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احذروا... الذرة ت�سبب ال�سمنة

التي  الن�صيحة  ي��رام.. هي  ما  تكون على  و�صوف  تناول اخل�صراوات 
الإط���اق،  على  لي�س  ول��ك��ن  �صحيحة  ن�صيحة  وه��ي  ك��ث��را.  تتكرر 

بح�صب ما تو�صلت اإليه الأبحاث احلديثة.
يف حقيقة الأمر، اإن �صحتك ولياقتك البدنية تعتمد بقوة على نوع 
املهتم  كر2،  موقع  ن�صره  لتقرير  وفقا  تاأكلها،  التي  اخل�����ص��راوات 

ب�صوؤون علم النف�س و ال�صحة.
اإىل  باأ�صابع الت��ه��ام  اأ���ص��درت جامعة ه��ارف��ارد م��وؤخ��را درا���ص��ة ت�صر 
التي تعترب م�صوؤولة على وجه اخل�صو�س  اإحدى هذه اخل�صراوات، 

عن فقد اخل�صر النحيل.
قامت هذه الدرا�صة مبتابعة اأحوال 130000 �صخ�س على مدى 20 
عاما. وبالنظر اإىل القوائم الغذائية اليومية وال�صجات الأ�صبوعية 
للوزن، كان الباحثون قادرين على اكت�صاف �صلة بني بع�س الأطعمة 

واحتمالية زيادة الوزن.
والأمر املثر للده�صة، كان اأن اإحدى اخل�صراوات ب�صفة خا�صة هي 
ال�صمنة  ب�  الإ�صابة  يف  تت�صبب  اأي  اأمامنا  يتمدد  خ�صرنا  جتعل  التي 

املفرطة.. �صدق اأو ل ت�صدق اإنها الذرة.
من املعروف حتى وقتنا هذا اأن اخل�صر الن�صوية مثل البازلء والذرة 
والبنجر  كاحلم�س  الغذائية  ال��دائ��رة  بنف�س  تقارن  ل  البطاط�س  و 

وال�صبانخ مثا.
ملاذا توؤثر الذرة �صلبا على الوزن؟ الإجابة هي: لأن لها عاقة بحمل 
مثل  فالذرة،  بها.  ال�صكر  لن�صبة  نظرا  الدم  يف  الهيدروكربوهيدرات 
اإىل  ي��وؤدي  ن�صاء و�صكريات، وهو ما  وال��ب��ازلء، حتتوي على  البطاطا 

طفرات حادة يف ن�صبة ال�صكر يف الدم.
ومع مرور الوقت، ومع عدم ا�صتقرار م�صتويات ال�صكر يف الدم تتزايد 
من  القليل  يت�صبب  ل  ولكن  وال�صكري.  بال�صمنة  الإ�صابة  خماطر 
الف�صار اأو كوز من الذرة يف حدوث م�صاكل، وتكمن امل�صاكل يف منتجات 
وت�صبب  الغذائية  النظم  اإىل  ت�صللت  وال��ت��ي  بكثافة،  املعاجلة  ال���ذرة 

ال�صرر ب�صكل يومي.
وغر  مبا�صر  ب�صكل  يوميا  ال��ذرة  من  كبرة  كميات  ا�صتهاك  ويتم 
امل�صنعة،  الغذائية  للمكونات  قائمة  اأية  يف  التدقيق  ف��اإذا مت  مبا�صر. 
�صيظهر على الأرجح زيت الذرة، �صراب الذرة )عايل الفركتوز(، ن�صا 

الذرة وم�صتقاتها.
ول يعنى هذا اأننا ل يجب اأن نتمتع بالذرة اللذيذة. فمتعة م�صاهدة 
الأفام ل تكتمل دون بع�س الف�صار. ول ميكن اأن تن�صى مذاق الذرة 

الطازجة امل�صوية؟
ومبا اأن الذرة اأ�صبحت عن�صرا يف كل مكان يف نظامنا الغذائي، فاإنه 
نكون  اأن  اأن��ه يجب  العلمي  البحث  نتائج  اإىل  بال�صتناد  الوا�صح  من 

اأكرث يقظة ب�صاأن كمية الذرة التي ن�صتهلكها بالفعل.

تخل�سي من الدهون بو�سفة ب�سيطة
قدم الطبيب الرتكي ال�صهر حممد اأوز من خال برناجمه ال�صهر 

اأوز �صو م�صروباً �صحرياً ي�صاعد على التخل�س من دهون اجل�صم.
ويعتمد الطبيب ال�صهر على مكونات ب�صيطة موجودة يف كل منزل، 
على ان يتم تناول امل�صروب بطريقة متوازنة مع اتباع حمية غذائية 

�صليمة.
ب�صيطة، تقوم على مزج  امل�صروب فهي  اأم��ا عن طريقة حت�صر هذا 
مادة الزجنبيل مع القرفة لتعطي نتائج اف�صل وحرق كمية اأكرب من 

الدهون.
كذلك ميكن خلط ومزج الزجنبيل بتنقيع اأعواد القرفة يف الزجنبيل 
او عند مزج كمية �صغرة من م�صحوق القرفة مع حملول الزجنبيل 
الطازج و مع ال�صتمرار باأخذ هذا امل�صروب املمزوج ميكن �صبه �صمان 
حرق الدهون ب�صهوله مبا�صرة بعد الكل، على ان تكون كمية الأكل 
حرق  يتم  �صوف  الوقت  م��رور  مع  ان��ه  اأوز  ويوؤكد  و�صحية.  متوازنة 
الدهون املخزنة يف اجل�صم، وبالتايل يبداأ اجل�صم تدريجيا يف خ�صارة 

الوزن ب�صكل طبيعي بدون م�صاعفات جانبية.
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ال�سجائر »اخلفيفة« ال تقل خطورة عن التقليدية
عينها  بالدرجة  بال�صحة  م�صرة  اخلفيفة  ال�صجائر  اأن  حديثة  درا�صة  اأظهرت 
اأ�صكال  كال�صجائر العادية وهي �صاهمت على الأرجح يف الزدياد الوا�صح لأحد 
�صرطان الرئة. وخل�س باحثون من خم�صة مراكز للبحوث ب�صاأن ال�صرطان يف 
مثقوبة  التي حتوي فاتر  »اخلفيفة«  ال�صجائر  اأن هذه  اإىل  املتحدة  الوليات 
تف�صر على ما يبدو الزيادة امل�صجلة خال ال�صنوات اخلم�صني الأخ��رة لأورام 
وبات  الرئتني.  يف  العمق  يف  تتمدد  التي  )ادينوكار�صينوما(  الغدية  ال�صرطانة 
هذا ال�صرطان هو النوع الأكرث �صيوعاً لدى املدخنني. وتراجعت وترة الأنواع 
الأخرى من الأورام ال�صرطانية الرئوية يف وقت ي�صجل عدد املدخنني يف الوليات 
املتحدة تراجعاً م�صتمراً منذ عقود. وتوؤكد نتائج هذه التحاليل ما كان باحثون 
اأنها خمالفة لتاأكيدات اجلهات العاملة يف قطاع  ي�صتبهون به منذ �صنوات كما 
التقليدية.  نظرتها  من  �صرراً  اأقل  »اخلفيفة«  ال�صجائر  هذه  باأن  التبغ  اإنتاج 
وقد بداأ طرح ال�صجائر املزودة بفاتر مثقوبة يف الأ�صواق قبل ن�صف قرن. وقال 
بيرت �صيلدز املدير امل�صاعد ملركز البحوث ب�صاأن ال�صرطان يف جامعة اأوهايو واأحد 
املعدين الرئي�صيني لهذه الدرا�صة التي ن�صرت نتائجها املجلة ال�صادرة عن معهد 
مم لغ�س املدخنني وامل�صوؤولني عن  نا�صونال كان�صر ان�صتيتيوت اإن هذا البتكار �صُ
ال�صحة العامة. واأو�صح الباحث اأن حتليل بياناتنا يدفع اإىل العتقاد بو�صوح 
وازدياد  ال�صجائر  يف  الفاتر  اإىل  امل�صافة  الثقوب  عدد  بني  رابطاً  ثمة  اأن  اإىل 
معدلت الإ�صابة بال�صرطانة الغدية اأو ادينوكار�صينوما يف الرئة خال ال�صنوات 
الع�صرين الأخرة. ولفت الباحث اإىل اأن »ما يثر القلق خ�صو�صاً هو اأن هذه 
ويعتقد  اليوم«.  املباعة  ال�صجائر  كل  يف  عملياً  موجودة  باتت  املثقوبة  الفاتر 
من  اأك��رب  كميات  تن�صق  اإىل  ت���وؤدي  املثقوبة  الفاتر  ه��ذه  اأن  الباحثون  ه���وؤلء 
الدخان مع م�صتويات تركيز اأعلى من املواد امل�صرطنة وغرها من التوك�صينات. 
واأ�صار �صيلدز اإىل اأن »هذه الفاتر تغر طريقة احرتاق التبغ ما ينتج كميات 
اأكرب من املواد امل�صرطنة على �صكل جزيئات دقيقة تبلغ الأجزاء الكرث عمقاً من 

الرئتني حيث تنمو يف اأكرث الأحيان الأدينوكار�صينوما.

القرنبيط اأقوى 
قاتل لل�سرطان

ذك������ر م����وق����ع م���ي���دي���ك���ال ن����ي����وز ت������وداي 
اخل�صر  ه��و  القرنبيط  اأن  الأم��ري��ك��ي، 
اأو  امل���ل���ف���وف  ع��ائ��ل��ة  اإىل  ي��ن��ت��م��ى  ال�����ذى 
ق���وة خ���ارق���ة ملكافحة  ال��ك��رن��ب، ول���دي���ه 
ال�صرطان، مبا يف ذلك �صرطان القولون، 
الثدي،  و����ص���رط���ان  ال����رئ����ة،  و����ص���رط���ان 

و�صرطان املثانة و�صرطان املبي�س.
اأن  اأح��دث تقاريرهم  واأف��اد الباحثون يف 
القرنبيط يحتوى على مركبات الكربيت 
التى تعمل على اإزالة ال�صموم من اجل�صم، 
اأن  كما  ال�صرطان،  ظهور  منع  وبالتايل 
تزيد  القرنبيط  يف  امل��وج��ودة  العنا�صر 
اإزالة  يف  امل�صاركة  الإن��زمي��ات  ن�صاط  من 
لل�صرطان.  امل�صببة  امل���واد  م��ن  ال�صموم 
ونظراً لحتواء القرنبيط على فيتامني 
خطر اأك�صدة  من  يقلل  يجعله  مما   ،C
على  ي�صاعد  الطريقة  وب��ه��ذه  اخل��اي��ا، 
جت��ن��ب الإ����ص���اب���ة ب��ال�����ص��رط��ان. واأخ�����راً 
يتميز القرنبيط بغناه باملغني�صيوم، وهو 
اأمر مهم يف اآلية الأك�صدة الختزالية يف 
اجل�صم، حيث يعترب املغني�صيوم قويا مبا 
فيه الكفاية للحفاظ على خايا اجل�صم 

من الأك�صدة، وبالتايل منع ال�صرطان.

االأ�سماك الدهنية 
حتارب الزهامير

اأفادت درا�صة اأمريكية حديثة، باأن 
تناول الأغذية الغنية بالأحما�س 
الدهنية املعروفة با�صم »اأوميغا 3« 
الدهنية،  الأ�صماك  راأ�صها  وعلى 
قد ت�صاعد يف الوقاية من مر�صى 
ي���داه���م كبار  ال�����ذي  ال���زه���امي���ر، 
باحثون  اأج��راه��ا  الدرا�صة  ال�صن. 
الأمريكية،  ت��ك�����ص��ا���س  ج��ام��ع��ة  يف 
ون�صروا نتائجها الأحد، يف دورية 

مر�س الزهامير.
الباحثون  تابع  الدرا�صة،  وخ��ال 
ا، لك�صف تاأثر  حالة 166 �صخ�صً
الأغذية الغنية ب�«اأوميغا 3« على 

احلالة النف�صية و�صحة الدماغ.
وك�صفت النتائج، اأن تلك الأغذية 
واإيجابية  وق��ائ��ي��ة  ت���اأث���رات  ل��ه��ا 
الوقاية  يف  وت�صاعد  الدماغ،  على 
م��ن ال��زه��امي��ر. وع���ن ال�����ص��ب��ب يف 
ذلك، قال فريق البحث اإن ارتفاع 
يف  الدهنية  الأحما�س  م�صتويات 
اجل�صم ي��زي��د م��ن ت��دف��ق ال���دم يف 
مناطق الدماغ املرتبطة بالذاكرة 
الزهامير  م���ن  وي���ح���د  وال��ت��ع��ل��م 

والكتئاب واخلرف. 
وت��ت��واف��ر اأح��م��ا���س »اأوم���ي���غ���ا 3« 
الدهنية  الأ���ص��م��اك  يف  ال��ده��ن��ي��ة 
واملاكريل  والتونة  ال�صاملون  مثل 
وال�صردين، وزيت ال�صمك، وميكن 
تناول  احل�صول عليها من خال 
ه���ذه الأ����ص���م���اك، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
امل��ك��م��ات ال��غ��ذائ��ي��ة »اأوم��ي��غ��ا 3« 

املتوافرة بكرثة يف ال�صيدليات. 
فوائد  �صابقة  درا����ص���ات  ور���ص��دت 
»اأوميغا  لاأحما�س  ع��دة  �صحية 
ت��ق��ل��ي��ل خطر  راأ����ص���ه���ا  ع��ل��ى   »3
الإ����ص���اب���ة ب��الك��ت��ئ��اب واأم���را����س 
وتقليل  وال��ك��ل��ى،  وال�صكر  القلب 
ن�����ص��ب��ة ال���ك���ول�������ص���رتول يف ال�����دم، 
بالإ�صافة اإىل الوقاية من التهاب 

املفا�صل الروماتويدي.
تواف�����ر  اأن  الدرا�ص����ات  واأ�صافت 
يف  الأ�صا�صية  الدهنية  الأحما�س 
فيتامني  اإىل  بالإ�ص���افة  اجل�صم، 
الإدراك  وظ��ي��������������ف��ة  ي��ح�����ص��ن  »د« 
وال�������ص���ل�������وك، ومي����ن����ع الإ����ص���اب���ة 
مبجموعة وا�صعة من ا�صطرابات 
الأطفال  ت�����ص��ي��ب  ال���ت���ي  ال���دم���اغ 
التوحد  م���ر����س  راأ����ص���ه���ا  وع���ل���ى 

ونق�س النتباه. 

كيف تكت�سف تعّر�ض هاتفك الذكي لالخرتاق؟

للو�سائل  الييكييبيير  الييتييطييور  رغيييم 

الذكية  الهواتف  اأن  اإال  االأمنية 

مييعيير�ييسيية لييهييجييمييات ميي�ييسييتييمييرة من 

واملعلومات  املحرتفني،  القرا�سنة 

كان  اإذا  ما  لك  �ستو�سح  التالية 

هاتفك خمرتقا اأو ال، وكيف 

تت�سرف اإذا حدث ذلك.

اأوًل: كيف تعرف اأن هاتفك مت اخرتاقه:
ال�صهرية الفواتر  – مراقبة   1

معظم الربجميات اخلبيثة قد ت�صتخدم الهواتف الذكية 
كو�صيلة لأغرا�س دعائية عن طريق الر�صائل الق�صرة 
اأو اإجراء ات�صالت م�صجلة، لذا على امل�صتخدمني مراقبة 
با�صتمرار والتاأكد من  اأو ر�صيدهم  ال�صهرية  فواترهم 
عدم وجود م�صاريف فائ�صة اأو غر اعتيادية على هذه 
الفواتر، ويف حال وجودها، فهذا يعني وجود برجميات 

خبيثة بن�صبة كبرة تعبث بالهاتف.
– بطء يف الهاتف وعدم العمل ب�صكل طبيعي  2

تعمل برجميات التج�ص�س دائماً يف اخلفاء دون اأن ي�صعر 
امل�صتخدم بوجودها، لذا يف حال �صعر امل�صتخدم اأن الهاتف 
اأ�صبح بطيئاً يف ال�صتجابة فجاأة اأو اأن التطبيقات تنفتح 
خبيثة  برجمية  وج��ود  احتمال  ف��اإن  اآيل،  ب�صكل  وتنغلق 
وارد ب�صكل كبر خ�صو�صاً يف حال وجود تطبيقات تعمل 

وتنغلق ب�صكل اآيل.
الهاتف �صريعاً �صحن  – ا�صتهاك   3

يعاين م�صتخدمو الهواتف الذكية من ا�صتهاك �صحن 
الهاتف ب�صكل �صريع، اإل اأنه يف بع�س احلالت، قد ياحظ 
امل�صتخدم وجود ا�صتهاك غر طبيعي للبطارية مقارنة 
ببطارية الأجهزة الثانية من نف�س النوع، هذا يدل على 
اأن ملفات التج�ص�س ت�صتهلك اأي�صاً جزء كبر من �صحن 

اجلهاز من اأجل امتام مهامها.

م��ن الربجميات  ال��ه��ات��ف  ع��ل��ى  ث��ان��ي��اً: كيفية احل��ف��اظ 
اخلبيثة:

– واظب على حتديث نظام الت�صغيل والتطبيقات  1
اآخ���ر ن�صخة من  اإىل  ال��ت��ح��دي��ث  امل�����ص��ت��خ��دم دائ��م��اً  ع��ل��ى 
اأحياناً  حتل  اجلديدة  الن�صخ  لأن  الهاتف،  ت�صغيل  نظام 
م�صاكل اأمنية وثغرات �صابقة وبالتايل تبطل مفعول اأي 
برجمية خبيثة موجودة، بالإ�صافة اإىل �صرورة حتديث 
التطبيقات لآخر ن�صخة متوفرة، ويف�صل التحديث من 

متجر التطبيقات ولي�س متجر اآخر.
ر�صمية الغر  التطبيقات  متاجر  من  – احرت�س   2

رمبا  الهواتف،  اإىل  الربجميات  و�صول  م�صادر  تختلف 
ت��ت��وف��ر ال��ك��ث��ر م���ن ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات اخل��ب��ي��ث��ة ع��ل��ى متجر 
مزيفة  تطبيقات  تثبيت  ن�صبة  ذل��ك  ورغ��م  التطبيقات، 
من متجر التطبيقات اأقل بكثر من تثبيتها من داخل 
خارجية،  م��واق��ع  م��ن  حتميلها  اأو  منت�صر،  اآخ���ر  متجر 
ووجود �صاحيات “روت” ي�صهل عملية الإ�صابة بن�صبة 

كبرة.
ت�صغط اأين  – احرت�س   3

بعيداً عن متجر التطبيقات فاإن مواقع الإنرتنت ملغمة 
لتنزل  عليها  امل�صتخدم  ي�صغط  رمب��ا  ال��ت��ي  ب��ال��رواب��ط 
للهاتف،  لزم���ة  امل�صتخدم  يظنها  ق��د  م��ل��ف��ات  م��ب��ا���ص��رة 

فت�صيب الهاتف مبا�صرة دون اأن يعلم.
للفرو�صات مكافح  برنامج  – ا�صتخدام   4

حماية  يف  املتخ�ص�صة  التطبيقات  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ين�صح 
الفرو�صات،  مكافحة  تطبيقات  وه��ي  الذكية  الأج��ه��زة 
عام  ب�صكل  النظام  اأداء  مراقبة  يف  دوره���ا  يت�صنى  حيث 
ومراقبة ن�صاط كل تطبيق بالإ�صافة اإىل احتوائها على 
قائمة متجددة باأ�صماء التطبيقات اخلبيثة التي تزيلها 

اأوًل باأول.
وق���د اأ���ص��ب��ح��ت ال�����ص��ب��ك��ات ال��ا���ص��ل��ك��ي��ة م��ن��ت�����ص��رة ب�صكل 
ال�صبكات  تتواجد  ، حيث  الأخ��رة  الفرتة  كبر ج��داً يف 
 ، ال��ف��ن��ادق   ، امل��ط��اع��م   ، الأم���اك���ن  معظم  يف  الا�صلكية 
تتعر�س  اأ�صبحت  ل��ذل��ك   ، ال�����ص��وارع  وح��ت��ى يف  امل��ق��اه��ي 
للعديد والعديد من الهجمات التي تقوم باإحلاق ال�صرر 
على  احل�صول  وحم��اول��ة  ال�صبكات  ه��ذه  مب�صتخدمني 
بياناتهم دون احلاجة اإىل الحتكاك املبا�صر بهم ، حيث 
من  ل�صلكية  �صبكة  ب��اأي  التو�صل  �صخ�س  اأي  ي�صتطيع 
خال هاتفه النقال اأو جهاز احلا�صوب املحمول اخلا�س 

به وبداأ ت�صفح الإنرتنت دون اأي م�صاكل.
بال�صبكات  ال��ت��و���ص��ل  �صهولة  ب���اأن   ، امل�صكلة  تكمن  ه��ن��ا 
العديد من  وج��ود  اإىل  اأدت  انت�صارها  وك��رثة  الا�صلكية 
اأ�صا�صي  التي تهدف ب�صكل  الهجمات والتقنيات والأمور 
ل�صبكة  ا�صتخدامهم  وتهديد  امل�صتخدمني  اخ��رتاق  اإىل 
اأ�صبحت  التي  الا�صلكية  ال�صبكات  الإنرتنت من خال 
املناطق  جميع  يف  ج���داً  كبر  ب�صكل  منت�صرة  قلنا  كما 

وا�صتخدامها اأ�صبح روتني يومي.

