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مواليد هذا ال�شهر الأكرث جناحا

�سبتمرب،  �سهر  مواليد  م��ن  الأ���س��خ��ا���ص  اأن  ج��دي��دة  درا���س��ة  اأظ��ه��رت 
ميلكون احتمالية اأكرب للنجاح، من مواليد الأ�سهر الأخرى.

ووفقا ملوقع يف تي، قامت جامعات تورونتو وفلوريدا ونورث باإجراء 
الأمريكية،  فلوريدا  ولي��ة  يف  الثانوية  امل��دار���ص  ط��اب  على  درا���س��ة 

والذين ولدوا بني عامي 1994 و2000.
واأفادت الدرا�سة اأن الطاب الذين ولدوا يف �سهر �سبتمرب، ميتلكون 
ثقة اأكرب، وترتفع ن�سبة دخولهم اإىل اجلامعات، والبتعاد عن ال�سجن، 

عن مواليد باقي ال�سهور.
ووفقا للموقع، يعود ال�سبب الرئي�سي لنجاح مواليد ال�سهر التا�سع، 
ما  �سبتمرب،  ب�سهر  ال���دول  اأغ��ل��ب  يف  الدرا�سية  ال�سنة  ب��داي��ة  ب�سبب 
فيما  الدرا�سية،  ال�سنة  نف�ص  يف  زمائهم  بني  �سنا  الأك��رب  يجعلهم 

يكون مواليد اأغ�سط�ص الأ�سغر �سنا يف نف�ص العمر الدرا�سي.
التا�سع من  ال�سهر  اأكرب ملواليد  فارق الأ�سهر يعطي الطاب ن�سجا 

زمائهم، مما يعطيهم ثقة اأكرب للتفوق والنجاح.

علماء ي�شنعون عظاًما ب�شرية 
ب�سناعة  الأوىل،  للمرة  العلماء  من  جمموعة  ق��ام  حديث  ابتكار  يف 

عظام ب�سرية يف املعمل ما ميكن اأن ي�ستبدل عمليات الزراعة املوؤملة.
العظام،  زراع��ة  جلراحة  �سخ�ص  مليوين  نحو  يخ�سع  ع��ام  كل  ففي 
وغالًبا ما يتم اإزالة جزء من الفخذ لرتميم املفا�سل واإ�ساح ك�سور 

العظام ال�سعبة.
الربيطانيون  العلماء  ياأمل  الربيطانية،  ديلي ميل  ووفًقا ل�سحيفة 
امل��ر���س��ى ه��ذه اجل��راح��ة اخل��ط��رة م��ن خ��ال �سنع العظام  لتجنيب 

با�ستخدام اخلايا املاأخوذة من نخاع عظامهم.
اإىل  اجلذعية  اخلايا  حتويل  يف  غا�سكو،  بجامعة  باحثون  وجن��ح 
لعظام  مطابقة  ع��ظ��ام  ل�سنع  �سغرية  اه���ت���زازات  با�ستخدام  ع��ظ��ام 
اأماكن  من  العظام  حل�ساد  حاجة  هناك  يكون  لن  وبذلك  املري�ص، 

اأخرى من اجل�سم.
وقال الدكتور بيرت ت�سايلدز من جامعة غا�سكو: هذه الدرا�سة هي 
خطوة كبرية نحو ا�ستخدام اخلايا اجلذعية يف ت�سنيع العظام لعاج 
املر�سى، وهو اأمر مثري للغاية. وياأمل الباحثون ا�ستخدام هذه التقنية 
اجلديدة م�ستقبًا يف عاج الك�سور املعقدة، مثل تلك التي تظهر يف 
الأ�سخا�ص الذين يعانون من ه�سا�سة العظام، حيث يتم اأخذ عينة من 
النخاع وا�ستخدامها لت�سنيع العظام املطلوبة يف املعمل، الأمر الذي 
من �ساأنه م�ساعدة �سحايا الألغام الأر�سية ومبتوري الأطراف الذين 
يحتاجون اإىل مزيد من العظام، لإرفاق ال�ساق ال�سطناعية اأو الذراع 

لإنقاذهم من ا�ستخدام الكر�سي املتحرك.

هل تتحول اليابان اإىل مركز املعمرين؟
�سجل عدد املعمرين يف اليابان اأرقاما قيا�سية. وارتفع عددهم الذي 
ال�سنوات  يف  كبرية  باأعداد  الق�سوى  الغالبية  الن�ساء  �سمنهم  ت�سكل 
الأخرية. ويحذر اخلرباء �سلبيات الو�سع على م�ستقبل الباد. فكيف 

ذلك؟
ارتفع  اليابان  يف  املعمرين  اأع���داد  اأن  اليابانية  ال�سحة  وزارة  ذك��رت 
مبقدار 2132 �سخ�ساً اأو بن�سبة 3،2 باملائة مقارنة بالعام املا�سي. 
 67824 بلغ  قيا�سيا  رق��م��ا  ب��ال��ب��اد  املعمرين  ع��دد  ي�سجل  وب��ه��ذا 
�سخ�ساً، وذلك اعتبارا من يوم اجلمعة 15 �سبتمرب 2017 : ولل�سنة 
ال�سابعة والأربعني على التوايل، حيث قالت الوزارة يف بيان �سدر عنها 

اأن 88 باملائة من اإجمايل عدد املعمرين هم من الن�ساء.
بداأت  عندما   ،153 اليابان  يف  املعمرين  ع��دد  بلغ   1963 ع��ام  ويف 
ارتفع  الرقم  اإن  ال��وزارة  ا�ستق�سائية. وقالت  درا�سة  ال��وزارة يف عمل 
اإىل 1000 �سخ�ص يف عام 1983 ثم اإىل 10 اآلف يف عام 1998 
العمر  البالغة من  نابي تاجيما  2007.  وتعترب  األف عام  وثم 30 
يف اليابان  معمرة  اأكرب   ،1900 اأغ�سط�ص  يف  واملولودة  عاماً    117
عمر  يبلغ  بينما  كاجو�سيما.  مقاطعة  يف  كيكاي  جزيرة  يف  ومقيمة 
اأكرب معمر رجل 112 عاماً، ويدعى ما�سازو نوناكا، وكان قد ولد يف 
يوليو 1905، ويقيم يف جزيرة هوكايدو. هذا وتواجه اليابان عبئا 
دميوغرافيا متزايدا بعد عقود من ارتفاع �سريع يف معدل ال�سيخوخة 
الوطني لبحوث  للمعهد  املواليد. وفقا  وانخفا�ص معدلت  لل�سكان، 

ال�سكان وال�سمان الجتماعي. 
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بكني حتظر البناء 
لتح�شني جودة الهواء 

قالت وكالة اأنباء ال�سني اجلديدة الر�سمية �سينخوا نقا عن جلنة بلدية 
بكني لاإ�سكان والتنمية احل�سرية والريفية اإن بكني �ستوقف اأعمال البناء 
يف م�سروعات عامة كبرية خال ال�ستاء املقبل يف حماولة لتح�سني جودة 

الهواء يف العا�سمة.
يف  الت�سييد  اأعمال  كل  �ستحظر  ال�سلطات  اإن  تقريرها  يف  �سينخوا  وقالت 
من  الفرتة  خال  املنازل  هدم  عمليات  وكذلك  واملياه  الطرق  م�سروعات 
15 نوفمرب ت�سرين الثاين اإىل 15 مار�ص اآذار يف الأحياء ال�ستة الرئي�سية 

باملدينة وكذلك ال�سواحي املحيطة بها.
وتغطي هذه الفرتة ال�سهور الأربعة التي يجري مت خالها تزويد الوحدات 

ال�سكنية وغريها من املباين يف املدينة بالتدفئة.
ودخلت ال�سني عامها الرابع من احلرب على التلوث التي تهدف ملعاجلة 
تهدئة  وكذلك  اجلامح  القت�سادي  النمو  من  عقود  عن  الناجم  ال�سرر 
املخاوف من اأن يكون ال�سباب الدخاين اخلطري وتلوث املياه والرتبة على 

نطاق وا�سع وراء مئات الآلف من حالت الوفاة املبكرة �سنويا.
وتعهدت بكني بفر�ص قيود �سارمة على ال�سناعة واملرور يف �سمال الباد 
يف ال�ستاء املقبل بهدف حتقيق اأهداف مهمة تتعلق بال�سيطرة على ال�سباب 

الدخاين. 
املواطنني  ملعي�سة  املهمة  امل�سروعات  بع�ص  اأن  ذكر  �سينخوا  تقرير  اأن  غري 
ت�ستمر  التكلفة قد  والإ�سكان منخف�ص  واملطارات  ال�سكك احلديدية  مثل 

اإذا ح�سلت على موافقة اللجنة.

عائلة كاملة مقتولة 
داخل منزلها

يف  العراقي  باجلي�ص  كبري  �سابط  اأع��ل��ن 
حمافظة الأنبار العثور على عائلة، مكونة 
يف  منزلهم  داخل  مقتولني  اأفراد،  من 5 
الأنبار،  حمافظة  مركز  الرمادي  مدينة 
يف ح���ادث ه��و ال��ث��اين م��ن ن��وع��ه باملدينة 
وليد  ال��ع��ق��ي��د  وق���ال  اأ���س��اب��ي��ع.  خ���ال 3 
ع����رت على  اأم���ن���ي���ة  ق����وة  اإن  ال���دل���ي���م���ي، 
ع��ائ��ل��ة م��ك��ون��ة م���ن خ��م�����س��ة اأف�������راد- زوج 
وزوج��ت��ه واأط��ف��ال��ه��م ال��ث��اث��ة- مقتولني 
داخل منزلهم يف منطقة جزيرة البوذياب 
الدليمي  وا���س��ت��ب��ع��د  ال����رم����ادي.  ���س��م��ايل 
اأن  م�سيفا  اإره���اب���ي���ا،  احل����ادث  ي��ك��ون  اأن 
التحقيقات ك�سفت �سرقة جميع حمتويات 
وامل�سوغات  الأم���������وال  خ���ا����س���ة  امل����ن����زل، 
الذهبية، واأن اأفراد العائلة قتلوا باأ�سلحة 
اأن قوة  امل�����س��در ذات����ه  خ��ف��ي��ف��ة. واأ����س���اف 
ع�����س��ك��ري��ة ف��ر���س��ت ح���ظ���را ل��ل��ت��ج��وال يف 
وب���داأت بحملة تفتي�ص  ال��ب��وذي��اب  ج��زي��رة 
ل��ل��ب��ح��ث ع���ن مرتكبي  ب��امل��ن��ط��ق��ة  وا���س��ع��ة 
اجلرمية. وقبل ثاثة اأ�سابيع، مت العثور 
اأفراد   7 من  مكونة  عراقية،  عائلة  على 
اأب وزوجته واأطفالهما اخلم�سة مقتولني 
�سرقي  جويبة  منطقة  يف  منزلهم  داخ��ل 

مدينة الرمادي.

مهددون بالقتل 
ب�شبب الأبقار

ال�سبان  م���ن  جم��م��وع��ات  ���س��رع��ت 
���س��م��ال الهند،  ب��ان��ي��ب��ات  يف م��دي��ن��ة 
موؤخًرا،  ليلية  ب���دوري���ات  ب��ال��ق��ي��ام 
وعلى  املظلم  ال��ط��ري��ق  ط��ول  على 
التي  الأبقار  املنازل، لإنقاذ  اأ�سطح 

ي�ستبه باأنها تنقل للذبح.
�سرتيت  وول  ���س��ح��ي��ف��ة  واأك��������دت 
اأن��ه يف معظم  الأمريكية  ج��ورن��ال 
اأن����ح����اء ال���ه���ن���د ي��ح��ظ��ر ق���ت���ل هذا 
النوع من احليوانات، التي حتظى 
مايني  مئات  قبل  من  بالتبجيل 

الهندو�ص.
وت��ع��م��ل جل���ان الأم�����ن الأه��ل��ي��ة يف 
ب��ع�����ص الأح�����ي�����ان مع  ال���ه���ن���د، يف 
ال�سرطة، للقب�ص على الأ�سخا�ص 
ب��اأن��ه��م يعملون  ي��ع��ت��ق��دون  ال��ذي��ن 
الأب����ق����ار، يف مهمة  ت��ه��ري��ب  ع��ل��ى 
مطاردات  ع��ل��ى  اأح���ي���اًن���ا  ت��ن��ط��وي 
النار  ال�سريعة واإطاق  بال�سيارات 

ب�سكل مميت.
العمر  البالغ من  اآريا  وقال رينكو 
36 عاًما واأب لثاثة اأبناء، والذي 
مي�سي معظم الليايل وهو يجوب 
 ٪ 100 ال�سوارع: نحن ملتزمون 
باحلفاظ على الأبقار من الت�سويه 

والقتل، وفًقا لل�سحيفة.
اجلماعات  ه����ذه  اأن�����س��ط��ة  وت���اأت���ي 
الأع�����س��اء، حتت  اآلف  ت�سم  ال��ت��ي 
ا�ستداد  وق��ت  يف  املتزايد  التدقيق 
وا�ستقطاب  ال��ط��ائ��ف��ي��ة  ال���ن���زع���ة 
ال��ن��ق��ا���ص ال��دائ��ر ح���ول الأب���ق���ار يف 
اأ�سدرت  املا�سي،  والأ�سبوع  الهند. 
تعليمات  الهند  يف  العليا  املحكمة 
لتعيني  ال����ولي����ات  ح��ك��وم��ات  اإىل 
اخلا�سة  ال�����س��رط��ة  م���ن  ���س��ب��اط 
ال���دوري���ات ع��ل��ى الطرق  وت��ك��ث��ي��ف 
على  رًدا  م��ن��ه��ا،  ل��ل��ح��د  ال�����س��ري��ع��ة 
اإجراءات  باتخاذ  تطالب  عري�سة 
اأقوى �سد حماة البقر املت�سددين.

يوم لل�شتات يتوج مبهرجان 
ال�شينما الأفريقية 

ب��ط��ول��ة اإل����ه����ام ���س��اه��ني واإخ������راج 
كاملة اأبو ذكري باجلائزة الكربى 
الع�سرين  ل��ل��دورة  �سمبني  عثمان 
الأفريقية  ال�سينما  مهرجان  من 
بخريبكة التي اأ�سدل ال�ستار عليها 
اأحداث  ت��دور  املغربية.  اململكة  يف 
الفيلم داخل حي �سعبي حيث يقرر 
الريا�سي  امل��رك��ز  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون 
لل�سيدات  يوم  تخ�سي�ص  باملنطقة 
فقط لا�ستمتاع بحو�ص ال�سباحة 
ن�����س��اء وفتيات  وت���اأث���ري ذل���ك ع��ل��ى 
احلي. تناف�ص يف امل�سابقة الر�سمية 
املغرب  من  فيلما   14 للمهرجان 
وت��ون�����ص واجل���زائ���ر وم�����س��ر وغانا 
وال�سنغال وجنوب اأفريقيا واأوغندا 
وبنني وتوجو ورواندا وموزامبيق 

ومايل وبوركينا فا�سو.

امل�شروبات  اأكرث  من  القهوة  تعترب 

وخ�شو�شا  الكثريين،  لدى  املف�شلة 

ال  البع�ض  لكن  ال�شباح،  فرتات  يف 

اأنه و�شل ملرحلة االإدمان  يدرك 

ميكن  للأطباء،  ووفقا  عليها. 

بع�ض  ملحظة  �شخ�ض  الأي 

اأنه  على  تدل  التي  العلمات 

االإدمان  ملرحلة  و�شل 

على �شرب القهوة، 

ومن اأهمها:

ثالث فوائد مده�شة 
للنعناع على اجل�شم

ا����س���ت���ه���ر الأط������ب������اء الإغ����ري����ق����ي����ون 
الكثري  يف  ك��دواء  النعناع  با�ستخدام 
م���ن و���س��ف��ات��ه��م ال��ط��ب��ي��ة وم����ا زال 
النعناع حتى يومنا هذا يعّد من اأهم 
من  الكثري  ��ارب  حتحُ التي  العاجات 

الأمرا�ص.
اإليكم اأهم ثاث فوائد للنعناع وزيت 

النعناع:
-1 للب�سرة: ي�ساعد املنثول املوجود 
اإزالة اإحمرار الوجه  يف النعناع على 
واع��ط��ائ��ه وه��ج��اً ���س��ح��ي��اً. اأم����ا زيت 
لأنه  ال�����س��ب��اب  ح��ب  فيعالج  ال��ن��ع��ن��اع 
مينع ان�سداد م�سام الب�سرة وينع�سه.

الراأ�ص  ف���روة  دّل���ك���وا  لل�سعر:   2-

ب��زي��ت ال��ن��ع��ن��اع ف��ه��ذا ي�����س��اع��د على 
���س��ع��ر جديد،  ت�����س��ري��ع ع��م��ل��ي��ة من���و 
تقليل  النعناع على  ي�ساعد زيت  كما 

الزيوت التي تفرزها فروة الراأ�ص.
-3 لل�سحة: زيت النعناع هو اأف�سل 
يكفي  اذ  ل��ل�����س��داع،  ط��ب��ي��ع��ي  ع����اج 
الزيت  م��ن  ق��ط��رات  ب�سع  ت��ر���ص  اأن 
با�ستن�ساقه  وت��ق��وم  مع�سمك  ع��ل��ى 

لتتخل�ص من ال�سداع املزعج.
ك��م��ا ي�����س��ت��خ��دم ال��ن��ع��ن��اع م���ن خال 
اللثة  ال����ت����ه����اب  ل����ع����اج  ال����غ����رغ����رة 
�سربه  اأن  اإىل  بالإ�سافة  واحلنجرة. 
بقرحة  الإ�سابة  جتنب  على  ي�ساعد 

املعدة واحلمو�سة.

عندما ت�شعر بهذه الأعرا�ض فاأنت مدمن على القهوة
١-ال�سعور باآلم متناوبة يف الراأ�ص:

ي�����س��اب ب��ع�����ص م��دم��ن��ي ال��ق��ه��وة مب���ا ي�����س��م��ى مبتازمة 
النقطاع عن القهوة والتي يرافقها اآلم متناوبة يف الراأ�ص 

ت�سيبهم عندما ينقطعون عن �سرب الكافيني.
٢- �سيخوخة اجللد املبكرة:

يوؤكد العديد من خرباء ال�سحة اأن مركبات القهوة ت�ساعد 
ل�سنوات  �سربها  ف��اإن  لذا  اجل�سم،  من  ال�سوائل  طرح  على 
طويلة ي�ساهم يف ظهور الوذمات و�سيخوخة اجللد املبكرة 

وجفافه.
٣- م�ساكل يف الرتكيز:

يتعر�ص مدمنو القهوة يف حال النقطاع عن �سربها مل�ساكل 
جدية يف الرتكيز والتفكري املنطقي، قد ت�سل اآثارها اإىل 

ظهور م�ساكل نف�سية حادة.
٤- ال�سعور بالتعب وعدم الرتياح:

عن  انقطاعهم  اأن  ال��ق��ه��وة  مدمني  م��ن  الكثري  ي��اح��ظ 
ب�سعور  م�سحوبا  يكون  م��ا  غالبا  معينة  ل��ف��رتات  �سربها 
غريب بالتعب وعدم الرتياح، الأمر الذي يرجعه خرباء 
التي  الكافيني  م��ادة  على  اأج�سامهم  اعتياد  اإىل  ال�سحة 
توؤثر على اإفراز الأدرينالني يف اجل�سم، والذي يوؤثر بدوره 

على عمل بع�ص الأع�ساء احليوية كالقلب والدماغ.
٥- التفكري الدائم بالقهوة:

للتفكري  تدفعهم  نف�سية  حالة  اإىل  القهو  مدمنو  ي�سل 
الدائم ب�سربها، وخ�سو�سا عند �سعورهم بالتعب اأو املرور 

باأي �سغوطات نف�سية
كيف تتخل�ص من اإدمان القهوة

- ل حترم نف�سك منها فجاأة:
تركها  مثل  ينجح  ل  فجاأة  القهوة  ت��رك  اأن  املوقع  اأو���س��ح 
تدريجيا، لذلك، فيمكن لاأ�سخا�ص اأن يقوموا يف البداية 
اأرباع الفنجان بقهوة حتتوي على الكافيني،  مبلء ثاثة 
وربع الفنجان املتبقي بقهوة منزوعة الكافيني، وبالتدريج 
ميكن اأن يزيد ال�سخ�ص من القهوة منزوعة الكافيني يف 
قهوته اليومية، اإىل اأن يتخلى عن الكافيني نهائيا وب�سكل 

�سهل وغري متعب.
- ا�ستبدل م�سروبات اأخرى بالقهوة:

ميكنك اأن ت�ستبدل بالقهوة اأي م�سروب يحتوي على ن�سبة 
لل�سخ�ص  ميكن  الوقت  ومع  كال�ساي،  الكافيني،  من  اأق��ل 
اأن ي�ستبدل هذه امل�سروبات متاما بالع�سائر اأو غريها من 

امل�سروبات ال�سحية غري امل�سرة.
- حدد هدفك من ترك القهوة:

على غرار عادات اأخرى يحاول الأ�سخا�ص التخل�ص منها، 
فان ترك القهوة قد يحتاج اأي�سا اإىل اأ�سباب مقنعة للقيام 
بذلك، فعليك حتديد هدفك من تركها، هل هذا لأ�سباب 
�سحية، نظرا لأ�سرارها على �سحتك؟ اأم لأ�سباب مادية، 
لأ�سباب  اأم  عليها؟  تنفقه  ال���ذي  امل���ال  لتوفري  و�سيلة  يف 

اأخرى؟
- اأكر من اأن�سطتك خال اليوم:

حاول ت�ستيت تفكريك يف القهوة مبمار�سة الأن�سطة خال 
اليوم، فحاول ممار�سة ريا�سة امل�سي، اأو التنزه يف اأي مكان، 
اأو ممار�سة اأي ريا�سة، اأو اخلروج مع اأ�سدقائك، اأو حتى 

اأخذ ق�سط من القيلولة يوميا.
الكافيني  ل���رتك  ال�����س��ل��ب��ي��ة  اجل��ان��ب��ي��ة  الآث�����ار  اأن  ت���اأك���د   -

موؤقتة:
يف  والتعب  الإره����اق  ببع�ص  وت�سعر  ع�سبيتك  ت���زداد  ق��د 
بداية تركك القهوة والكافيني، اإل اأن هذه ال�سلبيات تعترب 
اأكر  اأي��ام، وبعدها �ستكون  موؤقتة، وت�ستمر فقط لب�سعة 

ن�ساطا وهدوءا و�سحة.
اإذا كنت تعتمد ب�سكل كبري على القهوة يف احل�سول على 
الطاقة ورفع معدلت تركيز لإمتام اأعمالك اليومية، فاإن 
قراءتك لل�سطور التالية �ستجعلك تبحث عن بديل فوراً.

الذي   Watchdog الوثائقي  ال��ربن��ام��ج  ك�سف  فقد 
القهوة  اأك���واب  اأن  الربيطانية   BBC One قناة  تبثه 
التي تقدمها اأ�سهر املاركات مثل كو�ستا و �ستاربك�ص حتتوي 
على كمية مقلقة من البكيرتيا التي تكون موجودة عادة 

يف براز الب�سر.
�سعور  يف  تت�سبب  قد  البكترييا  هذه  اإن  الباحثون  ويقول 
ال�سحي  ب��الع��ت��ال  القهوة  احت�ساء  على  ي��واظ��ب��ون  م��ن 

وكذلك قد تنقل لهم العدوى.
وق���د اك��ت�����س��ف ال��ب��اح��ث��ون وج����ود ه���ذه ال��ب��ك��ي��ت��ريي��ا بن�سب 
م��ت��ف��اوت��ة يف ع��ي��ن��ات م��ن م�����س��روب��ات ال��ق��ه��وة امل��ث��ل��ج��ة من 

ماركات كو�ستا و كايف نريو و �ستاربك�ص.
ويحذر الباحثون من ا�ستهاك م�سروبات القهوة املثلجة 
با�سم  املعروفة  ال�سارة،  البكترييا  هذه  على  حتتوي  التي 
بكترييا القولون الربازية الكوليفورم والتي تتواجد عادة 

يف براز الب�سر.
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�ش�ؤون حملية
بلدية مدينة العني تتربع بـ 30  طن من التمور لعدد من الدول املحتاجة

لتمكني امل�شاواة بني اجلن�شني

جمل�ض �شيدات اأعمال دبي وبنك �شو�شيته جرنال يو�شحان بع�ض نقاط الغمو�ض  يف قطاع التمويل

مقاطعة اأوراجن تنفرد ب�شياحة متعددة اخليارات ل�شياح اخلليج وال�شرق االأو�شط

وجهات ترفيهية وثقافية وتاريخية تلهم عائالت دول جمل�ض التعاون اخلليجي

نتيجة جائزة �شما حممد لالأدب يف دورتها الأوىل 

•• العني – الفجر

يف اإطار تنفيذ ا�سرتاتيجية عام اخلري يف اإمارة ابوظبي 
وحتقيق اأهدافها وموؤ�سراتها، والتزاما من بلدية العني 
يف امل�ساهمة الفاعلة يف تفعيل وتنفيذ مبادرة عام اخلري 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي 
الأمانة  وتوجهات  اهلل،  حفظه  الدولة  رئي�ص   – نهيان 

العامة للمجل�ص التنفيذي لإمارة اأبوظبي.
ب������اإدارات احلدائق  ال��ع��ني ممثلة  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ب����ادرت 
القانوين  امل�����س��ت�����س��ار  م��ك��ت��ب  و  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  وامل��ت��ن��زه��ات 
ل�سعادة املدير العام بالتربع ب� 30 طناً من التمور للدول 
والفعاليات  امل��ب��ادرات  م��ن  ع��دد  �سمن  وذل��ك  املحتاجة، 
التي تنفذها بلدية العني لدعم الفئات التي حتتاج اإىل 
العطاء  قيم  وتكري�ص  الجتماعية  وال��رع��اي��ة  امل�ساندة 
للهدف  حتقيقا  وذل���ك  احلياتية  املنظومة  م��ن  ك��ج��زء 
ابوظبي،  لإم����ارة  اخل���ري  ع���ام  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ن  الأول 
واملتمثل يف تفعيل ثقافة التطوع يف اإمارة اأبوظبي مبادرة 
"اخلري فيكم". وقال اأحمد النعيمي امل�ست�سار القانوين 

ببلدية مدينة العني ، تاأتي مبادرة التربع بالتمور للدول 
وتعميمه،  اخل��ري  ثقافة  لتكري�ص  واملحتاجة   الفقرية 
الدائرة  وم���وارد  اأ���س��ول  م��ن  ال�ستفادة   حجم  وتعظيم 
بها نخيل  التي تزخر  التمور  ،  وذل��ك من خ��ال جمع 
مدينة العني  وتخ�سي�ص كميات معينة  منها  للتربع ،  
حيث مت فرز التمور ال�ساحلة لا�ستهاك والتاأكد من 
وتنظيف  جمع  ليتم   ال�ستهاكية   وحالتها  �سامتها  
اإخ�ساعها  بعد  ال�ساحلة  التمور  من   60% من  اأك��ر 
وخ�س�ست   فيما   ، والتخزين  والكنز  التنظيف  لعمليات 
األعاب  مبدينة  الكائنة  م�ستودعاتها   من  عدد  البلدية  
التمور من  مل��ا  حتتاجه  الكميات  ،  لتخزين ه��ذه  هيلي 
تكييف وبيئة مائمة  متهيداحُ لنقلها للجهات املخت�سة.

وعملت عدداحُ من اجلهات بالتعاون والتن�سيق يف املبادرة 
والتي تعنى مبد يد  الإن�سانية  زايد لاأعمال  كموؤ�س�سة 
الدولة،   وخ��ارج  داخ��ل  واملحتاجني  للم�ستفيدين  العون 
اأف��راد املجتمع  والتي متثل رمزا للتكاتف والتعاون بني 
العطاء  خريطة  على  وم�سيئة  ب���ارزة  وع��ام��ة  حملياً 

الإن�ساين خارجياً.

•• دبي - الفجر

عقد جمل�ص �سيدات اأعمال دبي بالتعاون مع 
ح�سرية  عمل  ور�سة  ج��رال،  �سو�سيته  بنك 
خا�سة بال�سيدات ع�سوات املجل�ص تهدف اإىل 
واملفاهيم  اخلافية  النقاط  بع�ص  تو�سيح 
باتخاذ  املرتبطة  املخاوف  وتبديد  املغلوطة 
ي��ع��ت��رب عن�سراً  وال�����ذي  امل��ال��ي��ة،  ال����ق����رارات 
حا�سماً لتحقيق النجاح يف الأعمال التجارية. 
الجتماع يف مقر غرفة جتارة  ه��ذا  وانعقد 
امل�سوؤولني  ك��ب��ار  وت���راأ����س���ه  دب����ي،  و���س��ن��اع��ة 
�سو�سيته ج��رال، ومت  بنك  التنفذيني لدى 
خ��ال��ه مت��ك��ني ال�����س��ي��دات ع�����س��وات املجل�ص 
من اتخاذ القرارات الواثقة وتفعيل دورهن 
تقدمي  خ��ال  م��ن  القت�سادية  العملية  يف 
ل��ه��ن ع���رب جمموعة  ال�������س���روري���ة  امل���ع���ارف 
وا�سعة من املو�سوعات الرئي�سية. وت�سمنت 
املنطقة  ح��ال��ة  ط��رح��ه��ا:  مت  اّل��ت��ي  املوا�سيع 
وتبديد  ال��ت��ج��اري،  ن�ساطك  على  وت��اأث��ريه��ا 
و  امل�سرفية،  اخل��دم��ات  ق��ط��اع  يف  الغمو�ص 

الطريق ال�سحيح لإدارة الروات.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذه ال��ور���س��ة ال��غ��ن��ي��ة، قالت 
�سعادة الدكتورة رجاء القرق، مديرة جمل�ص 
بني  التعاون  هذا  ياأتي  دب��ي:  اأعمال  �سيدات 

�سو�سيته  وبنك  دب��ي  اأعمال  �سيدات  جمل�ص 
الرامية  امل��ج��ل�����ص  �سيا�سة  اإط����ار  يف  ج���رال 
اأبرز  مع  ب��ّن��اءة  ا�سرتاتيجية  �سراكات  لعقد 
متكني  اإىل  تهدف  وال��ت��ي  الفاعلة،  اجل��ه��ات 

امل����راأة يف اإم����ارة دب��ي و���س��ائ��ر دول���ة الإم����ارات 
العربية املتحدة واإمدادها باأف�سل املوارد كي 
الكامنة.  وقدراتها  اإمكانياتها  اأق�سى  تبلغ 
املعّمقة متا�سياً مع  العمل  وجاء عقد ور�سة 

التزام بنك �سو�سيته جرال بنهجه التقدمي 
الأمم  م��ب��ادئ  على  املوقعني  اأح���د  باعتباره 
اإطار  و�سمن  امل��راأة،  بتمكني  املعنية  املتحدة 
م�����س��روع ال�����س��راك��ة اّل����ذي ن�����س��اأ ب��ني جمل�ص 
لاأمم  العاملي  وامليثاق  دب��ي  اأع��م��ال  �سيدات 
املتحدة - �سبكة الإم��ارات يف وقت �سابق من 

هذا العام.
�ساوناردجي،  ري���ت�������س���ارد  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
جرال  �سو�سيته  لبنك  التنفيذي  الرئي�ص 
اأحد  ي��ع��د  التعليم  اأن  الأو����س���ط  ال�����س��رق  يف 
املراأة.  متكني  جهود  لتعزيز  الو�سائل  اأه��م 
التوعية  باأن  نوؤمن  فاإننا  وب�سفتنا م�سرفا، 
املالية ت�سكل و�سيلة طبيعية لدعم جمتمعنا 
الذي نعي�ص ونعمل فيه ف�سا عن امل�ساهمة 
يف حتقيق الأهداف الكربى لدولة الإمارات. 
ال�سراكة  جت���اه  والع���ت���زاز  ب��ال��ف��خ��ر  ن�سعر 
امل���م���ي���زة م���ع جم��ل�����ص ����س���ي���دات اأع����م����ال دبي 
للم�سي قدما يف هذه املبادرة كما نتطلع اإىل 
العمل مع �سركاء اآخرين نتقا�سم معهم ذات 

التوجهات خال الفرتة املقبلة. 

