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احذر الطعام اأثناء م�شاهدة التلفاز

بع�ض  عن  �أك�سفورد  جامعة  من  �سبين�ض  ت�سارلز  �لربوفي�سور  ك�سف 
�لن�سائح �لتي ميكن �أن تقوم بها لتناول كميات �أقل من �لطعام.

ويقرتح �سبين�ض �إيقاف �لتلفاز �أثناء تناول �لطعام لأن ذلك هو �أ�سو�أ 
�سيء ميكنك �لقيام به �إذ� كنت تنوي تقليل ��ستهالك طعامك.

ويقول: �إذ� كنت تويل �هتماًما مبا ت�ساهده على �سا�سات �لتلفاز، فاأنت 
 3 �أي �هتمام ملا يحدث يف فمك وينتهي بك �لأم��ر لتناول  ل تعطي 

�أ�سعاف �لطعام عن �ملقد�ر �لذي تتناوله دون م�ساهدة �لتلفزيون.
و�أ�ساف �لربوفي�سور �أنه من خالل در��سة قامت بها مر�كز �لأبحاث 
من  يقلل  و�ل�سكني  بال�سوكة  �لطعام  تناول  �أن  تبني  قد  �جلامعة  يف 
كميات �لطعام �لتي ي�ستهلكها �لب�سر، كما �أنه يعطيك �سعوًر� بال�سبع 

وعدم �لرغبة يف تناول وجبات خفيفة بني �لوجبات �لرئي�سة.
ا �أن تناول �لوجبات �خلفيفة يف طبق لونه �أحمر يجعلك  �أي�سً وتابع 
�لطعام يف  تتناول  �أن  �لأف�سل  كذلك من  �أق��ل،  كمية طعام  ت�ستهلك 
طبق �سغري بدل من �لطبق �لكبري، لأن ذلك يعطي خدعة للمخ باأنه 

ل يوجد طعام �آخر هناك.

ا�شتحم حايف القدمني فاأ�شيب بتلوث حاد
تعر�ض رجل يف تك�سا�ض لتلوث حاد يف قدميه، بعد �ل�ستحمام حايف 

�لقدمني يف �سالة �لألعاب �لريا�سية.
ويقول �لرجل �لذي مل يرغب بالك�سف عن ��سمه �إنه كان يعتقد �أن ما 
�أ�سيب به جمرد ثوؤلول و�حد، لكنه �سرعان ما �متد لي�سبح 5 ثاآليل 
�نت�سرت على قدميه، وتطورت �إىل جروح مفتوحة، وعلى �لرغم من 
�سحيفة  بح�سب  بالنمو،  ��ستمرت  �أنها  �إىل  لعاجلتها،  �ملحاولت  كل 
ديلي ميل �لربيطانية. وبعد خ�سوعه لعملية جر�حية لإعادة ترميم 
�جللد، ن�سر �ملري�ض �سور�ً لقدميه على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، 
�ملحتملة لال�ستحمام يف  �ملخاطر  �لآخرين من  بهدف حتذير  وذلك 
مار�ثون يف  �سباق  للم�ساركة يف  يتدرب  �لرجل  وك��ان  �سالت �جليم. 
�سالة ريا�سية حملية، وقرر �ل�ستحمام حايف �لقدمني، دون �أن يدرك 
يف  �سغرية  بقعة  لحظ  ق�سرية،  فرتة  وبعد  تنتظره.  �لتي  �ملخاطر 
�أك��ر ق�سوة من باقي �جللد، وك��ان ي�سعر باحلكة فيها،  �أ�سفل قدمه 

لكنه مل يعرها �لكثري من �لهتمام.
وبعد فح�ض �لبقعة، �أخربه �لأطباء �أنه م�ساب بثوؤلول �أخم�سي، وهو 
بالل�ساقات  �أن يعاجله  ورم حميد ناجت عن فريو�ض حليمي. وح��اول 
�ل��ط��ب��ي��ة و�خل����ل و�مل�����وز، ل��ك��ن �أي����اً م��ن ه���ذه �ل��ع��الج��ات مل ي��ن��ج��ح يف 

�لتخل�ض من �لورم.
وبعد وقت ق�سري بد�أت �لثاآليل بالنت�سار يف قدمي �ملري�ض، ومل تنفع 
قدماه  تورمت  �أن  بعد  وخا�سة  �سديد�ً،  �أملها  وك��ان  معها،  �لعالجات 
قرر  �مل��ع��ان��اة،  م��ن  �أ�سهر  وبعد  �مل�سي.  على  ق���ادر�ً  يعد  ومل  بالكامل، 
�ملري�ض �خل�سوع لعملية جر�حية لإز�لة �لأور�م من قدميه يف فرب�ير 
2017، وبد�أت �جلروح تلتئم يف غ�سون �سهرين من �جلر�حة. وبعد 
�لآخرين بالمتناع عن �ل�ستحمام يف  �ملري�ض  �لتجربة، ين�سح  هذه 

�سالت �لريا�سة دون �رتد�ء حذ�ء يحمي �لقدمني. 

العثور على اأقدم اآثار للب�شر 
���س��ان دييغو  ع��ر �لعلماء �لأ���س��رت�ل��ي��ون و�لأم��ري��ك��ي��ون، يف م��دي��ري��ة 
على  تدل  �آث��ار  عليها  متحجرة  عظام  بقايا  على  كاليفورنيا،  جنوبي 

معاجلتها من قبل �لإن�سان �لقدمي. 
تعود  �لأح���اف���ري  �أن  ف��ي��ه  ج���اء  "Nature" م��ق��ال  ون�����س��رت جم��ل��ة 
حليو�ن �ملا�ستودون، وهو حيو�ن منقر�ض ي�سبه �ملاموث، ويبلغ عمر 
تلك �ملتحجر�ت ما يزيد عن 100 �ألف عام، ما ي�سهد على �أن �لإن�سان 
�لقدمي و�سل قارة �أمريكا �ل�سمالية يف وقت �سابق ملا كان يعتقد �سابقا. 
وقد عر على متحجر�ت �أحد �لثدييات �ملنقر�سة يف �سخور تعود �إىل 
من  �سظية  على  �سقوقا  �لعلماء  و�كت�سف  �جلليدي.  �لع�سر  �أو�خ���ر 
�لعظم، ناجمة عن تاأثري ج�سم �سلب، وعر هناك �أي�سا على �سند�ن 

عليه عالمات، ل ميكن �أن تكون ناجمة عن عمليات طبيعية.
ويبلغ عمر �لعظام 130 �ألف عام، ومت حتديده با�ستخد�م �ليور�نيوم 
�لعنا�سر  ح�سة  حت��دي��د  يف  �ل��ط��ري��ق��ة  ت��ل��ك  وتنح�سر  و�ل���ث���وري���وم، 
�لعلماء  و��ستنتج  �لر�سا�ض.  �إىل  تتحول  �لتي  �مل�ستقة  �لكيميائية 
ل�ستخد�م  كافية  ومهارة  معارف  �آن��ذ�ك  �متلك  �لقدمي  �لإن�سان  �أن 

�حلجارة �لكبرية كمطارق، و�أدو�ت ل�ستخر�ج نخاع �لعظام.

الثالثاء   2   مايو    2017  م   -   العـدد  12009  
Tuesday  2   May   2017  -  Issue No   12009

يقطع ماراثون لندن زحفًا جلمع التربعات
قام �سرطي بريطاين يرتدي زي �لغوريال، بجمع �أكر من 20 �ألف جنيه 
�لغوريال من  تعنى بحماية حيو�نات  ��سرتليني جلمعية خريية حيو�نية 
�أ�سبوع  مل��دة  �لن��ق��ر����ض، م��ن خ��الل خو�ض م�سابقة م��ار�ث��ون لندن زح��ف��اً 

كامل. 
�أكمل �ل�سرطي توم هاري�سون )41 عاماً(، �لذي لقب با�سم �ل�سيد غوريال 
، م�سافة 26 مياًل يوم �ل�سبت �ملا�سي بعد رحلة قام خاللها بالزحف على 
يديه وركبتيه ملدة �ستة �أيام ون�سف، جلمع 26،000 جنيه ��سرتليني �أي 
منظمة  با�سم  تعرف  جمعية  ل�سالح  �أمريكياَ  دولر�َ   33،675 يعادل  ما 

�لغوريال.
و�بتد�ء من 22 �أبريل، زحف هاري�سون عرب �سو�رع لندن وهو يرتدي زي 

�لغوريال ملدة 10 �ىل 12 �ساعة يومياً، حتى و�سل �ىل خط �لنهاية.
10 �إىل  وقال هاري�سون معلقاً على جتربته: كنت �أزحف ملدة ترت�وح بني 
�أخرى من  بالزحف مرة  �أبد�ً  �لتايل  �ليوم  و�أتوقف، ويف  �ساعة يومياً   12
حيث �نتهيت. كانت جتربة مميزة ��ستمتعت خاللها باحلديث مع �لنا�ض، 

و�إجر�ء بع�ض �ملقابالت �لتلفزيونية.
ميد�لية  على  ح�سل  حيث  باكنجهام،  ق�سر  يف  هاري�سون  رحلة  و�نتهت 
�سنو�ت   4 و�ألك�ض  �سنو�ت   6 نيكول�ض  �بنيه  �إىل  �ن�سم  �أن  بعد  تكرميية 

�للذين كانا يرتديان زي �لغوريال �أي�ساً.
��سرتليني  جنيه   1500 مبلغ  جمع  �لبد�ية،  يف  هاري�سون  خطة  وكانت 
بالنقر��ض يف  �ملهددة  �لغوريال  �أمريكي( جلمعية حماية  )2000 دولر 
�أن خرب جهوده �نت�سر على نطاق و��سع، ومتكن من  �إل  موطنها �لأ�سلي، 

�حل�سول على �أكر من 10 �أ�سعاف ما كان ي�سبو �إليه. 
وو�سفت جيليان ميلر �ملديرة �لتنفيذية جلمعية �لغوريال، جهود هاري�سون 
باأنها معجزة، و�أن ما ح�سل عليه هاري�سون �أعلى مبلغ تربعات ح�سلت عليها 

�جلمعية منذ تاأ�سي�سها، بح�سب ما ورد يف موقع "يو بي �آي" �لإلكرتوين. 

مزيج بني التقاليد واملرح 
يف مهرجان ماي مورنينج 

�سارك كثريون يف مهرجان ماي مورنينج 
�لربيطانية  �أوك�����س��ف��ورد  مبدينة  �ل�سنوي 
ومزجت  �لعمال  عيد  بحلول  �إي��ذ�ن��ا  �م�ض 
ت���ع���ود لقرون  ت��ق��ال��ي��د  ب���ني  �لح���ت���ف���الت 

وبع�ض �ملظاهر �ل�ساخبة �حلديثة.
للمو�سيقى  ع����زف����ا  �مل����ه����رج����ان  وي�������س���ه���د 
وي��ج��ذب يف  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ل��ل��رق�����س��ات  و�أد�ء 
كون�ستان�ض  وق��ال  �لآلف.  ع�سر�ت  �ل��ع��ادة 
 21 �لعمر  من  يبلغ  �ساب  وه��و  هول�ستيد 
عاما من و�ست يورك�ساير ويدر�ض بجامعة 
�لتقاليد.  هي  "هذه  ل��روي��رتز  �أوك�سفورد 
و�لآن  �سابا  ك��ان  عندما  هنا  �إىل  �أب��ي  ج��اء 
ويف  �أي�سا".  �مل�ساركة  وميكنني  طالب  �أن��ا 
�لبد�ية تغني جوقة كلية ماجد�لني ن�سيد� 
ع����ام. وبعد   500 ل��ن��ح��و  ي��ع��ود  ت��ق��ل��ي��د  يف 
كني�سة  برج  للن�سيد من فوق  �أد�ء �جلوقة 
ملدة  �أوك�سفورد  يف  �لأج��ر����ض  تدق  باملدينة 
يف  مبا  �لحتفالت  تنطلق  ثم  دقيقة   20
و�تخذ  موري�ض.  با�سم  تعرف  رق�سة  ذلك 
�مل���ه���رج���ان م��ن��ح��ى مل ي���ل���ق ت��رح��ي��ب��ا من 
�ل�سلطات يف �لعقود �لقليلة �ملا�سية �إذ بد�أ 
حمتفلون �سكارى تقليد� جديد� بالقفز يف 

نهر ت�سريويل من فوق ج�سر ماجد�لني.

الكونغر�س املك�شيكي يقر 
ا�شتخدام املاريجوانا 

للكونغر�ض  �لأدن����ى  �ملجل�ض  �أج���از 
ي�سفي  قانون  �ملك�سيك م�سروع  يف 
�ل�سرعية على ��ستخد�م �ملاريجو�نا 
�لطبية  لالحتياجات  و�حل�سي�ض 
�إ�سفاء  نحو  خ��ط��وة  يف  و�لعلمية، 
كامل  ب�سكل  ذل��ك  على  �ل�سرعية 
يف ب��ل��د ت��روع��ه م��ن��ذ ف���رتة طويلة 

ع�سابات �ملخدر�ت �ملتناحرة.
م�سروع  �ل�����س��ي��وخ  و�أج�����از جم��ل�����ض 
�لقانون يف دي�سمرب و�سيحال �لآن 
نييتو،  بينيا  �إنريكي  �لرئي�ض  �إىل 

�لذي من �ملتوقع �أن ي�سدق عليه.
وق��ال �ملجل�ض �لأدن��ى يف بيان على 
�لقانون  �إن  �لإل���ك���رتوين،  موقعه 
ُي��ن��ه��ي ح��ظ��ر وجت�����رمي �لأع���م���ال 
�لطبي  ب���ال����س���ت���خ���د�م  �مل��رت��ب��ط��ة 
�لعلمية  و�أب��ح��اث��ه��ا  ل��ل��م��اري��غ��و�ن��ا 
�لنبات  وت��وزي��ع  ب��اإن��ت��اج  و�ملرتبطة 

لهذه �لأغر��ض .
و�أجيز م�سروع �لقانون يف ت�سويت 
مقابل  ع�سو�ً   371 باأغلبية  ع��ام 
 11 و�متناع  �أع�ساء   7 �ع��رت����ض 

عن �لت�سويت.
خالل  كلمة  يف  نييتو،  بينيا  وق��ال 
 2016 �أب��ري��ل  يف  خ��ا���س��ة  جل�سة 
لإعادة  �ل��ع��امل  زع��م��اء  فيها  جتمع 
�ملخدر�ت  ع��ل��ى  �حل���رب  �ل��ن��ظ��ر يف 
لأول مرة منذ 20 عاماً، �إنه يجب 
معاجلة ��ستخد�م �ملخدر�ت بو�سفه 
"م�سكلة �سحية عامة" ويجب عدم 

جترمي من يتعاطونها.
و�أك�������د ب��ي��ن��ي��ا ن��ي��ي��ت��و، �ل������ذي كان 
�ملخدر�ت،  لت�سريع  ب�سدة  معار�ساً 
�ل���ولي���ات  ت��ن��ت��ه��ج  �أل  ي��ج��ب  �أن�����ه 
�ملتحدة و�ملك�سيك �سيا�سات متباينة 
و�قرتح  �ملاريغو�نا.   ت�سريع  ب�ساأن 
م�����س��روع قانون  �مل��ا���س��ي  �ل���ع���ام  يف 
�أوقية  بحمل  للمك�سيكيني  ي�سمح 
من �ملاريجو�نا يف �إجر�ء توقف يف 

�لكونغر�ض منذ ذلك �لوقت.

ن�شر �شورة للأمرية 
ت�شارلوت بعيد ميلدها 

�سورة  ك�����م�����ربدج   دوق�������ة  ن�������س���رت 
لبنتها �لأمرية ت�سارلوت مبنا�سبة 

عيد ميالدها �لثاين.
و�لتقطت كيت زوجة �لأمري وليام 
�ليز�بيث  بريطانيا  ملكة  حفيد 
�ملنزل  �ب��ن��ت��ه��ا يف  ����س���ورة  �ل��ث��ان��ي��ة 
ه��ول يف  �أمن��ر  للعائلة يف  �ل�سيفي 

مقاطعة نورفولك.
عامها  �ل�سغرية  �لأم���رية  وتكمل 
�ل��ث��الث��اء )2 مايو  �ل��ي��وم  �ل��ث��اين 
لدوق  �لثانية  �لطفلة  وه��ي  �أي���ار( 
ُرزق�����ا  �أن  ب���ع���د  ك����م����ربدج  ودوق��������ة 

بالأمري جورج.

كيف تتجنبني الأخطاء 
ال�شائعة عند غ�شل الثياب؟

اخلطوة الأوىل للحفاظ على مالب�سك جميلة وجديدة تكمن 

يف تعّلم الطريقة ال�سحيحة لغ�سلها!

ويف مقال ن�سرته جمّلة “ذا برايت �سايد”، نلقي 

ال�سائعة  الأخطاء  اأهّم  على  ال�سوء 

غ�سل  عند  بها  نقوم  التي 

ال��ث��ي��اب وال��ت��ي ت���وؤدي 

وتق�سري  اإف�سادها  اإىل 

الثياب عند  اللون، يجب ترتيب  النظر عن  الفرز بغ�ّض  �سوء  عمرها. 

ُتغ�سل  اأن  يجب  ال�سوفية  فاملالب�ض  اأي�سًا،  الن�سيج  نوع  ح�سب  غ�سلها 

ب�سكل منف�سل، كما يجب عدم خلط املنا�سف مع املالب�ض امل�سنوعة من 

الألياف ال�سطناعية.
�إز�لة �لبقع

ل تتعّجبي من �حل�سول على ثقوب يف مالب�سك �إن كنت 
�لبقع  غ�سل  يجب  لإز�ل��ت��ه��ا،  ب��ق��ّوة  �لبقع  يفركون  مّم��ن 
بلطف، و�لطريقة �لأف�سل لإز�لتها تكمن يف و�سع قطعة 

قما�ض بي�ساء فوق �لبقع لتقوم بامت�سا�سها.
��ستخد�م كمية كبرية من م�سحوق �لغ�سيل

�إىل  �لغ�سيل  م�سحوق  من  كبرية  كميات  ��ستخد�م  ي��وؤدي 
�حل�����س��ول على رغ���وة �أك���ر، وب��ال��ت��ايل جت��ّم��ع �مل��زي��د من 
�لأو�ساخ يف هذه �لرغوة، و�لتي ميكن �أن ترت�سب بدورها 

يف �أجز�ء معينة من �ملالب�ض.
�لنتيجة �لنهائية �ستكون عبارة عن مالب�ض �أ�سّد �ت�ساخاً، 
�حل�سول  ت��وّدي��ن  �ل��ت��ي  �لنتيجة  لي�ست  ب��ال��ت��اأك��ي��د  وه���ي 

عليها.
عدم �لهتمام بال�سحابات

عند غ�سل �لثياب، �حر�سي على �أن تكون جميع �سّحابات 
تف�سد  ق��د  �ل�سحابات  ه��ذه  �أ���س��ن��ان  لأّن  مغلقة،  �مل��الب�����ض 

�لثياب �لأخرى.
�أزر�ر �لقم�سان

من  وغ��ريه��ا  �لقم�سان  �أزر�ر  فتح  على  د�ئ��ًم��ا  �ح��ر���س��ي 
�إىل  ي���وؤدي  ق��د  مغلقة  �إب��ق��اءه��ا  لأّن  غ�سلها،  عند  �لثياب 

�سقوطها مّما يجعل �لثياب تبدو قدمية وغري مرتبة.
��ستخد�م كمية كبرية من �ملبّي�ض

�إ�سعاف  �إىل  �ملبي�ض  م��ن  كبرية  كميات  ��ستخد�م  ي���وؤدي 
ذلك  من  ب��دًل  ميكنك  �لتمّزق،  �سهلة  فت�سبح  �لأقم�سة، 
و�إ�سافة  كبري  ق��در  يف  و�سعها  طريق  ع��ن  �ملالب�ض  غلي 

ب�سع قطر�ت من �لليمون لها.
تذّكري لي�ض كّل �ملالب�ض قابلة للغلي!

�إعطاء �لغ�ّسالة ق�سًطا من �لر�حة!

من  ق�سطاً  �لغ�سالة  �إع��ط��اء  �مل�ستخدمني  بع�ض  ل  يف�سّ
�إىل  ���س��ت��وؤدي  �مل��ت��ت��ال��ي��ة  �ل�����دور�ت  �أن  معتقدين  �ل���ر�ح���ة، 

تعطلها، لكن هذ� �لأمر خاطئ متاماً.
دور�ت �لغ�سالة �ملتتالية تقّلل من ��ستهالك �لكهرباء لأّن 
�لغ�سالة يف هذه �حلالة ت�ستفيد من �حلر�رة �ملتبقية من 

�لدورة �ل�سابقة.
��ستخد�م دورة و�حدة عند غ�سل �لو�سائد و�لأغطية

ت�سغيل  على  �حر�سي  و�لبطانيات،  �لو�سائد  غ�سل  عند 
كانت  �أي��اً  �أو  �لري�ض  لأن  �لغ�ّسالة،  يف  متتاليتني  دورت��ني 
�حل�سوة د�خل �لو�سائد جُتّمع �لرغوة وبقايا �ل�سابون لذ� 

ي�ستح�سن ت�سغيل دورتني بدًل من دورة و�حدة.
��ستخد�م منّعم �لأقم�سة للمنا�سف

لالأقم�سة،  �لمت�سا�ض  ق��درة  من  �لأقم�سة  منّعم  يقّلل 
لذ� يجب عدم ��ستخد�مه للمنا�سف حتى ل تفقد قدرتها 

�لمت�سا�سية وت�سبح بذلك عدمية �لنفع.
��ستخد�م م�ساحيق تنظيف باهظة �لثمن

�لغالية  �لتنظيف  م�ساحيق  ��ستبد�ل  د�ئ��ًم��ا  ت�ستطيعني 
�ملالب�ض  يجعل  فامللح  �ملنزل،  يف  متوفرة  طبيعية  باأخرى 
�ل��ب��ق��ع، وع�سري  ع��ل��ى  و�ل��ط��ب�����س��ور يق�سي  �أب���ه���ى،  ت��ب��دو 

�لليمون ينّعم �لأقم�سة ومينحها ر�ئحة منع�سة!
عدم �لهتمام بنظافة �لغ�ّسالة

ميكنك  �لغ�ّسالة،  نظافة  على  �حلر�ض  للغاية  �ملهّم  من 
د�ئًما فّك �سندوق م�سحوق �لغ�سيل وتنظيفه، كما يجب 
وذلك  �لغ�سيل  من  �لنتهاء  بعد  مفتوحة  �لغ�سالة  ت��رك 

حتى جتّف متاماً.
�لغ�سالة مرة  لتنظيف  دورة  ت�سغيل  �حر�سي على  �أخ��ري�ً 
و�حدة على �لأقل يف �ل�سنة، وذلك با�ستخد�م �ملاء �ل�ساخن 

و�خلّل.

و�إليِك بع�ض �لن�سائح لغ�سيل �ملالب�ض �مللونة
�ستخربك  �مللونة.  باملالب�ض  �لعناية  مل�سقات  �قرئي   .١
هذه �ملل�سقات ما �إذ� كان ينبغي غ�سيل قطعة �ملالب�ض يف 
�لغ�سالة �أو يدوًيا، �أو ما �إذ� كان يجب ��ستخد�م �لتنظيف 

�جلاف.
يف  غ�سيلها  مي��ك��ن  �ل��ت��ي  �مل��ل��ون��ة  للمالب�ض  بالن�سبة   .٢
�أول فرزها وفًقا لألو�نها. �ملالب�ض �مللونة  �ملنزل، ميكنك 
و�لربتقالية  و�حلمر�ء  �لأرجو�نية  �لأل��و�ن  ذ�ت  �لز�هية 
و�لأ���س��ف��ر �ل��ف��احت مي��ك��ن غ�سلها م��ًع��ا. ك��م��ا مي��ك��ن غ�سل 
لديِك  كان  �إذ�  مًعا.  �لز�هية  و�خل�سر�ء  �لزرقاء  �ملالب�ض 
قطعة مالب�ض و�حدة ل يتفق لونها مع غريها، ففكري 

يف غ�سلها يدوًيا. 
٣. �فح�سي �ملالب�ض �مللونة لتتحققي من عدم وجود بقع 
و�سعي كمية �سغرية من �ريال باور جل �لأ�سلي للغ�سالة 
�لأوتوماتيكية. فهو قوي على �لبقع ورقيق على �لألو�ن.

و�سع  م��ن  تكري  ل  لغ�سلها.  �مللونة  �ملالب�ض  �قلبي   .٤
�لرقيقة  �ملالب�ض  دورة  يف  و�غ�سليها  بالغ�سالة  �ملالب�ض 
حيث يعد ذلك �سرورًيا لتنظيفها. دورة �لغ�سيل �لرقيقة 

�أو �ملتو�سطة �ستكون مثالية.
٥. �غ�سلي �ملالب�ض �مللونة �جلديدة يف مياه باردة با�ستخد�م 
�مللونة.  �ملالب�ض  م��ن  �ل��ن��وع  ل��ه��ذ�  منا�سب  �ري���ال  منظف 
�لأوتوماتيكية  للغ�سالة  �لأ�سلي  جل  ب��اور  �ري��ال  ي�ساعد 
يف �حلفاظ على �لألو�ن �لز�هية مع �لتخل�ض من �لعديد 
من �لبقع و�ل�سو�ئب �ل�سعبة فقط يف غ�سلة و�حدة، حتى 

يف درجة حر�رة ٣٠ درجة مئوية.
٦. فور �لنتهاء من غ�سيل �ملالب�ض �مللونة، �أخرجيها من 
�لغ�سالة. قد يوؤدي ترك �ملالب�ض �مللونة د�خل �لغ�سالة �إىل 

بهتان �لألو�ن على �ملالب�ض �لأخرى.

مر�شى ال�شكري البدناء 
اأكرث عر�شة للزهامير

�أن  �إىل  ح��دي��ث��ة  در������س����ة  ��ل��ت  ت��و���سّ
�لأ����س���خ���ا����ض �ل����ذي����ن ي���ع���ان���ون من 
�ل�سمنة ود�ء �ل�سكري �لنوع �لثاين، 
باأمر��ض  �إ���س��اب��ت��ه��م  ف��ر���ض  ت��زي��د 
�ل���زه���امي���ر يف �أوق�������ات لح���ق���ة من 
بنظر�ئهم  م���ق���ارن���ة  �أع�����م�����اره�����م، 
�لأوز�ن  �أ������س�����ح�����اب  �لأ�������س������ح������اء 

�لطبيعية.
جامعتي  يف  �ل��ب��ح��ث  ف���ري���ق  وق�����ام 
ب��ك��وري��ا �جل��ن��وب��ي��ة ويوتا  ����س���ي���وؤول 
بعمل  �لأمريكية  �ملتحدة  بالوليات 
م�سح للدماغ ل� 150 كوري م�سارك 
بني  �أعمارهم  تر�وحت  �لدر��سة  يف 
�مل�ساركني  ثلث  عاماً،   60 �إىل   30
و�لنوع  �ل�سمنة  م��ن  ي��ع��ان��ون  ك��ان��و� 
�لآخر  و�لثلث  �ل�سكري،  �لثاين من 
ب�������اأوز�ن ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ك��ن ي���ع���اين من 

�لثلث  �أم���ا  �ل��ث��اين،  �ل��ن��وع  �ل�سكري 
يعان  �مل�������س���ارك���ني مل  م���ن  �لأخ������ري 
�أي  �أو  �ل�����س��ك��ري  �أو  �ل�سمنة  م��ن  ل 

م�ساكل �سحية �أخرى.
�لذين  �ل��ب��دن��اء  �أن  �ل��ن��ت��ائ��ج  ب��ي��ن��ت 
�لنوع  �ل�����س��ك��ري  د�ء  م���ن  ي���ع���ان���ون 
يف  �سديدة  ت�سوهات  لديهم  �ل��ث��اين 
بنظر�ئهم  مقارنة  �أدم��غ��ت��ه��م،  بنية 
حيث  �ل���ع���ادي���ة،  �لأوز�ن  �أ����س���ح���اب 
�لرمادية  �ملنطقة  �أن  �مل�سح  �أظ��ه��ر 
يف �ل��دم��اغ، تلك �ل��ت��ي حت��ت��وي على 
�ل��ع�����س��ب��ي��ة، كانت  �أغ���ل���ب �خل���الي���ا 
�لأ�سخا�ض  من  بكثري  و�أق��ل  �أنحف 
�لأ�سحاء، وهذ� �لتطور �لكال�سيكي 
�لزهامير  مثل  �لأع�ساب  لأمر��ض 
و�خل������رف، ب��ح�����س��ب ���س��ح��ي��ف��ة ديلي 

ميل �لربيطانية. 
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�ش�ؤون حملية

قطاع �شوؤون الطلبة والت�شجيل يف جامعة الإمارات ينظم فعاليات" اليوم العاملي للرتاث"

حماية لأ�سا�سات املباين

بلدية مدينة العني تنظم ور�شة للتوعية مبخاطر وبدائل �شجرة الدما�س

�شركة �شحة تطلق املرحلة التجريبية من العلج عن بعد

•• العني - الفجر

ب��ال��ت��ز�م��ن م���ع �ح���ت���ف���الت دول �ل���ع���امل ب��ي��وم �ل����رت�ث 
نظم  و�ل�سعوب،  �حل�����س��ار�ت  ملختلف  �لإن�����س��اين  �لعاملي 
ق�����س��م �لأن�����س��ط��ة �ل��ط��الب��ي��ة- ط����الب، يف ق��ط��اع �سوؤون 
للرت�ث"،  �لعاملي  "�ليوم  فعاليات  و�لت�سجيل،  �لطلبة 
�ملختلفة  و�جلن�سيات  �جل��ال��ي��ات  م��ن  و��سعة  مب�ساركة 
طالب،   G2- �ل���  مبنى  يف  �م�����ض  �جل��ام��ع��ي،  باملجتمع 
باحلرم �جلامعي، بح�سور �لدكتور علي �لكعبي - نائب 
مدير �جلامعة ل�سوؤون �لطلبة و�لت�سجيل، و�أ�سرة �إد�رة 

�لأن�سطة �لطالبية وطلبة �جلامعة. 
مدير  نائب   - �لكعبي  علي  �لدكتور  �أو�سح  كلمته  ويف   
من  �ل��ه��دف  "�أن  و�لت�سجيل  �لطلبة  ل�سوؤون  �جلامعة 
هذه �لفعالية هو تعزيز �لوعي باأهمية �لرت�ث �لثقايف 
للب�سرية، وم�ساعفة جهودها �لالزمة حلماية �لرت�ث 
و�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه، وم���ن ه���ذ� �مل��ن��ط��ل��ق ت�����س��ع��ى جامعة 
�إىل  قيمها  منظومة  �سمن  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
وتنظيم  رع��اي��ة  ع��رب  �لثقايف،  و�لتنوع  �ل���رت�ث  �ح���رت�م 
منظومة  تغني  �لتي  �ل��رت�ث��ي��ة  �لفعاليات  م��ن  �لعديد 
�لقيم يف بيئة �ملجتمع �جلامعي، و�إبر�ز �جلو�نب �لرت�ثية 
و�لثقافية �لتي يزخر بها �لرت�ث �لإمار�تي من جهة ، 

وكذلك �حلر�ض على حتقيق �لتو��سل �لثقايف �لطالبي 
و�لتفاعل مع خمتلف �لثقافات و�ل�سعوب، عرب �لتمازج 
بني خمتلف �جلاليات �ملوجودة يف بيئة جامعة �لإمار�ت، 
و�لطالع على خمتلف ثقافات وعاد�ت وتقاليد �ل�سعوب 
�لأخرى وثقافتها �ملتنوعة، مبا يعزز �لتو��سل �لإن�ساين 

مبختلف �أبعاده .
وج����اءت م�����س��ارك��ة رك���ن �لإم�����ار�ت �ل��رت�ث��ي يف �ملعر�ض 
�مل�ساحب لهذ� �لعام مميزة، و�لذي عك�ض تر�ث وثقافة 
�ل�سنو�ت  خ��الل  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �سعب 
�لثقافية  و�أب������رزت خم��ت��ل��ف ج���و�ن���ب �حل���ي���اة  �مل��ا���س��ي��ة، 

�لفنية  �ل���ل���وح���ات  ع���رب  و�لج��ت��م��اع��ي��ة و�لق��ت�����س��ادي��ة 
و�ل�سعر   ، و�لأه���ازي���ج  �ل�سعبية،  و�لأك�����الت  و�ل��رت�ث��ي��ة 
�لنبطي، و�للوحات �ملو�سيقية وفن �ل�سلة �لإمار�تية، يف 
�سرد تاريخي حمل معاين �لقيم و�أ�سالة �ملوروث �لغني 
ل�سعب دولة �لإم��ار�ت، مب�ساركة طالبية فاعلة من كل 
"نعم للتطوع"،  �لإم�����ار�ت، وم��ب��ادرة  ن���ادي وط��ن��ي  م��ن 
ونادي �ملو�سيقى بجامعة �لإمار�ت. فيما ��ستملت فقر�ت 
فيديو  عر�ض  على  للرت�ث"  �لعاملي  "�ليوم  وفعاليات 
تو�سيحي عك�ض م�ساركة �جلامعة يف خمتلف �لفعاليات 
�لرت�ثية للعامني �ملا�سيني، وكذلك م�ساركة �لعديد من 
�لفعاليات  �سهدت  حيث   ، �ملختلفة  �لطالبية  �جلاليات 
و�لإندوني�سية،  �جلنوبية،  �ل��ك��وري��ة  �جلالية  م�ساركة 
�إىل  بالإ�سافة  و�جل��ز�ئ��ري��ة   ، و�لهندية  و�لباك�ستانية 
و�مل�سرية  و�لفل�سطينية  �لأردن��ي��ة  �لطالبية  �جلاليات 
و�ل�����س��ود�ن��ي��ة، و ق��دم��ت �جل��ال��ي��ات م��وروث��ه��ا �لرت�ثي 
�لرت�ثية  و�ملو�سيقى  �لفنية  �ل��ل��وح��ات  ع��رب  و�ل��ث��ق��ايف، 
قدمه  �ل��ذى  �مل�سرية  �لتنورة  فلكلور  بينها  من  ليكون 
�لفنون كما  �لنوع من  �لذى يجيد هذ�  �لفنان حممود 
و�لأزياء   ، �ل�سعبية  �لأك��الت  تقدمي   �لفعاليات  ت�سمن 
و�ملتنوعة  �ملختلفة  �ل��ث��ق��اف��ات  عك�ست  �ل��ت��ي  �ل��رت�ث��ي��ة 

�ملوجودة يف بيئة �ملجتمع �لطالبي جلامعة �لإمار�ت.

••  العني – الفجر

ور���س��ة توعوية  م���وؤخ���ر�ً  �ل��ع��ني  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  نظمت 
مبخاطر و�أ�سر�ر زر�عة �أ�سجار �لدما�ض ، و�لتي ��ستمرت 
على مدى يومني ، و�أقيمت يف كل من م�ست�سفى تو�م 
، وم�ست�سفى �لعني ، بهدف تعريف �حل�سور من �أطباء  
وم�ساعدين و�إد�ريني وعدد من �ملوظفني و�ملر�جعني، 
 ، و�أ���س��ر�ره��ا   و��ستخد�ماتها  �لدما�ض   �أ�سجار  ب��اأن��و�ع 
�إ�سافة �إىل �لتطرق �ىل بد�ئل من �لنباتات و�لأ�سجار 
�لدما�ض  �سجرة  ع��ن  عو�ساً  ��ستخد�مها  ميكن  �ل��ت��ي 
�لنظام  روؤي��ة  �ط��ار  �لتوعوية يف   �لور�ض  ه��ذه  وتاأتي   ،
وتعزيز  �ملن�سودة  �مل�ستد�مة  �لتنمية  بتحقيق  �لبلدي 
معايري جودة �حلياة يف �إمارة �أبوظبي، من خالل �إعد�د 
جميع  ت�ستهدف  وتثقيفية  �إر���س��ادي��ة  بر�مج  وتطبيق  
وقدر�تهم  ثقافتهم  تنمية  يف  وت�سهم  �ملجتمع،  فئات 

�لزر�عية.
 و�أل��ق��ى �ل��ور���س��ة �مل��ه��ن��د���ض ح�سني �ل��ع��ي��درو���ض ب����اإد�رة 
،و�لذي   �لعني  مدينة  ببلدية  �لتحتية  �لبنية  تطوير 
��ستعر�ض بدوره ما ت�سكله  �سجرة �لدما�ض من ��سر�ر 
�مل��ن��ازل حيث جذورها  ح��د�ئ��ق  زر�ع��ت��ه��ا يف  تكمن عند 
يف  ����س��ر�ر�ً  ت�سبب  و  خ��ط��ر�ُ   ت�سكل  و�لكثيفة  �لقوية 

، وقنو�ت �ل�سرف �ل�سحي  �لبناء  �جل��در�ن  و��سا�سات 
ب�سبب �سرعة  �ل��ك��ه��رب��اء،  �مل��ي��اه، ومت���دي���د�ت  و�أن��اب��ي��ب 

منوها و�متد�د�ت جذورها يف �أعماق �لرتبة.
كما �أ�سار �لعيدرو�ض ، من خالل �لور�سة �لتوعوية �إىل 
بزر�عة   يرغب  ملن  �تباعها   �ل��و�ج��ب  �لطرق  ع��دد من 

�حتياجاتها   ه��ي  وم���ا    ، ب��ه��ا  �لح��ت��ف��اظ  �أو  �ل��دم��ا���ض 
من  للحد  بها   �لعناية  وكيفية  لها  �ملنا�سبة  و�لأماكن 
�إجر�ء  خ��الل  م��ن   ، فيها  تت�سبب  ق��د  �ل��ت��ي  �مل�سكالت 
�أعمال �لق�ض و�لتق�سري �مل�ستمر وعدم تعطي�ض �لنبات 
مل��ا ل��ه��ذ� �ل��ن��ب��ات م��ن �ل���ق���درة ع��ل��ى �خ����رت�ق �ل�سخور 

و�جلدر�ن و�خلر�سانات �مل�سلحة بحثا عن �ملياه ، �إ�سافة 
ع��ل��ى ����س���رورة و���س��ع ح��و�ج��ز م��ا ب��ني ن�����س��اط �جل���ذور 
�لتي  �مل�ساكل  من  يحد  مما  �لتحتية  �لبنية  وخدمات 

قد ت�سببها 
 و�أ����س���اف ، ب��اع��ت��ب��ار �ن �ل��دم��ا���ض م���ن  �ل���س��ج��ار �لتي 
�لرئي�سية  �خلدمات  خطوط  على  كبري  وب�سكل  توؤثر 
�أفقي  ب�سكل  ج���ذوره���ا  من��و  ب�سبب  وذل���ك  �مل���ب���اين،  يف 
�ل���وت���دي، ما  ك��ث��ري� يف من��وه��ا  ك��ث��ي��ف، وع����دم تعمقها 
ي�سبب �خ����رت�ق ل��ع��دد ك��ب��ري م��ن خ��ط��وط �خل��دم��ات ،  
تدعو بلدية مدينة �لعني ب�سكل م�ستمر  �إىل ��ستخد�م  
�لبد�ئل ل�سجر �لدما�ض �لذي يتو�ءم مع �لبيئة �ملحلية  
و�ملتمثل يف  �سجر �لربنوف و �لغاف �أو �لقرم و�لنخيل 

و�لنيم.
�لعني تقوم بحمالت  �أن بلدية مدينة  بالذكر  وجدير 
�سجرة  ب��اأ���س��ر�ر  للتوعية  م�ستمرة  و�سحية  تثقيفية 
�لدما�ض وتعزيز �لإدر�ك و�لوعي �لزر�عي ،  من خالل 
�ملتنوعة   و�ل��رب�م��ج  و�لفعاليات  و�مل��ح��ا���س��ر�ت  �ل��ور���ض 
�ل��ت��ي تنظم يف  ع���دد م��ن �جل��ه��ات و�مل���ر�ف���ق و �ملر�كز 
�لتجارية ،  لتعريف �جلمهور مبخاطر زر�عة مثل هذه 
�لأ�سجار للم�ساهمة يف �سمان م�ستوى �حلياة �لأف�سل  

وفق بيئة �سحية  م�ستد�مة .