ع�ساق ال�سوكوالتة يف ماأمن 
من ا�سطراب �سربات القلب 

تناول  اإن  الدمنرك  اأجريت يف  درا�صة جديدة  اأف��ادت 
كمية �صغرة من ال�صوكولتة كل اأ�صبوع اأو نحو ذلك 
ا�صطراب  م��ن  وخطر  �صائع  ن��وع  خماطر  يقلل  ق��د 

�صربات القلب.
مرة  ال�صوكولتة  ت��ن��اول��وا  م��ن  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ووج���د 
اإ�صابتهم  احتمالت  قلت  �صهر  كل  م��رات  ث��اث  اإىل 
بالرجفان الأذيني بن�صبة ع�صرة يف املئة تقريبا مقارنة 

مبن تناولوها اأقل من مرة واحدة يف ال�صهر.
التي  م��و���ص��ت��وف�����ص��ك��ي  اإل���ي���زاب���ي���ث  وق����ال����ت 
ق�����ادت ف���ري���ق ال��ب��ح��ث وه����ي من 
العامة  ال�������ص���ح���ة  ك���ل���ي���ة 
ب��ج��ام��ع��ة ه����ارف����ارد 
تناول  "يعترب 
تة  ل كو ل�صو ا
ب���اع���ت���دال من 
اخليارات  ب��ني 
ال�������������ص������ح������ي������ة 
ل���������ل���������وج���������ب���������ات 
اإط����ار  اخل��ف��ي��ف��ة يف 

للدرا�صة  ميكن  ل  ذل��ك  وم��ع  �صحي".  غ��ذائ��ي  نظام 
الرجفان  منعت  التي  هي  ال�صوكولتة  ب��اأن  تقطع  اأن 
دورية  يف  وزم��اوؤه��ا  مو�صتوف�صكي  وكتبت  الأذي��ن��ي. 
التي حتتوي على  الكاكاو والأطعمة  اأن تناول  القلب 
على  لحتوائه  نظرا  القلب  �صحة  يعزز  ق��د  الكاكاو 
كمية كبرة من مركبات الفافانول التي يعتقد اأنها 
م�صادة لالتهاب والأك�صدة كما ت�صاعد يف ا�صرتخاء 
الأوعية الدموية. واأ�صافوا اأن درا�صات �صابقة تو�صلت 
اإىل اأن تناول ال�صوكولتة خا�صة الداكنة التي حتتوي 
مبقايي�س  يرتبط  الفافانول  م��ن  اأك��رب  كمية  على 
اأف�صل ل�صحة القلب وتراجع خطر الإ�صابة بالأزمات 

القلبية وق�صور ع�صلة القلب.
ال�صوكولتة  ال�صلة بني  اأبحاث كثرة عن  ول توجد 

وتراجع الإ�صابة بالرجفان الأذيني.
مليون   2.7 اإن  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��ل��ب  جمعية  وت��ق��ول 
يعانون من  املتحدة  ال��ولي��ات  الأق��ل يف  على  �صخ�س 
الإ�صابة  خطر  يزيد  ال��ذي  الأم��ر  الأذي��ن��ي  الرجفان 
من  وغرها  القلب  وق�صور  واجللطات  ال��دم  بتخرث 

امل�صاعفات.
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�ش�ؤون حملية

حتت رعاية نهيان مبارك

فتح باب الرت�سيح جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر  واالبتكار الزراعي بدورتها العا�سرة 2018
نهيان بن مبارك:دعم خليفة بن زايد كّلل 10 �سنوات من م�سرة اجلائزة بالتميز  والنجاح

اعتبارًا من االأول من يونيو وحتى 15 يوليو 2017

فتح باب الرت�سيح جلائزة املزارع املتميز واملزارع املبتكر باالإمارات يف دورتها االأوىل

•• اأبو ظبي - الفجر

اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  ورعاية معايل  بتوجيهات 
جمل�س  رئي�س  املعرفة،  وتنمية  الثقافة  وزي��ر  نهيان، 
والبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  اأم��ن��اء 
ال���زراع���ي، اأع��ل��ن��ت الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��ائ��زة ع��ن فتح 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جل��ائ��زة  الرت�صيح  ب��اب 
اعتباراً   2018 العا�صرة  دورتها  الزراعي يف  والبتكار 
من الأول من يونيو 2017 ولغاية 30 اأكتوبر2017 
واملنتجني  امل��زارع��ني  الأخ��وة  كافة  اأم��ام  املجال  باتاحة 
التمر  نخيل  �صجرة  وحمبي  والأكادمييني  والباحثني 
والب��ت��ك��ار ال���زراع���ي ح���ول ال��ع��امل، ال��ت��ق��دم بطلباتهم 
وهي  اخلم�س  اجلائزة  فئات  باإحدى  والفوز  للتناف�س 
ال���درا����ص���ات وال��ب��ح��وث وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احلديثة  ف��ئ��ة 
وفئة  التمر  نخيل  قطاع  يف  املتميزون  املنتجون  وفئة 
البتكارات الرائدة واملتطورة خلدمة القطاع الزراعي 
وفئة  ال���رائ���دة  والإن��ت��اج��ي��ة  التنموية  امل�����ص��اري��ع  وف��ئ��ة 
ال�صخ�صية املتميزة يف جمال النخيل والتمر والبتكار 

الزراعي.
جاء ذلك يف موؤمتر �صحفي عقده �صعادة الدكتور عبد 
اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل  الوهاب زايد، 
التمر والبتكار الزراعي، �صباح اأم�س يف ق�صر الإمارات 
�صاعد  حميد  هال  الدكتور  �صعادة  بح�صور  باأبوظبي 
الدكتور  و�صعادة  اجلائزة  اأمناء  جمل�س  ع�صو  الكعبي 

�صمر ال�صاكر ع�صو اللجنة العلمية للجائزة.
ع�صر  بعد  للجائزة  البياين  املنحنى  اأن  اإىل  فيه  اأ���ص��ار 
�صنوات ينمو باطراد نحو الأم��ام على خمتلف ال�صعد 
التي ح�صدتها اجلائزة، بف�صل رعاية �صاحب اجلائزة 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة حفظه اهلل ودعم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
ن��ائ��ب القائد  اأب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  اآل  ب��ن زاي���د 
من�صور  ال�صيخ  �صمو  واهتمام  امل�صلحة  للقوات  الأعلى 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
����ص���وؤون ال��رئ��ا���ص��ة وم��ت��اب��ع��ة م��ع��ايل ال�����ص��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
مبارك اآل نهيان، وزير الثقافة وتنمية املعرفة، رئي�س 
التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  ج��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�س 
على  الكبر  النفتاح  �صكل  حيث  ال��زراع��ي،  والب��ت��ك��ار 
النتائج يف  اأف�صل  وال��دويل  والإقليمي  املحلي  املجتمع 
اأعداد املرت�صحني مبختلف فئات اجلائزة خال  زيادة 

ال�صنوات الع�صر املا�صية.
كما اأكد الأمني العام حر�س معايل ال�صيخ نهيان على 
والبناء  للجائزة  وال���دويل  الإقليمي  احل�صور  تعزيز 
الع�صر  ال�صنوات  خ��ال  حتققت  التي  النجاحات  على 
امل��ا���ص��ي��ة مل��ا ف��ي��ه م��ن خ��ر وت��ق��دي��ر ل��ك��اف��ة املزارعني 

والبتكار  التمر  نخيل  والباحثني يف جمال  واملنتجني 
الزراعي على م�صتوى العامل.

اأ�صار �صعادة الدكتور هال حميد  من جهة ثانية فقد 
اأن  اإىل  اجل��ائ��زة،  اأم��ن��اء  جمل�س  ع�صو  الكعبي  �صاعد 
خليفة  ج��ائ��زة  فئات  ملختلف  املر�صحني  اأع���داد  جممل 
عددهم  بلغ  الزراعي  والبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 
الكلي 1010 م�صاركاً ميثلون 48 دولة حول العامل، 
 87.5 باجلائزة  ال��ع��رب  امل�صاركني  ن�صبة  بلغت  حيث 
20 دولة عربية كما بلغت ن�صبة امل�صاركني  % ميثلون 
من دول��ة الإم���ارات 9.3 % من بني ال��ع��رب، يف حني 
اأن ن�صبة الأجانب امل�صاركني باجلائزة بلغت 12.5 % 

ميثلون 28 دولة حول العامل.
مدى  على  م�صاركة  ن�صبة  اأع��ل��ى  اأن  الكعبي  واأ���ص��اف 
جاءت  العربي  امل�صتوى  على  املا�صية  الع�صر  ال�صنوات 
من م�صر ب� 189 م�صاركاً تلتها العراق ب� 114 م�صاركاً 

واأتت ثالثاً ال�صعودية ب� 107 م�صارك، وجاءت اجلزائر 
رابعاً ب� 95 م�صاركاً، واحتلت المارات املرتبة اخلام�صة 
بن�صبة امل�صاركني العرب باجلائزة ب� 84 م�صاركاً خال 
ع�صر �صنوات.  وعلى امل�صتوى العاملي احتلت الهند اأعلى 
ن�صبة م�صاركة على مدى ع�صر �صنوات حيث بلغت 32 
م�صاركاً، وجاءت ثانياً اأمريكا بعدد م�صاركني و�صل اىل 
13 م�صاركاً، وثالثاً اأتت اإيطاليا بعدد م�صاركني و�صل 

اىل 12 م�صاركاً.
وعلى م�صتوى الفئات �صجلت فئة الدرا�صات والبحوث 
املتميزة اأعلى ن�صبة م�صاركة حلد الآن من بني الفئات 
ك��اف��ة ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد امل�����ص��ارك��ني ب��ه��ذه ال��ف��ئ��ة 607 
اأف�صل م�صروع تنموي ثانياً حيث  م�صاركاً، وحلت فئة 
160 م�صاركاً، وجاءت  بلغ عدد امل�صاركني بهذه الفئة 
بلغ  الثالث حيث  باملركز  �صخ�صية متميزة  اأف�صل  فئة 

عدد امل�صاركني بهذه الفئة 134 م�صاركاً.

نهيان  ال�صيخ  معايل  ورعاية  وبتوجيهات  للجائزة  العامة  الأمانة  اأعلنت 
الرت�صيح  ب��اب  فتح  ع��ن  ال�صحفي  امل��وؤمت��ر  و�صمن  نهيان،  اآل  م��ب��ارك  ب��ن 
 2018 جلائزة املزارع املتميز واملزارع املبتكر بالإمارات يف دورتها الأوىل 
اعتباراً من الأول من يونيو ولغاية 15 يوليو 2017 باإتاحة املجال اأمام 
امل�صجلني  الإم���ارات  دول��ة  م�صتوى  على  للتمور  املنتجني  امل��زارع��ني  كافة 
لدى �صركة الفوعة للتناف�س والفوز باإحدى فئات اجلائزة اخلم�س وهي 
املتو�صطة  املزرعة  وفئة  ال�صغرة،  املزرعة  فئة  عن  املتميز  امل��زارع  جائزة 
املبتكر  امل��زارع  الكبرة، وجائزة  املزرعة  املتو�صطة وفئة  املزرعة فوق  وفئة 
بالإمارات. لتكون من�صة وطنية لتقدير وتكرمي املواطنني اأبناء الإمارات 

الذين قدموا ا�صهامات جليلة يف قطاع نخيل التمر على وجه التحديد.
والريادة  النجاح  �صنوات من   10 وبعد  اأن��ه  للجائزة  العام  الأم��ني  واأ���ص��ار 
يف  ال��زراع��ي  والبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  حققته  ال��ذي 
قطاع نخيل التمر والبتكار الزراعي )2007 – 2017( وبف�صل رعاية 
الإم���ارات  دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
العربية املتحدة )حفظه اهلل( ودعم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، وبتوجيه 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  من 
وزير �صوؤون الرئا�صة، ومتابعة معايل ال�صيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير 
الثقافة وتنمية املعرفة رئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل 
اأن تطلق ولأول  التمر البتكار الزراعي. تت�صرف الأمانة العامة للجائزة 
�صركة  بالتعاون مع  ب��الإم��ارات  املبتكر  وامل���زارع  املتميز  امل��زارع  م��رة جائزة 
م�صتوى  على  للتمور  املنتجني  امل��زارع��ني  الأخ���وة  فيها  ت�صتهدف  الفوعة 
لتكون  ال��ف��وع��ة.  �صركة  ل��دى  امل�صجلني  املتحدة  العربية  الم����ارات  دول���ة 
اإ�صهامات  اأبناء الإم��ارات، الذين قدموا  من�صة لتقدير وتكرمي املواطنني 
اأن اجلائزة  زايد  الوهاب  واكدالدكتور عبد  التمر.  جليلة يف قطاع نخيل 

تهدف اإىل ت�صجيع املزارعني على زراعة اأف�صل اأ�صناف التمور. وغر�س قيم 
وثقافة اجلودة والتميز لدى مزارعي نخيل التمر بدولة الإمارات. وخلق 
بيئة اإيجابية حمفزة على البداع والبتكار يف جمال نخيل التمر. وتعزيز 

جودة التمور الإماراتية. 
ومن جهته اأعرب �صعادة حممد غامن املن�صوري الرئي�س التنفيذي بالإنابة 
املبتكر  املتميز وامل��زارع  امل��زارع  باإطاق جائزة  الفوعة عن �صعادته  ل�صركة 
على م�صتوى دولة المارات كونها ت�صتهدف لأول مرة املزارعني املنتجني 

للتمور على م�صتوى دولة المارات امل�صجلني لدى �صركة الفوعة. 
وعن فئات اجلائزة قال حممد غامن املن�صوري باأن اجلائزة ت�صتمل على 
ق�صمني جائزة امل��زارع املتميز بالإمارات وهي تخ�س امل��زارع احلا�صل على 
اأعلى ن�صبة تقييم من حيث الأ�صناف التجارية واجلودة واأف�صل املمار�صات 
وت�صمل جائزة  املزرعة  فئات  باملزرعة وذلك ح�صب  النخيل  الزراعية على 
املزارع املتميز اأربع فئات هي..فئة املزرعة ال�صغرة )الإنتاج املورد ل�صركة 
املورد ل�صركة  املتو�صطة )الإنتاج  املزرعة  2.5 طن(وفئة  اأقل من  الفوعة 
املورد  املتو�صطة )الن��ت��اج  ف��وق  املزرعة  6 ط��ن( وفئة   -  2.5 الفوعة من 
املورد  )الإن��ت��اج  الكبرة  امل��زرع��ة  ط��ن(وف��ئ��ة   10-6 م��ن  الفوعة  ل�صركة 
10 طن( موؤكدا على ان الفائز الأول بكل فئة  اأكرث من  ل�صركة الفوعة 
يح�صل على مكافاأة مالية وقدرها 125.000 درهم اماراتي ا�صافة اىل 
مالية  مكافاأة  على  يح�صل  الثاين  والفائز  تقدير،  و�صهادة  ت��ذك��اري  درع 
وقدرها 75.000 درهم اماراتي ودرع تذكاري و�صهادة تقدير. فى حني 
ان جائزة املزارع املبتكر بالإمارات تخ�س اأف�صل ابتكار يقوم به املزارع ب�صكل 
حل  التمور،  ج��ودة  حت�صني  الإنتاجية،  )زي���ادة  مثل  امل��زرع��ة  على  اإيجابي 
م�صكلة فنية باملزرعة، تخفي�س كلفة الإنتاج، توفر مياه الري، مكافحة 
الآفات، حماية البيئة( الخ... ولدينا فائزين اثنني يف هذه الفئة يف جمالني 
خمتلفني قيمة اجلائزة 100،000 درهم لكل فائز. وعن اأهمية اجلائزة 

ي�صيف املن�صوري اأنها ت�صاهم يف دفع املزارعني لتطبيق اأف�صل املمار�صات 
وتطبيق  العامة  وال�صحة  للبيئة  ال�صديقة  اجليدة  الزراعية  واخلدمات 
باملزارع.   والتمور  النخيل  جم��ال  يف  واملعرفة  وال��درا���ص��ات  البحوث  نتائج 
بالإ�صافة اىل الحتفاء وتكرمي الفائزين وتقدير جهودهم التي �صاهمت 

بتعزيز التنمية امل�صتدامة مبزارع النخيل على م�صتوى الإمارات.

برعاية رئي�س الدولة
حتت �سعار "نخيل التمر وحتديات 

ا�ست�سراف امل�ستقبل"
اأبوظبي ت�ست�سيف املوؤمتر الدويل 

ال�ساد�ض لنخيل التمر  يف مار�ض 2018
برعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
ال�صاد�س  ال��دويل  املوؤمتر  اأعمال  اأبوظبي  العا�صمة  ت�صت�صيف  ورع��اه،  اهلل 
لنخيل التمر خال الفرتة 18 – 20 مار�س 2018 و�صط ح�صور علمي 
ال��ذي تنظمه  امل��وؤمت��ر  ال��ع��امل. ويهدف  واأك��ادمي��ي نوعي من خمتلف دول 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي بالتعاون مع جامعة 
المارات العربية املتحدة واملركز الدويل للزراعة امللحية حتت �صعار )نخيل 
املعارف  لتحديث  توفر فر�صة  اىل  امل�صتقبل(  ا�صت�صراف  التمر وحتديات 
واإكثار وحماية  اإنتاج  امل�صتقبل حول خمتلف حتديات  وا�صت�صراف  العلمية 
احلديثة  اخل��ربات  ومقارنة  وعر�س  ال��ع��امل.  ح��ول  التمر  نخيل  وت�صويق 
لدولة الإمارات العربية املتحدة مبثياتها يف الدول املنتجة للتمور. ودعم 

التعاون الفني الدويل يف خمتلف جمالت �صل�صة اإنتاج التمور.
جاء ذلك خال موؤمتر �صحفي عقده �صعادة الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني 
عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي �صباح الأربعاء 
�صعادة  بح�صور  ابوظبي  بالعا�صمة  الإمارات  ق�صر  يف   2017 مايو   24
الدكتور حممد عبد املح�صن م�صاعد العميد ل�صوؤون البحث العلمي بكلية 
والأ���ص��ت��اذ غازي  املتحدة  العربية  الم���ارات  وال��زراع��ة يف جامعة  الأغ��ذي��ة 

جواد اجلابري ممثل عن املركز الدويل للزراعة امللحية.
واأ�صاف اأمني عام اجلائزة اأن املوؤمتر الدويل ال�صاد�س لنخيل التمر يحظى 
بدعم الفريق اأول �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، ومتابعة من قبل �صمو ال�صيخ 
من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة، 
واهتمام معايل ال�صيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة 
رئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي. 
امل�صتقبل يف  اأ�صا�صية هي: حتديات  اأرب��ع حماور  املوؤمتر على  و�صوف يركز 
زراعة  تطوير وحت�صني  ال��ع��امل،  ح��ول  التمر  نخيل  واإن��ت��اج  زراع���ة  جم��ال 
وت�صويق  ت�صنيع  الوقاية،  وطرق  النخيل  اأمرا�س  التمور،  واإنتاج  النخيل 

التمور.
ل�صوؤون  العميد  م�صاعد  املح�صن  عبد  حممد  الدكتور  �صعادة  اأع���رب  كما 
البحث العلمي بكلية الأغذية والزراعة يف جامعة المارات العربية املتحدة 
بداأته  ال��ذي  املوؤمتر  هذا  تنظيم  ا�صتمرار  يف  امل�صاركة  البالغة  �صعادته  عن 
جامعة المارات العربية املتحدة يف ن�صخته الأوىل عام 1998 وبعد 24 
بف�صل   2018 ع��ام  امل��وؤمت��ر  من  ال�صاد�صة  الن�صخة  تنظيم  �صن�صهد  عاماً 
ويعك�س  اهلل".  "حفظه  الدولة  رئي�س  ال�صمو  ل�صاحب  ال�صامية  الرعاية 
املوؤمتر الدويل ال�صاد�س لنخيل التمر الهتمام اخلا�س الذي يبديه معايل 
ال�صيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة رئي�س جمل�س 
اأمناء اجلائزة بهذا القطاع القت�صادي الهام. ويعترب هذا املوؤمتر– وهو 
اأربعة  قبل  املتحدة  العربية  الإم���ارات  اأطلقتها  التي  ال�صل�صلة  يف  ال�صاد�س 
وع�صرون عاماً حيث عقد املوؤمتر الدويل الأول خال الفرتة من 10-8 
25-27 مار�س  ال��ف��رتة م��ن  ال��ث��اين خ��ال  امل��وؤمت��ر  1998، ث��م  م��ار���س 
2001م، ثم املوؤمتر الثالث خال الفرتة من 19-21 مار�س 2006م 
ثم املوؤمتر الرابع خال الفرتة من 15-17 مار�س 2010م، ثم املوؤمتر 

اخلام�س خال الفرتة من 16-18 مار�س 2014. 
واليوم نعلن عن اإطاق الن�صخة ال�صاد�صة للموؤمتر خال الفرتة من 18 
– 20 مار�س 2018 الذي �صي�صهد او�صع م�صاركة قيا�صياً بدوراته اخلم�س 
لتبادل اخلربات  ثمينة  املوؤمتر فر�صة  �صيوفر  اهلل. حيث  �صاء  اإن  املا�صية 
عن  امل�صوؤولني  وك��ب��ار  التمر،  نخيل  يف  املتخ�ص�صني  العلماء  ب��ني  والآراء 

�صناعته حول العامل.
العلمية للموؤمتر يف  اللجنة  واأ�صاف �صوف تتوىل اجلامعة ال�صراف على 
ا�صتقبال ملخ�صات البحوث وتقييم الأوراق العلمية واعتماد ما هو منا�صب 
امل�صتوى  على  الأف�صل  وانتقاء  العلمي  املحتوى  جتويد  بهدف  للم�صاركة 

الدويل. 
من جهته اأ�صاد الأ�صتاذ غازي جواد اجلابري ممثل املركز الدويل للزراعة 
الدويل  ل��ل��م��وؤمت��ر  املنظمة  للجهات  والعلمية  املهنية  ب��اجل��ه��ود  امللحية 
2018 حيث ي�صع املركز الدويل للزراعة امللحية  ال�صاد�س لنخيل التمر 
وجناح  خدمة  يف  ال��دويل  امل�صتوى  على  العلمية  وعاقاته  ق��درات��ه  كامل 
معادلة  يف  ا�صرتاتيجية  اأهمية  من  التمر  نخيل  �صجرة  ت�صكله  ملا  املوؤمتر 

الأمن الغذائي على م�صتوى العامل.
فال�صجرة املباركة تعترب من اأهم النباتات املتحملة للملوحة والتي يجب ان 

ن�صتثمر فيها ب�صفتها تائم البيئة املحلية يف املنطقة العربية. 
كما �صوف تركز اأوراق عمل املوؤمتر على مناق�صة كل من املحاور الرئي�صية 
نخيل  واإن��ت��اج  زراع��ة  حتديات  خمتلف  ح��ول  امل�صتقبل  ا�صت�صراف  التالية: 
التمر يف العامل. واإكثار وحماية وت�صويق نخيل التمر حول العامل. وعر�س 
ومقارنة اخلربات احلديثة لدولة الإمارات العربية املتحدة مبثياتها يف 
ال��دويل يف خمتلف جمالت  ال��دول املنتجة للتمور.  ودعم التعاون الفني 
يوفر  �صوف  التمر  لنخيل  ال�صاد�س  ال��دويل  فاملوؤمتر  التمور.  اإنتاج  �صل�صة 
فر�صة ثمينة لتحديث املعارف وتبادل اخلربات العلمية حول نخيل التمر 
واملنظمات  الخت�صا�س  جهات  كافة  ب��ني  امل�صتقبل  ا�صت�صراف  وحت��دي��ات 

ومراكز البحوث حول العامل.

تخريج طلبة الثانوية يف ق�سر املعرفة الدولية برعاية وح�سور �سامل بن ركا�ض
••  العني - الفجر

احتفلت مدر�صة ق�صر املعرفة الدولية اخلا�صة بتخريج 
الدفعة الثالثة من طاب وطالبات املرحلة الثانوية .

وح�����ص��ر احل��ف��ل ال����ذي اأق��ي��م ب��ق��اع��ة ف��ن��دق ه��ي��ل��ت��ون يف 
العامري  ركا�س  بن  �صامل حممد  ال�صيخ  العني  مدينة 
واإبراهيم حجازي رئي�س جمل�س الأمناء وخليل حجازي 
رئي�س جمل�س اإدارة املدر�صة واأع�صاء الهيئتني الإدارية 

للتعليم،  اب��وظ��ب��ي  ع��ن جمل�س  وال��ت��دري�����ص��ي��ة ومم��ث��ل��ي 
بن  ���ص��امل  ال�����ص��ي��خ  اخل��ري��ج��ني.  واأ�صاد  وذوي  واأه�����ايل 
ب��ال��ط��اق��ات املواطنة  ك��ل��م��ت��ه خ���ال احل��ف��ل  رك���ا����س يف 
الإمارات  اأر���س  ال��دول على  املقيمني من كافة  والأبناء 
احلبيبة، حيث يج�صدون تطلعات القيادة الر�صيدة باأن 
وهناأ  وم�صتقبلها.  وحمورها  التنمية  ركن  هو  الإن�صان 
لهم  متمنيا  واخلريجات  اخلريجني  ركا�س  بن  ال�صيخ 

م�صرة مباركة يف جمال التخ�ص�س اجلامعي .

ثالثة فرق طالبية فائزة يف الدورة الرابعة من 
اأبوظبي 2017" بجامعة  للربجمة  �سكرات�ض  "م�سابقة 

•• اأبوظبي - الفجر

فرق  ثاثة  اأبوظبي  جامعة  كرمت 
الرابعة  ال����دورة  ف��ائ��زة يف  ط��اب��ي��ة 
للربجمة  �صكرات�س  "م�صابقة  م��ن 
اجلامعة  نظمتها  2017"  والتي 
جمل�س  م��ع  ا�صرتاتيجية  ب�صراكة 
اأبوظبي للتعليم وتهدف اإىل ت�صجيع 
مهارات  تعلم  ع��ل��ى  امل���دار����س  طلبة 
الأ�صا�صية  وال���رتم���ي���ز  ال���ربجم���ة 
مكانة  ل���ت���ع���زي���ز  م���ب���ك���رة  ����ص���ن  يف 
والهند�صة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم 
ا�صتقطبت  ح��ي��ث  وال���ري���ا����ص���ي���ات، 
500 طالب وطالبة  امل�صابقة نحو 
يزيد  ما  فرق طابية متثل  �صكلوا 
عن 75 مدر�صة من خمتلف اأنحاء 
اإمارة اأبوظبي، وعر�صوا نحو 133 
م�صروع مبتكر للربجمة حتت �صعار 

للم�صتقبل". واكتب  اليوم  "اقراأ 
مدير  خليل  اأ���ص��رف  الدكتور  واأك���د 
اأبوظبي  بجامعة  العلمي  ال��ب��ح��ث 

ب��ال��ن��ج��اح الكبر  اع���ت���زاز اجل��ام��ع��ة 
الرابع  للعام  امل�صابقة  حتققه  الذي 
على التوايل ويتمثل يف زيادة اإقبال 
من  امل�صاركني  والطالبات  الطاب 
ب��اأب��وظ��ب��ي، حيث  امل���دار����س  خمتلف 
نحو  العام  هذا  امل�صابقة  ا�صتقطبت 
يعد  ما  وهو  وطالبة  طالب   500
زي������ادة ن��وع��ي��ة م��ق��ارن��ة ب���ال���� 120 
امل�صابقة  يف  �صاركوا  وطالبة  طالب 
اإىل  م�صراً  الأوىل،  دورت��ه��ا  خ��ال 
اأن امل�صابقة اأ�صبحت من�صة تفاعلية 
الطلبة  خ���ال���ه���ا  م����ن  ي�����ص��ت��ك�����ص��ف 

امل�������ص���ارك���ني ق���درات���ه���م الإب���داع���ي���ة 
مهاراتهم  ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل��ون 
ويكت�صبون  وال��ربجم��ة  الب��ت��ك��ار  يف 
التعامل مع خمتلف  اأكرب يف  خربة 
جمال  يف  الأ����ص���ا����ص���ي���ة  ال���ت���ط���ورات 
الهند�صة  وع��ل��وم  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية 
جامعة  ت��وؤم��ن  وال��ت��ي  والريا�صيات 
الن�سء  اإع��داد  يف  باأهميتها  اأبوظبي 
مل��ا ل��ه��ذه ال��ع��ل��وم م��ن دور ح��ي��وي يف 
تر�صيخ ثقافة البتكار والبداع مبا 
ي�صاهم يف النتقال اإىل اقت�صاد قائم 

على املعرفة.
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املخ: �سرطان   1-
الأ�صرار املحتملة للموجات الكهرومغناطي�صية، واإمكانية 
ت�صببها يف اأورام ت�صل حد �صرطانات الدماغ، تعّد يف قلب 
�صنوات،  الدويل منذ  العلمي  املجتمع  الذي يهز  اجلدل 
فالتعّر�س لاإ�صعاع املنبعث من الهواتف املحمولة اأكرب 
باأكرث من 1000 مرة من التعر�س لإ�صعاعات املحطات 
النقال  الهاتف  ا�صتخدام  اأن  يعني  ما  ال��ق��ارة،  الأر�صية 

ميكن اأن يدّمر، على املدى البعيد، خايا املخ.