•• دبي - الفجر

الفخامة  م��وط��ن  اأوراجن،ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  مقاطعة  ت��ع��د   
املريحة يف الوليات املتحدة الأمريكية مع منافذ البيع 
م�ستوى  على  ال�سهرية  واملتنزهات  املتنوعة  بالتجزئة 
ال��ف��ن��ادق،امل��ن��ت��ج��ع��ات اخل��م�����ص جن���وم املتعددة  ال��ع��امل، 
اجل���وائ���ز، وجت����ارب ال���ذواق���ة امل�����س��ه��ود ل��ه��م. وبف�سل 
النا�ص  يتدفق  العام،  طوال  اجلميل  والطق�ص  الإلهام 
ال��ع��امل،ح��ي��ث ميكن  اأن���ح���اء  م��ن جميع  امل��ق��اط��ع��ة  اإىل 
جلميع اأفراد الأ�سرة من دول اخلليج وال�سرق الأو�سط 
الأن�سطة يف مناطق اجلذب  ال�ستمتاع مبجموعة من 
والعرو�ص  الفنية،املتاحف  املذهلة،املعار�ص  ال�سياحي 

امل�سرحية واأكر من ذلك بكثري.
ويف هذا الإطار ا�ستقبل  اأجنل �ستديوم اأنهامي على مر 
الزمن كبار ريا�سي البي�سبول مثل رود كاريو وريجي 
امل�سجعني مع بطولتهم، مما  اأبهروا  الذين  جاك�سون 
مهد الطريق للجيل احلديث من املحرتفني حتى عام 

.1995
ك����رة القدم  اأجن��ل��ي�����ص رام�������ص )ف���ري���ق  ل��و���ص  اأن  ك��م��ا 
اأجنل  يف   بطولت  ع��دة  يف  �سارك  امل�سهور  الأمريكي( 
لوي�ص.  ���س��ان��ت  م��ل��ع��ب  اإىل  الن���ت���ق���ال  ق��ب��ل  ���س��ت��دي��وم 
وخ�سع اأجنل �ستديوم اإىل م�سروع جتديد �سخم �سمل 
ا�ستكمال امل�سدات املت�سخة، منطقة الأطفال واملطاعم 
املتعددة اخليارات. وملزيد من الت�سويق يقيم اأجنل يف 
ف�سل ال�سيف احلفات الليلية املجانية  وحتديداً يوم 
اجلمعة يف موزيك جاردن قبل املباريات.ويتميز امللعب 

ب�سهولة الو�سول اإليه عرب الطريق ال�سريع. 
وملحبي الت�ساميم البداعية يف مقاطعة اأوراجن،تعر�ص 
ك���ات���درائ���ي���ة ك��ري�����س��ت��ال امل�����س��م��م��ة ع��ل��ى ���س��ك��ل جنمة 
من  الهيكل  يتكون  رائعاً.حيث  جمالياً  مدببة،م�سهداً 
ال��زج��اج، وم��ن قبيل  10،000 قطعة م��ن  اأك���ر م��ن 
من  اأك���ر  حتت�سن  ب��اأن��ه��ا  تفتخر  الكني�سة  امل�����س��ادف��ة 
كل  يف  ال�سياح  ع�سرات  ويق�سدها  ع�سواً.   10،000

من  يتم  الفعاليات  م��ن  جمموعة  اأح���د،وجت���ري  ي��وم 
ال�سيوف  املتحدثني  قبل  ن  اخلطابات  اإل��ق��اء   خاها 
مبا يف ذلك الريا�سيني املحرتفني واملمثلني املعروفني 
متثل  كري�ستال  كاتدرائية  �سوارزنيجر.  اأرن��ول��د  مثل 
ال�سلطة"  من  "�ساعة  ال�سهري  �سولر  ل��روب��رت  خلفية 
على مدار  التوجيه  ذاتية  الكاتدارئية جولت  وتتوفر 
دانا  ي��ق��ع يف  ال���ذي  ان�ستتيوت  اأو����س���ن  اأم���ا  الأ����س���ب���وع.  
بوينت هاربر،فاأبوابه مفتوحه للجمهور يومي ال�سبت 
احليوانات  من  املئات  م�ساهدة  للزوار  ميكن  والأح��د. 
تعمل  ال��ت��ي  وال��دب��اب��ات  ال�سمك  اأح��وا���ص  يف  البحرية 
ال�سفينة  اآخ��ر  م��ن جانب  الأ���س��م��اك،  واإط��ع��ام  باللم�ص 
اأي����ام الأحد  ل��ل��ج��ولت معظم  ال��ق��ام��ة م��ت��اح��ة  ط��وي��ل 
التعليمية  الرحات  من  متنوعة  مموعة  توؤمن  التي 
العام مثل احليتان  ال�سياحية خال  املعامل  وم�ساهدة 
الرمادية والزرقاء،جنم البحر،�سقائق النعمان وقنفذ 

البحر الذي يختبئ بني ال�سخور.

وي���زخ���ر ب��اج��ي��ن��ت اأوف م��ا���س��رتز ال����ذي ه���و ج���زء من 
مهرجان ال�سيف بربامج الفنون يف لغونا بيت�ص منذ 
عام 1930. جنباً اإىل جنب مع عرو�ص ليلية مدتها 
90 دقيقة يف مدرجه الكائن يف الهواء الطلق،واإعادة 
اإحياء بع�ٍص من اأكر اللوحات �سهرة يف العامل. ودائما 
يعني الفن لل�سياح احلياة املتجددة ممثاتاً باللوحات 
،، املكونات الفنية،  احلية ،ف�سًا عن  ت�سميم الأزي��اء 
تباع   كما  واملعا�سرة،  الكا�سيكية  الأع��م��ال  املو�سيقى، 
الذي  الأول.  العر�ص  التذاكر عادة يف وقت مبكر من 
الع�ساء  وم��ن��ه��ا  ل��داف��ن�����س��ي  ال��رتاث��ي��ة  الأع���م���ال  يظهر 
الأخ����ري ل���س��ت ���س��وب��ر . ول���ل���زوار ال��ذي��ن يبحثون عن 
يتفرد  م��اذ  كاتالينا  ج��زي��رة  امل��خ��ت��ل��ف��ة،ف��اأن  ال���س��ي��اء 
بطبيعة مثالية. تقع اجلزيرة على بعد 22 ميل فقط 
قارب  رك��وب  عرب  اإليها  الو�سول  وميكن  ال�ساطئ  من 
املحيط،  �ساعة. تاخذ اجلزيرة مكاناً ومريحاً  يف  ملدة 

وتنت�سر فيها لعبة الغولف، املتاجر واملحات املحلية. 

النظر عن  الكثري للقيام به، بغ�ص  الواقع، هناك  ويف 
عطلة  يف  واح��د  ليوم  البقاء  ميزانيتك.  اأو  اهتمامك 
ال�سائح  ي�سعر  اجلميل   الطق�ص  م��ع  الأ���س��ب��وع  نهاية 

بروعة هذه التجربة ال�سياحية املتكاملة.
اأذواقهم   اختاف  على  الطلق  الهواء  اأن�سطة  ولع�ساق 
بيت�ص  لغ��ون��ا  يف  ب���ارك  ا�ستيت  ك��وف  كري�ستال  ت���زود 
خمتارة   واأم��اك��ن  الطبيعية  املناظر  من  وا�سعة  بباقة 
الفاتنة.  ال�ساحلية  امل��دي��ن��ة  م��ع��امل  لكت�ساف  بعناية 
الت�ساري�ص مع  م��ن  ف���دان  اآلف  ع��دة  اأي�����س��اً  وه��ن��ال��ك 
،الدراجات،  الأق��دام،رك��وب اخليول  امل�سي على  جولت 
ي��رغ��ب��ون يف  ال��ذي��ن  ل��ل��زوار  3½ ميل م��ن ال�ساحل  و 
ال�سباحة، الغو�ص، اعتاء الأمواج، والبحث عن احلياة 
ال��ب��ح��ري��ة يف ب���رك امل���د واجل����زر. ن��اه��ي��ك ع��ن الأك����واخ 
ال�سم�ص يف  ال�ساطئ لروؤية غروب  لاإيجار على طول 

مقهى بي�سكومرب املتمو�سع على الرمال. 
يف حني ك�سفت ديزين كاليفورنيا اأدفنت�سر بارك -التي 
 2012 يف  وافتتحت   �سنوات  خم�ص  بناوؤها  ا�ستغرق 
بنمط مغاير- النقاب عن املدخل جديد و �سارع بوينا 
 12 م�ساحته  تبلغ  ال���ذي  لن��د  ك��رو���ص  و���س��ارع  في�ستا 
امل��ت��ع��ددة مثل كارثاي  امل��ط��اع��م  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ف���دان، 
اأف�����س��ل املكونات  ���س��ريك��ل اخل���ي���ار ال���راق���ي م���ع ط��ه��ي 
لأط��ع��م��ة الأط����ف����ال يف امل��ت��ن��زه��ات. وي�����س��م رادي���ات���ور 
�سربينغ�ص را�سري�ص يف كارز لند يف هي اأهم  م�سارات 
ركوب ال�سيارات. وتعرف ديزين لند اآند ريزورت بانها 
اأ�سعد مكان على وجه الأر�ص! هذا املنتزه ذات ال�سهرة 
ال��ع��امل��ي��ة، ي��ح��م��ل ب��ج��ع��ب��ت��ه ال��ك��ث��ري م���ن امل����رح جلميع 
من  امل�ستقبلية  املغامرات  وا�ستك�ساف  الأ���س��رة.  اأف���راد 
الطلق،عرين  الهواء  يف  فرونتريياند  ت��وم��ورولن��د، 
زاين  �سينانيغانز  اأو  �ساوير،  توم  جزيرة  يف  القرا�سنة 
يف تونتون ميكي. على الرغم من اأنك ميكن اأن تنفق 
ب�سهولة عدة اأيام دون اأن تفعل ال�سيء نف�سه مرتني، ل 
ب��ارك - حتى لو كنت قد ح�سلت  تفوتك دي��زين لن��د 

فقط على يوم واحد.

اعتمدت ال�سيخة الدكتورة �سما بنت 
ن��ه��ي��ان رئي�ص  اآل  ب��ن خ��ال��د  حم��م��د 
حممد  ال�سيخ  م��رك��ز  اإدارة  جمل�ص 
نتائج  الثقايف   نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن 
الفائزين بجائزة �سما حممد لاأدب 
يف دورتها الأوىل لعام ٢٠١٧ ام�ص يف 
ال�سعر  و  الق�سرية  الق�سة  جم��الت 
الف�سيح والنبطي واأدب الطفل ، حيث 
فاز فى فئة الق�سة الق�سرية  بثينة 
اأب��و ظبي.  العلي من  �سريف   اأحمد 

عتيق  ف��از  النبطي  ال�سعر  فئة  وف��ى 
خلفان �سامل  الكعبي  من عجمان و 
فاز حممد  الف�سيح  ال�سعر  فئة  فى 
اأح���م���د حم��م��د  زاي����د  م���ن منطقة 
الغربية وفى فئة اأدب الطفل جاءت 
�سوقي   اأ�سرف  منا�سفة بني كل من 
اأحمد  العني و زينب  ال��ر���س��ول  م��ن 

بيكو  من دبي.
الدكتورة  ال�سيخة  وجهت  وقد  هذا 
�سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان 
ك��ل��م��ة ل��ل��ف��ائ��زي��ن اك����دت ف��ي��ه��ا على 
لتكون  الأدبية  املواهب  اب��راز  اهمية 
انعكا�سا للتطور الثقايف للمجتمعات 
اله���ت���م���ام  ������س�����رورة  اىل  م�������س���رية 
ال�سعرية  فروعه  بكل  الأدب  بقيمة 

بناء  يف  املتعاظم  وب��دوره  وال�سردية 
واملعرفة يف  الثقافة  العقول وتنمية 
املجتمع وقالت من هنا جاء اإطاقنا 
لتكون  ل���اأدب  حممد  �سما  جل��ائ��زة 
ك�ساف نور ن�سيء به الطريق للكثري 
من املواهب الأدبية ال�سابة والنا�سئة 
لنقدم لهم التقدير و ناأخذ باأيديهم 
الفكري  ال��ت��ط��ور  م���ن  امل���زي���د  ن��ح��و 
تنمية  يف  ون�������س���اه���م  والإب�������داع�������ي 

مواهبهم واإبرازها للمجتمع.
�سعادتها  عن  �سما  ال�سيخة  واعربت 
ب��امل�����س��ارك��ات امل��ب��دع��ة يف ك��اف��ة فئات 
اجلائزة وكذلك باملبدعني الفائزين 

بروح  اأكرب  كانت  �سعادتي  ان  وقالت 
الإب����داع ال��ن��رية ال��ت��ي ظ��ه��رت يف كل 
امل�ساركات مقدمة التهنئة للفائزين 
وق���ال���ت ان��ن��ا ن��ن��ت��ظ��ر م��ن��ه��م الكثري 
وامل��زي��د من الإب���داع من اأج��ل اإثراء 
احل��ي��اة الأدب���ي���ة يف دول����ة الإم�����ارات 
الوطن  جن��اح  م�سرية  ت�ستمر  لكى 
لرئي�ص  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  بحكمة 
الدولة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
�ساحب  ون��ائ��ب��ة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ب���ن را�سد  ال�����س��ي��خ حم��م��د  ال�����س��م��و 
اآل م��ك��ت��وم رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال����وزراء 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  دب��ي  حاكم 

ن���ه���ي���ان ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
حكام  واإخ��وان��ه��م  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
بالتنمية  اه��ت��م��ت  وال��ت��ي  الإم������ارات 
ون��ح��ن بدورنا  ل��اأج��ي��ال  ال��ف��ك��ري��ة 
اأجل  م��ن  خ��ط��اه��م  ���س��وء  يف  ن�سعى 
ت��ل��ك ال��ت��ن��م��ي��ة ال���ت���ي م��ع��ه��ا نخطو 
 خطوات ثابتة نحو جمتمع املعرفة.

�سمن  اجلوائز  ت�سليم  �سيتم  و  ه��ذا 
يوم  للكتاب  العني  معر�ص  فعاليات 
من  م  29�سبتمربالقادم  اجل��م��ع��ة 
م�ساًء  ال�����س��اب��ع��ة  وح��ت��ى   6 ال�����س��اع��ة 
، ه����ذا وت��ظ��ل احل���ي���اة ال��ث��ق��اف��ي��ة يف 

والطاقات  باملواهب  غنية  الإم���ارات 
الإب��داع��ي��ة ال��ت��ي ت��ظ��ل ك��ام��ن��ة حتت 
اإليها؛  اليد  ميد  ملن  حتتاج  ال�سطح 
لت�ستمر  الثقافية  للحياة  ليقدمها 
ومن   .. الأدب  و  الإب�������داع  م�����س��رية 
ال�سيخة  اأطلقت  فقد  املنطلق   ه��ذا 
ال����دك����ت����ورة ���س��م��ا ب���ن���ت حم���م���د بن 
خالد اآل نهيان )جائزة �سما حممد 
لاأدب( لتفتح الطريق اأمام املواهب 

الإبداعية الأدبية.
احلياة  تنمية  يف  ب��دوره��ا  وت�ساهم  
الثقافية والأدب��ي��ة يف الإم���ارات من 
ال�سابة  ل��ل��م��واه��ب  دع��م��ه��ا  خ����ال 

يف  اإب��داع��ات��ه��ا  ن�سر  يف  وم�ساعدتها 
الو�سل  ح��ل��م  ل��ي��ت��ح��ق��ق  امل��ج��ت��م��ع؛ 
واملعرفة  ال��ف��ك��ر  ت��ق��دمي  و  ل��ل��ق��راء 
لي�سكلوا  اإب���داع���ات���ه���م  خ�����ال  م����ن 
التنمية  م��ع��ادل��ة  يف  ه��ام��ا  ع��ن�����س��را 
م�ستقبل  يف  وال��ف��ك��ري��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
العربي  و  الإم�������ارات�������ي   امل���ج���ت���م���ع 
ال�سحيح  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى  وو���س��ع��ه��م 
كذلك امل�ساهمة يف اأن تكون اجلائزة 
بداية انطاق لأدباء امل�ستقبلخا�سة 
اختيار  ب���ع���د   الع����ت����م����اد   مت  ان������ه 
م�ساركا يف   60 اأ�سل  5فائزين من 

كافة الفئات.

حديقة احليوانات بالعني تتلقى م�شاركات 
جائزتها الداخلية للتميز »كفو«

••  العني - الفجر

الداخلية  جائزتها  يف  امل�ساركات  تلقي  بالعني  احل��ي��وان��ات  حديقة  توا�سل 
بعد  ج���اءت  وال��ت��ي  العمل  وف���رق  والإدارات  الأف����راد  ف��ئ��ات  �سمن  "كفو" 
برامج  خ��ال  من  امل�ساركة  ب��اإج��راءات  املوظفني  لتوعية  الداخلية  حملتها 
التميز كفو:  رئي�سة جلنة جائزة  ال�سام�سي  وذكرت مرمي  تعريفية.  وور�ص 
امل�ساركات جاءت للتعريف  ان احلملة الداخلية التي مت تنفيذها قبل تلقي 
فئات  ت�سملهم  م�ساركة من  اأحقية  "كفو" ل�سمان  املوؤ�س�سي  التميز  بجائزة 
اجلائزة ،واطاعهم على الجراءات واملعايري التي �ستوؤهلهم ل�ستيفاء جميع 
و  املوظفني  بتهيئة  ب��داأت  احلملة  ان  اىل  م�سرية   ، �سحيح  ب�سكل  ال�سروط 
عرب  والتعريفية  التحفيزية  الر�سائل  خ��ال  من  امل�ساركة  على  ت�سجيعهم 
و�سائل التوا�سل الداخلية للموؤ�س�سة ثم ور�ص العمل و املحا�سرات املختلفة . 
و اأ�سارت قائلة: لقد اأ�سعدنا احلما�ص الذي مل�سناه من خال حر�ص املوظفني 
موؤكدة   ، امل�ساركات  تفا�سيل  ملعرفة  وال�ستعداد  وال�ستف�سار  احل�سور  على 
على اأهداف اجلائزة التي ت�سمل ن�سر الوعي بثقافة التميز وال�سفافية وبث 
روح التناف�ص وتعزيز بيئة البداع واإنتاجية املوظفني وفق اأف�سل املمار�سات 
الإدارية يف العمل املوؤ�س�سي . بالإ�سافة لدعم قنوات التوا�سل بني الإدارات 
واملوظفني و اإتاحة املجال اأمام اجلميع لتطوير م�ستوى الداء الوظيفي .  و 
اأكدت ال�سام�سي  اإن احلديقة ت�سعى من خال جائزة كفو اإىل دعم املوظف 
املتميز و منحه الفر�سة لتحقيق الريادة يف تبني الأفكار وامل�ساريع التي تعزز 
روؤية ور�سالة واأهداف املوؤ�س�سة ، لأن املوظف هو الداعم الرئي�سي للو�سول 
اإىل الأهداف، وبالتايل فهو ي�ستحق اأق�سى اجلهود من اأجل تطوير اإمكاناته 
التي تعود باليجاب على احلديقة و تخدم تطلعات اإمارة اأبوظبي امل�ستقبلية 
2020. جدير بالذكر ان حديقة احليوانات بالعني كانت قد اطلقت جائزتها 
الداخلية للتميز كفو يف دورتها الوىل 2017 خال مايو املا�سي �سمن 3 
فئات تنق�سم اإىل جوائز الإدارات، و امل�ساريع و فرق العمل، و الأفراد . لتاأتي 
بذلك مرتبطة بجائزة اأبوظبي لاداء احلكومي املتميز وفق مبادرة �ساحب 
القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي،  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الأعلى للقوات امل�سلحة، باإن�ساء جوائز التميز الداخلية للموؤ�س�سات والهيئات 

احلكومية للو�سول اىل ارقى م�ستويات الداء املوؤ�س�سي والوظيفي .

ال�شرطة ال�شياحية بدبي تطلق 
مبادرة معكم يف حلكم وترحالكم 

واملباحث  للتحريات  العامة  الإدارة  يف  ال�سياحية  ال�سرطة  اإدارة  اطلقت 
ت�ستهدف  التي  وترحالكم  دبي مبادرة معكم يف حلكم  �سرطة  اجلنائية يف 
ا�سعاد ال�سياح يف امارة دبي . واأو�سح املقدم دكتور مبارك بونوا�ص الكتبي 
مدير اإدارة ال�سرطة ال�سياحية ان مبادرة معكم يف حلكم وترحالكم تدعم 
روؤية ور�سالة ا�سرتاتيجية �سرطة دبي التي ت�سعى جلعل دبي املدينة الأكر 
حريف  وتطور  عاملي  موؤ�س�سي  وتفوق  مبتكرة  ذكية  بخدمات  و�سامًة  اأمناً 
وفقاً للتقنيات احلديثة يف بيئة حمفزة لابتكار والإبداع لإ�سعاد املجتمع.

اأحد  باعتباره  دب��ي  لإم��ارة  ال�سياحة  قطاع  اأهمية  بونوا�ص  املقدم  واأو���س��ح 
م�سادر الدخل املهمة فيها م�سرياً اإىل حر�ص القيادة العامة ل�سرطة دبي 
يف  التجاري  والت�سويق  ال�سياحة  دائ��رة  لدعم  اإمكانياتها  كل  ت�سخري  على 
تطوير قطاع ال�سياحة ل�ستقطاب اأكرب عدد من ال�سائحني وتر�سيخ ريادة 
امل�ستوى  على  التناف�سية  قدرتها  ودع��م  الإقليمي  امل�ستوى  على  الإم���ارات 
العاملي. واأو�سح املقدم بونوا�ص ان املبادرة ت�سمنت توزيع بر�سورات توعوية 
وتقدمي هدايا لل�سياح بالإ�سافة اىل م�ساركة الدوريات الفارهة والدراجة 

الأمنية ال�ساطئية يف الفعالية.

غرفة دبي تطلق جائزة 
للت�شوير الفوتوغرايف

 اأطلقت غرفة جتارة و�سناعة دبي بالتعاون مع جائزة حمدان بن حممد بن 
را�سد اآل مكتوم الدولية للت�سوير ال�سوئي جائزة للت�سوير الفوتوغرايف 

حتت عنوان "جيل الغد يف الت�سوير الفوتوغرايف" .
خمتلف  ب��ني  والتوا�سل  احل���وار  ج�سور  مل��د  الغرفة  �سعي  امل�سابقة  جت�سد 
اأوجه التاقي احل�ساري والثقايف بني دولة  واإب��راز  الثقافات واحل�سارات 

الإمارات والقارة ال�سمراء من منظور الأجيال ال�سابة.
�سبكات  ع��ل��ى  ل��ه��ا  ال��رت���س��ح  عملية  ت��ب��داأ  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  امل�سابقة  وت�سكل 
و�سم  وحتمل  املقبل  اأكتوبر   6 حتى  ت�ستمر  و  غ��دا  الجتماعي  التوا�سل 
مثالية  م��ن�����س��ة   HIPAContest_NxtGenPhoto#
العنا�سر  على  ال�����س��وء  وت�سليط  ال��ع��امل  ح��ول  ال�سباب  اإب���داع���ات  لعر�ص 
اجل��م��ال��ي��ة البيئية وال��ث��ق��اف��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة ال��ت��ي حت��ف��ل ب��ه��ا ك��ل م��ن دولة 
الإمارات والقارة الإفريقية.. وبالإمكان الرت�سح للجائزة من خال ن�سر 
HIPAContest_# ال�سورة على ح�ساب ان�ستغرام واإ�سافة الو�سم 

للمن�سور.  NxtGenPhoto
" تاأتي  وقال �سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة جتارة و�سناعة دبي : 
الأفريقي لاأعمال لت�سكل  العاملي  املنتدى  بالتزامن مع فعاليات  اجلائزة 
اإ�سافة جديدة هادفة لدعم جهود تعزيز النفتاح القت�سادي وال�ستثماري 
منهجية  و�سمن  والعامل  الأفريقية  والقارة  الإم���ارات  دول��ة  بني  والثفايف 
واإطار عمل ت�ستمد قوتها من فكر �سبابي منفتح ف�سا عن دورها يف فتح 
اآفاق جديدة للتوا�سل مع ال�سعوب وتفعيل عملية الت�سال املعريف والثقايف 

بني احل�سارات وذلك من خال عد�سة الت�سوير الفوتوغرايف".
و اأكد ال�سعي اإىل ت�سجيع املهارات الفنية ال�سابة وتطوير احل�ص الإبداعي 
والفني و�سحذ املهارات والرتقاء بفن الت�سوير الفوتوغرايف واإبراز تاأثريه 

الكبري يف دعم التنمية القت�سادية .



توازن غذائي
ا�سطرابات  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  % م��ن   70 يجد 
الأطعمة.  وبع�ص  الأخ���رية  ب��ني  راب��ط��اً  معوية 
فيحذفون اأنواعاً كثرية تدريجياً، على رغم اأنه 
مل تثبت فاعلية الأنظمة الغذائية ال�سارمة يف 
بالتايل ح��ذف م�ستقات  ينبغي  امل��ج��ال. ل  ه��ذا 

مثل  ت�سفر  قد  غذائنا.  من  ف��وراً  احلليب 
التوازن  اخ��ت��ال  ه���ذه اخل���ط���وات ع��ن 

ال���غ���ذائ���ي وت�����س��ب��ب ن��ق�����س��اً يف امل����واد 
املغّذية.

الن�سائح  اأن  يف  ����س���ك  م����ن  م����ا 
ل  يحُف�سَّ لكن  ���س��روري��ة،  الغذائية 
اتباع نظام �سحي ولي�ص ا�ستبعاد 
ف���اإن كنت جتد  الأط��ع��م��ة.  بع�ص 
�سعوبًة مثًا يف )ه�سم( احلليب، 

ل يجب اأن حتذف منتجات احلليب 
كافة. وي�سري الأطباء اإىل اأن الإ�سابة 

يف  ال��اك��ت��وز  جت��اه  حقيقية  بح�سا�سية 
يحُ�سار  ل��ك��ن  ن����ادر،  اأم���ر  احل��ل��ي��ب  م�ستقات 

غالباً اإىل ا�ستبعاد هذه املادة على نحو غري 
اللنب  تناول  ل  يحُف�سَّ مربر. 

ال�������������ذي 

والاكتاز  ال��اك��ت��وز  ع��ي��ن��ه  ال���وق���ت  يف  ي���وؤّم���ن 
)اأن�����زمي ي�����س��اع��د ع��ل��ى ه�����س��م ال���ل���نب(، والغني 

باخلمرية. 
بالن�سبة اإىل الألياف ال�سرورية لتاأمني العبور 
امل���ع���وي، مي��ك��ن اخ��ت��ي��ار ال��ع��ل�����ص، ال���ك���ام���وت اأو 
الكينوا. عند الإ�سابة بنوبة، يحُن�َسح 
التي  الأط����ب����اق  ب��ت��ج��ّن��ب 
�سل�سة  حت�����وي 
املطّيبة  اأو 

اخل�سار  ع��ن  ف�سًا  وامل��ق��ايل،  ك��ث��رية،  ببهارات 
والفاكهة املطهية. كذلك يجب �سرب ما يكفي 
م��ن امل����اء، ك��وب��ني ع��ل��ى الأق����ل ع��ن��د ك��ل وجبة، 

واثنني اآخرين اأثناء النهار. 

اأدوية 
ال����رتّوي، لأن  م��ن  ب��د  الأدوي����ة ل  اإىل  بالن�سبة 
الفاعلية.  قليلة  الأم��ع��اء  ا�سطرابات  عاجات 
اأيونية  ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى ق���ن���وات  ال��ب��اح��ث��ني  ل��ك��ّن 
هدفها نقل ر�سالة الأمل. لذا يكمن احلل املثايل 
تتوافد  التي  الع�سبية  املعلومات  اإعاقة هذه  يف 
من الأمعاء وتتجه نحو الدماغ. ويتمّثل احلل 
ال��ل��وب��ي��ربو���س��ت��ون، ج���زيء م�ستخدم  الآخ����ر يف 
القولون  متازمة  لعاج  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 
ت�سّهل  مزّيتة  اآث���ار  لديه  باإم�ساك.  امل�سحوبة 

عملية مرور الرباز.
الغ�ساء  ت��ه��ّي��ج  لأن��ه��ا  م�سهّلة  اأدوي����ة  ت��ت��ن��اول  ل 
املخاطي. يف حال ا�ستمرار الإم�ساك، 
ين�سح الأطباء باللجوء اإىل اأدوية 
تنّظم عملية العبور املعوي من 
ال�������رباز. وعند  ت��ل��ي��ني  خ����ال 
الإ�سابة بالإ�سهال، من املفيد 
ت��ب��ط��ئ عملية  اأدوي������ة  ت���ن���اول 
بالن�سبة  اأم����ا  امل���ع���وي.  ال��ع��ب��ور 
فتربز  ال��ت�����س��ّن��ج،  م�����س��ادات  اإىل 
فاعليتها اأحياناً على الأمل املعوي 
وال�سعور بالنتفاخ، لكنها ل تخفف 

ا�سطرابات العبور املعوي.