•• اأبوظبي - الفجر

�لتجريبية  �ملرحلة  "�سحة"  �ل�سحية  للخدمات  �أبوظبي  �سركة  �أطلقت 
�لرعاية  ت��ق��دمي  ب��ال��ري��ادة يف  روؤي��ت��ه��ا  م��ع  وذل���ك متا�سياً  بعد  ع��ن  للعالج 

�ل�سحية �ملتكاملة و�ملتميزة باأعلى معايري �جلودة و�ل�سالمة �لدولية.
�ل�سحي  �لقوع  بني مركز  �إج��ر�وؤه��ا  يتم  �لتي  �لتجريبية  �ملرحلة  وت�سمل 
لأمر��ض  �ل�ست�سارة  �ل�سامل  و�لفح�ض  للت�سخي�ض  �لتوبة  ع��ود  ومركز 
�لغدة و�ل�سكري، و�أمر��ض �لقلب، و�مل�سالك �لبولية، و�لعظام، و�لأع�ساب، 
و�جلهاز �له�سمي. كما ت�سمل �ملرحلة �لتجريبية ��ستخد�م �ل�ست�سارة عن 
طريق �لفيديو يف �ملنطقة �لغربية حيث �سيقوم فريق من �لرعاية �ملنزلية 
من مركز �لظفرة لطب �لأ�سرة بالت�سال بال�ست�ساري يف م�ست�سفى مدينة 

ز�يد �أثناء �إحدى زيار�ت �لرعاية �ملنزلية �لتي يقوم بها �ملركز.
�لغدد  ��ست�سارة  �سملت  �لتي  �لأوىل  �لتجربة  يف  �لعمل  فريق  جن��ح  وق��د 
�ل�سماء و�ل�سكري لثالث مر�سى. حيث قام �ملري�ض بزيارة طبيب �لأ�سرة 
�خلا�ض به يف مركز �لقوع �ل�سحي ومن ثم مت �لربط مع �أخ�سائي �لغدد 
�ل�سامل  و�لفح�ض  للت�سخي�ض  �لتوبة  ع��ود  مركز  يف  ول�سكري  �ل�سماء 
�مللف  على  �لطبيبني  كال  �ط��الع  �إىل  بالإ�سافة  فيديو  ر�ب��ط  طريق  عن 
�آن و�حد عن طريق نظام ملفي �لإلكرتوين.  لطبي �خلا�ض باملري�ض يف 
وتاريخه  �ملري�ض  حالة  على  �لط��الع  �لتلفزيونية  �ل�ست�سارة  خالل  ومت 

�ل�سحي وو�سع خطة �لعالج و�لأدوية وخطة �ملتابعة و�سرحها للمري�ض.
�أمر��ض  �أخ�سائي  مع  �ل�ست�سارة  بتجربة  �لفريق  جنح  ذل��ك  �إىل  �إ�سافة 
باإجر�ء تخطيط  �ل�سحي  �لقوع  �لأ�سرة يف مركز  �لقلب حيث قام طبيب 
على  بالطالع  �لتوبة  عود  مركز  يف  �لأخ�سائي  قام  بينما  �ملري�ض  لقلب 
�لتخطيط وقر�ءته و�سرحه للمري�ض عن طريق ر�بط �لفيديو ومن ثم 

و�سع خطة �لعالج �ملنا�سبة.
وتعليقاً قال �لدكتور عمر �جلابري، �ملدير �لتنفيذي �لطبي يف �خلدمات 
تكنولوجيا  ع��ل��ى تطبيق  �مل�����س��رف��ة  ورئ��ي�����ض جل��ن��ة  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ع��الج��ي��ة 
�سركة �سحة  ه��دف  م��ع  �مل�����س��روع متا�سياً  ه��ذ�  "ياأتي  �مل��ري�����ض،  حم��وره��ا 
�ل�سرت�تيجي لتطوير �لبنية �لتحتية لتكنولوجيا �ملعلومات لتعزيز ودعم 
خدمات  �إىل  �ملر�جعني  و�سول  ت�سهيل  بهدف  �ل�سحية  �خلدمات  توفري 
�مل�سروع  ويعتمد  �إقامتهم.  مكان  عن  �لنظر  بغ�ض  �جل��ودة  عالية  �سحية 
على نظام ملفي �لإلكرتوين �لذي ميّكن �لطبيب من �لطالع لي�ض فقط 
�ملثال  �سبيل  فعلى  فحو�ساته،  نتائج  على  �أي�ساً  بل  �ملري�ض،  بيانات  على 
�لقوع  مركز  يف  للمري�ض  �لقلب  تخطيط  �إج���ر�ء  �لأ���س��رة  لطبيب  ميكن 
�ل�سحي، بينما يقوم �أخ�سائي �أمر��ض �لقلب بالطالع على �لتخطيط يف 
يف  جاهد�ً  عملنا  وقد  �لفور.  على  �ملري�ض  حالة  وت�سخي�ض  �لوقت  نف�ض 
�ل�سهور �ملا�سية لو�سع �لأنظمة �ملنا�سبة لتطبيق �مل�سروع ولأخذ �ملو�فقات 
و�لرت�خي�ض �لالزمة للبدء بهذه �ملرحلة. ونعتزم تو�سعة هذه �خلدمة يف 
�ملر�كز �ل�سحية �ملتو�جدة يف �ملناطق �لبعيدة بعد �لنتهاء من هذه �ملرحلة 
�لتجريبية." وتعليقاً قال ، �أحد �ملر�سى �لذين خا�سو� جتربة �ل�ست�سارة 
عن بعد من مركز �لقوع �ل�سحي، "�أ�سكر �لقائمني على هذ� �مل�سروع �لذي 
�إىل  �لأخ�سائي دون �حلاجة  ��ست�سارة  �لوقت و�جلهد وميكنني من  يوفر 
�لتنقل ل�ساعات �أو �لنتظار حلني زيارة �لخ�سائي للمركز، مما �سينعك�ض 

بال �سكل على �سحتي و�سيمكنني من �ملتابعة ب�سكل �أف�سل."
ومتا�سياً مع توجهها نحو توفري �أجود �خلدمات ب�سهولة وي�سر، خ�س�ست 
حلجز   80050 "�سحة" �ل��رق��م  �ل�سحية  ل��ل��خ��دم��ات  �أب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة 
�ملو�عيد وللرد على �ل�ستف�سار�ت لكافة من�ساآتها من �مل�ست�سفيات و�ملر�كز 

�سحية و�لعياد�ت �لتابعة لها.

بح�سور رئي�ض جمل�ض اأمناء جامعة نيويورك

لبنى القا�شمي تلقي الكلمة الرئي�شية يف تخريج 
الدفعة الرابعة بجامعة نيويورك اأبوظبي
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طالبها  م��ن  �لر�بعة  �لدفعة  بتخريج  �أبوظبي  نيويورك  جامعة  حتتفى 
خالد  بنت  لبنى  �ل�سيخة  معايل  �ستلقي  حيث   ،2017 مايو   24 بتاريخ 
�لقا�سمي وزيرة �لدولة للت�سامح كلمًة خالل �حلفل �لذي �سيقام يف حرم 
�جلامعة بجزيرة �ل�سعديات. ويتجاوز عدد طالب �خلريجني من �لدفعة 
�لعقول  نخبة  ميثلون  جن�سية،   60 نحو  م��ن  طالباً   150 ع��ن  �ل��ر�ب��ع��ة 
�ل�سابة و�لر�ئدة على م�ستوى �لعامل يف جمالت �لفنون و�لعلوم �لإن�سانية 
�ل�سيخة  �أّن معايل  �إىل  وُي�سار  �لأخ��رى.  �لعلوم  و�لجتماعية وغريها من 
 ،2016 للت�سامح يف فرب�ير  �لدولة  وزي��رة  توّلت من�سب  �لقا�سمي  لبنى 
وتنطوي مهمتها �لرئي�سية على تر�سيخ مفاهيم �لت�سامح وتعزيز مبادئه 
باعتباره قيمة �أ�سا�سية يف �ملجتمع �لإمار�تي �لذي يتميز بها على م�ستوى 
جامعة  رئي�ض  نائب  ب��ل��وم،  �أل  ���س��ّرح  �ملنا�سبة،  ه��ذه  على  وتعليقاً  �ل��ع��امل. 
�لقا�سمي  لبنى  �ل�سيخة  معايل  قبول  للغاية  ي�سرفنا  �أبوظبي:  نيويورك 
�ملتحدث  لتكون  لها  دعوتنا  ز�ي��د  جامعة  ورئي�سة  للت�سامح  �لدولة  وزي��رة 
�لرئي�سي يف حفل تخرج عام 2017. �سغلت معايل �ل�سيخة من�سب وزيرة 
دولة  يف  وز�ري����اً  من�سباً  تتقلد  �سيدة  �أول  لتكون   2004 ع��ام  �لقت�ساد 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. ومت تعيينها بعد ذلك وزيرًة للتجارة �خلارجية 
�ل��دويل عام  �لتنمية و�لتعاون  �أن تتوىل من�سب وزي��رة  2008، قبل  عام 
2013 ملدة ثالث �سنو�ت، وخالل م�سريتها �ل�ستثنائية، كر�ست معاليها 
و�لدبلوما�سية لالرتقاء  �لتجارة  جهودها �حلثيثة لدعم ورعاية جمال�ض 
بعامل م�سامل �أكر تعاوناً وتعا�سد�ً، وتعترب معاليها �سوتاً ر�ئد�ً يف تر�سيخ 
كما  �لبيئية،  و�ل�ستد�مة  �لثقافات  بني  و�لتفاهم  و�لن�سجام  �لتنوع  قيم 
توؤيد معاليها �لدور �ملحوري للتعليم يف معاجلة �لق�سايا �لرئي�سية يف هذ� 
�لقرن. وكلنا ثقة باأّن �مل�ساركة �خلا�سة ملعايل �ل�سيخة لبنى يف هذه �لفعالية 
�ملتميزة �ستعزز من روؤية جامعتنا و�أهد�فها عرب تقدمي قدوة رياديٍة ملهمة 

يف ع�سرنا �حلايل. وبالتاأكيد فاإّن �جلامعة �ستت�سّرف بح�سورها �لكرمي.
ت�سغل معايل �ل�سيخة لبنى �ليوم من�سب رئي�سة جامعة ز�يد، وهي رئي�سة 
جمل�ض �أمناء �ملعهد �لدويل للت�سامح، وع�سو جمل�ض �إد�رة موؤ�س�سة �لإمار�ت 
للطاقة �لنووية، وموؤ�س�سة �لإمار�ت لتنمية �ل�سباب وجمل�ض حوكمة كلية 

يل كو�ن يو لل�سيا�سة �لعامة بجامعة �سنغافورة �لوطنية. 
�لأوىل �سمن  �ملر�تب  �لقا�سمي  بنت خالد  لبنى  �ل�سيخة  وح�سدت معايل 
عامي  ب��ني  بزن�ض  �أري��ب��ي��ان  جملة  يف  �لعربية  �ل�سخ�سيات  �أق���وى  قائمة 
فورب�ض  جملة  قائمة  يف  �ل�42  �ملرتبة  �حتّلت  كما   ،2014  2010-
2015، و�أدرجتها �سحيفة  �م��ر�أة عربية يف عام   100 �لأمريكية لأقوى 
م�ستوى  على  �م���ر�أة  خم�سني  �أه���م  ك��اإح��دى  قائمتها  �سمن  �سرتيت  وول 
�لعامل. و�سين�سّم �إىل معايل �ل�سيخة لبنى بنت خالد �لقا�سمي يف �لكلمات 
�أمناء جامعة  �آر. بريكلي، رئي�ض جمل�ض  �لرتحيبية كلٌّ من �ل�سيد ويليام 
و�أن��درو هاملتون، رئي�ض جامعة نيويورك، و�ألفريد بلوم، نائب  نيويورك، 
مونكايال  نافي�ساتو  �لطالبة  جانب  �إىل  �أبوظبي،  نيويورك  جامعة  رئي�ض 

�لتي �ستلقي خطاباً با�سم دفعة خريجي عام 2017.

�شمن فعاليات عام اخلري.. م�شت�شفى 
توام يحتفل بيوم العمال العاملي
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�ل�سحية  للخدمات  �أبوظبي  �سركة  من�ساآت  �إح��دى  ت��و�م  م�ست�سفى  �حتفل 
�ملبادرة  مع  ت�سامناً  �لحتفال  هذ�  ياأتي  و  �لعاملي  �لعمال  "�سحة" بيوم 
�لتي �أطلقها �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �ل نهيان رئي�ض �لدولة 
 .. تطوع  �جتماعية..  )م�سوؤولية  �سعار:  حت��ت  �خل��ري(  )ع��ام  �هلل  حفظه 
خدمة وطن(.  حيث مت توزيع جمموعة من �ل�سناديق �لتي حتتوي على 
�ملوظفون  قام  و�لذي  �ل�سخ�سي  بال�ستخد�م  �خلا�سة  �ل�سرورية  �لأدو�ت 
مبختلف �أدو�رهم من �لإد�ريني و�لهيئة �لطبية بالتربع بها و ذلك باإ�سر�ف 
ق�سم �جلودة و�سالمة �ملر�سى.  متت عملية توزيع �ل�سناديق على �لعمال 
و�مل�ستخدمني و�ل�سائقني بامل�ست�سفى يف �ل�سباح على دفعات بحيث ل يوؤثر 
ذلك على �سري �لعمل بالأق�سام �لعالجية و�لإد�رية �ملختلفة بامل�ست�سفى كما 
و  تفاعاًل  �لتي لقت  �لتوزيع  �مل�ست�سفى يف عملية  �إد�رة  وفد من  �سارك  و 
�أثرت تاأثري�ُ �إيجابياً على �لعاملني و �لتي �ساهمت يف تعزيز روح �جلماعة 
�ملدير  �ل�سام�سي،  �سعيد  �ملهند�ض  ق��ال  �ل�����س��دد  ب��ه��ذ�  �خل���ري.   فعل  على 
روح  تغر�ض  �خل��ريي��ة  �لفعاليات  ه��ذه  مثل  �إن  ت���و�م:  مل�ست�سفى  �لتنفيذي 
�لهتمام بالعمال يف �ملجتمع، وحقوقهم وتقديرهم على دورهم باختالف 
�لتنمية ب�سكل عام و  مهنهم وتخ�س�ساتهم و دورهم �لفعال يف يف م�سرية 
�لطبية ب�سكل خا�ض. كما و �أنها توؤكدة تر�سيخ حق �لإن�سان يف �لعمل �لذي 
كفله د�ستور وقو�نني �لدولة.  و �أ�ساف �ل�سام�سي: تاأتي هذه �ملبادرة لتفعيل 
كافة �مل�ساريع و�ملبادر�ت �لتي تطلقها وتتبناها �حلكومة �لر�سيدة خلدمة 
�أو�ساط  ب��ني  بال�سعادة  �ل�سعور  م��ن  ق��در  �أك��رب  حتقيق  يف  �ملجتمع  ق�سايا 

�ملو�طنني و�ملقيمني يف جمتمع ت�سوده روح �ملودة و�لت�سامح و�لإخاء.
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الب�سرة ال�سليمة حتتاج اإىل جدول دقيق
بقدر  مهّم  �ل�سحيح  �ل��وق��ت  يف  �ملفيدة  �لرتكيبات  ده��ن 
�لب�سرة  �ملنتجات  حتمي  �أن  يجب  �ملنا�سب.  �ملنتج  �ختيار 
��ستعملي م�ساًل م�ساد�ً لالأك�سدة  وت�سلحها لياًل.  نهار�ً 
تن�ساأ  �ل��ت��ي  �حل���رة  �جل���ذور  مفعول  لإب��ط��ال  �ل�سباح  يف 
و�مللوثات  �ل��ب��ن��ف�����س��ج��ي��ة  ف����وق  ل��الأ���س��ع��ة  �ل��ت��ع��ّر���ض  ع��ن��د 
�دهني  �لليل،  خالل  �لد�كنة.  و�لبقع  �لتجاعيد  وت�سّبب 
�أو  ببتيد�ت  على  يحتوي  م�ساًل  �أو  مرّطباً  م�ستح�سر�ً 
ي�ساهم  ما  �لكولجني،  م��ادة  لتحفيز  �لريتينول  عن�سر 
بقع  ن�سوء  ومنع  �لقائمة  و�لبقع  �لتجاعيد  تخفيف  يف 

جديدة.

تغيري احلمية ينعك�ض على الب�سرة
تتعدد  �ل��وردي��ة،  د�ء  مثل  جلدية  مب�ساكل  �لإ�سابة  عند 
�ل��ع��و�م��ل �ل��ت��ي ت��زي��د �ل����س���ط���ر�ب ����س���وء�ً م��ث��ل �لقهوة 
�أخذ  بدل  و�لتو�بل...  و�ل�سوكولته  و�لأج��ب��ان  و�حلليب 
�حلمية  بتغيري  �لبدء  ميكن  �حليوية،  بامل�ساد�ت  ع��الج 
�لغذ�ئية. �إذ� و�جهِت �أي م�سكلة جلدية م�ستجّدة، �بحثي 
�سبب  لتحديد  ح��دي��ث��اً  بتناوله  ب����د�أِت  �ل���ذي  �ل��غ��ذ�ء  ع��ن 

�مل�سكلة.

ل ميكن تق�سري )جلد الدجاج( اأو التقرن ال�سعري
ت�سري �لنتوء�ت �ل�سغرية و�حلمر�ء على �جلهة �خللفية 
من �لذر�عني �إىل �لتقرن �ل�سعري، ما يعني وجود فائ�ض 
من �لكري�تني �لذي يت�سّكل منه �ل�سعر و�لأظفار و�لطبقة 
�خلارجية للب�سرة. حني ي�سّد �لكري�تني ب�سيالت �ل�سعر، 

تن�ساأ م�سكلة �لتقرن �ل�سعري لكنها تزد�د 
����س���وء�ً ع��ن��د ت��ق�����س��ري �جل���ل���د. من 

كرمياً  ت��ده��ن��ي  �أن  �لأف�����س��ل 
�ستريويدياً �إىل �أن يتال�سى 

�أحلقيه  ث����م  �لح�����م�����ر�ر 
يحتوي  م���رّط���ب  ب��ك��رمي 
�لغليكوليك  على حم�ض 
فائ�ض  ي���������ذّوب  �ل��������ذي 
�ل�����ك�����ري�ت�����ني. ����س���ي���وؤدي 
فرك �لب�سرة �إىل تفاقم 

�مل�سكلة!

اب���دئ���ي ت��داب��ري 

مكافحة ال�سيخوخة فورًا
عند  روؤيتها.  فور  �خلطوط  با�ستهد�ف  �لبدء  من  بد  ل 
يف  �لنفخ  م��و�د  �أو  �لبوتوك�ض  م��ن  �سغرية  كميات  تلقي 
بد�ية عمر �لثالثينيات، ميكن كبح حركة �لع�سالت �لتي 
تنتج �لتجاعيد يف مرحلة مبكرة، ما مينع ن�سوء جتاعيد 
�أكر عمقاً يف �ملرحلة �لالحقة. مع ذلك، ل باأ�ض بتاأجيل 
ه��ذه �خل��ي��ار�ت مفعولها  �أن تعطي  ه��ذه �خلطوة. ميكن 
جرعات  �إىل  حينها  �ستحتاجني  لكن  �لأربعني،  عمر  بعد 

�إ�سافية لأن �ل�سرر �سيكون �أكر حّدة.

حذاري من احلروق الكيماوية
قد يظهر طفح جلدي ب�سبب عن�سر �لب�سور�لني �لع�سوي 
�ملوجود يف �لليمون �لأ�سفر و�لأخ�سر. ت�سبح �لب�سرة يف 
هذه �حلالة �أكر ح�سا�سية جتاه �لأ�سعة فوق �لبنف�سجية، 
ما يوؤدي �إىل ت�سّكل حروق كيماوية. ميكن معاجلة هذه 
با�ستعمال  �أي  �لأخ�����رى،  �ل�سم�ض  ح���روق  م��ث��ل  �مل�سكلة 

مرّطب يحتوي على �لألوة فري� �أو �ل�سويا.

توقفي عن مل�ض احلبوب
ثقبه.  �أو  مل�سه  �إىل  متيلني  قد  �ل�سباب،  حب  يظهر  حني 
حتى �أطباء �جللد يقومون بذلك! لكن ل يدرك �لبع�ض 
تلقائية  �حلركة  هذه  فت�سبح  �حلبوب،  ينقر  �أن��ه  �أحياناً 
على  �حل��ال��ة  ه��ذه  يف  �لنا�ض  ي�سيطر  �أن  يجب  وم��وؤذي��ة. 
�آخ��ر. ميكنك  توترهم وي�ستعملو� تلك �لطاقة يف جمال 
�أو �خرجي للتنزه  �إز�ل��ة �لتوتر  �أن تبدئي با�ستعمال كرة 

بكل ب�ساطة!

الب�سرة حتتاج اإىل عظام قوية
يو�سي �خلرب�ء جميع �لنا�ض بزيارة طبيب �لأ�سنان 
م���رت���ني يف �ل�����س��ن��ة لإج�������ر�ء ف��ح��و���ض دوري�����ة. 
عاملنَي  �لأ�سنان  و�سحة  �لعظام  كثافة  تكون 
�إطار  دون  �لوجه. من  �إىل  بالن�سبة  �أ�سا�سيني 
�ل�سطحية  �لب�سرة  تبدو  �أن  ميكن  ق��وي، 
رخوة وجمّعدة. تبد�أ �لعظام �لو�قعة 
فوق �لأ�سنان وحتتها )حول �لأنف 
بالرت�جع  و�ل���ف���ك(  و�ل���ذق���ن 
معّينة،  م��رح��ل��ة  يف 
يعني  م�������ا 

�سترت�جع  �لفك.  وحميط  �خل��د  عظام  من  ج��زء  فقد�ن 
�إذ�  �إ�سافية.  �لأنف و�لذقن بدرجة  �أي�ساً ويربز  �لأ�سنان 
و�سعِت يف �ل�سابق جهاز�ً لتقومي �لأ�سنان، ��ستعملي جهاز�ً 
و�قياً للفم خالل �لليل للحفاظ على ��سطفاف �أ�سنانك. 
ب�سكل عام، �حر�سي على تلّقي كمية كافية من �لفيتامني 

باأ�سنانك. و�عتني  و�لكال�سيوم   D

غرّيي عاداتك
�إذ� كنت معتادة على �لنوم من دون �إز�لة �ملكياج ومل ت�سابي 
باأي خلل حتى �لآن، �علمي �أنك قد تو�جهني م�سكلة حب 
�لأدوية  تعالج  لن  �لأربعينيات.  عمر  يف  �لكي�سي  �ل�سباب 
�ل��ن��وم كي  �ملكياج قبل  تزيلي  �أن  يكفي  ب��ل  �حل��ب��وب  ه��ذه 
غ�سل  على  بالب�سرة  �لعناية  تد�بري  تقت�سر  ل  تتال�سى! 
�لوجه قبل �لنوم لأنها خطوة بديهية. بل يجب �أن تفهمي 
�أن �لب�سرة تتغري مع مرور �لوقت ويجب �أن تتكّيفي مع 
حاجاتها �ملتبدلة. لذ� ل ترتددي يف تغيري �لعاد�ت �لتي 

كانت تفيدك �سابقاً �إذ� مل تعد فاعلة.

اأ�سباب الهالت الداكنة
الب�سرة الرقيقة اأو فائ�ض امليالنني

وبدت  فاحتة  ب�سرتك  كانت  �إذ�  �مل�سكلة  هذه  ت�سيبك  قد 
د�كنة  ب�سرتك  كانت  �إذ�  �أو  بنف�سجية،  �أو  حمر�ء  �لهالت 
�ل�سبب  �لبّني. قد يتعّلق  �للون  �إىل  �لهالت مائلة  وبدت 
�لهالت منذ مرحلة مبكرة.  �لور�ثية، فتظهر  بالعو�مل 
با�ستعمال  �حلل  يق�سي  �لد�كنة،  �لهالت  حّدة  لتخفيف 
�إنتاج  ي��ع��زز  �ل���ذي  �ل��ري��ت��ي��ن��ول  عن�سر  ف��ي��ه  للعني  ك���رمي 
�لكولجني. يكون حم�ض �لغليكوليك عن�سر�ً فاعاًل �آخر 

لت�سريع جتّدد �خلاليا وحت�سني لون �لب�سرة.

فرط الت�سّبغ ما بعد اللتهاب
ت�سيبك هذه �مل�سكلة �إذ� كانت �لهالت بّنية �للون �أو ��ستّد 
وجهك  تلم�سني  كنت  �إذ�  �أو  �ملنطقة  ه��ذه  يف  �لح��ت��ق��ان 
مرتبطة  جلدية  ب�سدمة  �ل�سبب  يتعلق  ق��د  با�ستمر�ر. 
�لعني  ج��ف��اف  �أو  �حل�سا�سية  )ب�سبب  �ل��ع��د�ئ��ي  ب��ال��ف��رك 
�إىل  �لإ�سابة  تتحّول  ما  و�سرعان  �سيئة(  ع��ادة  جم��ّرد  �أو 
�لتهاب مزمن. يق�سي �أ�سهل حل و�أقله كلفة ب�سر�ء كرمي 
ك��ل ليلة.  �ل�سيدلية وده��ن��ه ح��ول �لعني  ك��ورت��ي��زون م��ن 
�آخر،  �أن تزول �مل�سكلة. على �سعيد  �أ�سبوعني، ميكن  بعد 
بليزر  �ملنطقة  ه��ذه  �جللد  �خت�سا�سي  ي�سعق  �أن  ميكن 

)فر�ك�سل(.

تراجع حجم الب�سرة
�إذ� كانت �لب�سرة  قد ت�سيبك �مل�سكلة 
ح����ول ع��ي��ن��ك غ����ائ����رة، م���ا ي����وؤدي 
حميط  يف  ظ����الل  ظ���ه���ور  �إىل 
�لعني. قد يتعلق �ل�سبب مب�سار 
�ل����وزن.  ف���ق���د�ن  �أو  �ل�����س��ي��خ��وخ��ة 
�ستخ�سرين  �ل�سن،  يف  �لتقدم  م��ع 
�لدهون من وجهك! �سرعان ما تتخذ 

�لب�سرة  ي�ستطيع كرمي  د�كنة. ل  �سكل هالت  �لظالل 
�أو مزيل �ل�سو�ئب معاجلة �لفجو�ت. �إذ� كانت �مل�سكلة 

تزعجك يق�سي �حلل بحقن �ملو�د �لنافخة.

ثالث عادات �سيئة
ا�ستهالك املاأكولت امل�سّنعة

رب��ط��ت �ل��در����س��ات ب��ني �مل���اأك���ولت �ل��ت��ي ترفع 
بطاطا  �أبي�ض،  )خبز  �ل��دم  يف  �ل�سكر  م�ستوى 
و�نت�سار  ب��ال�����س��ك��ر(  غ��ن��ي��ة  م�����س��روب��ات  م��ق��ل��ي��ة، 

م�����س��اك��ل ح��ب �ل�����س��ب��اب وت��ف��ك��ك �ل��ك��ولج��ني يف 
�لبثور،  م�سكلة  ت��و�ج��ه��ني  ك��ن��ت  �إذ�  �ل��ب�����س��رة. 
فّكري �أي�ساً بحذف �لغلوتني من حميتك طو�ل 

�أ�سبوع.

تق�سري الب�سرة بطريقة عدائية
لحقاً  ترطيبها  دون  م��ن  �لب�سرة  تق�سري  ي���وؤدي 
�إىل تو�ّسع �مل�ساحات �جلافة. لذ� ��ستعملي غ�سوًل 

مرّطباً للج�سم فيه عن�سر غلي�سريين �أو زيوت �أو 
. �سري�ميد ثم �أحلقيه بكرمي ترطيب مغٍذّ

ترطيب الب�سرة بطرائق خاطئة
ثمة ن�ساء ل ي�ستعملن كرمياً للج�سم لأنهّن ل يتحّملن 

�لنتظار لدقائق كي يخرتق �مل�ستح�سر �لب�سرة. 
ي��ق�����س��ي �أف�����س��ل ح���ل ب��ده��ن �ل���ك���رمي على 

طول خط م�ستقيم، نحو �لأعلى �أو 
�لأ�سفل، كي متت�سه �لب�سرة 

بوترية �أ�سرع.

طريقة م�سلية للمار�سة الريا�سة

الرق�س يحرق ن�شبة كبرية من ال�شعرات

ار�سادات ون�سائح جتعلك اكرث ا�سراقا

خفايا يك�شفها اأطباء اجللد حفاظًا على ال�شباب وال�شحة

اأكرب ع�سو يف اجل�سم! حني  الب�سرة 
من  وم�سرقة،  ورطبة  �سافية  تكون 
اجل�سم  و�سع  تعك�ض  اأن  الطبيعي 
التي  اخلفايا  اأه��م  اإليك  الداخلي. 
ي��ك�����س��ف��ه��ا اأط���ب���اء اجل��ل��د لأق����رب 
ال�سباب  على  حفاظًا  اإليهم  النا�ض 

وال�سحة!

متارين تنا�سب اجلميع
�لرق�ض  �أ���س��ل��وب  جت���دي  �أن  مي��ك��ن��ك 
نظر�ً  �سخ�سيتك  م��ع  يتما�سى  �ل���ذي 
ترتكز  �مل��ت��اح��ة.  �خل���ي���ار�ت  ت��ن��ّوع  �إىل 
�لكال�سيكي  �ل��ب��ال��ي��ه  رق�����ض  ح�س�ض 
تدريجية وموّجهة  مثاًل على مقاربة 
�ل��ت�����س��دي��د ع��ل��ى �جل���ان���ب �لتقني  م���ع 
�أ�ساليب  ت��ربز  �ل��رق�����ض.  و�ل��ف��ن��ي م��ن 
�لهندي  �ل��رق�����ض  مثل  �أخ���رى  ممتعة 
�لذي ي�سمح بحرق �ل�سعر�ت �حلر�رية 

بطريقة غري تقليدية.
�إتقان  �إىل  �حل�����س�����ض  ه���ذه  ت��ه��دف  ل 
حتريك  �إىل  ب����ل  �ل���رق�������ض  خ����ط����و�ت 
حتى  م��األ��وف��ة.  غ��ري  بطريقة  �جل�سم 
ت��ك��وين م��ع��ت��ادة ع��ل��ى �لرق�ض،  ل��و مل 
يكفي �أن حتبي �ملو�سيقى و�حلركة. لن 
ت�ستمتعي بهذه �لتجربة �إذ� رّكزِت على 
وتطلقي  ت�سرتخي  �أن  بدل  �خلطو�ت 
�ملو�سيقى.  وق��ع  على  لنف�سك  �لعنان 
عن  وع��ج��زِت  بال�سياع  �سعرِت  �إذ�  ل��ذ� 
فتابعي  ب���دق���ة،  �خل����ط����و�ت  م���و�ك���ب���ة 

�لتحرك بكل ب�ساطة. من خالل �لقفز 
���س��ت��ت�����س��ارع �سربات  �ل��رك��ب��ت��ني،  ورف����ع 
�إيقاع  ت��و�ك��ب��ني  م���ا  و����س���رع���ان  ق��ل��ب��ك 

�لرق�ض �ل�سحيح.

�سكل من متارين املقاومة
ببناء  �أي�����س��اً  �ل��رق�����ض  ح�س�ض  ت�سمح 
�لع�سالت لأنها باتت ترّكز �ليوم على 
�ض بع�ض  حت�سني �سكل �جل�سم. يخ�سّ
�ل��ق��وة بني  ل��ت��م��اري��ن  ف���رتة  �حل�س�ض 
حركات �لرق�ض. وعلى عك�ض متارين 
�ل��ق��ل��ب �مل���ت���ك���ررة و�ل��ن��م��وذج��ي��ة مثل 
�لهو�ئية  �ل���در�ج���ة  ورك����وب  �ل��رك�����ض 
ج�سمك  ����س���ت���ح���ّرك���ني  و�ل�������س���ب���اح���ة، 
بطريقة جديدة و�ست�سّغلني �لع�سالت 
ي�سمن  وج������وده������ا.  جت���ه���ل���ني  �ل����ت����ي 
بطريقة  �جل�����س��م  حت���ري���ك  �ل���رق�������ض 
جانبية �أو نحو �لأمام و�خللف، كذلك 
ي��غ��رّي م�����س��ت��وي��ات �حل���رك���ة و�ل���ت���و�زن 

با�ستمر�ر.
ح��رك��ات �ل��رق�����ض �ل��ت��ي ُت�����س��ّغ��ل �لقلب 

�لتمارين  م��ن  �أك����ر  ج��اذب��ة ومم��ت��ع��ة 
�ملتكررة، ولن ت�سطري يف هذه �حلالة 
على  لك  �ملتبقي  �لوقت  �حت�ساب  �إىل 
بالوقت  ت��ف��ك��ري  ل���ن  �مل�������س���ي.  ج���ه���از 
ولن  به  تقومني  مبا  ت�ستمتعني  حني 

ت�ست�سلمي حني ت�سعرين بالتعب!

ن�سائح للمبتدئات
حتاويل  ل  �لأول:  �ل�سف  يف  قفي   •
بل  �ل�������س���ف �خل���ل���ف���ي  �لخ����ت����ب����اء يف 
�خ����ت����اري م���ك���ان���اً ي�����س��م��ح ل����ك ب���روؤي���ة 

حركات �ملدّرب بو�سوح.
رّكزي  �أوًل:  �لقدم  حركات  تعّلمي   •
تقلقي  ول  �ل��ق��دم��ني  خ���ط���و�ت  ع��ل��ى 
ب�����س��اأن ذر�ع���ي���ك. ب��ع��د حت�����س��ني حركة 
حركة  حت�ّسني  �أن  ميكنك  �ل��ق��دم��ني، 

�جلزء �لعلوي من ج�سمك.
�مل�����دّرب  ر�ق���ب���ي  �مل��������ر�آة:  • جت��اه��ل��ي 
�حلركات  ت��ت��ع��ّل��م��ي  �أن  ب���دل  م��ب��ا���س��رًة 
عرب �لنظر �إىل �ملر�آة و�إل �ست�سطرين 

�إىل عك�ض كل حركة يف دماغك!

ل تتطّلب املوجة اجلديدة من ح�س�ض الرق�ض التي تقوي القلب اأي ت�ساميم معقدة، لكنها حترق ن�سبة كبرية من 
ال�سعرات احلرارية، وتبقى م�سّلية لدرجة اأنك تن�سني اأنك متار�سني الريا�سة!
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�لعدد 12009 بتاريخ 2017/5/2

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ماي� 2017 العدد 12009

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم ليايل عدن للمندي

 رخ�سة رقم:CN 1977468  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة يو�سف حممد عبد�هلل �حلمادي ١٠٠%

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف مبارك بخيت �سالح ر��سي �ملنهايل
تعديل ر�أ�ض �ملال/من null �ىل ٥٠٠٠٠

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ساحة 7.٤٠*١ �ىل ١*٢٥
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل فرع

تعديل ��سم جتاري من/مطعم ليايل عدن للمندي
LAYALI ADAN MANDI RESTAURANT

�ىل/�سيخ �ملندي و�ملظبي - فرع 1    
SHEIKH AL MANDI & AL MADHBI - BRANCH 1

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�س�ؤون التجارية م غ 

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/بقالة �حلكمة

 رخ�سة رقم:CN 1016655  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة عاي�ض ع�سو�ن عبد�هلل مبارك �ملزروعي ١٠٠%

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ع�سو�ن عبد�هلل مبارك �ملزروعي
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف بوليكال حممد كوتي

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ساحة 7٠*٣ �ىل ١*٤
تعديل �سكل قانوين/من �سركة تو�سية �ىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ��سم جتاري من/بقالة �حلكمة
WISDOM GROCERY

�ىل/بقالة �حلكمة    
WISDOM GROCERY

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�س�ؤون التجارية م غ 

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2

اإع����������الن
�لغربية  �ل�س�����ادة/غز�ل  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1042340:للخياطة �لن�سائيه  رخ�سة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة �سعيد �سلطان حممد ر��سد �لقبي�سي ١٠٠%

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل �بر�هيم كمال جابر خلف �حلمادي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�س�ؤون التجارية م غ 

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2

اإع����������الن
�ملتطورة  �ل�س�����ادة/�لقهوة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�سحية  رخ�سة رقم:CN 1071366 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة علي �حمد خمي�ض �سلطان �ملن�سوري ١٠٠%
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �حمد خمي�ض �سلطان بن �سبيع �ملن�سوري
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�س�ؤون التجارية م غ 

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/نهيل �ملن�سوري ملو�د 
�لبناء ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1047324 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة نهيل مبارك خلفان �حمد �ملن�سوري ٥١%

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة منري كاينيكار� حممد كوتي ٤9%

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف منري كاينيكار� حممد كوتي
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حيدرو�ض كوتي مافار� فالبيل
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف نهيل مبارك خلفان �حمد �ملن�سوري

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�س�ؤون التجارية م غ 

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/�مل�سك  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعربي للعطور
رخ�سة رقم:CN 1059969 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�س�ؤون التجارية)العني(

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: ٢٣ �أكتوبر ٢٠١٦ �ملودعة حتت رقم:  ٢٦١8٣7 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�س��م:  جامعة دبي للت�سميم و�لبتكار منطقة حرة-ذ.م.م 
وعنو�نه:  هاي دي ٣-حي دبي للت�سميم، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ملجالت؛  �لدورية؛  �ملن�سور�ت  و�لتدري�ض؛  �لتوجيه  مو�د  �لأدل��ة؛  �ملطبوعة؛  �ملن�سور�ت  �لكتب؛  �ملطبوعات؛ 
�لل�ساقات؛  �لبيانية؛  �لر�سوم  �ملخططات؛  �خل��ر�ئ��ط؛  �جل��ر�ئ��د؛  �ملطبوعة؛  و�لفهار�ض  �لأدل���ة  �ل�سحف؛ 
�لورق  �إعالنية؛  بيانات  )قرطا�سية(؛  تعليمية  ل��و�زم  �لتعليمية؛  �لكتب  �لتعليمية؛  �ملن�سور�ت  �لبطاقات؛ 
�ل�سور  �ل��ك��ت��ب؛  م���و�د جتليد  �أخ����رى؛  ف��ئ��ات  �مل����و�د وغ���ري و�ردة يف  ه���ذه  �مل�سنوعة م��ن  و�مل��ن��ت��ج��ات  �مل��ق��وى 
�لفوتوغر�فية؛ �لقرطا�سية؛ مو�د �لل�سق �مل�ستعملة يف �لقرطا�سية �أو لغايات منزلية؛ مو�د �لفنانني؛ �للو�زم 

�ملكتبية )عد� �لأثاث(.
�لو�ق�عة بالفئة: ١٦  

عبارة   م��ع  عري�ض  بخط  مكتوبة   ''DIDI" �لالتينية   �لأح���رف  م��ن  �لعالمة   تتكون  �لعالمة:  و�سف 
مكتوبة   ''DUBAI INSTITUTE OF DESIGN AND INNOVATION"

بخط �أ�سغر �إىل جانبها خمطط ل�سكل مربع يربز من د�خله خمطط ل�سكل معني. 
�ل�س��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ماي� 2017 العدد 12009

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: ٢٣ �أكتوبر ٢٠١٦ �ملودعة حتت رقم:  ٢٦١8٣8 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�س��م:  جامعة دبي للت�سميم و�لبتكار منطقة حرة-ذ.م.م
وعنو�نه:  هاي دي ٣-حي دبي للت�سميم، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لتعليم و�لتهذيب؛ توفري �لتدريب؛ �لرتفيه؛ �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية؛ خدمات �لتدري�ض؛ خدمات 
�ملد�ر�ض؛ خدمات مد�ر�ض �حل�سانة؛ �ملد�ر�ض �لد�خلية؛ توفري �ملعلومات �لتعليمية؛ خدمات �لتوجيه �ملهني؛ 
و�ملعار�ض؛  و�مل��وؤمت��ر�ت  و�ل��ن��دو�ت  �لتعليمية  �لعمل  ور���ض  و�إج��ر�ء  تنظيم  �لتعليمية؛  �ل�ست�سار�ت  خدمات 
�لن�سو�ض  ن�سر  و�ل�ستجمام؛  �لريا�سة  مر�فق  توفري  �جلامعات؛  خدمات  �لكليات؛  خدمات  �لأكادمييات؛ 
�لتدري�ض؛ خدمات  �أجهزة  تاأجري  و�لتعليم؛  بالتدري�ض  يتعلق  فيما  �لإلكرتونية و�جلر�ئد  و�لكتب  و�لكتب 
�ملكتبات؛ خدمات �ملكتبات �لإلكرتونية؛ تنظيم �لرب�مج �لدر��سية؛ �ملعلومات و�ل�ست�سار�ت و�لن�سائح فيما 

يتعلق بكافة �خلدمات �ملذكورة �أعاله.
�لو�ق�عة بالفئة: ٤١   

عبارة   م��ع  عري�ض  بخط  مكتوبة   ''DIDI" �لالتينية   �لأح���رف  م��ن  �لعالمة   تتكون  �لعالمة:  و�سف 
مكتوبة   ''DUBAI INSTITUTE OF DESIGN AND INNOVATION"

بخط �أ�سغر �إىل جانبها خمطط ل�سكل مربع يربز من د�خله خمطط ل�سكل معني.
�ل�س��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ماي� 2017 العدد 12009

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدع�ى 2016/1101  ا�ستئناف جتاري   
حممد  ٢-ح�سينعلي  روغ��ن��ى  حممد  عبا�ض  ١-�م���ري  ���س��ده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
 روغني ٣-ح�سنعلي حممد روغني ٤-�سركة �بر�تكو للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /بنك ملي �ير�ن وميثله : من�سور 
عبد�هلل حممد �أحمد �لزرعوين -  قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 
: ١٤٤9-٢٠١٥ جتاري كلي بتاريخ ٢٠١٦/٦/١٣ وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء  
 ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �سباحا    ١٠.٠٠ �ل�ساعة    ٢٠١7/٥/١7 �مل��و�ف��ق 
وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري

قطاع ال�س�ؤون التجارية

    
دائرة التنمية القت�سادية 
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العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدع�ى 2017/175  عقاري كلي                 
�ملدعي/  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  بيلينج جم��ه��ول حم��ل  ج��ون  ١-�ستيفن   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
م�سرف �لإم��ار�ت �ل�سالمي - �ض م ع وميثله : �حمد ح�سن رم�سان �آل علي قد �أقام 
و�لز�م  �لوحدة  وت�سليم  �لج��ارة  �تفاقية  بف�سخ  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره ) ٢.٥٣8.٦٥٣.9٠ درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
وت�سليم  �لج��ارة  �تفاقية  و�نهاء وف�سخ  �لتام  �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى  و�لفائدة 9% من 
�لعقار للمدعيان خاليا من �ل�سو�غل و�حلكم للمدعيان بكافة طلباتهم.   وحددت لها 
جل�سة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  ٢٠١7/٥/١١  �ل�ساعة ١١.٠٠ �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدع�ى 2017/875  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / ١-�يليني جولبو باديال  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  - قد  دب��ي  ف��رع   - �لأول  بنك �خلليج 
�لفا  �ملدعي عليه مببلغ وقدره )٦١.١٢٢.8٦ درهم( )فقط و�حد و�ستون  بالز�م 
ومائة و�ثنان وع�سرون درهما و�ستة وثمانون فل�سا( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 
�خلمي�ض   يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %١٢
فاأنت مكلف  Ch1.C.13 لذ�  بالقاعة  �ل�ساعة 8.٣٠ �ض  �ملو�فق  ٥/٤/٢٠١7  
ب��احل�����س��ور �أو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��ر�ت �و 
�لأقل ويف حالة تخلفك فان  �أيام على  م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2017/429  مدين  جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / ١-حممد ربيع خالد ن�سر  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ جو �نا ماري ماليدوم ريبولتان  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ وقدره 9٥٠٠٠ درهم بال�سافة �ىل %9 
�ملدعي عليه  �ل��ز�م   ، �ل�سد�د  تاريخ �ل�ستحقاق وحتى متام  فائدة قانونية من 
�لتي  و�ملعنوية  �ملادية  �ل�سر�ر  تعوي�ض عن  درهم  وق��دره ٢٥٠٠٠  ب�سد�د مبلغ 
حلقت باملدعية ، �لز�مه بالر�سوم و�مل�سروفات. وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  
�ملو�فق ٢٠١7/٥/١٠ �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة Ch2.D.17 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2017/1138  مدين  جزئي              

�لفا كري�ستال  جمهول حمل �لقامة مبا  �ملدعي عليه / ١-�سركة  �ىل 
�ل��دع��وى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  قد   - باقر حممد  زينب  �مل��دع��ي/  �ن 
ب�سد�د  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �ملوقرة  �ملحكمة  عد�لة  من  نلتم�ض 
�ملبلغ �ملرت�سد بذمته للمدعية وقدره )٤٠٠٠٠ درهم( و�لز�مه بالر�سوم 
�مل��و�ف��ق  ٥/١٥/٢٠١7   ي��وم �لث��ن��ني   و�مل�����س��اري��ف.  وح���ددت لها جل�سة 
�ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة Ch2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2017/1083   جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / ١-�دمري�ل هاردينج مارين �ض ذ م م وميثلها قانونا مديرها/ �سابا�سنت 
�نطوين �نطوين  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ كرت� للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 
�ملطالبة مببلغ  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  قد   - : علي م�سبح علي �ساحي  وميثله 
وقدره )٣9.٣٤٦.٥٠ درهم( )ت�سعة وثالثون �لف وثالثمائة و�ستة و�ربعني درهم وخم�سون 
فل�سا فقط لغري( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  ١٢% من تاريخ �ملطالبة 
وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  
Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  �ملو�فق  ٢٠١7/٥/8  �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل )علما باأنه مت �حالة ملف �لدعوى من مكتب �د�رة �لدعوى 

�ىل حمكمة �لتجارية �جلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2017/757  مدين  جزئي              

�ن  �بيليدو جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا  �مل��دع��ي عليه / ١-�ري���ن  �ىل 
�أق��ام عليك �لدعوى  �ملدعي/ ه�سام حممد �ن��ور حممد دروي�����ض   قد 
و�لر�سوم   - دره����م(   ١١٠٠٠/=( وق����دره  مببلغ  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
�مل��و�ف��ق 9/٥/٢٠١7   �ل��ث��الث��اء   ي��وم  و�مل�����س��اري��ف  - وح���ددت لها جل�سة 
�ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة Ch2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2017/709  مدين جزئي              

�ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / ١-ح�����س��ن �خ����رت غ����الم م��رت��ظ��ى  جم��ه��ول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ �قبال �ساه زمان �ساه -  قد �أقام عليك �لدعوى 
�لفائدة  م��ع  دره���م(   ٢٣٠٠٠/=( وق���دره  مببلغ  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف.   وح����ددت ل��ه��ا جل�سة ي���وم �خل��م��ي�����ض  �ملو�فق 
٢٠١7/٥/٢٥  �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة Ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2017/472  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / ١-جلوبال �لين�ض - م م ح  ٢-�ناند �سينغ كامي�سور بر��ساد 
�سينغ  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �سيتي بنك �ن �يه وميثله : نا�سر 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م  مال �هلل حممد غامن -  قد 
 8١٥٥١9٢.٢٢( وق��دره  مببلغ  و�لتكافل  و�لت�سامم  بالت�سامن  عليهم  �ملدعي 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �لتوقف عن 
�ل�سد�د وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  ٥/١٥/٢٠١7  
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch2.E.21 بالقاعة  �ض   9.٣٠ �ل�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2017/240  تنفيذ عقاري   
م   م  ذ   - �ل��ع��ق��اري  للتطوير  �نرتنا�سيونال  ���س��ده/١-�مل��ا���س��ة  �ملنفذ  �ىل 
�بر�هيم  جا�سم  �لتنفيذ/�أحالم  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
�حلو�سني وميثله : ر��سد عبد�هلل علي هوي�سل �لنعيمي    قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )99٣٦٢.٢٤(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر
                         يف الدع�ى رقم 2017/101   تنفيذ مدين  

�ىل �ملنفذ �سده/١- �سبيز للت�سميم �لد�خلي - �ض ذ م م  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ح�سني علي عيا�ض وميثله : 
حممد �سلمان ح�سن �ل�سابري  قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية 
 )7٦7٣7( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
�ملحكمة  �ملحكمة  .وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب 
�ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر
                         يف الدع�ى رقم  2017/1088   تنفيذ جتاري  

م   م  ذ  ���ض   - �ل��ع��ام��ة  لل�سيانة  �حل��ر  �ل��رج��ل  �سركة  ���س��ده/١-  �ملنفذ  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سركة �لد�نوب لتجارة مو�د 
�أقام  قد    - �بر�هيم �جلرمن  ��سماعيل  : علي  م وميثله  م  ذ  �ض   - �لبناء 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
وقدره )١٦٥١٠8.9٣( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2017/1170   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سدهما/١- عادليار لتجارة �لقم�سة - �ض ذ م م ٢-حممد فهيم عادليار 
و�ملدير  �سريك  �مل�سرفية وب�سفته  للت�سهيالت  نف�سه ك�سامن  د�ود - عن  حممد 
�ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهويل  �ل   لتجارية  عادليان  ل�سركة  بالتوقيع  �ملخول 
�حمد  نا�سر  م��ع��ايل/  قانونا  وميثلها   - �لوطني  �بوظبي  �لتنفيذ/بنك  طالب 
�لدعوى  �أق��ام عليك  -  قد  �ساملني ظبيك �حلو�سني  ز�ي��د  ن��و�ل   : خليفة وميثله 
وق��دره )١٢.٤7٤788(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  و�لتكافل  بالت�سامن  دره��م 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2017/1304  تنفيذ عمايل 
 �ىل �ملنفذ �سده/١- كون�سوليد�يتد �نترينا�سيو�ل للمقاولت - �ض ذ م م   
�لتنفيذ/ حممد وق��ا���ض ظافر  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب 
و�لز�مك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق��ام عليك  قد    - �قبال 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )٣777( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة. وعليه  ر�سوم خلزينة  بال�سافة �ىل مبلغ 9٠٠ درهم  �ملحكمة. 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2017/1194  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/١- بهوبي�ض مالهوتر�   جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ جمموعة لند مارك لد�رة �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات 
وميثله : حبيب حممد �سريف عبد�هلل �ملال -  قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)١٤٣٠٥٠.٦٤( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2017/973   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سدهما/١- هاديان للكمبيوتر - ذ م م ٢-عبد�لوهاب علي هاديان 
فر - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية هاديان للكمبيوتر - ذ م م  جمهويل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك ملي �ير�ن - فرع بردبي - وميثله : 
حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�ىل  دره��م   )٤٣٦٦88٦.٤9( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١٥ يوما من 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر
                         يف الدع�ى رقم  2016/2735 تنفيذ جتاري  

حمل  جمهول   - مبارك  عبد�هلل  ن�سيب  عبد�هلل  �سده/١-  �ملنفذ  �ىل 
 : وميثله  �لإ�سالمي  �أبوظبي  �لتنفيذ/م�سرف  طالب  �ن  مبا  �لقامة 
عبا�ض مهدي �ل�سيد خلف �لطاهري - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )٢٥٦9٦.99( درهم 
�ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�ملذكور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01935/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدع�ى رقم 02/00490/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �سده: طارق �بر�هيم ر�سيد مطر  - جمهول حمل �لقامة
حيث تقدم طالب �لتنفيذ : مطعم بو�سبورو�ض  - �ض ذ م م 

�ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي بالتي:
 ١- �لز�م �ملدعي عليه بان يرد �سيك �لتاأمني رقم ١٣8٣ �و قيمته حال �سرفه
٢- �لز�م �ملدعي عليه بان يعيد للمدعي ��سول �ل�سيكات مقابل �لقيمة 
�ليجارية عن �لفرتة من ٢٠١٦/٦/٢8 و حتى تاريخ نهاية عقد �ليجار 

يف ٢/١٤/٢٠١8 
٣- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�سة ع�سر يوم 
من تاريخ �لن�سر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �سوف 

يتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02173/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدع�ى رقم 02/06514/2016   جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �سده : كايتيال ماركتينج - منطقة حرة - ذ م م
جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : �مياج ماتر�ض لالأعالن - �ض ذ م م 
 �ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي بالتي:

١- �نف�ساخ �لعقد �سند �لدعوى 
وقدرها  �مل��رجت��ع��ة  �ل�سيكات  قيمة  ب�����س��د�د  عليها  �مل��دع��ي  �ل���ز�م   -٢

٣١87٠8٥ درهم و�لز�مها بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�سة ع�سر 
�ملهلة  خالل  �لتنفيذ  عن  �متناعكم  حال  ويف  �لن�سر  تاريخ  من  يوم 

�ملبينة �سوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
     اإعادة اعالن ح�س�ر املدعي عليه بالن�سر 

يف الدع�ى 02/02796/2017 / �سكني  
�ىل �ملدعى عليه : باري�ض �نرتنا�سيونال ملقاولت �لطرق - �ض ذ م م 

 مبا �أن �ملدعي : بوتن�سال للعقار�ت    
�لز�مكم  بطلب  �ملركز  �مام  �يجار�ت  /�سكني    ٠٢/٠٢79٦/٢٠١7 �لدعوى  �أق��ام �سدكم  قد 

بالتايل
مطالبة مالية - ل يز�ل ي�سغل �لعني حتى تاريخه

�خالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �سد�د �لجرة للماجور للفرتة من ١٥/9/٢٠١٦ 
�خطاره  رغم  �سد�ده  عن  وميتنع  دره��م   ٤٤٤٦٦ مبلغ  بذمته  فرت�سد   ٢٠١7/٣/١٤ وحتى 

بال�سد�د �و �لخالء يف ٢/١٦/٢٠١7 
مطالبة مالية - �نه تر�سد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من ١٥/9/٢٠١٦ 

وحتى ٢٠١7/٣/١٤ ورغم �خطاره يف ٢٠١7/٢/١٦ ميتنع عن �ل�سد�د 
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

�ملو�فق  �لثالثاء   يوم  للح�سور بجل�سة  بالن�سر  �إع��ادة �عالنكم  �لق�سائية  �للجنة  وق��ررت 
�لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �لر�بعة(  )�للجنة  �لق�سائية  �للجنة  �مام  ٣.٠٠م  �ل�ساعة   ٢٠١7/٥/9
بتق�سري مدة  �أمر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�ض 
قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  �لن�سر.  تاريخ  من  �ي��ام  ثالثة  �ىل  �مل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر- اإعالن حكم غيابي 
يف الدع�ى  رقم 2017/2128  جتاري ل�سنة 2017 اإيجارات

�ملحكوم له طالب �لعالن / �سركة بدري �لعقارية  
�لعنو�ن : دبي - ديرة - منطقة بور�سعيد - �سارع �ملرقبات - بجو�ر مطعم فرحات �مل�سري 

- مركز �لبخيت )كهربائيات �إيرو�ض ( �لدور �لأول 
�ملحكوم عليه �ملطلوب �عالنه / بيج د�دي خلدمات متابعة �ملعامالت  - �لعنو�ن : دبي - 
بردبي - �لرب�ساء �لأوىل - بناية بدري ٢١ - حمل رقم ٥ ملك حممد حممد هادي بدري   

منطوق �حلكم �ل�سادر بجل�سة ٢٠١7/٤/١9 - حكمت �للجنة مبثابة �حل�سوري : 
١- �لز�م �ملدعي عليه باخالء �ملاأجور 

من  للفرتة   ١7١.7٠٠ بقيمة   �لي��ج��اري��ة  �مل�ستحقات  ���س��د�د   : �ي��ج��اري��ة  بقيمة  �ل���ز�م   -٢
٢٠١٥/٤/١٢ ولغاية ٢٠١7/٤/٣٠ وما ي�ستجد حتى تاريخ �لخالء. 

٣- �لر�سوم و�مل�ساريف : �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف. 
وحيث �ن �لقانون قد �لزم باعالن �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه ليمكن من �لطعن لذلك 

نعلنكم باحلكم متهيد� لي�سبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية.

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدع�ى  رقم  02/01414/2017 اإيجارات 

�ملحكوم له طالب �لعالن / �خلاجة للعقار�ت 
بن  عمر  �سارع  دي��ره  دب��ر   - �لقانونية  و�ل�ست�سار�ت  للمحاماة  �حلكمة  د�ر  مكتب   : �ملختار  �لعنو�ن 
�خلطاب - بناية عبد�هلل �لغرير - �لطابق �لثاين - ٢١٢ ��سفل �لبناية معر�ض �سنو و�يت للمالب�ض - 

جو�ز دو�ر �ل�سمكة ت : ٠٤٢٥٠٠٢8٣ موبايل ٠٥٠٤9٤٠٣٥٠   رقم مكاين : ٣٠٤٠89٦١87
�ملحكوم عليه �ملطلوب �عالنه /  ورثة حممد كونهي حاجي - هابي لند �سوبرماركت ومتجر �ق�سام ذ 
م م - �لعنو�ن : دبي ديرة  �سارع عمر بن �خلطاب بناية د�ر �لأمان  ٢-بالقرب من دو�ر �ل�سمكة وفندق 

كالريدج كل �ملحالت رقم 9/8/7/٦/٥/٤/٣ رقم �لر�ض ٢٥٣-١٢٣  - رقم مكاين : ٣٠٤889٦١٢١ 
منطوق �حلكم �ل�سادر بجل�سة ٢٠١7/٤/١٠  - حكمت �للجنة مبثابة �حل�سوري : 

�ول : بالز�م �ملدعي عليها باخالء �لعني �ملوؤجرة وت�سليمها خالية من �ل�سو�غل و�ل�سخا�ض
ثانيا : �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي جمموع قيمة �ل�سيكات مبلغ 9٠٠٠٠٠ ت�سعمائة �لف درهم للفرتة 
تاريخ ٢٠١7/١/١ وحتى  �ليجارية من  �لقيمة  ي�ستجد من  ما  من ٢٠١٦/١/١ وحتى ٢٠١٦/١٢/٣١ 

�لخالء �لفعلي
ثالثا : �لز�م �ملدعي عليها بامل�سروفات.  

وحيث �ن �لقانون قد �لزم باعالن �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من �لطعن لذلك نعلنكم 
باحلكم متهيد� لي�سبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم/بالن�سر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدع�ى  رقم 2017/02685  ايجارات   

�ملحكوم له طالب �لعالن / مدينة دبي �ملالحية - �ض ذ م م 
�لعنو�ن : مدينة دبي �ملالحية - �لق�سم )�أ( ميناء ر��سد رقم مكاين - ٢٥٣٢79٥٠77   

�ملحكوم عليه �ملطلوب �عالنه /  خمترب �لإمار�ت �ل�سناعي - �ض ذ م م 
B �لعنو�ن : بناية �لكفاف �لكر�مة و�ملقامة على قطعة �لر���ض رقم ٣١8/٤٥٦ رقم مكاين - 

بي - بردبي - �لكر�مة - �سقة رقم ٢٠٤ 
منطوق �حلكم �ل�سادر بجل�سة ٤/٢٥/٢٠١7  

حكمت �للجنة مبثابة �حل�سوري : 
باخالء �ملدعي عليه من �لعني مو�سوع �لتد�عي و�ملبينه بال�سحيفة وت�سليمها للمدعي خالية 
�مل�ستحقة عن �لفرتة من  ي��وؤدي للمدعي قيمة �لج��رة  �ن  �ملدعي عليه  �ل�سو�غل وبالز�م  من 
�ل�سنوية مبلغ وقدره ٤8٠.٣٠٤ درهم  بو�قع �لجرة  �لفعلي  ٢٠١٦/٥/٢٦ وحتى متام �لخالء 

و�لزمته بالر�سوم و�مل�ساريف.  
لذلك  �لطعن  ليمكنه من  عليه  للمحكوم  �لغيابي  باعالن �حلكم  �ل��زم  قد  �لقانون  �ن  وحيث 

نعلنكم باحلكم متهيد� لي�سبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2649    
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�ملال و�لأعمال
وزير الطاقة وم�شوؤول اأملاين يبحثان تعزيز العلقات القت�شادية والتجارية بني البلدين

معار�ض ترويجية يف دبي واأبوظبي والكويت والدوحة

�شيمن�س تطلق حملة ترويجية للتحّول الرقمي يف خمتلف اأنحاء ال�شرق الأو�شط

الإمارات ت�شارك يف اجتماع هيئة الحتاد اجلمركي اخلليجي بالريا�س

مليار درهم �شايف ال�شتثمار الأجنبي يف" اأبوظبي للأوراق املالية" خلل الربع الأول من 2017

•• اأبوظبي-وام:

�ملزروعي  ف��ار���ض  ف��رج  حممد  ب��ن  �سهيل  معايل  بحث 
وز�رة  وكيل  ما�سنيغ  ماثيا�ض  و���س��ع��ادة  �لطاقة  وزي��ر 
�سبل  �م�ض   .. �لأمل��اين  و�لطاقة  �لقت�سادية  �ل�سوؤون 
تعزيز �لعالقات �لقت�سادية و�لتجارية �مل�سرتكة بني 
و�لفر�ض  �لحتادية  �أملانيا  وجمهورية  �لإم��ار�ت  دولة 
�مل��ت��اح��ة ل���دى �جل��ان��ب��ني و����س��ت��ك�����س��اف جم���الت �أو�سع 
�لتقليدية  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع��ات  يف  ل��ل��ت��ع��اون وحت���دي���د� 

و�ملتجددة و�خلدمات �للوج�ستية و�لتجارية. 
جاء �لجتماع - �لذي نظمته وز�رة �خلارجية و�لتعاون 
�مل�ستقبل  لطاقة  �أبوظبي  �سركة  مع  بالتعاون  �لدويل 
�لأملانية  �مل�ست�سارة  زي���ارة  هام�ض  على   - "م�سدر" 

�أجنيال مريكل للدولة.
و���س��م �لج��ت��م��اع - �ل����ذي ع��ق��د يف م��دي��ن��ة م�����س��در يف 
وم�سوؤويل  �لأع��م��ال  رج��ال  كبار  من  نخبة   - �أبوظبي 
�أملانيا  �ل���دول���ة وج��م��ه��وري��ة  �لق��ت�����س��ادي يف  �ل��ق��ط��اع 

�لحتادية.
علي  معايل   .. �لدولة  جانب  من  �لجتماع  يف  �سارك 
�لقت�سادية يف  �لتنمية  د�ئرة  رئي�ض  �ملن�سوري  ماجد 

رئي�ض  �مل��ب��ارك  عبد�لرحمن  ريا�ض  ومعايل  �أبوظبي 
بن  ع��ب��د�هلل  �ل�سيخ  وم��ع��ايل  �أبوظبي  يف  �ملالية  د�ئ���رة 
حممد �آل حامد رئي�ض هيئة �لطاقة و�سعادة فهد عبيد 
�إد�رة �ل�سوؤون �لقت�سادية و�لتجارية يف  �لتفاق مدير 
�إ���س��اف��ة �إىل عدد  �ل���دويل  وز�رة �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون 
كبري من كبار �مل�سوؤولني وممثلي �ملوؤ�س�سات �حلكومية 

و�لقطاع �خلا�ض يف �لدولة.
كما �سارك يف �لجتماع من �جلانب �لأملاين .. �لدكتور 
�مل�ست�سارية  مكتب  �إد�رة  م��دي��ر  ن��ي��ك��ول��ني  �ن��دري��ا���ض 
�لإحت���ادي���ة �لأمل��ان��ي��ة و���س��اب��ني دوم��ك��ي مم��ث��ل �ل����وز�رة 
نائب  �ندر�ض  وتيلمان  و�لطاقة  لالقت�ساد  �لحتادية 
رئي�ض �لبعثة �لأملانية رئي�ض ق�سم �ل�سوؤون �لقت�سادية 
�إىل عدد  �إ���س��اف��ة  �أب��وظ��ب��ي  �لأمل���ان���ي���ة يف  �ل�����س��ف��ارة  يف 
و�ملوؤ�س�سات  لل�سركات  �لتنفيذيني  �لروؤ�ساء  كبار  من 
نقا�سا مفتوحا  �لجتماع  و�سهد  �لأملانية.  �لقت�سادية 
من  �خلا�ض  و�لقطاع  �حلكومية  �جلهات  ممثلي  بني 
�أبرز �لفر�ض �ملطروحة لال�ستثمار يف  �جلانبني حول 
�لطاقة  و�أب��رزه��ا  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  �ملقبلة  �ملرحلة 
و�خلدمات  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  و�مل��ت��ج��ددة  �لتقليدية 
�لفر�ض  �إىل  �إ�سافة  �للوج�ستية  و�خلدمات  �مل�سرفية 

ملعر�ض  دب���ي  ��ست�سافة  ع��ل��ى  �مل��رتت��ب��ة  �ل���س��ت��ث��م��اري��ة 
�إك�سبو2020 .

و�أكد معايل وزير �لطاقة حر�ض �لإمار�ت على تعزيز 
�أملانيا  �لعالقات �لقت�سادية و�لتجارية مع جمهورية 
رئي�سية يف  م��ر�ك��ز  م��ن  مل��ا ميثله �جلانبان  �لحت��ادي��ة 
وجود  ع��ن  ف�سال  �لدولية  و�لأع��م��ال  �لتجارة  حركة 
�لعديد من �جلو�نب و�ملقومات �مل�سرتكة بينهما و�لتي 
ت�سكل �أ�سا�سا �سلبا لعقد �سر�كات ��ستثمارية و�عدة يف 

خمتلف �لقطاعات و�ملجالت.
و�أو�سح �أن من �أبرز �لقطاعات �لتي حتظى بفر�ض منو 
و�عدة بني �لبلدين قطاع �لطاقة �لتقليدية و�ملتجددة 
و�لبتكار  و�ل�سياحة  و�مل�سرفية  �مل��ال��ي��ة  و�خل��دم��ات 
�لنقل مبا يف  و�لتعليم وقطاع  �للوج�ستية  و�خلدمات 
�لبحري  و�لنقل  �ل��ط��ري�ن  قطاعي  يف  �ل��ت��ع��اون  ذل��ك 
خرب�ت  �جل��ان��ب��ان  فيها  يتملك  و�ل��ت��ي  �مل��و�ن��ئ  و�إد�رة 
و�إمكانيات توؤهلهم لبناء �سر�كات و�عدة تعود باملنفعة 
�لطاقة  وزي��ر  معايل  و�أ�سار  �جلانبني.  على  �مل�سرتكة 
فر�ض  من  �ملزيد  على  حتتوي  �ملقبلة  �ملرحلة  �أن  �إىل 

�لنمو يف �لعالقات �لثنائية �لإمار�تية �لأملانية .
قطاعات  يف  و�ل��ت��ن��وع  �ل��ك��ب��ري  �ل��ع��دد  �أن  �إىل  م�����س��ري� 

�ل�سركات �مل�ساركة يف �جتماع �م�ض يعك�ض مدى �هتمام 
�جلانبني بتنمية وتطوير �لعالقات �لثنائية وتنويعها 
مبا يخدم �لأهد�ف و�مل�سالح �ل�سرت�تيجية للبلدين 

�ل�سديقني.
جدير بالذكر �أن حجم �لتبادل �لتجاري غري �لنفطي 
بني �لإم��ار�ت و�أملانيا قد بلغ حو�يل 8.9 مليار دولر 
حتى نهاية �لربع �لثالث من �لعام 2016 حيث حلت 
دولة  �إىل  �مل�سدرة  �ل��دول  بني  �ل��ر�ب��ع  �ملركز  �أملانيا يف 

�لإمار�ت.
ويرتبط �لبلد�ن �ل�سديقان بعالقات ثنائية متميزة يف 
�لأ�سبوعية  خمتلف �ملجالت حيث بلغ عدد �لرحالت 
رحلة   117 �أملانيا  �ىل  �لإمار�تية  �لوطنية  للناقالت 
�لأمر �لذي يعك�ض مدى تقدم �لعالقات �لقت�سادية 

و�لثقافية و�ل�سياحية �لتي تربط �جلانبني.
�لحتادية  �أمل��ان��ي��ا  وجمهورية  �لإم����ار�ت  دول��ة  وتعترب 
على  �خلارجية  للم�ساعد�ت  �ملانحة  �ل��دول  �أب��رز  من 
�مل�ستوى �لدويل حيث حلت �لإمار�ت يف �ملرتبة �لأوىل 
عامليا على �سعيد �مل�ساعد�ت �لتنموية �لر�سمية ن�سبة 
�ىل دخلها �لقومي خالل �لعام 2016 .. بينما حلت 

�أملانيا يف �ملرتبة �لثالثة لنف�ض �لعام.

•• اأبوظبي-الفجر:

ترويجية  حملة  �سيمن�ض  �سركة  �أط��ل��ق��ت 
�أنحاء �ل�سرق  للتحّول �لرقمي يف خمتلف 
ق����ادة �لقطاعني  �لأو����س���ط، ح��ي��ث ج��م��ع��ت 
�حلكومي و�خلا�ض وقطاع �لتعليم بهدف 
�لتحّول  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ط���ري���ق  خ���ارط���ة  و����س���ع 

�لرقمي. 
ه���ذه  ����س���م���ن  م���ع���ر����س���ني  �أول  و����س���ُي���ق���ام 
�حلملة يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
لل�سناعة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
تكنولوجيز،  و�إندي�ض  و�أتو�ض،  و�لت�سنيع، 
كلٍّ  يف  معار�ض  لتليهما   ، و�سرت�تيجي& 

من �لكويت وقطر وم�سر.
ويف هذ� �ل�ساأن، قال ديتمار �سري�سدورفر، 
�لرئي�ض �لتنفيذي ل�سركة �سيمن�ض �ل�سرق 
�لتحّول  عملية  �إن  و�لإم������ار�ت:  �لأو���س��ط 
�لرقمي تتجاوز �لتكنولوجيا �لتي نعرفها 
�لبتكار  ي�سمل  و��سع  نظام  فهي  باأ�سو�ط، 
و�جلو�نب  �مل����ه����ار�ت  وت��ط��وي��ر  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة و�ل���س��ت��ث��م��ار يف ك���ل من 
نقوم  ون��ح��ن  و�خل��ا���ض.  �ل��ع��ام  �لقطاعني 
�لقطاعات  ب���ني  م�����س��رتك��ة  م��ن�����س��ة  ب��ب��ن��اء 
لأ���س��ح��اب �مل�����س��ل��ح��ة �ل��رئ��ي�����س��ي��ني، بهدف 
�لتحديات  وم���ع���اجل���ة  �ل���ف���ر����ض  حت���دي���د 
يف  طريق  خارطة  وو�سع  �مل��ع��ارف،  وتبادل 
يف  �لرقمي  �لتحّول  لتنفيذ  �ملطاف  نهاية 

�ل�سرق �لأو�سط .
�لرتويجية  �ملعار�ض  ه��ذه  تخترب  و�سوف 
�لرقمي،  �لتحّول  لتقنيات  �لإقليمي  �لأثر 

�لرقمي،  و�مل�سروع  �لأ�سياء،  �إنرتنت  مثل 
�ملُ�ساف،  و�لت�سنيع  �لإل��ك��رتوين،  و�لأم��ن 
�لتنفيذية  �ل�سرت�تيجيات  يف  و�لتحقيق 
عن  مم��ث��ل��ون  �سيناق�ض  ك��م��ا  �ل�����س��ل��ة.  ذ�ت 
�حلكومي  و�ل���ق���ط���اع���ني  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع 
و�خلا�ض مو��سيع تتعلق بالنظام �لرقمي 
�مل���ه���ار�ت و�لبحث  ذل���ك  �لأو�����س����ع، مب���ا يف 

و�لتطوير وبناء �ل�سر�كات و�ل�ستثمار.
�لأول  �ل���رتوي���ج���ي  �مل���ع���ر����ض  و���س��ي�����س��ه��د 
دبي  يعقد يف  و�ل���ذي  �حلملة،  ه��ذه  �سمن 
ب��ت��اري��خ 3 م��اي��و، ت����د�ول ق����ادة م��ن قطاع 
�ملدينة  وتكنولوجيا  و�لتعليم،  �ل��ط��ري�ن، 

�لبيانات،  و�إد�رة  �لتحتية  و�لبنية  �لذكية، 
�لتعاون  جمل�ض  ب��دول  �لرقمي  �مل�سهد  يف 
�أن  �خلليجي، وحتديد طرق معينة ميكن 
قيمة  خاللها  من  �لرقمي  �لتحّول  يخلق 
مميزة على �ل�سعيد �ملحلي. كما �سيحظى 
�مل�ساركون بالفر�سة لإلقاء نظرة عن كثب 
منظور  من  �لرقمي  �لتحّول  تقنيات  على 

جهة تطّبقها بالفعل.
�لتحّول  �سيلعب  ���س��ري���س��دورف��ر:  و�أ���س��اف 
�قت�ساد�ت  ب��ن��اء  يف  ه���ام���اً  دور�ً  �ل��رق��م��ي 
�ملناف�سة  على  وق��ادرة  ومتنوعة  م�ستد�مة 
فهذه  �لأو���س��ط،  �ل�سرق  منطقة  يف  عاملياً 

�لعملية ل تقت�سر على �لأعمال وح�سب، بل 
�إنها تتعلق بتهيئة بيئة يعود فيها �لتحّول 
ول  باأ�سره.  �ملجتمع  على  بالنفع  �لرقمي 
بناء  خ��الل  �إل من  بذلك  نقوم  �أن  ميكننا 
�سر�كات، و�مل�ساركة يف بناء وتبادل �ملعارف 
للع�سر  م��الئ��م��ة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات  ل��و���س��ع 
�لرقمي . وتاأتي هذه �ملعار�ض �ملتنقلة بعد 
و�سرت�تيجي  ل�سيمن�ض  م�����س��رتك  ت��ق��ري��ر 
حول �لتحّول �لرقمي يف �ل�سرق �لأو�سط، 
�ملوؤ�س�سات  %85 من  �أن  �إىل  �أ�سار  و�ل��ذي 
باأن �لتحّول �لرقمي �سريفع كفاءة  تعتقد 
�أعمالها، مقابل %3 من �ملوؤ�س�سات تعترب 

ن��ف�����س��ه��ا يف م��رح��ل��ة م��ت��ق��دم��ة م���ن عملية 
�لتحّول �لرقمي.

�لتحّول  ت��ق��ن��ي��ات  �سيمن�ض  وت��ط��ب��ق  ه���ذ� 
�لرئي�سية  �ل��ق��ط��اع��ات  جميع  يف  �ل��رق��م��ي 
و�لنقل،  �ل��ط��اق��ة  ذل���ك  ل��ل�����س��رك��ة، مب���ا يف 
لزيادة  وذلك  و�ل�سناعة،  �لذكية،  و�ملباين 
و�جلودة.  و�ملوثوقية  و�لإنتاجية  �لكفاءة 
وتلتزم �سيمن�ض يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط 
ب��ا���س��ت��خ��د�م �ل��ت��ح��ّول �ل��رق��م��ي ل��دع��م بناء 
�ق��ت�����س��اد�ت ق��وي��ة وم��ت��ن��وع��ة وق�����ادرة على 
هذ�  يف  �سيمن�ض  وتتعاون  عاملياً.  �ملناف�سة 
�إقليمية خللق قيمة  �ل�سياق مع موؤ�س�سات 
هي  �سيمن�ض  �أن  بالذكر  وج��دي��ر  حملية. 
و�لعمليات  �لتحتية  للبنية  مميز  �سريك 
دب���ي،   2020 �إك�����س��ب��و  مل��ع��ر���ض  �ل���ذك���ي���ة 
وهو  مايند�سفري،  نظام  بتنفيذ  و�ستقوم 
�لأ�سياء،  لإن��رتن��ت  م��ف��ت��وح  ت�سغيل  ن��ظ��ام 
موقع  يف  و�ل��ب��ن��اء  �لطاقة  �إد�رة  لتح�سني 
من  �لرقمية  �لتقنيات  وتتحكم  �ملعر�ض. 
�مل���ع���امل �لأك�����ر �سهرة  ب��ب��ع�����ض  ���س��ي��م��ن�����ض 
يف �مل��ن��ط��ق��ة، مب��ا يف ذل���ك دب���ي �أوب�����ر�، �أول 
مبنى يف �لعامل يتم بناوؤه بتقنية �لطباعة 
ثالثية �لأبعاد يف دبي، وجامع �ل�سيخ ز�يد 

�لكبري يف �أبوظبي. 
�أعلنت  �ل���ع���ام،  ه����ذ�  م���ن  ���س��اب��ق  وق����ت  ويف 
و�لحت���اد  للت�سنيع،  و���س��رت�ت��ا  �سيمن�ض، 
�إجن������از م�������س���روع جتريبي  ل���ل���ط���ري�ن ع���ن 
بتقنية  ل��ل��ط��ائ��ر�ت  غ��ي��ار  قطعة  لت�سنيع 
�لتي  �لأوىل  �لأبعاد، هي  �لطباعة ثالثية 

يتم �إنتاجها يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط.

•• اأبوظبي -وام: 

ناق�ست هيئة �لحتاد �جلمركي �خلليجي 
�لعمل  �أجندة  يف  �أولوية  متثل  بند�   12
�جتماعها  خ����الل  �مل�������س���رتك  �جل���م���رك���ي 
�أم�����ض ق��ب��ل �لأول يف  �ل����ذي ع��ق��د   19 �ل���� 

�لعا�سمة �ل�سعودية �لريا�ض.
تر�أ�ض وفد �لدولة خالل �لجتماع معايل 
رئي�ض  �لكعبي،  �سبيح  ب��ن  علي  �مل��ف��و���ض 
�لوفد  و�سم  للجمارك،  �لحتادية  �لهيئة 
�أحمد عبد�هلل  يف ع�سويته كل من �سعادة 
بن لحج، �ملدير �لتنفيذي لقطاع �ل�سوؤون 
�إد�رة  م��دي��ر  �مل��رم��وم،  وعلياء  �جلمركية، 
وعلي  �جل��م��رك��ي��ة،  و�ل�����س��وؤون  �ل�سيا�سات 
�لظنحاين، مدير �إد�رة �ل�سوؤون �لقانونية 
ب���ال���ه���ي���ئ���ة، و�����س����ع����ادة حم���م���د م����ري عبد 
�لرحمن، مدير عام جمارك �ل�سارقة، وكل 
�إد�رة  من جنيب مال �هلل �لعو�سي، مدير 
�لوكالت �لتجارية، وعلي فائل مدير �إد�رة 
�ملن�ساأ بوز�رة �لقت�ساد، و�سلمان �أفالطون 

�لباحث �لقت�سادي بوز�رة �ملالية.
طرحت  �لتي  �ملو�سوعات  قائمة  و�سمت 
�ل�ساحنات  �نتقال  �لأع��م��ال،  ج���دول  على 
بني �لدول �لأع�ساء، وتقرير فريق �لعمل 
�مل�سكل بهذ� �خل�سو�ض، ف�سال عن تقرير 
�لأم���ان���ة �ل��ع��ام��ة ب�����س��اأن �ل��ت��ح��وي��ل �لآيل 
ل��ل��ر���س��وم �جل��م��رك��ي��ة، وحما�سر  �مل��ب��ا���س��ر 
لت�سنيف  �ملن�سق  �لنظام  جلنة  �جتماعات 
وت��ب��وي��ب �ل�����س��ل��ع ب����دول �مل��ج��ل�����ض، وجلنة 

�لإجر�ء�ت �جلمركية و�حلا�سب �لآيل.
وناق�ض �ملجل�ض تفعيل دور منافذ �لدخول 
�لزيارتني  ونتائج  �ملجل�ض،  ب��دول  �لأوىل 

�لفنية  �ل��زي��ار�ت  لفريق  و�لثانية  �لأوىل 
�ملوؤهلة،  �جل��م��رك��ي��ة  للمنافذ  �خلليجية 
�ملخت�سني  ف��ري��ق  زي�����ارة  ن��ت��ائ��ج  وك���ذل���ك 
�لأع�ساء  ب��ال��دول  �جل��م��ارك  �إد�ر�ت  م��ن 
�أ�سلوب  على  ل��الط��الع  تركيا  جلمهورية 
�لتعامل مع �حلالت �جلمركية ذ�ت �ل�سلة 
�لأمانة  وم���ذك���رة  �حل���دي���دي���ة،  ب��ال�����س��ك��ك 
�لكهربائية  �لت�سخني  �أجهزة  �لعامة حول 

لل�سجائر �أو �سو�ئل �لنيكوتني.
در��سة  م�ستجد�ت  �آخ��ر  �لجتماع  وتناول 
معاملة  ودر����س��ة  �مل��ح��ل��ي،  �ل��وك��ي��ل  حماية 
�لتجمعات  يف  �مل��ق��ام��ة  �مل�����س��ان��ع  م��ن��ت��ج��ات 
با�ستثمار�ت  �ملجل�ض  دول  يف  �لقت�سادية 
لرفع  ت��دري��ب��ي��ة  ور����ض  وتنظيم  خليجية، 

م�ستوى �أد�ء �ملخل�سني �جلمركيني، و�آلية 
�مل��ل��ح��ق �خلا�ض  م���ن   20 �مل�����ادة  ت��ط��ب��ي��ق 
�حلرة  �ل��ت��ج��ارة  لتفاقية  �ملن�ساأ  ب��ق��و�ع��د 
�حلرة  �لتجارة  ور�بطة  �ملجل�ض  دول  بني 

�لأوربية "�فتا".
بتعديل  �ق��رت�ح  �إىل  �لجتماع  تطرق  كما 
�لقانون  م����ن   "  165" �مل�������ادة  ت���ع���دي���ل 
و�إتالف  �ملجل�ض،  ل��دول  �ملوحد  �جلمركي 
يطلب  �ل��ت��ي  �خلليجية  �مل��رك��ب��ات  ل��وح��ات 
م��ال��ك��ه��ا ت��ع��دي��ل م��ق�����س��ده��ا �ل��ن��ه��ائ��ي �إىل 
�خلارج عرب �إحدى دول �ملجل�ض، وت�سنيف 
�ل��ط��ائ��ر�ت ب���دون ط��ي��ار و����س��ت��ح��د�ث بند 
�ل��ت��ع��رف��ة �جلمركية  ل��ه��ا يف ك��ت��اب  ف��رع��ي 

�ملوحدة لدول �ملجل�ض.

�ل��ه��ي��ئ��ة ع��ق��د �ج��ت��م��اع��ه��ا �لقادم  وق�����ررت 
خالل �سهر �سبتمرب �ملقبل.