النووي: واحلم�س  اجلينات  ا�سطرابات   2-
الأ�صعة  اإىل  التعر�س  اأن  اإىل  ال��درا���ص��ات  بع�س  اأ���ص��ارت 

الهواتف  من  املنبعثة  الكهرومغناطي�صية 

املحمولة، واإن كان مبعدلت اأقل من املعاير، قد تكون 
النووي  واحلم�س  جينات  على  مو�صعية  ت��اأث��رات  ل��ه 
للخايا الظهارية لاإن�صان، كما قد تت�صبب تلك الأ�صعة 

اإ�صافة اإىل احلرارة يف قتل احليوانات املنوية.

القلب: مبر�س  االإ�سابة  خماطر   3-
الإ�صعاعات  اأن  الأورام” الأوروب��ي��ة،  “علم  ذك��رت جملة 
ت��وؤّث��ر ع��ل��ى ك���رات الدم  ال��ن��ق��ال��ة  ال��ه��وات��ف  املنبعثة م��ن 
الإ�صابة  خطر  م��ن  يزيد  م��ا  للهيموغلوبني،  احلاملة 
باأمرا�س القلب، ولتفادي ذلك، ين�صح املخت�صون باإبعاد 
الهاتف قدر امل�صتطاع عن اجلهة الي�صرى للج�صم، تفادياً 

لتاأثراته املحتملة على ع�صلة القلب.

والنظر: العني  على  يوؤّثر   4-
املحمولة  ل��ل��ه��وات��ف  امل���ف���رط  ال����ص���ت���خ���دام 
والنظر طويا اإىل �صا�صاتها عادة ما ينعك�س 
�صلبا على عد�صة العني ويوؤدي اإىل الإ�صابة 
امراأتني  اأن  ذلك  والأ�صواأ من  النظر،  بق�صر 
22 و40 عاماً،  العمر  تبلغان من  بريطانيتني 
عانتا لب�صعة اأ�صهر من العمى املوؤّقت، بح�صب �صحيفة 

اأندباندت” الربيطانية. “ذو 

النوم: يف  و�سعوبات  اأرق   5-
من بني الآثار املثبتة علمياً يف العديد 
التاأثرات  ه��ي  امل��ن��ا���ص��ب��ات  م��ن 
الأزرق  ل���ل�������ص���وء  ال�����ص��ل��ب��ي��ة 
اأن  ه��و  فاملعروف  ال��ن��وم،  على 
ال�صاعة البيولوجية لاإن�صان 
وتكرار  ال�������ص���وء،  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز 
الهواتف  ���ص��ا���ص��ات  اإىل  ال��ن��ظ��ر 
م�صاء ميكن اأن يت�صبب يف الأرق اأو 
ال��ن��وم، ولهذا  يف ح��دوث �صعوبات يف 
الأجهزة  وجميع  الهاتف  باإطفاء  ين�صح 
الإلكرتونية حلوايل �صاعة ون�صف على الأقل قبل 

الذهاب اإىل النوم.

االأ�سابع: واآالم  العنق  �سرايني  ت�سّلب   6-
ك���ب���ر يف �صفوف  ب�����ص��ك��ل  ال���رائ���ج���ة  الإ�����ص����ك����الت  م����ن 

نحو  منحنني  ط��وال  �صاعات  يق�صون  مم��ن  امل��راه��ق��ني، 
اآلم بالرقبة مرفوقاً  الأم��ام، ما يت�صبب عادة يف ظهور 
يعاين  العنق،  على  وع��اوة  ال�صرايني،  وت�صنج يف  بتوتر 
الق�صرة  الن�صية  الر�صائل  كتابة  على  املدمنني  معظم 
مما يعرف ب� “التهاب الأوتار”، وخ�صو�صاً على م�صتوى 
الإبهام، ولذلك ين�صح بالبتعاد عن تكرار ذات احلركة 

ولوقت طويل بنف�س الأ�صابع.

ال�سمع: فقدان   7-
توؤثر  املوبايل  من  املنبعثة  الكهرومغناطي�صية  املوجات 
على الأذن الداخلية، حتى اأن معظم الذين ي�صتخدمون 
ترتاوح  الذين  اأولئك  وخ�صو�صاً  طويلة،  ملدة  هواتفهم 
اأعمارهم من 18 اإىل 25، يعانون من �صعف يف ال�صمع، 
املوبايل والتحدث فيه  ا�صتخدام  ولذلك ين�صح بتجنب 

لوقت طويل يومياً، تفادياً لفقدان ال�صمع.

ك�سف تقرير ن�سره املوقع الهندى )بولد �سكاى( اأكرث االأماكن 
للبكتريا فى اجل�سم ال يجب جتاهلها، واحلر�س  احلا�سنة 
االإ�سابة  اإىل  ال�سخ�س  تعر�س  الأنها  دائما،  تنظيفها  على 

بعدد من االأمرا�س، ومن �سمن هذه االأجزاء االآتى:

الذاكرة  وفييقييدان  اجللد  وخييز  اإىل  ال�سمع،  وم�ساكل  ال�سداع 
والرتكيز، و�سوال اإىل طنني االأذن واال�سطرابات الع�سبية وحتى 
�سرطان املخ، الئحة ال تنتهي من التاأثرات ال�سلبية واالأمرا�س 

املحتملة الناجمة عن اال�ستخدام املفرط للهاتف املحمول.
احلقيقية  املخاطر  بني  التمييز  ينبغي  اأنييه  املخت�سون  ويييرى 
املفرت�سة،  خماطرة  وبني  املحمول،  للهاتف  املكّثف  لال�ستخدام 
امل�ساكل  من  العديد  يف  ال�سبب  اأنها  يرجح  تاأثرات  من  توقيا 

ال�سحية واالأمرا�س..
ومن هذه امل�ساكل ال�سحية واالأمرا�س ما يلي:

7 اأطعمة ت�سبب ظهورًا �سريعًا للكر�ض
 

يف  ي�صاعد  اأن  ميكن  الطعام  من  قليلة  كميات  تناول  اأن  البع�س  يعتقد   
التخل�س من الكر�س اأو عدم ظهوره، اإل اأن هذا الأمر قد ل يوؤتي النتائج 

املرجوة حال تناول اأطعمة من �صاأنها امل�صاعدة يف ظهور الكر�س.
ظهور  على  ت�صاعد  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة  م��ن  جمموعة  ن�صتعر�س  يلي  فيما 

الكر�س:

- ال�سكريات
بدوره  وال���ذي  ال��دم  يف  الأن�صولني  م�صتوى  رف��ع  على  ت�صاعد  ال�صكريات 
ويجعل  املناعي  اجلهاز  على  يوؤثر  اأن��ه  كما  ال��ده��ون  تخزين  على  ي�صجع 

مهمته �صعبة على حماربة اجلراثيم والأمرا�س.

- ال�سودا وامل�سروبات الغازية
من ال�صعب جدا جتنب امل�صروبات الغازية لأنها يف كثر من الأحيان تقدم 
يف احلفات والتجمعات الجتماعية. مع ذلك، فانت تقدم لبطنك العامل 
زجاجات  من  جدا  كبر  لعدد  �صربك  خال  من  حجمه  لزيادة  الرئي�صي 
ال�صودا لي�س فقط ملا حتتويه من الكثر من ال�صعرات احلرارية بل لن 
املعدنية،  امل��ي��اه  ب�صرب  ق��م  ذل��ك  ع��ن  ب��دل  ج��دا.  قليلة  غذائية  قيمة  لها 

ع�صائر الفواكه الطبيعية، اأو ماء جوز الهند.

- االأطعمة املقلية
ال�صريعة  ال��وج��ب��ات  حت��ت��وي  حيث  امل��ق��ل��ي،  وال��دج��اج  البطاط�س  وخ��ا���ص��ة 
الدهون مع ن�صب تكاد ما تكون معدومة من  ع��ادة على ن�صب كبرة من 
الفيتامينات واملعادن اأو الألياف، كما اأنها عبارة عن مزيد من ال�صوديوم 
والدهون غر امل�صبعة التي تتجلى يف معدتك. اإذا كانت الوجبات ال�صريعة 

خيارا حتميا، قم بطلب الطباق ال�صحية من القائمة.

- املعجنات
اإذا  معتدلة،  ب�صورة  توؤكل  اأن  يجب  الأخ��رى  واملعجنات  املقبات  الكعك، 
كنت تعرف اأنك غر قادر على مقاومتها قم با�صتبدالهم باأطعمة �صحية 

مثل الفواكه املجمدة والزبادي قليل الد�صم.

- الدقيق االبي�س واالأرز
واملكرونة مبنتجات احلبوب  الأرز،  الدقيق،  الأبي�س  با�صتبدال اخلبز  قم 

الكاملة مثل اخلبز والأرز البني.
البي�صاء يتم ه�صمها ب�صرعة من قبل  الكربوهيدرات  ان  ال�صبب يف ذلك 

املعدة ليتم تخزينها على �صكل دهون.

- منتجات احلليب
كنت  اإذا  ولكن  الكال�صيوم،  من  ن�صب  على  ع��ادة  واجل��ن  احلليب  يحتوي 
ان  الف�صل  من  بطنك،  تغطي  التي  ال�صحمية  الكتلة  اإزاء  بالقلق  ت�صعر 
تنتقي م�صتقات احلليب التي حتتوي على اقل ن�صبة من الدهون. ذلك لأن 
بع�س  احلليب،  م�صتقات  توفرها  التي  ال�صحية  الفوائد  من  الرغم  على 

منتجات الألبان حتتوي على الكثر من الدهون امل�صبعة.

- االأطعمة التي حتتوي على ن�سبة 
عالية من ال�سوديوم

الأماح  من  عالية  ن�صب  ا�صتهاك 
الحتفاظ  ع��ل��ى  ب��ج�����ص��م��ك  ت�����وؤدي 

مب���زي���د م����ن امل������اء مما 
ي�������������ص������اع������د ع����ل����ى 

ت�صخيم بطنك. 
اأ�صهل  ول��ذل��ك 

ط��������ري��������ق��������ة 
ل����ت���������ص����ري����ع 
ظ����������ه����������ورك 

مبنظر الأنيق 
يكون بتقليل 

ا����ص���ت���ه���اك���ك 
التي  ل����اأط����ع����م����ة 

الكثر  ع��ل��ى  حت��ت��وي 
من ال�صوديوم.

للبكترييا حا�سنة  ج�سمك  فى  اأماكن   9

1.الفم: 
اأظهرت  وق��د  الإن�صان،  اأق��ذر ج��زء من ج�صم  يكون 
من  ن��وع   600 نحو  على  يحتوى  اأن���ه  ال��درا���ص��ات 
توؤدى  وقد  داخله،  تعي�س  التى  املختلفة  البكتريا 
اإىل ع��دد م��ن الأم���را����س، ل��ذا يجب احل��ر���س على 
�صرورة غ�صل الأ�صنان جيدا ثاثة مرات يوميا على 

الأقل، وامل�صم�صة بغ�صول الفم لتطهر الأ�صنان .

2.االإبطني:
 فهو عبارة عن جمموعة من اأكرث 80.000 نوع 
لهذا  الكريهة  للرائحة  �صبب  وهذا  البكتريا،  من 
اأك��رث من غ��ره، فمن الأف�صل تنظيفه مع  اجل��زء 
اليومى  و����ص���رورى  للبكتريا،  امل�����ص��اد  ال�����ص��اب��ون 
مبواد م�صادة للبكتريا وعدم ارتداء املاب�س اأكرث 
من مرة البتعاد عن ماب�س البولي�صرت التى تزيد 

من انت�صار البكتريا والرائحة الكريهة. 

االأذن:  .3
اأن  التى ميكن  الأ�صياء  اأق��ذر  الأذن من  ف��اإن �صمع   

تكون موجودة فى ج�صم الإن�صان، كما اأنه ي�صل اإىل 
قنوات الأذن، 

ومن ال�صرورى الهتمام بتنظيفها واإخراج ال�صمع 
املتواجد بها، وكذلك جتفيفها ب�صكل دائم من املاء، 

لتجنب تكاثر البكتريا.

الل�سان:  4
ال��ف��م، حيث  ف��ى  امل��وج��ود  البكتريا  بيت   فهو يعد 
يتغر لون الل�صان اإذا كان هناك بكتريا معلقة به، 
يومى،  اأ�صا�س  على  الل�صان  تنظيف  الأف�صل  فمن 
ومن ال�صرورى تنظيفه بفر�صاة خم�ص�صة له مع 

مواد مطهرة وم�صادة للبكتريا.

5.االأظافر:
هى اأي�صا واحدة من اأكرث الأجزاء قذارة من ج�صم 
الإن�صان الب�صرى، لأن اجللد حتت الأظافر يحتوى 
ل��ذا يجب  املميتة،  البكتريا  اأن��واع من  بع�س  على 
على الإن�صان �صرورة احلفاظ على الأظافر نظيفة، 
م�صادة  مب���واد  بالفر�صاة  يوميا  تنظيفها  وي��ج��ب 

للبكتريا وامليكروبات.

الراأ�س: فروة  اأو  6.ال�سعر 
احلكة فى فروة الراأ�س لن تكون فقط ب�صبب ق�صرة 
التى تختلط  البكتريا  ب�صبب  اأي�صا  لكنها  الراأ�س، 
مع الأتربة فى الراأ�س، ويجب احلر�س على غ�صلها 
متنع  التى  وامل���واد  للبكتريا  م�صادة  مب��واد  جيدا 

تكون الق�صرة.

البطن: �سرة   .7
فهى واحدة من الأماكن التى تنت�صر بها البكتريا، 
وعدم تنظيفها قد ينتج عنها تكون ح�صوات داخل 

البطن تت�صبب فى ورم.

8.الفخذين:
بالطبع ه��ى واح����دة م��ن اأق����ذر الأم���اك���ن ف��ى جزء 
الإن�����ص��ان، ب�صبب ات�����ص��ال ال����رباز ب��ه��ا، ل��ذل��ك لبد 
ب�صكل جيد واحل��ف��اظ على  ه��ذا اجل���زء  م��ن غ�صل 

نظافتها.

االأنف: 9.جتويف 
لأن الأنف دائما تكون حماطة باأنواع خمتلفة من 
البكتريا، لذا يجب احلفاظ على نظافتها لتجنب 

العدوى الأنفية.

الئحة ال تنتهي من التاأثرات ال�سلبية

الذكي للهاتف  املفرط  اال�ستخدام  ي�سببها  خميفة  اأمرا�ض   7
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العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 978
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ رانيا على ال�صيد م�صطفى - م�صرية  اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
اإماراتية   - العامري  ناديه مبارك حممد  ال�صيدة/  البالغة )100%( وذلك اىل  البالغة 51%  عن كامل ح�صته  ح�صته 
 )%49( البالغة  ح�صته  من  جزء  عن  اجلن�صية  م�صرية   - م�صطفى  ال�صيد  علي  رانيا  ال�صيدة/  ترغب  كما  اجلن�صية 
عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اىل عوين عو�س الكرمي احمد علي حممود - م�صري اجلن�صية يف )الواحة 
التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )724559( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  ال�صيدلنية(  للم�صتح�صرات 
القت�صادية بال�صارقة   تعديات اخرى :-  تغير ال�صم التجاري من )الواحة للم�صتح�صرات ال�صيدلنية( لي�صبح 
ال�صم التجاري اجلديد )الواحة للم�صتح�صرات ال�صيدلنية - ذ م م ( - مت تغير ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية 

بوكيل خدمات اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى 
ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن 

لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
  اعالن بالن�شر

املرجع :  329
اإماراتي    ، الغفلي  حممد  �صمال  خليفه  حمد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�صية   عن كامل ح�صته البالغة 51%  اىل ال�صيد/ �صمال خليفه حممد الغفلي ، 
اإماراتي اجلن�صية رخ�صة رقم )606339( با�صم / �صركة نا�صر نيلويل لتجارة املواد 
الغذائية - ذ م م - تعديات اخرى : -  وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر 
هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 
اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  تاريخ هذا العان فمن لديه  من 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 974
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد جمعه حمد جمعه ، اإماراتي  اجلن�صية يرغب يف البيع 
 - العليلي  ال�صيد/ حمد جمعه حمد جمعه  اىل  وذلك  البالغة %100   كامل ح�صته  والتنازل عن 
اإماراتي اجلن�صية  يف الرخ�صة امل�صماة )�صالون الفلج للحاقة( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب 

رخ�صة رقم )538529( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة 
تعديات اخرى : ل يوجد. 

وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 976
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد علي حممد احمد �صدادي - اإماراتي اجلن�صية يرغب 
ال�صيد/ حممد مر�صد ح�صني  البالغة 100%  وذلك اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�صته  يف 
حممد عزيز الرحمن - بنغادي�صي اجلن�صية  يف الرخ�صة امل�صماة / ور�صة الطراء ل�صيانة 
ال�صيارات ( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )542675( ال�صادرة من دائرة التنمية 
القت�صادية بال�صارقة - تعديات اخرى : - مت تغير ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية( 

اىل)موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات( 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل   فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 979
هندي    - بريرا  باولو�س  بريرا  توما�س  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البالغة 100%  وذلك  اىل  والتنازل عن كامل ح�صته  البيع  اجلن�صية يرغب يف 
ال�صيد/ انتوين فران�صي�س فران�صي�س - هندي اجلن�صية يف )ال�صفيع للمقاولت 

الفنية ( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )616097( 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة   وعمابن�س 
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن  اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على الجراء 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 972
اجلن�صية  لبنانية    ، يو�صف  �صعيد علي حممد  منى  ال�صيدة/  بان كا من  للجميع  معلوما  ليكن 
ون�صبتها )90%( - وال�صيدة/ لينا عماد خواجه ، لبنانية اجلن�صية ون�صبتها )10%( يرغبان يف البيع 
لل�صيدات  امل�صماة / �صالون لينا خواجه  الرخ�صة  البالغة 100% يف   والتنازل عن كامل ح�صتهما 
اجلن�صية  اردين   ، علي  عبداجلميل  خالد  حممد  لل�صيد/  وذلك   )626337( رخ�صة  مبوجب   -
وكيل  تغير  ومت   ، احلايل  ل�صاحبها  ال�صابقني  الرتخي�س  ماك  تنازل  مت   : اخرى  تعديات   -
اخلدمات ، ومت تغير ال�صم التجاري للرخ�صة ، من )�صالون لينا خواجه لل�صيدات( اىل )مركز 

عرو�س النيل للتجميل - فرع 1( 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 973
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد علي عبداحلميد ، بنغادي�س  اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف /القرائن ملقاولت ال�صباغ ترخي�س 

جتاري 567471 وذلك لل�صيد/ حممد را�صل حممد اهلل ، بنغادي�س اجلن�صية 
ل�صنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�س 
�صوف  وانه  للعلم  العان  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد   . العدل  الكاتب  �صان  يف   2013
يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن 
املذكورة لتباع  العدل  الكاتب  عليه مراجعة مكتب  ذلك  اعرتا�س حيال  اي  لديه 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 977
البيع  يف  يرغب  اجلن�صية  امريكي    - دردا�س  جمال  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل الطرف الثاين / يا�صر زكريا ح�صني 
والتي  امل�صتعملة وقطع غيارها(  ال�صيارات  لتجارة  )�صينول  اردين اجلن�صية يف   - درد�س 

تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )123897( 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 975
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد جمعه حمد جمعه - اإماراتي  اجلن�صية يرغب يف 
ال�صيد/ حمد جمعه حمد جمعه  البالغة 100%  وذلك اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�صته 
العليلي - اإماراتي اجلن�صية  يف الرخ�صة امل�صماة / �صالون النقيب للحاقة - تاأ�ص�صت باإمارة 

ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )530283( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة. 
تعديات اخرى : ل يوجد.

وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 980
هندي    - بريرا  باولو�س  بريرا  توما�س  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البالغة 100%  وذلك  اىل  والتنازل عن كامل ح�صته  البيع  اجلن�صية يرغب يف 
الرموك  )ميدان  يف  اجلن�صية  هندي   - فران�صي�س  فران�صي�س  انتوين  ال�صيد/ 
رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي  والر�صيات(  التك�صية  ملقاولت 
رقم )730532( - وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم 
وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا 
العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 330/2017
اإماراتي    ، ال�صيد/ حمد خليفه �صمال حممد الغفلي  ليكن معلوما للجميع بان 
اجلن�صية   عن كامل ح�صته البالغة 51%  اىل ال�صيد/ �صمال خليفه حممد الغفلي 
، اإماراتي اجلن�صية رخ�صة رقم )606339( با�صم / الطازج لتعبئة املواد الغذائية - 
ذ م م  - تعديات اخرى :  -  وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
ن�صر هذا  اقت�صى  . فقد  العدل  الكاتب  �صان  ل�صنة  2013 يف  الحتادي رقم )4( 
العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 
من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/3289   

املنذر : بنك اأبوظبي التجاري 
�صكاي  �صركة  ملديونية  وكفيلة  �صامنة  ب�صفتها   - ليمتد  هولدينج  �صيفايد  دايفر  �صك�صي�س  اإل��ي��ه:  املنذر 
�صداد مبلغ وقدره  اليه ب�صرورة  املنذر  املنذر  الق��ام��ة  - ينذر  م  - جمهويل حمل  م  ذ   - اك�صربي�س  ك��وم 
واثنان  درهما  وثمانني  وت�صعة  واربعمائة  الف  ع�صر  و�صبعة  ومائة  مليونان  )فقط  درهم   2.117.489/22
وع�صرون فل�صا لغر( وما ي�صتجد عليها من فائدة قانونية للمنذر خال ثاثون يوما من تاريخه وحال 
امتناعكم عن ال�صداد خال هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم للزامكم 
بت�صوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقارين ارقام 2005 و 2006 بالطابق رقم 20 ببناية 
املرت�صدة فورت�صن ايكزيكتيف تاور 1 البالغ م�صاحتهما 146.43 مرت مربع و 98.45 مرت مربع على التوايل 
واملرهونني  لكم   اململوك  دب��ي  ب��اإم��ارة  الثنية اخلام�صة  رق��م 1069 مبنطقة  الر���س  واملقامني على قطعة 
للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني )25( و )26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�صنة 

2008 باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى.
  الكاتب العدل

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
 يف  الدعوى  رقم   2017/30   جتاري جزئي ام القيوين       

يعلن اخلبر يون�س علي املا واملعني من قبل حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية 
املدعي : م�صرف الإمارات ال�صامي 

املدعي عليه : جا�صم حممد خمي�س �صعيد بوطويل ال�صام�صي 
اخلربة  اجتماع  حل�صور   ، ال�صام�صي  بوطويل  �صعيد  خمي�س  حممد  جا�صم  ال�صيد/ 
واملقررة عقده يوم ال�صبت املوافق 2017/5/27 م ، ال�صاعة 3.00 يف مقر اخلبر الكائن يف 
: ال�صارقة ، منطقة مويلح ، �صارع املدينة ، مبنى عيادة اك�ص�س ، مكتب رقم 202 ، ب�صفته 

ال�صخ�صية او من ينوب عنه بتوكيل ر�صمي
لا�صتف�صار يرجى الت�صال على الرقم 050-1663444

اخلبري امل�شريف   
يون�س علي حممد املال                  

اإعالن ح�شور
اإجتماع خربة م�شرفية 

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
يف  الدعوى 2016/2413  جتاري كلي    

�صد املدعي عليهم : �صركة الكهف لتجارة املعادن - ذ م م / راجي�س ايندر فازيراين / انيتا 
راجي�س فازيراين ، املقامة من : بنك دبي التجاري  

البتدائية حتت رقم  2016/2413   ال�صارقة  ان هناك دعوى مقامة �صدكم مبحكمة  مبا 
جتاري كلي ، وحيث انه مت ندبنا خبرا  م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اعاه فاننا وعما 
ندعوكم   ، املحاكم  ام��ام  اخل��ربة  اعمال  بخ�صو�س  م   1992 ل�صنة  الث��ب��ات  قانون  باحكام 
حل�صور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان 
املو�صح ادناه وذلك يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/1 يف متام ال�صاعة 30 : 11 ظهرا ، ويرجى 

منكم اح�صار كافة امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم لاجتماع  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع 

هاتف : 2527888-04 � فاك�س : 04-2698876
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

 اجتماع خربة
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

يف  الدعوى 2017/22  نزاع تعيني خربة عقاري   
�صد املتنازع �صده : حممد بن عمر بن حممد باقب�س 

املقامة من : �صركة داماك العقارية - ذ م م 
مبا ان هناك دعوى مقامة �صدكم مبحكمة دبي - مركز الت�صوية الودية للمنازعات  حتت 
رقم  2017/22 نزاع تعيني خربة عقاري ، وحيث انه مت ندبنا خبرا  حما�صبيا  يف الدعوى 
املذكورة اعاه فاننا وعما باحكام قانون الثبات ل�صنة 1992 م بخ�صو�س اعمال اخلربة 
�صيعقد يف  وال��ذي  قانونا  او من ميثلكم  اجتماع خ��ربة   ، ندعوكم حل�صور  املحاكم  ام��ام 
املوافق 2017/5/31  يف متام  الربعاء  يوم  وذل��ك  ادن��اه  املو�صح  العنوان  مقر مكتبنا على 
ال�صاعة 30 : 10 �صباحا ، ويرجى منكم اح�صار كافة امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم 

عند ح�صوركم لاجتماع   دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع 
هاتف : 2527888-04 � فاك�س : 04-2698876

اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

 اجتماع خربة
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
 اإعالن للم�شتاأنف �شدهما بالن�شر 
امل�صتاأنف : بنك �صادرات ايران ، بنك �صادرات ايران ، بنك �صادرات ايران 

ا�صتئناف رقم 31 ل�صنة 2015 م )مدين )كلي(( 
ا�صتئناف )حكم - اأمر( حمكمة عجمان الحتادية ال�صتئنافية 

ال�صادر بتاريخ ..../..../...201م  يف الق�صية رقم 56 ل�صنة 2013 م )مدين )كلي(( 
اىل )1- �صركة رفيف للتجارة العامة ذ م م - �صركة جنمة �صهيل لالكتونيات �صابقا وميثلها 
م  م  ذ   - ال�صيارات  لتجارة قطع غيار  �صركة مياد   -2 زادي  خ��ان  اهلل  مديرها حم�صن ف�صل 

وميثلها مديريها حممود ح�صني بور بهزاد وعبداهلل احمد حممد الزرعوين 
ن�صرا .... 

 اعلم ان ال�صتئناف يف الدعوى اعاه �صتنظره املحكمة يف ال�صاعة 10.30 من يوم 4 من �صهر 6 �صنة 2017 
املعتمد فان ال�صتئناف �صي�صمع وبف�صل فيه يف  او بوا�صطة وكيلك  فان مل حت�صر ب�صخ�صك 

غيبتك  
قلم اال�شتئناف            

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/3292   

املنذر : ح�صان احمد يغمور 
املنذر اليه : مبارك بن فهد بن مبارك املطلق 

)جمهول حمل القامة( 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )800.000( كدين �صخ�صي و 
)70.000(  بدل ثمن �صيارة فقط )ثمان مائة الف درهم اإماراتي و�صبعون الف 
درهم( - امل�صتحق يف ذمتكم وذلك خال مدة اق�صاها �صبعة ايام وال �صي�صطر 
املنذر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ له احلق وحتميل املنذر 

اليه كافة الر�صوم وامل�صاريف والتعاب. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/3283   

املنذر : يو�صينج زهاجن 
عنوانه : دبي - انرتنا�صيونال �صيتى احلي الفرن�صي بناية P20 حمل رقم  14 ور�صان الوىل 

ت : 0555564669 - 042958825 
املنذر اليه : مطعم ريد �صتارووك كوم )جمهول حمل القامة( 

و���ص��داد قيمة   )T07-G14( للعقار ال��ت��ام  الخ���اء  ب�����ص��رورة  اليه  امل��ن��ذر   / امل��ن��ذر  ينذر 
اليجار امل�صتحقة ، بال�صافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�صاها �صهر من 
تاريخ ن�صر هذا النذار وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��رءات القانونية التي حتفظ حقه 
يف املطالبة ب�صداد كامل القيمة اليجارية وم�صاريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء 
اىل ال�صلطات املخت�صة واجلهات الق�صائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�صوم 

وم�صاريف التقا�صي مبا فيها اتعاب املحاماة
  الكاتب العدل

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

 اإعادة اإعالن بالن�شر 
 2017/135 جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / عبد املتني �صهزاد حممد ابراهيم 
حيث ان املدعي / بنك ام القيوين الوطني - �س م ع 

الزام  2016/135 جت��اري جزئي وطلب  الدعوى احلقوقية  املدعي  اق��ام  قد 
القانونية 2.49% �صهريا من  املدعي عليه مببلغ 33767.64 درهم والفائدة 
والر�صوم  التام  ال�صداد  وحتى   2011/11/25 يف  احلا�صل  ال�صتحقاق  تاريخ 
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  مما يقت�صي ح�صورك اىل ادارة الدعوى 
برا�س اخليمة يوم الثاثاء  2017/5/30 م ال�صاعة التا�صعة �صباحا او ار�صال 

وكيل عنك يف الوقت املحدد - حرر بتاريخ 2017/5/23 
          اإدارة الدعوى 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية       
يف التظلم رقم )2017/2594( تظلم من امر على عري�شة رقم 2017/2405 ال�شارقة 

اىل املتظلم �صده : ري�صلني مويدو �صريا تايتودات بوتيادانا - الهند اجلن�صية 
حيث ان املتظلم : بنك بنك راأ�س اخلمية الوطني 

قد اقام عليك التظلم املذكور رقمه اعاه لدى هذه املحكمة  ، ويطالب فيها بالغاء القرار 
املتظلم منه والق�صاء جمددا مبنع املتظلم �صده م ال�صفر وحجز جواز �صفره والتعميم بذلك 

على كافة منافذ الدولة ، بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
لذلك يقت�صي ح�صورك امام هذه املحكمة )دائرة الأمور امل�صتعجلة( يف متام ال�صاعة الثامنة 
والن�صف من �صباح يوم 2017/6/4 - وذلك لاجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من 
فان  املحدد  الوقت  يف  عنكم  وكيل  ار�صال  عدم  او  احل�صور  عن  تخلفكم  حال  ويف  بيانات،  

املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابكم. 
قلم الكتاب 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

 اعـــــــالن       
 : خ��ورف��ك��ان   والت�صديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
ال�صيد/ في�صل را�صد ح�صن را�صد النقبي ، اجلن�صية : الإمارات وطلب الت�صديق 
على حمرر يت�صمن )تنازل( يف ح�صته البالغة 100% يف ال�صم التجاري ا�صتوديو 
التنمية  دائ���رة  م��ن  وامل��رخ�����س   ، ف��وت��وغ��رايف  ت�صوير  الرخ�صة  ن�صاط   ، امل���ربوك 
القت�صادية يف  خورفكان رخ�صة مهنية رقم 241237 ال�صادر بتاريخ 1990/6/24 
يف دائرة التنمية القت�صادية بخورفكان اىل ال�صيد/ �صيخه �صامل ح�صن القايدي 
مدينة  يف  ال��ع��دل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن    - الإم����ارات   : اجلن�صية   ،
بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�صاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�صديق  �صيقوم  خورفكان 

انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العان.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

اعالن بالن�شر
 رقم 2017/3282   

املخطر : ي�صرا ن�صر ال�صيد علي امل�صري - م�صرية اجلن�صية 
املخطر اليه : احمد عبد احلميد عبدالكرمي البلو�صي - اإماراتي اجلن�صية 

تخطر املخطرة / املخطر اليه ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد عليه وقدره 40.000 
بال�صافة للفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق يف 2014/11/16 
وحتى متام ال�صداد وذلك خال مدة اق�صاها 3 ايام من تاريخ اعام املخطر 
اليه لهذا الخطار وال �صوف ت�صطر املخطرة ا�صفه اىل اتخاذ كافة الجراءات 
الق�صائية للمطالبة مباذكر والتعوي�س اجلابر للعطل وال�صرر ، مع حتميل 

املخطر اليه الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2016/3212   

املنذر : الرقة للعقارات 
املنذر اليها : فادي يو�صف ح�صن  - جمهول حمل القامة 

ننذركم مبوجب هذا النذار ب�صرورة اخاء املاجور حمل التعاقد خال �صهر 
املرت�صدة يف  القيمة اليجارية  الن��ذار و�صداد  بهذا  ات�صال علمكم  تاريخ  من 
ذمتكم وقدرها 135.375 درهم حتى تاريخ 2016/12/31 وما ي�صتجد من مبالغ 
حتى تاريخ الخاء التام   يف حالة عدم اخاء املاجور و�صداد القيمة اليجارية 
املرت�صدة يف ذمتكم خال �صهر من تاريخ ات�صال علمكم بهذا النذار �صن�صطر 

ا�صفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية �صدكم حلماية حقوق املنذرة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2016/3210   

املنذر : الرقة للعقارات 
املنذر اليها : زهور ال�صرق للتجارة العامة وميثلها ال�صيد/ عادل حممد علي بابكر / 

�صوداين اجلن�صية - جمهول حمل القامة 
�صهر من  التعاقد خ��ال  املاجور حمل  اخ��اء  الن��ذار ب�صرورة  ه��ذا  ننذركم مبوجب 
تاريخ ات�صال علمكم بهذا النذار و�صداد القيمة اليجارية املرت�صدة يف ذمتكم وقدرها  
الخاء  تاريخ  حتى  مبالغ  من  ي�صتجد  وم��ا   2016/12/31 تاريخ  حتى  دره��م   35000
التام.  يف حالة عدم اخاء املاجور و�صداد القيمة اليجارية املرت�صدة يف ذمتكم خال 
�صهر من تاريخ ات�صال علمكم بهذا الن��ذار �صن�صطر ا�صفني لتخاذ كافة الجراءات 

القانونية �صدكم حلماية حقوق املنذرة
الكاتب العدل
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العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم  2015/48   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: اي�صوارلل باجوندا�س روباين 

A/29 عنوانه : اإمارة دبي - جمرا 1 - �صارع الو�صل - فلل ال�صيخ حمدان - فيا رقم
املنفذ �صده : مدينة دبي للحياة الع�صرية - �س ذ م  واأخرون - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - املطينة - ديره 

- �صارع املطينة - مبنى اللولو - مبنى حمر عني - �صقة الطابق 3 - مكتب 306 - امام فندق �صراتون ديرة 
انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/6/7 ال�صاعة 9.00 م�صاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�صركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�صافه  املو�صحة  العقار  بيع 
%20 من  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  الأ�صا�صي قبل دخول  الثمن 
م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غر ممنوع من املزايدة 
الثمن على  ال��زي��ادة  عن ع�صر  ال تقل هذه  ب�صرط  امل��زاد  التالية لر�صوم  اي��ام  الع�صرة  الثمن خال  ان يزيد على 
 : العقار  نوع   : املمتلكات   او�صاف  يلي  وفيما  املحكمة  خزينة  وامل�صروفات  املعرو�س  الثمن  كامل  بايداع  يقوم  ان 
ار�س - املنطقة : وادي ال�صفا  7 - رقم الر�س : 1039 - امل�صاحة : 1598.36 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� 

)3.802.213.00( درهم  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

اعالن بيع  عقار بالن�شر     
فى الدعوى رقم  2015/48   تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ: اي�صوارلل باجوندا�س روباين 
A/29 عنوانه : اإمارة دبي - جمرا 1 - �صارع الو�صل - فلل ال�صيخ حمدان - فيا رقم

املنفذ �صده : مدينة دبي للحياة الع�صرية - �س ذ م  واأخرون - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - املطينة - ديره 
- �صارع املطينة - مبنى اللولو - مبنى حمر عني - �صقة الطابق 3 - مكتب 306 - امام فندق �صراتون ديرة 

انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/6/7 ال�صاعة 9.00 م�صاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�صركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�صافه  املو�صحة  العقار  بيع 
%20 من  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  الأ�صا�صي قبل دخول  الثمن 
م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غر ممنوع من املزايدة 
الثمن على  ال��زي��ادة  عن ع�صر  ال تقل هذه  ب�صرط  امل��زاد  التالية لر�صوم  اي��ام  الع�صرة  الثمن خال  ان يزيد على 
 : العقار  نوع   : املمتلكات   او�صاف  يلي  وفيما  املحكمة  خزينة  وامل�صروفات  املعرو�س  الثمن  كامل  بايداع  يقوم  ان 
ار�س - املنطقة : وادي ال�صفا  7 - رقم الر�س : 1038 - امل�صاحة : 1094.41 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� 

)2.591.626.00( درهم  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

   انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/3290   

املنذر : اخلدمات العقارية وميثلها يو�صف يعقوب جناحي - اإماراتي اجلن�صية 
املنذر اليه : كابيتال اك�صربي�س للتجارة العامة - �س ذ م م 

جمهول حمل القامة  -  تتوجه املنذرة بهذا النذار للمنذر اليه ب�صداد املرت�صد 
عليه من بدل اليجار بذمته وذلك خال �صهر واحد من تاريخ ا�صتامك لهذا 
يف  اليجارية  املنازعات  ف�س  مركز  اىل  للجوء  اآ�صفني  �صن�صطر  وال  الخطار 
بالتعوي�س  املطالبة  املنذرة يف  بال�صداد مع الخاء وحفظ حق  دبي للزامك 
عن ال�صرار التي تعر�صت لها جراء التاأخر يف ال�صداد مع حتميلك الر�صوم 

وم�صاريف الدعوى. 
الكاتب العدل

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2016/150 بيع عقار مرهون 
مو�صوع الق�صية : ا�صدار الأمر بتوقيع احلجز التنفيذي على العقار املرهون للبنك امل�صتدعي 
واحلامل لرقم 301 الكائن بالطابق 3 مببنى الرمال 6- بناية رقم 67 - القائمة على الر�س رقم 
173 - الكائنة مبنطقة مر�صى دبي - على م�صاحة  168.47م 2 ، لبيعه باملزاد العلني نظر املديونية 

املرت�صدة يف ذمة امل�صتدعي �صدهما 
طالب الإعان : طالب التنفيذ : البنك العربي املتحد - �س م ع 

املطلوب اعانه : املنفذ �صدهما : 1-  اكا�س كوتاري ا�صوك مال كوتاري  2-كانتى لل جامنادا�س 
فادهاديا جمهويل حمل القامة. 

مو�صوع الإعان : - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن  �صقة �صكنية 
- املنطقة : مر�صى دبي - رقم الر�س : 173 - ا�صم املبنى : الرمال 6 - رقم الوحدة : 301 ، وفاء 

للمبلغ املطالب به )3.300.000 ( درهم  وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2016/151 بيع عقار مرهون 
للم�صتدعي  امل��ره��ون  العقار  على  التنفيذي  احلجز  بتوقيع  ام��رك��م  ا���ص��دار   : الق�صية  مو�صوع 
واحلاملة لرقم 3602 الكائن بالطابق 36 مببنى وي�صت هاين�س 3 بناية رقم 7 القائمة على الر�س 
رقم 11 الكائنة مبنطقة اخلليج التجاري متهيدا لبيعه باملزاد العلني نظر املديونية املرت�صدة 

يف ذمة امل�صتدعي �صدهما 
طالب الإعان : طالب التنفيذ : البنك العربي املتحد - �س م ع 

املطلوب اعانه : املنفذ �صدهما : 1-  اكا�س كوتاري ا�صوك مال كوتاري  2-كانتى لل جامنادا�س 
اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   -  : الإع��ان  مو�صوع   - القامة  حمل  جمهويل  فادهاديا 
اخلا�صة وهي عبارة عن قطعة ار�س بياناتها : رقم الر�س : 11- املنطقة : اخلليج التجاري - 
امل�صاحة : 144.37 رقم ال�صقة : 3602 - ، الطابق : 36 - ا�صم املبنى : وي�صت هايت�س 3 - وذلك يف 

حدود قيمة املطالبة )2.000.000( درهم  ذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/406 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليهما/1- رالكو لل�صناعات - �س م ح 2-رامي�س بابو �صي ات�س �صوبا 
بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  ���ص��روك��ورو   راو 
املنعقدة بتاريخ  2017/5/16  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/ فار اي�صت �صتيل 
)فرع من �صركة فار  اي�صت التجارية - �س ذ م م (( بالزام املدعي عليهما بالت�صامن 
باداء مبلغ 129.277 درهم وفائدة 9% عن التاأخر اعتبارا من 2016/5/23 وحتى 
متام ال�صداد والزمتهما بالت�صامن بامل�صاريف والف درهم اتعاب املحاماة.  حكما 
مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/990 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- ا�صرتيا هيلث �صنرت - موؤ�ص�صة فردية  جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/5/10 يف الدعوى املذكورة 
اعاه ل�صالح/ال�صمود ملتابعة املعامات والرتجمة والن�صخ )اعمال مدينة( - بالزام 
املدعي  عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ خم�صة وثاثني الف و�صتمائة و�صتة وخم�صون 
دره���م وال��ف��ائ��دة ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��واق��ع 9% م��ن ت��اري��خ امل��ط��ال��ب��ة الق�صائية احل��ا���ص��ل يف 
2016/12/28 وحتى متام ال�صداد الزمتها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.   حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/2121 مدين جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- ي�صرى علواين  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
اعاه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/2/20 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت 
املحكمة  حكمت  ال�صباب  فلهذه  ال�صنان  وطب  لتقومي  الغربي  ل�صالح/املركز 
والفائدة  دره��م  ال��ف  ع�صرون  مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام والزامها 
مبثابة  حكما  ل��ل��م��ح��ام��اة.   ك��ات��ع��اب  دره���م  وخم�صمائة  وامل�����ص��اري��ف  ب��ال��ر���ص��وم 
احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
اآل  هذا الع��ان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/262  عقاري كلي                 
ان  ب��رن��ارد مار�صيل دايل�س  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  امل��دع��ي عليه / 1-ف��ران��ك  اىل 
ابوبكر  عبداللطيف حممد   : عامة وميثله  م�صاهمة  �صركة   - للتمويل  ام��اك  املدعي/ 
الجارة  اتفاقية  بف�صخ  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد    - احمد احلمادي 
وماحقها والزام املدعي عليه بت�صليم الوحدة مو�صوع الدعوى خالية من ال�صواغل ورد 
درهم(   193.999.97( وق��دره  مبلغ  ب�صداد  والزامه  العقاري  القيد  ا�صارة  والغاء  احليازة 
املوافق   الثنني   يوم  لها جل�صة  وح��ددت  املحاماة.    اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  والر�صوم 
اأو من  Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  بالقاعة  ال�صاعة 11.00 �س    2017/6/5
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/926  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-عرب البحار خلدمات التوزيع املحدودة )جافزا( وميثلها مديرها 
مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  بانرجي   2-�صيمريت  بو�صان   بانرجي  �صاندان  ال�صيد/ 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  ان املدعي/ بنك ابوظبي التجاري )فرع( قد 
وقدره   مبلغ  للمدعي  البنك  اىل  والتكافل  بالت�صامن  يوؤديا  ب��اأن  عليهم  املدعي  بالزام 
8.937.719.60 )ثمانية مايني وت�صعمائة و�صبعة وثاثني الف و�صبعمائة وت�صعة ع�صر 
درهم و�صتني فل�س( بال�صافة  اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
متام ال�صداد.  وحددت لها جل�صة يوم الثاثاء   املوافق  2017/6/13  ال�صاعة 10.00 �س 
بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
اأي��ام على الأق��ل ويف  ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/83  مدين جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-يحيى زكريا خليل عثمان خليل جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ كيلي روندون ما�صادو وميثله : عبداللطيف حممد ابوبكر احمد 
احلمادي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )10000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف والفائدة 9% من ال�صتحقاق وحتى 
جل�صة  لها  وح��ددت  كفالة.   با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �صمول  و  التام  ال�صداد 
 Ch2.D.18 يوم اخلمي�س  املوافق  2017/6/1  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/876  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-رينج 4 للتطوير - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �صركة موت ماكدونالد ليمتد - فرع دبي  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم ب�صداد مبلغ 
وقدره )649.867.24 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة  
حتى ال�صداد النهائي مع الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة 
 Ch1.C.15 يوم الحد  املوافق  2017/6/11  ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/710  عقاري كلي                 
القامة مبا  الهاملي جمهول حمل  ف�صيله  �صعيد  1-عائ�صة حممد   / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي/اماك للتمويل - �صركة م�صاهمة عامة وميثله : عبداللطيف حممد ابوبكر 
الجارة  اتفاقية  بف�صخ  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - احلمادي  احمد 
وماحقها والزام املدعي عليه بت�صليم الوحدة حمل التفاقية  خالية من ال�صواغل ورد 
احليازة والغاء ا�صارة القيد العقاري والزامه مببلغ وقدره )361.912.32 درهم( والر�صوم 
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الثاثاء  املوافق  2017/6/6  
ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
اأيام  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1350  جتاري جزئي              
ال��ب��ل��و���ص��ي  جم��ه��ول حمل  �صبت  ���ص��امل ن�صيب  امل��دع��ي عليه / 1-ع��ي�����ص��ى  اىل 
اأقام  القامة مبا ان املدعي/ الدولية لاجهزة اللكرتونية - �س ذ م م    قد 
والفائدة  دره��م   7950/= وق��دره  مببلغ  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
9% من تاريخ املطالبة والر�صوم وامل�صاريف.  وحددت لها جل�صة يوم الثاثاء   
املوافق  2017/5/30 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2016/2003  مدين جزئي              
القامة  حمل  جمهول  ح��رة   منطقة  �صركة  كيو  اأت�س  1-اإك�صبات   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك  مبا ان املدعي/ متيم عماد خ�صر وميثله : م��وزة عبيد ربيع اخلظر   قد 
مبلغ     بدفع   والت�صامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها 
137.461.00 مببلغ وقدره )مائة و�صبعة وثاثون الف واربعمائة وواحد و�صتون درهم( 
الق�صائية  املطالبة  تاريخ  والفائدة   12% من  املحاماة  اتعاب  و   وامل�صاريف  والر�صوم 
وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/6/15   ال�صاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �س   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1404  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-ح�صن خمي�س �صامل حمادي النعيمي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ م�صرف الإمارات ال�صامي -�س م ع وميثله : من�صور حممد مراد 
املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد  امل��ازم��ي    حممد 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم(   231.563.33( وقدره  مببلغ 
النزاع رقم 2791/2016 جتاري  التام و�صم  ال�صداد  12% من تاريخ املطالبة  وحتى 
.  وحددت لها جل�صة يوم الثاثاء   املوافق  2017/6/6  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

   انذار عديل بالن�شر
 رقم 2016/3209   

املنذر : الرقة للعقارات 
ال�صيد/ رفعت  العامة - �س ذ م م وميثلها  اليها : اخلطوط اخل�صراء للتجارة  املنذر 

ح�صن �صعيد ال�صروجي / �صوداين اجلن�صية - جمهول حمل القامة 
�صهر من  التعاقد خ��ال  املاجور حمل  اخ��اء  الن��ذار ب�صرورة  ه��ذا  ننذركم مبوجب 
تاريخ ات�صال علمكم بهذا النذار و�صداد القيمة اليجارية املرت�صدة يف ذمتكم وقدرها  
الخاء  تاريخ  حتى  مبالغ  من  ي�صتجد  وم��ا   2016/12/31 تاريخ  حتى  دره��م   17500
التام.  يف حالة عدم اخاء املاجور و�صداد القيمة اليجارية املرت�صدة يف ذمتكم خال 
�صهر من تاريخ ات�صال علمكم بهذا الن��ذار �صن�صطر ا�صفني لتخاذ كافة الجراءات 

القانونية �صدكم حلماية حقوق املنذرة
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

   انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/3298   

عنه مبوجب  وكيا   ، اجلن�صية  اإم��ارات��ي   - ال�صام�صي  عبداهلل  بن  بن حممد  �صيف  ال�صيد/   : املنذر  
وكالة ال�صيد/ ها�صم ابو القا�صم عبداللطيف ، بالرقم 2014/1/132951 وال�صادرة بتاريخ 2014/6/26 
دبي   اكادمية  رقم )110( مقابل  �صنرت مكتب  بزن�س  ي�س  بناية   - الوىل  الرب�صاء   ، دبي   : العنوان   -

الأمريكية ، ت : 0552201058 - 044478808 
ي�س  بناية   -  )1( ال��رب���ص��اء   ، دب��ي   : وعنوانها   - النعيمي  علي  جا�صم  حممد  ع��ب��داهلل   : ال��ي��ه  امل��ن��ذر 
 : ت  الأمريكية   دب��ي   اكادميية  بجانب  ماركت  هايرب  اللولو  خلف   )806( رق��م  مكتب  �صنرت  بزن�س 

0552976150/0551265049
يخطر املنذر املنذر اليه بدفع كامل متاأخرات اليجار والبالغ قيمتها )16.000 درهم اإماراتي( )�صتة 
ع�صر الف درهم اإماراتي( يف مدة اق�صاها �صهر من تاريخ ن�صر هذا النذار العديل ، وال �صوف ي�صطر 
املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �صده مبا فيها اقامة الدعوى الق�صائية وا�صت�صدار امر الأداء 

، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة. 