تنومي مغناطي�شي
العبور  اآلم  اأن  يف  �سك  م��ن  م��ا 
حقيقية،  وا�سطراباته  املعوي 
ما  والقلق غالباً  الإجهاد  لكن 
حدوث  ت�سريع  يف  ي�ساهمان 

التنومي  ي��وؤّدي  النوبات وزي��ادة حّدة الأمل. هنا 
يخفف  ل  ك����ان  ل���و  ح��ت��ى  دوره،  امل��غ��ن��اط��ي�����س��ي 
هذا  ه��دف  املقابل،  يف  الت�سّنجات.  اأو  النتفاخ 
ال��ع��اج ���س��رف ان��ت��ب��اه امل��ري�����ص اىل اجت���اه غري 

الأمل. 
يف مرحلة اأولية، ت�ساعدك جل�سة التنومي على 
وامل�ساعر  مب�سكلتك  املرتبطة  ال�سور  اكت�ساف 
ت�سعر  عّما  البتعاد  تعّلمك  ث��م  ترافقها،  التي 
ال�سطرابات  ملواجهة  ج�سدياً  وال�سرتخاء  به، 

ب�سكل اأف�سل. 
ا���س��ت��خ��دام هذه  م��ن  ت��دري��ج��اً  ع��ن��دئ��ذ، تتمكن 
ثاث  وبعد  ا�ستقاليًة.  اأك��ر  لت�سبح  التقنية 
التنومي  مم��ار���س��ة  ت�ستطيع  ج��ل�����س��ات،  اأرب����ع  اأو 
اإىل  ع�سر  مل��دة  منزلك  يف  ال��ذات��ي  املغناطي�سي 

دقيقة.  15
ال��ت��ي مت��ل��وؤه��ا عقب  ال��ت��ق��ي��ي��م   بف�سل درج����ات 
اجلل�سة الأوىل، ثم بعد �سهر، تاحظ حت�ّسناً يف 
حالتك. فتخف وترية النوبات والأمل، ما يقّلل 
من اللجوء اإىل امل�سّكنات ويح�ّسن نوعية حياتك. 
طبعاً، ينبغي اختيار طبيب اأو اخت�سا�سي يف هذا 
املجال ويتمتع بخربة وا�سعة. وتدوم ال�ست�سارة 

ما بني 30 اإىل 45 دقيقة. 

بروبيوتيك 
اأح��د الإجن���ازات املهمة يف جم��ال التخّل�ص من 
البكترييا  اإىل  ال��ل��ج��وء  الأم���ع���اء،  ا���س��ط��راب��ات 

النافعة، 
وهي كائنات دقيقة متنع عوار�ص تهّيج القولون 
ال�سرورية  الفلورا  مع  التفاعل  عرب  وتخّففها 
لعملية اله�سم، بالإ�سافة اإىل اأنها تبعد احتمال 
حدوث خلل يف وظيفة الأمعاء. ت�ستطيع بالتايل 
تخفيف اآث��ار الإج��ه��اد اخل��ط��رية، وال��غ��ذاء غري 

املتوازن، وبع�ص الأدوية. 
يتمتع بع�ص هذه الكائنات الدقيقة بخ�سائ�ص 

يوؤَخذ  اأن  �سرط  م�سادة لالتهاب 
املقابل،  يف  ���س��ئ��ي��ل��ة.  ب��ك��م��ي��ات 

ي����خ����ف����ف ال����ب����ع���������ص الآخ���������ر 
يف  املنتظمة  غ��ري  التقّل�سات 
ومنذ  والت�سّنجات.  الأم��ع��اء 
للمّرة  اخل����م����رية  ����س���ف���ت  وحُ

امل�سادات  اآث��ار  لتجّنب  الأوىل 
احليوية على الأمعاء، ابتحُكرت 

اأدوية كثرية يف هذا الإطار.

ن�شائح
ال���وج���ب���ات  جت����ّن����ب   1-

ال��د���س��م��ة والأك�������ل بني 
الوجبات. 

الطعام  اإم�����س��غ   2-
ببطء. 

ن�ساطاً  م��ار���ص   3-
امل�سي  ج���������س����دي����اً، 
م������������ث������������ًا، مل��������دة 
ي��������وم��������ني ع����ل����ى 
اأ�سبوعياً  الأق����ل 

عملية  لتح�سني 
العبور املعوي. 

احلّمام  اأدخ������ل   4-
ال�سعور  ع���ن���د  ف��������وراً 

برغبة يف الترّبز.
عن  حت����ج����م  ل   5-

الترّبز.
العلكة  جت���ّن���ب   6-
امل�سّنفة  والأط��ع��م��ة 
الد�سم(،  )خ��ف��ي��ف��ة 
لح����ت����وائ����ه����ا م�����واد 
حم�����ل�����ّي�����ة ت�������س���ّب���ب 

النتفاخ.

بلياقة  الح��ت��ف��اظ  اإن  ح��دي��ث��ة  درا����س���ة  ت��ق��ول 
اجل�����س��م وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه ���س��ل��ي��م��ا، ق��د ل 
التدريبات  ممار�سة  من  �ساعات  يقت�سي 

الريا�سية ا�سبوعيا. 
جامعة  يف  اأج��ري��ت  درا���س��ة  تو�سلت  ف��ق��د 
ماك ما�سرت الكندية اإىل اأن �ست دقائق من 
قد  اإ�سبوعيا،  املكثفة  الريا�سية  التدريبات 
من  �ساعات  �ست  تاأثري  ولها  كافية،  تكون 

التدريبات املتو�سطة. 
وت�����س��ري ال���درا����س���ة ال���ت���ي ن�����س��رت ب���دوري���ة 
اأن ممار�سة  اإىل  التطبيقية  الف�سيولوجيا 
املكثفة  الق�سرية  الريا�سية  التدريبات 
زي��ادة قوة ع�سات  للغاية ت�ساهم يف 

اجل�سم والقدرة على التحمل. 
اأن اخل���رباء ي��ح��ذرون م��ن اأن  اإل 
ال��وق��ت رمب���ا ي��ك��ون ق��د اأ�سبح 
لأولئك  ب��ال��ن�����س��ب��ة  م���ت���اأخ���را 
مو�سوع  اأه���م���ل���وا  ال���ذي���ن 

اللياقة البدنية. 
ومبوجب املفاهيم 
ال�����ري�����ا������س�����ي�����ة 
يلجاأ  ال�سائدة 
ال���ن���ا����ص ع����ادة 
ممار�سة  اإىل 
ال������ت������دري������ب������ات 
ال����ري����ا�����س����ي����ة 
�سطة  ملتو ا
من  مل���������دة 
اإىل   20
30 دقيقة 

ثاث اأو اأربع مرات اإ�سبوعيا. 
بتدريبات  ق��ام��وا  �سخ�سا   23 ب��ني  م��ق��ارن��ة  العلماء  عقد  وق��د 
اجلميع  اأن  ووج���دوا  اإ�سبوعيا،  م���رات  ث��اث  خمتلفة  ريا�سية 

اأ�سبحوا على درجة جيدة من اللياقة البدنية والن�ساط. 

تدريبات خمتلفة :
ب�سرعة  ال���دراج���ات  رك���وب  ري��ا���س��ة  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  م��ار���س��ت 
ركوب  الثانية  املجموعة  مار�ست  بينما  �ساعتني،  ملدة  متو�سطة 
الدراجات ملدة 10 دقائق يوميا يف نوبات ت�ستغرق كل منها 60 

ثانية، ومبعدل اأ�سرع قليا من املجموعة ال�سابقة. 
ملدة  �سرعة  باأق�سى  اأف��راده��ا  ت�سابق  فقد  الثالثة  املجموعة  اأم��ا 
دقيقتني يف �سباقات ي�ستغرق كل منها 30 ثانية، مع الراحة ملدة 

اأربع دقائق بني كل �سباق واآخر. 
واأكمل املت�سابقون 18.6 ميل يف بداية الدرا�سة، وكرروا الأمر 

بعد ا�سبوعني من التدريب. 
ووجد اأن املجموعات الثاث حققت تقدما بنف�ص امل�ستوى. 

لاأوك�سجني  الع�سات  امت�سا�ص  معدل  اأن  التحليل  واأو���س��ح 
عند اجلميع - وهو مقيا�ص اأ�سا�سي للياقة- كان مت�ساويا. 

لقد  ج��ب��ال:  م��ارت��ن  الربوفي�سور  الأب��ح��اث  فريق  رئي�ص  وق��ال 
حت�سني  يف  للغاية  ومكثفة  ق�سرية  ريا�سية  تدريبات  �ساهمت 
يتحقق  مبا  مقارنة  اجل�سم  واأداء  للع�سات  ال�سحية  احلالة 
نتيجة عدة ا�سابيع من ممار�سة التدريبات الريا�سية التقليدية. 
وقال جون بروير - مدير اأكادميية لوكوزيد للعلوم الريا�سية 
املكثفة رمبا  الق�سرية  الريا�سية  التدريبات  اإن   - �سي  بي  للبي 

تكون منا�سبة اأكر لأولئك الذين يتمتعون باللياقة اأ�سا. 
وا�ساف بروير اأن اأف�سل طريقة للمحافظة على �سامة اجلهاز 

الدوري ووزن اجل�سم، هي اتباع التعليمات الريا�سية احلالية. 

�شحة وتغذية
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انتفاخ، غازات، اأوجاع، اإم�شاك... ا�شطرابات معوّية تنّغ�ض حياة املليني مّنا. اإليكم بع�ض احللول للتغّلب عليها.
ا�شطرابات االأمعاء مزعجة، لكن الأنها لي�شت خطرية وال نحب التطّرق اإليها، نتكّيف معها رغمًا عّنا. يعمد البع�ض اإىل فك 
اأزرار البنطال �شرًا لل�شعور ببع�ض الراحة، فيما يتغّيب اآخرون الإطلق الريح. وقد ميكث غريهم يف ال�شرير ليوم اأو اأكرث 
ب�شبب اآالم معوية. وتتفاقم اال�شطرابات عادًة من نوبة اىل اأربعة اأو خم�شة نوبات، لتتوّقف ثم تعود يف غ�شون اأ�شبوع اأو 

اثنني.
يغيب ال�شعور باالنتفاخ عند اال�شتيقاظ ويزداد نهارًا ثم يختفي ليًل قبل اأن يتجدد يف اليوم التايل. يك�شف الفح�ض الطبي 
غياب اأي �شبب ع�شوي، وي�شري اإىل عوامل عدة م�شّببة، يتمثل االأول منها يف تقّل�شات االأمعاء غري املنتظمة، التي تتقّل�ض 

بكثافة وت�شبب اإ�شهااًل، اأو ال تتقّل�ض ب�شكل كاف ما يوؤّدي اإىل االإم�شاك. 

�شت دقائق من التدريبات املكثفة اإ�شبوعيا متنحك ن�شاطا ولياقة بدنية 

اتبع نظاما �شحيا ولي�ض ا�شتبعاد بع�ض االأطعمة

عاجلوا ال�شطرابات املعوية بالغذاء ال�شّحي
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منوذج اإعلن الن�شر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

�سركة بون كنيل �سيمون�ص انتيليكتيال بروبريتي 
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية :

بتاريخ :٢٠١٧/٠٢/١9 املودعة بالرقم : ٢68٤٥١  
بيانات الأولوية :

باإ�سم : �سابري ريتيل فا�سون ليمتد
وعنوانة : برو�سبيكت هاو�ص كريندون �سرتيت هاي وايكومب باك�ص  اإت�ص بيه ١٣ 6 اإل اأيه

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :
 خدمات الدعاية والإعان واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي 

اأو  دفء  وتعني  دمناركية  كلمة  وهي   )HYGGE( الكلمة   العامةالتجارية  تت�سمن   : العامة  و�سف 
جو دافئ

ال�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال ٣٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �صبتمرب 2017 العدد 12124

 
منوذج اإعلن الن�شر

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
�سركة بون كنيل �سيمون�ص انتيليكتيال بروبريتي 

طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية :

بتاريخ :٢٠١٧/٠٤/١٠ املودعة بالرقم : ٢٧١٢8١ 
بيانات الأولوية :

باإ�سم : كواليتا�ص بروبريتي بارترز بيه تي واي ليمتد 
وعنوانة : الطابق ٣8 ١٢٠ كولينز �سرتيت ملبورن فيكتوريا ٣٠٠٠  اأ�سرتاليا

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :
والتاأمني،  ال�ستثمارية،  ال�ست�سارات  وخ��دم��ات  النقدية،  وال�����س��وؤون  امل��ال��ي��ة،  وال�����س��وؤون  امل��ال��ي��ة،  اخل��دم��ات 
وال�ستثمار يف املمتلكات واإدارة املمتلكات، وال�سوؤون العقارية، وال�ستثمار العقاري واإدارة العقارات، وخدمات 
القرو�ص من اأجل ال�ستثمار يف املمتلكات، وخدمات ال�ست�سارات املتعلقة بال�ستثمار يف املمتلكات، والتمويل، 

والقرو�ص، والرهون، وال�ستثمار يف العقارات ومتلكها.
و�سف العامة : تت�سمن العامة التجارية الكلمة الإجنليزية )QUALITAS( وهي كلمة ل حتمل اأي 

معنى يف اللغة الإجنليزية وتت�سمن العامة اأي�سا احلرف الأبجدي )Q( ب�سكل زخريف
ال�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال ٣٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �صبتمرب 2017 العدد 12124

 
منوذج اإعلن الن�شر

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
�سركة بون كنيل �سيمون�ص انتيليكتيال بروبريتي 

طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية :

بتاريخ :٢٠١٧/٠٢/٠٥ املودعة بالرقم : ٢66٧١١ 
بيانات الأولوية :

باإ�سم : دافانتي تايرز ليمتد 
وعنوانة : الوحدة ٤ نورث فلوريدا رود، �سانت هيلينز، مري�سي�سايد، دبليو اأيه ١١ 9 يو بي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :
كافة  املركبات من  واأغطية عجات  ط��ارات  بالهواء،  اململوءة  ون�سف  بالهواء  اململوءة  الإط��ارات  الإط���ارات، 

الأنواع
ب�سكل  الإجنليزية  باللغة   TERRATOURA كلمة  التجارية  العامة  تت�سمن   : العامة  و�سف 
الأفقي  ب�سكل يظهر ك�سرا يف اخلط   )A( كتابة حرف الأ�سود، كما متت  واللون  الكبرية  بالأحرف  زخريف 

املوجود يف و�سطه
ال�سرتاطات :

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال ٣٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �صبتمرب 2017 العدد 12124

 
منوذج اإعلن الن�شر

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
�سركة بون كنيل �سيمون�ص انتيليكتيال بروبريتي 

طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية :

بتاريخ :٢٠١٧/٠٤/٣٠ املودعة بالرقم : ٢٧٢٣٧٠ 
بيانات الأولوية :

باإ�سم : اإيلني بينيديكتي �سوهونيل
وعنوانة : �ص.ب. : ٣٣٤١9٢  دبي  الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث ال�سن�اعية، 

خدم�ات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوت�ر
ب�سكل  م�سممة  اح��رف  ي�سكل  وال��ذي  وا�سود  ابي�ص  �سعار  من  التجارية  العامة  تتكون   : العامة  و�سف 

ملت�سق ل�� XDB  حتت ال�سعار تظهر XDB  باحرف كبرية
ال�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال ٣٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �صبتمرب 2017 العدد 12124

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18

تعلن ادارة العامات التجارية عن  تقدم الوكيل /  الرقيم للملكية الفكرية. 
DSpPA :بطلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية

املودعة حتت الرقم: ١٠٠١6٠          بتاريخ: ١8/٢٠٠٧/٠9
با�س��م :  �ص. جياجن زهو دي ا�ص بي بي اية اوديو كو ، ال تي دي .

وعنوانه: منرب١ اك�سياهي رود، جياجن جاو تاون، بابيون دي�سرتيكت، جياجن زهو، جواجن دوجن، 
جمهورية ال�سني ال�سعبية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الفوتوغرايف  الت�سوير  واأدوات  واأج���ه���زة  وامل�����س��اح��ي��ة  وامل��اح��ي��ة  العلمية  والأدوات  الأج���ه���زة 
والإ�سارة  والقيا�ص  ال��وزن  قيا�ص  واأدوات  واأج��ه��زة  الب�سرية  والأدوات  والأج��ه��زة  وال�سينمائي 
اأو  تكثيف  اأو  اأو حتويل  فتح  اأو  لو�سل   واأدوات  اأجهزة  والتعليم،  والإنقاذ  )الإ���س��راف(  واملراقبة 
ال�سور،  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  ت�سجيل  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  يف  التحكم  اأو  تنظيم 
تعمل  التي  لاأجهزة  واآليات  اآلية  بيع  ماكينات  ت�سجيل،  اأقرا�ص  مغناطي�سية،  بيانات  حامات 
بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد اآلت حا�سبة، معدات واأجهزة حا�سوبية ملعاجلة البيانات، اأجهزة 

اإخماد النريان.
والواقعة يف الفئة )9( 

ادارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �صبتمرب 2017 العدد 12124

منوذج اإعلن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : 

املجموعة القانونية حمامون وم�ست�سارون قانونيون  
باإ�سم:  جياين فري�سات�سي ا�ص. بي. ايه

وعنوانة:  فيا مانزوين، ٣8 اأي-٢٠١٢١ ميانو، اإيطاليا.
وامل�سجلة حتت الرقم: 9٧٤٠٥  

بتاريخ:  ١٠/١8/٢٠٠9
 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١٠٢٧69  
�شورة العلمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف : ١8 / ١١ / ٢٠١٧           وحتى تاريخ :  ١8 / ١١ / ٢٠٢٧ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �صبتمرب 2017 العدد 12124 العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18

اإعــــــــــلن
الدار  ال�س�����ادة/جنم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1172897:خلياطة املاب�ص الرجالية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد عبيد مبارك �سالح ١٠٠٪

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خليفه �سيف �سعيد خلف الكعبي

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

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

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/297  ا�صتئناف عقاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ ١- رميا عبدالهادي فوؤاد  جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�ستاأنف / را�سيل �سوزيت تودور  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 

بالدعوى رقم ٢٠١6/٧٢9 عقاري كلي بتاريخ:٢٠/6/٢٠١٧     
 ١٠.٠٠ ال�ساعة   ٢٠١٧/١٠/٥ امل��واف��ق  اخلمي�ص   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 
يف الدع�ى رقم 2017/2540 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/١- نويل لا�ست�سارات الهند�سية جمهول حمل القامة 
وميثلها   - ذ.م.م  العامه  للتجاره  لي��ن  التنفيذ/ديلوك�ص  طالب  ان  مبا 
مديرها/منهل عبد وميثله:امل خمي�ص دروي�ص حممد البلو�سي قد اأقام 
به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاه  التنفيذية  الدعوى  عليك 
املحكمة    او خزينة  التنفيذ  بالت�سامن اىل طالب  وقدره )669٢9( درهم 
بحقك يف حالة عدم  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خال ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2017/3372  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- موؤ�س�سة جراند رويال للتدريب   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ نزار كمال حممد ن�سرى املحاوي 
-  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )١٣٠٢٣٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال ١٥ يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2017/2638   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١- اإ�سماعيل اإبراهيم حممد اإبراهيم البلو�سي - جمهول 
 : وميثله  ع  م  �ص   - التمويل  التنفيذ/دار  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية  �سيخه حممد �سيف علي املحرزي - قد 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٣٠6٠٧.٢٧( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�صر

�صادرة عن حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية       
يف الدع�ى رقم )2016/2507م( جتاري جزئي 

اىل املدعى عليهما/ ١- عبدال�سكور كل علم 
٢- �سركة كاتانو لتجارة ال�سيارات امل�ستعمله وقطع غيارها - ذ م م 

حيث ان املدعية / مافي�ص ا�ستيل ل فورت�سن 
اقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اأعاه ويعلنك فيها : 

لعان املدعي عليه باحلكم التمهيدي   
الثانية(  التجارية  املدنية  اجلزئية  )الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�سورك  يقت�سي  لذلك 
م    ٢٠١٧/9/١9 الثاثاء  يوم  �سباح  من  ون�سف  الثامنة  ال�ساعة  متام  يف   ١٥١ رقم  القاعة 
وذلك لاجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ،  ويف حال تخلفك عن احل�سور 

او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابك 
  مكتب اإدارة الدع�ى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2017/462  عقاري كلي                 
اىل املدعي عليه / ١- توبيا�ص دوجا�ص باركر ٢-ي�سا باتيل باركر جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ متويل - م�ساهمة خا�سة  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  
بف�سخ عقد البيع املقرر مبوجب حكم حمكمة دبي املوقرة يف الدعوى رقم 9١٣/٢٠١١ 
عقاري كلي بخ�سو�ص متويل الفيا ٢٢ فيلل مزايا وت�سليم ورد حيازة العقار اىل املدعية 
مع الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغا وقدره )١.٧١٠.٠٠٠ درهم( تعوي�سا 
املحاماة.  وحددت  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامه  املادية اجل�سيمة  ال�سرار  عن 
لها جل�سة يوم الحد  املوافق  ٢٠١٧/9/٢٤  ال�ساعة ١١.٠٠ �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  

   يف  الدع�ى 2017/448  تظلم جتاري
اىل املتظلم �سده / ١-حممد �سعيد عبا�ص عثمان جمهول حمل القامة مبا ان 
املتظلم / بنك الحتاد الوطني وميثله:عبداهلل حممد ر�سول علي الهرمودي 
قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاه ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف 
المر على عري�سة رقم ٢٠١٧/٧٢٣ جتاري والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها 
 Ch  : بالقاعة  ال�ساعة ٠8.٣٠ �ص  املوافق ٢٠/9/٢٠١٧  جل�سة يوم الربعاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  B.6.1  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  
   يف  الدع�ى 2017/449  تظلم جتاري

املتظلم �سده / ١-رام��ي حممود زكريا احل�سني جمهول حمل القامة  اىل 
علي  ر�سول  حممد  وميثله:عبداهلل  الوطني  الحت��اد  بنك   / املتظلم  ان  مبا 
الهرمودي قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاه ومو�سوعه تظلم من القرار 
ال�سادر يف المر على عري�سة رقم ٢٠١٧/68٣ جتاري والر�سوم وامل�ساريف. 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق ٢٠١٧/9/٢٠ ال�ساعة ٠8.٣٠ �ص بالقاعة 
قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  ل��ذا    Ch 1.B.6  :
بثاثة  قبل اجلل�سة  للمحكمة  او م�ستندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
مذكرة اعالن بالن�صر

             يف  الدع�ى 2017/155  ا�صتئناف تظلم جتاري    
جمهول  اوين  احمد  اب��راه��ي��م  امبيل  ���س��اراب��ار   -١ ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف / ب��ن��ك ام ال��ق��ي��وي��ن ال��وط��ن��ي ����ص.م.ع 
ا�ستاأنف/  قد  ال�سام�سي  العمران  عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل 

احلكم ال�سادر بالدعوى رقم ٢٠١٧/٢١٥ تظلم جتاري     
 ١٧.٣٠ ال�ساعة   ٢٠١٧/١٠/٢٥ امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/6378   
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املال والأعمال

اإ�شماعيل اإبراهيم مديرًا عامًا جديدًا 
لفندق رمادا داون تاون اأبوظبي 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن فندق رمادا “داون تاون” اأبوظبي عن تعيني ال�سيد اإ�سماعيل اإبراهيم مديرا 
�سنة، و�سيتوىل   15 اأك��ر من  دام��ت  التي  و بف�سل خربته  للفندق،  عاما جديدا 
جتارية  ا�سرتاجتيات  تنفيذ  و  تطوير  على  الإ���س��راف  م�سوؤولية  اجل��دي��د  امل��دي��ر 
اجلديد،  العام  املدير  ان  التجارية  للعامة  املالكة  املجموعة  وقالت  ت�سغيلية.  و 
�سيقوم بالإ�سراف على جميع العمليات اليومية يف الأق�سام الإدارية للفندق، وو�سع 
خطة العمل ال�سنوية، ون�ص ا�سرتاتيجيات الت�سويق، 
ا�سماعيل  ال�سيد  ميتلك  و  النزلء.  راح��ة  �سمان  و 
خلفية وا�سعة يف جمال ال�سيافة يف دولة الإمارات 
التزاما عميقا  اأثبت  املتحدة وم�سر، حيث  العربية 
على  الرتكيز  مع  للفنادق،  ال�سرتاتيجي  بالعمل 
التخطيط الت�سغيلي وتطوير الأعمال.  وقد حقق 
ب��دءا من  املهنية،  الإجن���ازات يف حياته  العديد من 
عمله يف ق�سم ال�ستقبال للو�سول ملن�سبه يف ق�سم 
ا�سماعيل  ال�سيد  لعب  وق��د  الت�سويق.  و  املبيعات 
لفنادق  والت�سويق  املبيعات  اإدارة  يف  اأ�سا�سيا  دورا 
�سركة  قبل  م��ن  ت���دار  وال��ت��ي  وي��ن��ده��ام  ومنتجعات 
وتريب  اأبوظبي  كورني�ص  رام��ادا  ركز على فندق  الفنادق، حيث  لإدارة  جرومك�ص 
باي ويندهام اأبوظبي.  فقد حقق معدل اإ�سغال بلغ 86٪ يف عام 2015، و زيادة 

بن�سبة 5٪ يف اإيرادات الغرف.

موانئ دبي العاملية تقرر عدم جتديد عقد امتياز 
حمطة بيه تي ترمينال بتيكيما�ض �شورابايا يف اندوني�شيا

•• دبي -وام:

قررت ام�ص موانئ دبي العاملية املحدودة عدم جتديد عقد ت�سغيل حمطة بيه تي 
جلاوا  ال�سمايل  ال�ساحل  على  الواقعة  اإ�ص  بيه  تي  �سورابايا  بتيكيما�ص  ترمينال 
لهذا  يكون  لن  ان��ه  موؤكدة   2019 ع��ام  يف  العقد  �ساحية  انتهاء  مع  ال�سرقية 

لقرار اي تاأثري على الداء املايل للمجموعة .
حمطة  وت�سغيل  واإدارة  تطوير  تولت  ق��د  امل��ح��دودة  العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  وك��ان��ت 
1999.. وتبلغ  ب��داأت عام  20 عاما  ملدة  اتفاقية  �سورابايا مبوجب  بيتيكيما�ص 
ح�سة موانئ دبي العاملية 49 باملائة يف املحطة التي متثل طاقة ا�ستيعابية تبلغ 
ال�ستيعابية  الطاقة  اإجمايل  من  قدما   20 قيا�ص  منطية  حاوية  مليون   2.1
القرار  لهذا  يكون  لن  وبالتايل  منطية  حاوية  مليون   85 والبالغة  للمجموعة 

تاأثري يذكر على الأداء املايل للمجموعة.
و قال �سلطان اأحمد بن �سليم رئي�ص جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي ملجموعة 
املحطات  م�سغلي  اإىل جانب عدد من  العاملية  دبي  اأن موانئ  العاملية  دبي  موانئ 
العامليني قامت بتطوير بنى حتتية عاملية امل�ستوى يف اأندوني�سيا تلبي احتياجات 
 20 ال����  امل��ن��ط��ق��ة.. وخ���ال  وال��ع��م��اء يف  وال��ت��ج��ار  وامل�سنعني  ال�سحن  خ��ط��وط 
لتعزيز  املتطورة  العاملية  دبي  اأنظمة موانئ  �سورابايا من  ا�ستفادت  املا�سية  عاما 
اأف�سل  م��ن  وك��ذل��ك  طبقناها  التي  والتطوير  التدريب  ب��رام��ج  وم��ن  النتاجية 
عن  والبيئة..معربا  وال�سامة  الأم��ن  جمال  يف  ال�سركة  تبنتها  التي  املمار�سات 

فخره بنجاح املجموعة هناك.
و لفت اىل قيام موانئ دبي العاملية بال�ستثمار ب�سكل كبري يف تطوير وتعزيز البنية 
التحتية للمحطة ما �ساهم يف خلق الوظائف ودعم منو كل من امليناء واملنطقة.. 
وجاء ذلك يف اإطار دورها العاملي كمحفز للتجارة العاملية و احلر�ص على الرتقاء 
مب�ستوى القطاع البحري واخلدمات اللوج�ستية انطاقا من روؤية �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
دبي “رعاه اهلل”ب�سرورة تعزيز الدور العاملي لدولة المارات عموما ولإمارة دبي 

على وجه اخل�سو�ص يف تطوير القت�ساد العاملي.

دبي ت�شت�شيف حفل توزيع جوائز 
�شيرتيد للقطاع البحري يف اأكتوبر القادم

•• دبي-الفجر:
اأعلنت جلنة حتكيم جوائز �سيرتيد للقطاع البحري لعام 2016 عن اأ�سماء 
املرحلة  اإىل  واأفريقيا  الهندية  والقارة  الأو�سط  ال�سرق  املتاأهلني من منطقة 
النهائية، وت�سم قائمة املتاأهلني العديد من الأ�سماء البارزة قطاع اخلدمات 
�سمن  �سيرتيد  يف  الت�سويق  م��دي��رة  ه���اول،  اإمي��ا  وق��ال��ت  البحري.  وال�سحن 
الفائزين يف حفل  اأ�سماء  الإع��ان عن  العاملية: �سيتم  اإم”  “يو بي  جمموعة 
توزيع جوائز �سيرتيد للقطاع البحري للعام 2017 يف 9 اأكتوبر القادم خال 
حفل ع�ساء يف مدينة جمريا. بح�سور نخبة من كبار اخلرباء واملتخ�س�سني 
يف قطاع النقل واخلدمات البحرية بهدف تكرمي اأهم الإجنازات على امل�ستوى 
العاملي. ومت اختيار املتاأهلني من قبل جلنة حتكيم اأجرت عملية تقييم �سفافة 
وم�ستقلة برئا�سة جو برينكات، نائب الرئي�ص ال�سابق ملنطقة ال�سروق الأو�سط 
ومت تق�سيم احلكام اإىل جلنتني هما جلنة حتكيم جوائز القطاع   .»ABS« يف
وجلنة حتكيم اجلوائز الفنية والت�سغيلية. ت�سم جلنة حتكيم جوائز القطاع 
واجلودة  والبنية  والأم���ن  ال�سامة  اإدارة  م��دي��ر  العو�سي،  حممد  م��ن  ك��ًا 
والتميز املوؤ�س�سي يف الأحوا�ص اجلافة العاملية – دبي؛ و�سعادة الدكتور نبيل 
بن  دعيج  ال�سيخ  �سعادة  ال�سعودية؛  املوانئ  هيئة  رئي�ص  العمودي،  حممد  بن 
�سلمان اآل خليفة، رئي�ص جمل�ص اإدارة �سركة اأ�سري؛ و�سالح ال�سامخ، الرئي�ص 
ال�سابق لقطاع النفط والغاز يف �سركة بحري؛ ورينيه كوفود اأول�سن، الرئي�ص 

التنفيذي ل�سركة توباز للطاقة واخلدمات البحرية.