�لكعبي،  ع���ل���ي  �مل���ف���و����ض  م����ع����ايل  وق�������ال 
�إن  ل��ل��ج��م��ارك،  �لحت���ادي���ة  �لهيئة  رئ��ي�����ض 
�لج��ت��م��اع��ات �مل��ت��و����س��ل��ة ل��ه��ي��ئ��ة �لحت���اد 
تعزيز  �إىل  ت��ه��دف  �خل��ل��ي��ج��ي  �جل��م��رك��ي 
�لتعاون  جمل�ض  دول  يف  �مل�سرتك  �لعمل 
ملتطلبات  �ل��ك��ام��ل  �لتطبيق  �إىل  و���س��ول 
�إىل  م�سري�  �خلليجي،  �جلمركي  �لحت��اد 
�أن �لجتماعات ت�ساهم يف تقريب وجهات 
ع��م��ل م�سرتكة  �آل���ي���ات  و�ع���ت���م���اد  �ل��ن��ظ��ر 
ملو�جهة �لتحديات �لتي تطر�أ على �ل�ساحة 

�جلمركية يف دول �خلليج �لعربية.
و�أو�سح معاليه �أن �لدول �لأع�ساء يف هيئة 

�أك��دو� خالل �لجتماع  �لحت��اد �جلمركي 
على �أهمية تعزيز �لتعاون و�سرعة تطبيق 
و�إجن���از �ل��ق��ر�ر�ت و�مل��ب��ادر�ت �لتي تطرح 
خالل �لجتماعات لتحقيق �آمال وخطط 
�مل���و�ط���ن���ني يف دول  �ل����ق����ادة وط���م���وح���ات 

�ملجل�ض.
هيئة  �أن  �إىل  �لكعبي  علي  م��ع��ايل  و�أ���س��ار 
�أو�ست فريق  �لحتاد �جلمركي �خلليجي 
بزيارة  �ل�����س��اح��ن��ات  ت��ت��ب��ع  م�����س��روع  ع��م��ل 
�مل��ن��اف��ذ �جل��م��رك��ي��ة �ل��ب��ي��ن��ي��ة �ل��ت��ي ت�سهد 
�لربنامج  وفق  �ل�ساحنات،  تنقل  كثافة يف 
�لفريق  ي��ق��وم  �أن  ع��ل��ى  �مل��ع��ت��م��د،  �ل��زم��ن��ي 
فهد  �مللك  جل�سر  �مليد�نية  �لزيارة  خالل 
�لبحرين  مملكة  جت��ري��ة  على  ب��الط��الع 
�إمكانية  يف  للنظر  �ل�ساحنات  تفويج  يف 

�ل�ستفادة منها.
تتبع  ع��م��ل  ف��ري��ق  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  ول��ف��ت 
�ل�����س��اح��ن��ات �أو�����س����ى، يف ت���ق���ري���ره �ل���ذي 
�ملنافذ  تعمل  باأن  �لجتماع،  عر�ض خالل 
على  �ملجل�ض  دول  بني  �لبينية  �جلمركية 
�لأ�سبوع  �أي�����ام  ط�����و�ل  ���س��اع��ة   24 م�����د�ر 
�لإج�����ر�ء�ت  ك��اف��ة  لإن��ه��اء  �أوىل،  كمرحلة 
بني  �ملنتقلة  �لب�سائع  لف�سح  و�ملتطلبات 
�لك�سف  �أج���ه���زة  وت���وف���ري  �مل��ج��ل�����ض،  دول 
�لعمل  ح��اج��ة  م��ع  يتنا�سب  ب��الأ���س��ع��ة مب��ا 
عمليات  حتتاجه  �ل��ذي  �ل��وق��ت  لخت�سار 
�لتو��سل  وت��ك��ث��ي��ف  �ل�����س��اح��ن��ات،  تفتي�ض 
�لأع�ساء  �ل�����دول  ب���ني  �مل��ب��ا���س��ر  �ل��ث��ن��ائ��ي 
�ملتقابلة  �جل��م��رك��ي��ة  �مل���ن���اف���ذ  مل�������س���وؤويل 
بني  و�ل�ساحنات  �لب�سائع  حركة  لت�سهيل 
�ل���دول �لأع�����س��اء ومعاجلة م��ا ي��ط��ر�أ من 

�سعوبات �أول باأول.

•• اأبوظبي -وام:

بلغ �سايف �ل�ستثمار �لأجنبي يف �سوق �أبوظبي لالأور�ق 
�ملالية نحو 1 مليار درهم خالل �لربع �لول من �لعام 
�لربع  خ��الل  دره��م  1.7مليار  مع  مقارنة   2017
�لأول من 2016، حيث ��سرتى �مل�ستثمرون �لأجانب، 
حو�يل 3.9 مليار �سهم بقيمة تقدر بحو�يل8 مليار�ت 
درهم يف حني باعو� 3.8 مليار �سهم بقيمة تقدر بنحو 
7 مليار�ت درهم.  وقد �سجل �ل�ستثمار �ملوؤ�س�سي �سايف 
تد�ولت بقيمة 100 مليون درهم خالل �لربع �لأول 
�ملوؤ�س�ساتيون،  �مل�ستثمرون  ��سرتى  حيث   2017 من 
خالل �لربع �لأول من �جلاري2.4 مليار �سهم بقيمة 

بقيمة  �سهم  2.8 مليار  باعو�  فيما  درهم  7 مليار�ت 
درهم. مليار   6.9

وك���ان �مل��وؤ���س��ر �ل��ع��ام ل�����س��وق �ب��وظ��ب��ي ل�����الأور�ق �ملالية 
�غلق مع نهاية �لربع �لأول من 2017 عند م�ستوى 
قدره  و   %  2.3 ن�سبته  بانخفا�ض  نقطة   4443

.2016 �لعام  نهاية  مع  مقارنة  نقطة   103
يف  �رتفاعاً  �أبوظبي  �سوق  يف  �ل��ت��د�ولت  قيم  و�سجلت 
نحو  لتبلغ   7.7% بن�سبة  من2017  �لأول  �ل��رب��ع 
17.3ملياردرهم مقارنة بنحو 16.1مليار درهم يف 

�لربع �لأول من2016 .
�نخفا�ساً  �أب��وظ��ب��ي  ���س��وق  يف  �ل��ت��د�ول  �أح��ج��ام  وبلغت 
10.7مليار  نحو  لتبلغ  من2017  �لأول  �ل��رب��ع  يف 

�سهم مقارنة بنحو 10.9 مليار �سهم يف �لربع �لأول 
من2016.

�ملدرجة يف �سوق  �ل�سوقية لل�سركات  �لقيمة  وجتاوزت 
�لربع  دره��م يف  مليار   459 �ملالية  ل���الأور�ق  �أبوظبي 
�ملحلية  �ل�����س��رك��ات  ح�����س��ة  من2017وبلغت  �لأول 
حو�يل  �ل�سوقية  �لقيمة  ه��ذه  من  �ل�سوق  يف  �مل��درج��ة 
عام  من  �لأول  �لربع  مع  مقارنة  درهم  مليار   429
حو�يل  خالله  �ل�سوقية  �لقيمة  بلغت  �لذى   2016
458 مليار درهم فيما بلغت ح�سة �ل�سركات �ملحلية 
درهم.  مليار   431 ح��و�يل  �لقيمة  ه��ذه  �ملدرجة من 
وب��ل��غ ع���دد �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف ���س��وق �أب��وظ��ب��ي ل����الأور�ق 
 960 نحو  �لأول من2017  �لربع  نهاية  مع  �ملالية 

من2017  �لأول  �ل��رب��ع  �سهد  وق���د  م�ستثمر.  �أل���ف 
1095يف  مع  باملقارنة  م�ستثمر  رقم  �إ�سد�ر1230 

�لربع �لأول من 2016.
�لربع  خالل  �ل�سادرة  �مل�ستثمرين  �أرق��ام  توزعت  وقد 
و  ل��الأف��ر�د  منها   1098 �ل��ت��ايل:  �لنحو  على  �لأول 

للموؤ�س�سات.   132
�مل�ستثمرين بح�سب  �أرقام  �إ�سد�ر  بالن�سبة لتوزيع  �أما 
�جلن�سية، فقد بلغ عدد �مل�ستثمرين �لمار�تيني 539 
66وبلغت  �خلليجيني  �مل�ستثمرين  �أرق��ام  بلغت  فيما 
299بينما  �لعربية  �مل�ستثمرين من �جلن�سيات  �أرقام 
�أ�سدرت �لأرقام �ملتبقية وعددها 326 رقما جلن�سيات 

�خرى .

ال�شباب  متكني  للتنمية" يبحث  "الإ�شلمي 
اقت�شاديا خلل اجتماعه ال�شنوي 

•• جدة-وام:

يعقد �لبنك �لإ�سالمي للتنمية �لجتماع �ل�سنوي �ل� 42 ملجل�ض حمافظي 
خالل  ج��دة  مدينة  يف  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  ت�ست�سيفه  �ل��ذي  �لبنك 
�لفرتة من 14 �إىل 18 مايو �جلاري بح�سور ما يربو عن �لفي م�سارك 

من �لدول �لع�ساء.
و�أو�سح �ملتحدث �لر�سمي ملجموعة �لبنك �لإ�سالمي للتنمية �لدكتور عبد 
"�لتمكني  �سعار  حتت  ينعقد  �ل��ذي  �لعام  ه��ذ�  �جتماع  �أن  �ل��و�ع��ر  �حلكيم 
�لدول  مُتّكن  �لتي  و�لآليات  �ملنهجيات  �سي�ستعر�ض  لل�سباب"  �لقت�سادي 
�لأع�ساء من حتقيق �لتكامل بني �ملخرجات �لتعليمية و�سوق �لعمل و�سد 
�لدول  يف  لل�سباب  �لقت�سادي  �لتمكني  تعزيز  يبحث  كما  بينهما  �لفجوة 
ل�سمان  �ملهار�ت  وتطوير  �لتعليم  بني  للربط  �لأولوية  و�إعطاء  �لأع�ساء 
مالءمة مهار�ت خريجي �جلامعات مع �حتياجات ومتطلبات �سوق �لعمل 

يف تلك �لدول.
و�أفاد باأن برنامج �لجتماعات ي�ستمل على عقد قمة لل�سباب يومي 15 و16 
مايو ي�سارك فيها كبار �مل�سوؤولني و�ل�سخ�سيات �ل�سبابية �لنافذة ف�سال عن 
جمموعات �سبابية خمتلفة �لتخ�س�سات من �لدول �لأع�ساء �ل� 57 لر�سم 

م�ستقبل �ل�سباب و�إ�سر�كه يف �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية.
و�ع���ت���رب �ل���و�ع���ر �لج���ت���م���اع ف��ر���س��ة ل���ل���دول �لأع�������س���اء ل��ع��ر���ض جتاربها 
�لقت�سادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف  وم���ب���ادر�ت���ه���ا  ومم��ار���س��ات��ه��ا 
و�لجتماعية مع بع�سها �لبع�ض كما �أنه يوفر �إطار� مالئما للرتكيز على 
تعزيز �ل�سر�كة مع �لقطاع �خلا�ض لتمكني �ل�سباب م�سري� �إىل �أنه عالوة 
على هذ� �لجتماع �ل�سبابي �ملهم �ستكون هنالك من�سة للم�ساركني ملناق�سة 
�ملهار�ت، و�لو�سول  �لتعليم وتطوير  �ملتاحة يف قطاع  �لتحديات و�لفر�ض 
�إىل �أف�سل �ل�سرت�تيجيات و�ل�سيا�سات �لتي ت�سمن ت�سليح �ل�سباب بالعلم 

و�ملعرفة ليو�كبو� حتديات �سوق �لعمل يف �لقرن �حلادي و�لع�سرين.
�لجتماع  خ��الل  �ست�سرك  للتنمية  �لإ���س��الم��ي  �لبنك  جمموعة  �إن  وق��ال 
�ملختلفة  �لعمل و�لفعاليات  �لأع�ساء يف ور�ض  �لدول  �ل�سباب من  �ل�سنوي 
�حلكومي  �لقطاعني  م��ن  م�ستوى  �أع��ل��ى  على  خ���رب�ء  فيها  ي�سارك  �ل��ت��ي 
�أن من  �إىل  و�خلا�ض، و�ملوؤ�س�سات �لأكادميية وهيئات �ملجتمع �ملدين لفتا 
بني �لق�سايا �لعديدة �لتي �سيتم تد�ولها خالل فعاليات �لجتماع �ل�سنوي 
�ل�سباب،  و�سحة  �ملجتمع،  خلدمة  �لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  ت�سخري 

و�لريادة يف �لقطاع �لزر�عي و�لتمويل �لإ�سالمي.

م�شرف اأبوظبي الإ�شلمي يطلق �شهادات ا�شتثمار حممية راأ�س 
املال لل�شتثمار يف �شركات الرعاية ال�شحية والأدوية العاملية

•• اأبوظبي-الفجر:

�لإ�سالمية  �ملالية  �خلدمات  جمموعة  �لإ�سالمي،  �أبوظبي  م�سرف  �أطلق 
�ل�سركات  كربى  من  عدد  �أ�سهم  حمفظة  يف  لال�ستثمار  �سهاد�ت  �ل��ر�ئ��دة، 
بهدف  �لأدوي���ة،  و�سناعة  �ل�سحية  �لرعاية  قطاع  �سمن  �لعاملة  �لعاملية 
متكني �لعمالء من �ل�ستفادة من �آفاق �لنمو �لقوية �لتي يتمتع بها قطاع 
�لرعاية �ل�سحية. وتوفر هذه �ل�سهاد�ت �ملتو�فقة مع �ل�سريعة �لإ�سالمية 
و�لتي تبلغ فرتة ��ستحقاقها 12 �سهر�ً، حماية لر�أ�ض �ملال بن�سبة 100% 
عند �ل�ستحقاق بهدف �حلد من �ملخاطر �ل�ستثمارية باأكرب درجة ممكنة. 
 ،2017 25 مايو  وقد مت فتح باب �لكتتاب يف �ل�سهاد�ت �جلديدة حتى 
دولر  �أل���ف   30 ��ستثماره   ميكن  �ل���ذي  للمبلغ  �لأدن���ى  �حل��د  يبلغ  حيث 

�أمريكي.
وتتيح هذه �ل�سهاد�ت للم�ستثمرين فر�سة �ل�ستثمار �سمن حمفظة �أ�سهم 
�سركات ر�ئدة عاملياً يف �سناعة �لأدوية مثل �سركة �سيلجني، مريك �آند كو، 
�ل�سهاد�ت  ��ستحقاق  باأن موعد  علماً  وفايزر،  نوردي�سك،  نوفو  نوفارتي�ض، 

هو 4 �أبريل 2018 وقد ي�سل عائدها �إىل 10.25%. 
و�إد�رة  لاللتز�مات  �لعاملي  �لرئي�ض  لقمان،  ظافر  ق��ال  �ملنا�سبة،  ه��ذه  ويف 
�أجرتها  لدر��سة حديثة  وفقاً  �لإ�سالمي:  �أبوظبي  �ل��رو�ت لدى م�سرف 
�لعاملي على قطاع  �لإنفاق  �أن ي�سل حجم  �ملتوقع  فاإنه من  �سركة ديلويت 

�لرعاية �ل�سحية �إىل 8.7 تريليون دولر بحلول �لعام 2020. 
�ل�سركات  ك���ربى  يف  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  لعمالئنا  �ل��ف��ر���س��ة  �مل��ن��ت��ج  ه���ذ�  وي���وّف���ر 
قوية.  منو  ب��اآف��اق  يتمتع  �ل��ذي  �لأدوي���ة  �سناعة  قطاع  يف  �لعاملة  �لعاملية 
�لتي  �ملنتجات  على  �لطلب  يف  زي���ادة  �ملا�سيني  �ل��ع��ام��ني  خ��الل  و�سهدنا 
�لإ�سالمي  �أبوظبي  �ملال مثل منتجات م�سرف  لر�أ�ض  كاملة  توفر حماية 
�ملتو�فقة مع �ل�سريعة �لإ�سالمية. ويعد هذ� �ملنتج جزء�ً من ��سرت�تيجية 
لتلبية  خ�سي�ساً  م�سممة  �ل��رو�ت  �إد�رة  بحلول  عمالئه  لتزويد  �مل�سرف 
�حتياجاتهم ومتكينهم من تنويع حمفظة ��ستثمار�تهم . ويو��سل م�سرف 
�أبوظبي �لإ�سالمي تزويد عمالئه باأف�سل �حللول �ل�ستثمارية ومنتجات 
�إد�رة �لرو�ت �مل�سممة خ�سي�ساً لتلبية متطلباتهم �ملالية وذلك من خالل 

�لتخطيط �ملايل وتخ�سي�ض �لأ�سول وفق منهجيات فعالة ومدرو�سة. 

تعاونية الحتاد تعتمد " خط 
دبي "مبرا�شلتها 

•• دبي-وام:

خط   " دب��ي  يف  �ل�ستهالكية  �لتعاونيات  �أك���رب  �لحت���اد  تعاونية  �عتمدت 
�سمو  �أط��ل��ق��ه  �ل���ذي  و�ل��د�خ��ل��ي��ة  �لر�سمية �خل��ارج��ي��ة  �مل��ر����س��الت  دبي" يف 
�ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ض �ملجل�ض 
ِقبل مدينة  يتّم تطويره من  �لعامل  ك��اأول خط يف  دب��ي  �لتنفيذّي لإم��ارة 

ويحمل ��سمها بالتعاون مع �سركة مايكرو�سوفت �لعاملية .
ي��اأت��ي ذل��ك يف �إط���ار ح��ر���ض تعاونية �لحت���اد على دع��م م��ب��ادر�ت �لإم���ارة 
�مل�ستوى  �لإم��ار�ت على  �خلالقة و�لتي ت�سهم يف تعزيز مكانة دبي ودول��ة 
تعاونية  �لعمليات يف  ث��اين مدير قطاع  ب��ن  ح��ارب حممد  وق��ال  �ل��ع��امل��ي. 
�لحتاد " �ن تعاونية �لحتاد تعد �أوىل �ملوؤ�س�سات �خلا�سة يف �لدولة �لتي 

وجهت باعتماد " خط دبي" للمر��سالت �لر�سمية .
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�ملال و�لأعمال

عبداهلل �سلطان العوي�ض ي�ستقبل رئي�سة الربملان الأوغندي

غرفة ال�شارقة ت�شعى لفتح اأ�شواق جديدة اأمام امل�شتثمرين الإماراتيني يف جمهورية اأوغندا

املبتكر"  "القت�شاد  نحو  النتقال  معامل  2017" ير�شم  ال�شارقة  "يوروموين 

•• ال�شارقة-الفجر:

غرفة  رئي�ض  �لعوي�ض  �سلطان  ع��ب��د�هلل  �سعادة  �أك��د 
�لعالقات  ع��م��ق  ع��ل��ى  �ل�������س���ارق���ة  و���س��ن��اع��ة  جت�����ارة 
�لق��ت�����س��ادي��ة �ل��ت��ي ت��رب��ط دول���ة �لإم�����ار�ت �لعربية 
�ملتحدة عموما و�إمارة �ل�سارقة على وجه �خل�سو�ض 
مع جمهورية �أوغند� م�سري� �إىل حر�ض �لغرفة على 
بناء عالقات تعاون جتاري و��ستثماري مع �لفعاليات 
�لق��ت�����س��ادي��ة يف �أوغ���ن���د� ���س��م��ن ج��ه��ود �لإم������ارة يف 
تطوير عالقاتها مع هذه �لدولة يف كافة �لقطاعات، 
�أمام  جديدة  ��ستثمارية  �آفاق  لفتح  �مل�ستمر  و�سعيها 
�ستى  يف  �لإم��ار�ت��ي��ني  و�مل�ستثمرين  �لأع��م��ال  ق��ط��اع 
�أرجاء �لعامل، تعزيز� لالقت�ساد �ملحلي، و�سعيا منها 

لتحقيق �لرخاء و�لزدهار للمجتمع و�لدولة.
�لأثنني  �ل��ي��وم  ���س��ع��ادت��ه،  ��ستقبال  ذل��ك خ��الل  ج��اء 

جمهورية  يف  �ل��ربمل��ان  رئي�سة  ك��اد�ج��ا  ريبيكا  ملعايل 
�أوغ���ن���د� ورئ��ي�����س��ة �مل��ج��م��وع��ة �لأف��ري��ق��ي��ة يف �لحتاد 
�لربملاين �لدويل يف مقر �لغرفة بال�سارقة بح�سور 
�سعادة جا�سم عبد �هلل �لنقبي ع�سو  �ملجل�ض �لوطني، 
�لغرفة  �لهاجري مدير عام  بن بطي  و�سعادة خالد 

وعدد من �مل�سوؤولني. 
وبحث �لطرفان �سبل تعزيز �لتعاون بينهما يف كافة 
ملا فيه  �لقطاعات �لقت�سادية و�لتجارية و�لزر�عية 
م�سلحة �لبلدين �ل�سديقني، ودعت رئي�سة �لربملان 
�لإمار�تيني  �لأعمال  ورجال  �مل�ستثمرين  �لأوغندي 
�لقو�نني  لال�ستثمار يف بالدها خ�سو�سا مع حزمة 
و�لت�سريعات �جلديدة �لتي تبناها �لربملان �لأوغندي 
�لبالد، حيث وعدت  �ل�ستثمار يف  ت�سجيع  �أج��ل  من 
لهم،  �مل��م��ك��ن��ة  �ل��ت�����س��ه��ي��الت  ك��اف��ة  ب��ت��ق��دمي  معاليها 
وت��وف��ري ك��ل �أ���س��ك��ال �ل��دع��م �مل��م��ك��ن��ة ل�����س��م��ان جناح 

��ستثمار�تهم يف بالدها. 
دورها  �ستو��سل  �ل�سارقة  غرفة  �أن  �لعوي�ض  و�أك���د 
�لقت�سادية  �لعالقات  وتطوير  بتقوية  �مل�ساهمة  يف 
و�لتي  �لأف��ري��ق��ي��ة عموما  �ل��ق��ارة  م��ع دول  ل��الإم��ارة 
لرجال  ك��ب��رية  وت��ق��دم فر�سا  و�ع���دة  �أ���س��و�ق��ا  متثل 

�لأعمال �لإمار�تيني.
�لفر�ض  �كت�ساف  يف  جهودها  �لغرفة  �ستو��سل  كما 
ورجال  �ملحلي  �خلا�ض  للقطاع  �ملتاحة  �ل�ستثمارية 
�أهمية  مل��ا لذلك م��ن  �أوغ��ن��د�  �لأع��م��ال يف جمهورية 
تنعك�ض  و�ل��ت��ي  و�أع��م��ال��ه��م  باأن�سطتهم  �لنهو�ض  يف 
�إيجابيا على جذب �ملزيد من �ل�ستثمار�ت و�مل�ساريع 
�إم����ارة �ل�����س��ارق��ة ب�سكل خ��ا���ض ودول���ة �لإم����ار�ت  �إىل 

ب�سكل عام.
�ل�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  �أن  بالذكر  وي��ج��در 
جديدة  �أ�سو�ق  لفتح  �ل�سرت�تيجية  خطتها  و�سمن 

�لإمار�تيني  �لع���م���ال  ورج�����ال  �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن  �أم�����ام 
زيار�ت  ع��دة  نظمت  ق��د  كانت  �ملنت�سبني  و�أع�سائها 
وبعثات جتارية خالل �لعامني �ملا�سيني ملنطقة �سرق 
�أفريقيا مبا فيها جمهورية �أوغند� لدر��سة �لأ�سو�ق 
�لزيارة  تعترب هذه  فيها حيث  �ل�ستثمار  وجم��الت 
�أحد ثمار هذه �جلهود �لدوؤوبة �لتي تبذلها �لغرفة 
وحتقيق  �ملحلي  �لقت�ساد  وتعزيز  عمالئها  خلدمة 

�لرخاء و�لزدهار جلميع �سكان �لإمارة.
ويف نهاية �لجتماع مت تنظيم جولة  للوفد �لز�ئر يف 
تعرف  �ملحلية  �ل�سناعية  للمنتجات  �لد�ئم  �ملعر�ض 
�لتي  �ملتميزة  �ل�سناعية  �لنه�سة  على  خاللها  من 
ت�سهدها �لإم��ارة �لتي تقوم بت�سدير عدد كبري من 
منتجاتها �إىل �لأ�سو�ق �لأوغندية حيث تالقي رو�جا 
كبري� بني �ل�سكان نظر� جلودتها ومتيزها و�أ�سعارها 

�ملناف�سة.

•• ال�شارقة -وام:

ك�سفت هيئة �ل�سارقة لال�ستثمار و�لتطوير "�سروق" 
�م�ض عن تفا�سيل جدول �أعمال موؤمتر "يوروموين 
للمرة  ُي��ع��ق��د  2017" �ل���ذي  �ل�����س��ارق��ة  �لإم������ار�ت: 
�لأوىل يف �لدولة وت�ست�سيفه �إمارة �ل�سارقة يومي 8 

و9 مايو �جلاري يف فندق �سري�تون �ل�سارقة.
وي��ق��ام �مل���وؤمت���ر �ل����ذي تنظمه ���س��روق ب��ال��ت��ع��اون مع 
�سمو  م��ن  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة  كونفرن�سز  ي���وروم���ووين 
�لقا�سمي ويل  �سلطان  بن  �سلطان بن حممد  �ل�سيخ 
"�لتمويل  �سعار  حت��ت  �ل�����س��ارق��ة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �لعهد 
ت�سليط  ب��ه��دف  مبتكر"  �قت�ساد  لأج���ل  و�ل�ستثمار 
لل�سيا�سات  �مل���ط���ل���وب���ة  �ل����ت����ط����ور�ت  ع���ل���ى  �ل�������س���وء 
على  للحفاظ  �لقت�سادية  و�ل��ن��م��اذج  و�لت�سريعات 
خمتلف  يف  �لبتكار  دور  وت�سجيع  �ل�ستثمار�ت  منو 
�ل��ق��ط��اع��ات �لق��ت�����س��ادي��ة ومت��ك��ني �مل��وؤ���س�����س��ات �ملالية 
�ل�����س��غ��رية و�مل��ت��و���س��ط��ة م��ن �لتكيف مع  و�ل�����س��رك��ات 
متغري�ت �مل�ستقبل من خالل �عتماد �أحدث �لتقنيات 

و�أكرها �أماناً و��ستقر�ر�ً.
وي�����س��ارك يف �مل��وؤمت��ر ع��دد م��ن �مل�����س��وؤول��ني و�خلرب�ء 
�سلطان  بنت  ب��دور  �ل�سيخة  تتقدمهم  �لقت�ساديني 
�لقا�سمي رئي�ض هيئة �ل�سارقة لال�ستثمار و�لتطوير 
���س��روق و���س��ع��ادة يون�ض ح��اج��ي �خل���وري وك��ي��ل وز�رة 
�ل��زع��اب��ي �لرئي�ض  ���س��ي��ف  �مل��ال��ي��ة و�ل���دك���ت���ور ع��ب��ي�����د 
بالإنابة  و�ل�����س��ل��ع  �مل��ال��ي��ة  �لأور�ق  لهيئة  �لتنفيذي 
�لعربية  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �لعلي  وع��ادل 
ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  حرميل  وخالد  للطري�ن 
�لرئي�ض  �ل��زرع��وين  وع���ادل  "بيئة"  للبيئة  �ل�سارقة 

�لتنفيذي ل�سركة �لزرعوين لال�ستثمار�ت.
�لنقا�سية  �جلل�سات  من  عدد  تنظيم  �ملوؤمتر  وي�سهد 
�لعمل تتناول  �لتفاعلية و�جلل�سات �حلو�رية وور�ض 
�ملبتكر  بالقت�ساد  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت  �مل��و����س��ي��ع  خمتلف 
للحدث  �لأول  �ل���ي���وم  ج��ل�����س��ات  وت��ت��ن��اول  و�آل���ي���ات���ه. 
نحو  للتحول  �لكلي  �لقت�ساد  "�أ�سا�سيات  مو�سوع 
م�ست�سار  بانك�ض  ريت�سارد  ويديرها  مبتكر"  �قت�ساد 
فيها  كونفرن�سز" وي�سارك  "يوروموين  يف  �لتحرير 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �ملحمودي  حممد  ح�سني  من  كل 
يف  �لأمريكية  للجامعة  �لتجارية  �لأع��م��ال  ل�سركة 
ورئي�ض  �إد�ري  م��دي��ر  �هلل  ف�سل  ط���ارق  و  �ل�����س��ارق��ة 
و�لدكتورة  �لأ���س��ول  لإد�رة  ن��وم��ور�  �سركة  تنفيذي 
د�ئرة  يف  رئي�سي  �ق��ت�����س��ادي  ق��ن��دي��ل  �ل�سيد  م��اج��دة 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  مب�سرف  �لق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ب��ح��وث 

�لقت�ساد  م��دي��رة  وع��ل��ي��اء مبي�ض  �مل��رك��زي  �مل��ت��ح��دة 
�جل��ي��ول��وج��ي و�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف �مل��ع��ه��د �ل����دويل 

للدر��سات �ل�سرت�تيجية.
�ملحاور  م��ن  �ل��ع��دي��د  تغطية  �إىل  �جل��ل�����س��ة  وت�����س��ع��ى 
�لعامل  �قت�ساد  يتجه  هل  مثل  �لفرعية  و�لت�ساوؤلت 
�لو�قع  يختلف  وك��ي��ف  �ل��ع��ومل��ة  ع��ن  �ل�ستغناء  نحو 
�ملا�سي وما هي �ملجالت  �جلديد ل�سوق �لطاقة عن 
�لتي �ست�سهد حتوًل بف�سل �عتماد �لتقنيات �جلديدة 
وما هي �أهمية �لجتاهات �لعاملية بالن�سبة لالإمار�ت 
تنا�سب  ل��الإم��ار�ت  �لقت�سادية  �ل�سرت�تيجية  وه��ل 
�حتياجات �مل�ستقبل وما هو مفهوم �لقت�ساد �ملبتكر 
وما �لذي يوؤدي �إىل جناحه وهل ميكن بناء �قت�ساد 

مبتكر يف �لإمار�ت.
"�أ�س�ض  ع��ن��و�ن  �لثانية  �لنقا�سية  �جلل�سة  حتمل  و 
�لقت�ساد �ملبتكر: م�ستقبل �ملناطق �حلرة" حيث يقدم 
دبي  ملركز  �لتنفيذي  �ملدير  فوك�ض  كري�ستا  من  كل 
لل�سلع �ملتعددة وتوم نوويالرت�ض �ملدير �لعام ل�سركة 
يف  ملحة  لت�ساوؤلت  �إجابات  لوجي�ستك�ض  مومينتوم 
هذ� �جلانب �أبرزها هل ل يز�ل �أثر �ملناطق �حلرة يف 
تباطوؤً  ي�سهد  باأهميته يف عامل  �لقت�ساد�ت يحتفظ 
�لإمد�د  �سال�سل  يف  وت��غ��ري�ت  �ل��ت��ج��اري  �لن�ساط  يف 
وما هو �لدور �لذي يجب �أن ت�سهم به �ملناطق �حلرة 
�حل��رة يف  �ملناطق  ح��ال  وم��ا هو  �ملبتكر  �لقت�ساد  يف 
�لإمار�ت مقارنة بنظري�تها �لعاملية وما هي �خلطوة 
يف  �حل���رة  �ملنطقة  ل�سرت�تيجية  بالن�سبة  �ل��ت��ال��ي��ة 

�ل�سارقة على �مل�ستويني �ملحلي و�لإقليمي .
وت�سلط ثالثة �جلل�سات �لنقا�سية يف �ليوم �لأول �ل�سوء 
�ل�سركات  �ملبتكر:  �لقت�ساد  ���س��ري��ان  م��و���س��وع  على 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة يف �لإم��ار�ت ويديرها فيكتوريا 
بيهن مديرة منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا 
يف يوروموين كونفرن�سز يف حني ي�سارك فيها كل من 
�إميان �ملحمود مديرة �لرب�مج مركز �ل�سارقة لريادة 
�لأعمال �سر�ع ووليد حنا �ملوؤ�س�ض و�ل�سريك �لإد�ري 
يف موؤ�س�سة �سركاء �ملبادر�ت يف �ل�سرق �لأو�سط ونور 

�ل�سو� �ملدير �لعام ل�سركة �إنديفور �لإمار�ت.
�لفرعية  �ملو��سيع  م��ن  جمموعة  �جلل�سة  وتناق�ض 
�ل�سغرية  لل�سركات  ميكن  كيف  �أهمها  و�لت�ساوؤلت 
لالقت�ساد  رئ��ي�����س��اً  حم���رك���اً  ت�����س��ب��ح  �أن  و�مل��ت��و���س��ط��ة 
�مل�ستد�م وكيف ميكن تاأ�سي�ض �سركات �إمار�تية مميزة 
�ل�سغرية  �ل�سركات  حتتاجه  �ل��ذي  وم��ا  �مل�ستقبل  يف 
و�مل��ت��و���س��ط��ة ح��ق��اً م���ن ���س��ّن��اع �ل���ق���ر�ر و�مل��م��ول��ني يف 
�لإمار�ت . وهل ي�سكل �لو�سول للمو�رد �ملالية حتدياً 

�لأمر  هذ�  و�لقو�نني  �لت�سريعات  تدعم  وهل  رئي�ساً 
�لإفال�ض  قانون  يعنيه  �ل��ذي  وم��ا  �لكافية  بال�سورة 
�ل�سغرية  لل�سركات  بالن�سبة  �لإم����ار�ت  يف  �جل��دي��د 
�خلطو�ت  هي  وم��ا  لها  �ملمولة  و�جلهات  و�ملتو�سطة 
�لالزمة لت�سجيع �ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة على 

�لتو�جد يف �ل�سارقة.
و خالل �ليوم �لثاين للموؤمتر �سيتم تنظيم جل�ستني 
"م�ستقبل  �ل��ر�ب��ع��ة  ت��ت��ن��اول  ر�ب��ع��ة وخ��ام�����س��ة ح��ي��ث 
�لبتكار  – كيفية جلب  �لدفع  �لبنوك وطرق  قطاع 
للقطاعات �لوطنية �لأ�سا�سية" وي�سارك فيها كل من 
نا�سر �سالح �لرئي�ض �لتنفيذي ل�سركة "مدفوعاتكم" 

وعمر �سدودي �لرئي�ض �لتنفيذي �سركة بيفورت.
ويتوىل كل من �سالح و�سدودي �لرد على �لت�ساوؤلت 
�ل���ت���ي ي��ط��رح��ه��ا م���دي���ر �جل��ل�����س��ة ري��ت�����س��ارد بانك�ض 
كونفرن�سز"  "يورومووين  يف  �ل��ت��ح��ري��ر  م�ست�سار 
�لتغري�ت  ح��ول  �لت�ساوؤلت  من  �سل�سلة  يطرح  حيث 
خف�ض  و  �لإم����ار�ت  يف  �لبنوك  قطاع  ي�سهدها  �لتي 
يف  للبنوك  فر�سة  م��ن  ميثله  وم��ا  �لعاملية  �ل��دي��ون 
�أو �لتعطل: �لتهديد�ت و�لفر�ض  �لإمار�ت و�لتعاون 
و�سانعي  �لتنظيمية  و�لهيئات  �مل�سارف  �أمام  �ملتاحة 
�لدولية:  و�مل���دف���وع���ات  و�ل��ت��ح��وي��الت  �ل�����س��ي��ا���س��ات، 
ف��ر���س��ة ل��دول��ة �لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و�لأم���ن 
�مل�سرعة  �جل��ه��ات  ودور  و�خل�سو�سية  �لإل���ك���رتوين 
�لنقا�سية  �جلل�سات  �آخ��ر  �أم��ا  �ل�سيرب�ين.  �لأم��ن  يف 
 ،  2017 �ل�سارقة  �لإم���ار�ت:  ي��وروم��وين  يف موؤمتر 
فتحمل عنو�ن "�أ�سو�ق ر�أ�ض �ملال – �ملحرك �لرئي�ض 
�أب��و ر�سا  لالبتكار" حيث ي�سارك فيها كل من و�ئ��ل 
�ل�ستثمار�ت  لإد�رة  هالو  �سركة  �لإد�ري يف  �ل�سريك 
وف�����ادي �ل�����س��ي��د �مل���دي���ر وم���دي���ر �مل��ح��اف��ظ يف �سركة 
لز�رد لإد�رة �لأ�سول و�سربل عزي مدير �أول رئي�ض 
ب���ورز - د�و ج��ون��ز لل�سرق  �آن���د  ���س��ت��ان��درد  م��وؤ���س��ر�ت 
�لأو���س��ط و�أف��ري��ق��ي��ا وتركيا ورو���س��ي��ا ور�ب��ط��ة �لدول 
�إىل  بالإ�سافة  غلوبال  ب��ورز  �آن��د  و�ستاندرد  �مل�ستقلة 
لال�ستثمار  �خلليج  �ملوؤ�س�ض  �ل�سريك  جوبتا  بانكاج 

�لإ�سالمي.
وجتيب �جلل�سة �لتي يديرها عدد من كبار �مل�سوؤولني 
يف �سركة "غلوبال كابيتال" عن �أ�سئلة خمتلفة تتعلق 
ر�أ�ض  �أ���س��و�ق  تطوير  هل  �أب��رزه��ا:  �لعام  مبو�سوعها 
مبتكر  �قت�ساد  لتاأ�سي�ض  فعلية  باأهمية  يحظى  �مل��ال 
– هل هي منا�سبة للم�ستقبل  �لت�سريعات و�لأنظمة 
�لالزمة  �لقت�سادية  �لأدو�ت  �لإم���ار�ت  متتلك  هل 
 – �مل�سرعة  �جل��ه��ات  ودور  �مل���ال  �أ���س��و�ق  يف  لالبتكار 

�لوقت  يف  �مل��خ��اط��رة  وت�سجيع  �مل�ستثمرين  ح��م��اي��ة 
ذ�ته.

وينظم �ملوؤمتر جل�سات حو�رية مع عدد من �مل�سوؤولني 
و�خلرب�ء منها �حلو�ر �لذي يجريه ريت�سارد بانك�ض 
مع عادل �لعلي �لرئي�ض �لتنفيذي ملجموعة �لعربية 
للطري�ن و�حلو�ر �مل�سرتك حول دور �لتعليم و�لبحث 
فيه  يو�سح  �لذي  �ملبتكر  لالقت�ساد  كاأ�سا�ض  �لعلمي 
�مل�����س��ت�����س��ار يف �جلامعة  ك���ريف يف  ب���ج���ورن  �ل��دك��ت��ور 
بناء  يف  �لعلمي  �لبحث  دور  �ل�سارقة  يف  �لأم��ريك��ي��ة 

�قت�ساد معريف قائم على �أ�س�ض �لبتكار و�لإبد�ع.
و ق���ال ���س��ع��ادة م�����رو�ن ب���ن ج��ا���س��م �ل�����س��رك��ال �ملدير 
و�لتطوير  لال�ستثمار  �ل�����س��ارق��ة  لهيئة  �لتنفيذي 
�لعاملي  لهذ� �حلدث  �ل�سارقة  ��ست�سافة  تاأتي  �سروق 
�ملهم �لذي ينعقد للمرة �لأوىل يف �لدولة لتوؤكد مرة 
تر�سيخ مكانتنا  وثقة نحو  بعزم  �أننا ما�سون  �أخ��رى 
عليها  نبني  و�ل��ت��ي  �ملنطقة  يف  �لقوية  �لقت�سادية 
م��زي��د�ً م��ن �لإجن����از�ت ك��ل م��رة م�ستلهمني يف ذلك 
�لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب  �ل�سديدة  �ل����روؤى 
�لأعلى  �ملجل�ض  ع�سو  �لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان 
ح��اك��م �ل�����س��ارق��ة. و�أ����س���اف �ل�����س��رك��ال :ل��ق��د �أعددنا 
�ساماًل  بالتعاون مع يوروموين كونفرن�سز برناجماً 
و�أكرها  �ل�ساعة  ق�سايا  �أهم  �إحدى  يعالج  للموؤمتر 
�إحلاحاً يف عامل �قت�ساد �ليوم وهي �لقت�ساد �ملبتكر 
�آفاقاً  ونفتح  �لت�ساوؤلت  �لعديد من  �سنجيب على  �إذ 
�لذي  �ملو�سوع  ه��ذ�  ب�ساأن  و�لنقا�ض  للحو�ر  و��سعة 
يعد �أ�سا�ض �نتقالنا �ل�سليم �إىل م�ستقبل ي�سهد منو�ً 

م�ستد�ماً يلبي معايري �لع�سر �حلديث.
�أن �ملوؤمتر يتيح لنا فر�سة قّيمة للحديث عن  و�أك��د 
�قت�ساد  �إليهما  �للذين و�سل  و�لتطور  �لتقّدم  مدى 
�سبيل  يف  �حلديثة  للتقنيات  تبنيه  وم��دى  �ل�سارقة 
�مل�ستثمرين  على  و�لت�سهيل  �لأع��م��ال  م��ن��اخ  تعزيز 
جلهودنا  مهماً  ح��اف��ز�ً  يعطي  م��ا  �مل��ج��الت  �ستى  يف 
رئي�سة  وجهة  ب�سفتها  ل��الإم��ارة  للرتويج  �مل�ستمرة 

لل�سركات و�ل�ستثمار�ت يف �ملنطقة.
ي�سار �إىل �أن موؤمتر "يوروموين �لإم��ار�ت: �ل�سارقة 
�لهيئات  �أبرز  من  عدد  2017" يجمع ممثلني عن 
�لقت�سادية  بالتنمية  �مل��ع��ن��ي��ة  و�مل��وؤ���س�����س��ات  �مل��ال��ي��ة 
ملناق�سة �ملر�حل �لقادمة من م�سرية �لتنمية يف دولة 
�لإمار�ت عموماً ويف �ل�سارقة خ�سو�ساً يف �إطار �سعيها 
من  �لقت�سادي  �ل�سعيد  على  �ملنطقة  دول  لت�سدر 
خالل �عتمادها �أ�ساليب عمل حديثة تدعم توجهاتها 

�ملتنامية نحو تبني منظومة �لقت�ساد �ملبتكر.