الكاتب العدل

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
 مذكرة  اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                       اىل املدعي عليه/ ذا بروفي�صيونال ف�صيلتيي�س �صرفي�س - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2017/6/4 ال�صاعة 9.30 

م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�صور 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثاث ايام على القل.  بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف ويف حال 

تخلفكم �صوف ي�صدر احلكم مبثابة احل�صوري. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�صية
2424/2017/13
2429/2017/13

م
1
2

ا�صم املدعي
 حممد مراز ح�صني حممد عبد ال�صتار حولدر 

عبداخلالق حولدر �صراج احلولدر 

مبلغ املطالبة
17785 درهم + تذكرة العودة 
17740 درهم + تذكرة العودة

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2017/145 تنفيذ جتاري  
مو�صوع الق�صية :  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2016/154 جتاري كلي والقا�صي 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )2310377 درهم( ، �صاما للر�صوم وامل�صاريف   
طالب العان : طالب التنفيذ : �صركة تي �صينج التجارية - ذ م م 

املطلوب اعانه : املنفذ �صدهما : 1- تامبا ميدل اي�صت - �س ذ م م 2-�صفيق باكنهي كينا 
تينكارا  - جمهول حمل القامة. 

مو�صوع الإعان : - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة يف احلجز التحفظي 
رقم 2015/399 جتاري وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )2310377 درهم( وتقرر حتويل 
احلجز التحفظي اىل حجز تنفيذي يف ملف التنفيذ املذكور اعاه وذلك للعم مبا جاء 

ونفاذ مفعوله قانونا بناء على قرار القا�صي يف 2017/4/24  
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

مذكرة اعالن  متنازع �شده بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/543  نزاع تعيني خربة جتاري                      

حمل  جمهويل  عبدالقادر   حممد  جميل  غدير  ���ص��ده/1-   املتنازع  اىل 
القامة مبا ان املتنازع/فادي حممد غ�صان اوطه با�صي وميثله : حممد 
املطالبة  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د   - ها�صم  ب��و  عبدالرحمن  علي  اح��م��د 
بندب خبر متخ�ص�س مع الزام املدعى عليه بالر�صوم وامل�صايف واتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق 2017/6/5  ال�صاعة 9.30 
قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا  امل�صلح   مبكتب  ���س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثاثة ايام على القل.  
رئي�س الق�شم                                                

حماكم دبي

الت�شويات الودية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1489  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�صركة �صوبر ماركت درمي م��ارت - �س ذ م م )ف��رع( وميثلها مديرها/
راجي�س �صريات داموداران  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �صركة �صيام التجارية - �س ذ 
م م وميثلها مديرها/ ا�صحاق كاتوبورات كاتوبورات �صيدو وميثله / حمد علي عبداهلل الدباين 
وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  النعيمي 
)63.631.15 درهم( )فقط ثاثة و�صتون الف درهم و�صتمائة وواحد وثاثون درهم وخم�صة 
ع�صر فل�صا( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�صداد التام  وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2017/6/5  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل )علما بانه مت احالة  ملف 

الدعوى من مكتب ادارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
 يف الدعوى رقم 2  ل�شنة  2017  جتاري الذيد    

اىل املدعي عليه  / حممد حليم خان ، مبا ان املدعي / �صامل �صغر مبارك مرخان 
الذيد  حمكمة  وحكمت   ، اعاه  اليها  امل�صار  الدعوى  �صدكم  اقام  قد   ، الكتبي 
البتدائية املوقرة بتعييني كخبر حما�صبي للنظر يف   امر الدعوى ، وحيث انكم 
مل حت�صروا اجتماع اخلربة ال�صابق ، يتوجب عليكم احل�صور اىل مكتب اخلبر 
املحا�صبي/ الهام رمزي ال�صواديف ، على عنوانه التايل : بردبي - �صارع منخول 
- من دوار ال�صطوة ،الهنا �صنرت ، اأمام كارفور ، مكتب  228 ، 229 )عمر ن�صر 
ملراجعة احل�صابات(  - هاتف  3888996-04 ، فاك�س : 388997-04  ، وذلك يوم 
الحد املوافق 2017/6/4 يف متام ال�صاعة 11.00 �صباحا ، وتقدمي كافة الوثائق 

وامل�صتندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى. 
خبري حما�شبي/ الهام رمزي ال�شواديف     

اإعالن باحل�شور 
اىل مكتب اخلبري احل�شابي  

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

م  م  ذ  �س   - الثقيلة  بال�صاحنات  للنقل  ليديتور  كون�صو  فريت  ان��رت   : ال�صركة   ا�صم 
ال�صكل    IC1- PER- N03-S12 دب��ي  ال��ع��امل��ي��ة-  نخيل-املدينة   : ال��ع��ن��وان 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة  رقم الرخ�صة  638700 رقم القيد بال�صجل 
باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1058626  : التجاري 
اأع��اه، وذلك  املذكورة  ال�صركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�صجل  التاأ�صر يف  قد مت 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/5/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2017/5/17 بتاريخ  دب��ي 
امل�صفي املعني م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان 
  دائرة التنمية االقت�سادية     

دائرة التخطيط والتطوير 
موؤ�ش�شة املوانىء واجلمارك واملنطقة احلرة

حكـــــومـــــة دبـــــــــي       
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املال والأعمال

اللجنة الدائمة للتنمية االقت�سادية بعجمان 
تعقد جل�ستها اخلام�سة خالل العام احلايل

•• عجمان ـ الفجر 

التنفيذي  للمجل�س  التابعة  القت�صادية  للتنمية  الدائمة  اللجنة  عقدت 
حلكومة عجمان جل�صتها اخلام�صة للعام 2017 برئا�صة �صعادة م. عبداهلل 
� رئي�س اللجنة، بحيث ناق�صت اعمال اجلل�صة ما مت اإجن��ازه من  املويجعي 
القت�صادي  القطاع  بوحدات  امل�صتجدات  واآخ��ر  العمل  �صر  و�صبل  اعمال 
بالإمارة. ح�صر اعمال اجلل�صة ال�صيخ �صلطان بن �صقر النعيمي وحممود 
مقرر  وم�صاعد  الفرج  عيد  ويافع  النعيمي  عي�صى  وعلي  الها�صمي  خليل 
املويجعي  عبداهلل  �صعادة  رحب  اجلل�صة  بداية  ويف  اليا�صي.  خولة  اللجنة 
اإىل مقام �صاحب  الكرمي  التهنئة مبنا�صبة �صهر رم�صان  باحل�صور ورفع 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان -رئي�س الدولة حفظه اهلل واإىل مقام 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإىل مقام �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد 
بن را�صد النعيمي، ع�صو املجل�س الأعلى حاكم عجمان واإخوانهم اأ�صحاب 
ال�صيخ  �صمو  واىل  الإم���ارات،  حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�صاء  ال�صيوخ  ال�صمو 

عمار بن حميد النعيمي  ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي.
التخطيط  اإدارة  الكميتي مدير  ب�صاير  ا�صتعر�صت  اأعمال اجلل�صة  وخال 
ال�صرتاتيجية  اخلارطة  عجمان  بغرفة  املوؤ�ص�صي  والتميز  الإ�صرتاتيجي 
لغرفة عجمان واهدافها املتوائمة مع روؤية اإمارة عجمان، ودورها يف تنمية 
والرتويج  القطاع اخلا�س  بالمارة وحتفيز م�صاهمة  القت�صادي  القطاع 
للفر�س ال�صتثمارية يف اإمارة عجمان، كما او�صحت خال العر�س جهود 
القدرات  وتعزيز  لاأع�صاء  م�صافة  قيمة  ذات  خدمات  ايجاد  يف  الغرفة 
والتوفيق  الع�صاء  م�صالح  ورع��اي��ة  الع��م��ال  ملجتمع  املمار�صات  واف�صل 
والتحكيم التجاري وتعزيز ال�صراكات ال�صرتاتيجية للم�صوؤولية املجتمعية 
يف قطاع العمال وتنمية الوعي بامل�صوؤولية املجتمعية، وتعزيز دور �صيدات 
واطلعت  هذا  دائمة.  جتارية  لرخ�س  م�صاريعهن  وحتويل  عجمان  اعمال 
بني  امل�����ص��وؤول��ني  لكبار  الأول  الق��ت�����ص��ادي  ال��ل��ق��اء  خم��رج��ات  على  اجلل�صة 
حكومة عجمان والبنك الدويل، كما ناق�صت اجلل�صة اأخر امل�صتجدات حول 
والذي  بعجمان  القت�صادي  للتخطيط  ال��راب��ع  الإم���ارات  ملتقى  برنامج 
القت�صادية  التحولت  �صوء  امل�صتقبل يف  “ا�صت�صراف  �صعار  �صينعقد حتت 
لكافة  ال�صكر  املويجعي  عبداهلل  �صعادة  وجه  اجلل�صة  ختام  ويف  اجلديدة«. 
روؤي��ة عجمان  اللجنة ومبا يرتجم  اه��داف  الع�صاء جلهودهم يف حتقيق 
اأخ�صر، حتفزه  “جمتمع �صعيد ي�صاهم يف بناء اقت�صاد  اإيجاد  2021  يف 
حكومة متميزة من�صجمة مع روح الحتاد” موؤكدا على م�صاهمة تو�صيات 

اللجنة يف دفع م�صرة التنمية وجمتمع العمال بالإمارة.

متويالت ال�سندوق وا�ستثماراته ت�سل اإىل 80 مليار درهم

�سندوق اأبوظبي للتنمية ميول 17 م�سروعًا تنموية بقيمة 5.6 مليار درهم خالل 2016
»حممد ال�سويدي«جهود ال�سندوق التنموية �ساهمت يف تبوء االإمارات مكانة مرموقة بني دول العامل

 ال�سندوق قدم امل�ساعدات التنموية 
لـ 83 دولة نامية يف خمتلف قارات العامل

�سراكات ال�سندوق اال�سرتاتيجية 
ت�ساهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة عامليًا

•• اأبوظبي : رم�ضان عطا

خال  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  �صندوق  حقق 
عام 2016 نتائج ا�صتثنائية، حيث مول 
بقيمة  تنموياً  م�صروعاً   17 ال�صندوق 
اإجمالية بلغت 5.6 مليارات درهم، منها 
3.9 مليار درهم قرو�صاً مي�صرة، و1.7 
تنموية مقدمة من  دره��م، منحاً  مليار 
ح��ك��وم��ة اأب���وظ���ب���ي، ا���ص��ت��ف��ادت م��ن��ه��ا 7 
اإجمايل متويات  بلغ  فيما  نامية،  دول 
ال�صندوق خال عام 2015 نحو 1.9 
1.2 م��ل��ي��ار درهم  م��ل��ي��ار دره����م، م��ن��ه��ا 
درهم  م��ل��ي��ون  و700  ت��ن��م��وي��ة،  م��ن��ح��اً 

قرو�صاً مي�صرة.
ال�صندوق  مت���وي���ات  ت��رت��ف��ع  وب���ذل���ك 
2016 لت�صل  وا�صتثماراته بنهاية عام 
مليار   35 منها  دره���م،  مليار   80 اإىل 
دره��م كمنح  دره��م قرو�صاً، و42 مليار 
ح��ك��وم��ي��ة، ا���ص��ت��ف��ادت م��ن��ه��ا 83 دول����ة، 
يف  ال�صندوق  ا�صتثمارات  حجم  بلغ  كما 
نحو  ال�صتثمارية  واملحافظ  ال�صركات 
اإجمايل  م��ع  مقارنة  دره���م،  مليارات   3
مليار   76 بلغت  وا�صتثمارات  متويات 
ا�صتفادت   ،2015 ع���ام  ب��ن��ه��اي��ة  دره����م 

منها 78 دولة.
وب��ه��ذا اخل�����ص��و���س، اأك���د ���ص��ع��ادة حممد 
ع����ام �صندوق  ال�����ص��وي��دي م��دي��ر  ���ص��ي��ف 
�صحفي  م���وؤمت���ر  يف  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي 
اليجابية  ال���ن���ت���ائ���ج  اإن  ام�������س  ع���ق���ده 
بف�صل  ج���اءت  ال�����ص��ن��دوق،  ال��ت��ي حققها 
ال�صمو  ل�صاحب  ال�صديدة  التوجيهات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة 
ال�صمو  و���ص��اح��ب  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د 
للقوات امل�صلحة، وكذلك بف�صل املتابعة 
من�صور  ال�صيخ  �صمو  قبل  من  املبا�صرة 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ال�����وزراء وزي���ر ���ص��وؤون ال��رئ��ا���ص��ة، رئي�س 

جمل�س اإدارة ال�صندوق.
التوجيهات  تلك  اأن  ���ص��ع��ادت��ه،  واأ���ص��اف 

�صاهمت يف تبوء دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة مكانة مرموقة بني دول العامل 
يف جمال امل�صاعدات الإمنائية، لفتاً اإىل 
ع��ام��اً مم��ي��زاً من  ك���ان   2016 ع���ام  اأن 
ا�صتطاع  حيث  الت�صغيلية،  النتائج  حيث 
تنموية  م�����ص��اري��ع  مت���وي���ل  ال�������ص���ن���دوق 
ج��دي��دة ل��رت��ف��ع اج��م��ايل ال����دول التي 
تنموية  م�صاريع  فيها  ال�صندوق  م��ول 
اإىل بناء �صراكات  اإ�صافة  83 دولة،  اإىل 
موؤ�ص�صات  م���ع  ج���دي���دة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
اقليمية ودولية تخدم اأهداف ال�صندوق 
الإمنائي  العمل  يف  وتطلعاته  التنموية 

امل�صتدام.
للتنمية  اأبوظبي  �صندوق  اأن  اإىل  واأ�صار 
اليوم مكانة ريادية على م�صتوى  يحتل 
العاملية،  التنموية  الإق��را���س  موؤ�ص�صات 
ي�صاهم  اأ���ص��ب��ح  ال�����ص��ن��دوق  اأن  ل���ص��ي��م��ا 
ب�صكل فعال يف حتقيق التنمية امل�صتدامة 
بالدول النامية يف العديد من القطاعات 
ال�صرتاتيجية ذات الأولوية التنموية يف 

تلك الدول.
تخدم  ال�صندوق  مت��وي��ات  اأن  واأو���ص��ح 
قطاعات تنموية متنوعة مثل، م�صاريع 
وال�صحية  والتعليمية  التحتية،  البنية 

والإ���ص��ك��ان وال��ن��ق��ل وامل��وا���ص��ات والري 
امل�صاريع  م�����ن  وغ�����ره�����ا  وال�������زراع�������ة، 
متويل  اإىل  اإ�صافة  الأخ���رى،  التنموية 
انعك�صت  التي  املتجددة  الطاقة  م�صاريع 
ب�صكل مبا�صر على حياة مايني ال�صكان 
ايجاد  يف  و�صاهمت  النامية،  ال���دول  يف 
حلوًل للكثر من ال�صعوبات التي كانت 

تواجههم.
�صاهمت  ف��ق��د  ل���ذل���ك  ن��ت��ي��ج��ة   : وق�����ال 
جانب  اإىل  التنموية  ال�����ص��ن��دوق  ج��ه��ود 
يف  الأخ����رى  الوطنية  املوؤ�ص�صات  ج��ه��ود 
الأول على  الإم��ارات للمركز  تبوء دولة 

م�صتوى عاملي للعام 2016 .
الر�صمية  التنموية  امل�صاعدات  يف جمال 
�صمن تقرير جلنة امل�صاعدات الإمنائية 
القت�صادي  ال��ت��ع��اون  مل��ن��ظ��م��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
الجن����از  وه����ذا   OECD وال��ت��ن��م��ي��ة 
 2013 عامي  خال  اأي�صاً  مت حتقيقه 

و2014. 
النتائج تدل على ثبات  اأن تلك  واأ�صاف 
الإمارات  دول��ة  عليه  ت�صر  ال��ذي  النهج 
امل�����ص��اع��دات الإمنائية  ت��ق��دمي  يف جم��ال 
فاعل  دور  لعب  على  واأ�صرارها  العاملية 
التنموية وم�صاعدة  يف حتقيق الأهداف 

ال��ن��ام��ي��ة ع��ل��ى تطوير  ال������دول  ���ص��ع��وب 
والجتماعية  الق��ت�����ص��ادي��ة  ق���درات���ه���ا 
التحديات  على  التغلب  م��ن  ومتكينها 
ال���ت���ي ت���واج���ه���ه���ا. وذك������ر ����ص���ع���ادت���ه اأن 
 2016 ع������ام  يف  وا�����ص����ل  ال�������ص���ن���دوق 
ال�صرتاتيجيني  �صركائه  م��ع  التن�صيق 
الآ�صيوي  ال�صتثمار  بنك  راأ�صهم  وعلى 
الدولية  وال��وك��ال��ة  التحتية  البنية  يف 
وبرنامج  “اآيرينا”،  امل��ت��ج��ددة  للطاقة 
الهادي  املحيط  ج��زر  دول  م��ع  ال�صراكة 
امل�صرتك  التنموي  العمل  تعزيز  بهدف 

و�صمان فعالية العون التنموي. 
اأب��رم ال�صندوق اتفاقية  ومب��وازاة ذل��ك، 
واملعي�صه  العي�س  ���ص��ن��دوق  م��ع  ���ص��راك��ة 
التحتية  البنية  م�صاريع  متويل  بهدف 
الإ�صامي  بالبنك  الأع�����ص��اء  ال���دول  يف 
للتنمية للم�صاهمة يف حت�صني الظروف 

الجتماعية والقت�صادية لتلك الدول.

البيانات املالية
اأن متويات  امل��ال��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  اأظ��ه��رت 
والبالغ   2016 ع��ام  بنهاية  ال�صندوق 
�صمن  ج���اءت  دره���م  مليار   77 قيمتها 
القطاعات الرئي�صية على النحو التايل، 

قطاع  يف  م�صروعاً   91 ال�صندوق  م��َول 
والجتماعية  ال�������ص���ح���ي���ة  اخل�����دم�����ات 
قطاع  ويف  دره�����م،  م��ل��ي��ار   9.7 ب��ق��ي��م��ة 
ال�صندوق  م���َول  فقد  وامل��ي��اه،  الكهرباء 
عدة  يف  ا�صرتاتيجياً  م�صروعاً   92 نحو 
مليار   7.6 بلغت  اإجمالية  بقيمة  دول 
اإجمايل  من  نحو10%  و�صكلت  دره��م 
�صكلت  فيما  ال�صندوق،  متويات  قيمة 
م�صاريع قطاع النقل واملوا�صات اأهمية 
على  ا�صتحوذت  واأن��ه��ا  �صيما  ل  خا�صة، 
التي  امل�صاريع  اإجمايل  من   18% نحو 
نفذها ال�صندوق، اإذ مّول ال�صندوق 87 
م�صروعاً يف القطاع بقيمة تراكمية بلغت 

13.2 مليار درهم. 
وا�صت�صاح  وال���ري  ال��زراع��ة  ق��ط��اع  ويف 
56 م�صروعاً  ال�صندوق  مّول  الأرا�صي، 
م�صتحوذاً  دره�����م  م��ل��ي��ار   6.7 ب��ق��ي��م��ة 
الكلية  امل�����ص��اري��ع  %9 م��ن ح��ج��م  ع��ل��ى 
ل���ل�������ص���ن���دوق، ك���م���ا رك�����ز ال�������ص���ن���دوق يف 
وم�صاعدة  الإ�صكان  قطاع  على  عملياته 
ح��ك��وم��ة ال������دول ال��ن��ام��ي��ة ع��ل��ى توفر 
خال  م��ن  للمجتمعات  امل��ائ��م  ال�صكن 
اإىل  ت�صل  بقيمة  م�����ص��روع��اً   45 تنفيذ 
 9% وبن�صبة  دره���م،  مليار   7.3 نحو 

من اأجمايل التمويات.
لل�صندوق  املالية  البيانات  اأظهرت  كما 
على  ا����ص���ت���ح���وذت  ال��ع��رب��ي��ة  ال������دول  اأن 
بنهاية  ال��ت��م��وي��ات  ح��ج��م  م��ن   76%
 339 ال�����ص��ن��دوق  م���ول  ح��ي��ث   ،2016
مليار   58 ب��ق��ي��م��ة  ت��ن��م��وي��اً  م�����ص��روع��اً 
 6% اآ�صيا على  دره��م، وا�صتحوذت قارة 
بقيمة  ال�صندوق  من اجمايل متويات 
ال�صندوق  وم���ول  دره���م  م��ل��ي��ارات   4.6
مول  فيما  فيها،  تنموياً  م�صروعاً   66
ال�����دول  يف  م�������ص���روع���اً   74 ال�������ص���ن���دوق 
دره���م،  م��ل��ي��ار   3.3 بقيمة  الأف��ري��ق��ي��ة 
وبن�صبة %4 من اإجمايل التمويات.  

كما مول ال�صندوق 18 م�صروعاً يف عدد 
من الدول الأوروبية واأمريكا الاتينية 
وبن�صبة  دره���م  م��ل��ي��ارات   10.7 بقيمة 

%14 من جمموع التمويات.