اأحمد بن �شعيد يد�شن ت�شغيل 50 مركبة »ت�شال« الكهربائية �شمن ا�شطول تاك�شي دبي
•• دبي -وام: 

د���س��ن ���س��م��و ال�����س��ي��خ اأح���م���د ب���ن �سعيد 
للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�ص  مكتوم  اآل 
ال��رئ��ي�����ص الأع����ل����ى مل��ج��م��وع��ة ط���ريان 
الإمارات رئي�ص املجل�ص الأعلى للطاقة 
الطاير  مطر  ���س��ع��ادة  بح�سور  دب��ي  يف 
املديرين  جمل�ص  ورئي�ص  العام  املدير 
الت�سغيل  واملوا�سات  الطرق  هيئة  يف 
“ت�سا”  م���رك���ب���ة   50 ل�����  ال���ر����س���م���ي 
من  عديدة  باأجزاء  امل��زودة  الكهربائية 
ت��ق��ن��ي��ات ال��ق��ي��ادة ال��ذات��ي��ة ت�����س��اف اإىل 
ملوؤ�س�سة  الليموزين  مركبات  اأ���س��ط��ول 

تاك�سي دبي.
ياأتي ت�سغيل مركبات ت�سا الكهربائية 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذاً 
مكتوم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  ال�����س��ي��خ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال���دول���ة رئ��ي�����ص جمل�ص 
اهلل”  “رعاه  دب������ي  ح����اك����م  ال�����������وزراء 
عاملياً  الأذك��ى  املدينة  اإىل  دبي  بتحويل 
الأخ�سر  “القت�ساد  �سموه  وم��ب��ادرة 
تنفيذاً  وك��ذل��ك  امل�ستدامة”  للتنمية 
الذكي  ل��ل��ت��ن��ق��ل  دب����ي  ل���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
حتويل  اإىل  تهدف  التي  القيادة  ذات��ي 
اإىل  ال��رح��ات  اإج��م��ايل  25باملائة م��ن 
رح�����ات ذات���ي���ة ال���ق���ي���ادة ب��ح��ل��ول عام 
2030 كما ياأتي اأي�ساً يف اإطار جهود 
لتوفري  وامل����وا�����س����ات  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة 
م��وا���س��ات ذات��ي��ة ال��ق��ي��ادة م��ن خال 
اخلا�سة  التقنية  الخ��ت��ب��ارات  اإج����راء 

بو�سائل النقل ذاتية القيادة.

حفاظا على حقوق امل�شتهلكني وتناف�شية االأعمال

»اقت�شادية دبي« ت�شبط موقعا اإلكرتونيًا يزاول ن�شاط تنظيم دورات تخ�ش�شية دون ترخي�ض 

ال�سخ�ص  م�ساركة  تبني  والتي  اجلهات 
ل���ل���دورة. واأت�����س��ح م���ن خ���ال التحري 
غ��ري موؤهل  واأن���ه  املحا�سر  ك��ف��اءة  ع��دم 
لتقدمي مثل هذه ال��دورات املتخ�س�سة، 
ال�سهادات غري  اأن  اإىل جانب ذلك تبني 

م�سدقة.

ب��ا���س��ت��دع��اء �ساحب  مل��م��ار���س��ة الأع���م���ال 
مبخالفة  وتغرميه  الإل��ك��رتوين،  املوقع 
مالية وحذف كافة املعلومات والر�سائل 
والت�سجيل  ل��ل��ح�����س��ور  ال���رتوي���ج���ي���ة 
تغرمي  مت  ذل���ك  ج��ان��ب  اإىل  ل����ل����دورات، 
الدورات  بعقد هذه  �سمح  ال��ذي  الفندق 
ب��������دون ال����ت����اأك����د م�����ن رخ�������س���ة امل���وق���ع 
التي  بالوثائق  املطالبة  اأو  الإل��ك��رتوين 
مل���زاول���ة ن�ساط  ال�����س��رك��ة  ت��ث��ب��ت ك���ف���اءة 

تنظيم الدورات.
امل�����رزوق�����ي، م���دي���ر �سعبة  وق�����ال م���اه���ر 
الأعمال  ملمار�سة  الإلكرتونية  الرقابة 
وحماية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��رق��اب��ة  ق��ط��اع  يف 
دب�����ي: �سبط  ب��اق��ت�����س��ادي��ة  امل�����س��ت��ه��ل��ك 
امل��وق��ع الإل��ك��رتوين الذي  ف��ري��ق العمل 
يوهم الأفراد وكذلك ال�سركات بتنظيم 
العديد من الدورات املتخ�س�سة، ف�سًا 
ل��ع��دد من  ���س��ه��ادة م�سدقة  ت��ق��دمي  ع��ن 

املوقع  �ساهم �سبط  امل��رزوق��ي:  واأ���س��اف 
الإل���ك���رتوين غ��ري امل��رخ�����ص م��ن اإيقاف 
عن  ت��ق��ل  ل  بقيمة  دورة   600 تنفيذ 
ي��ت��م ت�سجيل  33 م��ل��ي��ون دره����م، ح��ي��ث 
الإحاطة  اأ�سخا�ص يف كل دورة. ونود   5
باأنه مثل هذه ال��دورات تتطلب �ساحب 
اإملام بالن�ساط املراد ترخ�سيه.  خربة ذو 
ال�����س��ب��ط��ي��ة متكنا  وم�����ن خ�����ال ه�����ذه 
ع��ل��ى ح��ق��وق الآلف من  م���ن احل���ف���اظ 
امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني، الأم������ر ال�����ذي ي���ع���زز من 
ب��اع��ت��ب��اره��ا مق�سداً  دب���ي  اإم�����ارة  م��ك��ان��ة 
املنتجات  وبيع  اخل��دم��ات  لتقدمي  اآم��ن��اً 

لل�سركات والأفراد.
خمالفة  مت  اأن����ه  اإىل  امل���رزوق���ي  واأ����س���ار 
الدورات  مبمار�سة  �سمح  ال��ذي  الفندق 
التي  الأوراق  م���ن  ال���ت���اأك���د  دون  ل��دي��ه 
موؤهلة وحتمل  املنظمة  اأن اجلهة  تثبت 
الن�ساط.  ه��ذا  مل��زاول��ة  ترخي�ساً جت��اري��اً 

•• دبي-الفجر: 

وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع  متكن 
�سبط  من  دب��ي  اقت�سادية  يف  امل�ستهلك 
تنظيم  ن�ساط  ي���زاول  اإل��ك��رتوين  موقع 
من  ت��رخ��ي�����ص  دون  تخ�س�سية  دورات 
اأن  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  دب�����ي،  اق��ت�����س��ادي��ة 
الدورات.  لتقدمي  موؤهل  غري  املحا�سر 
اجلهود  �سمن  ال�سبطية  ه��ذه  وج���اءت 
التي تبذلها �سعبة الرقابة الإلكرتونية 
املواقع  م��ن  للتحقق  الأع��م��ال  ملمار�سة 

الإلكرتونية املخالفة لا�سرتاطات. 
وت���وؤك���د اق��ت�����س��ادي��ة دب���ي ح��ر���س��ه��ا على 
حفظ حقوق كل من التاجر وامل�ستهلك 
يف قطاع التجارة الإلكرتونية، واحلافظ 
الأعمال  يف  والتناف�سية  احليادية  على 

القائمة باإمارة دبي.
الإلكرتونية  ال���رق���اب���ة  ���س��ع��ب��ة  وق���ام���ت 

الفنادق  تاأكد  ب�سرورة  امل��رزوق��ي  و�سدد 
م���ن ج��م��ي��ع ال���ربام���ج وال��������دورات التي 
املنظمة حتمل  واأن اجلهة  تنظم لديها، 
الن�ساط التجاري الذي يوؤهلها لتقدمي 

اخلدمة.
الرقابة  قطاع  يقوم  امل��رزوق��ي:  واأ�ساف 
التجارية وحماية امل�ستهلك على التعامل 
مع �سكاوى ال�سراء الإلكرتوين وق�سايا 
ب��الأه��م��ي��ة ذاتها  امل���واق���ع الإل��ك��رتون��ي��ة 
ال�����س��ك��اوى الع��ت��ي��ادي��ة. وت�سدد  م��ق��اب��ل 
اقت�سادية دبي على املواقع الإلكرتونية 
ب�سرورة  ل��ل��خ��دم��ات  وامل������زودة  امل��ح��ل��ي��ة 
بحماية  اخلا�سة  التوا�سل  اأرق��ام  و�سع 
امل�ستهلك يف حال رغبة العميل بتقدمي 
���س��ك��وى، اأو ل��اإب��اغ ع��ن اأي���ة ح��ال��ة من 
بخدمة  الت�سال  عرب  التوا�سل  خ��ال 
 600545555 اأها دبي على الرقم 

لل�سكاوى وال�ستف�سارات. 

مدينة دبي املالحية تعزز قدراتها ب�شراكة مع من�شة مرا�شي نيوز املالحية 
•• دبي-الفجر: 

ماحياً  م��رك��زاً  لتكون  روؤي��ت��ه��ا  �سمن 
اأف�سل  وب����ن����اء  ع���امل���ي���ة  مب���وا����س���ف���ات 
م����ن����ظ����وم����ة ل�����اأع�����م�����ال واخل������دم������ات 
املاحية  دب��ي  مدينة  وقعت  البحرية، 
اتفاقية �سراكة ا�سرتاتيجية مع �سركة 
املوؤ�س�سي  الت�����س��ال  خل��دم��ات  تاكتك�ص 
امل�����س��وؤول��ة عن  ال�سركة  امل��اح��ي، وه��ي 
نيوز  م��را���س��ي  من�سة  وت�سغيل  تنفيذ 
ال�سرق  م�ستوى  على  الأوىل  املاحية 
ت���وف���ري خدمات  اأج�����ل  الأو�����س����ط، م���ن 
لل�سركات  متكاملة  موؤ�س�سي  ات�����س��ال 
زيادة  يف  ت�ساعدها  املدينة،  يف  العاملة 
ومكانتها  ح�سورها  وتعزيز  مبيعاتها 
خدمات  على  ح�سولها  ع��رب  ال�سوقية 
ترويج حمرتفة ومتخ�س�سة يف جمال 
املاحية  ال�����س��رك��ات  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي 

والبحرية.
وت�����س��ع��ى م���دي���ن���ة دب�����ي امل���اح���ي���ة من 
اإىل حتفيز قطاع  ال�سراكة  خال هذه 
اخلدمات املاحية ب�سكل عام، وت�سكيل 
زخم ت�سويقي يوؤدي يف النهاية اإىل خلق 
املزيد من الفر�ص التجارية للموؤ�س�سات 
ال���ت���ي اخ����ت����ارت مم���ار����س���ة اأع���م���ال���ه���ا يف 
التفاق كل  وّق��ع  املاحية.  دبي  مدينة 
م��ن امل��ه��ن��د���ص ع��ل��ي ال�����س��وي��دي، املدير 
وال�سيد  امل��اح��ي��ة  دب����ي  مل��دي��ن��ة  ال���ع���ام 
حم��م��د ب��ن دخ���ني امل��ط��رو���س��ي، رئي�ص 
ورئي�ص  نيوز  مرا�سي  ملن�سة  التحرير 
وبهذه  تاكتك�ص.  �سركة  اإدارة  جمل�ص 
ال�سويدي  املهند�ص علي  املنا�سبة �سرح 
دبي  ت�سعى مدينة  الذي  الهدف  مبيناً 
هذه  خ��ال  م��ن  حتقيقه  اإىل  املاحية 

ال�����س��راك��ة ق���ائ���ًا: اأدرك���ن���ا م��ن��ذ بداية 
انطاق مدينة دبي املاحية اأن جناحنا 
يعتمد على توفري احلوافز والإمكانات 
لدينا  املوجودة  ال�سركات  ت�ساعد  التي 
ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا امل��اح��ي��ة بجودة  يف 
اح��رتاف��ي��ة وج����دوى اق��ت�����س��ادي��ة يف اآن 
واح�����د، م���ن اأج����ل ذل����ك ق��م��ن��ا بتوفري 
عماءنا  متكن  التي  الو�سائل  اأف�سل 
وحتقيق  اأع���م���ال���ه���م  يف  ال���رتك���ي���ز  م���ن 
وا�ستثمرنا  العوائد،  من  واملزيد  النمو 
مبالغ كبرية يف جتهيز املعدات واملرافق 
لتقدمي  ال�سركات  تلك  حتتاجها  التي 

خدماتها ب�سكل متميز ومناف�ص.

ا�شتحداث و�شائل مبتكرة 
�سعينا  و���س��م��ن  ال�����س��وي��دي:  واأ����س���اف 
يف  مبتكرة  و�سائل  ل�ستحداث  ال��دائ��م 
اأطلقنا  لعمائنا،  مناخ  اأف�سل  توفري 
�سراكة مع من�سة مرا�سي نيوز املاحية 
املتكاملة، لتلبي حاجة �سرورية مل�سناها 
لدى ال�سركات املاحية العاملة �سمن 
على  للح�سول  امل��اح��ي��ة،  دب��ي  مدينة 
خدمات توعية وترويج من قبل فريق 
حمرتف يفهم مفردات �سناعة املاحة 
وي��ت��ك��ل��م ل��غ��ت��ه��ا، وي�����س��اع��د ع��م��اءن��ا يف 
ال��ت�����س��وي��ق��ي وبناء  ت��ع��زي��ز ح�����س��وره��م 
املوؤ�س�سية املحرتفة ل�سركاتهم،  الهوية 
املوؤ�س�سي  ت��ق��وي م��ن الت�����س��ال  ب��ج��ودة 
لبناء  ال���ع���ام���ة  ال����ع����اق����ات  وت�����وّظ�����ف 
ال�سمعة وال�سورة الذهنية وحتّقق لهم 
ونطمح  ال�سوقية،  املكانة  النتيجة  يف 
اإىل اأن تكون هذه ال�سراكة اإحدى املزايا 
التناف�سية التي ت�ستفيد منها ال�سركات 
املاحية  دب�����ي  م���دي���ن���ة  ت���خ���ت���ار  ال���ت���ي 

ع���ن���وان���اً ل��ه��ا. م���ن ج��ه��ت��ه ع��ل��ق حممد 
ب��ن دخ���ني امل��ط��رو���س��ي، رئ��ي�����ص حترير 
�سركة  ورئ��ي�����ص  ن��ي��وز  م��را���س��ي  من�سة 
لهذه  ال��ك��ب��رية  ال��ق��ي��م��ة  ع��ل��ى  تاكتك�ص 
قائًا:  املاحية  الت�سويقية  ال�سراكة 
من  هامة  خطوة  ال�سراكة  ه��ذه  نعترب 
املاحي  القت�ساد  وتقوية  تعزيز  اأجل 
اأح��د الدعائم  يف الدولة، وال��ذي ميثل 
بعيداً  م�ستدام  اقت�ساد  لبناء  الرئي�سة 
عن عوائد النفط. ومن خال �سنوات 
عملنا ال�سابقة اأدركنا الفر�سة الكبرية 
امل��ت��اح��ة يف ال��ق��ط��اع ال��ب��ح��ري، وال���ذي 
يتجاوز حجم الإنفاق املرتبط به داخل 
دولة الإمارات وحدها ٢٧٢ مليار درهم 
حميطاً  القطاع  هذا  يجعل  ما  �سنوياً، 
زاخ������راً ب��ال��ك��ن��وز، وم����ن ي�����س��ت��ث��م��ر فيه 
ب��ت��ع��زي��ز ح�����س��وره الإخ���ب���اري واإط����اق 

�سيظفر  امل��ح��رتف  ال��ت�����س��وي��ق  ح��م��ات 
باحل�سة ال�سوقية الأكرب ويحقق اأعلى 

العوائد واملبيعات. 

�شراكة تعزز االقت�شاد امللحي 
للدولة 

ال�سمعة  مت��ث��ل  امل��ط��رو���س��ي:  واأ����س���اف 
وامل����ك����ان����ة ال�������س���وق���ي���ة اأه�������م الأ�����س����ول 
تبنيها  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ال��راأ���س��م��ال��ي��ة 
ال�سركات من خال عملياتها التجارية، 
وتقديرنا  ���س��ك��رن��ا  ع����ن  ن���ع���رب  وه���ن���ا 
مدينة  يف  الإدارة  ل��ف��ري��ق  ال��ك��ب��ريي��ن 
التي  الكبرية  الثقة  على  املاحية  دبي 
نيوز،  مرا�سي  من�سة  يف  اإياها  اأولونها 
كما ن�سيد ببعد نظرهم يف اإدراك اأهمية 
الت�سال املوؤ�س�سي كقوة ناعمة للقطاع 
املاحي الوطني ب�سكل عام، وتاأتي هذه 

ا�سرتاتيجية  م��ع  م�سنجمة  ال�����س��راك��ة 
دولة الإمارات البحرية وروؤيتها لتكون 

من اأف�سل دول العامل.
وت�سمل ال�سراكة التي مت اإطاقها بني 
مرا�سي  ومن�سة  املاحية  دب��ي  مدينة 
ملدينة  الأول��وي��ة  اإع��ط��اء  املاحية  نيوز 
فيها  العاملة  وال�سركات  املاحية  دبي 
ال��ت��ي تقوم  ال��ت��غ��ط��ي��ات الإخ���ب���اري���ة  يف 
املاحية،  ن���ي���وز  م��را���س��ي  م��ن�����س��ة  ب��ه��ا 
وكذلك توفري اإمكانات تقوية الت�سال 
الب�سرية  ال��ه��وي��ة  وت��ط��وي��ر  امل��وؤ���س�����س��ي 
وامل���وؤ����س�������س���ي���ة ل���ل�������س���رك���ات امل���اح���ي���ة، 
وت���ع���زي���ز ح�����س��وره��ا ال��ت�����س��وي��ق��ي عرب 
ال��ع��ام��ة واخلدمات  ال��ع��اق��ات  ق����درات 
يف  جميعها  ت�سب  وال��ت��ي  الت�سويقية، 
تعزيز �سمعة ال�سركات وزيادة مبيعاتها 

وح�ستها ال�سوقية.

اأقيم  ال������ذي  ال���ت���د����س���ني  ح�����س��ر ح���ف���ل 
الدويل  دب��ي  مطار  مبنى  مدخل  اأم���ام 
الرئي�ص  غريفيث  ب��ول   3 رق��م  املبنى 
وعدد  دبي  مطارات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
الهيئة  يف  التنفيذيني  امل��دي��ري��ن  م��ن 
�سركة  مم��ث��ل  ب��اردي��ن��ف��ل��ي��ث  ب��ي��ت��ري  و 
جمال  يف  ع���امل���ي���اً  ال����رائ����دة  “ت�سا” 
ذاتية  الكهربائية  ال�����س��ي��ارات  �سناعة 

القيادة.
وا�ستمع �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل 
الطاير  مطر  �سعادة  من  ل�سرح  مكتوم 
ت�سا  ملركبات  الت�سغيلية  اخلطة  ع��ن 
الليموزين  ���س��ي��ارات  اأ���س��ط��ول  ���س��م��ن 
اأن  �سعادته  اأو���س��ح  حيث  دب��ي  لتاك�سي 

ت�سلمت  وامل���وا����س���ات  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة 
موؤخراً 50 مركبة ت�سا �سمن �سفقة 
200 مركبة مت التوقيع  �سملت �سراء 
ع��ل��ى ���س��رائ��ه��ا يف ف��رباي��ر امل��ا���س��ي على 
هام�ص اأعمال القمة العاملية للحكومات 
مركبة   75 ت���وري���د  و���س��ي��ت��م   2017
عام  يف  م��رك��ب��ة  و75   2018 ع���ام  يف 
2019 م�سرياً اإىل اأن موؤ�س�سة تاك�سي 
دبي قامت بالتن�سيق مع اجلهات املعنية 
ت�سغيل  ل�سمان  التحية  البنية  لتوفري 
املركبات عرب توفري 13 حمطة �سحن 
التي  امل��رك��ب��ات  ان  واأ���س��اف  كهربائية. 
تعاقدت هيئة الطرق واملوا�سات على 
 S ط��راز  هما  نوعني  تت�سمن  �سرائها 

من   X وط��راز  ال�سالون  مركبات  من 
SUVs م��ن ماركة  امل��رك��ب��ات الأك���رب 
اأكرب  S على  الطراز  وح�سل  “ت�سا” 
معدل ممكن يف مقايي�ص ال�سامة عند 
الإط��اق حيث ميتاز بتغطيته لأطول 
الكهربائية  امل��رك��ب��ات  ب��ني  م��ن  م�سافة 
فيما ينفرد الطراز X اإىل جانب الأداء 
ف��ري��دة تت�سمن  وال��ت�����س��ه��ي��ات مب��ي��زة 
ال�����س��ق��ر وزجاجا  ج���ن���اح  م��ث��ل  اأب����واب����ا 
اأماميا بانورامي ال�سكل و�سبعة مقاعد 
ناحية  من  ت�ساهى  ل  م�ستويات  توفر 
ال���راح���ة وال����ق����درة ع��ل��ى امل����ن����اورة وكل 
بخا�سية  ي��ت��م��ي��زان  ال���ط���رازي���ن  م���ن 
عرب  املجانية  ال��ربجم��ي��ة  التحديثات 

الأثري ومزايا جديدة وقدرات وظيفية 
واأو�سح   . ال���وق���ت  م�����رور  م���ع  ت�����س��اف 
ا�سرتتها  ال��ت��ي  امل��رك��ب��ات  اأن  ال��ط��اي��ر 
 S هيئة الطرق واملوا�سات من طراز 
والأجهزة  ب��امل��ع��دات  جتهيزها  مت   Xو
ومب�ستويات  الذاتية  للقيادة  ال��ازم��ة 
حيث  الب�سري  ال�سائق  ت��ف��وق  �سامة 
تعد �سيارات “ت�سا” ذاتية القيادة نتاج 
ت�سميم قائم على جتربة عملية مينح 
قيادة  عند  الثقة  من  املزيد  ال�سائقني 
�سامتهم  م�����س��ت��وي��ات  وي���ع���زز  امل��رك��ب��ة 
ال��ط��ري��ق وي��ج��ع��ل ق��ي��ادة املركبة  ع��ل��ى 
على الطريق ال�سريع اأكر متعة وذلك 

باحلد من الأعباء على ال�سائق.
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املال والأعمال

اأ�شول امل�شارف الإ�شالمية 
تتجاوز 528 مليار درهم

•• دبى-وام:

ك�سفت درا�سة اقت�سادية حديثة عن ان اجمايل ا�سول امل�سارف ال�سامية 
الإ�سامية  امل�سارف  متثل   2017 يوليو  يف  دره��م  مليار   528.6 بلغت 
اأوراجن  اأك��ر م��ن خم�ص ه��ذه ال���س��ول. وق��ال��ت �سركة  ال��دول��ة  ال�سبعة يف 
للمعار�ص والفعاليات اجلهة املنظمة حلال اإك�سبو – دبي 2017 الذي 
ينطلق غدا ان هذه ال�سول �ست�ساعد يف تعزيز منو قطاع احلال يف الدولة 
. ووفقاً لآخر اإح�سائيات م�سرف الإمارات العربية املتحدة املركزي والتي 
اوردتها ال�سركة فقد ارتفعت اأ�سول امل�سارف الإ�سامية على اأ�سا�ص �سنوي 
528.6 مليار دره��م يف يوليو  اإىل  الإم��ارات لت�سل  باملئة يف   6.9 بن�سبة 

2017 مقارنة مببلغ 494.5 مليار درهم يف يوليو 2016 .
كما منت اأ�سول امل�سارف التقليدية بن�سبة 4.1 يف املئة فقط مقارنًة بنف�ص 
الفرتة من العام املا�سي لت�سل اإىل 2.1 تريليون درهم يف يوليو 2017 

مقارنة مببلغ 2.02 تريليون درهم الذي حققته يف يوليو 2016.
عن  منوها  زاد  قد  الإ�سامية  امل�سارف  اأ���س��ول  اأن  الح�سائية  واو�سحت 
عن  زادت  حيث  املا�سي  العام  من  الفرتة  بنف�ص  مقارنًة  باملائة   59.42

اأ�سول امل�سارف التقليدية ما بني يوليو 2016 ويوليو 2017.
كما ذكر امل�سرف يف تقريره ربع ال�سنوي “يف الربع الأول من عام 2017 
امل�سارف  م��ن  اأع��ل��ى /3.2%/  الإ���س��ام��ي��ة من���واً  امل�����س��ار  اأ���س��ول  حققت 
التقليدية /%1/ يف حني حققت امل�سارف الإ�سامية منواً ن�سبته 8 باملائة 
على اأ�سا�ص �سنوي ووا�سلت تغلبها على منو امل�سارف التقليدية والتي حققت 
التقليدية  امل�سارف  اأ�سول  ح�سة  باملائة،”..”توقفت   5.9 ن�سبتها  زي��ادة 
 2017 يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة  يف نهاية الربع الأول من عام 
امل�سارف  اأ���س��ول  بلغت ح�سة  ح��ني  الإج��م��ايل، يف  م��ن  باملائة   80.3 عند 
الإ�سامية 19.7 باملائة، كما هيمن منو متويل امل�سارف الإ�سامية على 
زيادة قرو�ص امل�سارف التقليدية يف الربع الأول من عام 2017 يف جميع 
الفئات الفرعية تقريبا، با�ستثناء التمويل املقدم اإىل احلكومة وال�سركات 
ذات ال�سلة باحلكومة.” وعلى الرغم من ذلك، فقد تغري هذا يف ال�سهور 
الثاثة التالية – وذلك مع زيادة ح�سة اأ�سول امل�سارف الإ�سامية لت�سل 
باملائة   79.93 بن�سبة  مقارنة   ،2017 يوليو  يف  باملائة   20.07 اإىل 

املتمثلة يف امل�سارف التقليدية.
اأ�سا�ص  على  منواً  الإ�سامية  للم�سارف  امل�سريف  الئتمان  اإجمايل  و�سجل 
 ،2017 يوليو  يف  دره��م  مليار   354.6 اإىل  لي�سل   8.2 بن�سبة  �سنوي 
– اأو   2016 327.6 مليار درهم الذي حققته يف يوليو  مقارنة مببلغ 
حوايل اأربعة اأ�سعاف ن�سبة 2.3 التي حققها منو اإجمايل ائتمان امل�سارف 
مقارنة   ،2017 يوليو  يف  دره���م  تريليون   1.24 بلغ  ال���ذي  التقليدية 
وعلى غرار ذلك فقد زاد  مببلغ 1.21 تريليون درهم يف يوليو 2016. 
اإىل  لي�سل   6.8 بن�سبة  اأي�ساً  الإ�سامية  للم�سارف  املحلي  الئتمان  منو 
333.1 مليار درهم يف يوليو 2017 مقارنًة مببلغ 311.9 مليار درهم 
اإماراتي الذي حققه يف يوليو 2016 – اأو اأربعة اأ�سعاف ن�سبة 1.7 باملائة 
بلغ  ال��ذي  التقليدية  للم�سارف  املحلي  الئتمان  منو  معدل  حققها  التي 
تريليون   1.10 مببلغ  مقارنة   2017 يوليو  يف  دره��م  تريليون   1.12
وقال رئي�ص اأحمد مدير �سركة اأوراجن للمعار�ص  درهم يف يوليو 2016. 
الذي   2017 دب��ي،   – اإك�سبو  ح��ال  ملعر�ص  املنظمة  اجلهة  والفعاليات 
�سينطلق غدا ان ن ارتفاع قيمة الأ�سول ومعدلت منو الئتمان امل�سارف 
الإ�سامية من متويل ال�سناعات احلال ي�ساعد على زيادة منو الأن�سطة 
اأن يح�سر اإىل املعر�ص  اأو الإ�سامية”. ومن املتوقع  القت�سادية احلال 
املنعقد ملدة يومني 4.000 �سخ�ص – اأغلبهم من باعة وم�سرتي املنتجات 

واخلدمات احلال – من 40 دولة.

اأبوظبي للتنمية ي�شارك يف تد�شني طريق كولياب 
كاليخوم بطاجيك�شتان مب�شاهمة 55 مليون درهم 

•• اأبوظبي-وام:

طريق  تد�سني  حفل  مرا�سم  يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  �ساركت 
علي  اإم��ام  فخامة  بح�سور  طاجيك�ستان  جمهورية  يف  كاليخوم  كولياب 
وزير  امل��زروع��ي  فار�ص  حممد  �سهيل  معايل  و  طاجيك�ستان  رئي�ص  رحمن 
الطاقة وممثلني عن �سندوق اأبوظبي للتنمية اذ �ساهم ال�سندوق بتمويل 
الطريق البالغ طوله نحو 39 كيلومرتاً، بقيمة 55 مليون درهم وبن�سبة 
املا�سي  الأربعاء  يوم  امل�سروع  تد�سني  وج��رى  تكلفته.  اإجمايل  %16 من 
معايل  ق��ال  املنا�سبة،  وبهذه  اأمريكي.  دولر  مليون   94 اجمالية  بتكلفة 
وزير الطاقة، اإن دولة الإمارات العربية املتحدة ت�سعى اإىل تعزيز عاقاتها 
اأن تلك  اإىل  امل�سرتكة مع طاجيك�ستان يف كافة املجالت امل�سرتكة، م�سرياً 
العاقات �سهدت تطوراً ملحوظاً خال ال�سنوات املا�سية. واأ�ساف اأن دعم 
القيادة الر�سيدة يف كا البلدين �ساهم ب�سكل مبا�سر يف تطور تلك العاقات، 
والنقل، مما  والطاقة  وال�سياحة  وال�ستثمار  بالتجارة  يتعلق  فيما  خا�سة 
�ساهم يف زيادة حجم التبادل التجاري بني البلدين اإىل م�ستويات تر�سي 
والذي  افتتاحه  الذي مت  امل�سروع  اأن  اإىل  واأ�سار معاليه  القيادتني.  طموح 
اهتمام  على  ي��دل  متويله  يف  بامل�ساهمة  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  �سندوق  يقوم 
دولة الإمارات العربية املتحدة بدعم روؤية احلكومة الطاجيكية يف تطوير 
البنية التحتية يف الباد وم�ساعدتها على حتقيق خططها التنموية التي 
تهدف اإىل حتقيق التنمية امل�ستدامة. ومن جانبه، قال �سعادة حممد �سيف 
الإم��ارات حتر�ص  دولة  اإن  للتنمية  اأبوظبي  ال�سويدي مدير عام �سندوق 
وزيادة  وتنميتها،  الو�سطى  اآ�سيا  دول  م��ع  الثنائية  ال��ع��اق��ات  دع��م  على 
ان  اىل  التنموية منها لفتا  املجالت خا�سة  امل�سرتك يف خمتلف  التعاون 
الطريق الذي مت افتتاحه يعد من امل�ساريع ال�سرتاتيجية التي �ست�ساهم 
ت�سهيل  خ��ال  من  طاجيك�ستان  يف  واملوا�سات  النقل  بقطاع  الإرت��ق��اء  يف 
الرئي�سية  املدن  انها تربط بني  اإىل  اإ�سافة  الركاب والب�سائع،  حركة نقل 
يف طاجيك�ستان والطرق الدولية الأخ��رى. مما يعمل على تعزيز التنمية 
القت�سادية للباد. واأكد �سعادته اأن الغاية من متويل مثل هذه امل�ساريع 
يف  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  اإىل  ال��رام��ي  ال�سندوق  دور  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي 
القت�سادية  التنمية  عجلة  دف��ع  يف  امل�ساهمة  وك��ذل��ك  امل�ستفيدة،  ال���دول 
م�سروع  ويت�سمن  حتقيقها.  اإىل  احل��ك��وم��ات  تتطلع  ال��ت��ي  والجتماعية 
39 كلم يتكون  بناء طريق بطول  – �ساجون/  كولياب كاليخوم �سورباد 
وتعديل  القائمة  اجل�سور  من  عدد  وتاأهيل  اأمتار   7 بعر�ص  م�سارين  من 
الطريق من م�سارف  لت�سييد جميع ملحقات  اإ�سافة  املنحنيات،  عدد من 
املياه وحاميات الرتبة. كما ي�ساهم يف متويل امل�سروع بالإ�سافة اإىل �سندوق 
ال�سعودي  وال�سندوق  للتنمية  الإ�سامي  البنك  من  كل  للتنمية  اأبوظبي 

وال�سندوق الكويتي و�سندوق الأوبك للتنمية الدولية.

