف  الزرافة هي  اأن  هل تعلم 
لها، فلن تكون هناك  االأ�صجار فهذه فائدة عظيمة  روؤو���ش  اأن ترعى عالياً من  ق��ادرة على  ون�صف، وكونها 
اأي مناف�صة لها. اإال اأن هناك �صلبية واحدة لطول الزرافة الزائد، ذلك اأنها عندما تريد اأن ت�صرب عليها اأن 
تتمدد، وهي ت�صتطيع ذلك جيداً عن طريق فر�صخة �صاقيها االأماميتني واجللو�ش على بطنها حتى ترتوي 

جيداً من املاء. 
• هل تعلم اأن خرطوم الفيل هو احتاد الأنفه و�صفته العليا. وهو بالتايل ي�صتعمل الأغرا�ش عدة. فهو ي�صتعمله 
لنقل الغذاء واملاء اإىل فمه وكذلك لر�ش ج�صمه باملياه. وميكن اأن ي�صتعمل اخلرطوم بلطف �صديد في�صتطيع 

اأن يلتقط ج�صماً �صغرياً كحبة البازيالء. وهو اأي�صاً م�صتك�صف قوي للرائحة. 

اأ�صتيقظ ال�صاب من نومه ن�صطا فاأخذ حماما باردا لينع�صه ثم اإرتدى مالب�صه وحمل حقيبته وقبل يد اأمه 
وهو ي�صمع دعواتها اجلميلة وخرج ب�صرعة ذاهبا اإىل حمطة القطارات فاليوم هو موعد مناق�صته يف درا�صته 
تقدم بها اإىل احدى ال�صركات الكبرية اأمال يف نيل درجة وظيفة عالية �صاغرة واليريد اأن يتاأخر عن موعده 
فيرتك اإنطباعا �صيئا.. كان م�صطربا بع�ش ال�صيء لكنه متما�صك ويف غمرة انهماكه يف االنتقال داخل حمطة 
القطارات وجد �صيدة عجوز �صقطت حقيبتها فانفتحت ومل يتقدم اأحد مل�صاعدتها ورغم �صيق الوقت اقرتب 
منها ب�صرعة و�صاعدها يف مللمة ا�صيائها ثم اغالق احلقيبة وحملها الأقرب كر�صي وتركها وذهب لقطع تذكرته. 
اقرتب القطار من املحطة وا�صتعد اجلميع للنزول حني الحظ مرة اخرى ال�صيدة العجوز التي تظهر عليها 
الوقار واالح��رتام وال��راء وهي حتاول حمل حقيبتها للنزول من القطار فاأ�صرع مب�صاعدتها رغم  عالمات 
واأ�صرع  ال�صغرية  العربة  على  و�صع حقيبتها  اأن  بعد  ب�صدة  ف�صكرته  املناق�صة  على موعد  التاأخري  خوفه من 
اإىل خارج املحطة و�صط انهمار املطر.. وقف كثريا للبحث عن �صيارة اأجرة حني ملح ال�صيدة العجوز تخرج من 
املحطة وحقيبتها الكبرية يف يدها للبحث عن �صيارة اأجرة فالتقت نظراتهما وكانت نظرة جميلة كاأنها ت�صكره 
فيها على كل �صئ فتقدم منها وحمل عنها احلقيبة فقالت له: يل حفيد يف مثل عمرك لكنه اليوم مري�ش 
اأ�صكرك كثريا على طيبتك.. �صكرها بحياء حني جاءت �صيارة االأجرة فاأ�صرع وفتح بابها وتناول بعد ذلك حقيبة 
ال�صيدة ودعاها للركوب على اأن ينتظر هو غريها.. ورغم �صيق الوقت مل يعرف ملاذا فعل ذلك رمبا الأنها ت�صبه 
جدته الراحلة.. رمبا ذهبت �صيارة االجرة واأكرمه اهلل ب�صيارة جاءت مبا�صرة خلفها مبا�صرة فجل�ش يدعو اهلل 
اأن اليتاأخر رغم معرفته باأنه باق من الوقت دقائق. و�صل ال�صاب اإىل موعد املناق�صة متاأخرا ع�صر دقائق ودخل 
اإىل احلجرة ليقدم اعتذاره لكنه فوجئ باأن موعد املناق�صة قد تاأجل ملدة ن�صف �صاعة نظرا لعدم وجود رئي�صة 
املناق�صة دخل  امل�صوؤول بدء  اأعلن املوظف  ال�صاي وعندما  اأعماقه وارت��اح وتناول كوبا من  اللجنة ف�صكرها يف 
ليلقي حتيته واإذ به يرى ال�صيدة العجوز جتل�ش مت�صدرة اجلل�صة فنظر اليها منده�صا وقد ظهرت ابت�صامة 
جميلة حنونة على �صفتيها وكاأنها تطمئنه وت�صجعه ثم اأعلنت بدء املناق�صة التي مل تاأخذ وقتا طويال لتنتهي 
ل�صالح ال�صاب الطيب ويحوز على الوظيفة �صفق اجلميع له فاقرتب من رئي�صة اللجنة التي ربتت على �صعره 
وهي تقول اإنك طيب مثل حفيدي هل ت�صافر يف القطار كثريا فقال.. اإنها املرة االأوىل، لكنها لي�صت االأخرية. 

 ال�شاب الطيب

�شامل احمد الكتبي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوف 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

في�شل اي�ب م�شع�دي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  مهند�ص  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

�شهيل حممد عبداهلل
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  معلم  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.
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عمر بدر م�شبح العزيزي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  معلم  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

تناول الثوم يقى من �شرطانات 
املعدة والقولون والرئة

 ك�صفت درا�صة حديثة قام بها باحثون يف مركز جيانغ�صو ال�صيني ملراقبة 
يف  النيء  الثوم  يتناولون  الذين  البالغني  اأن  ك�صفت  والوقاية  االأم��را���ش 
اأق��ل عر�صة من غريهم  �صكل منتظم على االأق��ل مرتني يف االأ�صبوع، هم 
فيهم  النا�ش مبن  كل  ت�صمل  الفائدة  واأن هذه  الرئة،  ب�صرطان  لالإ�صابة 

املدخنون.
الكولي�صرتول  ن�صبة  يخف�ش  اأن��ه  بينها  من  كثرية،  منافع  الثوم  وميلك 
ب��اأن ا�صتخدام ال��ث��وم ملدة  اأملانية  يف ال���دم. ويف ه��ذا االإط���ار ا���ص��ارت درا���ص��ة 
12 اأ�صبوعاً يوؤدي اإىل خف�ش ن�صبة الكول�صرتول يف الدم اإىل 12 يف املئة 
والدهون الثالثية اإىل 17 يف املئة. ومل تقت�صر فوائد الثوم التي اأكدتها 

الفعال  دوره  ثبت  فقد  فقط،  هذا  على  الدرا�صات 
من  الناجت  احلمل  ت�صمم  احتماالت  تقليل  يف 

ال���ث���وم يف معاجلة  وي��ف��ي��د  ال������دم.  ���ص��غ��ط 
ت�صاقط ال�صعر ويف ال�صفاء من االلتهابات 
على  ي�صاعد  كما  ال����والدة،  بعد  ال��ن��اجت��ة 

اجلهاز  م��ن  والطفيليات  ال���دي���دان  ط���رد 
اله�صمي. لكن يجب حتا�صي االإكثار منه الأنه 

قد يولد احلكة والبوا�صري ويف�صد اله�صم وي�صبب 
احلرقان يف املعدة واالأمعاء واملريء