على هام�س تنظيمها لقاًء تعريفيًا للفر�س اال�ستثمارية بكينيا يف مقر الغرفة

غرفة دبي وغرفة التجارة وال�سناعة الوطنية الكينية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العالقات الثنائية 
ح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري، ح��ي��ث تعترب 
مع  خ�صو�صاً  ل��دب��ي  ه��ام��ة  �صوقاً  كينيا 
لها يف  دبي مكتب متثيلي  افتتاح غرفة 

العا�صمة الكينية نروبي. 
وا�صتعر�صت الغرفة خال لقاء الأعمال 
امل�صهد القت�صادي لدبي وتوقعات النمو 
التعاون  وف��ر���س  امل��ت��ن��وع��ة،  ب��ق��ط��اع��ات��ه 
امل�صرتكة بني اجلانبني، وذلك بح�صور 
ال�صيد عتيق جمعة ن�صيب، نائب رئي�س 
اأول لقطاع اخلدمات التجارية  تنفيذي 
يف غرفة دبي، و�صعادة كاريوكي موجوي، 
و�صعادة  الدولة،  لدى  كينيا  عام  قن�صل 
ال�صوؤون  �صكرتر  اأم��ول��و،  ت��وم  ال�صفر 
وزارة  ل��دى  وال�صيا�صية  الدبلوما�صية 
والدكتور  الكينية،  اخلارجية  ال�����ص��وؤون 
اإي����ك����ي����ارا، م���دي���ر ع����ام هيئة  م��و���ص��ي�����س 

ال�صتثمار الكينية. 
ورحب ال�صيد عتيق جمعة ن�صيب بالوفد 

•• دبي-الفجر:

�صبكة  دبي  و�صناعة  عززت غرفة جتارة 
عاقاتها ال�صرتاتيجية مع نظرائها يف 
القارة الإفريقية بتوقيعها ام�س مذكرة 
وال�صناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  م��ع  ت��ف��اه��م 
العاقات  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ك��ي��ن��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 

الثنائية بني اجلانبني.
وج�����اء ت��وق��ي��ع الت���ف���اق���ي���ة خ����ال لقاء 
ال�صتثمارية  ال��ف��ر���س  ح���ول  الأع���م���ال 
غرفة  نظمته  وال���ذي  كينيا  يف  امل��ت��اح��ة 
القن�صلية  مع  بالتعاون  مقرها  يف  دب��ي 
ب��دب��ي، حيث  كينيا  ال��ع��ام��ة جل��م��ه��وري��ة 
العاقات  تعزيز  على  التفاقية  ن�صت 
امل�صرتكة بني اجلانبني، ودعم جمتمعي 
اأطر  امل��ن��ط��ق��ت��ني، وت��وث��ي��ق  الأع���م���ال يف 
ذات  القطاعات  بني  امل�صتقبلي  التعاون 
الهتمام امل�صرتك، بالإ�صافة اإىل تعزيز 

بتوفر  دبي  التزام غرفة  الزائر موؤكداً 
ت�صاعد  ال��ت��ي  املمكنة  الت�صهيات  ك��اف��ة 
امل�صتثمرين على تعزيز ن�صاطاتهم، لفتاً 
لتعزيز  ب��ني اجلانبني  رغ��ب��ٍة  وج��ود  اإىل 
اأط���ر ال��ت��ع��اون الق��ت�����ص��ادي وخ��ا���ص��ة يف 
واللوج�صتية  امل��ال��ي��ة  اخل���دم���ات  جم���ال 
الزراعية  الأع��م��ال  وق��ط��اع  وال�صياحية 
والت�صنيع.  ولفت ن�صيب اإىل اأن جتارة 
دب����ي غ���ر ال��ن��ف��ط��ي��ة م���ع ك��ي��ن��ي��ا خال 
دولر  مليار   1.1 بلغت   2016 ال��ع��ام 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  اأن  م�صراً  اأم��ري��ك��ي، 
جمموعة  ويغطي  ج��داً  متنوع  الثنائي 
الآلت  اأن  م�صيفاً  املنتجات،  من  وا�صعة 
كانت  املعدنية  واملنتجات  واخل�����ص��روات 
كينيا  م��ن  ت�صديراً  املنتجات  اأك��رث  م��ن 
اإىل دب��ي خ��ال ال��ع��ام املا�صي م��ن حيث 
القيمة، م�صراً كذلك اأن عدد ال�صركات 
وامل�����ص��ج��ل��ة يف  دب���ي  ال��ع��ام��ل��ة يف  الكينية 

 300 م��ن  اأك��رث  بلغت  الغرفة  ع�صوية 
اأول  تنفيذي  رئي�س  نائب  واأ�صار  �صركة. 
لقطاع اخلدمات التجارية يف غرفة دبي 
اإن دبي ت�صكل بوابًة لل�صركات العاملية اإىل 
اأ�صواق املنطقة، وهي قادرة على لعب دور 
الكينية  ال�صتثمارات  تدفق  يف  رئي�صي 
بنية  متتلك  حيث  املنطقة،  اأ���ص��واق  اإىل 
لتعزيز  وم��وؤه��ل��ة  م��ت��ط��ورة  لوجي�صتية 
والعامل  اأفريقيا  بني  التجاري  التبادل 
ال��غ��رف��ة قامت  اأن  اإىل  ع��رب دب���ي، لف��ت��اً 
خال نهاية العام املا�صي بافتتاح مكتب 
متثيلي لها يف العا�صمة الكينية نروبي 
ليكون املكتب رابع مكاتبها التمثيلية يف 

القارة ال�صمراء.
لدى  كينيا  ع���ام  قن�صل  اأ����ص���اد  وب�����دوره 
و�صلت  ال��ذي  املتطور  بامل�صتوى  الدولة 
اإل��ي��ه ع��اق��ة ب���اده م��ع دول���ة الإم����ارات 
دبي  اأن  اإىل  م�����ص��راً  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 

متميزة  اأع����م����ال  وج���ه���ة  اأن����ه����ا  اأث���ب���ت���ت 
ومتطورة يف املنطقة، وموؤكداً رغبة باده 
بتعزيز التعاون امل�صرتك بني الطرفني، 
بالإ�صافة اإىل اإقامة �صراكات ا�صتثمارية 
يف جم�����الٍت وق���ط���اع���اٍت خم��ت��ل��ف��ة مثل 
قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�صالت 
والنقل  واملالية  اللوج�صتية  واخل��دم��ات 

والطاقة والتعدين والبنية التحتية. 
وتعترب كينيا مركزاً للتجارة والقت�صاد 
ل�����دول �صرق  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة  واخل����دم����ات 
اأف��ري��ق��ي��ا. ف��م��ن امل��ت��وق��ع اأن ي��رت��ف��ع منو 
ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإج����م����ايل ل��ك��ي��ن��ي��ا من 
 6.1% اإىل   2016 ال��ع��ام  يف   5.8%
اإىل  بالإ�صافة   ،2017 العام  نهاية  مع 
التقرير  يف  ترتيبها  ح�صنت  كينيا  اأن 
بالإعمال  املتعلق  الدويل  للبنك  الأخر 
لتعزيز  جهودها  كثفت  حيث  التجارية، 

�صهولة ممار�صة الأعمال التجارية. 

% من حجم متويالت ال�سندوق بنهاية 2016  الدول العربية ت�ستحوذ على 76 

تراجع اأ�سعار �سلة خامات »اأوبك« 
اإىل 51.34 دوالرا للربميل

•• فيينا -وام: 

تراجعت اأ�صعار �صلة خامات منظمة الدول امل�صدرة للنفط “ اأوبك “ ال� 13 
اأم�س الأول الثاثاء اإىل 51.34 دولر للربميل مقارنة ب�صعر اليوم الذي 

قبله الذي و�صل اإىل 51.54 دولر للربميل.
التي تعد مرجعا يف م�صتوى �صيا�صة الإنتاج  وت�صم �صلة خامات “اأوبك” - 
- الأنواع التالية .. خام مربان الإماراتي وخام مزيج �صحارى اجلزائري 
والإيراين الثقيل والب�صرة اخلفيف العراقي وخام الت�صدير الكويتي وخام 
القطري  البحري  واخل��ام  النيجري  اخلفيف  ب��وين  وخ��ام  الليبي  ال�صدر 
م��راي وجرا�صول  الفنزويلي  واخل��ام  ال�صعودي  العربي اخلفيف  واخل��ام 

الأنغويل وربيع اخلفيف الغابوين واأورينت الكوادوري.

�سوق ابوظبي لالأوراق املالية يكرم 
املوظفني املتميزين بجائزة » ت�سلم 2016«

•• اأبوظبي-وام:

قال �صعادة را�صد البلو�صي الرئي�س التنفيذي ل�صوق اأبوظبي لاأوراق املالية 
اإن تكرمي املوظفني املتميزين ي�صكل جزءا من منظومة متكاملة لابتكار 
اآليات الأعمال  ا�صرتاتيجيته لإدام��ة تطوير  ال�صوق يف  والإجن��از يعتمدها 
وزيادة النتاجية يف بيئة جت�صد التكامل يف فرق العمل ويف اإجادة اخلدمة.

جاء ذلك يف احلفل الذي اأقامته اإدارة ال�صوق لتكرمي الفائزين بالتميز يف 
وذلك بح�صور الرئي�س التنفيذي   ،”2016 خمتلف فئات جائزة “ت�صلم 
واأع�صاء الدارة التنفيذية لل�صوق و جمع من املوظفني. واأ�صاف البلو�صي 
املتميزين يف  ال�صكر اجلزيل الذي ت�صتحقه هذه الكوكبة املتجددة من  اأن 
اخلدمة والإبداع وطرح املبادرات، هو يف حقيقية �صهادة على درجة الولء 
�صوق  تتويج  اأ�صابيع  ب�صعة  قبل  مبوجبه  ج��رى  ال���ذي  الرفيع  املوؤ�ص�صي 
اأبوظبي لاأوراق املالية بجائرة اأف�صل مقدم خدمات من موؤ�ص�صة حكومية 

لاأفراد. 
ي�صار اىل اأن �صوق اأبوظبي لاأوراق املالية قد اأطلق “جائزة مبادرة ت�صلم” 
يف عام 2013، لتكرمي املوظفني املتميزين يف الأداء واملبادرات ويف خدمة 
اأبوظبي  ل�صوق  التنفيذي  الرئي�س  وا�صتذكر  بال�صوق.  املدرجة  ال�صركات 
ل�����اأوراق امل��ال��ي��ة م��ع املحتفى ب��ه��م يف احل��ف��ل م��ا اأجن����زوه ه��م وم���ن �صبق 
ال�صبق  ق��وة  منحوها  ملوؤ�ص�صة  وال��وف��اء  ال��ولء  ذروة  اإن��ه  قائا  تكرميهم،.. 

والت�صدر الإقليمي يف البتكار وقوة ال�صتقطاب ال�صتثماري.
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املال والأعمال

مركز �سلطان بن زايد ينظم حما�سرة �سناعة 
اإنتاج النفط..حتديات ال�سالمة والبيئة

•• اأبوظبي-وام: 

نظم مركز �صلطان بن زايد حما�صرة بعنوان �صناعة اإنتاج النفط .. حتديات 
�� التي  ال�صامة والبيئة مبقر املركز بالبطن يف ابوظبي. �صهد املحا�صرة 
قدمها امل�صت�صار واملدرب الماراتي الدويل �صلطان كراين قائد فريق ال�صحة 
وال�صامة والبيئة ب�صركة ادكو البرتولية يف ابوظبي �� �صعادة من�صور �صعيد 
عمهي املن�صوري نائب �صمو مدير عام املركز و�صعادة عبداهلل حممد جابر 
املحربي املدير التنفيذي للخدمات امل�صاندة بنادي تراث المارات، وال�صيد 
تراث  بنادي  وال�صامة  وال�صحة  البيئة  ادارة  مدير  احلمري  �صالح  حمد 

المار ات، وجمع من املهتمني والطاب والعاميني.
زايد  بن  �صلطان  مركز  بجهود  ك��راين  �صلطان  ا�صاد  املحا�صرة  بداية  ويف 

الثقافية والإعام ودوره يف خدمة املجتمع وتنويره.
و�صدد يف حما�صرته على ان دولة المارات تعتر رائدة ومرجعا يف جمال 
ال�صامة املهنية والبيئة، كما انها جعلت ذلك اولوية يف جميع مرافق الدولة 
وم�صاريعها. وقدم ملحة موجزة عن كيفية تكون النفط، وقال انه يتكون من 
مواد ع�صوية برّية اأو بحرّية حتللت ودفنت داخل الأر�س منذ اأزمنة بعيدة، 
م�صرا اىل ان حركة ال�صفائح الأر�صية ا�صافة اىل اإ�صمحال مياه البحار 
ادى اىل تكون اخلزانات النفطية، كما ان تراكم ر�صوبيات املواد الع�صوية 

والروا�صب ال�صخرية واحلرارة وال�صغط انتج مواد هيدروكربونية.
وقال ان مراحل تكّون النفط هي مرحلة التكوين ثم احلرارة وال�صغط ثم 
مرحلة الهجرة الفرق يف �صغط ال�صخور وامل�صارات ال�صخرية ثم مرحلة 
الغطاء ثم حجم  النفطي ثم �صخر  امل�صيدة و�صخور اخل��زان  التجمع يف 
املهنية  ال�صامة  ان  اىل  املحا�صر  وا�صار  وا�صتدامته.  ال�صخري  الرتكيب 
الرفاهية  حالة  املهنية  ال�صحة  تعني  فيما  الأذى،  اأو  اخلطر  غياب  تعني 
على  ال�صرر  ملنع  ي�صتخدم  ال��ذي  املقيا�س  البيئة  حماية  وتعترب  ال�صحية، 
يهتم  املهنية  وال�صحة  ال�صامة  علم  ان  ك���راين  وق���ال  املحيطة.  البيئة 
اآمنة  عمل  بيئات  بتوفر  وذل��ك  الإن�����ص��ان،  و�صحة  �صامة  على  باحلفاظ 
وخالية من م�صببات احلوادث اأو الإ�صابات اأو الأمرا�س املهنية، وذلك عرب 
تطبيق الإجراءات والقواعد والنظم يف اإطار ت�صريعي. وتطرق اىل خطورة 
ا�صتخراج الذهب الأ�صود، م�صرا اىل انها تت�صل ب�صامة العاملني. و�صامة 
البيئة و�صامة املعدات واملمتلكات وحماية الإنتاج. وحول حتديات العمليات 
البرتولية اكد �صلطان كراين ان من ابرزها الكوارث �صواء الطبيعية مثل 
احلرارة اأو العوا�صف او احلرائق والنفجارات واحلروب وعمليات التخريب 
ان  اىل  م�صرا  والأدخنة،  ال�صامة  والغازات  الكيميائية  واملخاطر  والأوبئة 
واحلفارات  واملعدات  الآلت  تت�صل مبخاطر  البرتولية  العمليات  حتديات 
انها تت�صل  والكهرباء. وفيما يتعلق مبخاطر طبيعة العمل قال املحا�صر 
يف  والعمل  كبرة  ارتفاعات  على  والعمل  احلفر  من  الناجتة  بالهتزازات 

الأماكن ذات التهوية والإ�صاءة املنخف�صة و�صامة املوا�صات.

اأيري�ض ميديا ت�سارك يف املوؤمتر 
ال�سنوي للعالقات العامة يف اأرمينيا

•• يريفان-الفجر: 

الن�صخة  - يف  ابوظبي  ومقرها   - العامة  للعاقات  ميديا  اأيري�س  �صاركت 
يريفان،  اأق��ي��م يف  ال���ذي  ال��ع��ام��ة  للعاقات  ال�صنوي  امل��وؤمت��ر  م��ن  ال��راب��ع��ة 

عا�صمة اأرمينيا يف الفرتة بني 19 لغاية 21 مايو  اجلاري
و ق��ام��ت ال�صيدة ج��اي��ان ج��ري��ج��وري��ان، م��دي��رة ادارة ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة و 
حتدثت  حيث  ال�صنوي،  املوؤمتر  يف  بامل�صاركة  ميديا  ايري�س  يف  الت�صالت 
ال�صوق  يف  ا�صتخدامها  و  الرقمية  ال��ع��ام��ة  ال��ع��اق��ات  وت��اأث��ر  مكانة  ع��ن 
العربية  الم��ارات  دولة  تظهر  ال�صية جايان:  قالت  واخلليجي.  الإماراتي 
 76.8% بن�صبة  اجل��وال  ا�صتخدام  يف  عامليا  الأع��ل��ى  ال�صتخدام  املتحدة 
الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  ال�صكان  من   68% ح��وايل  ي�صتخدم  حيث 

ب�صكل م�صتمر ون�صط .
دولة  يف  النقال  الهاتف  عرب  النرتنت  م�صتخدمي  عدد  ي�صل   : واأ�صافت 
الإمارات اإىل %76.8 وعدد م�صتخدمي و�صائل التوا�صل الجتماعي اإىل 
%68 ب�صكل م�صتمر ون�صط، و تدل هذه الإح�صائيات على كرثة ا�صتخدام 
الهواتف الذكية يف دولة الإمارات و دول اخلليج وعلى ال�صركات و م�صوؤويل 
العاقات العامة و الت�صويق الرتكيز على ابتكار حمتوى �صهل ال�صتخدام 

عرب الهاتف.
ت�صويق  ق��ن��وات  ا�صتخدام  ه��و  الفعال  “احلل  امل��وؤمت��ر  ام��ام  تقول  وم�صت 
حدود  يف  امل�صتهدف  للجمهور  ر�صالتهم  لإي�صال  رقمية  عامة  وع��اق��ات 

امليزانية املطلوبة«.
للعاقات  ال�����ص��ن��وي  امل���وؤمت���ر  وي��ع��د 
للتقاء  من�صة  اأرم��ي��ن��ي��ا  يف  ال��ع��ام��ة 
العامة  ال���ع���اق���ات  ���ص��رك��ات  خ����رباء 
املهارات  اأف�صل  لتبادل  والت�صالت 
الإع��ام��ي��ة من  للمهنة  والأ���ص��ال��ي��ب 
وا�صت�صاف  ال���ع���امل.  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع 
العامليني  ال�����رواد  ع���دد م��ن  امل���وؤمت���ر 
من دولة الإمارات والوليات املتحدة 
يف  رو�صيا  و  ولبنان  وبولندا  واأملانيا 
جمال العاقات العامة للتحدث عن 

خرباتهم وم�صرتهم املهنية.

•• اأبوظبي -وام:

خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وبتوجيهات 
نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  بن 
ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����ص��ل��ح��ة.. �صهد 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�صيخ  �صمو 
اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
اأكرب حمطة م�صتقلة  اإط��اق م�صروع  حفل 
�صتقام  والتي  العامل  يف  ال�صم�صية  للطاقة 
بتكلفة  اأب��وظ��ب��ي  يف  ���ص��وي��ح��ان  م��ن��ط��ق��ة  يف 
اأبوظبي  جهود  لتعزيز  دره���م،  مليار   3.2
الرامية اإىل �صمان كفاءة وا�صتدامة واأمان 
خدمات الإم��داد باملياه والكهرباء وحت�صني 
القت�صادي  التنويع  وحتقيق  الطلب  اإدارة 

باعتماد م�صادر بديلة للطاقة.
اإط��اق امل�صروع �صمو ه��زاع بن  ح�صر حفل 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي 
بن  من�صور  ال�صيخ  و�صمو  اأبوظبي  لإم���ارة 
الوزراء  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  زايد 
حامد  ال�صيخ  و�صمو  الرئا�صة،  �صوؤون  وزي��ر 
دي���وان ويل عهد  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
مبارك  ب��ن  نهيان  ال�صيخ  وم��ع��ايل  اأبوظبي 
املجتمع،  وتنمية  وال�����ص��ب��اب  الثقافة  وزي���ر 
الزيودي  اأحمد  بن  ث��اين  الدكتور  ومعايل 
واأع�صاء  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ر  وزي�����ر 
وعدد  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  التنفيذي  املجل�س 
من امل�صوؤولني احلكوميني واملتخ�ص�صني يف 

جمال الطاقة يف الدولة.
اآل نهيان  ال�صيخ ه��زاع بن زاي��د  وق��ال �صمو 
مكانة  ي��ر���ص��خ  ال��ع��م��اق  امل�����ص��روع  ه���ذا  اإن 
اأبوظبي الرائدة كعا�صمة لأحدث املمار�صات 
على  والتكنولوجية  والبيئية  القت�صادية 
م�����ص��ت��وى ال���ع���امل، ك��م��ا اأن�����ه ي���رتج���م روؤي����ة 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، وتوجيهات 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان بخلق بدائل 
التخلي  ب��اجت��اه  ال��ط��اق��ة،  ناجعة يف جم��ال 
لاقت�صاد  وح���ي���د  ك��م�����ص��در  ال��ن��ف��ط  ع���ن 

الإماراتي.
وا�صاف �صموه اأن هذه اخلطوة الكبرة هي 
ال�صاملة  التنموية  ال�صرتاتيجية  من  جزء 
املجالت،  جميع  يف  اأب��وظ��ب��ي  تقودها  ال��ت��ي 
والتي تعد اإجنازا حقيقيا، لي�س بالنظر اإىل 
املخرجات املتوقعة فح�صب، بل يف ال�صيا�صات 
ال��ن��ه��و���س بهذه  ال��ت��ي ت��ق��ود اإىل  امل��درو���ص��ة 
احلوكمة  ممار�صات  لأف�صل  وفقا  امل�صاريع 
والعوائد  املنخف�صة  ال��ك��ل��ف��ة  م���راع���اة  م��ع 

املرتفعة و�صرعة الإجناز.
هذه  اأن  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�صيخ  �صمو  واأك���د 
امل�����ص��اري��ع الق��ت�����ص��ادي��ة امل��ت��ط��ورة، ه��ي جزء 
من امل�صهد احل�صاري والتنموي ال�صامل يف 
الإمارات، وهي تنطلق من الإميان ب�صرورة 
جميع  وان��خ��راط  امل�صتقبل،  يف  ال�صتثمار 
واحت�صان  ال��ب��ن��اء،  عملية  يف  ال��دول��ة  اأب��ن��اء 
الراغبني  ال�صباب  ل��دى  الطموحة  ال���روح 
ب���روؤي���ة وط��ن��ه��م ي��ح��ق��ق امل��زي��د م��ن التقدم 
ميلكه  مب��ا  الدولية  ال�صاحة  على  ويناف�س 

م��ن ط��اق��ات واإم��ك��ان��ات وق����درة دائ��م��ة على 
الإبداع والبتكار.