% ن�شبة االإجناز يف فندق البيت 70% ..ويف نزل �شخرة االحفور 60 

بدور القا�شمي تتفقد مراحل اإجناز م�شاريع �شروق يف مليحة وقلب ال�شارقة

•• ال�شارقة-الفجر:

تفقدت ال�سيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي، 
والتطوير  لا�ستثمار  ال�سارقة  هيئة  رئي�ص 
العمل وم�ستويات  �سروق، موؤخراً، جمريات 
امل��ن�����س��اآت الفندقية  اث��ن��ت��ني م��ن  الإجن����از يف 
اإمارة  يف  اإجنازهما  على  الهيئة  تعمل  التي 
قلب  يف  البيت”  “فندق  وه��م��ا  ال�����س��ارق��ة، 
يف  الأحفور”  ���س��خ��رة  و”نزل  ال�������س���ارق���ة 

مليحة.
جولتها،  القا�سمي  ب��دور  ال�سيخة  وا�ستهلت 
التي رافقها فيها كل من �سعادة م��روان بن 
ل��سروق،  التنفيذي  املدير  ال�سركال،  جا�سم 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ق�����س��ري،  عبيد  واأح���م���د 
من  ع���دد  ج��ان��ب  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة،  يف  للعمليات 
“فندق  موقع  اإىل  ب��زي��ارة  الهيئة،  موظفي 
التابعة  الرتاثية  ال�سيافة  من�ساأة  البيت”، 
�سمن  مهمة  م�ساحة  حتتل  والتي  ل��سروق، 
امل�سروع الرتاثي الأ�سخم  “قلب ال�سارقة”، 

من نوعه يف املنطقة.  
على  القا�سمي  ب���دور  ال�سيخة  اّط��ل��ع��ت  كما 

الأعمال اجلاري تنفيذها يف البيوت الأثرية 
ال���ت���ي ���س��ي�����س��م��ه��ا ال���ف���ن���دق، وال���ه���ادف���ة اإىل 
جتديدها من اخلارج واإع��ادة ت�سميمها من 

الداخل لتوفري اأف�سل اخلدمات للزوار.
وخال الزيارة، اأعلنت �سروق اأن ن�سبة اإجناز 
الأعمال يف الفندق جتاوزت %70، متوقعة 
2018، مقدماً  اأن ي�ستقبل الزوار يف العام 
اأمناط  ب��ني  جتمع  مبتكرة،  �سيافة  جت��ارب 
اإىل  لف��ت��ة  وال��رتاث��ي��ة،  الع�سرية  ال�سيافة 
ب�سنغافورة  للفنادق   GHM جمموعة  اأن 
اإدارة امل�سروع، وتوفري خدمات ذات  �ستتوىل 

م�ستويات عاملية للنزلء.
ويعد فندق البيت اأول فندق تراثي من فئة 
اخلم�سة جنوم يف دولة الإمارات وا�ستثمرت 
درهم،  مليون   100 مبلغ  لإجن���ازه  ���س��روق 
غرفة   54 اك��ت��م��ال��ه  ع��ن��د  �سيت�سمن  ح��ي��ث 
فندقية، تتنوع بني الغرف العادية والفخمة 
اإىل  اإ�سافة  وال�سغرية،  الكبرية  والأجنحة 
خم�سة مطاعم ومقاهي، بيت القهوة وال�ساي 
العربي التقليدي، ومطعماً يعمل على مدار 
اخلفيفة  ل��ل��وج��ب��ات  وق�����س��م��اً  ����س���اع���ة،   24

الأعمال،  لرجال  مركز  جانب  اإىل  املحلية، 
ومتحف، ومكتبة، ومتاجر للت�سوق، وغرفة 
لل�سيدات،  واآخ���ر  للرجال  و�سبا  لل�سيوف، 
الفندق  وي��ت�����س��ل   . اخ����رى  ع��ام��ة  وم���راف���ق 
للنزلء  يتيح  م��ا  ال��رتاث��ي،  العر�سة  ب�سوق 
ف��ر���س��ة ال��ت�����س��وق وال��ت��ع��رف اإىل واح����د من  
اأق���دم اأ���س��واق الإم����ارة واأك��ره��ا ع��راق��ة، من 
دون احلاجة قطع م�سافات كبرية، ما يري 

جتربة النزلء. 
اإىل ذلك، �سملت اجلولة التفقدية لل�سيخة 
بدور القا�سمي والوفد املرافق لها زيارة نزل 
ال�سيافة  من�ساأة  وه��ي   .. الأح��ف��ور  �سخرة 
الثانية  املرحلة  �سمن  اجل��دي��دة  الع�سرية 
البيئية  ل��ل�����س��ي��اح��ة  م��ل��ي��ح��ة  م�������س���روع  م���ن 
القا�سمي  بدور  ال�سيخة  وتعرفت  والأثرية. 
مع فريق العمل على مراحل الإجن��از، التي 
جت����اوزت %60، واأه��م��ي��ة امل��وق��ع ال���ذي مت 
بناوؤه فيه، والذي يوفر لنزلئه اأعلى درجات 
بالإ�سافة  وال��ه��دوء،  وال��راح��ة  اخل�سو�سية 
بعد  �سيقدمها  التي  واملرافق  اخلدمات  اإىل 

افتتاحه املزمع قبل نهاية العام اجلاري.

بال�سكر  القا�سمي  ب��دور  ال�سيخة  وتوجهت 
اإىل فريق العمل على جهودهم يف املحافظة 
مل��ا يعك�سه  ن��ظ��راً  ال��رتاث��ي.  امل��ك��ان  على روح 
ه���ذا ال��ن��وع م��ن امل�����س��اري��ع، م��ن من��ط حياة 
وما  ق��دمي��اً،  املعي�سية  وبيئتهم  الإم��ارات��ي��ني 
يك�سفه من جماليات فن العمارة الإماراتية، 

واهتمامها بالتفا�سيل.
ويت�سع نزل �سخرة الأحفور ملا جمموعه 10 
التجربة  خ�سو�سية  على  للحفاظ  �سيوف، 
وهدوئها، وي�سم امل�سروع مطعماً يوفر 42 
مقعداً داخلياً وخارجياً لنزلء املكان وزواره، 
والرتفيه  ال���س��رتخ��اء  عنا�سر  لهم  متيحاً 
ال�ساحرة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل��ن��اظ��ر  وم�����س��اه��دة 

ل�سحراء مليحة من خمتلف الزوايا.
���زل ���س��خ��رة الأح���ف���ور اإىل توفري  وي��ه��دف نحُ
املغامرات  ل��ع�����س��اق  ف���ري���دة  اإق���ام���ة  جت���رب���ة 
يقع  اإذ  الطبيعة.  اأح�سان  بني  ال�سحراوية 
اإحدى  الأح���ف���ور،  �سخرة  م��ن  مقربة  على 
مليحة،  ملنطقة  امل��م��ي��زة  الطبيعية  امل��ع��امل 
متيحاً ل�سيوفه  فر�سة لابتعاد عن �سخب 
امل��دي��ن��ة، ول���س��ت��ك�����س��اف احل��ي��اة ال��ربي��ة عن 

النزل  وين�سم  م��ع��ه��ودة.  غ��ري  ب�سورة  كثب 
ال�سارقة  جم��م��وع��ة  م�����س��اري��ع  حمفظة  اإىل 
اجلديدة  ال��ف��ن��دق��ي��ة  ال��ع��ام��ة  ل��ل�����س��ي��اف��ة، 
ال��ت��اب��ع��ة ل��������س��روق. وال���ت���ي ت�����س��م ع�����دداً من 
الرفيع  امل�ستوى  ذات  ال�سيافة  من�ساآت  اأب��رز 
يف الإم����ارة، مثل ن��زل واح��ة ال��ب��داي��ر، ونزل 
ال��رف��راف، وغ��ريه��ا. مم��ا ي��ع��زز م��ن ح�سور 
امل�ستويني  ع��ل��ى  امل��ن�����س��اآت  م���ن  ال���ن���وع  ه����ذا 
البيت  فندق  و�سي�سهم  والإق��ل��ي��م��ي.  املحلي 
ونزل �سخرة الأحفور يف زيادة جذب ال�سياح 
لإم��ارة ال�سارقة ودول��ة الإم���ارات يف جمايل 
ال�سياحة الرتاثية والتاريخية، مع ما تتمتع 
ب��ه م��ن ت��ق��ال��ي��د را���س��خ��ة يف امل��ح��اف��ظ��ة على 
ومن  واحل�����س��ارة.  وال��ع��م��ارة،  الثقافة،  قيم 
املتوقع اأن ي�ستقطبا فئات وا�سعة من ال�سياح 
ال��راغ��ب��ني يف ال��وق��وف ع��ل��ى م��راح��ل مهمة 
والتفكر يف حياة   ال�سارقة،  اإم��ارة  تاريخ  من 
الأجيال ال�سابقة، مع التمتع بكرم ال�سيافة 
الذي يتميز به ال�سعب الإماراتي من خال 
ترتقي  ومرافق  خدمات  من  �سيقدمانه  ما 

اإىل تطلعات النزلء.

جيتك�ض �شوبر 2017 يقّدم للم�شتهلكني اأكرث تقنيات الواقع الفرتا�شي 

بهدف تبادل اخلربات وبحث اآفاق التعاون امل�شرتك 

دبي الذكية ت�شت�شيف وفدًا من جمموعة »�شمارت ني�شن اآند ديجيتال غوفرمنت« ال�شنغافورية
الدولة، و�سعادة �سيونغ  �سنغافورة لدى 
جلمهورية  العام  القن�سل  فونغ،  مينغ 
من  ن���خ���ب���ة  ج����ان����ب  اإىل  ����س���ن���غ���اف���ورة. 
تنمية  امل�سوؤولني احلكوميني من هيئة 
الت�سالت  ووزارة  والإع��ام،  املعلومات 

يف �سنغافورة.
وح���ول ال��زي��ارة ق��ال��ت ���س��ع��ادة الدكتورة 
دبي  تلتزم  ب�سر:  ب��ن  بطي  بنت  عائ�سة 
ل�ستك�ساف  ال���دائ���م  ب�����س��ع��ي��ه��ا  ال��ذك��ي��ة 
التكنولوجيا  م�ستجدات  اآخر  وتوظيف 
لاإ�سهام يف تعزيز البنى التحتية للمدن 

الذكية. 
امليدانية  الزيارات  برامج  اإن  واأ�سافت: 
واأهم اجلهات  الذكية  املتبادلة بني دبي 
تكنولوجيا  جم��ال  يف  املرموقة  العاملية 
كبرية  فر�ص  تتيح  الذكية،  احلكومات 
واملعلومات  اخل������ربات  وت����ب����ادل  ل��ن��ق��ل 
وم�ساركة التجارب الناجحة لا�ستفادة 
م���ن ن���ت���اج ال���ع���ق���ول امل��ن��ت��ج��ة والأف����ك����ار 
التحول  م�ساريع  ت��دع��م  ال��ت��ي  املبتكرة 

الذكي واملدن الذكية حول العامل. 
رفيع  ال��وف��د  ب��زي��ارة  �سعادتها  ورح��ب��ت 
امل�ستوى وقالت: ي�سعدنا ا�ست�سافة وفد 
ديجيتال  اآن��د  ني�سن  �سمارت  جمموعة 
غ���وف���رم���ن���ت، ح��ي��ث ن�����س��ع��ى م���ن خال 
العاقات  ت��وط��ي��د  اإىل  ال����زي����ارة  ه����ذه 
اخلارجية وتر�سيخ مكانة دبي الريادية 

•• دبي-الفجر: 

الذكية يف مقره يف  دبي  ا�ستقبل مكتب 
حي دبي للت�سميم وفداً �سنغافورياً من 
ديجيتال  اآن��د  ني�سن  �سمارت  جمموعة 
غ��وف��رم��ن��ت، وال�����ذي ي����زور اإم������ارة دبي 
التي  العمل  من��اذج  اإىل  التعرف  بهدف 
تطبقها دبي الذكية والطاع على اأهم 
التكنولوجيا التي تتبناها لقيادة حتول 
الأذك���ى والأ���س��ع��د على  املدينة  اإىل  دب��ي 

م�ستوى العامل.
وكان يف ا�ستقبال الوفد �سعادة الدكتورة 
عام  م��دي��ر  ب�سر،  ب��ن  بطي  بنت  عائ�سة 
ال���ذك���ي���ة، و����س���ع���ادة يون�ص  م��ك��ت��ب دب����ي 
ملكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�ساعد  ن��ا���س��ر،  اآل 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  واملدير  الذكية  دب��ي 
املدير  بيانات دبي، و�سعادة و�سام لوتاه، 
وزينة  الذكية،  دبي  حلكومة  التنفيذي 
التكنولوجيا  ق�����س��م  رئ��ي�����ص  ال��ق��ي�����س��ي، 

النا�سئة وال�سراكات العاملية.
�سعادة  ال�����س��ن��غ��اف��وري،  ال��وف��د  وت���راأ����ص 
ن����غ ت�������س���ي ت���������س����رين، الأم��������ني ال����دائ����م 
ديجيتال  اآن��د  ني�سن  “�سمارت  ملجموعة 
من  ك���ل  راف���ق���ه  ال�����ذي  غوفرمنت”،  
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ص  ب�������وه،  ج���اك���ل���ني 
احلكومية،  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة  ل���وك���ال���ة 
�سفري جمهورية  تان،  و�سعادة �ساموؤيل 

كوجهة عاملية للتقنيات الذكية وحتقيق 
الهدف ال�سرتاتيجي لدبي الذكية وهو 
الأذك��ى والأ�سعد على  املدينة  جعل دبي 

م�ستوى العامل. 
اأف�سل  الزيارة  خال  الطرفان  وتبادل 
بخطط  املتعلقة  واملعلومات  املمار�سات 
ا�ستعرا�ص  اإىل جانب  الرقمي،  التحول 
والتكنولوجيات  ال���ب���ي���ان���ات  ج����ه����ود 
ال��ن��ا���س��ئ��ة م���ث���ل: ن���ظ���ام ال��ب��ل��وك ت�سني 
والذكاء ال�سطناعي، ف�سًا عن حلول 

تكنولوجيا املدن. 

ال�سنغافوري  ال���وف���د  زي������ارة  و���س��م��ل��ت 
ع����دة ج��ه��ات حكومية  م���ع  اج��ت��م��اع��ات 
اإم�������ارة دب�����ي، مب���ا يف ذلك  وخ���ا����س���ة يف 
موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل وم�سرعات دبي 
واملوا�سات،  الطرق  وهيئة  امل�ستقبل، 
اإىل ج��ان��ب ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي، 
للحلول  اأفانزا  و�سركة  ال�سحة،  وهيئة 

و�سركة دو. 
وت�����س��م جم��م��وع��ة ���س��م��ارت ن��ي�����س��ن اآند 
مظلتها  حت���ت  غ��وف��رم��ن��ت  دي��ج��ي��ت��ال 
الرقمية،  احل���ك���وم���ة  م��ك��ت��ب  م����ن  ك����ل 

•• دبي-الفجر:

اأن تعمل تقنيات الواقع املعزز  من املنتظر 
وال��واق��ع الف��رتا���س��ي على اإح����داث حتول 
م�سهود يف جمموعة متنوعة من املجالت 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، 
الرعاية  اإىل  وو����س���وًل  التعليم  م��ن  ب����دءاً 
والت�سويق  الأل��ع��اب  ع��ن  ف�سًا  ال�سحية، 
والأف����ام، وذل���ك يف ���س��وء الزده����ار الذي 

املتوقع  م��ن  ال��ت��ي  التقنيات،  ه��ذه  ت�سهده 
مليارات   6 اإىل  ���س��وق��ه��ا  ح��ج��م  ي�����س��ل  اأن 
دولر �سنوياً بحلول العام 2020، بح�سب 
اآي دي ���س��ي. وع��ل��ى هذه  ���س��رك��ة الأب���ح���اث 
�سيجلبه  م��ا  امل�ستهلكون  يرتقب  اخللفية 
الذي   ،2017 ���س��وب��ر  جيتك�ص  م��ع��ر���ص 
والتقنيات  لاإلكرتونيات  حدث  اأكرب  يعد 
ال�ستهاكية يف املنطقة، من اأحدث اأجهزة 
واإتاحتها  وامل��ع��زز  الف��رتا���س��ي  ال��واق��ع��ني 

باأف�سل الأ�سعار املمكنة.
الإلكرتونيات  ت�سّوق  مهرجان  يف  وت�سارك 
والذي  ال��ع��ام،  ه��ذا  ال�سهري  ال�ستهاكية 
يحُقام على مدى ثمانية اأيام بني 23 و30 
�سبتمرب اجلاري يف موقعه اجلديد بقاعات 
التجاري  دب���ي  م��رك��ز  6 يف  اإىل   3 زع��ب��ي��ل 
العاملي، عدد من كربى العامات و�سركات 
تقنية املعلومات والت�سالت يف العامل اإىل 
الإقليمية،  التجزئة  �سركات  اأ�سهر  جانب 
جذابة  �سفقات  ت��ق��دمي  جميعها  وت��ع��ت��زم 
على اأجهزة الواقع الفرتا�سي، مثل ڤايڤ 
اآي،  اإت�����ص ت��ي �سي، ون��ظ��ارات دي جيه  م��ن 
وج��ري S3 وج��ري VR، وج��ري 360 من 
لوه  تريك�سي  وقالت  وغريها.  �سام�سوجن، 
للرئي�ص يف مركز  الأول  النائب  مريماند، 
دبي التجاري العاملي، اجلهة املنظمة ملعر�ص 
جيتك�ص �سوبر، اإن معر�ص جيتك�ص �سوبر، 
30 عاماً، وي�سهد  يحُقام منذ ما يقرب من 
�سنوياً توّجهات معينة ملجالت تقنية ت�سود 
امل�سهد الذي راأت اأن الرتكيز فيه هذا العام 
ين�سّب على الواقع الفرتا�سي، واأ�سافت: 
تقنيات  يف  وال���س��ت��ث��م��ار  اله���ت���م���ام  “زاد 
ح�سول  اإمكانية  م��ن  الف��رتا���س��ي  ال��واق��ع 

امل�ستهلكني عليها باأ�سعار معقولة، وي�سّرنا 
اأن نرى تنوعاً يف هذه التقنيات التي �سوف 
2017 من جيتك�ص  يتم عر�سها يف دورة 
�سوبر الذي ي�سّكل اأف�سل وجهة يف ال�سرق 
اأجهزة  الباحثني عن  الأو�سط للمت�سوقني 
ال���واق���ع الف���رتا����س���ي، ح��ي��ث ي��ت��اح املجال 
واملقارنة  امل��وا���س��ف��ات  يف  للنظر  اأم��ام��ه��م 
�سرائها  ق��ب��ل  الأج����ه����زة  وجت���رب���ة  ب��ي��ن��ه��ا 
�سركات  ك��ربى  م��ن  وا���س��ع��ة  م��ن جمموعة 
العاملية،  ال��ت��ج��اري��ة  وال��ع��ام��ات  ال��ت��ج��زئ��ة 

وذلك حتت �سقف واحد.
اأوكيول�ص  بينها  ك��ربى  �سركات  وتتناف�ص 
وجوجل و�سام�سوجن، جلعل تقنيات الواقع 
مع  للم�ستهلكني  اأكر  متاحة  الفرتا�سي 
����دث تقنيات  احل��ف��اظ ع��ل��ى ج��ودت��ه��ا. وحتحُ
ال��واق��ع الف��رتا���س��ي ث���ورة ك��ب��رية يف عامل 
األ���ع���اب ال��ف��ي��دي��و ب��اأج��ه��زة م��ث��ل ري��ف��ت من 
اللذين   VR �ستي�سن  وب���اي  اأوك��ي��ول�����ص 
تخالف  غ����ام����رة  ل���ع���ب  ي���ت���ي���ح���ان جت���رب���ة 
امل���األ���وف. وق���د اأظ��ه��ر ه��ات��ف اأب���ل اجلديد 
النقاب قبل  ال��ذي ك�سفت عنه   X اآي فون 
اأيام قليلة، قدرات مذهلة يف جمال الواقع 
الفرتا�سي  ال���واق���ع  ن��ظ��ام  بف�سل  امل��ع��زز 

.ARKit اجلديد
عليها  ي��ن��ط��وي  ال��ت��ي  الإم��ك��ان��ي��ات  وتت�سع 
العديد  لت�سمل  الفرتا�سي  ال��واق��ع  ع��امل 
ال��ري��ا���س��ة والتعليم  ال��ق��ط��اع��ات، م��ن  م��ن 
وتحُعترب  والرتفيه.  ال�سحية  الرعاية  اإىل 
عالية،  التقنيات  ه��ذه  يف  امل�ستهلكني  ثقة 
اأن  م�����س��ت��ه��ل��ك��ني   10 ك���ل  م���ن   7 ي����رى  اإذ 
تقنيات الواقعني الفرتا�سي واملعزز �سوف 
ت�سبح �سائدة يف جمالت الإعام والتعليم 
وال�سياحة  الجتماعي  والتفاعل  والعمل 
وجت����ارة ال��ت��ج��زئ��ة، وف���ق م��ا اأظ��ه��ر تقرير 
ال�سياق،  هذا  ويف  اإريك�سون.  �سركة  اأعدته 
قنوات  رئي�ص قطاع  زادة،  خ��ان  ن��دمي  ق��ال 
لاإلكرتونيات:  جمبو  �سركة  يف  التجزئة 
املعلومات  ع�سر  يف  اليوم  للم�ستهلكني  اإن 
مطالب خمتلفة عن تلك التي كانت لدى 
احلا�سلة  وال��ت��ط��ورات  ال�سابقة،  الأج��ي��ال 
بوترية  الإل���ك���رتون���ي���ات حت����دث  ق��ط��اع  يف 
املعر�ص  يف  جمبو  تعر�ص  و�سوف  مذهلة، 
ال��واق��ع الف��رتا���س��ي من  اأح���دث منتجات 
من  ڤايڤ  مثل  التجارية،  العامات  اأب��رز 
اآي وجري  اإت�ص تي �سي، ونظارات دي جيه 

من �سام�سوجن.  VR2

التكنولوجيا احلكومية، وتعمل  ووكالة 
امل��ج��م��وع��ة حت���ت رع���اي���ة م��ك��ت��ب رئي�ص 
تكليف  مت  حيث  ال�سنغافوري.  ال���وزراء 
رقمية  تكنولوجيات  بتطبيق  املجموعة 
وذكية لتح�سني حياة املواطنني، وتطوير 
واملن�سات  الرقمية  التمكينية  العنا�سر 
القت�سادية  ال��ق��ي��م��ة  تنمية  اأج����ل  م��ن 
قيادة  اإىل  بالإ�سافة  البتكار،  وحتفيز 
العامة،  ل��ل��خ��دم��ات  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
احلكومية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  وت��ع��زي��ز 

لتكنولوجيا واملعلومات والت�سالت. 
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الثبوتية وذلك خال )٤٥( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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بتاريخ  ٢٠١٧/8/٢٧ وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
دوكيوبيليتي لتدقيق احل�شابات  العنوان :  مكتب رقم ١٠٠6 ملك ديار للتطوير - 
بردبي - برج خليفة -  هاتف  ٤٤٢١٧6٢-٠٤ فاك�ص : ٤٤٢١٧6٤-٠٤  م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )٤٥( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : تراي�شتار للتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم ٤٠٥ - ملك رائ��د ع��ادل باحكيم  - امل��رر - ال�سكل القانوين : ذات 
القيد بال�سجل التجاري : ١١٣6٥٠٠  م�سوؤولية حم��دودة. رقم الرخ�سة: ٧٠9٤8٥  رقم 
ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
٢٠١٧/٧/٣٠  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  ٢٠١٧/9/6 وعلى من لديه اأي 
اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة العنوان 
:  مكتب رقم ٢٠٤ - ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز -  هاتف  ٢٣89٧٢١-٠٤ 
خال  وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    ٢٣-٠٤89٧٢٢ فاك�ص: 

)٤٥( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
العنز -  هاتف   دي��رة - ه��ور  ال�سعايل -  ع��ب��داهلل  :  مكتب رق��م ٢٠٤ - ملك  ال��ع��ن��وان 
٢٣89٧٢١-٠٤ فاك�ص: ٢٣89٧٢٢-٠٤  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
لل�شناعات  تــاج  لت�سفية  اأع���اه  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي 
دب��ي بتاريخ ٥/9/٢٠١٧  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  الغذائية - �ض ذ م م   
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   ٢٠١٧/9/6  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي 
على العنوان املذكور اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خال )٤٥( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/دوكيوبيليتي لتدقيق احل�شابات  
 العنوان :  مكتب رقم ١٠٠6 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة -  هاتف  ٤٤٢١٧6٢-٠٤ 
فاك�ص : ٤٤٢١٧6٤-٠٤  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد 
 مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية ارادو�ض للملحة وال�شحن - �ض ذ م م  
كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق  بتاريخ ٢٧/8/٢٠١٧  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  م��ن  وعلى    ٢٠١٧/8/٢٧ بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )٤٥( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
العنز -  هاتف   دي��رة - ه��ور  ال�سعايل -  ع��ب��داهلل  :  مكتب رق��م ٢٠٤ - ملك  ال��ع��ن��وان 
التنمية  دائ�����رة  ت��ع��ل��ن  ه����ذا  مب��وج��ب    ٢٣-٠٤89٧٢٢ ف���اك�������ص:   ٢٣-٠٤89٧٢١
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية  تراي�شتار 
للتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
٢٠١٧/٧/٣٠ واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   ٢٠١٧/9/6  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�ستندات والأوراق  اأع��اه، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خال )٤٥( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
يف الدع�ى رقم 2017/325  نزاع تعيني خربة جتاري      

املعلن اليه : املتنازع �سدها : �سركة بروجكت�ص لينك للمقاولت - ذ م م  
املح�سابية يف  اخل��ربة  امل��وق��رة لع��م��ال  دب��ي  م��ن قبل حمكمة  تكليفنا  على  بناء 
، وذل��ك يف متام  امل��واف��ق ٢6/9/٢٠١٧  ي��وم الثاثاء  اع��اه فقد حددنا  ال��دع��وى 
املحا�سبية وذلك  الول للخربة  والن�سف ع�سرا موعدا لعقد الجتماع  الرابعة 
ب��ال��ق��رب م��ن حمطة مرتو  مبكتبنا ال��ك��ائ��ن دب���ي- ب��ر دب���ي- ���س��ارع ال�سيخ زاي���د 
املركز املايل برج  العطار مكتب رقم ٢٤٠٣ الطابق الرابع والع�سرون- هاتف رقم  
٣٥89996-٠٤ وفاك�ص ٣٥89966-٠٤ �ص ب 9١١٥٣ دبي- لذا يطلب ح�سوركم او 
من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة 

 i2an بالدعوى - م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية - ع�سو يف
اخلبري املحا�سبي : د. م�سعل عبداهلل الزرعوين

   دع�ة حل�ص�ر الجتماع الول
للخربة املحا�صبية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر

                         يف الطعن   2017/647  طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/ بنك دبي الإ�سامي وميثله : بدر حممد علي القرق - باعان 
حمل  جمهول   - الفا�سي  �سيف  جمعه  �سعد  �سيف  ���س��ده/١-  املطعون 

القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاه ويتوجب عليكم 
احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة 

�سدكم.
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/7233  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  �ص   - العامة  للمقاولت  دمل��ا  �سركة مباين   -١  / املدعي عليه  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي / اأحمد حممد ال�سيد احمد -  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )٢6٤٠9 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 )AE175561762MB(والر�سوم وامل�ساريف ورقم ال�سكوى )١٢٠٠ درهم(
بالقاعة  ال�ساعة 8.٣٠ �ص  امل��واف��ق ٢٤/9/٢٠١٧   الح��د   ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  فاأنت مكلف باحل�سور  Ch1.A.5  لذا 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل. 