احتاد م�شارف الإمارات يطلق مبادرة لتبادل املعلومات املتعلقة بالتهديدات ال�شيربانية 2017
•• دبي-الفجر:

�أع��ل��ن �حت���اد م�����س��ارف �لإم�����ار�ت، �لهيئة 
�ل��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة �مل��ه��ن��ي��ة ل��ل��م�����س��ارف �ل����� 49 
�لأع�������س���اء �ل��ع��ام��ل��ة يف دول����ة �لإم�������ار�ت، 
ع��ن �إط����الق م���ب���ادرة ج��دي��دة ت��ه��دف �إىل 
بالتهديد�ت  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل 
�ل�����س��ي��رب�ن��ي��ة ب���ني �مل�������س���ارف ل��ل��ح��د من 
�لتي  �لإلكرتونية  و�لتهديد�ت  �ملخاطر 
وتاأتي  وعمالئها.  �مل�سارف  لها  تتعر�ض 
هذه �خلطوة �سمن �إطار �لتز�م ��ستمر�ر 
دعم مكافحة خماطر  �مل�سارف يف  �حت��اد 
لها  تتعر�ض  �ل��ت��ي  �ل�سيرب�نية  �جل��ر�ئ��م 
�سليمة  م�سرفية  بيئة  وخ��ل��ق  �مل�����س��ارف 

و�أكر �أماناً للعمالء.
وج��اء �إط���الق ه��ذه �مل��ب��ادرة بعد �أن و�فق 
�لتنفيذيني  للروؤ�ساء  �ل�ست�ساري  �ملجل�ض 
يف �حتاد �مل�سارف خالل �جتماعه �لخري 
�ملطروح  �مل��ق��رتح  �مل��ا���س��ي على  م��ار���ض  يف 
م��ن ق��ب��ل جل��ن��ة �أم����ن �مل��ع��ل��وم��ات، و�ل���ذي 
�ملعلومات  �إن�ساء من�سة لتبادل  �إىل  يدعو 

حول �لهجمات �ل�سيرب�نية، مما �سي�سمح 
للبنوك �لتعاون لر�سدها و�تخاذ �لتد�بري 
�أمنها  وتعزيز  عمالئها  حلماية  �لالزمة 
تنتج  ق��د  �ل��ت��ي  للتهديد�ت  و�ل���س��ت��ج��اب��ة 

عنها.
�لأع�ساء  ل��ل��م�����س��ارف  �مل��ن�����س��ة  و���س��ت��ت��ي��ح 
�لبيانات  وت��ب��ادل  وحت��ل��ي��ل  ج��م��ع  �سهولة 
�ل�سيرب�نية،  ب���ال���ت���ه���دي���د�ت  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
و�إم��ك��ان��ي��ة �لإب����الغ ع��ن �ل��ت��ه��دي��د�ت دون 
�لك�سف عن هوية �ملبلغ و�إد�رة �آلية ��سد�ر 
�ل��ت��ح��ذي��ر�ت. وم���ن ���س��اأن ذل���ك �أن ميكن 
مل�سهد  �سامل  فهم  �كت�ساب  من  �مل�سارف 
قدرتها  وتعزيز  �ل�سيرب�نية،  �لتهديد�ت 
قبل  �لنا�سئة  للتهديد�ت  �ل�ستجابة  على 

حدوثها.
وتعليقاً على ذلك، قال معايل عبد �لعزيز 
�لإمار�ت:  م�سارف  �حتاد  رئي�ض  �لغرير، 
�لإلكرتونية  �جل��ر�ئ��م  مرتكبو  "يزد�د 
تنظيماً وتطور�ً، ما يجعل �لُنهج �لتقليدية 
للتحديات  بفعالية  للت�سدي  كافية  غري 

و�لتهديد�ت �لر�هنة و�ملحتملة. 

كما �أن تو�سع نطاق �جلر�ئم �لإلكرتونية 
يعني �أي�سا �أن �لتعامل معها ب�سكل منفرد 
ب��ات غ��ري جم���دي، وه��ن��ا جاءت  وم�ستقل 
م���ب���ادرة �حت�����اد �مل�������س���ارف ل��ت��ع��زي��ز �إط����ار 
حلماية  �مل�سارف  بني  و�لتن�سيق  �لتعاون 
من  و�لعمالء  �مل�سريف  �لقطاع  وحت�سني 
وبالتايل  �سيرب�نية حمتملة،  �أي خماطر 

�لإلكرتوين  �مل�سارف  �أم��ن  م�ستوى  رف��ع 
وحماية �أعمالها وبيئاتها �لت�سغيلية.

�أ�ساف معاليه: �إن توفري من�سة من هذ� 
�ملعلومات  وت��ب��ادل  معرفة  يتيح  ل  �ل��ن��وع 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��ه��دي��د�ت �ل�����س��ي��رب�ن��ي��ة بني 
�مل�������س���ارف ف��ح�����س��ب، ب����ل �ل���ت���ع���رف على 
فور  �أمني  تهديد  باأي  �ملعلومات �خلا�سة 
ح�سوله و�سبل �لت�سدي �ليه، مما ي�ساعد 
على �تخاذ �لقر�ر�ت و�لإجر�ء�ت �لفورية 
�لأمنية �لالزمة يف �لوقت �ملنا�سب. وكما 
�مل�������س���ارف م���ن خ����الل عملية  ���س��ت��ت��م��ك��ن 
تعر�ض  تفادي  من  ه��ذه  �ملعلومات  تبادل 
و�تخاذ  حمتملة،  خم��اط��ر  لأي  بياناتها 
ومكافحة  �إد�رة  ح����ول  �أف�����س��ل  ق������ر�ر�ت 
�مل���خ���اط���ر ف�����س��اًل ع���ن �م��ك��ان��ي��ة حتديد 
��سرت�تيجيات  لتعزيز  �ملطلوبة  �لكلفة 
�أمنها �ل�سيرب�ين. ونحن على ثقة �أن هذ� 
�لأط���ر�ف  خمتلف  �أم���ام  �سيتيح  �ل��ت��ع��اون 
�ملزيد  حتقيق  �مل�سريف  �لقطاع  يف  �ملعنية 
�ل�سيرب�ين  �لأم����ن  وت��ع��زي��ز  �مل���رون���ة  م��ن 

وتوفري �حلماية �ملطلقة للعمالء .

�مل�سارف  مت���د  �أن  �مل��ن�����س��ة  ����س���اأن  وم����ن 
ومتطورة  �آم����ن����ة  ب���اأ����س���ال���ي���ب  �لأع���������س����اء 
�ل�سيرب�نية،  �لتهديد�ت  موؤ�سر�ت  لتبادل 
�لقر��سنة  �ملثال  �سبيل  على  ت�سمل  �لتي 
�لكرتونية مفتوحة  �لباحثني عن منافذ 
ب�سكل  ت�ستهدف  �ل��ت��ي  �مل�سح  هجمات  �أو 

مبا�سر هوية �مل�ستخدم.
كما �سيتم تنبيه �مل�سارف عرب �ملن�سة �إىل 
�لتقنيات �خلطرية �لتي ت�سعى �إىل جتاوز 
����س��ت��غ��الل نقاط  �أو  �لأم��ن��ي��ة  �ل�����س��و�ب��ط 
بجميع  وتزويدها  �لأنظمة،  تلك  �سعف 
�لأمنية  ب��ال��ث��غ��ر�ت  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل��ت��ف��ا���س��ي��ل 
�كت�سافها  ���س��ب��ل  ذل���ك  يف  مب���ا  ل��ل��رب�م��ج، 

وحتديد فئتها وتاأثريها �ملحتمل.
تبادل  من�سة  �ستعزز  ذل��ك،  على  وع���الوة 
�ملعلومات من �إدر�ك �مل�سارف حول �أحدث 
قبل  م��ن  �ملعتمدة  و�ل��ت��ط��ور�ت  �لتقنيات 
وبالتايل  �ل�سيرب�نية،  �جلر�ئم  مرتكبي 
ذلك �سيح�سن من قدرتهم على مو�جهة 
�لتهديد�ت �جلديدة و�مل�ستمرة وتطويرها 

ب�سكل �أكر فعالية.

 بنك اأبوظبي الأول يطلق 
هويته املوؤ�ش�شية اجلديدة

•• اأبوظبي-وام:

�أطلق �م�ض بنك �أبوظبي �لأول �أحد �أكرب �ملوؤ�س�سات �ملالية يف �لعامل هويته 
و�لطموحات  �لر��سخة  �جل��ذور  من  ��ستلهمها  و�لتي  �جلديدة  �ملوؤ�س�سية 
�مل�ستقبلية  و�لروؤية  �لوطني  �أبوظبي  وبنك  �لأول  �خلليج  لبنك  �مل�سرتكة 

لدولة �لإمار�ت.
وجت�سد هوية بنك �أبوظبي �لأول �ملوؤ�س�سية �جلديدة �أهد�فه �ل�سرت�تيجية 
وموظفيه  وم�ساهميه  عمالئه  متكني  يف  تتمثل  و�ل��ت��ي  �لأج����ل،  طويلة 
و�ملجتمعات �لتي يعمل �سمنها للنمو معا من خالل توجه جمتمعي متميز 

يتخطى �آفاق �خلدمات �مل�سرفية.
وتعك�ض حملة بنك �أبوظبي �لأول �لتي حتمل عنو�ن "ننمو معا" تطلعاته 
لتحفيز وتوعية و�إلهام كافة �ملتعاملني مع �لبنك، من خالل تقدمي �ملزيد 
من �لأفكار �ملبتكرة و�لو�سائل و�خلرب�ت �لتي ت�ساعدهم على �مل�سي قدما 

لتحقيق �ملزيد من �لنمو حاليا وم�ستقبال.
وتدعم �لهوية �ملوؤ�س�سية �جلديدة �لقيم �لأ�سا�سية للبنك �لتي تهدف �إىل 
و�سع عمالئه على ر�أ�ض قائمة �أولوياته، وت�سعى �إىل جعل �لتعاون و�لثقة 

و�لتمكني و�لإقد�م نهجا متبعا يف كافة �أعماله.
بنك  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  طحنون  �ل�سيخ  �سمو  وق��ال 
لعملية  تتويجا  �جل��دي��دة  �ملوؤ�س�سية  هويتنا  �إط��الق  ميثل  �لأول  �أبوظبي 
�لندماج �لتاريخية بني بنك �خلليج �لأول وبنك �أبوظبي �لوطني، ويعك�ض 

جناح �لحتاد بني هاتني �ملوؤ�س�ستني �ملرموقتني.
و�أ�ساف �سموه ميثل بنك �أبوظبي �لأول بد�ية م�سرية جديدة ترتكز على 
�جلذور �لر��سخة لإمارة �أبوظبي لإطالق حملة نوعية تتمحور حول دعم 
كل من نتعامل معهم لكي ننمو معا.. ويعد ذلك خطوة هامة يف م�سريتنا، 
حيث نطلق هويتنا �ملوؤ�س�سية �جلديدة ��ستناد� على ما حققناه من �إجناز�ت، 

و�لتي ترمز يف �لوقت ذ�ته �إىل روؤيتنا �مل�ستقبلية .
من جانبه قال عبد�حلميد �سعيد �لرئي�ض �لتنفيذي لبنك �أبوظبي �لأول 
�ن �لهوية �ملوؤ�س�سية �جلديدة تعك�ض �لتز�منا باأن نكون م�سدر �إلهام لكافة 
�ملتعاملني معنا على �متد�د �سبكتنا �لدولية، وم�ساعدتهم �أينما كانو� لكي 
ننمو معا، و�سعينا لتحقيق �أف�سل قيمة مل�ساهمينا، وذلك من خالل �عتماد 
حلول تكنولوجية ومالية ر�ئدة وم�سممة خ�سي�سا لعمالئنا لنجعلهم على 

ر�أ�ض قائمة �أولوياتنا.
و��ساف �ن هذه �لهوية �ملوؤ�س�سية ت�سكل من�سة رئي�سية لبنك �أبوظبي �لأول 
�لدولية،  ف��روع��ه  �سبكة  وتعزيز  �ل��دول��ة  �زده���ار  لدعم  �ل��د�ئ��م  �سعيه  نحو 
�ملحلي  �مل�ستويني  �لنمو على  �إىل  �لر�مية  �أهد�فنا �ل�سرت�تيجية  وحتقيق 
و�لدويل، و�إر�ساء مكانتنا لنكون موؤ�س�سة ر�ئدة يف تقدمي �خلدمات �ملالية.

�لبنكني  ل��ك��ال  �ل��ر����س��خ��ة  �لأول" �جل����ذور  �أب��وظ��ب��ي  "بنك  ����س��م  وي��ع��ك�����ض 
وخربتهما �لو��سعة يف �ملنطقة؛ حيث مت �ختيار كلمتي �أبوظبي و�لأول من 

��سمي �لبنكني على �أ�سا�ض �لزخم و�لقوة �للتني تتميز�ن بهما.
حافظ  كما  �ملوؤ�س�سي،  �سعاره  "FAB" يف  خمت�سر�  ��سما  �لبنك  و�عتمد 
على رمز �لأول �لذي يتمتع ب�سمعة متميزة يف �لقطاع �مل�سريف، و�لعمل على 

�إبر�زه ليعك�ض مقدرة �لبنك �جلديد على �لنمو و�لريادة.
�جلر�أة  و�لأب��ي�����ض،  و�لأ���س��ود  و�لأح��م��ر  �لأزرق  �لبنك،  �سعار  �أل���و�ن  ومتثل 
�ل�سعار  �أل���و�ن  وت��وؤك��د  و�مل��ت��ط��ورة،  �لع�سرية  نظرته  وتعك�ض  و�ل�سفافية، 
�جلديد مكانة �لبنك �لبارزة و�لقوية يف �لقطاع �مل�سريف وثقته بامل�ستقبل.

وتعتمد �لهوية �ملوؤ�س�سية �جلديدة على �للغتني �لعربية و�لإجنليزية، �لأمر 
�لذي يدعم خطط �لبنك �ل�سرت�تيجية على �ل�سعيدين �ملحلي و�لدويل.

تعك�ض تطلعاتنا  �ملوؤ�س�سية �جلديدة  �لهوية  �ن  �سعيد  و�أو�سح عبد�حلميد 
كاأكرب بنك يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة باإجمايل �أ�سول تبلغ 682 
تبلغ  �سوقية  بقيمة  �ملنطقة  يف  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  �أب��رز  و�أح��د  دره��م،  مليار 
�لقوي  و�أد�ئنا  �إجناز�تنا �حلافل  ، معتمدين على �سجل  120مليار درهم 
وقاعدة عمالئنا �لأوفياء.. و�سيعمل بنك �أبوظبي �لأول على تعزيز �لتكامل 
و�لتعاون بني خمتلف جمموعات �لأعمال �لرئي�سية، و�إيجاد فر�ض جديدة 
عمالئنا  �حتياجات  تلبية  على  �لرتكيز  خا�سة  وب�سفة  منها،  و�ل�ستفادة 

�ملتنوعة و�مل�ستمرة.
�لأول  �أب��وظ��ب��ي  بنك  ق��ام  �جل��دي��دة  �ملوؤ�س�سية  �إط���الق هويته  م��ن  وك��ج��زء 
"ننمو معا" �لتي تدعم طموحاته يف  بتطوير من�سة جديدة حتت عنو�ن 
�إطالق توجه جمتمعي جديد يعمل على حتقيق تطلعات �لنمو مل�ساهميه 
�آفاق �خلدمات و�ملنتجات �ملالية..  وعمالئه وموظفيه، وتقدم ما يتخطى 
و�لتمكني  �لإلهام  فيه  بناء جمتمع ميثل  �إىل  �لأول  �أبوظبي  بنك  وي�سعى 
د�فعا لأفر�ده لتحقيق �أهد�فهم و�لنمو معا. وقال عبد�حلميد " ننمو معا" 
لقيمنا ومهمتنا  لأن��ه يحمل بني طياته جت�سيد�  �سعار؛  �أك��ر من جم��رد 
لتحفيز وتوعية و�إلهام عمالئنا يف كافة مر�حل حياتهم. وميثل حتقيقهم 
للنمو  لهم  ح��اف��ز  مبثابة  ليكون  معا"،  "ننمو  �سعارنا  حم��ور  لأه��د�ف��ه��م 
و�لزدهار فالنمو يولد �لقوة، و�لقوة تولد �لنمو. �سنو��سل �لعمل على �أن 

ي�ستفيد عمالوؤنا مما نقدمه، لكي ننمو معا".

اللجنة الوزارية التح�شريية لهيئة ال�شوؤون القت�شادية 
والتنموية تعقد اجتماعها الثاين بالبحرين 

•• الريا�ض- وام:

�ل�سوؤون �لقت�سادية و�لتنموية  تعقد �للجنة �لوز�رية �لتح�سريية لهيئة 
�ل��ث��اين يف مملكة  �ل��ع��رب��ي��ة �ج��ت��م��اع��ه��ا  ل����دول �خل��ل��ي��ج  �ل��ت��ع��اون  مبجل�ض 
�للقاء  يف  عر�سها  �سيتم  �لتي  �ملو��سيع  ملناق�سة  �لثالثاء  �ليوم  �لبحرين 
�لت�ساوري �لأول لهيئة �ل�سوؤون �لقت�سادية و�لتنموية �ملتوقع عقده خالل 
�سهر مايو �جلاري. و�ست�ستعر�ض �للجنة دد� من �ملو��سيع �لهامة �ملرتبطة 
هيئة  �إىل  و�مل��ح��ال��ة  �مل�����س��رتك  و�ل��ت��ن��م��وي  �لق��ت�����س��ادي  �خلليجي  بالعمل 
�لأعلى  �ملجل�ض  مقام  من  �لتعاون  ملجل�ض  و�لتنموية  �لقت�سادية  �ل�سوؤون 
يف دورته �ل�سابعة و�لثالثني و�لتي عقدت يف �ل�سخري مبملكة �لبحرين يف 
�سهر دي�سمرب �ملا�سي ومن مقام �ملجل�ض �لوز�ري ملجل�ض �لتعاون يف دورته 

�لتح�سريية و�لتكميلية �ل�141.
ومنها  �لأهمية،  ذ�ت  �لأخ��رى  �ملو�سوعات  من  ع��دد�  �للجنة  �ستتناول  كما 
�خلطو�ت �لتي قام بها مكتب هيئة �ل�سوؤون �لقت�سادية و�لتنموية بالأمانة 
مبجل�ض  و�لتنموية  �لقت�سادية  �ل�سوؤون  هيئة  توجيهات  لتنفيذ  �لعامة 
�لتعاون حول تنفيذ برنامج عمل �لهيئة لتطوير �لعمل �خلليجي �مل�سرتك 

يف �ملجالني �لقت�سادي و�لتنموي حتى عام 2025.
�لتعاون و�لأمانة  �ملقدمة من دول جمل�ض  �ملقرتحات  �للجنة يف  و�ستنظر 
�لعامة ب�ساأن تفعيل �لتعاون و�لتكامل �لقت�سادي بني �لدول �لأع�ساء يف 

�ملجالني �لقت�سادي و�لتنموي.
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اإعالن بالن�سر 
�ىل �ملدعي عليه / وحيد خليل �بر�هيم خمي�ض �ل�سحي - �جلن�سية : �لإمار�ت 

حيث �ن �ملدعي/ علي �سامل ر��سد �لقي�سي �ل�سحي - �جلن�سية : �لإمار�ت 
قد �قام �ملدعي �لدعوى رقم ٢٠١7/٤٠ مدين كلي �سد �ملدعي عليه 

يلتم�ض �ملدعي من عدل �ملحكمة �ملوقرة : 
�ول : قبول هذه �لدعوى 

يلتم�ض �ملدعي من �ملحكمة �ملوقرة �لق�ساء : 
�ول : قبول �لدعوى و�لت�سريح باعالنهما للمدعي عليهما وحتديد �قرب جل�سة لنظرها. 

ثانيا : �لق�ساء ب�سحة ونفاذ عقد بيع �ل�سيارة �ملربم بني �ملدعي و�ملدعي عليه �لأول و�ملوؤرخ ٢٠١٥/٣/١٤ 
مع �لز�م �ملدعي عليه �لأول بت�سليم �ل�سيارة مو�سوع �لدعوى للمدعي ، ف�سال عن �سدور ذلك �حلكم يف 
 مو�جهة �ملدعي عليه �لثاين ليكون مانعا قانونيا له من �عادة طرح ذ�ت �لنز�ع على �لق�ساء مرة �خرى . 

ثالثا :�لز�م �ملدعي عليهما بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�سد �ملدي عليه مما يقت�سي ح�سورك �ىل مكتب �إد�رة �لدعوى يوم �لحد ٢٠١7/٥/7 م �ل�ساعة �لتا�سعة 

�سباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع. 

           مكتب اإدارة الدع�ى

 حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان  : �ل�سيد/ 
�سعيد علي عبد�هلل بن عبود �لنقبي - �جلن�سية : �لإمار�ت -  وطلب �لت�سديق على 
حمرر يت�سمن )تنازل(  يف �ل�سم �لتجاري بن عبود ملقاولت �لملنيوم و�ملرخ�ض 
من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف  �ل�سارقة رخ�سة جتارية رقم ٢٤١998 �ل�سادر 
بوتني  �ل�سيد/  �ىل  بخورفكان.  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة   ١998/٣/٥ بتاريخ 
بار�مبيل ماتاي فرجي�ض - �جلن�سية : �لهند -  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خ�رفكان

  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان
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  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
حمكمة  �ىل  بطلب   - علي  عبد�هلل  �سكينه  �ملو�طنة/  تقدمت 
�أبوظبي �لبتد�ئية- ق�سم �لتوثيقات بتغيري ��سمها من )�سكينه(

�ىل) عائ�سه(  
فمن لديه �عرت��ض يتقدم به �ىل �لق�سم �ملذكور باملحكمة خالل 

١٥ يوما من تاريخ ن�سر �لعالن .
منى على املروي - م�ثق اول  

حممد �سامل املن�س�ري  - قا�سي ت�ثيقات         

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والت�ثيق
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 اعـــــــالن       

 �ملرجع :٢٠١7/٣٢٦  ك.ع.ت
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- عجمان  �ل�سيد/ 
�لت�سديق  -  طلب  �لإم���ار�ت   : - �جلن�سية  �لعليلي  �ل�سعايل  ر��سد  �سعيد خلفان 
�ملالب�ض  لتجارة  �مانو�ض   : با�سم  �لتجاري  �ملحل  ت��ن��ازل   : يت�سمن  حم��رر  علي 
�لتنمية �لقت�سادية يف عجمان حتت رقم �مللف  �لريا�سية  و�ملرخ�سة من د�ئرة 
: 9٠٥٢٠  و�مل�سجل لدى غرفة جتارة و�سناعة عجمان  �ىل �ل�سيد/ علي �رحمه 
علي �رحمه �لبغا�ض �ل�سويهي - �جلن�سية �لإم��ار�ت -  ليكن معلوما بان �لكاتب 
�لعدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على  �لتوقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
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  الدع�ى رقم 2017/277 جتاري كلي - دبي     

بوتابيفا  ليال  �ل�سيدة/  �إن  عليه(  )�ملدعي  �سقار  عبد�هلل  طعمة  حممد   / لل�سادة  بالن�سر  �إع��الن 
، ومو�سوعها  �أم��ام حماكم دبي  �قام عليكم �لدعوى رقم ٢٠١7/٢77 جتاري كلي -  )�ملدعية( قد 
)�ملطالبة بف�سخ �لعقد بني �ملدعية و�ملدعي عليه و�إعادة �حلالة �ل ما كانت عليه قبل �لتعاقد مع 
�لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة( وعليه مت تعييني �نا كمال عدنان مل�ض 
و�ملعاينة  �لأول  ، وعليه مت حتديد موعد لعقد جل�سة �لجتماع  �ملوقرة  �ملحكمة  كخبري من قبل 
بتاريخ ٢٠١7/٥/8  �ل�ساعة �حلادية ع�سرة �سباحا مبكتنا �لكائن بدبي - مكتب EAI لال�ست�سار�ت 
�لهند�سية - �سارع �ملينا - ثاين بناية بعد فندق كابيتول - فوق مطعم �مل�سحر �تي - بناء ريل ��ستيت 
�نتم  ، لذ�  �لتوجه مع �خلبري للمعاينة  �لثاين - مكتب رقم )٢٠٤( ومن بعدها  �لطابق  �سنرت - 
مكلفني باحل�سور �و ح�سور من ميثلكم قانونيا )لال�ستف�سار�ت حول �لدعوى يرجى �لتو��سل مع 

مكتب �خلبري على �لرقم )٠٥٦7٤٤٠٢٠٢(
 اخلبري املنتدب/ م د /كمال عدنان مل�ض 

اإعالن اإجتمـــــاع خبـــــرة 
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   الدع�ى رقم  2017/78  جتاري الكلي - العني        

�ملدعي : �لبنك �لتجاري �لدويل 
�ملدعي عليها : جنالء نياز �حمد حممد عمر 

�ل�سيدة/ جنالء نياز �حمد حممد عمر �ملحرتمة 
ي��رج��ى �لعلم ب��ان �لبنك �ل��ت��ج��اري �ل���دويل ق��د رف��ع ���س��دك �ل��دع��وى رقم 
�إجتماع خربه يوم �خلمي�ض  ٢٠١7/78 جتاري كلي �لعني لذ� �رجو ح�سور 
دبي  يف  �لكائن  �خلبري  مقر  يف  �سباحا  ع�سر  �حل��ادي��ة  �ل�ساعة   ٢٠١7/٥/٤
�ب��وه��ي��ل ب��ج��و�ر م���رتو �ل��ق��ي��ادة ب��ن��اي��ة �آر ك��ي �إم م��ك��ت��ب  ٥ �مل��ي��ز�ن��ني هاتف 

٠٥٠٥٢٥7979  لتقدمي ما لديك من م�ستند�ت تعزز دفاعك.  
   اخلبري امل�سريف / حممد مطر �سليم  

 اجتماع خربة 
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اإنذار عديل
رقم الت�سديق 2017/10528

�ملنذر : م�سرف �بوظبي �ل�سالمي 
�إم��ارة دبي - ديرة - �سارع �ملطار بوكالة �ملحامي / من�سور عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين مبوجب  �لعنو�ن : �لعنو�ن : 
�لوكالة حم�سر �لت�سديق رقم ٢٠١٦/١/١٥٦٠٢٥  تاريخ ٢٠١٦/7/٢٤ وميثله يف �لتوقيع / بالل بن �بر�هيم جميلي مبوجب 
زمان  ن��ور خالد حممد   : �ليه  �ملنذر    - �لرئي�سي    - دب��ي  بتاريخ ٢٠١7/٤/٣ - حمكمة  رق��م /7٥٥88/١/٢٠١7  �لتفوي�ض 

�لرئي�سي - �إمار�تية �جلن�سية - �إمارة ر�أ�ض �خليمة - خز�م - �سارع �ملرور �لقدمي
�ملو�سوع : �إخطار ب�سد�د مبلغ وقدره )٣٠٦.799.٤٤( درهم 

بوكالتنا عن �ملنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذ� �لخطار �ليكم ، يرجى �سرعة �سد�د مبلغ وقدره )٣٠٦.799.٤٤( درهم )فقط 
ثالثمائة و�ستة �لف و�سبعمائة وت�سعة وت�سعون درهم و�ربعة و�ربعون فل�سا ل غري( قيمة �ملرت�سد بذمتكم نتيجة �لتاأخري 
�زرق(   - نوع )مازير�تي  رقم )7٦٥8٥/خ�سو�سي/I/دبي( من  �ل�سيارة  ب�ساأن متويل  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لق�ساط  �سد�د  يف 

و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر. 
�لف  و�ستة  ثالثمائة  )فقط  دره��م   )٣٠٦.799.٤٤( مبلغ  �سد�د  ب�سرورة   : بالتايل  �ليه  �ملخطر  �ملخطر  يخطر   : لذلك 
و�سبعمائة وت�سعة وت�سعون درهم و�ربعة و�ربعون فل�سا لغري(  �لينا ب�سفتنا وكالء عن �ملنذر �و �ىل �ملنذر �سخ�سيا وذلك يف 
موعد �ق�ساه �سبعة �يام من تاريخ تبليغكم بهذ� �لخطار و�ل �سوف ن�سطر ��سفني لتخاذ �جر�ء�ت بيع �ل�سيارة �ملذكورة مع 

حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
 املنذر       

      حك�مة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/10763  
�ملنذر : �لبنك �لعربي �ملتحد  

�لزرعوين  �حمد  حممد  عبد�هلل  �ملحامي/من�سور  بوكالة  �ملطار  �سارع   - دي��رة   - دب��ي  �إم��ارة   : �لعنو�ن   : �لعنو�ن 
بن  بالل   / �لتوقيع  يف  ٢٠١٦/٢/١٤ وميثله  تاريخ    SH20160210B35546 رقم  �لت�سديق  �لوكالة حم�سر  مبوجب 

�بر�هيم جميلي مبوجب �لتفوي�ض رقم /٢٠١7/١/7٥٥88 بتاريخ ٢٠١7/٤/٣ - حمكمة دبي - �لرئي�سي 
�ملنذر �ليه : منار جمال ماجد �ملجايل - �ردنية �جلن�سية- �إمارة ر�أ�ض �خليمة - دهان - خلف �حلديقة 

�ملو�سوع : �إخطار ب�سد�د مبلغ وقدره )١٦7.٠٥٥.٥٠( درهم 
بوكالتنا عن �ملنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذ� �لخطار �ليكم ، يرجى �سرعة �سد�د مبلغ وقدره )١٦7.٠٥٥.٥٠( درهم 
)مائة و�سبعة و�ستون �لف وخم�سة وخم�سون درهم وخم�سون فل�سا( قيمة �ملرت�سد بذمتكم نتيجة �لتاأخري يف �سد�د 
�لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة ب�ساأن متويل �ل�سيارة رقم )٣٦٤٦8/خ�سو�سي/I/دبي( من نوع )�ودي  كيو 7 - �بي�ض( 

و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر. 
لذلك : يخطر �ملخطر �ملخطر �ليه بالتايل : ب�سرورة �سد�د مبلغ )١٦7.٠٥٥.٥٠( درهم )مائة و�سبعة و�ستون �لف 
وخم�سة وخم�سون درهم وخم�سون فل�سا( �لينا ب�سفتنا وكالء عن �ملنذر �و �ىل �ملنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد �ق�ساه 
�ملذكورة مع  �ل�سيارة  بيع  �ج��ر�ء�ت  ��سفني لتخاذ  �سوف ن�سطر  و�ل  بهذ� �لخطار  تبليغكم  تاريخ  �يام من  �سبعة 

حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
 املنذر       

      حك�مة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2632   

�ملنذر : �ل�سيد/ �سعيد عي�سى �حلاج �مليدور �ملهريي - �إمار�تي �جلن�سية يحمل بطاقة هوية رقم )78٤-
١99١-9٦١٦8٣١-٦( ب�سفته مدير �سركة / �ي هيلثي فوودز & كافيه �ض ذ م م ، و�ل�سادر لها �لرخ�سة 
�لتجارية من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي حتت رقم )7٢٦٤7٥( - عنو�نه : �م �سقيم ١ - فيال رقم 

٥7٦ - دبي - هاتف رقم ٠٥٦٥٦77٦7٦ 
�ملنذر �ليه : �ل�سادة / �لعقل للخدمات �لفنية - �ض ذ م م ، و�ل�سادر لها �لرخ�سة �لتجارية من د�ئرة 

�لتخطيط و�لتطوير موؤ�س�سة �ملو�ين و�جلمارك و�ملنطقة �حلرة تر�خي�ض حتتح رقم )٦٥٣٦9٦( 
عنو�نهم : �ملدينة �لعاملية ، دبي ، IC1-RUS-V12-S07 ، تيلفون  : ٤٣٦٥٢٠٣-٠٤ ، �لهاتف �ملتحرك 

: ٠٥٠8٣٤٠١٢٣ ، �لهاتف �ملتحرك : ٠٥٤٤٤٤7٥7١ 
يخطر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سرورة حل مو�سوع �لتكييف �و �خد �لنظمة �لتي قامو� برتكيبها و�رجاع 
�ملبلغ �ملدفوع ، وذلك خالل مهلة �ق�ساه �سبعة �يام من تاريخ ن�سر هذ� �لن��ذ�ر ، و�ل �سوف ي�سطر 
�ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �سده مبا فيها �قامة �لدعوى �لق�سائية و��ست�سد�ر �مر �لأد�ء 

، مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة.  
  الكاتب العدل
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 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى تنفيذ مدين 125/2014    
طالب �لتنفيذ : خليفه �حمد خليفة خلف �ملزروعي 
طالب �لتنفيذ : فار�ض �حمد خليفه خلف �ملزروعي 

�ملنفذ �سده : �لو�سيط �ملبا�سر للخدمات �ملالية 
ب��ت��اري��خ ٤/١٦/٢٠١7  �ل�������س���ادر  �ل���ق���ر�ر  �ن����ه مب���وج���ب  ح��ي��ث 
و�لبالغ  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د  �لتنفيذ  ب��ال��ز�م  طالبي  وذل��ك 

)9٢٠7٥٦.9٥( درهما وفقا لالجر�ء�ت �لتنفيذية. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة : ديجيتال بي�ض للتكنولوجيا - �ض ذ م م 
�لعنو�ن : مكتب ١٠7 ملك ملك ح�سني عبد�لرحيم - عيال نا�سر   �ل�سكل �لقانوين: 
�لتجاري:  بال�سجل  �لقيد  رق��م    7٠٣٢٣٦ �لرخ�سة:  رق��م  حم��دودة.  م�سوؤولية  ذ�ت 
١١٣٠٠٢٠  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف 
�ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
دبي بتاريخ ٢٠١7/٤/١١  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  ٤/١١/٢٠١7  
اجلريودي  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����ض  �أي  لديه  م��ن  وعلى 
�ل�سعايل - ديرة  �لعنو�ن : مكتب رقم ٢٠٤ - ملك عبد�هلل  للتدقيق واملحا�سبة  
- هور �لعنز -  هاتف  ٢٣897٢١ -٠٤ فاك�ض: ٢٣897٢٢ -٠٤  م�سطحباً معه كافة 

�مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )٤٥( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة : ميلون ميدل اي�ست لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م  
�لعنو�ن :مكتب رقم 9٥ ملك �ل�سيخ �حمد بن �سعيد �ل مكتوم - بردبي - �لقوز   �ل�سكل 
�لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة  رقم �لرخ�سة: 7٠١٦٠٥  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري: 
يف  �لتاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   ١١٢8٤٠٢
�أع��اله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل 
  ٢٠١7/٤/١٦ بتاريخ   دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق    ٢٠١7/٤/١٦ بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني اجلريودي للتدقيق 
�لعنز  ه��ور   - دي��رة   - �ل�سعايل  - ملك عبد�هلل  رق��م ٢٠٤  : مكتب  �لعنو�ن  واملحا�سبة  
-  هاتف  ٢٣897٢١ -٠٤ فاك�ض: ٢٣897٢٢ -٠٤  م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )٤٥( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة :  كا�ستيالنو للمفرو�سات - �ض ذ م م 
�مل���رر -  �ل�سكل  �ل��ع��ن��و�ن : حم��ل رق��م ٢+٣7 ملك خ��ال��د ع��ب��د�هلل يو�سف - دي���رة - 
بال�سجل  �لقيد  رق��م    7٠٦٤7٦ �لرخ�سة:  رق��م  حم��دودة.  م�سوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
�لتجاري: ١١٣٣٤٢٣ مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ ٢٠١7/٤/٢٥  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  
�ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����ض  �أي  لديه  من  وعلى    ٢٠١7/٤/٢٥
�سكور بل�ض لتدقيق احل�سابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 9١٤ ملك موؤ�س�سة حممد 
بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف  ٢97٣٠٦٠-٠٤ فاك�ض: 
٢97٣٠7١-٠٤  م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )٤٥( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��سم �مل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة  
�لعنز -  هاتف   دي��رة - ه��ور  �ل�سعايل -  �لعنو�ن : مكتب رق��م ٢٠٤ - ملك عبد�هلل 
�لتنمية  د�ئ����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذ�  مب��وج��ب    ٠٤-  ٢٣897٢٢ ف��اك�����ض:   ٠٤-  ٢٣897٢١
�لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية ديجيتال 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  م   م  ذ  �ض   - للتكنولوجيا  بي�ض 
٢٠١7/٤/١١ و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ ٢٠١7/٤/١١ وعلى 
من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
�مل�ستند�ت و�لأور�ق  �أع��اله، م�سطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خالل )٤٥( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��سم �مل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة  
-  هاتف   �لعنز  ه��ور   - دي��رة   - �ل�سعايل  - ملك عبد�هلل   ٢٠٤ رق��م  : مكتب  �لعنو�ن 
٢٣897٢١ -٠٤ فاك�ض: ٢٣897٢٢ -٠٤  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
اي�ست  ميدل  ميلون  لت�سفية  �أع��اله  �ملذكور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي 
بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  م  الغذائية - �ض ذ م  املواد  لتجارة 
٢٠١7/٤/١٦ و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ ٢٠١7/٤/١٦ وعلى 
من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )٤٥( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��سم �مل�سفي/�سكور بل�ض لتدقيق احل�سابات  
�لعنو�ن : مكتب رقم 9١٤ ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب - ديرة 
- بور�سعيد - هاتف  ٢97٣٠٦٠-٠٤ فاك�ض: ٢97٣٠7١-٠٤ مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية  
كا�ستيالنو للمفرو�سات - �ض ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
٢٠١7/٤/٢٥ و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ   ٢٠١7/٤/٢٥ وعلى 
من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
�مل�ستند�ت و�لأور�ق  �أع��اله، م�سطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خالل )٤٥( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 79٠
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيدة/ فاطمة غالم �حمد ، �إمار�تية  �جلن�سية ترغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�ستها �لبالغة ١٠٠%  يف �لرخ�سة �مل�سماة / �سالون �مليز�ن للحالقة - مبوجب رخ�سة 
، هنيد �جلن�سية  - تعديالت  �سنتو�ض كومار تريفيكر�مان فاتر�جنات  لل�سيد/  )٦٠٠8١7( وذلك 
من  �لقانوين  �ل�سكل  ويتغري   ، �حلايل  ل�ساحبها  �ل�سابق  �لرتخي�ض  �ساحب  تنازل  مت   : �خرى 

موؤ�س�سة فردية �ىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ض �ملادة )١٤( فقرة )٥( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )٤( ل�سنة  ٢٠١٣ يف �سان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن 

�ملرجع : 79٤
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ �متياز �حمد حممد �سادق ، باك�ستان  �جلن�سية يرغب 
يف بيع وتنازل ح�س�سه �لبالغة ٥٠% يف �سالون عطر �لربيع لل�سيد�ت رخ�سة رقم 7٣٢9٢7 
وذلك �ىل �ل�سيدة/ �ميني جوزيف ميكال - هندية �جلن�سية ، كما ترغب �ل�سيدة/ �سمينه 
حممد عارف ، باك�ستانية �جلن�سية ترغب يف بيع وتنازل ح�س�سها �لبالغة ٥٠% يف �سالون 
�ل�سيدة / �ميني جوزيف ميكال -  عطر �لربيع لل�سيد�ت رخ�سة رقم 7٣٢9٢7 وذلك �ىل 

هندية �جلن�سية 
وعمالبن�ض �ملادة )١٤( فقرة )٥( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )٤( ل�سنة  ٢٠١٣ يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض على ذلك فعليه 