وقال �صموه اإننا فخورون بال�صراكات العاملية 
ال��ذي �صي�صهم يف خلق  لإجن��از هذا امل�صروع 
بنى حتتية علمية وتكنولوجية متقدمة، اإذ 
مراكز  اإن�صاء  مع  امل�صروع  يرتافق  اأن  لب��د 
دفع  يف  ت�صهم  م��ت��ق��دم��ة  وب��ح��ث��ي��ة  درا���ص��ي��ة 
والتكنولوجية  القت�صادية  امل�صرة  عجلة 
م��راك��ز متقدمة على  الإم�����ارات يف  وت�����ص��ع 

خريطة اقت�صادات املعرفة يف العامل.
اأق��ي��م يف ق�صر  ال���ذي  وع��ل��ى هام�س احل��ف��ل 
الإمارات، وقعت هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي، 
اإىل جانب الئتاف الفائز بتنفيذ املحطة، 
اتفاقيات الإغاق املايل مع اجلهات املمولة 
للم�صروع الذي �صيزود ال�صبكة املحلية بنحو 
1177 ميجاوات من الكهرباء اعتبارا من 

الربع الثاين عام 2019.
و�صيتم تنفيذ امل�صروع الذي �صيوفر الطاقة 
باأكرث الأ�صعار تناف�صية على م�صتوى العامل، 
ال�صابقة  امل�صتقل  املنتج  م�صاريع  غ��رار  على 
اأبوظبي، حيث متتلك  لهيئة مياه وكهرباء 
باملئة   60 ن�صبة  اأبوظبي  وحكومة  الهيئة 
ي��ت��ق��ا���ص��م الئتاف  امل�����ص��روع، يف ح��ني  م��ن 
العاملي الذي فاز بعطاء امل�صروع، واملكون من 
�صولر  اليابانية وجينكو  ماروبيني  �صركتي 

ال�صينية، ن�صبة ال�40 باملائة املتبقية.
واإن�صاء  ومت��وي��ل  تطوير  امل�����ص��روع  وي�صمل 
التي  امل�صتقلة  امل��ح��ط��ة  و���ص��ي��ان��ة  وت�صغيل 
���ص��ي��ت��م ان�����ص��اوؤه��ا يف م��ن��ط��ق��ة ���ص��وي��ح��ان اأي 
ك���ي���ل���وم���رتا من   120 ب���ع���د ح������وايل  ع���ل���ى 
م��دي��ن��ة اأب���وظ���ب���ي.. وي���ع���ادل اإن���ت���اج املحطة 
تنتجه  ما  �صعف  ميجاوات   1177 البالغ 
العامل حاليا وه��ي حمطة  اأك��رب حمطة يف 
تنتج  التي  ال�صم�صية،  للطاقة  كاليفورنيا 

550 ميجاوات.
اقت�صادية  عديدة  بفوائد  امل�صروع  و�صيعود 
ومالية وبيئية واجتماعية، اإذ تكفي الطاقة 
املنازل  م��ن  الآلف  م��ئ��ات  ل��ت��زوي��د  امل��ول��دة 
ب��ال��ك��ه��رب��اء، ب��ي��ن��م��ا ���ص��ي��ح��ول ت��ن��ف��ي��ذه دون 
اإط��اق ما يزيد عن 200 مليون طن من 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  �صنويا،  ال��ك��رب��ون  اأك�صيد  ث��اين 
اإطاقه من انبعاثات كربونية عند  ما يتم 

ال��ط��اق��ة الكهربائية  ال��ق��در م��ن  ان��ت��اج ه��ذا 
امل�صروع  اأث��ر  ويعادل  التقليدية.  بالطريقة 
�صجرة  مليون   17 م��ن  اأك���رث  زراع���ة  اأي�صا 
بكل ما يعنيه ذلك من عوائد اإيجابية على 
ي�صهم  القت�صادي،  ال�صعيد  وعلى  البيئة. 
ان�صجاما  الطاقة  تنويع م�صادر  امل�صروع يف 
م��ع خ��ط��ة اأب��وظ��ب��ي ب�����ص��اأن اإي��ج��اد قطاعات 
الق��ت�����ص��ادي. كما  ال��ت��ن��وع  ت�صهم يف  ب��دي��ل��ة 
على  تناف�صية  الأ�صعار  اأك��رث  امل�صروع  يقدم 
 8.888 م�صتوى العامل حتى الآن وبواقع 
فل�س كيلو وات �صاعة، وهو ما يعادل 2.42 
�صنت اأمركي كيلووات �صاعة، اإ�صافة اإىل اأنه 
�صيحقق وفرا كبرا يف الغاز الذي ي�صتخدم 

حاليا يف حمطات توليد التيار الكهربائي.
وياأتي امل�صروع كذلك يف اإطار اأهداف خطة 
مياه  قطاع  اإي��ج��اد  يف  تتمثل  التي  اأبوظبي 
ي�صمن  م�صتدام،  �صحي  و���ص��رف  وكهرباء 
حتت  وي��ن��درج  للموارد،  الأم��ث��ل  ال�صتغال 
بناء  اإىل  ال��ه��ادف��ة  احل��ك��وم��ة  ا�صرتاتيجية 
املنتجة  والكهرباء  للماء  متكاملة  منظومة 
من م�صادر متجددة وتقليدية والتي تعتمد 

على حلول مبتكرة وم�صتدامة.
�صتقوم  الطاقة،  ل�صراء  اتفاقية  ومب��وج��ب 
���ص��رك��ة اأب��وظ��ب��ي ل��ل��م��اء وال��ك��ه��رب��اء اإح���دى 
�صركات هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي، ب�صراء 
����ص���ايف ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة امل��ن��ت��ج��ة من 
الت�صغيل  تاريخ  من  عاما   25 ملدة  امل�صروع 

التجاري امل�صروع.
من جانبه ، اأ�صاد �صعادة عبد اهلل علي م�صلح 
مياه  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الأح��ب��اب��ي 
وكهرباء اأبوظبي بالدعم الكبر لقطاع املاء 
�صاحب  يوليه  ال��ذي  الإم���ارة  يف  والكهرباء 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�س الدولة، حفظه اهلل، و�صاحب ال�صمو 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�صيخ حممد بن 
اإمارة اأبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات 
اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�صيخ  و�صمو  امل�صلحة، 
نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة 
اأبوظبي.. م�صيدا بنجاح برنامج خ�صخ�صة 
قطاع املاء والكهرباء الذي انتهجته الهيئة، 
واأهميته يف تعزيز اأ�ص�س ال�صراكة مع القطاع 
اخل��ا���س وت��ب��ادل اخل���ربات وال���ص��ت��ف��ادة من 

اإىل  اإ�صافة  التقنيات يف هذا املجال،  اأح��دث 
وخلق  العاملية،  املالية  ال�صتثمارات  ج��ذب 

فر�س عمل جديدة.
واأ�صاف اأن النجاح يف اإجناز عملية الإغاق 
املايل مل�صروع الطاقة ال�صم�صية يف �صويحان 
ممن  الكثرين  اأن��ظ��ار  حم��ط  الهيئة  جعل 
اإىل تطبيق مثل هذا الربامج يف  يتطلعون 
بلدانهم.. مو�صحا اأن برنامج املنتج امل�صتقل 
اأه��م الربامج على م�صتوى  يعد واح��دا من 
العامل، ويتجلى ذلك من خال النظر اإىل 
املنجزات التي حققتها الدول املتطورة عرب 
تبنيها برامج خ�صخ�صة قطاعات اخلدمات. 
حكومة  عليه  ت�صر  ال���ذي  النهج  اأن  واأك���د 
بات  الطاقة  قطاع  يف  التميز  نحو  اأبوظبي 
وا�صحا، حيث �صتتمكن عند ت�صغيل املحطة 
ال�صم�صية  الطاقة  م�صاريع  اإىل  بالإ�صافة 
ال�صابقة من توفر ما يزيد على %7 من 
الطاقة الكهربائية امل�صتهلكة يف الإمارة من 

م�صادر نظيفة.
اأبوظبي  حكومة  بتجربة  الأحبابي  واأ���ص��اد 
م��ع��ت��ربا اأن���ه���ا الأف�������ص���ل ع��امل��ي��ا م���ن حيث 
ال�صتثمارات  وحجم  املنتجة  الطاقة  كمية 
القت�صاد  ح��ج��م  اإىل  بالن�صبة  الأج��ن��ب��ي��ة 
امل��ح��ل��ي، وك���ذل���ك ���ص��ف��ق��ات ال��ت��م��وي��ل التي 
ف��ي��ه��ا م��وؤ���ص�����ص��ات م��ال��ي��ة عاملية  ���ص��اه��م��ت 
واإق��ل��ي��م��ي��ة وحم��ل��ي��ة ه��ي الأخ�����رى م��ن بني 
اأف�����ص��ل ال�����ص��ف��ق��ات ال��ت��ي ع��رف��ت��ه��ا جتارب 
متانة  يعك�س  مب��ا  ال��ع��امل،  يف  اخل�صخ�صة 
العالية  وال�صفافية  اأبوظبي  اإم��ارة  اقت�صاد 
واأثر  م�صاريعها،  تنفيذ  يف  تعتمدها  ال��ت��ي 
ذلك يف زيادة ثقة امل�صتثمرين حمليا وعامليا 
املتاحة  ال��ف��ر���س  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار  ب���ج���دوى 
التناف�صية  القدرة  اأن  اإىل  م�صرا  بالدولة، 
اأظهرت  امل�صروع  ه��ذا  متويل  �صهدها  التي 
ا�صتقطاب كربى  البالغة من حيث  اأهميته 

املوؤ�ص�صات املالية املحلية والعاملية.
م��ن ج��ان��ب��ه اأو����ص���ح ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور �صيف 
ال�����ص��ي��ع��ري، م��دي��ر ع���ام هيئة مياه  ���ص��ال��ح 
احلدث  ه��ذا  اأن  بالإنابة  اأبوظبي  وكهرباء 
الإعان  مت  تناف�صية  لعملية  تتويجا  يعد 
اأبريل   25 بتاريخ  العاملي  ال�صوق  يف  عنها 
عاملية  ائ��ت��اف��ات   6 اأب����دت  ح��ي��ث   ،2016

وكان  امل�صروع  لتنفيذ  التناف�س  يف  رغبتها 
العر�س الأكرث تناف�صية هو العر�س املقدم 

من قبل ائتاف ماروبيني وجينكو �صولر.
واأ�صار �صعادته اإىل اأن هيكل التعرفة املبتكرة 
اأ�صهم يف حتفيز  لهذا امل�صروع    WLEC
ال�صركات للم�صاركة يف تنفيذه، بالنظر اإىل 
اأ�صهر  ي��ك��ون يف  ���ص��وف  ال���ذي  الإن���ت���اج  ذروة 
ال�صيف، مما ي�صكل دافعا ملقدمي العرو�س 
ينتج  ال���ذي  النحو  على  امل�����ص��روع  لت�صميم 
اأكرب كمية ممكنة من الطاقة يف وقت ذروة 
الطلب على الكهرباء يف اأبوظبي، ما ي�صهم 
الكهرباء  و  للماء  اأبوظبي  �صركة  يف متكني 
م��ن ال���ص��ت��ف��ادة لأق�����ص��ى ح��د م��ن وف����ورات 

الوقود.
مياتا  هروهي�صا  ال�صيد  اأع��رب  جانبه  من 
مم��ث��ل ���ص��رك��ة م��اروب��ي��ن��ي ال��ي��اب��ان��ي��ة خال 
كلمة األقاها يف احلفل عن تفاوؤله اإزاء هذه 
اأبوظبي.  وكهرباء  مياه  هيئة  مع  ال�صراكة 
و�صفافيتها  العرو�س  تقييم  بعملية  واأ�صاد 
املتناف�صني  ر����ص���ا  ح��ق��ق  م���ا  وو����ص���وح���ه���ا، 

جميعا.
اأث��ر كبر يف �صوق  اأن امل�صروع كان له  وق��ال 
واأ�صاف  العامل..  يف  الكهرو�صوئية  الطاقة 
جذب امل�صروع اأنظارنا كما جذب اأنظار كبار 
مطوري قطاع الطاقة ال�صم�صية يف العامل، 
ال�صوق  ي�صهدها  مل  تناف�صية  عملية  وحقق 
تدير  ماروبيني  �صركة  اأن  يذكر  قبل.  م��ن 
يف  م�صروعا  خم�صني  على  ي��زي��د  م��ا  حاليا 

جمال الطاقة ال�صم�صية يف العامل.
اأعرب ال�صيد ت�صارلز باي رئي�س  من جانبه 
�صولر  جينكو  �صركة  يف  ال��دول��ي��ة  ال��وح��دة 
اإدارة  ال�صينية عن تقديره لاحرتافية يف 
املناف�صة الدولية على هذا امل�صروع الهام..، 
�صيوؤدي  امل�������ص���روع  ه����ذا  جن����اح  اأن  م����وؤك����دا 
املجال  ه����ذا  يف  امل����ب����ادرات  م���ن  امل���زي���د  اىل 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���ع���امل خل��ل��ق ب��ي��ئ��ة نظيفة 
مياه  هيئة  بتوجهات  اأ�صاد  كما  م�صتدامة.. 
النظيفة..  الطاقة  نحو  اأبوظبي  وكهرباء 
لاإعجاب،  م���ث���رة  ت���وج���ه���ات  اإن���ه���ا  وق�����ال 
عمقت التناف�صية الدولية يف جمال الطاقة 
ل���ه الأث������ر البيئي  ���ص��ي��ك��ون  ال��ن��ظ��ي��ف��ة، م���ا 

الإيجابي على البيئة يف العامل ب�صكل عام.

هزاع بن زايد ي�سهد اإطالق اأكرب حمطة م�ستقلة للطاقة ال�سم�سية بالعامل يف اأبوظبي

»االقت�ساد« تبحث تو�سيع اآفاق التعاون التجاري واال�ستثماري مع العراق
•• اأبوظبي-الفجر:

نيابة عن معايل املهند�س �صلطان بن �صعيد 
�صعادة  بحث  القت�صاد،  وزي��ر  املن�صوري، 
القت�صاد  وزارة  وكيل  �صالح  اآل  عبداهلل 
وال�صناعة  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ل�����ص��وؤون 
وزير  ال�صوداين  �صياع  حممد  معايل  مع 
ال���ع���م���ل وال���������ص����وؤون الج���ت���م���اع���ي���ة وزي����ر 
العراق  بجمهورية  ب��ال��وك��ال��ة  ال�صناعة 
التعاون  تعزيز  �صبل  ل��ه،  امل��راف��ق  وال��وف��د 

القت�صادي والتجاري وال�صتثماري.
ال���ذي ع��ق��د يف م��ق��ر وزارة  ال��ل��ق��اء  ح�صر 
اأحمد  ح�صن  �صعادة  باأبوظبي  القت�صاد 
اجلمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �صفر  ال�صحي 
ومدراء  امل�����ص��وؤول��ني  م��ن  وع���دد  العراقية 
عن  وممثل  القت�صاد  وزارة  يف  الإدارات 

وزارة اخلارجية.
كما جرى خال اللقاء بحث �صبل تعزيز 
معدل  وزي���ادة  التجارة  قطاع  يف  التعاون 
اإ�صافة  البلدين  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 
القت�صادية  املوؤ�ص�صات  ت�صجيع  �صبل  اإىل 
وال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف ال��ب��ل��دي��ن لإج����راء 
مزيد من احلوارات واللقاءات لفتح اآفاق 
القت�صادية  املجالت  يف  للتعاون  جديدة 
وال�����ت�����ج�����اري�����ة وت�������ص���ج���ي���ع امل���وؤ����ص�������ص���ات 
لا�صتفادة  البلدين  كا  يف  وامل�صتثمرين 
م���ن ف���ر����س ال����ص���ت���ث���م���ارات امل���ت���وف���رة يف 

املجالت املختلفة.
واأك����د اآل ���ص��ال��ح ح��ر���س دول���ة الم����ارات 
على تعزيز عاقاتها مع العراق ال�صقيق 
خ���ا����ص���ة ع���ل���ى ال�������ص���ع���ي���د الق���ت�������ص���ادي 
م�صالح  ي����خ����دم  ومب�����ا  وال����ص���ت���ث���م���اري 
ان  ال�صقيقني، منوها  وال�صعبني  البلدين 
جمالت وفر�س التعاون كثرة ومتعددة 
البلدين  ب��ع��اق��ات  ب��ال��دف��ع  كفيلة  وه���ي 
توفر  ظل  يف  خا�صة  امل�صتويات  اأعلى  اىل 
الرادة والرغبة امل�صرتكة لتوطيد اوا�صر 

التعاون يف القطاعات الهامة للبلدين.
ال�����دور  اآل ����ص���ال���ح ع���ل���ى  ����ص���ع���ادة  و�����ص����دد 
يلعبه  ان  ال��ذي ميكن  واملحوري  احليوي 
القطاع اخلا�س وجمتمع رجال العمال 
القت�صادي  التعاون  لتعزيز  البلدين  يف 
التبادل  ق��ي��م��ة  وزي�������ادة  وال����ص���ت���ث���م���اري 
التجاري والدخول يف �صراكات ا�صتثمارية 

جمدية .
املتبادلة  وال��زي��ارات  اللقاءات  اأن  واأ�صاف 
البلدين  يف  وال����وف����ود  امل�������ص���وؤول���ني  ب���ني 
الرتقاء  على  امل�صرتك  احل��ر���س  تعك�س 
التي  امل��ج��الت  خمتلف  يف  التعاون  باأطر 
التجارة  ب��ل��دي��ن��ا ل���ص��ي��م��ا  اه��ت��م��ام  حت���وز 

وال�صتثمار.
اقت�صادنا  مقومات  �صالح  اآل  وا�صتعر�س 
التنويع  ���ص��ي��ا���ص��ة  ح��ق��ق��ت��ه  وم���ا  ال��وط��ن��ي 

للم�صتثمرين  مف�صلة  وج��ه��ة  ا�صبحت 
ان  اىل  ..م�����ص��را  وال��دول��ي��ني  القليمني 
قيمتها  ا�صتثمارات  ا�صتقطبت  الم���ارات 
مبعدل  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  دولر  م��ل��ي��ار   11
الم������ارات  ان  م��ن��وه��ا  ب���امل���ائ���ة،   15 من���و 
لا�صتثمارات  وم�����ص��درة  م�صتقبلة  دول��ة 
 1.6 اخلارجية  ا�صتثماراتها  تبلغ  حيث 
ا�صتثمارات  ف��ي��ه��ا  مب���ا  دولر  ت��ري��ل��ي��ون 

ال�صناديق ال�صيادية.
دولة  ان  ع��ل��ى  ���ص��ال��ح  اآل  ���ص��ع��ادة  و����ص���دد 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  وبتوجيهات  الم����ارات 
ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، و�صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
ال����دول����ة رئ���ي�������س جمل�س  ن���ائ���ب رئ���ي�������س 
دب���ي رع���اه اهلل، و�صاحب  ال�����وزراء ح��اك��م 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
ال��ق��ائ��د العلى  ن��ائ��ب  اب��وظ��ب��ي  ويل عهد 
للقوات امل�صلحة، ت�صع جتربتها التنموية 
املميزة وخرباتها يف خدمة جهود وخطط 
الدول  يف  وال��ت��ط��وي��ر  التنمية  وم�صاعي 
اجلمهورية  وم��ن��ه��ا  ال�����ص��ق��ي��ق��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

العراقية. 
ومن جانبه اأ�صاد الوزير العراقي بالتطور 
ال����ذي ت�����ص��ه��ده ال��ع��اق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
املزيد  اىل  متطلعا  ال�صقيقني  البلدين 
من التعاون وا�صتك�صاف جمالت وفر�صا 

جديدة لتعزيز عاقات البلدين.
وا�صاد الوزير العراقي بالتجربة التنموية 
التي ت�صهدها دولة الم��ارات وما حققته 
من اجنازات على كافة امل�صتويات، موؤكدا 
الفخر  ع��ل��ى  تبعث  الم�����ارات  جت��رب��ة  ان 

والعراق حري�س على ال�صتفادة منها.
تركيبة  ان  اىل  ال��ع��راق��ي  ال��وزي��ر  وا���ص��ار 
ال��وف��د احل���ايل ال���زائ���ر ل��دول��ة الم����ارات 
والذي ي�صم عددا كبرا من امل�صوؤولني يف 

حكومية  وموؤ�ص�صات  وجهات  وزارات  عدة 
القت�صادي  ال�صاأن  على  القائمة  خا�صة 
وال����ص���ت���ث���م���اري وك���ذل���ك ع����دد م���ن كبار 
رج����ال الع���م���ال وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن وممثلي 
الرغبة  يعك�س  العراقي  العمال  جمتمع 
مع  العاقات  لتعزيز  وال�صادقة  اجل��ادة 
دول��ة الم���ارات ول��اط��اع على جتربتها 
التنموية امللفتة وما حققته من جناحات 
خ���ا����ص���ة ع���ل���ى ال�����ص��ع��ي��د الق���ت�������ص���ادي.. 
القطاع  ع��ل��ى جت���رب���ة  اي�����ص��ا  وال���ت���ع���رف 

اخلا�س الإماراتي الناجحة جدا .
وا�صار معاليه اىل ان الو�صع القت�صادي 
�صبب ومنها  لأك��رث من  العراق �صعب  يف 
املورد  ت�صكل  ال��ت��ي  النفط  ا�صعار  ت��راج��ع 
اىل  ا�صافة  العراقية  للخزينة  ال�صا�صي 
منوها  ال��ع��راق،  ي�صهدها  ال��ت��ي  الح���داث 
وه��و يف طريق  املحنة  ال��ع��راق جت���اوز  ان 

التعايف .
وا�صار اىل ان احلكومة العراقية تعاملت 
وجلاأت  النفط  ا�صعار  تراجع  مع  بحكمة 
والقيام  الن���ف���اق  وت��ر���ص��ي��د  ���ص��غ��ط  اىل 
بالكثر من ال�صاحات وال�صعي لتنويع 
ال��ع��راق غني  ان  ال��دخ��ل، منوها  م�����ص��ادر 

مبوارده الطبيعية وقدراته الب�صرية. 
تقي  روؤوف  ���ص��ام��ي  ق����دم  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
الوطنية  ال���ه���ي���ئ���ة  رئ���ي�������س  الع�����رج�����ي، 
البيئة  عن  عر�صا  ال��ع��راق  يف  لا�صتثمار 
ان  منوها  املتاحة  والفر�س  ال�صتثمارية 
متاحة  ا�صتثمارية  فر�صة   1120 هناك 
يف 10 قطاعات ت�صمل النفط وال�صناعات 
وال�صكان  وال�����زراع�����ة  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة 
والت�صالت  وال��ن��ق��ل  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ى 

والتعليم وال�صياحة وال�صحة.
دومن من  م��ل��ي��ون   2 ه��ن��اك  ان  واو����ص���ح 
جاهزة  اخل�����ص��ب��ة  ال���زراع���ي���ة  الرا�����ص����ي 
باملحا�صيل  وخ����ا�����ص����ة  ل���ا����ص���ت���ث���م���ار 

الدولة  اع��ت��م��دت��ه��ا  ال���ت���ي  الق���ت�������ص���ادي 
م�صاهمة  تراجعت  نهجا وممار�صة، حيث 
النفط يف الناجت املحلي الجمايل للدولة 
تدريجيا اىل ان و�صلت حاليا اىل ما دون 
الثاثني باملائة، وت�صعى الدولة وتخطط 
النفط اىل  اىل ان ت�صبح ن�صبة م�صاهمة 
�صفر باملائة يف العام 2050 حتى وان مل 

ين�صب النفط.
ون���وه ���ص��ع��ادت��ه ب��ج��ه��ود وخ��ط��ط التحول 
نحو اقت�صاد املعرفة القائم على البتكار 
اىل  م�����ص��را  متمكنة،  وط��ن��ي��ة  وب�����ص��واع��د 
لابتكار  الوطنية  ال�صرتاتيجية  اطاق 
جلعل  ت���ه���دف  ال���ت���ي   2014 ال����ع����ام  يف 
ابتكاراً  الأك����رث  ال����دول  �صمن  الإم������ارات 
ال�صنوات  خ����ال  ال���ع���امل  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
املقبلة، حيث تعمل ال�صرتاتيجية �صمن 
 30 اأرب��ع��ة م�����ص��ارات م��ت��وازي��ة، وتت�صمن 
�صبعة  البتكار يف  مبادرة وطنية وحتفيز 
ق��ط��اع��ات وط��ن��ي��ة رئ��ي�����ص��ة ه���ي: الطاقة 
والتعليم،  وال�صحة،  وال��ن��ق��ل،  امل��ت��ج��ددة، 

والتكنولوجيا، واملياه، والف�صاء.
البيئة  ع���ل���ى  ال�������ص���وء  ����ص���ع���ادت���ه  وال����ق����ى 
ال���ص��ت��ث��م��اري��ة امل��ت��م��ي��زة ل��دول��ة الإم����ارات 
ال��ت��ي ت��رح��ب ب��ال���ص��ت��ث��م��ارات م��ن الدول 
ال�صديقة وال�صقيقة يف خمتلف القطاعات 
ال�صتثمارية  ال��ف��ر���س  م��ن  وال���ص��ت��ف��ادة 
جميع  يف  الإم��������������ارات  ت����وف����ره����ا  ال����ت����ي 
مثل  واحل��ي��وي��ة  القت�صادية  ال��ق��ط��اع��ات 
وال�صياحة  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة  ال�صناعة 
وامل�صاريع  وامل�����ص��ارف  امل��ال��ي��ة  واخل��دم��ات 
ال�صحية  والرعاية  واملتو�صطة  ال�صغرة 

واملوا�صات والت�صالت .
اأن دول��ة الإم���ارات مبا متتلكه  اإىل  واأ�صار 
وع�صرية  ح���دي���ث���ة  حت���ت���ي���ة  ب���ن���ي���ة  م�����ن 
بيئة جاذبة  وق��وان��ني مت��ث��ل  وت�����ص��ري��ع��ات 
المارات  دول��ة  ان  منوها  للم�صتثمرين، 

الغذائية  وال�����ص��ن��اع��ات  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�صكان  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا  ب��ه��ا،  امل��رت��ب��ط��ة 
وحدة  مليون   2.5 لإن�����ص��اء  خطة  ه��ن��اك 
وم��ا يخ�س  ���ص��ن��وات،  ع�صر  خ��ال  �صكنية 
متاح  فال�صتثمار  التحتية  والبنى  النقل 
ق�صر  ام  م��ي��ن��اء  ت��اأه��ي��ل  واع����ادة  لتطوير 
وتطوير  وتاأهيل  حديدية  �صكك  وان�صاء 
امل�صايف واجلامعات، كما  املطارات وكذلك 
مطروحة  الرابعة  الت�صالت  رخ�صة  ان 

لا�صتثمار.
وحت����دث خ����ال ال��ل��ق��اء ع����دد م���ن رجال 
الع��م��ال ال��ع��راق��ي��ني م��وؤك��دي��ن حر�صهم 
م��ع نظرائهم  ���ص��راك��ات  ال��دخ��ول يف  على 
مرحلة  ان  اىل  م�����ص��ري��ن  الم���ارات���ي���ني، 
اإعادة العمار يف العراق تتيح الكثر من 

الفر�س ال�صتثمارية امل�صرتكة.
ك��م��ا ا����ص���ار اع�����ص��اء ال���وف���د ال��ع��راق��ي اىل 
احل��ر���س ع��ل��ى ال���ص��ت��ف��ادة م��ن القدرات 
اللوج�صتية ال�صخمة لاإمارات لت�صدير 
منها  ���ص��واء  العراقية  املنتجات  وت�صويق 
امل�����ص��ن��ع��ة عرب  او  ���ص��ب��ه اخل�����ام  او  اخل�����ام 
م��وان��ئ الم����ارات . كما ا���ص��ار ال��وف��د اىل 
اأهمية ال�صتفادة من اخلربات الإماراتية 
قطاع  وتطوير  ال�صناعية  امل��دن  مبجال 

امل�صاريع ال�صغرة واملتو�صطة. 
ي��ذك��ر ان ح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري غر 
جتاوز  وال���ع���راق  الم�����ارات  ب��ني  النفطي 
العام  يف  دولر  م���ل���ي���ار   11 ال������  ح���اج���ز 
�صادرات  دولر  مليار   2.6 منه   2016
جتارة  حجم  دولر  مليار   6.7 اماراتية، 
دولر  م��ل��ي��ار   1.8 و  ال��ت�����ص��دي��ر  اع������ادة 
عدد  ي��ب��ل��غ  ف��ي��م��ا  ال����ع����راق..  م���ن  واردات 
وزارة  امل�����ص��ج��ل��ة يف  ال��ع��راق��ي��ة  ال�����ص��رك��ات 
العامات  وع����دد  ���ص��رك��ات   3 الق��ت�����ص��اد 
التجارية العراقية 94 عامة والوكالت 

وكالة واحدة.
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»نا�سداك دبي« ترحب باإدراج ثالثة اإ�سدارات 
من �سندات البنك ال�سناعي ال�سيني

•• دبي -وام:

رحبت بور�صة نا�صداك دبي ام�س باإدراج ثاثة اإ�صدارات من �صندات فرع 
واأدرج  العاملي.  امل��ايل  دب��ي  مركز  يف  ال�صيني  والتجاري  ال�صناعي  البنك 
البنك ال�صناعي والتجاري ال�صيني اإ�صداري �صندات بقيمة 400 مليون 
دولر اأمريكي و300 مليون دولر اأمريكي على التوايل ف�صا عن اإ�صدار 
ال��ذي ت�صهده  500 مليون ي��ورو. وت��ربز الإدراج���ات التو�صع  ثالث قيمته 
اأن�صطة البنك يف خمتلف اأنحاء املنطقة ف�صا عن العاقات املالية الآخذة 
يف النمو بني دبي وال�صني حيث يزاول البنك اأعماله يف 42 دولة واإقليما 
كما �صبق له اأن ح�صل على ت�صنيف اأكرب بنك على م�صتوى العامل من حيث 
القيمة ال�صوقية يف العام املا�صي وفقا لت�صنيف جملة فورب�س. وت�صم لئحة 
الإدراج يف نا�صداك دبي حاليا خم�صة اإ�صدارات من �صندات البنك ال�صناعي 
والتجاري ال�صيني اإذ �صبق اأن ا�صتقبلت البور�صة اإدراجني ل�صندات بقيمة 
500 مليون دولر اأمريكي يف مايو 2015 و400 مليون دولر اأمريكي 
يف يونيو من العام املا�صي. وتوفر نا�صداك دبي للبنك ال�صناعي والتجاري 
ال�صيني وغره من جهات الإ�صدار روابط وثيقة مع امل�صتثمرين يف جميع 

اأنحاء العامل ف�صا عن بنية اإدراج اأ�صا�صية عاملية امل�صتوى.