علما باأن الدعوى جددت من ال�سطب. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/2105  مدين جزئي              

ال��ط��ال��ب  جمهول حمل  ب�سري  الطالب  ١- حممد   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ يزيد عبدال�سام براهيم العمود   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مت�سامنني ان توؤديا 
ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   ٢٠٠.٠٠٠( وق��دره  مبلغ  للمدعي 
املوافق  ٢٠١٧/١٠/٤   املحاماة.  وح��ددت لها جل�سة يوم الربعاء   اتعاب 
ال�ساعة 8.٣٠ �ص بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/2934  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- �سركة املر�ساة للكيماويات - ذ م م - وميثلها قانونا/ راجموبالن 
 & اآر ري�سني  اي��ه  اآر  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مبا  ناير - جمهول حمل  ام فا�سوديفان  ناير 
وميثله  رعيدي  اأنطونيو�ص  ربيع   / مديرها  وميثلها   - �ص  م  د  م   - اأند�سرتيز  كيميكال 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي  : علي م�سبح علي �ساحي - قد 
والفائدة    املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   ٣٧٠.٠٠٠( وق��دره  مببلغ  عليه 
با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  حت�سب   ٪١٢
كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  ٢٠١٧/9/٢٥  ال�ساعة 8.٣٠ �ص بالقاعة 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5639   

املنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : �سلطان املدحاين للتجارة العامة - �ص ذ م م   

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )٢٣.٤٢٢.8٧( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )٧١9١8/خ�سو�سي/M/دبي( من نوع )تويوتا كامري - �سالون( 
املنذر مع  واملمولة ل�ساحلكم من قبل  ل��وؤل��وؤي(   )اأبي�ص  موديل )٢٠١١( لون 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/6374   

املنذر / ميثاء جمعه �سيف را�سد بن بخيت - اإماراتية اجلن�سية ب�سفتها الو�سي على تركة املرحوم / 
جمعه �سيف را�سد بن بخيت - بوكالة املحامي/ ح�سني لوتاه

املنذر اليها : راوند تيبل بيتزا - فرع  
نخطركم ومبوجب هذا النذار بطلب املنذر منكم املبادرة فورا بت�سديد الق�سط اليجاري امل�ستحق من 
عام  ٢٠٠6 وحتى تاريخ ٢٠١٧/٢/٢8 والبالغ قيمته 96٠٠٠٠ درهم )ت�سعمائة و�ستون الف درهم ( ا�ستنادا 
لتفاقية اليجار املربمة فيما بينكم بتاريخ ٢٠١٧/6/١ واملتعلقة باملحل رقم ١ حمطة برتول الندى ويف 
حال ف�سلكم يف اأداء بدلت اليجار  املذكورة فاننا �سن�سطر ا�سفني اىل اللجوء اىل الق�ساء ملطالبتكم 
بها اإ�سافة لطلب اخاء الوحدة املوؤجرة الكائنة بدبي - باملحل رقم ١ - حمطة برتول الندى وت�سليمها 
للمنذرة خالية من كافة ال�سواغل وال�ساغلني  مع كل ما ي�ستحق من م�ستحقات ايجارية حلني ال�سداد 

ا�سافة للعطل وال�سرر و�سائر النفقات والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�صر

                       اىل املدعي عليه/ �ستب ا�ص دي �سي وود لاأعمال الفنية - �ص ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة ٢٠١٧/9/٢6  ال�ساعة : ٣٠.8  

او  م��ذك��رات  من  لديكم  ما  تقدميا  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  املحكمة  وكلفتكم 
وامل�ساريف ويف  الر�سوم  بال�سافة اىل  القل  ايام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة  م�ستندات 

حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
8٥٠٢/٢٠١٧/١٣
8٥٠١/٢٠١٧/١٣
8٤99/٢٠١٧/١٣

م
١
٢
٣

ا�سم املدعي
 برن�ص كومار كريبا �سينغ 

دي�ص راج ديفي دا�ص 
كاراجميت �سينغ 

مبلغ املطالبة
٤٤6٠ درهم +  تذكرة العودة
٤99٤ درهم +  تذكرة العودة
9٠٠٠  درهم +  تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

اعالن جمم�عة ) بالن�صر(      
                      اىل املنفذ �سدها : ق�سر ملواد ال�سرق  ملواد البناء - �ص ذ م م  

وذلك للزامك  ادن��اه-  بالك�سف  املو�سحة  التنفيذات  اقاموا  التنفيذ  ان طالبي  مبا 
املحكمة  فان  وعليه  التبليغ  تاريخ  من  يوما   )١٥( خال  به  املو�سحة  املبالغ  ب�سداد 

�ستتخذ الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�صم الق�صايا العمالية  

ر�سم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
١٠٢٣ درهم

١٠٢٧ درهم

١١88٣ درهم

١٢٠9٧ درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
 تي جايان بريدار�سانا دى 

�سيابالبي 
جاجاث فيجايا باندارا 
ويجكون موديان�ساج 

 ٢٠١٧/٣٠٢9
تنفيذ عمايل

 ٢٠١٧/٣٣١٧
تنفيذ عمايل

م
١

٢

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدع�ى رقم 2016/1425 جتاري كلي                                              
اىل املدعي عليه/١-  �سركة ترميف اك�سبو لينك للتجارة العامة - �ص ذ م م ٢-اأجاي كومار اأرانيز هتو جاجنا دهران ٣-جيبو باول 
تيتايى لونابان باول ٤-النجمه الف�سيه للتجارة العامة - م م ح ٥- وحيد الرحمن �سياء اهلل خليل 6-املرحبه للتجارة العامة - م 
م ح ٧- �سونيل هاري�س�ساندرا كورالول كورالول هاري�س�ساندرا  جمهويل حمل القامة مبا اأن املدعي / بنك دبي التجاري- �ص م 
ع  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٧/6/٢٢  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/ بنك دبي التجاري - �ص 
م ع اأول : بالزام املدعي عليهم الأوىل والثانية والثالث بالت�سامن فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره ٢6٠١٤٣٤.٤8 
مليونني و�ستمائة وواحد الف واربعمائة واربعة وثاثني درهم وثمانية واربعني فل�سا ف�سا عن فائدة ب�سيطة بواقع 9٪ �سنويا 
تبداأ من تاريخ ٢٠١٥/١٢/٣ وحتى متام ال�سداد.  ثانيا : وبالزام املدعي عليهما الرابعة واخلام�ص بالت�سامن مع ال�سركة املدعي 
عليها الوىل يف �سداد مبلغ وقدره ٣١٠٥٢٥ درهم قيمة املبلغ املحكوم به بالبند اول ف�سا عن فائدة ب�سيطة بواقع 9٪ من تاريخ 
٢٠١٥/١٢/١٣ وحتى متام ال�سداد  ثالثا : وبالزام املدعي عليها ال�ساد�سة وال�سابع بالت�سامن مع املدعي عليها الوىل يف �سداد 
مبلغ وقدره 6٠٤٣99 درهم من قيمة املبلغ املحكوم به بالبند اول ف�سا عن فائدة ب�سيطة بواقع 9٪ من تاريخ ٢٠١٥/١٢/١٣ 
وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليهم جميعا امل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري 
قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

  ا�س���م ال�سركة : “ انفيبل خلدمات ادارة الفعاليات “ )�ص.ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة : ٧٤٣6١٥ عن�وانها : مكتب رقم ٣٠٤ ملك في�سل علي خمتار ح�سن 
اليو�سف - بردبي – الرب�ساء الوىل ال�سك�ل القانوين    : ذات م�سئولية حمدودة  رقم 
القيد بال�سجل التجاري : ١١9٤٥9٧  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
املذكور  ال�سركة  بانحال  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد   ، باأنه  بدبي 
بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن  ال�����س��ادر  ال��ق��رار  مب��وج��ب  وذل���ك   ، اع���اه 
)٢٠١٧/٠8/١٣( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )٢٠١٧/٠8/١٣(  وعلى 
من لديه اعرتا�ص او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )١٠- 9( ملك مركز 
 منت لاعمال - رقة البطني -  هاتف : )٢٢٢6٢66 – ٠٤( فاك�ص )٢٢٢٣٧٧٣ – ٠٤( 
م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خال ٤٥ يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العان . 
 دائرة التنمية القت�صادية 

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

 ا�س���م ال�سركة : “ رود بي�ست لتاأجري ال�سيارات “ )�ص.ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة : ٧٤9١6٥ عن�وانها : حمل رقم 9 ملك حممد مراد عبد اهلل حممد 
عبد اهلل – ديرة – هور العنز �سرق ال�سك�ل القانوين    : ذات م�سئولية حمدودة  رقم 
القيد بال�سجل التجاري : ١٢٠66١٢  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
املذكور  ال�سركة  بانحال  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد   ، باأنه  بدبي 
بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن  ال�����س��ادر  ال��ق��رار  مب��وج��ب  وذل���ك   ، اع���اه 
)٢٠١٧/٠8/١٣( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )٢٠١٧/٠8/١٣(  وعلى 
من لديه اعرتا�ص او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )١٠- 9( ملك مركز 
 منت لاعمال - رقة البطني -  هاتف : )٢٢٢6٢66 – ٠٤( فاك�ص )٢٢٢٣٧٧٣ – ٠٤( 
م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خال ٤٥ يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العان.         
 دائرة التنمية القت�صادية 

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�س���م ال�سركة : “ رويال ماك�ص ل�سناعة الثاث “ )�ص.ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة : ٧٢٤١٠6 عن�وانها : م�ستودع رقم 5B ملك موؤ�س�سة دبي العقارية – 
بردبي – جبل علي ال�سك�ل القانوين    : ذات م�سئولية حمدودة   رقم القيد بال�سجل 
التجاري : ١١٥١١٤٣  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحال ال�سركة املذكور اعاه ، وذلك مبوجب 
القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )٢٠١٧/٠8/٢٢( وامل�سدق لدى 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )٢٠١٧/٠8/٢٢(  وعلى من لديه اعرتا�ص او مطالبة 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )١٠- 9( ملك مركز منت لاعمال - رقة البطني 
-  هاتف : )٢٢٢6٢66 – ٠٤( فاك�ص )٢٢٢٣٧٧٣ – ٠٤( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خال ٤٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
 دائرة التنمية القت�صادية 

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عن���وان����ه : مكتب )١٠-9( ملك مركز منت لاعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا 
التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
ادارة  خل��دم��ات  انفيبل   « بت�سفية  للقيام  اع���اه  امل��ذك��ور  امل�سفي  بتعيني   لديها 
الفعاليات » )�ص.ذ.م.م( وعنوانها  :  مكتب رقم ٣٠٤ ملك في�سل علي خمتار ح�سن 
اجلمعية  من  ال�سادر  القرار  مبوجب  وذل��ك  الوىل  – الرب�ساء  بردبي   - اليو�سف 
العمومية لل�سركاء بتارخ )٢٠١٧/٠8/١٣( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ 
)٢٠١٧/٠8/١٣(   وعلى من لديه اعرتا�ص او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف 
مكتب )١٠- 9( ملك مركز منت لاعمال - رقة البطني - هاتف : )٢٢٢6٢66 – ٠٤( 
فاك�ص )٢٢٢٣٧٧٣ – ٠٤( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف 

خال ٤٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العان
 دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
 عن���وان����ه : مكتب )١٠-9( ملك مركز منت لاعمال  - رقة البطني   مبوجب هذا 
التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
لديها بتعيني امل�سفي املذكور اعاه للقيام بت�سفية » رود بي�ست لتاأجري ال�سيارات 
» )���ص.ذ.م.م( وعنوانها  : حمل رقم 9 ملك حممد مراد عبد اهلل حممد عبد اهلل 
وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية  �سرق   العنز  – هور  – ديرة 
بتاريخ  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ال�����س��ي��د  ل���دى  وامل�����س��دق   )٢٠١٧/٠8/١٣( ب��ت��ارخ  ل��ل�����س��رك��اء 
)٢٠١٧/٠8/١٣(   وعلى من لديه اعرتا�ص او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف 
مكتب )١٠- 9( ملك مركز منت لاعمال - رقة البطني - هاتف : )٢٢٢6٢66 – ٠٤( 
فاك�ص )٢٢٢٣٧٧٣ – ٠٤( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف 

خال ٤٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العان
 دائرة التنمية القت�صادية 

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
 عن���وان����ه : مكتب )١٠-9( ملك مركز منت لاعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا 
التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
لديها بتعيني امل�سفي املذكور اعاه للقيام بت�سفية “ رويال ماك�ص ل�سناعة الثاث 
رقم ٥B ملك موؤ�س�سة دبي العقارية – بردبي  م�ستودع   : وعنوانها   “ )�ص.ذ.م.م( 
مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ  وذلك  علي  – جبل 
)٢٠١٧/٠8/٢٢( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )٢٠١٧/٠8/٢٢(   وعلى 
ملك   )9  -١٠( مكتب  املعني يف  امل�سفي  اىل  التقدم  او مطالبة  اعرتا�ص  لديه  من 
مركز منت لاعمال - رقة البطني - هاتف : )٢٢٢6٢66 – ٠٤( فاك�ص )٢٢٢٣٧٧٣ 
– ٠٤( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خال ٤٥ يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العان
 دائرة التنمية القت�صادية 

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدع�ى رقم 2017/274 عقاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/١- زبري عبدالعزيز  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٧/٧/٣٠  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/ �سركة مارينا 
مقداره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املحكمة  بحكمت  م  م  ذ   - تريي�ص 
ور�سوم  درهما  وع�سرون  واث��ن��ان  ومائة  ال��ف  ع�سرة  وثاثة  ثمامنائة  دره��م(   8١٣.١٢٢(
التاأخري التفاقية مبلغ )٤٤6.٥٠٠ درهم( حتى تاريخ ٢٠١٧/٢/١٣ وما ي�ستجد منها بواقع 
وامل�ساريف  بالر�سوم  الزمته  كما  التام  ال�سداد  وحتى   ٢٠١٧/٢/١٤ تاريخ  من  �سهريا   ٪٣
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدع�ى رقم 2016/2197 جتاري جزئي                                              

اأن  القامة مبا  الرميثي  جمهول حمل  �سامل  عليه/١- ح�سن حممد ح�سن  املدعي  اىل 
املدعي / بنك دبي التجاري - �ص م ع وميثله : را�سد حممد �سعيد بوج�سيم  نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٧/٣/8  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/ 
بنك دبي التجاري - �ص م ع  بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ مائة وت�سعة 
ع�سر الف وخم�سمائة وثاثة وثاثني درهم واربعة فلو�ص والفائدة القانونية بواقع ٪9 
من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف ٢٠١٥/٢/٢٤ وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/2878  جتاري جزئي              

املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  اوريليا   تانيغا  روميو   -١  / عليه  املدعي  اىل 
العمران  عمران  عبداهلل  حمد  عبداهلل   : وميثله  ع  م  �ص   - الوطني  القيوين  ام  بنك 
املدعي عليه مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  -  قد  ال�سام�سي 
وقدره )٣9.٥6٥.٣9 درهم( ت�سمني املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
جل�سة  لها  وح��ددت  التام.   ال�سداد  وحتى   ٢٠١١/١٢/٢٠ من  �سهريا   ٪٢.٤9 والفائدة  
لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ���ص   8.٣٠ ال�ساعة    ٢٠١٧/9/٢٧ امل��واف��ق   الرب��ع��اء   ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/2264  جتاري جزئي              

اأف�سل  جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه / ١- نبيل اف�سل حممد 
ان املدعي/ اأميك�ص - ال�سرق الأو�سط - �ص م ب - م - الإم��ارات وميثله : علي 
ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليه مبلغ وقدره )9٣٤٣6 دولر ( او ما يعادله بالدرهم )٣٤٥6٣٠ درهم( 
ال�ستحقاق  تاريخ    من   ٪١٢ والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
امل��واف��ق  ٢٠١٧/١٠/٣   ي��وم الثاثاء   ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�سة  ال�سداد  وحتى 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ص   8.٣٠ ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/3010  جتاري جزئي              

الق��ام��ة مبا  املجيد  جمهول حمل  عبد  احلميد  عبد   -١  / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي/ مكتب الدكتور جمال املري للمحاماة واخلدمات القانونية وميثله 
ال��دع��وى ومو�سوعها   اأق���ام عليك  ق��د    - امل���ري  ج��م��ال حممد خليفة �سقر   :
�سيكات   ٤ ع��دد  دره���م مب��وج��ب  ���س��ده مببلغ ٤٠٠.٠٠٠  امل��ق��دم  ي��داي��ن  الطالب 
نتيجة لتعامات متت فيما بينهما.   وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء  املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.C.12 ب��ال��ق��اع��ة  ���ص   8.٣٠ ال�����س��اع��ة    ٢٠١٧/9/٢6
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/2764  جتاري جزئي              

ن��واب  جمهول حمل  �سفيق بن حممد عثمان  ١- حممد   / عليه  املدعي  اىل 
الوطني - �ص م ع وميثله : عبداهلل  القيوين  ام  املدعي/ بنك  ان  القامة مبا 
حمد  عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم  دره���م(   ٢٣.٣6٧.6٤( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
ال�ستحقاق  تاريخ  من  �سهريا   ٪٢.٤9 والفائدة   املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف 
امل��واف��ق  ٢٠١٧/١٠/١١   ي��وم الرب��ع��اء   التام. وح��ددت لها جل�سة  ال�سداد  وحتى 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ص   8.٣٠ ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/380  عقاري كلي                 

اىل اخل�سم املدخل/ ١-رمرام  �ص ذ  م م - حاليا - �سركة مزن - ذ م م - �سابقا -  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ م�سرف دبي - �ص م خ - �سابقا - وحاليا - م�سرف الإمارات 
ال�سامي - م�ساهمة عامة - فرع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بف�سخ 
العقد الجارة املو�سوفة بني املدعي واملدعي عليه عن الوحدات ارقام ٤٠٣ و ٤٠٤ والزام 
 ١٠٠.٠٠٠( مببلغ  عليه  امل��دع��ي  وال����زام  دره���م(   ٢6٤.١٠٤( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي 
ا���س��رار م��ادي��ة وادب��ي��ة وال��ر���س��وم وامل�ساريف واتعاب  ب��ه م��ن  دره���م( تعوي�سا عما حل��ق 
املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  ٢٠١٧/9/٢٤  ال�ساعة 9.٣٠ �ص بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/2776  جتاري جزئي              

املدعي/  ان  القامة مبا  برويز عبا�سي  جمهول حمل  �سهيل    -١ / املدعي عليه  اىل 
العمران  عمران  عبداهلل  حمد  عبداهلل   : وميثله  ع  م  �ص   - الوطني  القيوين  ام  بنك 
مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي   
 ٪٢.٤9 والفائدة   املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   ٢٧.١٢9.9٤( وق��دره 
�سهريا من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف ٢٠١١/١٢/٢٠ وحتى ال�سداد التام.  وحددت 
 Ch1.C.12 لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  ٢٠١٧/١٠/٢   ال�ساعة 8.٣٠ �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2017/458  عقاري كلي                 
اىل املدعي عليه / ١-الكوكب لا�ست�سارات الإداري��ة وامل��وارد الب�سرية  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ اجيت تايل بوتان فيتيل وميثله : ح�سن علي مطر الريامي 
-  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ببطان العقد املوؤرخ يف ٢٠٠٧/٥/٣١ 
وبذات النتيجة ف�سخه والزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم والتكافل برد مبلغ 
وقدره )٧.٠٤٠.٠٠٠.٠٠ درهم( للمدعيني والفائدة القانونية ١٢٪ من تاريخ ال�ستحقاق 
يف ٢٠٠٧/٥/٣١ وحتى ال�سداد التام والزامهم بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب.  وحددت 
 Ch1.B.8 لها جل�سة يوم الحد  املوافق  ٢٠١٧/9/٢٤  ال�ساعة ١١.٠٠ �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2017/559  جتاري كلي               
ان  با�سي  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  ع��راب��ي ق�ساب  امل��دع��ي عليه / ١- حممود  اىل 
 : وميثله  املقفلة  م�ساهمة   - البحرية  للخدمات  املتحدة  اي��ك��ارو���ص  �سركة  امل��دع��ي/ 
حممود ح�سني علي احمد -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  والت�سامم  بالت�سامن  والثاين  الوىل  عليهما 
وقدره )6٠٠.٠٠٠ درهم( والفائدة القانونية بواقع ١٢٪ من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك 
وحتى متام ال�سداد والزامهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها 
جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق  ٢٠١٧/9/٢8  ال�ساعة 9.٣٠ �ص بالقاعة Ch2.E.21 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2017/2313  جتاري جزئي              
اىل امل��دع��ي عليه / ١- ن�سيم ال��دي��ن رحيم ال��دي��ن  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
العمران ال�سام�سي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   ٣٠.68٣.٣٤( وق��دره  مببلغ 
٢.٤9٪ �سهريا من ٢٠١١/١٢/٢٠ وحتى ال�سداد التام  و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
با كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  ٢٠١٧/١٠/٤   ال�ساعة 8.٣٠ �ص 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2017/2352  جتاري جزئي              
اي��وب  جمهول حمل الق��ام��ة مبا ان  اي��وب حممد  اىل املدعي عليه / ١- في�سل 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد   - ال�سام�سي  العمران 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   ٣٥.9٠8.6٣( وق���دره  مببلغ  عليه 
والفائدة ٢.٤9٪ �سهريا من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل ٢٠١١/١٢/٢٠ وحتى ال�سداد 
التام.   وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء  املوافق  ٢٠١٧/١٠/١٠  ال�ساعة 8.٣٠ �ص 
بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2017/2420  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / ١-  ابيك�ص ل�سناعة الطابوق ال�سمنتي - �ص ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ مركز املخترب املتطور - ذ م م وميثله : عبدالرحمن 
عمر عبداهلل خمري - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   ٥٠٣٤٧( وق���دره  مببلغ  عليها  
لها جل�سة  ال��ت��ام.  وح��ددت  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة   ١٢٪ من 
 Ch1.C.13 يوم اخلمي�ص  املوافق  ٢٠١٧/9/٢8  ال�ساعة 8.٣٠ �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2017/1707  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / ١- �سركة برولوجيك�ص - �ص ذ م م ٢-�ساروان �سينغ لل �سينغ بهوجال  جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي ال�سامي - �ص م ع وميثله : خلفان غامن �سعيد خلفان 
الجارة  اتفاقية  ف�سخ   - الدعوى  واإع��ان  قيد  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد    - الكعبي 
الزام املدعي عليهم بت�سليم العقار والغاء ا�سارة القيد العقاري - الزام املدعي عليهما بتعوي�ص 
وامل�ساريف ومقابل  الر�سوم   - والكهرباء  املاء  ر�سوم اخلدمة وفواتري  و�سداد   - درهم   ١٥٥.٤٤6
اتعاب املحاماة ، و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل وبا كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  
٢٠١٧/١٠/٢  ال�ساعة 9.٣٠ �ص بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2017/2471  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / ١-  عبدالغفور �سرييات كونهيماراكار  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ في�سل عبداهلل فاليافيتيل - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم  دره����م(   ٤٠٠٠٠( وق����دره  مبلغ  ب�����س��داد  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ  الدعوى وحتى ال�سداد التام و 
�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف.   
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق  ٢٠١٧/9/٢١  ال�ساعة 8.٣٠ �ص بالقاعة 
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2017/2350  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / ١- ردودلوفو فاورا جاروين  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
العمران  عمران  عبداهلل  حمد  عبداهلل   : وميثله  ع  م  �ص   - الوطني  القيوين  ام  بنك 
املدعي عليه مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  -  قد  ال�سام�سي 
وقدره )٣٠.6٤٧.٣٢ درهم( ت�سمني املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
وحتى   ٢٠١١/١٢/٢٠ يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من   ٪ �سهريا   ٪٢.٤9 وال��ف��ائ��دة  
ال�ساعة 8.٣٠ �ص  املوافق ٢8/9/٢٠١٧  التام. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  ال�سداد 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2017/2346  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / ١- عزيز اهلل خان نيازي ٢-نيو تيك �سمارت �سليو�سنز - �ص ذ م م �سابقا 
وحاليا �سكاي دي�سك للنقليات - �ص ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة 
فخري واخوانه لتجارة املكيفات - �ص ذ م م وميثله : ب�سار عبداهلل علي ابراهيم امل�سايبة -  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مت�سامم ومت�سامنني  
مببلغ وقدره )١٧٥.٠٠٠.٠٠ درهم( )فقط مائة وخم�سة و�سبعون الف درهما(  والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و �سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  ٢٧/9/٢٠١٧ 
ال�ساعة 8.٣٠ �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اأيام  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدع�ى رقم 2017/1309 جتاري جزئي                                              
اىل املدعي عليه/١- عبدالعزيز �سكري عبداهلل ح�سن �سكري البلو�سي - جمهول 
حمل القامة مبا اأن املدعي / ال�سات نوربردييف وميثله : احمد عبدالقادر احمد 
الهاجري - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٧/6/٤  يف 
الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/ ال�سات نوربردييف : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعي مبلغ مائة وع�سرين الف درهم والفائدة  القانونية بواقع 9٪ من تاريخ 
ال�ستحقاق احلا�سل يف ٢٠١6/٢/٢ وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات ومببلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/2005  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- عاء الدين عادل عبداهلل خليل  جمهول حمل القامة مبا 
اأم��ل خمي�ص دروي�ص حممد   : م م وميثله  ذ  الكربى - �ص  الب�سريات  املدعي/  ان 
باأن  املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  البلو�سي -  قد 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   ١٣١.١١6.٤6( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي 
احلكم  �سمول  و  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪١٢ والفائدة    املحاماة 
املوافق  ٢٧/9/٢٠١٧   بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  
ال�ساعة 8.٣٠ �ص بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/2376  جتاري جزئي              

ت��ري��در منطقة ح��رة -  ذ م م  جم��ه��ول حم��ل القامة  اوت���و  امل��دع��ي عليه / ١-  اىل 
�سهيل  م - وميثلها / احمد بن  م  ذ  - �ص  ال�سيارات  لتاأجري  اتورنت  املدعي/  ان  مبا 
يو�سف  احمد  حممد  يو�سف   : وميثله  �سريك  ب�سفته   - )بهوان(  املخينى  �سامل  بن 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ  احلمادي -  قد 
املحاماة والفائدة ١٢٪ من  وقدره )٣٠.٧٧6.6٠ درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املوافق   الثاثاء   التام.  وح��ددت لها جل�سة يوم  ال�سداد  تاريخ  رفع الدعوى وحتى 
٢٠١٧/١٠/٣  ال�ساعة 8.٣٠ �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/1744  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / ١-جمعة دين باز حممد - �سابقا - علي اريا - حاليا 
جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ حممد ج��اوي��د حاجي الهي 
بخ�ص   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى اإخراج �سريك من 
�سركة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  ٢٠١٧/١٠/9  ال�ساعة 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  9.٣٠ �ص 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/2999  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١-  خالد ح�سني احمد بخ�ص  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
العمران ال�سام�سي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   ٣9.٤٠٢.8٠( وقدره  مببلغ  عليه 
والفائدة ٢.٤9٪ �سهريا من تاريخ  ال�ستحقاق احلا�سل يف ٢٠١١/١٢/٢٠ وحتى 
ال�ساعة  املوافق  ٢٠١٧/١٠/٢   التام.  وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني   ال�سداد 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ص   8.٣٠
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/1859  جتاري كلي               