�تباع �ل�سبل �لقانونية حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 79٢
ليكن معلوما للجميع بان كال من �ل�سيد/ علي جمعه غلوم علي �لبلو�سي ، �إمار�تي  �جلن�سية  عن كامل ح�سته 
�لبالغة ٥١% �ىل �ل�سيد/ �سالح عبد�لقادر ح�سن حممد �لعو�سي ، �إمار�تي �جلن�سية ، ومت تنازل �ل�سيد/ عبد�لكبري 
باك�ستاين  بوتا  �لدين حممد  �ساه  �ل�سيد/  �ىل  �لبالغة ٤9%  كامل ح�سته  ، هندي �جلن�سية  عن  موت�سينغال 
�جلن�سية  رخ�سة رقم )١٢٤٢77( با�سم / �سركة �لرغبة للتجارة - ذ م م  - مت تغيري �ل�سم �لتجاري للرخ�سة 
وهو كما يلي : -  �ل�سم �لتجاري �ل�سابق : �سركة �لرغبة للتجارة - ذ م م ، �ل�سم �لتجاري �جلديد : ج�سر مويلح 
لتجارة  �لنفايات و�خلردة �ملعدنية - ذ م م - �لن�ساط �لقدمي : جتارة �لقرطا�سية ، جتارة �لدو�ت �ملكتبية ، خدمات 
 �لطباعة وت�سوير �مل�ستند�ت ، �لن�ساط �جلديد : جتارة �لنفايات و�خلردة �ملعدنية باجلملة.  تعديالت �خرى : 
وعمالبن�ض �ملادة )١٤( فقرة )٥( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )٤( ل�سنة  ٢٠١٣ يف �سان �لكاتب �لعدل . 
فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ 
هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت 

�لقانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 79١

�لردن    - �خلالدي  مفلح  ح�سن  عبد�هلل  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ىل  وذلك    %١٠٠ �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �جلن�سية 
�لتو��سل لتجارة  �لدرن �جلن�سية يف   - �ل�سيد/ حممد عبد�هلل ح�سن �خلالدي 

�ملعد�ت �مل�ستعملة رخ�سة رقم 7٢8٦٤8 
�ملادة )١٤( فقرة )٥( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )٤( ل�سنة   وعمالبن�ض 
٢٠١٣ يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن  �ليه بعد  �مل�سار  �لت�سديق  على �لجر�ء 
لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 79٣

�جلن�سية  هندي    - �روجنونر�م  ر�يف  �يكامبار�م  نر�م  �روجنو  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
جمعه  �سعيد  جمعه  �ل�سيد/  �ىل  وذلك   %٥٠ �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
هندية   - مينيزي�ض  فيلي�سيانا  مارثا  �ل�سيدة/  ترغب  كما  �جلن�سية  �إمار�تي   - �حلارثي  عبد�هلل 
�جلن�سية  يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستها �لبالغة )٥٠%( وذلك �ىل �ل�سيد/ جمعه �سعيد جمعه 
عبد�هلل �حلارثي - �إمار�تي �جلن�سية  يف �لرخ�سة �مل�سماة )مغ�سلة �بو مو�سى( و�لتي تاأ�س�ست باإمارة 
�ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )٦٠٤٤8٦(  تغيري�ت �خرى : تغري �ل�سكل �لقانوين من �سر�كة �عمال 

مهنية بوكيل خدمات �ىل موؤ�س�سة فردية. 
وعمالبن�ض �ملادة )١٤( فقرة )٥( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )٤( ل�سنة  ٢٠١٣ يف �سان �لكاتب 
�لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد 

��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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 اعــــــــــالن         

بنغالدي�سي   - �ل��ع��اف��ري  عبد�لعلي  حممد  �ل���س��الم  ت��اج  �ل�سيد/  للجميع  معلوما  ليكن 
كلباء  ت��اج   - �لتجارية  �لرخ�سة  كل ح�سته يف  وه��ي   %٥٠ �لتنازل عن  يرغب يف  �جلن�سية 
خلياطة �لعبايات و�ل�سيل �ىل �ل�سيدة/ فاطمة عبد�هلل �بر�هيم خمي�ض �لزعابي - �إمار�تية 
�جلن�سية  وتنازل �ل�سيد/ حممد جالل حنيفه مازي - بنغالدي�سي �جلن�سية عن ٤9% من 
ح�سته يف �لرخ�سة �ملذكورة �عاله �ىل �ل�سيدة/ فاطمة عبد�هلل �بر�هيم خمي�ض �لزعابي 

- �إمار�تي �جلن�سية  
 وعمال بن�ض �ملادة )١٤(  فقرة )٥(  من �لقانون �لحتادي رقم )٤( ل�سنة ٢٠١٣م  يف �سان 
�لكاتب �لعدل.  فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�إنه �سوف يتم �مل�سادقة على �لجر�ء 
�مل�سار �لهي بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض على ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور بالعالن لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/2726 
�ملنذر/م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي -  بوكالة �ملحامي عبا�ض مهدي �لطاهري 

�ملنذر �ليه : �ل�سو�بي لتاأجري �ل�سيار�ت فرع من �ل�سو�بي لنقبل �لركاب )جمهول حمل �لقامة(
حيث �ن موكلي يد�ينكم مببلغ وقدره ) 99٠7  درهم(

مبوجب قر�ض متويل �ل�سيارة رقم : ٢٣٥٢9  موديل : ٢٠١٢ ، �لفئة : دبي C ، �لنوع : تويوتا هاي �ي�ض 
كوميو - با�ض  ، �للون : �بي�ض 

�ملالية �مل�ستحقة يف ذمتكم،  وهذه �ملديونية مرت�سدة يف ذمتكم ب�سبب �متناعكم عن �سد�د �لق�ساط 
تاريخ   حتى  �ل�سد�د  �ىل  ت��ب��ادرو�   مل  �نكم  �ل  �ملديونية  ه��ذه  ب�سد�د   لكم  مطالبتنا  من  �لرغم  على 
�ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم  �سد�د  ب�سرعة  �لن��ذ�ر وذل��ك  �ل�ستجابة لدو�عي هذ�  �لن��ذ�ر، وعليه نرجو 
�ملرهون  �مل��ال  ببيع  �أم��ر�  ��ست�سد�ر  �سوف ن�سطر �ىل  و�إل  �لن�سر،   ه��ذ�  تاريخ  �ي��ام من  �سبعة  خ��الل 
)�ل�سيارة �ملرهونة( ل�سالح �لبنك �ملنذر بال�سافة �ىل حتميلكم �لر�سوم و�مل�سروفات مع حفظ كافة 

حقوق موكلي �لخرى جتاهكم. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/2727 

�ملنذر/م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي -  بوكالة �ملحامي عبا�ض مهدي �لطاهري 
�ملنذر �ليه : �ل�سو�بي لتاأجري �ل�سيار�ت فرع من �ل�سو�بي لنقبل �لركاب )جمهول حمل �لقامة(

حيث �ن موكلي يد�ينكم مببلغ وقدره ) ١٦٠٣٠  درهم(
مبوجب قر�ض متويل �ل�سيارة رقم : 7٥٢٤٥  موديل : ٢٠١٣ ، �لفئة : دبي  H ، �لنوع : تويوتا كورول 

- �سالون  ، �للون : �حمر 
�ملالية �مل�ستحقة يف ذمتكم،  وهذه �ملديونية مرت�سدة يف ذمتكم ب�سبب �متناعكم عن �سد�د �لق�ساط 
تاريخ   حتى  �ل�سد�د  �ىل  ت��ب��ادرو�   مل  �نكم  �ل  �ملديونية  ه��ذه  ب�سد�د   لكم  مطالبتنا  من  �لرغم  على 
�ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم  �سد�د  ب�سرعة  �لن��ذ�ر وذل��ك  �ل�ستجابة لدو�عي هذ�  �لن��ذ�ر، وعليه نرجو 
�ملرهون  �مل��ال  ببيع  �أم��ر�  ��ست�سد�ر  �سوف ن�سطر �ىل  و�إل  �لن�سر،   ه��ذ�  تاريخ  �ي��ام من  �سبعة  خ��الل 
)�ل�سيارة �ملرهونة( ل�سالح �لبنك �ملنذر بال�سافة �ىل حتميلكم �لر�سوم و�مل�سروفات مع حفظ كافة 

حقوق موكلي �لخرى جتاهكم. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/2722 
�ملنذر/م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي -  بوكالة �ملحامي عبا�ض مهدي �لطاهري 

�ملنذر �ليه : جالك�سي ليموزين لتاأجري �ل�سيار�ت - �ض ذ م م      )جمهول حمل �لقامة(
حيث �ن موكلي يد�ينكم مببلغ وقدره ) 78٤٢٤  درهم(

مبوجب قر�ض متويل �ل�سيارة رقم : ٦٢٣٠9  موديل : ٢٠١٢ ، �لفئة : دبي B ، �لنوع : تويوتا هاي 
�ي�ض - با�ض  ، �للون : �بي�ض 

�ملالية �مل�ستحقة يف ذمتكم،  وهذه �ملديونية مرت�سدة يف ذمتكم ب�سبب �متناعكم عن �سد�د �لق�ساط 
تاريخ   حتى  �ل�سد�د  �ىل  ت��ب��ادرو�   مل  �نكم  �ل  �ملديونية  ه��ذه  ب�سد�د   لكم  مطالبتنا  من  �لرغم  على 
�ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم  �سد�د  ب�سرعة  �لن��ذ�ر وذل��ك  �ل�ستجابة لدو�عي هذ�  �لن��ذ�ر، وعليه نرجو 
�ملرهون  �مل��ال  ببيع  �أم��ر�  ��ست�سد�ر  �سوف ن�سطر �ىل  و�إل  �لن�سر،   ه��ذ�  تاريخ  �ي��ام من  �سبعة  خ��الل 
)�ل�سيارة �ملرهونة( ل�سالح �لبنك �ملنذر بال�سافة �ىل حتميلكم �لر�سوم و�مل�سروفات مع حفظ كافة 

حقوق موكلي �لخرى جتاهكم. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده      
فى الدع�ى رقم  2016/2693   تنفيذ جتاري 

طالب �لتنفيذ:�مل�سرف �لعربي لال�ستثمار و�لتجارة �خلارجية )�مل�سرف( )�ض م ع(  
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �خلور - �سارع بني يا�ض - برج �مل�سرف ، وحملة �ملختار مكتب �لدكتور / �إبر�هيم ح�سن �ملال - 

دبي ديرة - �سيتي �سنرت - بناية �سيتي �فنيو - �لدور �ل�سابع - مكتب رقم  )705( 
�ملنفذ �سده : ر�ما �ساندر�ن ماتيكار� موتيد�ت - و�آخرون 

عنو�نه :  دبي - ديرة  �سوق �لذهب - �سارع �خلور  - بناية مركز �لذهب - طابق �مليز�نني - �ض ب : 1533 دبي 
�سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�ساء   5.00 �ل�ساعة   2017/1/10 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  يف  �نه 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�سارييف 
خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية 
لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�سروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : عبارة عن �سقة �سكنية - �ملنطقة : �لثنية �لثالثة : رقم �لر�ض 34 - رقم �ملبنى : -1 
 ��سم �ملبنى : �لغاف -1 - رقم �لعقار : 106 - رقم �لطابق : 1 - �مل�ساحة : 142.15 مرت مربع مببلغ )1989114 درهم(

مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده     

فى الدع�ى رقم  2016/168   بيع عقار مره�ن    
طالب �لتنفيذ: �لبنك �لعربي �ملتحد  - عنو�نه : �إمارة دبي  - ديرة - بور�سعيد - بناية �لبزن�ض بوينت مكتب رقم 401 

خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت - هاتف 04/2946945  هاتف : 0508650437 
�ملنفذ �سده : �نتونيو فرجي�ض باليور - عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - منطقة مر�سى دبي - �سارع �ملر�سى - بناية �ل�سدف 
 رقم 8 - �لطابق رقم 17 - �ل�سقة رقم 1703 بالقرب من حمطة تر�م دبي مارينا - رقم �لهاتف : 0506538304 
�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/5/10 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي 
قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة 
�ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن 
و�مل�سارييف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل 
�لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 
و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �سقة �سكنية - �ملنطقة : مر�سى دبي - رقم 
252.99 مرت   : �مل�ساحة   - 1703 �ل��وح��دة  8 - رق��م  �ملبنى : �ل�سدف  ��سم  �ملبنى : -8 -  172 - رق��م   : �لر���ض 

مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )2.723.159.00( درهم  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
اعالن بيع  عقار بالن�سر       

فى الدع�ى رقم  2016/2693   تنفيذ جتاري 
طالب �لتنفيذ:�مل�سرف �لعربي لال�ستثمار و�لتجارة �خلارجية )�مل�سرف( )�ض م ع(  

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �خلور - �سارع بني يا�ض - برج �مل�سرف ، وحملة �ملختار مكتب �لدكتور / �إبر�هيم ح�سن �ملال - 
دبي ديرة - �سيتي �سنرت - بناية �سيتي �فنيو - �لدور �ل�سابع - مكتب رقم  )705( 

�ملنفذ �سده : ر�ما �ساندر�ن ماتيكار� موتيد�ت - و�آخرون 
عنو�نه :  دبي - ديرة  �سوق �لذهب - �سارع �خلور  - بناية مركز �لذهب - طابق �مليز�نني - �ض ب : 1533 دبي 

�سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�ساء   5.00 �ل�ساعة   2017/1/10 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  يف  �نه 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�سارييف 
خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية 
لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�سروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : عبارة عن �سقة �سكنية - �ملنطقة : �لثنية �لثالثة : رقم �لر�ض 34 - رقم �ملبنى : -1 
 ��سم �ملبنى : �لغاف -1 - رقم �لعقار : 106 - رقم �لطابق : 1 - �مل�ساحة : 142.15 مرت مربع مببلغ )1989114 درهم(

مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدع�ى رقم  2016/168   بيع عقار مره�ن    

طالب �لتنفيذ: �لبنك �لعربي �ملتحد  - عنو�نه : �إمارة دبي  - ديرة - بور�سعيد - بناية �لبزن�ض بوينت مكتب رقم 401 
خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت - هاتف 04/2946945  هاتف : 0508650437 

�ملنفذ �سده : �نتونيو فرجي�ض باليور - عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - منطقة مر�سى دبي - �سارع �ملر�سى - بناية �ل�سدف 
 رقم 8 - �لطابق رقم 17 - �ل�سقة رقم 1703 بالقرب من حمطة تر�م دبي مارينا - رقم �لهاتف : 0506538304 
�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/5/10 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي 
قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة 
�ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن 
و�مل�سارييف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل 
�لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 
و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �سقة �سكنية - �ملنطقة : مر�سى دبي - رقم 
252.99 مرت   : �مل�ساحة   - 1703 �ل��وح��دة  8 - رق��م  �ملبنى : �ل�سدف  ��سم  �ملبنى : -8 -  172 - رق��م   : �لر���ض 

مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )2.723.159.00( درهم  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

 فى الدع�ى رقم 2016/164  بيع عقار مره�ن            
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لتجاري - �ض م ع

عنو�نه : - �إمارة دبي - منطقة دبي للتعهد�ت - �سارع �ملنامه - بناية بنك �بوظبي �لتجاري رقم 1 - �لطاق �لثاين 
 �ملنفذ �سده :  حم�سن علي بختياري 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �سارع عود ميثاء - ق�سر �لنجار - 113 
�حلال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�ساء   5.00 �ل�ساعة   2017/5/10 �ملو�فق  �لثالثاء   يوم  يف  �نه 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae ( وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله .
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�سارييف خالل  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �لإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 
ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : عباة عن �سقة �سكنية - �ملنطقة : برج خليفة - رقم 
�لر�ض : 190 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : 29 بوليفارد تي -1 - رقم �لعقار : 1904 - رقم �لطابق : -19 - 

�مل�ساحة : 74.23 مرت مربع �لقيمة �لتقديرية ) 1.198.506.00( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   
 فى الدع�ى رقم 2016/164  بيع عقار مره�ن            

طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لتجاري - �ض م ع
عنو�نه : - �إمارة دبي - منطقة دبي للتعهد�ت - �سارع �ملنامه - بناية بنك �بوظبي �لتجاري رقم 1 - �لطاق �لثاين 

 �ملنفذ �سده :  حم�سن علي بختياري 
عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �سارع عود ميثاء - ق�سر �لنجار - 113 

�حلال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�ساء   5.00 �ل�ساعة   2017/5/10 �ملو�فق  �لثالثاء   يوم  يف  �نه 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae ( وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله .
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�سارييف خالل  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �لإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 
ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : عباة عن �سقة �سكنية - �ملنطقة : برج خليفة - رقم 
�لر�ض : 190 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : 29 بوليفارد تي -1 - رقم �لعقار : 1904 - رقم �لطابق : -19 - 

�مل�ساحة : 74.23 مرت مربع �لقيمة �لتقديرية ) 1.198.506.00( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدع�ى رقم 2014/90  تنفيذ عقاري      

مو�سوع �لق�سية :  تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم  ٢٠١٣/7٣٦ عقاري 
كلي  ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )٣٦٦٤٠ درهم( ، �سامال للر�سوم و�مل�ساريف. 
طالب �لعالن : طالب �لتنفيذ : بنك نور �ل�سالمي - �ض م ع  �ملطلوب �عالنه : 

�ملنفذ �سده / ١- ح�سمت عبد�حل�سني ملك ز�ده جمهول حمل �لقامة. 
مو�سوع �لعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن 
�ثاث منزيل ومكتبني و�ملحجوز عليها حتت يد طالب �لتنفيذ - وفاء للمبلغ 

�ملطالب به يف �مللف �عاله  ذلك للعلم  جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
اعالن حكم بالن�سر

 يف  الدع�ى رقم 2017/78 عقاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه/١- حممد نور �لدين �ملنجد  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ م�سرف �لإمار�ت 
�ل�سالمي - �ض م ع  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  ٢٠١7/٣/٢7 يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�سالح/م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي - �ض م  ع  - ف�سخ �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك 
 ٢ لوي�ستا  مبنى   ٣١٥ رق��م  �لتد�عي  عني  �لوحدة  عن  عليه  و�ملدعي  �ملدعي  بني  �ملربمة  ومالحقها 
منطقة ند ح�سة �ملبنى رقم ١ رقم �لر�ض ١١٣٥ و�لز�م �ملدعي عليه بت�سليم �لوحدة �لعقارية خالية 
من �ل�سو�غل ودر حيازتها للمدعي ومتكني �ملدعي منها و�لغاء �لقيد �لعقاري �لو�ردة يف �سهادة �مللكية 
ل�سالح �ملدعي عليه وتكليف د�ئرة �لر��سي و�لمالك لتنفيذ ذلك ورف�ض ما عد� ذلك من طلبات 
�ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري  �تعاب  درهم مقابل  �لف  �مل�ساريف ومبلغ  �ملدعي عليه  و�لزمت  
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا  
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدع�ى رقم 2017/325  جتاري كلي                              

�ىل �ملدعي عليه /١ - �ن�سار حممد فرج نا�سر �لتميمي  جمهول حمل �لقامة 
: من�سور عبد�هلل حممد  - فرع وميثله  �لتجاري  �بوظبي  بنك   / �ملدعي  �ن  مبا 
�أحمد �لزرعوين - مبا �ن �ملدعي / بنك �بوظبي �لتجاري - فرع  قد �قام �لدعوى 
�حلكم    ٢٠١7/٤/٢7 بتاريخ   حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
�لتمهيدي �لتايل حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري - وقبل �لف�سل يف �ملو�سوع : 
بندب �خلبري �مل�سريف �ملخت�ض �ساحب �لدور باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق 
�ملو�فق  �لثنني   ي��وم  جل�سة  �ملحكمة  لها  وح��ددت  �جلل�سة.   بتلك  �ل�سادر  �حلكم 
Ch2.E.21 يف حالة عدم �سد�د  �لقاعة  �ل�ساعة ٣٠ : 9 �سباحا يف    ٢٠١7/٥/8

�ملدعي �مانة �خلبري. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدع�ى رقم 2017/335 جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه /١ - جنمة حر�ء للتجارة �لعامة - �ض ذ م م ٢-عبد�لروؤوف نور حممد 
٣-�سمري عبد�لروؤوف نور حممد ٤-عظمى يو�سف عبد�لروؤوف نور حممد   جمهويل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �بوظبي �لتجاري - فرع وميثله : من�سور عبد�هلل 
حممد �أحمد �لزرعوين مبا �ن �ملدعي/ بنك �بوظبي �لتجاري - فرع  قد �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت  بتاريخ  ٢٠١7/٤/٢7  �حلكم �لتمهيدي 
�ملخت�ض  �مل�سريف  �خلبري  بندب   : �ملو�سوع  يف  �لف�سل  �ملحكمة/وقبل  حكمت   : �لتايل 
�جلل�سة.   بتلك  �ل�سادر  �حلكم  منطوق  وف��ق  مهمته  وتكون  ب��اجل��دول  �ل��دور  �ساحب 
وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق ٢٠١7/٥/١١  �ل�ساعة ٣٠ : ٠9 �سباحا 

يف �لقاعة Ch2.E.21 يف حالة عدم �سد�د �لمانة من �ملدعي  
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
يف  الدع�ى 2016/340   ا�ستئناف عقاري    

٢-عمر جمال  م   م  ذ  �ض   - للمقاولت  روتانا   -١ �سدهم/  �مل�ستاأنف  �ىل 
عاي�ض ٣-�حمد �سليمان عبد�لعزيز �لرجحي  جمهويل حمل �لقامة مبا 
�ن �مل�ستاأنف /فو�ز جمال عارف �لنابل�سي - مبا �ن �مل�ستاأنف / فو�ز جمال 
عارف �لنابل�سي قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بانه قررت 
و�لأمالك  �لر��سي  د�ئ��رة  ملخاطبة  للمر�فعة  �ل�ستئناف  �إع��ادة  �ملحكمة 
وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق ٢٠١7/٥/9 �ل�ساعة ١٠.٠٠ 

   Ch1.C.11 سباحا يف �لقاعة�
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2017/1262  جتاري جزئي              

�لقامة  حمل  جمهول  �لبلو�سي   دروي�����ض  ح�سن  غلوم  ١-�سلمان   / عليه  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي/ بنك �بوظبي �لتجاري )فرع( وميثله : من�سور عبد�هلل حممد �حمد 
�لزرعوين - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه  باأن يوؤدي 
للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )٣78.٥9٥.٣٠ درهم( بال�سافة للق�ساء للمدعي بالفائدة 
و�لر�سوم  �ل�سد�د  مت��ام  وحتى  �ل��دع��وى  قيد  تاريخ  من  �سنويا   %١٢ بو�قع  �لقانونية 
�مل��و�ف��ق  ٥/١٥/٢٠١7   ي��وم �لث��ن��ني   �ملحاماة.  وح��ددت لها جل�سة  و�مل�ساريف و�ت��ع��اب 
ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.٣٠ �ل�ساعة 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
بثالثة �أيام على �لأقل )علما بانه مت �حالة ملف �لدعوى من مكتب �إد�رة �لدعوى �ىل 

حمكمة �لتجارية �جلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2017/635  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / ١-ديل تامي ميدل �ي�ست للتجارة �لعامة - �ض ذ م م ٢-جاك �سيربيان ديكو�ستا  
�سيربيان د�فيد ديكو�ستا - ب�سفته �سريك ومدير وكفيل �سامن ل�سركة ديل تامي ميدل �ي�ست 
للتجارة �لعامة - �ض ذ م م ٣- ماهيندير ك�سان ت�ساند بودها ب�سفته �سريك ومدير وكفيل �سامن 
ل�سركة ديل تامي ميدل �ي�ست للتجارة �لعامة - �ض ذ م م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
بنك �لحتاد �لوطني وميثله : عبد�هلل حممد ر�سول علي �لهرمودي -  قد �أقام عليك �لدعوى 
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم(  �ملتنازع �سده مببلغ وقدره )8٦٠.٣98  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
وحتى  �ل��دع��وى  رف��ع  تاريخ  من  �لتجاري  �لقر�ض  عن  �سنويا   %  ٢٠ و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب 
�ل�سد�د �لتام.   وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  ٢٠١7/٥/١٥  �ل�ساعة 9.٣٠ �ض بالقاعة 
Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2017/617  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / ١-حممد عمر عبد�هلل �سالح عز�ين  جمهول حمل �لقامة 
: من�سور عبد�هلل حممد  م ع وميثله  �لتجاري - �ض  دب��ي  �ملدعي/ بنك  �ن  مبا 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  قد  �ل��زرع��وين    �حمد 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم(   ٢8٠٣١٥٦.٥٥( وقدره  مببلغ  عليه 
و�لفائدة  ١٢% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة يوم 
�لثنني  �ملو�فق  ٢٠١7/٥/١٥ �ل�ساعة 9.٣٠ �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2017/179 عقاري كلي 

�لقامة مبا  برغاين  جمهول حمل  ��سمعيل خ�سروي  برو�نه   -١  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ن �ملدعي/ م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي - �ض م ع قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
وقدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  و�ل��ز�م  �لوحدة  وت�سليم  �لج��ارة  �تفاقية  بف�سخ  �ملطالبة 
)٢.٦98.٥٣١.٦7 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  9% من �ملطالبة 
وحتى �ل�سد�د �لتام و�نهاء وف�سخ �تفاقية �لجارة وت�سليم �لعقار للمدعيان خاليا من 
�ل�سو�غل و�حلكم للمدعيان بكافة طلباتهم.  وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  
�أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   ١١.٠٠ �ل�ساعة   ٢٠١7/٥/١١
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/2732 
�ملنذر/م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي -  بوكالة �ملحامي عبا�ض مهدي �لطاهري 

�ملنذر �ليه : عبد�لكرمي حممد تيكي �يتيكونات كو      )جمهول حمل �لقامة(
حيث �ن موكلي يد�ينكم مببلغ وقدره ) ٢١7٠٥  درهم(

تويوتا   : �لنوع   ،  N دب��ي     : �لفئة   ،  ٢٠٠9  : : 98٦٠7  موديل  رق��م  �ل�سيارة  مبوجب قر�ض متويل 
كورول - �سالون  ، �للون : ��سود 

�ملالية �مل�ستحقة يف ذمتكم،  وهذه �ملديونية مرت�سدة يف ذمتكم ب�سبب �متناعكم عن �سد�د �لق�ساط 
تاريخ   حتى  �ل�سد�د  �ىل  ت��ب��ادرو�   مل  �نكم  �ل  �ملديونية  ه��ذه  ب�سد�د   لكم  مطالبتنا  من  �لرغم  على 
�ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم  �سد�د  ب�سرعة  �لن��ذ�ر وذل��ك  �ل�ستجابة لدو�عي هذ�  �لن��ذ�ر، وعليه نرجو 
�ملرهون  �مل��ال  ببيع  �أم��ر�  ��ست�سد�ر  �سوف ن�سطر �ىل  و�إل  �لن�سر،   ه��ذ�  تاريخ  �ي��ام من  �سبعة  خ��الل 
)�ل�سيارة �ملرهونة( ل�سالح �لبنك �ملنذر بال�سافة �ىل حتميلكم �لر�سوم و�مل�سروفات مع حفظ كافة 

حقوق موكلي �لخرى جتاهكم. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/2728 
�ملنذر/م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي -  بوكالة �ملحامي عبا�ض مهدي �لطاهري 

�ملنذر �ليه : �ليا�ض ميخائيل برهوم      )جمهول حمل �لقامة(
حيث �ن موكلي يد�ينكم مببلغ وقدره ) ٥٠77٤  درهم(

مبوجب قر�ض متويل �ل�سيارة رقم : 9١٦٢٣  موديل : ٢٠١١ ، �لفئة : دبي   O ، �لنوع : فورد ��سكيب 
- ��ستي�سن  ، �للون : ف�سي 

�ملالية �مل�ستحقة يف ذمتكم،  وهذه �ملديونية مرت�سدة يف ذمتكم ب�سبب �متناعكم عن �سد�د �لق�ساط 
تاريخ   حتى  �ل�سد�د  �ىل  ت��ب��ادرو�   مل  �نكم  �ل  �ملديونية  ه��ذه  ب�سد�د   لكم  مطالبتنا  من  �لرغم  على 
�ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم  �سد�د  ب�سرعة  �لن��ذ�ر وذل��ك  �ل�ستجابة لدو�عي هذ�  �لن��ذ�ر، وعليه نرجو 
�ملرهون  �مل��ال  ببيع  �أم��ر�  ��ست�سد�ر  �سوف ن�سطر �ىل  و�إل  �لن�سر،   ه��ذ�  تاريخ  �ي��ام من  �سبعة  خ��الل 
)�ل�سيارة �ملرهونة( ل�سالح �لبنك �ملنذر بال�سافة �ىل حتميلكم �لر�سوم و�مل�سروفات مع حفظ كافة 

حقوق موكلي �لخرى جتاهكم. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/2731 
�ملنذر/م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي -  بوكالة �ملحامي عبا�ض مهدي �لطاهري 

�ملنذر �ليه : فر�نك �نطوين جلوريو�سوتوريا     )جمهول حمل �لقامة(
حيث �ن موكلي يد�ينكم مببلغ وقدره ) ١٠٦8٤9  درهم(

مبوجب قر�ض متويل �ل�سيارة رقم : ٥8٢٣١  موديل : ٢٠١٤ ، �لفئة : دبي   B ، �لنوع : ميت�سوبي�سي 
باجريو - ��ستي�سن  ، �للون : �بي�ض 

�ملالية �مل�ستحقة يف ذمتكم،  وهذه �ملديونية مرت�سدة يف ذمتكم ب�سبب �متناعكم عن �سد�د �لق�ساط 
تاريخ   حتى  �ل�سد�د  �ىل  ت��ب��ادرو�   مل  �نكم  �ل  �ملديونية  ه��ذه  ب�سد�د   لكم  مطالبتنا  من  �لرغم  على 
�ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم  �سد�د  ب�سرعة  �لن��ذ�ر وذل��ك  �ل�ستجابة لدو�عي هذ�  �لن��ذ�ر، وعليه نرجو 
�ملرهون  �مل��ال  ببيع  �أم��ر�  ��ست�سد�ر  �سوف ن�سطر �ىل  و�إل  �لن�سر،   ه��ذ�  تاريخ  �ي��ام من  �سبعة  خ��الل 
)�ل�سيارة �ملرهونة( ل�سالح �لبنك �ملنذر بال�سافة �ىل حتميلكم �لر�سوم و�مل�سروفات مع حفظ كافة 

حقوق موكلي �لخرى جتاهكم. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/2724 
�ملنذر/م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي -  بوكالة �ملحامي عبا�ض مهدي �لطاهري 

�ملنذر �ليه : عمر�ن زفري لتجارة �للكرتونيات - �ض ذ م م      )جمهول حمل �لقامة(
حيث �ن موكلي يد�ينكم مببلغ وقدره ) 9٠٥٢8  درهم(

مبوجب قر�ض متويل �ل�سيارة رقم : 99٢9٥  موديل : ٢٠١٤ ، �لفئة : دبي  F ، �لنوع : تويوتا فورتيرن 
- ��ستي�سن  ، �للون : �بي�ض 

�ملالية �مل�ستحقة يف ذمتكم،  وهذه �ملديونية مرت�سدة يف ذمتكم ب�سبب �متناعكم عن �سد�د �لق�ساط 
تاريخ   حتى  �ل�سد�د  �ىل  ت��ب��ادرو�   مل  �نكم  �ل  �ملديونية  ه��ذه  ب�سد�د   لكم  مطالبتنا  من  �لرغم  على 
�ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم  �سد�د  ب�سرعة  �لن��ذ�ر وذل��ك  �ل�ستجابة لدو�عي هذ�  �لن��ذ�ر، وعليه نرجو 
�ملرهون  �مل��ال  ببيع  �أم��ر�  ��ست�سد�ر  �سوف ن�سطر �ىل  و�إل  �لن�سر،   ه��ذ�  تاريخ  �ي��ام من  �سبعة  خ��الل 
)�ل�سيارة �ملرهونة( ل�سالح �لبنك �ملنذر بال�سافة �ىل حتميلكم �لر�سوم و�مل�سروفات مع حفظ كافة 

حقوق موكلي �لخرى جتاهكم. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/2733 
�ملنذر/م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي -  بوكالة �ملحامي عبا�ض مهدي �لطاهري 

�ملنذر �ليه : مدينه �ساليمز بانوفا      )جمهول حمل �لقامة(
حيث �ن موكلي يد�ينكم مببلغ وقدره ) ٣8٠٦8  درهم(

: هيوند�ي  �لنوع   ،  Q دب��ي   : �لفئة   ،  ٢٠١٥ : : ٢٢٦٠7  موديل  رق��م  �ل�سيارة  مبوجب قر�ض متويل 
�لينرت� - �سالون  ، �للون : ف�سي 

�ملالية �مل�ستحقة يف ذمتكم،  وهذه �ملديونية مرت�سدة يف ذمتكم ب�سبب �متناعكم عن �سد�د �لق�ساط 
تاريخ   حتى  �ل�سد�د  �ىل  ت��ب��ادرو�   مل  �نكم  �ل  �ملديونية  ه��ذه  ب�سد�د   لكم  مطالبتنا  من  �لرغم  على 
�ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم  �سد�د  ب�سرعة  �لن��ذ�ر وذل��ك  �ل�ستجابة لدو�عي هذ�  �لن��ذ�ر، وعليه نرجو 
�ملرهون  �مل��ال  ببيع  �أم��ر�  ��ست�سد�ر  �سوف ن�سطر �ىل  و�إل  �لن�سر،   ه��ذ�  تاريخ  �ي��ام من  �سبعة  خ��الل 
)�ل�سيارة �ملرهونة( ل�سالح �لبنك �ملنذر بال�سافة �ىل حتميلكم �لر�سوم و�مل�سروفات مع حفظ كافة 

حقوق موكلي �لخرى جتاهكم. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/2725 
�ملنذر/م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي -  بوكالة �ملحامي عبا�ض مهدي �لطاهري 

�ملنذر �ليه : �ل�سر�يا للمقاولت - �ض ذ م م     )جمهول حمل �لقامة(
حيث �ن موكلي يد�ينكم مببلغ وقدره ) ٥٦٠٣٣  درهم(

مبوجب قر�ض متويل �ل�سيارة رقم : ٣٢٣٥٣  موديل : ٢٠١٤ ، �لفئة : دبي P ، �لنوع : تويوتا هايلوك�ض 
- بيك �ب  ، �للون : �بي�ض 

�ملالية �مل�ستحقة يف ذمتكم،  وهذه �ملديونية مرت�سدة يف ذمتكم ب�سبب �متناعكم عن �سد�د �لق�ساط 
تاريخ   حتى  �ل�سد�د  �ىل  ت��ب��ادرو�   مل  �نكم  �ل  �ملديونية  ه��ذه  ب�سد�د   لكم  مطالبتنا  من  �لرغم  على 
�ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم  �سد�د  ب�سرعة  �لن��ذ�ر وذل��ك  �ل�ستجابة لدو�عي هذ�  �لن��ذ�ر، وعليه نرجو 
�ملرهون  �مل��ال  ببيع  �أم��ر�  ��ست�سد�ر  �سوف ن�سطر �ىل  و�إل  �لن�سر،   ه��ذ�  تاريخ  �ي��ام من  �سبعة  خ��الل 
)�ل�سيارة �ملرهونة( ل�سالح �لبنك �ملنذر بال�سافة �ىل حتميلكم �لر�سوم و�مل�سروفات مع حفظ كافة 

حقوق موكلي �لخرى جتاهكم. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/2729 
�ملنذر/م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي -  بوكالة �ملحامي عبا�ض مهدي �لطاهري 

�ملنذر �ليه : ديليب جاي�ض تاريل مادفان جان�سان - )جمهول حمل �لقامة(
حيث �ن موكلي يد�ينكم مببلغ وقدره ) ٤١٣٦١  درهم(

مبوجب قر�ض متويل �ل�سيارة رقم : ٥١٣7٥  موديل : ٢٠١٣ ، �لفئة : دبي  H ، �لنوع : تويوتا �فالون 
- �سالون  ، �للون : ��سفر 

�ملالية �مل�ستحقة يف ذمتكم،  وهذه �ملديونية مرت�سدة يف ذمتكم ب�سبب �متناعكم عن �سد�د �لق�ساط 
تاريخ   حتى  �ل�سد�د  �ىل  ت��ب��ادرو�   مل  �نكم  �ل  �ملديونية  ه��ذه  ب�سد�د   لكم  مطالبتنا  من  �لرغم  على 
�ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم  �سد�د  ب�سرعة  �لن��ذ�ر وذل��ك  �ل�ستجابة لدو�عي هذ�  �لن��ذ�ر، وعليه نرجو 
�ملرهون  �مل��ال  ببيع  �أم��ر�  ��ست�سد�ر  �سوف ن�سطر �ىل  و�إل  �لن�سر،   ه��ذ�  تاريخ  �ي��ام من  �سبعة  خ��الل 
)�ل�سيارة �ملرهونة( ل�سالح �لبنك �ملنذر بال�سافة �ىل حتميلكم �لر�سوم و�مل�سروفات مع حفظ كافة 

حقوق موكلي �لخرى جتاهكم. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/2723 
�ملنذر/م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي -  بوكالة �ملحامي عبا�ض مهدي �لطاهري 

�ملنذر �ليه : �بوظبي لتاأجري �ل�سيار�ت - �ض ذ م م  )جمهول حمل �لقامة(
حيث �ن موكلي يد�ينكم مببلغ وقدره ) ٢٤9١٠  درهم(

�لنوع : كيا ريو -   ،  M �لفئة : دبي   ، �ل�سيارة رقم : ٤77٣١  موديل : ٢٠١٣  مبوجب قر�ض متويل 
�سالون  ، �للون : �حمر 

�ملالية �مل�ستحقة يف ذمتكم،  وهذه �ملديونية مرت�سدة يف ذمتكم ب�سبب �متناعكم عن �سد�د �لق�ساط 
تاريخ   حتى  �ل�سد�د  �ىل  ت��ب��ادرو�   مل  �نكم  �ل  �ملديونية  ه��ذه  ب�سد�د   لكم  مطالبتنا  من  �لرغم  على 
�ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم  �سد�د  ب�سرعة  �لن��ذ�ر وذل��ك  �ل�ستجابة لدو�عي هذ�  �لن��ذ�ر، وعليه نرجو 
�ملرهون  �مل��ال  ببيع  �أم��ر�  ��ست�سد�ر  �سوف ن�سطر �ىل  و�إل  �لن�سر،   ه��ذ�  تاريخ  �ي��ام من  �سبعة  خ��الل 
)�ل�سيارة �ملرهونة( ل�سالح �لبنك �ملنذر بال�سافة �ىل حتميلكم �لر�سوم و�مل�سروفات مع حفظ كافة 

حقوق موكلي �لخرى جتاهكم. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2017/1899  عمايل جزئي
�ل��ب��ح��ري��ة  جمهول  �لغ���ذي���ة  لتعليب  �مل��م��ت��از  ١-ك��اف��ي��ار   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم���ل �لق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي / �ي�����د� ن��ون��ي��ز� دي����ال ب��ي��ن��ا  ق���د �أق�����ام عليك 
درهم(   ٢٤99٢( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
�ل�سكوى  و�مل�����س��اري��ف.رق��م  و�ل��ر���س��وم  دره����م(  ع����ودة مب��ب��ل��غ )٤٥٠٠  وت���ذك���رة 
�خلمي�ض  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB170073656AE/2017
�ملو�فق ٢٠١7/٥/٢٥   �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة:ch1.A.5  لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2017/2033  عمايل جزئي
جمهول  ������ض.ذ.م.م   �لكهروميكانيكية  ل��الع��م��ال  ١-���س��ام   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / حم��م��د �م���ام ح�سني ح���ريون م��ي��اه  ق��د �أقام 
 ٣٣٢٢٣( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك 
�ل�سكوى  و�مل�ساريف.رقم  و�لر�سوم  درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠  درهم( 
�ملو�فق  �لرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت   MB168667738AE
٢٠١7/٥/٢٤ �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة:ch1.A.2  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2017/2857  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-ي��ورو فورج ميدل �ي�ست للتجارة ���ض.ذ.م.م  جمهول حمل 
ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �سامويل   روب��ني   / �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )٢9٠٦7 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ 
MB170284659AE وحددت  درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف.رقم �ل�سكوى 
  ch1.A.5:لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق ٢٠١7/٥/١٦ �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/1917  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١-مودرين هومز للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / م�سطفى حمدي �بر�هيم �بوزيد  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )٢7٢٥٠ درهم( وتذكرة عودة �و ما يقابلها مبلغ 
)٣٠٠٠ درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف.رقم �ل�سكوى MB170038223AE وحددت 
لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق ٢٠١7/٥/١٠ �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة:ch1.A.5  لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2017/2535  عمايل جزئي
�ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / ١-����س���ب���ريب���رو ل���ت���ج���ارة ق��ط��ع غ���ي���ار �ل�������س���ي���ار�ت ��������ض.ذ.م.م  
جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / ح��م��زه ���س��ري��اك��ون��ه��ي ك���ان���دي  ق��د �أقام 
 ٣٦٦99( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل���دع���وى  ع��ل��ي��ك 
دره���م( وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ )١٠٠٠ دره���م( و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف.رق��م �ل�سكوى 
�ملو�فق  �خلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   mb168984230ae/2017
٢٠١7/٥/١١   �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة:ch1.A.1  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/24  عمايل كلي

�ىل �ملدعي عليه / ١-دي جي غلوبال �سريفي�ض �م �ي - م.د.م.�ض  جمهول حمل �لقامة 
�لبحر  قد  �ملدعي / فر�ن�سي�سكو جينتيلى وميثله:يو�سف حممد ح�سن حممد  �ن  مبا 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة با�سد�ر �حلكم مبو�جهة �ملدعي عليها بحذف 
باملدعي  رقم:DMCC092703 �خلا�سة  �لرخ�سة  �ملدعي )كمدير( من  ��سم  و�سطب 
ومقابل  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  �ملتعددة  لل�سلع  دب��ي  مركز  �سلطة  ع��ن  و�ل�����س��ادرة  عليها 
�ل�ساعة 9.٣٠ �ض  �تعاب �ملحاماة. وح��ددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 9/٥/٢٠١7   
بالقاعة:ch2.E.22  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .

رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/1685  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١-ريغايت تكنولوجيز م.د.م.�ض  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / �يفان كريك لز�رو �سوو�  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
 ٢٠٠٠( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   ١٥٤٢٥١( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف.وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق ٥/١٥/٢٠١7   
من  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch1.A.2:بالقاعة ���ض   8.٣٠ �ل�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/1930  عمايل جزئي

�ىل �مل��دع��ي عليه / ١-ن��اري��ن��در� ج��ريي  جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي / توبلر خلدمات �بار �لنفط ���ض.ذ.م.م  قد �أقام عليك �لدعوى 
درهم(   ٦٢٠٠٠( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
و�لر�سوم و�مل�ساريف.وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق ٥/١٥/٢٠١7   
�أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�    ch1.A.5:بالقاعة �ض   8.٣٠ �ل�ساعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدع�ى 2017/1504  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-�ل �م �ي للتجارة �لعامة ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / جا�سمني بوين�سو�سي�سو فلوري�ض قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )٥8٠٠ درهم( وتذكرة عوده مببلغ )٢٠٠٠ درهم(   و�لر�سوم 
و�مل�ساريف  رقم �ل�سكوى:MB169253022AE/2017  وحددت لها جل�سة يوم 
�لربعاء �ملو�فق ٢٠١7/٥/١٠   �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف 
م�ستند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور 
ف��اأن �حلكم �سيكون  �لأق��ل، ويف حالة تخلفك  �أي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري ، و�مرت بتق�سري ميعاد �لتكليف باحل�سور لربعة �يام .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدع�ى 2017/1404  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-�سركة �ملقاولت �لكهربائية ذ.م.م فرع دبي جمهول حمل �لقامة 
ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  حممد  كيلورو  حميد  �ساهول   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )٣١٦٥٤ درهم( وتذكرة عوده مببلغ )٢٠٠٠ درهم(   
لها  وحددت    mb168686457ae/2017:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف   و�لر�سوم 
لذ�   ch1.A.2:بالقاعة 8.٣٠ �ض  �ل�ساعة     ٢٠١7/٥/١٠ �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري ، و�مرت �ملحكمة بتق�سري مدة �لعالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

يف الدع�ى رقم 2016/3317  تنفيذ جتاري   
مو�سوع �لق�سية:تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم:٢٠١٥/١١٦٦ جتاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ 

�ملننفذ به وقدره )٤87٢٢٣.9١( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �لإعالن:طالب �لتنفيذ:بنك دبي �لتجاري

�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �سده:١- مرو�ن �سالح علي حممد حل - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية 
�ل�سايل لل�سياحة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة

مو�سوع �لعالن:
نعلنكم بانه مت �حلجز على ح�سة �لعقار �لعائد �ليكم وبياناتها )�ر�ض رقم ٤٣ مبنطقة مدينة 
�ملطار م�ساحة )9٣7.٤٣( يف حدود �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )٤87٢٢٣.9١( درهم وذلك للعلم مبا جاء 

ونفاذ مفعوله قانونا - بناء� على قر�ر �ملحكمة �ل�سادر بتاريخ:٤/٢٥/٢٠١7.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدع�ى 2017/720  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / ١- �ملفهوم لالحذية و�ملالب�ض )�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة( ٢- �سمري 
�ل�سهري �نطو�ن ملحم �ساكر ٣- بيج �سيل )فرع �ملفهوم لالأحذية و�ملالب�ض �ض.ذ.م.م( ٤-�سركة 
�ملفهوم لالأحذية و�ملالب�ض ذ.م.م )فرع �ل�سارقة( ١ ٥- رو�سيني �سوز �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ م�سرف عجمان �ض.م.ع وميثله:حبيب حممد �سريف عبد�هلل �ملال 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهم بالتكافل و�لت�سامن مببلغ 
بالنفاذ  �ملحاماة و�سمول �حلكم  وقدره )٥.89٠.١١١.٣9( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
9.٣٠ �ض  �ل�ساعة   ٢٠١7/٥/١٥ �ملو�فق  �لثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  كفالة.    بال  �ملعجل 
بالقاعة Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدع�ى 2017/385  جتاري كلي

ر�ت��ب علي �لهريدي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/  �ىل �ملدعي عليه / ١-عمر 
�سركة �ل�سرفاء خلدمات �لتاأمني ذ.م.م وميثله:�إ�سماعيل ح�سن �بر�هيم �ل�سفار قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة باإ�سد�ر �لأمر بالز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ وقدره 
)١.٢8٢.9٣٣( درهم )مليون ومائتني و�ثنان وثمانون �لف وت�سعمائة وثالثة وثالثون 
درهم فقط ل غري( مع �لز�مه �لر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها 
لذ�   Ch 1.C.15 بالقاعة  �ل�ساعة 9.٣٠ �ض  �ملو�فق 9/٥/٢٠١7  �لثالثاء  جل�سة يوم 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  فاأنت مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم 2017/761  عمايل جزئي                                        
�لقامة  ����ض.ذ.م.م  جمهول حمل  و�ملقاولت  �لعامة  لل�سيانة  د�يناميك  عليه/١-  �ملدعي  �ىل 
بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  نار�يانا�سامي  �ملدعي/�يالجنو  �ن  مبا 
٢٠١7/٤/٤  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/�يالجنو نار�يانا�سامي بالز�م �ملدعي عليها بان 
توؤدي للمدعي مبلغ )٢٣.٤9٣( درهما )ثالثة وع�سرون �لف و�ربعمائة وثالثة وت�سعون درهم( 
وتذكرة عودة لوطنه على �لدرجة �ل�سياحية �و مقابلها ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل �خر 
وبامل�سروفات و�عفت �ملدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة 
�حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن 

�سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدع�ى رقم 2017/509  عمايل جزئي                                        

�ىل �ملدعي عليه/١- د�يناميك لل�سيانة �لعامة و�ملقاولت �ض.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/�سميمه كانديور حممد فاروق نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة 
فاروق  كانديور حممد  ل�سالح/�سميمه  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  ٢٠١7/٤/١٦  يف  بتاريخ  
بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )٣8٢٢٤( درهم وبتذكرة �لعودة عينا �و نقد� 
ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل �خر وباملنا�سب من �لر�سوم و�مل�ساريف و�عفت �ملدعي 
منها ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدع�ى رقم 2017/289  عمايل جزئي                                        

�ن  �لقامة مبا  ����ض.ذ.م.م  جمهول حمل  و�ي���دوول لالن�ساء�ت  عليه/١-  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/حممد عامر علي ح�سن نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  
٢٠١7/٤/9  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/حممد عامر علي ح�سن بالز�م �ملدعي 
نقد� ما مل  �و  عينا  �لعودة  وبتذكرة  دره��م  للمدعي مبلغ )٢٢٤٤١(  ت��وؤدي  بان  عليها 
�ملدعي  و�عفت  و�مل�ساريف  �لر�سوم  من  وباملنا�سب  �خر  عمل  �ساحب  بخدمة  يلتحق 
قابال لال�ستئناف  . حكما مبثابة �حل�سوري  منها ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

    يف الدع�ى رقم 2017/1273  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  م    م  ذ  ���ض  للتجارة  جورميت  بيج  ���س��ده/١-  �ملنفذ  �ىل 
�أقام   ق��د  �سينغ   ر�ج��وف��ري  ك��وم��ار  �لتنفيذ/�نيل  �ن طالب  �لق��ام��ة مب��ا 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�ملحكمة بال�سافة  �و خزينة  �لتنفيذ  وقدره )79٢9٣( درهم �ىل طالب 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )٥٦8١( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر 

�ملذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

    يف الدع�ى رقم 2017/1020  تنفيذ عمايل 
حمل  جم��ه��ول  �لفنية  ل��الع��م��ال  �جل��زي��رة  ن�سيم  ���س��ده/١-  �ملنفذ  �ىل 
�أقام   �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد ر�سا عثمان عبد�لفتاح  قد 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )٥٢٥٢( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل 
مبلغ )9٠٠( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/798  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١-هارون لتجارة �ملعادن �ض.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / زمري �ساه نور خان  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )١٤9٣٢ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ درهم( 
لها  وحددت   MB168035691AE �ل�سكوى  و�مل�ساريف.رقم  و�لر�سوم 
  ch1.A.2:جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق ٢٠١7/٥/٢٢ �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2017/2313  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-خياط لوبو  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / عا�سم 
�ملطالبة مب�ستحقات  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  قد  �حمد   ب�سري  ب�سري 
و�لر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠  عمالية وقدرها )٢٥٢٥٤ 
جل�سة  لها  وح���ددت   MB168967083AE �ل�سكوى  و�مل�����س��اري��ف.رق��م 
يوم �لثنني �ملو�فق ٢٠١7/٥/١٥ �ل�ساعة 8.٣٠ �ض مبكتب �لقا�سي  لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/2271  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١-�نديامو لتاأجري قو�رب و�سفن �لنزهة �ض.ذ.م.م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / �ساون �ستوربيك رو�سو  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
 ٢٠٠٠( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   ٢٦٢8٢( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
لها  وح��ددت   mb169273789ae �ل�سكوى  و�مل�ساريف.رقم  و�لر�سوم  دره��م( 
جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق ٢٠١7/٥/١٦ �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة:ch1.A.5  لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدع�ى 2017/1270  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-جرين لند ل�سناعة �ملنتجات �ملطاطية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / حممد ر�سو�ن �سرور قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
 ٢٠٠٠( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   7٤١9( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
درهم(   و�لر�سوم و�مل�ساريف  رقم �ل�سكوى:MB168069839AE  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق ٢٠١7/٥/١8   �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق���ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/1251  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١-ك��ول بال�ض للخدمات �لفنية جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / �سامح حممد نبيل عبد �ملوىل �حمد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
 ٢٠٠٠( وتذكرة عوده مببلغ  دره��م(   ٢٥٣٣٣( وقدرها  �ملطالبة مب�ستحقات عمالية 
درهم(   و�لر�سوم و�مل�ساريف  رقم �ل�سكوى:MB168164173AE  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق ٢٠١7/٥/٢٢   �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق���ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدع�ى 2016/8397  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١-رويال فالكون لنقل �لركاب باحلافالت �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�أقام  ق��د  �لريامي  مطر  علي  وميثله:ح�سن  حممد  �سابر  حممد  ف���اروق   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
و�لفائدة  �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )٣١77٣ درهم(  �لدعوى ومو�سوعها  عليك 
مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �لدعوى  �قامة  تاريخ  من   %١٢ بو�قع  �لقانونية 
)٢٠٠٠ درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض 
باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.1:بالقاعة �ض   8.٣٠ �ل�ساعة     ٢٠١7/٥/١١ �ملو�فق 
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدع�ى 2017/435  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١- غفار يو�سف ح�سن جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  حممد  عبد�حلميد  م�سطفى  �بر�هيم 
وقدره  مبلغ  ب����اد�ء  و�ل��ت�����س��امم  بالت�سامن  عليهم  �مل��دع��ي  ب���ال���ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة 
ي��وم �خلمي�ض  و�مل�����س��اري��ف.   وح���ددت لها جل�سة  و�ل��ر���س��وم  )٢٠٠8٣9( دره���م 
�ملو�فق ٢٠١7/٥/١١ �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة Ch 2.D.18 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدع�ى 2017/504  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١- زهرة �ل�سفا لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ �سلطان حممود حنيف للنقليات �ض.ذ.م.م قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بت�سليم �ل�سيارتني )�سيارة رقم:P٥8٥٣٦ - دبي خ�سو�سي لون 
�بي�ض( و�لبالغ قيمتها )خم�سه ع�سر �لف درهم( )و�ل�سيارة رقم:D١١٠9٥ دبي خ�سو�سي 
لون �زرق( و�لبالغ قيمتها مبلغ ع�سرة �لف درهم و�لز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف.   وحددت 
 Ch 2.D.17 بالقاعة  �ض   8.٣٠ �ل�ساعة   ٢٠١7/٥/١٦ �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�سة  لها 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدع�ى 2017/1062  جتاري جزئي
�ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ذ.م.م  �لفنية  كوبينات  �سركة   -١  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ملدعي/ �سركة هنيكل بويل بت لل�سناعات �ملحدودة وميثله:ح�سني علي عبد�لرحمن 
بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره  �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  لوتاه قد 
تاريخ  من   %١٢ و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )9١.89٤.٠٠(
جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.    بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  �لتام  �ل�سد�د  وحتى 
لذ�   Ch 1.C.13 بالقاعة  8.٣٠ �ض  �ل�ساعة     ٢٠١7/٥/١١ �ملو�فق   �خلمي�ض  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدع�ى رقم 2016/2900  جتاري جزئي                                        

�ىل �ملدعي عليه/١- نقطة �لديكور �ض.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�سوبر 
بان  نعلنكم  لوتاه  عبد�لرحمن  علي  وميثله:ح�سني  ����ض.ذ.م.م  �ل�سيار�ت  لتاأجري  بر�ي�ض 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  ٢٠١7/٢/٢٦  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/

للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  ���ض.ذ.م.م  �ل�سيار�ت  لتاأجري  بر�ي�ض  �سوبر 
)�ربعة وثالثني �لف وثمامنائة وثمانني درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ 
�ل�ستحقاق �حلا�سل يف:٢٠١٥/٢/٢١ وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتها بامل�سروفات ومببلغ �لف 
لال�ستئناف خالل ثالثني  قابال  . حكما مبثابة �حل�سوري  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  درهم 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/810  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١-�حمد �سعيد حممد يو�سف بهاتي ٢- مطبخ �لتني خلدمات �لتموين 
باملو�د �لغذ�ئية ذ.م.م جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �ل�سركه �لعربية للتغليف 
ذ.م.م  وميثله:�سعيد جمعه �سعيد �ل�سويدي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
مببلغ وقدره )99٥٠٠( درهم )ت�سعة وت�سعون �لف وخم�سمائة درهم( و�لفائدة �لقانونية 
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  �ل�سد�د  �ل�سيك حتى متام  ��ستحقاق  تاريخ  �سنويا من   %١٢ بو�قع 
و�لتعاب. وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق ٢٠١7/٥/١٤  �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch 1.C.12

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدع�ى رقم 2016/2746  جتا ري  جزئي                                        

�ىل �ملحكوم عليه/١- �سركة و�يدوول لالن�ساء�ت �ض.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف    ٢٠١7/٢/٢٣ بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
ل�سالح/�سركة �لنقاء لتجارة مياه �ل�سرب �ض.ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
و�لفائدة  دره��م   )٢٣٦٠٠( �لتايل:مبلغ  �لنحو  على  ي��وؤدي  دره��م   )7٥.٤٢٥( �جمايل  مبلغ 
بو�قع 9% �سنويا من تاريخ ٢٠١٦/١/8 وحتى متام �ل�سد�د ومبلغ )٦9٤٥( درهم و�لفائدة 
بو�قع 9% �سنويا من تاريخ ٢٠١٦/8/٢٥ وحتى متام �ل�سد�د و�لزمت �ملدعي عليها �مل�ساريف 
و�لف درهم �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم 2015/641  عقاري كلي                                        
�ملحكمة  بان  �ل علي  جمهول حمل �لقامة نعلنكم  �سعيد  �سعيد علي  �ملحكوم عليه/١- �حمد  �ىل 
)�سركة  ل�سالح/متويل  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  يف    ٢٠١7/٤/٦ بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
�مل�سمى )دي جي  بالعقار  �لوحدة رقم )٢١٠(  �لآجلة عن  �لتاأجري  �تفاقية  م�ساهمة خا�سة( بف�سخ 
بي ١٠٥( - مب�سروع )دي�سكفري جاردنز( �مارة دبي ومالحقه و�لز�م �ملدعي عليه بت�سليمها للمدعية 
�مللكية ل�سالح  �ل��و�ردة يف �سهادة  ��سارة �لقيد �لعقاري )�لج��ارة �ملو�سوفة يف �لذمة(  خالية و�لغاء 
بالتملك طبقا  �ملنتهية  �لعقار �ىل ترتيبات �لج��ارة  و�لتي جاء ن�سها )تخ�سع ملكية  �ملدعي عليه 
لها تعوي�سا  ي��وؤدي  ب��ان  �لز�مه  �ل��د�ئ��رة( مع  ل��دى  �مل��ودع  بالتملك وملحقاته  �ملنتهي  لعقد �لج��ار 
مقد�ره مبلغ )١٥7٢٠( درهم )خم�سة ع�سر �لفا و�سبعمائة وع�سرون درهما( و�مل�سروفات ومبلغ �لف 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم 2017/433  جتا ري  كلي                                        
�ساندر��سيكار فينكاتا  م.م.ح ٢- موتو  �سن  �سركة جلوبال د�سرتبيو  �ملحكوم عليه/١-  �ىل 
�سوبر�مانيام ٣- تك فورت �سي�ستم �ض.ذ.م.م ٤- �كتيف �آي تى دي�سرتبيو�سن م.م.ح  جمهويل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�سيتي بنك �ن �يه وميثله:نا�سر مال �هلل حممد غامن مبا 
�ملحكمة  بان  نعلنكم  �ع��اله وعليه  �ملذكورة  �لدعوى  �ق��ام  �يه قد  �ن  �ملدعي/�ستي بنك  �ن 
حكمت بتاريخ  ٢٠١7/٤/٢7 �حلكم �لتمهيدي �لتايل:حكمت �ملحكمة ومبثابة �حل�سوري 
وقبل �لف�سل يف �ملو�سوع بندب �خلبري �مل�سريف �ملخت�ض �ساحب �لدور باجلدول خبري� يف 
هذه �لدعوى تكون مهمته وفق منطوق �حلكم �ل�سادر بتلك �جلل�سة ، وحددت لها �ملحكمة 
 ch2.E.21:جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق:٢٠١7/٥/١١ �ل�ساعة:٠9:٣٠ �سباحا يف �لقاعة

يف حالة عدم �سد�د �لمانة من �ملدعي. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم 2016/812  جتا ري  جزئي                                        
�ىل �ملحكوم عليه/١- حممد روؤوف حممد �قبال  جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  ٢٠١٦/١٠/١٢  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/م�سرف 
�لهالل )�سركة م�ساهمة عامه( بالز�م �ملدعي عليه )حممد روؤوف حممد �قبال( بان يوؤدي 
للمدعي )م�سرف �لهالل )�سركة م�ساهمة عامه( مبلغ وقدره )١٦.8٣8.٠١( )�ستة ع�سر 
وخم�سمائة  و�مل�ساريف  بالر�سوم  و�لزمته  فل�ض(  وو�حد  درهما  وثالثون  وثمامنائة  �لف 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدع�ى 2017/1054  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١- حممد �سكيل دي��د�ن ج��ول جمهول حمل �لق��ام��ة مبا 
�لدعوى  �أق��ام عليك  ����ض.ذ.م.م قد  �ملعار�ض  لتنفيذ  �ي  �ي��ة  �مل��دع��ي/ مي�ض  �ن 
ومو�سوعها �ملطالبة برد �ملركبة و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   
وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق ٢٠١7/٥/١٥ �ل�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch 2.D.18
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدع�ى 2017/567  جتاري كلي
لأنظمة  �ستار  يونيفري�سال   -٢ علي  �آل  عبد�هلل  �حمد  �بر�هيم  ناجي   -١  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�حلريق �ض.ذ.م.م جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ حممد يو�سف �حمد عبد�هلل �حلد�د 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها عزل �ملدعي  وميثله : عبد�لرحمن ح�سن حممد �ملطوع قد 
عليه �لول من �د�رة �ل�سركة وتعيني �ملدعي مدير� لها وتكون من �سالحياته جتديد �لرخ�سة 
وذلك ل�ستالمها و�د�رتها يف �لغر�ض �ملخ�س�سة من �جله وتنفيذ �لعقود و�للتز�مات و�لز�م 
�لحد  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت     . �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�سروفات  �لر�سوم  عليه  �ملدعي 
�أو  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   Ch 1.C.15 بالقاعة  �ل�ساعة 9.٣٠ �ض  �ملو�فق 7/٥/٢٠١7 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدع�ى 2017/463  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / ١- جاغربيت �سينغ مالهوتر� عن نف�سه وب�سفته مدير �سركة عمان لينك 
�ملدعي/  �ن  �لقامة مبا  �مل�سرفية جمهول حمل  للت�سهيالت  ���ض.ذ.م.م و�سامن  �لعام  للنقل 
�لدعوى  �أق��ام عليك  �ساملني ظبيك �حلو�سني قد  ز�ي��د  ن��و�ل   : �لوطني وميثله  �بوظبي  بنك 
يوؤديا  ب��ان  بينهما  فيما  وبالتكافل  مت�سامنني  �سدهما  �ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
للبنك �ملتنازع �ملبلغ �ملطالب به وقدره )7٠٤979.٣( درهم ��سافة للفائدة �لقانونية بو�قع ١٢% 
من تاريخ رفع �لدعوى حتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل . وحددت لها جل�سة 
مكلف  فاأنت  لذ�   Ch 2.E.21 بالقاعة  �ض   9.٣٠ �ل�ساعة   ٢٠١7/٥/8 �ملو�فق  �لثنني  يوم 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدع�ى 2017/810  جتاري كلي

�ن  �لق��ام��ة مب��ا  �سيفريد جم��ه��ول حم��ل  �دم  ١- جلني   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها  �نتيليجان�ض م.د.م.���ض قد  �ر  �ملدعي/ �ت�ض 
�ملطالبة باخر�ج �ملدعي من �ت�ض �ر �نتيليجان�ض م.د.م.�ض و�لز�مه بالر�سوم 
و�مل�ساريف و�لت��ع��اب.   وح��ددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 9/٥/٢٠١7 
�ل�ساعة 9.٣٠ �ض بالقاعة Ch 1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

    يف الدع�ى رقم 2017/1291  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/١- �لز�يد ل�سناعة �ملظالت و�خليم �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/نونيلون �ر�ر�كاب �ر�نا�ض  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )١١٢٥٢( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل 
مبلغ )989( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

يف الدع�ى رقم 2017/1111 تنفيذ جتاري
�ل�سيد/مرزوق  ميثلها  �لعقاري/�ض.م.ك.ع  للتطوير  �بيار  �سده/١-�سركة  �ملنفذ  �ىل 
طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  �لد�رة  جمل�ض  رئي�ض  ب�سفته  �لر�سد�ن  ر��سد 
�لربيع  �ل�سيد/�سليمان  ميثلها  ذ.م.م  �لبحرين  ��سيت�ض  فاينن�سال  �لتنفيذ/�سركة 
ب�سفته ع�سو جمل�ض �لد�رة وميثله:ع�سام عبد�لمري حمادي �لفا�سلي �لتميمي قد 
به وقدره  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليكم 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.    خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )٢٤١7٢٤٦٣.٦٤(
�ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١٥ 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

يف الدع�ى رقم 2016/3276 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سده/١-��سامه �ل�سيد علي ع�سل جمهول حمل �لقامة 
وميثله:�بر�هيم  د�وود  عبود  حممد  �لتنفيذ/ر�مي  طالب  �ن  مبا 
علي كرم حممد خوري قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�ع��اله و�ل��ز�م��ك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وق��دره )٥١٥٠٠( دره��م �ىل 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.    خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/1058  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١-جيت وى للمقاولني �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ �سركة يوجي �لعاملية �لتجارية ذ.م.م  وميثله:حممد �سلمان ح�سن 
عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�سابري 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم  مببلغ وقدره )١٦.٣٢٦( 
9% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم 
لذ�   Ch 1.C.13 بالقاعة  �ض   8.٣٠ �ل�ساعة    ٢٠١7/٥/9 �ملو�فق  �لثالثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 

يف الطعن 2016/389 طعن جتاري
تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز

�لطاعن/١- �مل�سرف �لعربي لال�ستثمار و�لتجارة �خلارجية وميثله:ر��سد 
حممد �سعيد بو ج�سيم 

باعالن �ملطعون �سدهما:١- مو�سى جمعة عبد�هلل جمعة ٢- عبد�هلل �سامل 
�أقام عليكم �لطعن  باأن �لطاعن  �ل�سويدي جمهويل حمل �لقامة نعلنكم 
�ملذكور �أعاله ويتوجب عليكم �حل�سور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على 

�سحيفة �لطعن �ملقدمة �سدكم .
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة     التمييز
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
             يف  الدع�ى 2017/46  ا�ستئناف تظلم جتاري    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ ١- موؤ�س�سة �ستل لتجهيز �لهد�يا �لعالنية وميثلها مالكها/
جميل �حمد حممد حز�م ٢- جميل �حمد حممد حز�م ب�سفته كفيل و�سامن 
ملوؤ�س�سة �ستل لتجهيز �لهد�يا �لعالنية  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف 
/ بنك �بوظبي �لوطني وميثله:نو�ل ز�يد �ساملني ظبيك �حلو�سني  قد ��ستاأنف 
�ملو�فق  �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء  
يقت�سي  وعليه   ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�ساء�    ١7.٣٠ �ل�ساعة   ٢٠١7/٦/7

ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2017/352 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �سده/١-  �مين �بر�هيم حممود �لبحي�سي  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ت�سارل�ض �ميل جوزيف فوقوت  قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )٦٤٣٠( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة ٢-ب�سحة ونفاذ عقد بيع �ملوؤرخ:٢٠١٥/١٢/٢٢ 
بيع �ملدعي عليه للمدعي �سيارة رقم:N/9٦٥7٥ خ�سو�سي دبي ماركة فور �دج 
موديل ٢٠١٣.وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدع�ى رقم 2016/2959  جتاري جزئي                                        

�ىل �ملدعي عليه/١- حممد �سكيل ديد�ن جول  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/حممد 
نا�سر جالل �حمد وميثله:ر��سد عبد�لرز�ق حممد تهلك نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها 
�حمد  نا�سر جالل  ل�سالح/حممد  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ  ٢٠١7/٢/٢8  يف  �ملنعقدة 
بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )١٠٠٠٠٠( درهم )مائة �لف درهم( قيمة �ل�سيك 
�سند �لدعوى و�لفائدة بو�قع 9% �سنويا من تاريخ ��ستحقاق �ل�سيك وحتى �ل�سد�د �لتام ف�سال 
عن �لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدع�ى 2017/185  ا�ستئناف مدين    
م��ت��ويل حممد خطاب  �ل��ع��زم  �أب���و  ���س��ده/ ١-حم��م��د  �مل�ستاأنف  �ىل 
لتجارة  �ل�سريع  /�لهدف  �مل�ستاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول 
�لإط��ار�ت - �ض ذ م م قد ��ستاأنف   �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم : 
٢٠١٦/١7١٥ مدين جزئي  وحددت لها جل�سه يوم �لثنني  �ملو�فق 
 ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا    ١٠.٠٠ �ل�ساعة    ٢٠١7/٥/8
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدع�ى 2017/119  ا�ستئناف تنفيذ جتاري   

�ل�سيد/  مديرها  وميثلها  م  م  ذ  �ض   - ١-نوتروفيت  �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�مل�ستاأنف  �ن  �لقامة مبا  ز�د طهر�ن - جمهول حمل  فغاين  علي  حممد 
/�لبنك �لعربي �ملتحد - �ض م ع وميثله : موزة عبيد ربيع �خلظر -  قد 
��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم : 7٠٠ م ٢٠١٦ تنفيذ جتاري 
  ٢٠١7/٥/٣ �ملو�فق  �لرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت   ٢٠١7/٤/١٣ بتاريخ 
�ل�ساعة ١7.٣٠ �سباحا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2017/51  عمايل كلي 

�ىل �ملدعي عليه / ١-د�فيد �نتوين جون �ست جورج ٢-كري�ستوفري هرني جورج 
�سانت جورج جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ جوليا مار�سيلني فلورينا بيني 
�لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  قد  �ملحرزي  �سيف علي  �سيخه حممد   : وميثله 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  و�لت�سامن  بالت�سامم  عليهم  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
�لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ  بو�قع ١٢% من  قانونية  درهم وفائدة  وقدره ١١٣٣٣٦7 
�ملعجل  بالنفاذ  �حل��ك��م  �سمول  و  �مل��ح��ام��اة.  �ت��ع��اب  ومقابل  و�مل�����س��اري��ف  و�ل��ر���س��وم 
وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  ٢٠١7/٥/١١  �ل�ساعة 9.٣٠ �ض بالقاعة 
Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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دبي للثقافة تختتم فعاليات »مهرجان دبي وتراثنا احلي« بنجاح متميز

خالل م�ساركتها يف معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب

»األف عنوان وعنوان« تعلن عن و�شولها اإىل 
ن�شبة 80 %  من اإجمايل الإ�شدارات امل�شتهدفة

عتيق املزروعي يوزع كتاب »تاأملت يف ال�شعادة واليجابية« على املديرين التنفيذيني

»الإمارات الوطنية« ت�شارك 
يف معر�س اأبوظبي للكتاب 
بق�ش�س من تاأليف طلبها
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•• دبي-الفجر:

)دبي  و�لفنون  للثقافة  دبي  هيئة  �أعلنت 
�لثقافة  ب�سوؤون  �ملعنية  �لهيئة  للثقافة(، 
و�ل��ف��ن��ون و�ل���رت�ث يف �لإم����ارة، ع��ن ختام 
�حلي”  وتر�ثنا  دب��ي  “مهرجان  فعاليات 
مردف”.  �سنرت  “�سيتي  يف  ُن��ّظ��م  �ل���ذي 
ومت��ك��ن ه���ذ� �مل��ه��رج��ان �ل���ذي �أق��ي��م حتت 
�سعار “�لفنون �ل�سعبية �لإمار�تية”، من 
�ل�سخ�سيات،  كبار  من  كوكبة  ��ستقطاب 
�ل�سيخة فاطمة بنت  ويف مقدمتهم �سمو 
�سموها  ت��اب��ع��ت  ح��ي��ث  م��ك��ت��وم،  �ل  ح�����س��ر 
�لأخ��ري من  �ليوم  �لرت�ثية يف  �لفعاليات 

�حلدث.
�مل��ه��رج��ان ق��د تو��سلت  وك��ان��ت ف��ع��ال��ي��ات 
�أي��ام، حيث �نطلقت يف  على مدى خم�سة 
�جلاري  �أبريل   18 حتى  و��ستمرت   14
�ل���ع���رو����ض  م��ن�����س��ة  وك����ان����ت   .2017
لزو�ر  �لأك���رب  �جل���ذب  ع��ام��ل  �لحتفالية 
���س��ن��رت م������ردف، و�أب������دى �جلميع  ���س��ي��ت��ي 
ا على متابعة �لفقر�ت �لفنية �لتي  حر�سً
ق��دم��ت��ه��ا �ل���ف���رق �ل�����س��ع��ب��ي��ة م���ن خمتلف 
للمتابعني  و�أت��ي��ح��ت  �لإم��������ار�ت.  �أن���ح���اء 
ف��ر���ض �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ع����دد م���ن �لفنون 
و�ل�سحوح  �حل��رب��ي��ة  ومنها  و�ل��رق�����س��ات، 

و�لليو� و�لندميا و�لعيالة. 

ل��وت��اه، مدير م��ر�ك��ز دبي  وق��ال��ت فاطمة 
للتنمية �لرت�ثية ورئي�ض جلنة مهرجان 
دب����ي وت���ر�ث���ن���ا �حل�����ي: ك����ان �ل���ه���دف من 
رفع  �حلي”  وت��ر�ث��ن��ا  دب���ي  “مهرجان 
م�����س��ت��وى �ل���وع���ي ل����دى �جل���م���ه���ور حول 
خمتلف  �أو������س�����اط  يف  �ل���ع���ري���ق  ت���ر�ث���ن���ا 
�أمكننا حتقيق ذلك  �سر�ئح �ملجتمع. لقد 
غري  �لإقبال  �سوء  على  خا�سة  ب�سهولة، 
�أيام  ط��و�ل  �مل��رك��ز  زو�ر  قبل  م��ن  �مل�سبوق 
�لأف���ر�د  م�ساركة  �إىل  �إ���س��اف��ة  �مل��ه��رج��ان، 
�لعمل  ور������ض  �لأع����م����ار يف  م���ن خم��ت��ل��ف 
�ملتنوعة  �لثقافية  و�لأن�����س��ط��ة  �ل��رت�ث��ي��ة 
�سجل �حلدث  وقد  بتنظيمها.  قمنا  �لتي 

خامتة متميزة لتز�من �ليوم �لأخري من 
�مل��ه��رج��ان م��ع ي��وم �ل���رت�ث �ل��ع��امل��ي �لذي 

�سادف 18 �أبريل .
على  �ل�سوء  ت�سليط  يف  �ملهرجان  وجن��ح 
�لدولة  �سهدتها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ط��ور  م��ر�ح��ل 
برناجمه من�سة  �لع�سور، ووفر  على مر 
م��ف��ت��وح��ة ل��ل��م�����س��اب��ق��ات و�جل��ل�����س��ات، �إىل 
�لفن  لأدو�ت  د�ئ��م  تنظيم معر�ض  جانب 
�ل�����س��ع��ب��ي، وق�����س��م خ���ا����ض ُع���ر����س���ت فيه 

�حلرف �ملحلية. 
ا يف كل يوم مو�سوًعا  وتناول �ملهرجان �أي�سً
حمدًد� لأحد �جلو�نب �لرت�ثية، ونظمت 
جل�سات خم�س�سة �سارك بها متخ�س�سون 

للز�ئرين  ووف�����رت  �ل�����س��ع��ب��ي،  ب��ال��رق�����ض 
نظرة �أعمق على �لثقافة �ملحلية و�ل�سمات 
�ل�سكال  ه��ذه  بها  تتمتع  �لتي  �جلمالية 

�لفنية �لر�ئعة.
�مل�سهد  تعزيز  �إىل  للثقافة  دب��ي  وت��ه��دف 
على  �ل�����س��وء  وت�سليط  دب����ي،  يف  �ل��ث��ق��ايف 
تر�ثها �لغني، وذلك من خالل جمموعة 
على  تنظمها  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  من  متنوعة 
م����د�ر �ل���ع���ام.  وت��ت��م��ث��ل م��ه��م��ة �ل��ه��ي��ئ��ة يف 
ب��ن��اء ج�����س��ور �حل����و�ر �ل��ب��ن��اء ب��ني خمتلف 
�إثر�ء  طريق  عن  و�لثقافات،  �حل�سار�ت 
بالنفع على مو�طني  تعود  �لتي  �ملبادر�ت 

�لإمارة و�ملقيمني فيها وزو�رها.

•• ال�شارقة-لفجر:

“ثقافة  مبادر�ت  وعنو�ن” �إح��دى  عنو�ن  “�ألف  مبادرة  �أعلنت 
بال حدود”، �أم�ض �لأول �لأحد خالل م�ساركتها يف �لدورة �ل�27 
ملعر�ض �أبوظبي �لدويل للكتاب، عن و�سولها �إىل ن�سبة 80% 
من �إجمايل عدد �لإ�سد�ر�ت �لتي ت�سعى �إىل ن�سرها خالل عامي 
2016 و 2017، و�لبالغ عددها 1001 كتاب �إمار�تي )طبعة 

�أوىل( باللغة �لعربية، يف خمتلف �ملجالت، ولالأعمار كافة. 
يف  �نطالقتها  م��ن��ذ  وعنو�ن”  ع��ن��و�ن  “�ألف  م��ب��ادرة  وجن��ح��ت 
فرب�ير 2016 يف دفع عجلة �لن�سر يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
يف  جنحت  كما  �لقطاع،  ه��ذ�  يف  نوعية  نقلة  و�إح���د�ث  �ملتحدة، 
ت�سجيع عدد كبري من �لنا�سرين للم�ساركة يف �ملبادرة باإ�سد�ر�ت 
�لإمار�تية  �لإ�سد�ر�ت  زيادة عدد  �ملبادرة يف  و�ساهمت  متنوعة، 

�ملوؤلفني  ودع��م  �ملحلي،  �لثقايف  �ملخزون  و�إث���ر�ء  جودتها،  ورف��ع 
بذلك  لترتجم  للنا�سرين،  ج��دي��دة  �آف���اق  وف��ت��ح  �لإم��ار�ت��ي��ني، 

�ل�سعار �لذي رفعته “ندعم �لفكر لنري �ملحتوى«.
وعنو�ن”:   ع��ن��و�ن  “�ألف  م��ب��ادرة  مدير  �ل�سحي،  جم��د  وق��ال��ت 
“�ألف عنو�ن وعنو�ن” حتى �لآن، تعك�ض  �لتي حققتها  �لنتائج 
بجالء حجم �لدعم �لكبري �لذي حتظى به �ملبادرة من �ل�سيخة 
بدور بنت �سلطان �لقا�سمي،  رئي�ض �للجنة �ملنظمة لثقافة بال 
ما  ��سرت�تيجياتها وفق  تنفيذ  �ملبادرة يف  �ساعد  و�ل��ذي  ح��دود، 
�إخ��الل يف �جل��دول �لزمني �ملحدد  �أي  ل��ه، وب��دون  هو خمطط 
%80 من حجم  �سلفاُ، فها نحن �ليوم نعلن عن و�سولنا �إىل 
�لعمل �لذي ن�سعى �إىل �إجنازه، ما يب�سر بو�سولنا �إىل �إ�سد�ر �ل� 

�لعام. هذ�  نهاية  قبل  �إمار�تي  عنو�ن   1001
وتتكفل مبادرة “�ألف عنو�ن وعنو�ن” �لتي تبلغ قيمة ميز�نيتها 

�لإج��م��ال��ي��ة 5 م��الي��ني دره���م �إم���ار�ت���ي، ب��ت��م��وي��ل �لإ����س���د�ر�ت 
�إ�سد�ر  �أو جزئي، وذلك وفقاً لنوعية كل  �مل�ساركة، ب�سكل كامل 
و�أه��م��ي��ت��ه، و�إىل ج��ان��ب ذل��ك ت��وف��ر �مل��ب��ادرة �ل��ع��دي��د م��ن �ملز�يا 
�إعفاء �ملوؤلفني و�لنا�سرين من ر�سوم �لرتقيم  �أبرزها  �لأخرى، 
و�لرتويج  طباعتها،  �سيتم  �ل��ت��ي  للكتب   )ISBN( �ل����دويل 
لالإ�سد�ر�ت �مل�ساركة، خالل م�ساركات �ملبادرة يف معار�ض �لكتب 

و�ملهرجانات �لثقافية �ملحلية و�لعربية و�لدولية.
للنا�سرين  ��ست�سارية  خدمة  موؤخر�  �أطلقت  قد  �ملبادرة  وكانت 
وذلك  قانونيون  وم�ست�سارون  حمامون  دعيف�ض  مع  بالتعاون 
بهدف تقدمي �لدعم �لقانوين لدور �لن�سر �لإمار�تية و�لعربية 
�لتي تتخذ من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مقر�ً لها، وتوفري 
يف  �لن�سر  بحركة  �لرت��ق��اء  يف  ت�ساعد  منا�سبة،  قانونية  بيئة 

�لدولة.

�لدويل  �أب��وظ��ب��ي  معر�ض  يف  �لوطنية  �لإم����ار�ت  م��د�ر���ض  ت�سارك 
تتفرد  و  ط��الب��ه��ا،  م��وؤل��ف��ات  م��ن  ق�سة  بع�سرين   2017 للكتاب 

بامل�ساركة يف �ملعر�ض كمد�ر�ض وطنية . 
عدد  بتاأليفها  ق��ام  متنوعة  ق�س�ساً  جناحها  يف  �مل��د�ر���ض  وتعر�ض 
�لإمار�ت  �لطالبات من خمتلف جممعات مد�ر�ض  و  �لطالب  من 

�لوطنية، ومن عدة مر�حل �سّفية، . 
و�س��������هد جن���������اح �ملد�ر�ض من������ذ �فت�ت������اح �ملع����������ر�ض �إقب����������ال كبي��������ر�ً 
�لكّت���������اب،  �لط���������لب��������ة  مع  تف��������اع��������ل�����و�  �ل���ذي��ن  �ل��زو�ر  م���������ن 
يف  جت����اربهم  ع���ن  باحل���ديث  �ل�س���غار  �ملب�����دعون  ق�����������ام  حي��������ث 

كت�������ابة �لق�س�ض وم������س���امي���نه��ا .

•• منطقة الظفرة -الفجر:

وزع �سعادة �ملهند�ض عتيق خمي�ض حمد �ملزروعي مدير عام بلدية منطقة 
�لظفرة ن�سخة من كتاب �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم 
نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل “تاأمالت يف 
�لظفرة  ببلدية منطقة  �لتنفيذيني  �ملديرين  “ على  �ل�سعادة و�لإيجابية 

وذلك عقب �جتماع �للجنة �لتنفيذية بالبلدية �أم�ض مبدينة ز�يد.
ويتمحور �لكتاب حول �ل�سعادة و�ليجابية ويعرف �لإيجابية باأنها طريقة 
تفكري، و�ل�سعادة باأنها �أ�سلوب حياة. و�أن لي�ض ما متلكه �أو ما تفعله هو ما 
�ل�سيخ  �ل�سمو  بل كيفية تفكريك بكل ذلك. وبني �ساحب  يجعلك �سعيد�ً 
ولها  �سخ�سية  ن��وع��ان:  �ل�سعادة  �أن  كتابه  يف  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد 
�إليه يف عملنا �حلكومي  �دو�تها وعلمها و�سعادة جمتمعية وهي ما ن�سعى 
وهي يف �ل�سعور بالأمن و�لأمان يف حميطك وجمتمعك �لذي تعي�ض فيه: 
وهي يف وجود �ل�سكن �ملالئم �لكرمي، وتوفري �لعالج وقت �ملر�ض، و�لفر�ض 
و�ملر�فق  �لتحتية  و�لبنية  للم�ستقبل،  لال�ستعد�د  و�لتعليم  �حلاجة  وقت 
�لنا�ض بني  �أي�ساً يف مو�زنة  للنا�ض، وهي  �أ�سلوب حياة مريحاً  �لتي توفر 

�أعمالهم وبني �أ�سرهم، كل ذلك جزء من �ل�سعادة �ملجتمعية.
ينعم  �ل��غ��ايل  وطننا  يف  �جلميع  �أن  �مل��زروع��ي  خمي�ض  عتيق  �سعادة  وق��ال 
�ملجتمع  ��سعاد  حتر�ض  �لتي  �لر�سيدة  قيادتنا  ظ��ل  يف  و�لأم����ان  ب��الأم��ن 
�أف�سل �سبل �حلياة �لكرمية وتوفري خدمات متميزة للمو�طنني  وتوفري 
�لكبري لت�سبح �سمن  �ملجالت، �نطالقاً من طموحها  و�ملقيمني يف كافة 

�أف�سل �حلكومات يف �لعامل. 
للمبادر�ت  مكماًل  جاء  و�ليجابية  �ل�سعادة  يف  تاأمالت  كتاب  �أن  و�أ�ساف 
�أطلقتها حكومتنا �ل�سامية حول �ل�سعادة و�ليجابية لتكون  �لطيبة �لتي 
�أ�سلوب حياة، موؤكد�ً �ن �لكتاب وجد �قباًل كبري�ً من �لقر�ء ملا يتميز به من 
حمتوى قيم، ومناذج للنجاحات �لتي حتققت بعد تخطي �أ�سعب �لتحديات 
و�ل�سري على نهج �لآباء �ملوؤ�س�سني لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة، �ملغفور 
ث��ر�ه و�ل�سيخ  �آل نهيان طيب �هلل  ز�ي��د بن �سلطان  �ل�سيخ  ب��اإذن �هلل  لهما 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم رحمه �هلل، �للذ�ن و�سعا �لأ�سا�ض �لقوي ونه�سا 
�لدول  م�ساف  يف  �لغايل  وطننا  و�أ�سبح  قيا�سي  زم��ن  يف  �لم���ار�ت  بدولة 
�ملتقدمة، وتتو��سل م�سرية �لبذل و�لعطاء يف ظل قيادتنا �لر�سيدة. كما 

رئي�ض  �ل�سمو  �أطلقها �ساحب  �لتي  �لقر�ءة  ملبادرة  �لكتاب جاء مكماًل  �أن 
و�ل��ت��ي غر�ست يف �جلميع حب   ،2016 �ل��ع��ام  �ل��دول��ة حفظه �هلل خ��الل 

�لقر�ءة و�لطالع ومعرفة كل ما هو جديد ومفيد خلدمة �لإن�سانية.

م�شروع “كلمة” ي�شدر 
رواية »الآن�شة موبران«

�لفرن�سّيني  للكاتبني  م��وب��ر�ن«  »�لآن�����س��ة  رو�ي���ة  »كلمة«  م�سروع  �أ���س��در 
�لأَخ���وي���ن غ��ون��ك��ور، ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع م��ع��ر���ض �أب��وظ��ب��ي �ل����دويل للكتاب، 
و�حتفاًء مبرور ع�سرة �أعو�م على �نطالقة م�سروع »كلمة« للرتجمة يف 

هيئة �أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة.
ع�سرة  مب��رور  و�حتفاًء  للكتاب،  �ل��دويل  �أبوظبي  معر�ض  مع  بالتز�من 
�أعو�م على �نطالقة م�سروع »كلمة« للرتجمة يف هيئة �أبوظبي لل�سياحة 
�لتي يختارها  �لفرن�سّي«،  �لأدب  �سل�سلة »كال�سيكّيات  و�لثقافة، و�سمن 
كاظم  بباري�ض  �ملقيم  �لعر�قّي  و�لأك��ادمي��ّي  �ل�ساعر  ترجماتها  وير�جع 
جهاد، �أ�سدر �مل�سروع ترجمة لرو�ية جديدة بعنو�ن: »�لآن�سة موبر�ن«، 
�إىل  نقلها  دوغ��ون��ك��ور،  وج���ول  �إدم����ون  �لأَخ��وي��ن  �لفرن�سّيني  للكاتبني 

�لعربّية حمّمد علي �ليو�سفّي.
�أغلب �لقّر�ء يعرفون �لأَخوين غونكور عرب �لأكادميية �لأدبية وجائزة 
يعرفهما  مّم��ا  �أك���ر  �أ�سميهما  حت��م��الن  �لّلتني  فرن�سية  رو�ي���ة  �أف�سل 
�لرو�يات  هاوي  �أّن  بيد  و�لتاريخية،  و�لنقدية  �ل�سردية  �أعمالهما  عرب 
�لفرن�سية،  �لرو�ية  تاريخ  على  ��سميهما  فر�سا  �أّنهما  يعرف  �حلقيقّي 
�لتّيار �لطبيعّي يف فّن  باإ�سهامهما، خ�سو�ساً، يف جتذير  �لعاملية،  ل بل 

�لرو�ية. 
يف كّل ما كتبه �لأَخو�ن غونكور من رو�يات م�سرتكة، ويف كتاب يومّياتهما 
�ل�ّسهري �لذي كتبا �سفحاته معاً وو��سل �إدمون كتابته بعد رحيل �سقيقه، 
ي�سود �سرٌب من �لق�سوة �لكا�سفة و�لّتدقيق �سبه �لت�سريحّي، ميليه بَرٌم 
بالٌغ باأخالق �حلقبة وطبائعها، هذ� كّله نالحظه يف رو�يتهما »�لآن�سة 
موبر�ن«، فيها ير�سد �ل�سقيقان �أُ�َسر �ملاّلكني �لكبار ترّبي �أبناءها على 
�ل�ّسُبل، وجترب بناتها على  �لرفيعة ب�سّتى  �ملنا�سب  �إىل �حتالل  �ل�ّسعي 
�كت�ساب �آد�ب لياقة �ل�سالونات و�ملحادثة و�لّظهور يف ما ُيدعى »�ملجتمع 
�ملمكنة للحياة،  �لوحيدة  �ل�سيغة  �لأخري هو  �لر�قي«، كما لو كان هذ� 
و�لفجيعة �ملزدوجة �لتي تطّوح مب�سري �لعائلة، و�لتي يذهب �سحّيتها 
متوّقعة  خ��امت��ة  لت�سّكل  ت��اأت��ي  �ل�سغرى  و�بنتها  �لأ���س��رة  �ب��ن  م��ن  ك��ّل 
�أفظع  عن  �ملوؤّلفان  فيها  ك�سف  �لتي  و�جلل�سات  �لّلوحات  من  ل�سل�سلة 
مثالب هذ� �ملجتمع و�أفدح تناق�ساته، رو�ية قد تكون م�سرحية �لطابع، 
جعال فيها من كالم �ل�سخو�ض وحماور�تها �لطويلة �أو�سع نافذة ممكنة 
على خو�ئها �لأليم وبحثها �خلائب �سلفاً عن �متالٍء متعّذٍر ب�سبٍب من 

رد�ءة �لو�سائل �ملّتبعة لبلوغه.



مل اأعد طفلة واأ�سبحت الآن كبرية

منة عرفة: نظرة اجلمهور اإيّل 
ل تزال متوقفًة عند �شخ�شية )زينة(

 )�لأط��ف��ال يكربون د�ئ��م��اً... ول �أح��د يبقى 
�حلقيقة  ه���ذه  ����س��ت��دع��اء  منا�سبة  ط��ف��اًل(! 
�لبدهية هي �سكوى �لفنانة �مل�سرية �ل�سابة 
ب�سدة من جر�ء  تعاين  �أنها  منة عرفة، من 
�لذي ي�ستهدفها بني �لوقت و�لآخر، و�لذي 
�نتقاد�ت  عليها  ُت�ّسن  �إذ  م��ربر(،  ت��ر�ه )غري 
ح��ام��ي��ة ب�����س��ب��ب �ل��ث��ي��اب �ل���ت���ي ت��رت��دي��ه��ا يف 
خ�سو�ساً  حت�سرها،  �لتي  �ملنا�سبات  غالبية 
يف �لفرتة �لأخرية.عرفة ك�سفت �لنقاب، عن 
�أنها ح�سرت �أخري�ً مهرجان )�آخر مو�سة(، 
ت�سميم  م���ن  �أزرق  ب��ف�����س��ت��ان  ف��ي��ه  وظ���ه���رت 
حممود  �مل��ع��روف  �مل�����س��ري  �لأزي�����اء  م�سمم 
غايل، مردفًة: )�أنا تعودُت د�ئماً حني �أظهر 
يف �أي منا�سبة �أن تبد�أ �سفحات )�ل�سو�سيال 
�لأوقات  معظم  ويف  علّي،  بالهجوم  ميديا( 

يتحول هذ� �لهجوم �إىل حد �لتطاول باألفاظ 
و�سباب غري �أخالقية على �لإطالق(.

نف�سها  ت�سغل  ل  �أنها  �إىل  منة عرفة  ولفتت 
يزد�د  �ل��ت��ج��اوز�ت حتى ل  ه��ذه  ب��ال��رد على 
�لأم����ر ���س��وء�، م��و����س��ل��ًة: )ن��ظ��رة �جلمهور 
)زينة(  �سخ�سية  عند  متوقفًة  ت��ز�ل  ل  �إيّل 
ج�سدُتها  �ل��ت��ي  �سنو�ت  �ل�ست  �ب��ن��ة  �لطفلة 
�أحمد  �لنجم  مع  �سناعي(  )مطب  فيلم  يف 
�أع�����د طفلة  ح���ل���م���ي(، م��ت��اب��ع��ًة: )�إن����ن����ي مل 
و�أ���س��ب��ح��ت �لآن ك��ب��رية، وم��ن ث��م م��ن حقي 
كبقية  �حلالية  �سني  ينا�سب  م��ا  �أرت���دي  �أن 
�ل��ب��ن��ات حت��ت �ل��ع�����س��ري��ن(، ون��اف��ي��ًة �أن تكون 
م��ت��ع��م��دًة ل���الإث���ارة و�إ���س��ع��ال �جل���دل حولها، 
�ملو�قع  بع�ض  �لإ�ساعات على  ت��ردده  ملا  وفقاً 

�لإعالمية.

اأحمد فلوك�س: امتنى اأن يحقق 
)الأب الروحي( جناحًا كبريًا

�مل�سري  �لفنان  �أع��رب  فقد  �ل��روح��ي(.  )�لأب  مب�سل�سل  ُمعجب  �جلمهور 
�ل�ساب �أحمد فلوك�ض عن �سعادته �لبالغة بردود �لأفعال �لتي ��ستقبلها من 
جمهوره، على هاتفه �خلا�ض، ومن خالل �ملو�قع �لإعالمية، حول م�سل�سل 

)�لأب �لروحي(، �لذي ُيعر�ض ح�سرياً على قناة )dmc( حالياً.
وقال فلوك�ض، يف ت�سريح له: )ردود �أفعال �جلمهور حول �حللقات �لأوىل 
من م�سل�سل �لأب �لروحي �أكرب جائزة لنا ك�سّناع للعمل(، موؤكد�ً حر�سه 
على توجيه �ل�سكر ملخرج ومنتج �لعمل، م�سيد�ً باأنهما مل يبخال متاماً على 

خروج �لعمل ب�سكل مميز وخمتلف.
�ل��دور �لذي يوؤديه �سمن  �أن  �أن يحقق �لعمل جناحاً كبري�ً، مبيناً  ومتنى 
�أح��د�ث �مل�سل�سل هو �سخ�سية جنل �لنجم �لكبري حممود حميدة، يف �أحد 

�أدو�ر �لأك�سن �ملهمة يف م�سريته.
بدر،  �سو�سن  فلوك�ض،  �أحمد  حميدة،  حممود  بطولة  من  �لروحي(  )�لأب 
�أحمد عبد�لعزيز، عزت �أبو عوف، لطفي لبيب، حممود �جلندي، مي �سليم، 
مرييهان ح�سني، �إيهاب فهمي، عايدة ريا�ض و�ملطرب دياب، بالإ�سافة �إىل 

عدد من �لفنانني �ل�سباب �مل�ساركني يف �مل�سل�سل.

فــن عــربـــي
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عليها؟ تطلعينا  �أن  ميكن  هل  جديدة...  فنية  مبفاجاأة  َوعدِت  • كنِت 
- با�سرنا ت�سوير م�سل�سل طويل بعنو�ن )�حلب �حلقيقي(، وهو مقتب�ض 
عن م�سل�سل مك�سيكي، و�سُيعَر�ض على �سا�سة )LBCI( قريباً. �مل�سل�سل 
م��ن �إخ����ر�ج ج��ول��ي��ان م��ع��ل��وف ومنتجة م��ن��ف��ذة م��ي �أب���ي رع���د، وه���و من 
د�ود  �ألكو  فيه  وي�ساركنا  معو�ض،  ونيكول  فرحات  جوليا  مع  بطولتي 

�أي عمل  ي�سّكل وجودهما يف  �للذ�ن  د�ود  كة ونهلة  بَر
�إ���س��اف��ة �إىل ك��ل م��ن ط���ارق �سويد وملى  ل��ه، 

وجمموعة  ر���س��د�ن  و�أ���س��ع��د  مرع�سلي 
ك���ب���رية م����ن �مل���م���ث���ل���ني. ع���ل���م���اً �أن 

�سيناريو  م�����ن  �مل�������س���ل�������س���ل 
وترجمة  با�سكال حرفو�ض 

ملى مرع�سلي.
• يف �لفرتة �لأخرية كنِت 

عن  م�����ا  ح�����د  �إىل  ب���ع���ي���دة 
�جل���ّو �ل��ف��ن��ي، وك��اأن��ك كنِت 

�إج����������ازة  يف 

ول تريدين �لعمل وتقدمي �أعمال جديدة؟
 15 يف  �أدو�ر�ً  ق��دم��ُت  �أن  �سبق  كما  ولكن  ك��ث��رية،  �ل��ع��رو���ض  كانت  ب��ل   -
م�سل�ساًل ومل �أندم على �أّي منها، فاإنني �نتظرُت �لدور �ملنا�سب �لذي ل 

�أندم عليه، لأنه لي�ض مهماً �لظهور ملجرد �لظهور.
ن�سو�ض؟ �أزمة  نعاين  �أننا  ترين  • هل 

�لإخر�ج  �أو  �أق��ّل ج��ودة،  �لإنتاج  ولكن  ج��د�ً،  �لن�ض جيد�ً  يكون  �أحياناً   -
ممتاز و�لن�ض غري جيد... �إلخ. �ملعادلة تتغرّي بني عمل و�آخر، ول ميكن 
�لتكال على عن�سر و�حد جّيد للقبول بعمل در�مي. �أحياناً يكون �لدور 
جمياًل جد�ً وهادفاً ويقدم فناً ر�قياً، ولكن �لإنتاج )على قد حاله... 
بع�سه(  على  )كله  ه��َرم��اً  �مل�سل�سل  يكون  �أن  يهّمني  بيظبط(.  وم��ا 
تقنية.  ومعد�ت  ومتثياًل  و�إنتاجاً  و�إخر�جاً  ن�ساً  متكاماًل،  كاماًل 
هذ� قر�ر �سخ�سي، لأنني ل �أريد �أن �أطل فنياً من خالل �أعمال 

ميكن �أن �أندم عليها بعد 20 عاماً.
�للبنانية برغم وفرتها ل  �لإنتاجات  �أن  • هذ� حقك. ويبدو 

حتظى باإعجابك؟
- يوجد من كل �سيء. هناك �أعمال ل تعجبني، و�أ�سخا�ض ل 

يعجبونني، وبر�مج ل تعجبني.
ي�ستعينون بوجوه جديدة  باتو�  �ملنتجني  �أن  • �أل تعتقدين 
�أو ر�سيت بعمل يعر�سونه  �ملمثلة  ول يكرتثون �سو�ء رف�ست 

عليها؟
على  تربهن  ممثلة  وك��ل  للجميع،  تت�سع  �لدنيا  ل!  مَل   -
خالل  من  �لنا�ض  يحبها  �أن  فاإما  �ل�سا�سة،  على  قدر�تها 
�لنا�ض  �أل يحبونها. رمبا يحب  و�إم��ا  �ل��ذي تقدمه  �لفن 
وهي  خّطها،  لي�ض  خطاً  ت�سلك  ولكنها  ج��دي��دة،  ممثلة 
بذلك ل تاأخذ �سيئاً من درب �لآخرين. ل �سك �أنه يوجد 
يف  كما  معّينة  درج��ة  �إىل  و�سل  جمالنا  يف  معنّي  ف�ساد 

جميع �ملجالت �لأخرى.
�لأذى  �لفني  �لف�ساد  وج��ود  ُيلِحق  �أن  ميكن  وكم   •

بكم؟
�أنه يوؤذينا كثري�ً، فنحن نكون قد تقّدمنا  - ل �سك 
تغني  فنانة  علينا  ت��ط��ّل  وف��ج��اأة  �لأم����ام،  �إىل  ك��ث��ري�ً 
وتربهن على �أنها لي�ست بارعة يف �لغناء ول حتى يف 
�لتمثيل. وبالعودة �إىل �لأمور �لبد�ئية يف �لتمثيل، 

جند �أنها ت�ستيقظ �سباحاً و�ملاكياج على وجهها، 
وت����غ����ادر �ل�����س��ري��ر ب��ال��ك��ع��ب �ل����ع����ايل. نحن 

�إىل  ُيرِجعوننا  وهم  ناحية  من  نتقدم 
�ل��ور�ء. ونحن ن�سمع َمن يقول: 

)نحن ن�ساهد م�سل�سالتكم 
ليكو�  �ل���ل���ب���ن���ان���ي���ة... 

�ساطرة  ل  ه��ي��دي 
ول  ب������ال������غ������ن������اء 
�������������س������������اط������������رة 

ل  �أو  ب��ال��ت��م��ث��ي��ل، 
هي �ساطرة بعر�ض �لأزياء 

ول �ل��ت��م��ث��ي��ل(. ف���ّن �ل��ت��م��ث��ي��ل من 
�أث��ق��ل و�أ���س��ع��ب �ل��ف��ن��ون �مل���وج���ودة. �ل�سوت 
�أن  ميكن  وم��وه��ب��ة  �ل���رب،  م��ن  نعمة  �جلميل 
ننميها، و�أن ن�ستغل عليها يومياً، لكن موهبة �لتمثيل 
َمن  ه��ن��اك  �أن  �سحيح  �ل��ق��ل��ب.  يف  زر�ع��ت��ه��ا  مي��ك��ن  ل 
ثالثة  �أو  عامني  مل��دة  �لتمثيل  يف  لتمارين  يخ�سعون 
�أعو�م، وهذ� لي�ض خطاأ، وهوؤلء يعملون على تطوير 
موهبتهم، وي�سبح لديهم �سيء د�خلي. �أنا مل �أدر�ض 
فن �لتمثيل ولكنني ل �أتفل�سف. و�إىل جانب �ملوهبة، 
يجب �أن تكون هناك �جتهاد�ت �سخ�سية، وكثريون 

)بييجو�  قلوبنا،  كل  من  ن�ستغل  �لذين  �ملمثلني  نحن  بها.  يقومون  ل 
هيدول بيزيدولنا بهار على �ل�سيء �حللو �لذي ل يحتاج �إىل بهار�ت(.

مرحلة  يف  تتجهني  يجعلك  �أن  ميكن  �لتمثيل  من  �نزعاجك  وهل   •
ما نحو �لغناء؟

- ل �سيء ميكن �أن يجربين على �لجت��اه �إىل جمال �آخ��ر. �أن��ا �أغني يف 
�لأ�سا�ض ولكنني مل �أطرح نف�سي كمغنية. �سبق �أن طرحُت �أغنية قبل 5 
�أعو�م ول يز�ل �لنا�ض ي�ساألونني عنها، ولكنني ل�سُت من �لفنانني �لكبار 
بعد  �أتقدم خطوة  �أن��ا  �لتمثيل،  �أدخ��ل يف مناف�سة معهم. ويف جمال  كي 
�إىل  �أ�سعى  �أدخ��ل يف مناف�سة �سريفة مع �ملمثلني، ولكنني ل  خطوة، كي 

مناف�سة �ملطربني.
�إليه؟ �أ�سرِت  �أن  �سبق  �لذي  �لغنائي  م�سروعك  �أ�سبح  • و�أين 

- هو جاهز كمز�ج، وميكن �أن �أطرح �أغنية بعد فرتة من قبيل �لهو�ية 
ذلك  �أفعل  �أغني مب��ز�ج ورمب��ا  �أن��ا  �لغنائية.  ولي�ض ل�ستعر��ض قدر�تي 
بهذه  تغني.  فنانة  دور  جت�سيد  خ��الل  من  �أو  ر�ق�ض  مو�سيقي  عمل  يف 
�لطريقة ميكنني �أن �أو�سل �سوتي �إىل �لنا�ض، ولكن ل ميكن �أن �أطرح 

�ألبومات و�أغنيات.
�لدر�ما  �أو  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل���در�م���ا  يف  �مل�����س��ارك��ة  �أك����ر  تف�سلني  �أي��ه��م��ا   •

�مل�سرتكة؟
- �أنا �أ�سارك يف �لدر�ما �ملحلية و�لدر�ما �لعربية و�إن �ساء �هلل يف هوليوود، 
ولكن �لعمل �لذي ل �أحبه ل ميكن �أن �أقبله. �لفن ل هوية له، خ�سو�ساً 
يف ظل �لنفتاح �لفني مع وجود �لإنتاجات �لعربية �مل�سرتكة �لتي حتقق 
�نت�سار�ً و��سعاً، لأنها ت�سّم ممثلني من كل �جلن�سيات. �مل�ساكل �لجتماعية 
�لعربية  �ملجتمعات  تعي�سها  �لتي 
ولغتنا  و�ح���������دة،  �أ����س���ب���ح���ت 
�ملحلية  و�ل��ل��ه��ج��ات  و�ح����دة، 
�سارْت معروفة  بلد  كل  يف 
�ل�سعوب  ب���ني  وم��ن��ت�����س��رة 
�عتاد  و�جلمهور  �لعربية، 
�ملحلية  �مل�����ف�����رد�ت  ����س���م���اع 

�خلا�سة بكل بلد عربي.

الدراما  اأن  ًة عن  الكيك، معربرِّ باميال  اللبنانية  املمثلة  اإنها  اأعمال هوليوودية(!  اأ�سارك يف  والعربية، ورمبا  املحلية  الدراما  )اأ�سارك يف   
امل�سرتكة اأكرث انت�سارًا، لأنها جتمع ممثلني من بالد عدة، مردفًة )اأن الق�سايا وامل�سكالت التي تعي�سها الدول العربية واحدة، واللغة واحدة 
كذلك، ما مينح الدراما امل�سرتكة فر�سًا اأكرب لالنت�سار والنجاح(.الفنانة باميال الكيك التي عادت - بعد غيبة لي�ست ق�سرية - لتطل على 
ال�سا�سة ال�سغرية من خالل م�سل�سل )احلب احلقيقي( املقتب�ض عن م�سل�سل مك�سيكي طويل، اإىل جانب نخبة من املمثلني اللبنانيني، وهي 
قق هذا الأمر من خالل م�سل�سل )احلب احلقيقي(.الكيك تعتز باأنها  توؤكد اأن العرو�ض كثرية، ولكنها كانت يف انتظار العمل املنا�سب، وحتحَ
قّدمت 15 م�سل�ساًل مل تندم على اأيٍّ منها، وتوؤكد اأنها ل تريد اأن ت�سارك يف عمل فني قد تندم عليه بعد 20 عامًا، وتطرقت اإىل ق�سايا 

متعددة جمعت ما بني ال�سخ�سي والفني:

قّدمت 15 م�سل�ساًل مل تندم على اأيٍّ منها

باميل الكيك: موهبة التمثيل 
ل ميكن زراعتها يف القلب
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اكت�شاف عقار جديد ُم�َشكن للأمل
�لع�سوية لإنتاج نوع جديد من  ي�سعى باحثون من معهد كيمياء �لأحياء 
�لعقاقري و�لأدوية �مل�سكنة لالآلم، من خالل عملية �لتاأثري على م�ستقبالت 

�لأمل وتخدعها، ول يت�سف مبفعول �ملخدر�ت.
و�أو�سح نائب مدير �ملعهد، �ألك�سندر غابيبوف، �أن �لعلماء �لذين يجتهدون 
وتخدعها،  �لأمل  م�ستقبالت  على  توؤثر  ببتيد�ت  �كت�سفو�  �مل�سروع  هذ�  يف 
ي��دور عن  �أن �حلديث  �أي  �لتعود،  ي�سبب  بكونه ل  �لعقار �جلديد  ويتميز 

م�سكنات �آلم ل تت�سف مبفعول �ملخدر�ت.
ويزد�د �لأمل كثري�ً عند وقوع خلل يف �أد�ء وظيفة م�ستقبالت �لأمل نف�سها. 
وملعاجلة هذه �حلالت يحتاج �لأطباء �إىل تركيبات كيميائية خا�سة لتثبيط 

ن�ساط هذه �مل�ستقبالت.
عدة،  بحرية  نعمان  و�سقائق  عناكب  م��ن  �سموماً  �ملعهد  خمت�سو  و�أخ���ذ 
كاأ�سا�ض لتطوير �مل�سكنات �جلديدة، بغ�ض �لنظر عن �لفكرة �لعامة لدى 

�جلميع، باأن �للدغ من �أ�سباب �لأمل.
وعلى �لرغم من �أن �لرتكيبة �لكيميائية ل�سموم هذه �لكائنات حتتوي مو�ّد 
�أخ��رى تقوم  �أي�ساً مو�د  �أنها حتتوي  �كت�سفو�  �لعلماء  �أن  �إل  �لأمل،  ت�سبب 

بت�سكني �لأمل �لناجت عن �إثارة م�ستقبالته �ملختلفة يف �جل�سم.

فى  اتباعها  خاطئة  عادات   3
ال�شباح ي�شبب زيادة الوزن

�لز�ئد،  وزنك  �إنقا�ض  فى  للرغبة  �لطعام  �لقليل من  وتتناول  كثرًي�  تنام 
�نتبه فهذه عاد�ت خاطئة توؤثر على موؤ�سر كتلة ج�سمك وتزيد من وزنك.

من  ع���دًد�  هناك  �أن  �سايد"،  "بر�يت  �لهندى  �مل��وق��ع  ن�سره  لتقرير  وف��ًق��ا 
فى  وترغب  �ل�سباح  فى  تفعلها  كنت  �إذ�  عنها  �لتخلى  يجب  �لتى  �لعاد�ت 

�إنقا�ض وزنك �لز�ئد منها �لآتى:

�لكثري: �لنوم   .1
�إذ� كنت تنام قلياًل فتكون �أكر عر�سة لإنتاج هرمونات �لتوتر )�لكورتيزول( 
�لذى يزيد من �ل�سهية، ومع ذلك فاإن �إطالة �لنوم ل تكون �أف�سل، ووفًقا 
لدر��سة حديثة فاإن �لنوم �أكر من 10 �ساعات كل ليلة ميكن �أن يوؤدى �إىل 
�لنوم فيما  �لأطباء �حل�سول على  �رتفاع موؤ�سر كتلة �جل�سم، لذ� يو�سى 

يقرب من 7 �إىل 9 �ساعات يومًيا .

مبا�سرة: �لنوم  من  �ل�ستيقاظ  بعد  �ل�ستائر  2.فتح 
فى  �ل�سم�ض  �أ�سعة  من  �لأزرق  �ل�سوء  ملوجات  �لتعر�ض  �أن  در����س��ة  �أثبتت 
�إىل   20 و�لتعر�ض من  �لغذ�ئى  �لتمثيل  يزيد من عملية  �لباكر  �ل�سباح 

. �جل�سم  كتلة  موؤ�سر  على  توؤثر  �لنهار  من  دقيقة   30

�لإفطار: من  جًد�  �لقليل  3.تناول 
�إنقا�ض  على  ي�ساعدك  �لطعام  �لقليل من وجبة  تناول  �أن  تعتقد  كنت  �إذ� 
�لوزن �لز�ئد فتكون خمطئا، لأنه يجب تناول وجبة �إفطار متو�زنة حتتوى 
على 600 �سعر حر�رى من �لربوتني �خلاىل من �لدهن و�لكربوهيدر�ت 

وبع�ض �حللوى .

بالعنفقه؟  املق�سود  • ما 
- �ل�سعر �أ�سفل �ل�سفه وفوق �لذقن. 

الرهط؟  من  العدد  يبلغ  • كم 
- من 10 �إىل 30 فرد 

الربده؟  ق�سيدة  �ساحب  • من 
- كعب بن زهري. 

الربدة؟  نهج  ق�سيدة  �ساحب  • من 
- �أحمد �سوقي. 

العربية؟  اللغة  يف  الأ�سد  اأ�سماء  عدد  يبلغ  • كم 
1500- ��سم. 

وتزد�د  �لأطفال  �جناب  تكرن من  �للو�تي  �لن�ساء  عند  تقل  �لثدي  ب�سرطان  �ل�سابة  ن�سبة  �أن  تعلم  •هل 
كرة  يف  عالقة  �أي  للر�ساعة  ولي�ض  و�ح���د،  طفل  �أجن��ن)ول��دن(  و�ل��ل��و�ت��ي  متزوجات  �لغري  �لن�ساء  عند 

�لإ�سابة �أو قّلتها.
�لأ�سبوع  يف  �أطر�فه  وحتريك  �ملتحركة  �لأ�سياء  على  عينيه  تركيز  يف  يبد�أ  �لطبيعي  �لطفل  �أن  تعلم  •هل 

�ل�ساد�ض من �لعمر ، ويف �لفرتة ذ�تها ي�ستجيب لالأ�سو�ت �ملفاجئة.
حيث  �لن�سان  �أح�ساء  يف  توجد  �لتي  �لد�خلية  �لأع�ساء  من  ع�سلي  ع�سو  �أكرب  هو  �لكبد  �أن  تعلم  •هل 

يرت�وح وزنه بني كيلو غر�م و�حد وثلث �أو �أربعة �أخما�ض �لكيلوغر�م.
�جل�سم. وزن  من  باملائة   9٠ حو�يل  يكّون  �ملاء  �أن  تعلم  •هل 

�لدم  يف  �حلم�سية  �لدهنيات  زيادة  �ىل  يوؤّدي  و�خلمور  و�لقهوة  �ل�ساي  �سرب  يف  �لفر�ط  �أن  تعلم  •هل 
و�لذي يوؤّدي بدوره �ىل ن�سبة �لكول�سرتول يف �لدم و�لعامل �لأ�سا�سي يف ت�سّلب �ل�سر�يني.

كبري. جناح  وتلقى  �لثلج  بكماد�ت  يعالج  �ملفا�سل(  )روماتيزم  �لروماتيزم  حالت  بع�ض  �أن  تعلم  •هل 
�لعادية وت�سل حاجة  يوميا يف �حلالت  ي�سرب ١-٥،١ ليرت ماء  �أن  لكل فرد  �ل�سروري  �أنه من  تعلم  •هل 
�جل�سم للماء �ىل ح��و�يل ٣ ليرت يف �لأي��ام �حل��ارة وعند بذل �جلهد حيث يفقد �جل�سم يف �حلالتني ن�سبة 

كبرية من �لعرق.
�لكبار. ي�سيب  مما  �أقل  بن�سب  ولكن  �أي�سا  �لأطفال  ي�سيب  �ل�سقيقة  �سد�ع  �أن  تعلم  •هل 

اال�سد املري�ض
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اجلزر يقوي النظر.. حقيقة
�أك������������������������������دت جم�����ل�����ة 
�لأملانية  “بريجيت” 
بال�سحة  �مل����ع����ن����ي����ة 
�سحة  و�ل�����ع�����اف�����ي�����ة، 
باأن  �ل�سائع  �لع��ت��ق��اد 
يقوي  �جل�����زر  ت���ن���اول 
�لناحية  م���ن  �ل��ن��ظ��ر 
�ل�����ط�����ب�����ي�����ة، ِل����ك����ون����ه 
)�لبيتا  مب�����ادة  غ��ن��ي 
ك�����������اروت�����������ني(، �ل����ت����ي 
ُت���ع���د م���رح���ل���ة �أول���ي���ة 
�ملهم   A ل��ف��ي��ت��ام��ني 

للنظر.
و�أو����س���ح���ت �مل��ج��ل��ة يف 
موقعها  ع��ل��ى  ت��ق��ري��ر 
�أهمية  �أن  ب��الإن��رتن��ت 
تتمّثل   A ف��ي��ت��ام��ني 
حتتاج  �ل�سبكية  �أن  يف 
�سبغات  ل��ب��ن��اء  �إل���ي���ه 
)رودوب�سني(  �ل��روؤي��ة 

�جلزر  تقدمي  �أهمية  على  م�سددًة  �ل�سوء،  لإدر�ك  �ملهمة  و)لودوب�سني( 
بانتظام لالأطفال لتقوية نظرهم منذ نعومة �أظفارهم.

�أو�سى نائب رئي�ض �جلمعية �لأملانية لأطباء �أمر��ض �حل�سا�سية 
�لأنف  ح�سا�سية  من  يعانون  من  فوك�ض،  توما�ض  �لربوفي�سور 
�ل�����س��ي��ارة خالل  ق��ي��ادة  ق��ب��ل  �أوًل  �لطبيب  ����س��ت�����س��ارة  ب�����س��رورة 
حاد  �سعال  لنوبات  تعّر�سهم  من  �إياهم  حُم���ّذر�ً  �لربيع،  ف�سل 
�للقاح، مما قد  �نت�سار حبوب  �أو ت�ساقط �لدموع بغز�رة ب�سبب 
�أنه ل يجوز  �إىل  �لقيادة. ونّبه فوك�ض،  �سلباً على �سالمة  يوؤثر 
لهوؤلء تعاطي م�ساد�ت �لهي�ستامني من تلقاء �أنف�سهم ِلكونها 
�إىل �أن �لأدوية �لتي يتم  قد ُت�سّبب نعا�ض �أثناء �لقيادة، م�سري�ً 
�سرفها من �ل�سيدلية بدون رو�ستة عادًة ما تخلق تعب و�إجهاد 
�حل�سا�سية ميكنهم  �أطباء  �أن  و�أك��د  لها.  �جلانبية  �لآث��ار  كاأحد 

و�سف �أدوي��ة ل ينجم عنها تعب �أو �إره��اق، ع��الوًة على �أن��ه من 
بالعتماد  �لطويل  �مل��دى  على  �حل�سا�سية  �أمر��ض  عالج  �ملفيد 
فرت�ت  على  �حل�سا�سية  ُم�سببات  بحقن  �مل��ن��اع��ي  �ل��ع��الج  على 
ويف  للح�سا�سية،  �ل�ستجابة  عن  �جل�سم  ميتنع  حتى  منتظمة 
حال ��ستمّر �ملري�ض يف �لعالج تتح�ّسن حالته يف �أغلب �لأحيان 
بعد مرور 3 �سنو�ت. ولفت فوك�ض، �إىل �أنه يف هذه �لفرتة ينبغي 
�ملزّودة  �ل�سيار�ت  على م�سابي �حل�سا�سية �لقت�سار على ركوب 
منتظمة،  ب�سورة  �للقاح  حبوب  فلرت  و��ستبد�ل  ه��و�ء  مبكيف 
�أن �رت����د�ء ق��ن��اع �أث��ن��اء ق��ي��ادة �ل�����س��ي��ارة ل ُي��ج��دي نفعاً  م���وؤك���د�ً 

للتخّل�ض من �حل�سا�سية.

مل�شابي احل�شا�شية.. ا�شت�شارة الطبيب 
�شرورية قبل قيادة  ال�شيارة

ن�ساء توؤدين عر�سا يف مزرعة يف ليبني، منطقة قوانغ�سى لقومية ت�سوانغ بال�سني. )رويرتز(

�لكبري  �لدب  �لطبيب، وهو  توؤملني وقد قرر  �إن معدتي  �ل�سديد وقال  �لطعام ملر�سه  �ل�سوم عن  �لأ�سد  �أعلن 
�جلوز  من  قليلة  وكميات  و�مل��وز  �لهند  وج��وز  �لتفاح  حبات  ببع�ض  و�ساأكتفي  �لطعام  عن  �أ���س��وم  �أن  �لعجوز، 

و�لبندق وبع�ض �جلزر و�مللفوف.
�أنف�سهم  �أن يظل �لأ�سد مري�سا وق�سمو�  عندما عرفت �حليو�نات ما حدث فرحو� كثري�ً لهذ� �لقر�ر ومتنو� 
�سحبت  �لأول  �ليوم  ويف  �سغرية..  عربة  يف  �لأ�سد  بيت  �إىل  �ر�ساله  ثم  �ملطلوب  �لطعام  لح�سار  جمموعات 
�لزر�فة �لطيبة �لعربة مبا فيها من تفاح وقامت بتو�سيله �إىل بيت �لأ�سد و��ستاأذنت عليه و�أو�سلت له �لتفاح 
�إىل  �لزر�فة  تعد  وقت ومل  ومر  ففعلت..  �لع�سائر  لتناول  �جللو�ض  منها  بال�سحة وطلب  لها  ودع��ا  ف�سكرها 
�أ�سدقاءها لكن هناك من وجد �لعربة تقف �أمام بيت �لأ�سد بدون �لزر�فة، فظن �جلميع �أنها �أو�سلت �لتفاح 
ثم ذهبت حلالها.. ويف �ليوم �لثاين قام �ل�سمبانزي �لطيب بتو�سيل حبات جوز �لهند �إىل �لأ�سد وح�سل معه 
ما ح�سل للزر�فة فلم يعد، ويف �ليوم �لثالث جاء دور �لقرد �لكبري وعربة �ملوز فقال ح�سناً �ساأذهب ولكن �إن مل 
�أعد فاعلمو� �أن هناك �سيئاً يحدث وعند باب بيت �لأ�سد �أوقف �لعربة وقال مولي ها هي عربة موز تف�سل 
فقال �سكر�ً تف�سل �أنت لت�سرب �لع�سائر �ل�سهية �أل ت�سم ر�ئحتها ف�سم�سم �لقرد وقال ل، �أ�سم ر�ئحة عفنة رمبا 
هي جيفة زر�فة �أو جيفة �سمبانزي فغ�سب �لأ�سد وقال �أنا مري�ض ل �أتناول �للحوم �أيها �خلبيث فاعتذر �لقرد 
وترك �لعربة و�أ�سرع ليق�ض على �حليو�نات ما حدث فعرفو� خبث �لأ�سد وقررو� �أمر�ً، فقد جاء وحيد �لقرن 
بنبتة قوية من ياأكلها ينام نوماً عميقاً ثم و�سعوها بني حبات �جلوز و�لبندق وبع�ض �مللفوف و�جلزر ثم تركو� 
�لعربة على باب بيت �لأ�سد فاأكل ما فيها وهو كاره فنام نوماً عميقاً ومل يح�ض باحليو�نات وهم يغلقون مدخل 
عرينه �لبغي�ض بجزوع �لأ�سجار وقطع �لأخ�ساب و�حلجارة ثم �قتلع �لفيل �سجرتني كبريتني وقام بزرعهما 

مرة �أخرى �أمام عرين �لأ�سد وقال هذ� جز�ء �خلائن. 