القامة  حمل  جمهول  القا�سم   اإبراهيم  خالد  ١-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
���ص م ع وميثله : خلفان غ��امن �سعيد  دب��ي ال�سامي -  امل��دع��ي/ بنك  ان  مب��ا 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  -  قد  الكعبي  خلفان 
ال��زام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف  عليه مببلغ   )٥.٠١٤.6٣٤.٢6 دره��م( 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  ٢٠١٧/١٠/٤  
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �ص   9.٣٠ ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/2703  جتاري جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / ١- ق���ادر �سيد �سجيد ق���ادر  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ اميك�ص - ال�سرق الو�سط - �ص م ب )م( فرع دبي وميلثه : خليفة عبداهلل 
�سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي-  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٥٢.٠89.٠6 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة   ١٢٪ من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها 
 Ch1.C.12 جل�سة يوم الربعاء  املوافق  ٢٠١٧/9/٢٠  ال�ساعة 8.٣٠ �ص بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/1546  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / ١- عبدالرحمن حممد عبداهلل الزرعوين ٢-�سركة ذهب الإمارات  للتجارة 
العامة - �ص ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �ص م ع وميثله 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املالكي - قد  : عبا�ص م�ستت فندي 
عليهم بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره )٥٤٤.٤٢٠.٠٠ درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
و)٥(   )٤( عليهما  املدعي  ال��زام  التام.  ال�سداد  وحتى   ٢٠١٧/6/6 من   ٪9 والفائدة   املحاماة 
مببلغ ٤٤٤8١٧ درهم وذلك �سمن املبلغ املطالب به والفائدة 9٪ من تاريخ ٢٠١٧/6/6 وحتى 
ال�سداد التام.   وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق  ٢٠١٧/١٠/١٢   ال�ساعة 9.٣٠ �ص 
بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/2882  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١-جريى �سالومينيداد فين�سي�ساو  جمهول حمل القامة 
ع��ب��داهلل حمد    : ع وميثله  م  ���ص   - الوطني  القيوين  ام  بنك  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د   - ال�سام�سي  ال��ع��م��ران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل 
والر�سوم  دره���م(   ٣٣.٧6٥.٢٣( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة   ٢.٤9٪ �سهريا من ٢٠١١/١٢/٢٠ وحتى 
ال�ساعة  املوافق  ٢٧/9/٢٠١٧   الربعاء   يوم  لها جل�سة  التام. وح��ددت  ال�سداد 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ص   8.٣٠
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدع�ى رقم 2017/4595  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/١- توحيد ا�سلم للخدمات الفنيه �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف   ٢٠١٧/8/٢٢ بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
توؤدي  ب��اأن  املدعى عليها  بالزام  واح��د  ادب��ول  احمد  اع��اه ل�سالح/�سكيل  املذكورة 
التحق بخدمة  للمدعي مبلغ )8.٤٤٠( درهم وتذكرة عودة ملوطنه مامل يكن قد 
ن�سيبه  من  املدعي  واعفت  امل�سروفات  من  باملنا�سب  والزمتها  اخر  عمل  �ساحب 
منها ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدع�ى رقم 2017/3791  عمايل  جزئي 
اىل املدعي عليه/١- دار ال�سوامخ ملقاولت البناء �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/احمد نبيل عو�ص طه ح�سني بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
بالزام  املذكورة اعاه ل�سالح/احمد نبيل عو�ص طه ح�سني  الدعوى  ٢٠١٧/٧/٢٤ يف 
املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )٧٢8٥9.8٠( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او 
قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحقت بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها 
من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ست  فيها  ن�سيبه  من  املدعي  واعفت  امل�سروفات  من  باملنا�سب 
اعتبارا من  يوما  قابا لا�ستئناف خال ثاثني  . حكما مبثابة احل�سوري  طلبات 
اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/6058  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-ل�سني لاعمال الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /احمد جمدي �سفيق �سيد احمد هيبه قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(  وق����دره����ا)٤١٠٠٠  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
  mb174645567ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )٢٠٠٠(
ال�����س��اع��ة ٠8.٣٠ �ص  امل�����واف�����ق:٢٠١٧/١٠/١٠  ال��ث��اث��اء  ي���وم  ل��ه��ا جل�سة  وح����ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/6004  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-هاندميان انترييورز �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /مظهر ح�سني �ساه نظر ح�سني �ساه قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)9٢٥٧8 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )١٠٠٠( 
  MB174694709AE/2017:درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
ال�����س��اع��ة ٠8.٣٠ �ص  امل������واف������ق:٢٠/9/٢٠١٧  الرب���ع���اء  ي���وم  ل��ه��ا جل�سة  وح����ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/7777  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-املحلة الكربى للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /ح�سن ع�سماوي �سليمان ح�سن قد 
ع��ودة مببلغ )٢٠٠٠(  دره��م( وتذكرة  وق��دره��ا)٢١٣٠٠  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175667988AE  وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�سة يوم الثاثاء املوافق:٢٠١٧/١٠/١٠ ال�ساعة ٠8.٣٠ �ص بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي���ام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/6304  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-دانة للطاقة الكهربائية ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ان املدعي /رامي حافظ احمد غو�ص قد 
درهم   )٢٠٠٠( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)8٠٢6٠  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB174747687AE  وحددت لها جل�سة 
يوم اخلمي�ص املوافق:٢٠١٧/9/٢١ ال�ساعة ٠8.٣٠ �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/5383  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  ال�سريعة  للوجبات  تي�ست  ١-ليبانيز   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  املدعي /جينيفر جاديان ريكو قد  ان  القامة مبا 
ع��ودة مببلغ )٢٠٠٠(  دره��م( وتذكرة  وق��دره��ا)٣٤١٠٧  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
لها  وح��ددت    mb171373018ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
لذا  القا�سي  مبكتب  �ص   ٠8.٣٠ ال�ساعة  امل���واف���ق:٢8/9/٢٠١٧  اخلمي�ص  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/7882  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  املباين  ونظافة  ل�سيانة  ١-بنكوان   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  ري��ا���ص  امل��دع��ي /�سهباز احمد حممد  ان  الق��ام��ة مب��ا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)٧٧98 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB176120637AE:ال�سكوى وامل�ساريف رقم  والر�سوم  )٢٠٠٠( درهم 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:٢٠١٧/9/٢٧ ال�ساعة ٠8.٣٠ �ص مبكتب 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�سي 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل، 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/7650  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / ١-���س��ي��د اب����رار ل��اع��م��ال ال��ف��ن��ي��ة �������ص.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ج���ال ال��دي��ن ع��ب��دال��ق��ادر ق��د اأق���ام عليك 
 ١98٢٤( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
ع���ودة مببلغ )٢٠٠٠ دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
الثاثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB175600496AE:ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة �ص   ٠8.٣٠ ال�ساعة   ٢٠١٧/١٠/٣ امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/8271  عمايل جزئي
جمهول  ����ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ال�سياء  ١-�سم�ص   / عليه  املدعي  اىل 
حم���ل الق����ام����ة مب���ا ان امل���دع���ي /م����ان����وج ك���وم���ار ي�����ادف ق���د اأق������ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )٧٧6٠ 
ع���ودة مببلغ )١٠٠٠ دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
الربعاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB176222894AE:ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة �ص   ٠8.٣٠ ال�ساعة   ٢٠١٧/9/٢٧ امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/8676  عمايل جزئي
���������ص.ذ.م.م  ان���رتن���ا����س���ي���ون���ال  امل����دع����ي ع��ل��ي��ه / ١-ي��������ورو م���وف���ري����ص  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ي��ان��ا بريمياكوفا ق��د اأق���ام عليك 
 9٣886( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
ع���ودة مببلغ )٣٠٠٠ دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
الثاثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB176488138AE:ال�سكوى
فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ص   ٠8.٣٠ ال�ساعة   ٢٠١٧/١٠/١٠ املوافق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
      اإعادة مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/8235  عمايل جزئي
مل��ال��ك��ه��ا ح��ل��ي��م��ة الظهوري  ال��ع��ق��اري��ة  ل��ل��و���س��اط��ة  امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / ١-م���ون���وب���ويل  اىل 
امل��دع��ي /حممد  ان  ������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  ال��واح��د  ال�سخ�ص  �سركة 
امل��ط��ال��ب��ة مب�ستحقات عمالية  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د  رح��ي��م��ي  رف��ي��ق 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   ٢٠٠٠( ع���ودة مببلغ  وت��ذك��رة  دره���م(   ١٤8٥٠( وق��دره��ا 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    mb176358702ae:ال�سكوى رق��م 
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ص   ٠8.٣٠ ال�ساعة   ٢٠١٧/9/٢٧
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل واأمرت املحكمة بتق�سري مدة الإعان
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/8558  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-املباركيه خلدمات التنظيف �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /جرييكو باروجابو كوربوز قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   ١٥88١( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
 MB176569427AE:٢٠٠٠ درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
مع تق�سري مدة العان.وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق ٢٠/9/٢٠١٧ 
اأو من  ال�ساعة ١٥.٠٠ م�ساءا بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/8563  عمايل جزئي

����ص.ذ.م.م  التنظيف  خل��دم��ات  بل�ص  كلري  ١-كري�ستال   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  ق��د  بيانو ماليناو  امل��دع��ي /م��ل��دري��د  ان  الق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
 ١٠٥٤٠( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
ع���ودة مببلغ )٢٠٠٠ دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
الثاثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB176288414AE:ال�سكوى
مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �ص   ٠8.٣٠ ال�ساعة   ٢٠١٧/9/٢6 املوافق 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/8742  عمايل جزئي
�����ص.ذ.م.م جمهول  الفنيه  ال��ق��دمي لاعمال  ١-ال��ف��ن   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ع���ادل اح��م��د علي اح��م��د اب��راه��ي��م ق��د اأقام 
 ١١٧8٠( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
ع���ودة مببلغ )٢٠٠٠ دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
الثاثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB176721572AE:ال�سكوى
مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �ص   ٠8.٣٠ ال�ساعة   ٢٠١٧/9/٢6 املوافق 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/6510  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / ١-راون�����د تيبل ب��ي��ت��زا جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
الأحبابي  عاي�ص  بطي  ج��رم��ان  وميثله:نا�سر  ال��زاي��دي  /ط��ري��ق  امل��دع��ي 
وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   ٣٠٠٠( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   ١9٢٢٧(
يوم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    MB174952554AE:ال�سكوى رق���م 
لذا   ch1.A.5:بالقاعة ٠8.٣٠ �ص  ال�ساعة  املوافق ٢٠/9/٢٠١٧  الربعاء 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدع�ى رقم 2017/204 تنفيذ عقاري      
مو�سوع الق�سية : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢٠١٥/٣9٠ عقاري كلي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )6٠6٠٠9 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب العان : طالب التنفيذ :  طارق خالد زكريا  

م�ساهمة   - العقاري  للتطوير  ابيار  �سركة   -١  : �سدهما  املنفذ   : اعانه  املطلوب 
مقفلة -  جمهول حمل القامة. 

مو�سوع الإع��ان :  نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن 
الكائن   -  ١٣9 الر����ص  رق��م   )٢-٢٣٠٥-٢٣٠٤-٢٢٠٥-٢٢٠٣9٠١( ارق���ام  ال��وح��دات 
الرا�سي  دائ��رة  يد  حتت   OLGANA املبنى  ا�سم   - الوىل  ال�سفوح  مبنطقة 

والأماك وفاء للمبلغ املطالبة.  
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2017/2413  جتاري جزئي              
ديفينا  ٢-م��ا  م  م  ذ  �ص   - الفنية  الب�ستان لاعمال  دار  �سركة   -١  / عليه  املدعي  اىل 
 جاكالن بونو  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة اخلليج للتمويل - �ص م خ 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد    - املحرزي  �سيف علي  �سيخه حممد   : وميثله 
 ٣١٠.8٤٢.٧6( وق���دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  ١٢٪ من تاريخ  رفع الدعوى 
لها جل�سة  كفالة.   وح��ددت  املعجل با  بالنفاذ  �سمول احلكم  و  التام  ال�سداد  وحتى 
Ch1.C.12 لذا  يوم الثاثاء   املوافق  ٢٠١٧/١٠/١٠  ال�ساعة 8.٣٠ �ص بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2017/2758  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / ١- ح�سن عيد �سفر عبداهلل البلو�سي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ دار التمويل - �ص م ع وميثله : �سيخه حممد �سيف علي املحرزي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره  -  قد 
)١8٣٤٤٥.١ درهم(  حتى تاريخ ٢٠١٧/٥/٢8  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة  ١٧٪ من تاريخ  رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل با كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  ٢٠١٧/١٠/٤  ال�ساعة 
8.٣٠ �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدع�ى 2017/140  ا�صتئناف تظلم جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ ١-اإ�ص ام نظام �سركار حممد ابو القا�سم 
- جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /نور علم �سراج احلق 
-  قد ا�ستاأنف   احلكم ال�سادر بالدعوى رقم   ٢٠١٧/١٥8 تظلم 
جتاري - وحددت لها جل�سه يوم الربعاء   املوافق ٢٧/9/٢٠١٧  
ال�ساعة ١٧.٣٠ م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي 
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم 2017/675   تنفيذ �صرعي  
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/١- ���س��اه��زي��د رو����س���ان ا���س��ح��اق ع��ل��ي رو����س���ان  جمهول 
ريا�ص   : وميثله  مون  عبا�ص  التنفيذ/فرحة  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
اأقامت عليك الدعوى التنفيذية املذكورة  عبداملجيد حممود الكبان - قد 
اعاه والزامك تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢٠١6/١٣٤٣ احوال 
نف�ص م�سلمني ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )١٤٣٠٠ درهم( �ساما  للر�سوم 
وامل�ساريف من تاريخ ال�ستحقاق.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال ١٥ يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/1718  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / ١- ال�سيخ �سيف عبدالرحمن علي اآل ثاين - جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ اوريت لل�سقق الفندقية - �ص ذ م م وميثله : عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي 
- قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ عقد �سراء ا�سهم املوؤرخ ١٢/١٥/٢٠١6 
املربم بني طريف التداعي والزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )٢.٥٠٠.٠٠٠ 
مع  امل��دع��ي  الفندق  اي����رادات  م��ن  با�ستامها  عليه  امل��دع��ي  ق��ام  ال��ت��ي  املبالغ  قيمة  دره���م( 
الفوائد بواقع ١٢٪ من تاريخ ا�ستامه لهذه املبالغ وحتى ال�سداد التام وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  ٢٠١٧/١٠/٢  ال�ساعة 9.٣٠ �ص بالقاعة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/2956  جتاري جزئي              

امل��دع��ي عليه / ١- عمرو �سيد جابر ر���س��ان  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
املدعي/ دار التمويل - �ص م ع وميثله : �سيخه حممد �سيف علي املحرزي -  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )١٢٣٠٤٢.٤٤ 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  ١٢٪ �سنويا من تاريخ رفع 
الدعوى وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها 
 Ch1.C.12 جل�سة يوم الثاثاء  املوافق  ٢٠١٧/9/٢6  ال�ساعة 8.٣٠ �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2016/477  جتاري جزئي              

�سي   اي  بي   - م  م  ذ   - املدنية  العاملية لان�ساءات  ي�ست   -١  / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ موؤ�س�سة ماترييال لب وميثله : عبداهلل 
خمي�ص غريب الناخي اآل علي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )٧٥.٢٤٠ درهم( وت�سمني 
املدعي عليهما الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.14 يوم اخلمي�ص  املوافق  ٢٠١٧/9/٢١  ال�ساعة 8.٣٠ �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل )علما باأنه 

مت اعادة الدعوى للمرافعة(. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/6880  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-مطعم �ستيفانو�ص جورميه جمهول حمل القامة مبا ان 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  مينديز  لب��ارا  /ايليزيث  املدعي 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)699٢.٥ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠( درهم 
لها  وح��ددت    MB171101178AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
القا�سي لذا  ال�ساعة ٠8.٣٠ �ص مبكتب  امل��واف��ق:٢٤/9/٢٠١٧  جل�سة يوم الحد 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/3975  عمايل جزئي

���ص.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  املدعي عليه / ١-حممد فرقان للخدمات  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ع���ادل ار���س��د ار���س��د حم��م��ود  ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)٥98٤ درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB173102588AE:ال�سكوى وامل�ساريف رقم  والر�سوم  )٢٠٠٠( درهم 
وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق:٢٠١٧/9/٢6 ال�ساعة ٠8.٣٠ �ص مبكتب 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�سي 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل، 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/6076  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-�سلهريا للخدمات الفنيه �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �سكدر  علي  ا�سرف  ح�سني  /اليا�ص  املدعي  ان 
ع��ودة مببلغ )٢٠٠٠(  دره��م( وتذكرة  وق��دره��ا)١8٠69  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB174677685AE  وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء املوافق:٢٠١٧/9/٢٧ ال�ساعة ٠8.٣٠ �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/7628  عمايل جزئي
مبا  القامة  حمل  جمهول  الفني  للت�سميم  ١-يونيجرافيك�ص   / عليه  املدعي  اىل 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  فيلوكوتي  اناليبارامبيل  /�سوري�ص  املدعي  ان 
ع��ودة مببلغ )٢٠٠٠(  دره��م( وتذكرة  وق��دره��ا)٣١688  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175745345AE  وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء املوافق:٢٠١٧/9/٢٧ ال�ساعة ٠8.٣٠ �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/8102  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-امل��ودة للو�ساطة العقارية جمهول حمل القامة مبا 
اأق��ام عليك  قد  الدين  �سرف  ال�سيد  ال�سيد عبدالعظيم  /�سلوى  املدعي  ان 
درهم(   8٠8٣( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
وتذكرة عودة مببلغ وقدره )١٥٠٠ درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى 
املوافق  الح��د  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    AE176352179MB:رقم
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ص   ٠8.٣٠ ال�ساعة   ٢٠١٧/١٠/١
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/326  عمايل كلي
اىل املدعي عليه / ١-ال�سركة الماراتية للت�سقيف والعزل ذ.م.م جمهول حمل 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  كومال  /ديني�سور  املدعي  ان  مبا  القامة 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   ٧.٧6٠.٤( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB172648598AE:٢٠٠٠ درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
�ص   ٠9.٣٠ ال�����س��اع��ة   ٢٠١٧/9/٢8 امل��واف��ق  اخلمي�ص  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام 
على الأقل ، علما بان الدعوى احيلت من الدائرة اجلزئية اىل الدائرة الكلية .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/8019  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / ١-ف����اي����ن ف����ود ل��ل��ت��ج��ارة ����������ص.ذ.م.م جم���ه���ول حمل 
اأق���ام عليك  ق��د  ك��ي��ات  بوتييا  ب��را���س��اد  امل��دع��ي /كري�سنا  ان  الق��ام��ة مب��ا 
 ٧٣٠٠٠( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
ع���ودة مببلغ )٢٠٠٠ دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
اخلمي�ص  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB175202439AE:ال�سكوى
مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �ص   ٠8.٣٠ ال�ساعة   ٢٠١٧/9/٢١ املوافق 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدع�ى رقم 2017/4720  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/١- �سامل حممد للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف   ٢٠١٧/8/٢٢ بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاه ل�سالح/حممد يو�سف منظور احمد بالزام املدعى عليها باأن توؤدي 
التحق بخدمة  للمدعي مبلغ )9.9٠٠( درهم وتذكرة عودة ملوطنه مامل يكن قد 
ن�سيبه  من  املدعي  واعفت  امل�سروفات  من  باملنا�سب  والزمتها  اخر  عمل  �ساحب 
منها ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدع�ى رقم 2017/5592  عمايل  جزئي 

������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  وامل��اح��ة  لل�سحن  امل�ستقيم  ن��ور  ع��ل��ي��ه/١-  امل��دع��ي  اىل 
حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  علي  عا�سق  رم�سان  املدعي/حممد  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ل�سالح/حممد  اع��اه  املذكورة  الدعوى  يف   ٢٠١٧/8/9 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 
رم�سان عا�سق علي بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغا وقدره )6٤٧٥( 
يلتحق  قيمتها مامل  او  ال�سياحية  الدرجة  على  عينا  ملوطنه  ع��ودة  وتذكرة  دره��م 
ن�سيبه  من  املدعي  واعفت  امل�سروفات  من  وباملنا�سب  اخ��ر  عمل  �ساحب  بخدمة 
منها ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/6082  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / ١-م��ط��ع��م اف���غ���ان ك��ب��اب ج��ري��ل ���������ص.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /و���س��ي��م ب��ت ���س��رف��راز ب��ت ق��د اأق����ام عليك 
 ١٣٢٣٣( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
ع���ودة مببلغ )٢٠٠٠ دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
ال�سكوى:mb174650197ae  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ص   ١٥.٠٠ ال�ساعة   ٢٠١٧/9/٢٠
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 
    يف الدع�ى رقم 2017/3163  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/١- املحيط امللكي خدمات متابعة املعامات   جمهول 
قد  �سديقي   اف��ت��اب  التنفيذ/حممد  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
املبلغ  املذكورة اعاه والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )٧٠٠٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )٧٧٠( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 
    يف الدع�ى رقم 2017/3302  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/١- مطعم ال�سوكة الذهبية �ص.ذ.م.م - فرع   جمهول 
اأقام   ق��د  �سيا�ست   دي��از  التنفيذ/فيلما  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
املبلغ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اه  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
املنفذ به وقدره )896٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )868( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 

    يف الدع�ى رقم 2017/3436  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- هاملتون�ص لعمال البناء �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/عامل كري ح�سني خور�سيد عامل  قد 
املبلغ  املذكورة اعاه والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )١٥٠٥٢( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )١٢٤٧( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 
    يف الدع�ى رقم 2017/3574  تنفيذ عمايل 

ال��ف��ن��ي��ة جمهول  ل��ل��خ��دم��ات  �سيجنال  ج��ري��ن  ����س���ده/١-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد �سهباز حممد امني  قد 
املبلغ  املذكورة اعاه والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )8٧٣٧( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )8٥٠( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 
    يف الدع�ى رقم 2017/3127  تنفيذ عمايل 

ال�سفن جمهول حمل  اجل��داف خلدمات  املنفذ �سده/١- جنمة  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/اجمد فاروق عبداملالك  قد اأقام  عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )٢٤٤6٢( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
اىل مبلغ )١9٣٤( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 
    يف الدع�ى رقم 2017/2667  تنفيذ عمايل 

���ص.ذ.م.م جمهول  اىل املنفذ �سده/١- يورو فورج ميدل اي�ست لتجارة 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/عمران حيدر حيدر مهدي ر�سوى  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )١١٣٠٠(  به  املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )9٧6( مبلغ  اىل  بال�سافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 

    يف الدع�ى رقم 2017/3408  تنفيذ عمايل 
والتنظيف  الفنية  للخدمات  ع��ب��داهلل  ع��م��ار  اب��و  ���س��ده/١-  املنفذ  اىل 
�ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد خادم جان 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك  عزيز اهلل  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )889٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )9٢٠( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 
    يف الدع�ى رقم 2017/2833  تنفيذ عمايل 

المنية  وامل��راق��ب��ة  العمليات  ملركز  احمد  زوه��ي��ب  ���س��ده/١-  املنفذ  اىل 
ب�سري  التنفيذ/مدثر  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����ص.ذ.م.م 
ب�سري احمد  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٥٣٠٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )6٧٠( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 
    يف الدع�ى رقم 2017/3287  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/١- العمران للخدمات الفنيه ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام   ق��د  التنفيذ/ر�سيد حم��م��ود ل���س��ك��ار خ��ان  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )٧٢9٤( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )٧8٥( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 
    يف الدع�ى رقم 2017/3277  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  العامه  للتجاره  فابريو  ���س��ده/١-  املنفذ  اىل 
اأقام   قد  ريا�ست  حممد  ح�سني  التنفيذ/ب�سارت  طالب  ان  مبا  القامة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )6٧٢٤( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )٧9٢( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 

    يف الدع�ى رقم 2017/2133  تنفيذ عمايل 
وميثلها  فردية  موؤ�س�سة  العامية  لا�ست�سارات  م��داد  ���س��ده/١-  املنفذ  اىل 
مالكها حمد �سامل علي بخيت الكتبي - اماراتي اجلن�سية جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/اكرامي ابراهيم عبدالرازق احمد يون�ص وميثله:احمد 
ح�سن حممد عبداهلل املازمي قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )999٣( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )88٧( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خال ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدع�ى 2016/593  ا�صتئناف جتاري    

اىل اخل�سم امل��دخ��ل/ ١- ه��اري راج��و راج��و  جمهول حمل الق��ام��ة مبا 
ان امل�ستاأنف / هيلينا راجو كانيميل  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم ٢٠١٥/9٤6 جتاري كلي بتاريخ :٢٠١6/٤/٢٣  وحددت لها 
جل�سه يوم الثاثاء  املوافق ٢٠١٧/١٠/٣ ال�ساعة ١٠.٠٠ �سباحا  بالقاعة 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدع�ى 2016/593  ا�صتئناف جتاري    

راج��و كاين  ����ص.ذ.م.م ٢-  امل�ستاأنف �سده/ ١- جموهرات كاين ميل  اىل 
ميل جي فرجي�ص ٣- ايلياما راجو اجي ج��ورج  جمهويل حمل القامة 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  ق��د  كانيميل   راج��و  هيلينا   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا 

ال�سادر بالدعوى رقم ٢٠١٥/9٤6 جتاري كلي بتاريخ:٤/٢٣/٢٠١6     
 ١٠.٠٠ ال�ساعة   ٢٠١٧/١٠/٣ امل��واف��ق  ال��ث��اث��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم 2017/962 تنفيذ مدين  
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/١-  اح��م��د ب��ن لطفي ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن فيزوا  
التامني  التنفيذ/�سركة  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
العربية �ص.م.ل وميثله:�سمري حليم كنعان  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)٣998٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�سامل مدير  ر�ساد  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
خا�ص  ت�سريح  يف  القا�سمية  اجل��ام��ع��ة 
ل��وك��ال��ة اأن��ب��اء الأم������ارات “وام” ان���ه مت 
اختيار عدد من هذه املخطوطات النادرة 
ومنها  بالدار  الدائم  باملعر�ص  لو�سعها 
امل�سلمني  معاناة  تدون  خمطوطة   11
يف الأن���دل�������ص وم����ا ع���ان���وه م���ن حماكم 
الأ�سل  طبق  ملونة  ..و�سورة  التفتي�ص 
عثمان  ل�سيدنا  املن�سوب  امل�سحف  ع��ن 
ر�سي اهلل عنه وجزء من القراآن الكرمي 
كتب على الرق باخلط الكويف من القرن 
ون�سخ  ت�سويره  ومت  الهجري  اخلام�ص 
مطابقة  منه  ن�سخة  “ األف   1000 “
وذلك  واملقا�ص  اللون  يف  لاأ�سل  متاما 
ب��ت��وج��ي��ه م����ن ����س���اح���ب ال�����س��م��و حاكم 
العلمية  املراكز  على  وتوزيعها  ال�سارقة 
ال���ع���امل.. دول  ج��م��ي��ع  يف  واجل���ام���ع���ات 

اإ����س���اف���ة اىل م�����س��ح��ف خم��ط��وط كتب 
�سنة  احلميدي  م�سطفى  اخلطاط  بيد 
املتقن  الن�سخ  ب��خ��ط  ه��ج��ري��ة   1289
بديع  ب�سكل  وت��ذه��ي��ب  زخ����ارف  وع��ل��ي��ه 

جدا.
ت�سم  ال��ن��ادرة  املخطوطات  اأن  واأ���س��اف 
اي�سا خمطوطة يف علوم القراآن بعنوان 
الرازي  الدين  التنزيل” لفخر  “اأ�سرار 
ت 606 ه ن�سخت �سنة 612 ه بعد وفاة 
املوؤلف بقليل.. وخمطوطة يف القراءات 
اأبيات  ���س��رح  يف  الو�سيد  “فتح  ب��ع��ن��وان 
الق�سيد” لل�سخاوي ت643 ه ن�سخت يف 
حياة املوؤلف �سنة 622 ه.. وخمطوطة 
ال�سحيح  “اجلامع  بعنوان  احلديث  يف 
“ لاإمام م�سلم ت 261 ه عليها متلك 
ال�سيخ ابراهيم النحوي �سنة 755 ه .. 
اىل جانب خمطوطة يف احلديث بعنوان 
البخاري  ل���اإم���ام  ال�����س��ح��ي��ح  اجل���ام���ع 

ه    1197 ���س��ن��ة  ن�����س��خ��ت  ه   256 ت 
اأ�سل م�سحح  م�سححة.. ومقابلة على 
على  وامل���ق���روء  اليونينية  الن�سخة  م��ن 
�سامل  ب��ن  اهلل  عبد  ال�سيخ  مكة  حم��دث 
الب�سري. ت 1134ه .. وخمطوطة يف 
الباري”  “فتح  بعنوان  احلديث  �سروح 
����س���رح ���س��ح��ي��ح ال���ب���خ���اري لب�����ن حجر 
الع�سقاين ت 852 ه� ن�سخت يف حياة 
ب��خ��ط اح��م��د بن  852 ه���  امل��وؤل��ف �سنة 
الفقه  ال�����س��اوي و خم��ط��وط��ة يف  اح��م��د 
ت  للن�سفي  امل�ست�سفي  بعنوان  احلنفي 
ه� ن�سخت �سنة 740 ه� بعد وفاة   710

املوؤلف بقليل.
املخطوطات خمطوطة  اأبرز  ت�سمل  كما 
ال�سامية  “الهيئة  بعنوان  الفلك  يف 
ال�سحيحة  الحاديث  املنتخبة من كتب 

ه   1067 ح����ي����ا  ك�������ان  للقرماين” 
 1075 ���س��ن��ة  امل���وؤل���ف  ح��ي��اة  يف  ن�سخت 
بعنوان  ال��ب��اغ��ة  يف  وخم��ط��وط��ة   .. ه��� 
القزويني  املفتاح” للخطيب  “تلخي�ص 
اخلطاط  ب���ي���د  ن�����س��خ��ت  ه������    739 ت 
ال�سهري �ساه حممود ني�سابوري ت 945 
ه���� ..وخم���ط���وط���ة يف ال��ن��ح��و ب��ع��ن��وان “ 
املف�سل يف النحو” للزخم�سري ت 538 
ه� ن�سخت �سنة 970 ه .. وخمطوطة يف 
لبن  الأوراق”  “ثمرات  بعنوان  الدب 
868 ه�  837 ه� ن�سخت �سنة  حجة ت 
..وخمطوطة يف النحو بعنوان “الوافية 
من   - لاق�سرائي  الكافية”  خمت�سر 
كتبت   - الهجري  العا�سر  القرن  علماء 

بخط املوؤلف.
الباحثني  ا�����س����ت����ف����ادة  م�������دى  وح��������ول 

او�سح  امل��خ��ط��وط��ات  دار  م��ن  وال��ط��اب 
�سعادة الدكتور ر�ساد �سامل انه يتم حاليا 
ا�ستكمال واعداد فهر�سة و�سفية مطولة 
جلميع املخطوطات متهيدا لعمل فهر�ص 
باجلامعة  ال�سامية  املخطوطات  دار 
القا�سمية - فهر�ص مطبوع واخر رقمي 
- و�سيتم اتاحته على املوقع اللكرتوين 
الباحثني  اط�����اع  ل��ت�����س��ه��ي��ل  ل��ل��ج��ام��ع��ة 
داخل  من  �سواء  فيه  والبحث  والطاب 
الم���ارات او م��ن خ��ارج��ه��ا.. كما يجري 
املخطوطات  جميع  ت�سوير  على  العمل 
الباحثني  اإ���س��ت��ق��ب��ال  اأج�����ل  م���ن  رق��م��ي��ا 
هذه  على  والبحث  لاطاع  وال��ط��اب 
طلبات  تنفيذ  على  والعمل  املخطوطات 
ال��ت�����س��وي��ر ل��ه��م وذل����ك خل��دم��ة البحث 
ال��ع��ل��م��ي ون�����س��ر وحت��ق��ي��ق ه����ذا ال����رتاث 

ال�سامي العظيم.
ولفت اىل انه �ستكون هناك خدمة تقدم 
الدولة  خ���ارج  م��ن  وال��ط��اب  للباحثني 
رقمية  ����س���ورة  وه����ي  ط��ل��ب��ه��م  ح����ال  يف 
للمخطوط حيث �سيتم ار�ساله لهم عن 
طريق ال�سبكة العنكبوتية وفق �سوابط 

حمددة.
القا�سمية  اجل��ام��ع��ة  اأن  ���س��ع��ادت��ه  وق���ال 
للدار  تعريفية  رح���ات  تنظيم  ت��ع��ت��زم 
اأنف�ص  ال���دائ���م لأن�����در  امل��ع��ر���ص  ل���زي���ارة 
ال�ساعة  م���ن  وامل��خ��ط��وط��ات  امل�����س��اح��ف 
الرابعة  ال�ساعة  حتى  �سباحا  الثامنة 
ع�����س��را مت��ه��ي��دا لع��ت��م��اد ال���زي���ارة حتى 
ال�����س��اع��ة ال��ع��ا���س��رة م�����س��اء.. ك��م��ا �سيتم 
واجلامعات  امل�����دار������ص  م����ع  ال���ت���وا����س���ل 
زي����ارات  لتنظيم  احل��ك��وم��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات 
امكانية  اىل  م�����س��ريا   ... ب��ه��م  خ��ا���س��ة 
التوا�سل مع املراكز العلمية واجلامعات 
والعاملية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��خ��ط��وط��ات  ودور 
اخلربات  ل��ت��ب��ادل  ال��ق��ري��ب  امل�ستقبل  يف 
امل��خ��ط��وط��ات وتبادل  ب��اأع��م��ال  اخل��ا���س��ة 
ف��ه��ار���ص امل��خ��ط��وط��ات ال��رق��م��ي��ة معهم 
ب��ه��دف ت��زوي��د ال���دار ب��اأك��رب ع��دد ممكن 
من املخطوطات الرقمية ملعظم مكتبات 
مهمة  وت�سهيل  خل��دم��ة  وذل���ك  ال��ع��امل 
ال��ب��اح��ث��ني وال���ط���اب وامل��ه��ت��م��ني بهذا 
واحل�سول  البحث  يف  العظيم  ال���رتاث 
ع��ل��ى ���س��ور ل��ه��ذه امل��خ��ط��وط��ات والعمل 

على ن�سرها وحتقيقها باأ�سهل الطرق.
واأعرب الدكتور ر�ساد عن �سكره وتقديره 
وعرفانه ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي راعي العلم 
املعطاء  البلد  ه��ذا  يف  والثقافة  والفكر 
وتف�سله  ال��دار  هذه  باإن�ساء  لتوجيهاته 
ملحبي  الكرمية  �سموه  ودعوة  بافتتاحها 

ال���ع���ل���م ون�������س���ر ال���ف���ك���ر وال���ث���ق���اف���ة ممن 
رقمية  اأو  اأ�سلية  خم��ط��وط��ات  ميلكون 
تقدميها واهداءها لهذا ال�سرح العلمي 

خدمة للعلم وللطاب.
باجلامعة  امل��خ��ط��وط��ات  دار  اأن  ي��ذك��ر 
م�ساحة  ع��ل��ى  ت�سييدها  مت  ال��ق��ا���س��م��ي��ة 
اأكر  بلغت  بتكلفة  مرتمربع   3000
الطراز  ع��ل��ى  دره�����م  م��ل��ي��ون   70 م���ن 
ل�ستقبال  غ���رف���ا  وت�����س��م  ال����س���ام���ي 

للتعقيم  واأخ��رى  املخطوطات  وت�سجيل 
ب���اأح���دث ج��ه��از ت��ع��ق��ي��م يف ال���ع���امل بغاز 
وترميم  مل��ع��اجل��ة  وخم���ت���ربا  الوزون 
 .. الأج��ه��زة  باأحدث  م��زودا  املخطوطات 
اىل ج��ان��ب ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��اع��ات التي 
النادرة  ال��ك��ت��ب  حل��ف��ظ  تخ�سي�سها  مت 
والدوريات  الرقمي  والبحث  والط��اع 
التي تهتم باملخطوطات والرتاث والدب 

والتحقيق والن�سر.

الإم��ارات للدرا�سات  اأهدى مركز 
ن�سخة  ال�سرتاتيجية  والبحوث 
باللغتني  املتميزة  اإ�سداراته  من 
ملجل�ص  والإجن���ل���ي���زي���ة  ال��ع��رب��ي��ة 
الأع���م���ال ال��رو���س��ي خ���ال زي���ارة 
املا�سي  اخل���م���ي�������ص  ل��ل��م��ج��ل�����ص 
الدكتور جمال  �سعادة  بتوجيهات 
املركز  ال�سويدي، مدير عام  �سند 

.
�سيحا،  حم��م��د  ال���وف���د  ا���س��ت��ق��ب��ل 
الأعمال  ملجل�ص  التنفيذي  املدير 
اأعرب عن �سعادته  الرو�سي الذي 
وت��رح��ي��ب��ه ب��ه��ذه ال����زي����ارة، وعن 
للدرا�سات  الإم���ارات  ملركز  �سكره 
وال��ب��ح��وث ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة على 
اإ�سداراته  م���ن  ن�����س��خ��ة  اإه���دائ���ه 
العربية  ب���ال���ل���غ���ت���ني  امل���ت���م���ي���زة 
رواجاً  تلقى  التي  والإجن��ل��ي��زي��ة، 
واإق���ب���اًل م��ن ال��ق��راء داخ���ل دولة 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  الإم��������������ارات 

وخارجها.
ك��م��ا ع��رب اأي�����س��اً ع��ن ت��ق��دي��ره ملا 
للدرا�سات  الإم��ارات  يوؤديه مركز 
وال���ب���ح���وث ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة من 
مو�سوعات  ت��ن��اول  يف  رائ����د  دور 
حيوية تقع يف اهتمامات املثقفني 
وامل���ت���خ�������س�������س���ني وامل����ت����اب����ع����ني، 
املركز  ينّظمه  ملا  متابعته  موؤكداً 
م��ن ف��ع��ال��ي��ات واأن�����س��ط��ة يف �سكل 
حم���ا����س���رات ون������دوات ول���ق���اءات، 
بالإ�سافة اإىل اإ�سداراته من كتب 
وبحوث ودوري��ات علمية حمكمة 
والأمنية  ال�سيا�سية  امل��ج��الت  يف 
والجتماعية  والق���ت�������س���ادي���ة 

والبيئية وغريها من املجالت.
ويقوم مركز الإم��ارات للدرا�سات 
وال�����ب�����ح�����وث ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة، 
مب��ن��ا���س��ب��ة ع����ام اخل�����ري، ب���اإه���داء 
املختلفة  اإ����س���دارات���ه  م���ن  ن�����س��ٍخ 
الأعمال  وجم��ال�����ص  ل��ل�����س��ف��ارات 

امل������دن، ح��ي��ث تهدف  وجم���ال�������ص 
الفكر  ن�سر  اإىل  الإ���س��دارات  هذه 
التفكري  وت�����س��ج��ي��ع  امل�������س���ت���ن���ري، 
املثارة؛  الق�سايا  م��ع  وال��ت��ف��اع��ل 
من خال ن�سر مفاهيم الت�سامح 
الختاف  واح���رتام  والو�سطية 

مع الآخرين وتقديره.
تنفيذاً  ال�����زي�����ارة  ه�����ذه  وت�����اأت�����ي 
ال�سادرة  ال��ك��رمي��ة  ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات 
عن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان، رئي�ص الدولة، 
 2017 باإعان عام  حفظه اهلل، 
اإطار  يف  ت��اأت��ي  كما  للخري،  ع��ام��اً 
للدرا�سات  الإم��ارات  التزام مركز 
اأداء  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وال��ب��ح��وث 
التنويرية  ال��ع��ل��م��ي��ة  ر����س���ال���ت���ه 
عن  املجتمع  خدمة  اإىل  الهادفة 
واملعرفة  ال����وع����ي  ن�����س��ر  ط���ري���ق 
اأف�����راده، وحر�سه  وال��ث��ق��اف��ة ب��ني 
الدائم على دعم خمتلف اجلهات 

واملوؤ�س�سات الوطنية على م�ستوى 
تعزيز  باأهمية  واإمي��ان��ه  ال��دول��ة، 
ال��ع��م��ل امل��وؤ���س�����س��ي اجل��م��اع��ي مبا 
يخدم م�سرية التنمية والتطور يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
ك��ان امل��رك��ز ك��ان ق��د اأط��ل��ق، العام 
يقوم   ، ثقافية  م��ب��ادرة  امل��ا���س��ي، 
مقداره  خ�سم  مبنح  مبقت�ساها 
امل���وؤ����س�������س���ات  مل����وظ����ف����ي   40%
احلكومية عند �سرائهم اأي كتاب 
اإ���س��دارات��ه، وذل���ك م�ساهمة  م��ن 
م��ن��ه يف ت�����س��ه��ي��ل م��ه��م��ة ال���ق���ّراء 
واملثقفني يف احل�سول على الكتب 
للتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذاً  اجل���دي���دة؛ 
ال�����س��ادرة ع��ن �ساحب  ال��ك��رمي��ة 
ال�����س��م��و رئ��ي�����ص ال����دول����ة، حفظه 
عاماً   2016 ع��ام  ب��اإع��ان  اهلل، 

للقراءة.
التي  الإ��������س�������دارات  اأه�������م  وم�����ن 
لل�سفارات  باإهدائها  املركز  يقوم 

وجمال�ص  الأع����م����ال  وجم���ال�������ص 
بن�سختيه  ال�����س��راب  ك��ت��اب  امل���دن: 
ال��ع��رب��ي��ة والإجن���ل���ي���زي���ة، ال���ذي 
زايد  ال�سيخ  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  ح�سل 
لعام  العا�سرة  دورت��ه��ا  يف  للكتاب 
من  وه������و    2016-2015
الدكتور  ال���س��ت��اذ  ���س��ع��ادة  ت��األ��ي��ف 
جمال �سند ال�سويدي، مدير عام 
خالدة..  ب�سمات  وك��ت��اب  امل��رك��ز، 
����س���خ�������س���ي���ات ����س���ن���ع���ت ال���ت���اري���خ 
اأوطانها  ت م�ستقبل  واأخ��رى غريَّ
والإجنليزية،  العربية  باللغتني   ،
وه���و ك��ذل��ك م��ن ت��األ��ي��ف �سعادته 
الحت�����اد: �ساحب  بق�وة  وك��ت��اب   ،
ال�سمو ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
وكتاب   ، والدولة  القائد  نهيان.. 
ال�سرق الأو�سط: حتولت الأدوار 
وغريها   ، والتحالفات  وامل�سالح 
من الإ�سدارات باللغتني العربية 

والإجنليزية.

ال�شارقة يف  القا�شمية  باجلامعة  املخطوطات  دار  حتت�شنها  نادرة  خمطوطة   1500

 الإمارات للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية
 يهدي اإ�شداراته ملجل�ض الأعمال الرو�شي

�شاحب  افتتحها  التي  بال�شارقة  القا�شمية  باجلامعة  املخطوطات  دار  تزخر 
االأعلى حاكم  املجل�ض  القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
ال�شارقة بـ 1500 من املخطوطات النادرة والنفي�شة وجميعها باللغة العربية 
ويرتاوح عمرها ما بني 300 و400 عام وكتبت بخطوط موؤلفيها حاملة ر�شوم 
وزخارف مذهبة واألوان نباتية وخطوط خمتلفة اىل جانب تنوعها بني �شتى 
العلوم والت�شانيف منها ما يف علوم القراآن الكرمي والتف�شري واحلديث و�شروحه 
والفقه واللغة العربية وفروعها والطب وال�شيدلة والفلك واحل�شاب والزراعة 
ال�شارقة  ال�شمو حاكم  والتاريخ واجلغرافيا وغريها وهي من مقتنيات �شاحب 

ومن اأنف�ض واأهم الوثائق التي جمعها �شموه واقتناها من خمتلف دول العامل.

االثنني   18   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12124  
Monday  18   September   2017  -  Issue No   12124



فــن اأجــنبــي

35

مب�شاركة جنوى كرم وال�شاب خالد وملحم زين 

مومينت ايفنت الإماراتية تعتزم تنظيم 
حفالت ومهرجانات فنية كبرية يف الأردن

•• دبي-الفجر:

ت��ع��ت��زم  ���س��رك��ة م��وم��ي��ن��ت اي��ف��ن��ت الإم���ارات���ي���ة ال���رائ���دة يف تنظيم 
الفعاليات واملهرجانات ، الإعداد  ملجموعة من احلفات يف اململكة 
ا�سرتاتيجية  �سمن  املقبلة،  ال��ف��رتة  خ��ال  الها�سمية،  الأردن��ي��ة 
لتنظيم جمموعة من الفعاليات واحلفات واملهرجانات يف الأردن 
ودول اخلليج العربي وعدد من الدول الأخرى مب�ساركة وح�سور 

نخبة من جنوم الطرب العربي.
واأفاد رجل العمال الماراتي عمر الدهماين رئي�ص جمل�ص ادارة 
ال�ستثمارية  الدهماين  ملجموعة  التابعة  ايفنت  مومينت  �سركة 
العبديل  �ساحة  �ستحت�سنها  التي  واملهرجانات  احلفات  هذه  اأن 
ت��ن�����س��ي��ط الح������داث وال��ف��ع��ال��ي��ات الفنية  ���س��ت�����س��ه��م يف  ب��ول��ي��ف��ارد 
اململكة  يف  ال�سياحي  القطاع  على  ايجابا  وتنعك�ص  والرتفيهية 

الأردنية.
وقال الدهماين : تدر�ص ال�سركة اطاق جمموعة من املهرجانات 

واحلفات يف عدد من دول اخلليج وال��دول العربية خال 
والنجوم  املطربني  م��ن  نخبة  بح�سور  املقبلة  ال��ف��رتة 

العرب ، و يتوقع اأن حتقق هذه املهرجانات واحلفات 
اأ�سداء ايجابية على امل�ستويني املحلي والعربي.

�سركة  ح���ف���ات  حت��ظ��ى  اأن  اأمت���ن���ى  واأ������س�����اف: 
بر�سا  الأردن  يف  الإم��ارات��ي��ة  ايفنت  مومينت 

يف  الأم������ر  ك����ان  م��ث��ل��م��ا  الأردين،  ال�������س���ارع 
ال�سركة موؤخراً   التي نظمتها  احلفات 

يف دبي.
كل  اأن  ال�����ده�����م�����اين   واأك����������د 

ال�����رتت�����ي�����ب�����ات ال������ازم������ة 
لإح��ي��اء ه��ذه احلفات 

بال�سكل  ج����رت  ق���د 
ال�سليم واملطلوب  

التنظيم  �سعيد  على  م�سبوق  غري  جناحاً  حتقق  اأن  ويتوقع 
واحل�سور.

العربي  الغناء  جن��وم  اأب��رز  الفنية   احلفات  ه��ذه  و�سيحيي 
مثل  جنوى كرم وال�ساب خالد وملحم زين ون�سرين طاف�ص 

مع النجم الأردين جعفر �سمن �سل�سلة حفات يف الأردن.
اإي��ف��ي��ن��ت ق��د نظمت ح��ف��ل راأ�����ص ال�سنة  وك��ان��ت ���س��رك��ة م��وم��ن��ت 
2017 يف دبي وقدمت النجم امل�سري عمرو دياب واللبنانية 

ال�سنة على  راأ����ص  اأروع ح��ف��ات  ف��ار���ص يف حفلة م��ن  م��ري��ام 
امل�ستوى العربي، وح�سدت جناحا منقطع النظري.

دبي ال�شينمائي 365 يف فوك�ض يعر�ض الفيلم امل�شّوق "ال�شركة" )كورپوريت(

دبي  يعر�ص  ال��ع��ام  ط���وال  دب��ي  يف  ال�سينما  جمهور  م��ع  توا�سله  �سمن 
���س��رك��ة دو  ب��ني  ب��ال��ت��ع��اون م��ا  ��ق��ام  يحُ ال���ذي  ف��وك�����ص،  365 يف  ال�سينمائي 
ومهرجان دبي ال�سينمائي الدويل، فيلم  ال�سركة كورپوريت، من اإخراج 
نيكول�ص �سلول، يف �سالة �سينما فوك�ص ال�سالة 9 يف مول المارات، من 
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ي�سلط  احل���ادة،  الن��ت��ق��ادي��ة  بنربته  واملتمّيز  امل�����س��ّوق  ال��درام��ي  وبطابعه 
فيلم ال�سركة الأ�سواء على احدى م�سائب العمل يف ال�سركات الكربى، 
ونكرانها  ال�سركات مع موظفيها  تعامل  اآلية  وعلى  فرن�سا،  يف  وحتديداً 
بع�ص  يف  ي��دور  ما  الفيلم  ��ربز  ويحُ وح�سانتها.  املهنة   ولفكرة  حلقوقهم 

ال�سركات الكربى من طمع وف�ساد اأخاقي.

الفرن�سي،  الفيلم  حم��ور  ال�سركة  تلك  يف  الب�سرية  امل���وارد  ق�سم  ويحتل 
مديرة  تعمل  التي  �ساليت  �سيلني  اإمييلي  ال�سابة  املوظفة  ي�سّور  ال��ذي 

املوارد الب�سرية يف �سركة فرن�سية لاأغذية الزراعية. 
امييلي حمبة لعملها وخمل�سة لعملها مثل جندي �سلب م�ستعد لتنفيذ 
اأ�ساليب اإدارية قا�سية فقط لتلبية املتطلبات والقرارات ال�سعبة لل�سركة 

وخا�سة املرتبطة باإقالة املوظفني، وهي طموحة للغاية.
موّظ����������ف  اإنتحار  ماأ�س�������������������اة  اأمام  الأي��ام،  اأحد  نف�سها يف  وح���������ني جتد   
عمقاً  ت��زداد   ، كبي��������������رة  مب��رارة  ت�س��������عر  ال�سركة،  داخ��ل  ناظريها  اأم��ام 
عندما تدرك باأن رئي�ص ال�س�������������ركة ين���������������وي اإلقاء كل اللوم عليها فيما 

حدث.

مي �شليم �شعيدة بردود 
الأفعال على اغنية »ول كلمة«

حول  الأف��ع��ال،  ب���ردود  �سعادتها  ع��ن  �سليم  م��ي  ال�سابة  الفنانة  اأع��رب��ت 
األبومها اجلديد، والأ�سداء التي يحققها، خ�سو�ساً اأنها مل�ست موؤ�سرات 

على قبول اأغنيات الألبوم والإقبال على �سماعها.
لاألبوم  ع��ن��وان��اً  ك��ل��م��ة(  لأغ��ن��ي��ة )ول  اخ��ت��ي��اره��ا  اإن  �سليم  م��ي  وق��ال��ت 
وو�سعها يف مقدمة الأغنيات الأخرى، جاء موفقاً، خ�سو�ساً اأن بها عمقا 
واإح�سا�سا وم�ساعر خمتلفة، بالن�سبة اإىل الأغاين التي قدمتها من قبل. 
بردود  �سعيدة  واأنها  كثرياً  النا�ص  اإعجاب  لقت  الأغنية  اأن  اإىل  ولفتت 
الأفعال التي �ساحبتها، كا�سفة عن اأنها �ستقوم بت�سويرها على طريقة 

الفيديو كليب مع املخرج حممد القا�سي.
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اكت�شف 8  فوائد �شحية للجيالتني
حني يفكر ال�سخ�ص بقائمة الأطعمة ال�سحية، ل يتوارد اجلياتني على 
بالفوائد  غنية  وجبة  اأطفالها  اإط��ع��ام  يف  الأم  تفكر  حني  ل�سيما  ال��ذه��ن، 
الأطفال  اإل��ي��ه  ي��ج��ذب  ال���ذي  ال�سهي  م��ذاق��ه  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  ال�سحية، 

والكبار.
فوائد �سحية غري متوقعة   8 توداي" عن  نيوز  "ميدكال  ويك�سف موقع 
للجياتني. م�سرًيا اإىل اأنه يتكون من الربوتني يف الأ�سل، حيث ي�ستخرج 
الأمينية  الأح��م��ا���ص  نف�ص  على  ويحتوي  معاجلته،  بعد  الكولجني  م��ن 
املوجودة يف الكولجني، وهو ما يجعله م�سدًرا غنيًّا بالربوتني احليواين، 
كما ي�سّهل ذوبانه يف املاء ال�ساخن، ما ي�سهل من اإ�سافته لل�سل�سات واحل�ساء 
واإعطائه  اجللد  �سحة  حت�سني  ��ا،  اأي�����سً اجلياتني  ف��وائ��د  م��ن  واحل��ل��وى. 
مظهًرا �سحيًّا و�سبابيًّا، وين�سح به من يعانون من خطوط التجاعيد، كما 
ي�ساعد اجلياتني على اله�سم، ويح�سن من كفاءة اجلهاز اله�سمي عرب 
اإمداده بالع�سارة والإنزميات اله�سمية الكافية، ويخفف من اآلم املفا�سل 

املرتبطة باللتهاب، وين�سح به من يعانون من ه�سا�سة العظام.
عند  ل�سيما  ال��دم،  يف  ال�سكر  ن�سبة  على  ال�سيطرة  يف  اجلياتني  وي�سهم 
الأ�سخا�ص الذين يعانون من مر�ص ال�سكري من النوع الثاين، كما ي�ساعد 
على حت�سني �سحة العظام وتقويتها عرب امل�ساعدة يف امت�سا�ص الكال�سيوم، 

وين�سح باإ�سافته اإىل النظام الغذائي اليومي.
على  ي�ساعد  اجلياتني  اأن  توداي"،  نيوز  "ميدكال  موقع  موقع  وي�سيف 

النوم والتخل�ص من الأرق وا�سطرابات النوم.
واأخ��رًيا قد ي�ساعد اجلياتني على فقدان الوزن مبا يحتويه من �سعرات 
منخف�سة، بالإ�سافة ملنحه الإح�سا�ص بال�سبع، لكونه غنيًّا بالربوتني كما 

ي�سيطر على الإح�سا�ص باجلوع.

ال�شوكولتة تقلل من خطر 
الإ�شابة بـال�شكري وال�شمنة

حماربة  يف  ت�ساهم  غذائية  كمادة  ال�سوكولتة  اأن  حديثة  درا�سة  اأظهرت 
وعلى  لاأك�سدة،  م�سادة  مركبات  على  لحتوائها  نظراً  ال�سكري؛  مر�ص 

مادة تقوي مناعة اجل�سم �سد الأمرا�ص.
وخل�ست نتائج الدرا�سة التي نحُ�سرت يف جملة الكيمياء احليوية الغذائية، 
اإىل اأن ال�سوكولتة حتتوي على مركبات تحُعَرف با�سم )اإبيكات�سني مونومر(، 
اإفراز الأن�سولني الذي يوؤدي تغريرُّ م�ستوياته اإىل مر�ص  والتي ت�ساهم يف 

ال�سكري.
وتقلل هذه املادة اأي�ساً من خطر الإ�سابة بال�سمنة، وتزيد من القدرة على 
التعامل مع ارتفاع م�ستويات ال�سكر يف الدم، وعلى الرغم من اأن الدرا�سة 
اأجريت فقط على احليوانات، اإل اأن الب�سر قد يحتاجون اإىل كميات اأكرب 

من املركبات من اأجل ال�ستفادة.
واأو�سح �ساحب الدرا�سة، الدكتور جيفري ت�سيم، اأنه رمبا ترغب يف تناول 
الكثري من الكاكاو، ويف نف�ص الوقت ل تريد اأن يكت�سب اجل�سم املزيد من 

ال�سكريات، وهو بال�سبط ما تفعله ال�سوكولتة.

الرياح؟ تهب  • ملاذا 
ت�سخن حرارة ال�سم�ص الهواء فيتحرك حمدث الرياح .تتحرك الرياح 
املناطق  يف  الأر�سية  الكرة  اأنحاء  خمتلف  فوق  جدا  �سخمة  بحركات 
ناحية  من  وزن��ا  اقل  ي�سبح  ال��ذي  الهواء  ال�سم�ص  ت�سخن  ال�ستوائية 
حتدث  الأخ���رى  هي  جديدة  هوائية  حتركات  حمدثة  ال�ستواء  خط 
حتركات جديدة وهكذا دواليك بحيث تلف حركة الرياح اأقا�سي الدنيا 

الأربع
 • ما �شبب ملوحة مياه البحر؟

مياه البحر ماحلة حلتوائها على ملح ذائبة غلبية هذا امللح هو ملح 
التي  الأن��ه��ار  مياه  امللح  ه��ذا  م�سدر  الب�سر  ي�ستخدمه  ال��ذي  الطعام 
التي  ال�سخور  ملح  اإذاب���ة  على  الأن��ه��ار  ه��ذه  تعمل  البحار  يف  ت�سب 

تعرت�ص طريقها وحتمله اىل البحر 

الثديية احليوانات  اأذكى  هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 
مرة  24 التاريخ  مدى  على  احتلت  القد�ص  ان  تعلم  • هل 

ج�سر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 اإىل  تاريخه  يعود  العامل  يف  ج�سر  اقدم  اأن  تعلم  • هل 
حجري فوق نهر ملي�ص يف تركيا 

 4.5 مبقدار  البحر  �سطح  م�ستوى  عن  تنخف�ص  منطقة  يف  يقع  بهولندا  بروتدام  مطار  اأن  تعلم  • هل 
مرت 

ميل  مليون   93 حوايل  تبعد  و  ال�سم�ص  هي  الأر�ص  اإىل  جنم  اأقرب  اأن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�سان  جلد  �سمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�سان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء 

جفون العينني
�سنة ثاثني  املتو�سط  يف  يتجاوز  ل  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 
املر�ص ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  الن�سور  اأن  تعلم  • هل 

جحا والأرانب 
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فوائد املك�شرات للقلب
حديثة  علمية  درا���س��ة  ك�سفت   
ومثرية  ج����دي����دة  ن���ت���ائ���ج  ع����ن 
من  ك��ب��ريا  قطاعا  تهم  للغاية 
حيث  ال��ع��امل  ح��ول  الأ�سخا�ص 
من  حفنتني  ت��ن��اول  اأن  اأف����ادت 
يومياً  اجلمل"  "عني  اجل����وز 
باأمرا�ص  مينع فر�ص الإ�سابة 

القلب.
ال����ب����اح����ث����ون عرب  واأو��������س�������ح   

اأن  "ديلي ميل" ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ع��رب �سحيفة  م��وؤخ��راً  امل��ن�����س��ورة  ال��درا���س��ة 
الكولي�سرتول  املك�سرات وخا�سة عني اجلمل تعمل على خف�ص م�ستويات 

يف اجل�سم، وبالتايل تقليل فر�ص التعر�ص لأزمة قلبية. 
الغذائية  العنا�سر  على  حتتوي  خفيفة  وجبة  تناول  اإن  الباحثون  وق��ال 
الهامة مثل الدهون غري امل�سبعة، والربوتني والفيتامينات واملعادن، اأف�سل 

غذاء ل�سحة القلب.
واأكدت الدرا�سة اأن عني اجلمل هو الوحيد الذى يقدم كمية كبرية من الفا 

لينولينيك )ALA( واأوميجا 3.
اأن عني اجلمل فعال يف  61 درا���س��ة،  الباحثون خ��ال حتليل من   ووج��د 
الذى ي�سمى   ،"LDL" خف�ص الكول�سرتول الكلي، وخا�سة الكول�سرتول
وبروتني "ApoB" وهو الربوتني الأ�سا�سى الذى يوجد يف  ب�"ال�سيئ"، 

الكول�سرتول ال�سيئ.
اأهمية  ذات  يكون  اجلمل" قد  "عني  تناول  اأن  النتائج  اأظ��ه��رت  ذل��ك،  اإىل 
الذين  الأ���س��خ��ا���ص  يف  القلب  ب��اأم��را���ص  الإ���س��اب��ة  خم��اط��ر  لتقليل  خا�سة 

يعانون من مر�ص ال�سكري من النوع 2.

اأوق���ات���ه���م يلعبون  م��ع��ظ��م  الأط����ف����ال  ي��ق�����س��ي 
والتلفزيون  والكومبيوتر  الهاتف  با�ستخدام 
واألعاب الفيديو الذي تاأخذ م�ساحة كبرية من 

وقت اللعب والرتفيه.
اأ�سباب �ستجرب الآباء   4 واأوردت تقارير طبية 
على تقليل وقت ا�ستخدام الأطفال لل�سا�سات، 

وهي:
-1 الهرمونات: يقلل ال�سوء الأزرق لل�سا�سات 
اإفراز اجل�سم لهرمون املياتونني الذي يقوم 
بتنظيم ال�ساعة البيولوجية واحلالة املعنوية. 

اإف��راز هرمون  الدرا�سات  كذلك ر�سدت بع�ص 
الدوبامني الذي يرتبط بالإدمان عند مت�سية 
وقت طويل اأمام ال�سا�سات، ويوؤدي كل ذلك اإىل 
والتاأثري  اجل�سم،  يف  الهرمونات  ت���وازن  ع��دم 

على ال�سلوكيات والنفعالت.
والن�ساط  الريا�سة  ت��زي��د  ال���دم:  ت��دف��ق   2-
الدماغ  جت���اوي���ف  اإىل  ال�����دم  ت���دف���ق  ال���ب���دين 
الإبداعي،  ال��ت��ف��ك��ري  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة  وامل��ن��اط��ق 
ب��ي��ن��م��ا ت������وؤدي مت�����س��ي��ة اأوق�������ات ط��وي��ل��ة اأم����ام 
اإىل هذه  ال����دم  ت��دف��ق  ���س��ع��ف  اإىل  ال�����س��ا���س��ات 

املناطق.
لل�سا�سات  التعّر�ص  زاد وقت  التوتر: كلما   3-
للتوتر،  امل�سبب  الكورتيزول  اإفراز هرمون  زاد 

وينعك�ص ذلك على ال�سلوك الع�سبي.
م�ساهدة  يف  الإف����راط  املعنوية:  احل��ال��ة   4-
انخفا�ص  اإىل  ال��ن��ه��اي��ة  يف  ي�����وؤدي  ال�����س��ا���س��ات 
والإحباط،  بالياأ�ص  وال�سعور  املعنوية،  ال��روح 
التوا�سل  زي������ادة  م���ع  ال�����س��ع��ور  ه����ذا  وي���ت���ب���دد 
الجتماعي،  والتفاعل  الأ�سدقاء،  مع  املبا�سر 

وامل�ساركة يف الأن�سطة.

وقت  تقليل  على  الآباء  جترب  اأ�شباب   4
ا�شتخدام الأطفال لل�شا�شات

زائرتان يف ك�شك يبيع القلوب التقليدية داخل منطقة مهرجان اأكتوبر يف يوم افتتاح املهرجان الـ 184 يف ميونيخ. )رويرتز(

اأن  وق��رر  رقيقة  رمادية  وانثى  ابي�ص جميل  بذكر  الولود فجاء  الأران���ب  زوج��ا من  ال�سوق  ا�سرتى جحا من 
يربيهما يف البيت. وفى الطريق قرر اأن ي�سرتيح قليا فجل�ص يف ظل �سجرة وو�سع �سلته التي كانت الرانب قد 
قر�ست جزءا منها على الر�ص وو�سع فوق منها عمامته وجبته حتى ل تخرج الرانب من ال�سلة ثم فرد ج�سده 
على الر�ص وا�سعا يده حتت راأ�سه كو�سادة واغم�ص عينيه واأخذ يحلم بزوج الأرانب كيف �سريبيهما ثم يتوالد 
فياأتيان باأربعة ازواج وتتوالد تلك الزواج بعد ان تكرب فياأتوا بازواج كثرية من الرانب. اذن �سيتوالد الم والب 
والبناء و�سي�سدر عنه جمموعه كبريه يف فرته زمنية ق�سريه لن الرانب حتمل وتلد ب�سرعه و�سيخلى لهما 
عن غرفه كبرية يف بيته و�سيغرقهما بالطعام ليكربوا ويكتنزوا ويتوالدوا ويبيع منهم وي�سرتى زوجا من البط 
ليبي�ص ويفق�ص بطا �سغريا ويكرب ليبي�ص اي�سا و�سي�سرتى بعد ذلك زوجا من الوز ثم من املمكن ان ي�سرتى 
معزة �سغريه حلوبا وتلد اي�سا ومتتلىء الغرفة لت�سبح غرفتني ثم ثاثا ثم قطعه ار�ص كاملة ول ي�ستطيع ان 
يراعيها وحده فهناك زوجته واولده.ورمبا ياأتي بعاملني للنظافة والطعام واغم�ص عينه ليحلم اكر بذلك 
امل�سهد الرائع ملزرعته وقطعان املا�سية جتري فيها ومترح وت�سمن فيبيع البط والوز والدجاج والرانب فلن 
يكون بحاجة اليها لنه ا�سرتى ما�سية وهذه فعنده تكفي كثريا.. وا�ستيقظ من النوم مرتاحا مب�سوطا و�سعيدا 
جداً واخذ عمته وعباءته من ال�سلة ولب�سهما وحني جاء دور ال�سلة فوجىء بها خالية فقد قر�سها زوج الرانب 
وخرج منها هاربا اإىل تلك املزروعات اجلميلة ليعي�ص هناك يلد ويتكاثر بعيدا عن بيت جحا مل يتمالك جحا 
نف�سه فاأخذ ي�سرخ ويلطم خديه ملا حدث وعندما جتمع حوله النا�ص اخذ يقول يا وياه فقدت الرانب والوز 

والبط والغنم واملا�سية وفقدت نقودي كلها ورجعت كما كنت فقريا يا وياه.. واحاماه. 