دوالرا للربميل �سعر ت�سوية العقد   53.24
االآجل خلام عمان يف بور�سة دبي للطاقة 

•• دبي -وام: 

لدى   � املقبل  يوليو  ت�صليم   � الآج��ل خل��ام عمان  العقد  ت�صوية  �صعر  ارتفع 
تداوله يف بور�صة دبي للطاقة ام�س 0.89 دولر اأمريكي للربميل الواحد 
ال�صاعة  عند  دولر   53.24 ليبلغ  الأول  اأم�����س  ت�صويته  ب�صعر  م��ق��ارن��ة 

12:30 بالتوقيت املحلي 08:30 بتوقيت غرينت�س .
ال�صرق  دولية يف منطقة  بور�صة  اأول  وهي   � للطاقة  دبي  بور�صة  وتهدف 
النفط  اإنتاج  �صركات  تزويد  اإىل   � وال�صلع  الآجلة  الطاقة  لعقود  الأو�صط 
باأ�صعار  ال�صوي�س  �صرق  تقع  التي  بالأ�صواق  املهتمني  والعماء  واملتداولني 
تت�صم بال�صفافية للنفط اخلام. وتعد البور�صة �� منذ افتتاحها عام 2007 
�� اإحدى البور�صات املتخ�ص�صة على م�صتوى العامل واأ�صبح عقدها الرئي�س 
وهو العقد الآجل خلام عمان املعيار الأكرث موثوقية للنفط اخلام املتجه 
تعك�س  التي  والأداة  ال�صوي�س  �صرق  �صريعا  من��وا  ت�صهد  التي  ال�صوق  اإىل 
اقت�صادات املنطقة الآ�صيوية ب�صورة متفردة واأكرب عقد من نوعه يف العامل 
العامل  يف  اخل��ام  للنفط  �صعري  معيار  وث��ال��ث  الفعلي  الت�صليم  حيث  م��ن 

واملعيار الوحيد للنفط اخلام الذي يتم ت�صديره من عمان ودبي.
وت�صتخدم بور�صة دبي للطاقة يف كافة اأعمالها اأرقى الأنظمة الإلكرتونية 
التي ميكن الو�صول اإليها انطاقا من اأكرث من 20 منطقة منها املراكز 
البور�صة داخل  املتحدة. وتقع  واأوروب��ا والوليات  اآ�صيا  الرئي�صة يف  املالية 
لتعزيز  اإن�����ص��اوؤه��ا  وه��و منطقة مالية ح��رة مت   � العاملي  امل���ايل  دب��ي  م��رك��ز 
اإىل قوانني  � وتخ�صع  املتحدة  العربية  الإم��ارات  املالية يف دولة  اخلدمات 
�صلطة دبي للخدمات املالية كما تتم مقا�صة و�صمان جميع التداولت من 
دبي  بور�صة  اأن  يذكر  التجارية.  �صيكاغو  لبور�صة  تابعة  خال جمموعة 
العماين  ال�صتثمار  القاب�صة و�صندوق  دبي  للطاقة م�صروع م�صرتك بني 
عاملية  مالية  موؤ�ص�صات  متتلك  كما  التجارية  �صيكاغو  بور�صة  وجمموعة 
و�صركات متخ�ص�صة يف تداول عقود الطاقة منها غولدمان �صاك�س وجي 
بي مورغان ومورغان �صتانلي و�صل وفيتول وكونكورد اإنرجي اأ�صهما فيها.

اينوك تعزز عملياتها يف قطاع اال�ستك�ساف واالإنتاج 
النفطي بعد دمج عمليات دراجون اأويل

•• دبي -وام:

اإن  � ام�س  � ومقرها دبي  ب��رتول الإم��ارات الوطنية اينوك  قالت جمموعة 
قطاع عمليات ال�صتك�صاف والإنتاج يف �صركة دراجون اأويل �صي�صهم يف تعزيز 
اأمن الطاقة يف دولة الإمارات بعد ا�صتحواذ املجموعة على ال�صركة يف عام 

.  2015
� اأن اأع�صاء جمل�س  وذكرت �صركة اإينوك يف بيان �صحايف �صدر عنها ام�س 
اإدارة اينوك برئا�صة �صعادة �صعيد الطاير نائب رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة 
ناق�صوا مع نائب رئي�س جمل�س وزراء تركمان�صتان موؤخرا منو اأعمال قطاع 
والإنتاج  ال�صتك�صاف  بعمليات  اأويل”  “دراجون  تقوم  حيث  والغاز  النفط 

لبحث منو اأعمالها يف القطاع يف تركمان�صتان.
“دراجون  اإدارة  جمل�س  اأي�صا  وه��و   � املجموعة  اإدارة  جمل�س  اأن  واأ�صافت 
تركمان�صتان  �صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  م��ع  اي�صا  اجتمع  ق��د   � اأويل” 

الوطنية للنفط ملناق�صة فر�س التعاون امل�صرتك بني اجلانبني.
اأويل”  “دراجون  على   � دب��ي  حكومة  من  اململوكة   � “اإينوك”  وا�صتحوذت 
التالية   /15/ ال���  الأ�صهر  خ��ال  ووا�صلت   2015 �صبتمرب  يف  بالكامل 
مهيئة  لت�صبح  اأعمالها  حمفظة  �صمن  اأويل”  “دراجون  �صم  اإج����راءات 

للم�صي قدما نحو مرحلة جديدة من النمو.
و�صكلت جمموعة “اينوك” يف يناير املا�صي جمل�س الإدارة اجلديد ل�صركة 
“دراجون اأويل” اململوكة لها بالكامل برئا�صة �صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد 
جمموعة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  املالية  ووزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل 

“اينوك«.

اللجنة املالية واالقت�سادية تناق�ض املو�سوعات املتعلقة بامليزانية العامة لالحتاد
•• ابوظبي-وام: 

عقدت اللجنة املالية والقت�صادية ام�س 
يف ق�صر الرئا�صة اجتماعا برئا�صة �صمو 
ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم نائب 
ح��اك��م دب��ي وزي���ر امل��ال��ي��ة وح�����ص��ور �صمو 
نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ من�صور 
�صوؤون  ال�������وزراء وزي�����ر  رئ��ي�����س جم��ل�����س 

الرئا�صة نائب رئي�س اللجنة.
امليزانية  م�������ص���روع  الج���ت���م���اع  ون���اق�������س 

 2018 املالية  لل�صنة  ل��احت��اد  العامة 
م، بعد قيام اجلهات الحتادية بتحديث 
الآيل  النظام  يف  ميزانياتها  م�صروعات 
امليزانية  خطة  �صمن  امليزانية  لإع���داد 
-2017 ل��ل�����ص��ن��وات اخل��م�����ص��ة  ال��ع��ام��ة 

2021 ، لكي تتواءم مع روؤية الإمارات 
دولة  ت��ك��ون  لأن  ت��ه��دف  ال��ت��ي   ،2021
اأف�صل  املتحدة �صمن  العربية  الإم��ارات 

دول العامل يف كافة املجالت.
النقدية  التدفقات  اللجنة  وا�صتعر�صت 

ال�صنة  م���ن  ال���ث���اين  ل��ل��ن�����ص��ف  امل��ت��وق��ع��ة 
على   ،2018 ع����ام  و   2017 امل��ال��ي��ة 
بتحديث  الحت��ادي��ة  اجلهات  قيام  �صوء 
الإيرادات  يف  والنمو  املتوقعة،  اإيراداتها 
والتقارير  الحت��ادي��ة،  للجهات  الذاتية 
حتقيق  على  توؤكد  التي  ال�صفافة  املالية 
امليزانية  تنفيذ  نتيجة  نقدية  فوائ�س 
متانة  وع��ل��ى  2016م،  ل�صنة  ال��ع��ام��ة 
وقوة القت�صاد الوطني لدولة الإمارات 
اأحدث  اأظ��ه��رت  حيث  املتحدة،  العربية 

النقد  ���ص��ن��دوق  اأ����ص���دره���ا  اإح�������ص���اءات 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  اأن  ال���ع���رب���ي، 
عربياً،  الأوىل  املرتبة  يف  ج��اءت  املتحدة 
التجاري  امليزان  ر�صيد  ن�صبة  حيث  من 
مدى  على  الإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل 

العامني املا�صيني.
امل�صتجدات  اآخ���ر  على  اللجنة  واطلعت 
م�صتوى  على  ال�صريبية  امل�صاريع  ب�صاأن 
اخل��ل��ي��ج��ي، كما  ال��ت��ع��اون  دول جم��ل�����س 
اطلعت على موا�صيع العتمادات املالية 

من  ال����واردة   ،2017 ل�صنة  الإ���ص��اف��ي��ة 
ب�صاأنها  وات���خ���ذت  الحت���ادي���ة،  اجل��ه��ات 

القرارات والتو�صيات املنا�صبة.
ح�صر الجتماع معايل �صلطان بن �صعيد 
املن�صوري وزير القت�صاد ومعايل عبيد 
بن حميد الطاير وزير الدولة لل�صوؤون 
امل��ال��ي��ة وم���ع���ايل ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل بن 
تطوير  وزي���ر  النعيمي  بلحيف  حممد 
را�صد  م��ب��ارك  وم��ع��ايل  التحتية  البنية 

املن�صوري حمافظ امل�صرف املركزي.

�سيمن�ض جتمع قادة حكوميني ورجال اأعمال ملناق�سة التحول الرقمي يف اأبوظبي
التغير  حتفيز  اأج���ل  م��ن  لإم��ك��ان��ات��ه��م 

الإيجابي يف الإمارات والعامل اأجمع.
التي  الرئي�صية  املوا�صيع  بني  وك��ان من 
الرتويجية،  ظهرت خال هذه احلملة 
اأهمية تبني طريقة تفكر جديدة، وبناء 
نظام بيئي ميكن اأن يزدهر فيه التحول 
الأوىل  النقا�س  حلقة  وتراأ�س  الرقمي. 
قطاع  ورئي�س  ال�صريك  بح�صلي،  �صامر 
لدى  والتكنولوجيا  الرقمية  الأع��م��ال 
�صركة ا�صرتاتيجي& )بوز اأند كومباين 
العلماء،  ب����در  ف��ي��ه��ا  و����ص���ارك  ���ص��اب��ًق��ا(، 
رئي�س �صركة مبادلة للطران، وديتمار 
�صر�صدورفر، الرئي�س التنفيذي ل�صركة 
والإم������ارات  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  �صيمن�س 
العربية املتحدة، وعبد النا�صر املغربي، 
لل�صوؤون  التنفيذي  الرئي�س  اأول  نائب 
ل�صناعات  اأب���وظ���ب���ي  ب�����ص��رك��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
وت����ود  “جا�صكو”.  امل�����ح�����دودة  ال����غ����از 
للعلوم  خليفة  جامعة  رئي�س  ل��ور���ص��ن، 
وناق�س  وال����ب����ح����وث.  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
تبني  للموؤ�ص�صات  امل�صاركون كيف ميكن 

•• ابوظبي-الفجر:

اأح��م��د بلهول،  اف��ت��ت��ح م��ع��ايل ال��دك��ت��ور 
يف  العايل  التعليم  ل�صوؤون  الدولة  وزي��ر 
حملة  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
الرقمي  للتحول  الرتويجية  �صيمن�س 
125 من  وذل��ك بح�صور  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
وقطاع  واخلا�س  العام  القطاعني  ق��ادة 
واغتنام  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م، 
الرقمي  التحول  يوفرها  التي  الفر�س 

لاأعمال يف ال�صرق الأو�صط.
من  �صل�صلة  خ��ال  ال�صوء  ت�صليط  ومت 
التعليم  موا�صيع  على  النقا�س،  جل�صات 
التفكر،  وت��غ��ي��ر ط��ري��ق��ة  وال�����ص��راك��ات 
منا�صبة  ع��م��ل  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  وو����ص���ع 
حمركات  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال��رق��م��ي،  للع�صر 

رئي�صية للتحول الرقمي يف املنطقة.
معايل  ق����ال  الف���ت���ت���اح���ي���ة،  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
اأن  “مبا  ب����ال����ه����ول:  اأح����م����د  ال����دك����ت����ور 
تكون  اأن  اإىل  ت��ت��ط��ل��ع  الإم�������ارات  دول����ة 
العامل،  يف  اب���ت���ك���اًرا  ال������دول  اأك�����رث  م���ن 

ف�����اإن ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ص��ي��دة ت�����درك ال����دور 
يف  التكنولوجيا  ت��وؤدي��ه  ال��ذي  الرئي�صي 
قدرتنا  وتعزيز  القت�صادي  النمو  دف��ع 
ذلك،  على  وع��اوة  العاملية.  التناف�صية 
الإم���ارات  دول���ة  التكنولوجيا  �صت�صاعد 
مقاربات  وتعزيز  اقت�صادها  تنويع  على 
الجتماعية  التحديات  ملواجهة  جديدة 

والقت�صادية املختلفة«.
ا  اأي�صً نعرتف  اأن  علينا  معاليه:  وت��اب��ع 
ب����اأن ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ال�����ص��ري��ع يحمل 
التحديات  م����ن  ال���ك���ث���ر  ط���ي���ات���ه  ب����ني 
خا�صة  الإم����������ارات،  ل���دول���ة  وال���ف���ر����س 
ل��ت��ط��وي��ر ق��ط��اع التعليم  ب��ح��اج��ة  واأن���ن���ا 
خريجينا  ج���ه���وزي���ة  ل�����ص��م��ان  ال���ع���ايل 
�صخ�صًيا  واأن��ا  امل�صتقبل.  وظائف  لتويل 
لحت�صان  منا�صبة  بيئة  بتهيئة  ملتزم 
التقنيات الرقمية، �صواء يف جامعاتنا اأو 
عرب التعاون الوثيق مع �صركاء القطاع 

اخلا�س مثل �صيمن�س. 
باملهارات  خريجينا  ت��زوي��د  خ��ال  وم��ن 
العنان  �صنطلق  ال�صحيحة،  ال��رق��م��ي��ة 

الرقمي،  التحول  لدفع  الثقايف  التغير 
وكذلك اأهمية بناء ال�صراكات يف تطوير 

م�صاريع ناجحة.
الرئي�س  ���ص��ر���ص��دورف��ر،  دي��ت��م��ار  وق����ال 
ال�صرق  ���ص��ي��م��ن�����س  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الأو�صط والإمارات العربية املتحدة:  اإننا 
لتطوير  مبدعني  مفكرين  اإىل  بحاجة 
اأع��م��ال ج��دي��دة، وطريقة تفكر  من��اذج 
القيام  املوظفني على  لت�صجيع  منفتحة 
ب��اأ���ص��ي��اء خم��ت��ل��ف��ة. وب��ال��ط��ب��ع ل��ن يكون 
القيام  نحاول  ما  كل  يف  حليفنا  النجاح 
ب���ه، ول��ذل��ك ف��م��ن امل��ه��م اأن ن��ك��ون اأكرث 
مرونة، فمن الطبيعي اأن نف�صل ب�صرعة 
ولكن علينا عندها التعلم ب�صرعة اأي�صاً. 
�صركاتنا  اإط����ار  خ���ارج  ننظر  اأن  وعلينا 
والعمل  ال�����ص��راك��ات  لأن  وم��وؤ���ص�����ص��ات��ن��ا، 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  مفتاح  هما  امل�����ص��رتك 

الناجح .
مناذج  اإي��ج��اد  على  قدرتها  ج��ان��ب  واإىل 
اأبوظبي  اأع��م��ال ج��دي��دة، رك���ز م��ع��ر���س 
اأي�صاً على قدرة التقنيات الرقمية على 

والإنتاجية  ال��ك��ف��اءة  م��ن  امل��زي��د  حتقيق 
ل��ل�����ص��رك��ات ال��ق��ائ��م��ة، م��ع ال��رتك��ي��ز على 
قطاعي الطاقة والنفط والغاز. ويف هذا 
نظام  �صيمن�س  �صركة  عر�صت  ال�صياق 
ال�صحابة  على  القائم  املفتوح  الت�صغيل 
“مايند�صفر”،  الأ����ص���ي���اء  لإن����رتن����ت 
وال������ذي ���ص��ي��ك��ون ع��ن�����ص��راً رئ��ي�����ص��ي��اً يف 
 2020 اإك�����ص��ب��و  م��ع��ر���س  م��ع  �صراكتها 
لتح�صني  ا�صتخدامه  �صيتم  حيث  دب��ي، 

اإدارة الطاقة والبناء.
اإن�صياد،  كلية  �صركائها،  م��ع  وبالتعاون 
 ،GMIS اآت����و�����س، وم��ن��ظ��م��ة  و���ص��رك��ة 
و�صركة اإندي�س تيكنولوجيز، تقوم حملة 
الرقمي،  للتحول  الرتويجية  �صيمن�س 
ال�صرق  مل��ن��ط��ق��ة  ب��ب��ن��اء خ���ارط���ة ط��ري��ق 
كاأداة  الرقمي  التحول  لتبني  الأو���ص��ط 
لا�صتدامة والتناف�صية والزدهار. وكان 
معر�س اأبوظبي الثاين من نوعه �صمن 
�صل�صلة عرو�س اإقليمية حتط رحالها يف 
املحطة التالية يف الدوحة، قبل النتقال 

اإىل القاهرة يف م�صر.

�سارك خاللها يف »منتدى اال�ستثمار االأجنبي« و»قمة اال�ستثمارات اخلارجية«

»ا�ستثمر يف ال�سارقة« ت�ستعر�ض مزايا مناخ اال�ستثمار باالإمارة يف ال�سني
•• ال�ضارقة-الفجر:

ب��ح��ث وف���د م��ن اإم����ارة ال�����ص��ارق��ة حمفزات 
املتغرات  امل��ن��ط��ق��ة يف ظ��ل  ال���ص��ت��ث��م��ار يف 
وذلك  العامل،  ي�صهدها  التي  القت�صادية 
اقت�صاديني  ح��دث��ني  يف  م�صاركته  خ���ال 
العاملي  املنتدى  هما  ال�صني،  يف  كبرين 
مدينة  يف  امل��ب��ا���ص��ر،  الأج��ن��ب��ي  لا�صتثمار 
لا�صتثمارات  ال�صينية  والقمة  �صنغهاي، 

اخلارجية، يف مدينة �صينزن.
وجاءت م�صاركة الإمارة يف احلدثني، �صمن 
ال�صارقة  مكتب  نظمها  ترويجية  ج��ول��ة 
يف  )ا�صتثمر  املبا�صر  الأجنبي  لا�صتثمار 
ال�صويدي  �صيف  كل  �صم  بوفد  ال�صارقة(، 
ا�صتثمر  ال�صتثمار يف مكتب  مدير ترويج 
يف ال�����ص��ارق��ة، وي��ون��غ ه��وم��ا، م��دي��ر ترويج 

ال�صتثمار يف مكتب ا�صتثمر يف ال�صارقة.
ال�صارقة  اإم������ارة  وف����د  م�����ص��ارك��ة  وه���دف���ت 
الأجنبي  لا�صتثمار  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى  يف 
– 24 مايو   23 م��ن  ال��ف��رتة  املبا�صر، يف 
الوجهات  ع��ل��ى  ال���ت���ع���رف  اإىل  اجل�������اري، 
املبا�صرة  الأجنبية  لا�صتثمارات  النا�صئة 
واهتمامات  وت���وج���ه���ات  ال����ع����امل،  ح�����ول 
احلوافز  وطبيعة  الدوليني،  امل�صتثمرين 
وكذلك  عليها،  احل�صول  يف�صلون  ال��ت��ي 
التي  التنموية  امل�صاريع  اأه��م  ل�صتعرا�س 
ال�����ص��ارق��ة يف الوقت  اإم�����ارة  ت��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا 
الراهن، وذلك على من�صة العر�س التابعة 
ا�صتقطبت  وال��ت��ي  ال�����ص��ارق��ة،  يف  ل�صتثمر 

اهتمام امل�صاركني يف املنتدى.
ويجمع املنتدى العاملي لا�صتثمار الأجنبي 
املبا�صر، الذي يقام �صنوياً يف �صنغهاي منذ 
14 عاماً، امل�صوؤولني يف �صركات ال�صتثمار 
من  الأع��م��ال  ورواد  واخلا�صة،  احلكومية 
ال�����ص��رك��ات ال��ن��ا���ص��ئ��ة وال��ن��ام��ي��ة، ووك����الت 
خدمات  وم��وف��ري  لا�صتثمار،  ال��رتوي��ج 
اأن���ح���اء العامل،  ال���ص��ت��ث��م��ار، م��ن خم��ت��ل��ف 
والتاأ�صي�س  لالتقاء  الفر�صة  لهم  متيحاً 
ع��م��ل مم��ت��دة، ع��رب النخراط  ل��ع��اق��ات 
ا�صتعرا�صها  يجرى  وم�صاريع  �صركات  يف 

خال املنتدى.
وُت��ع��د م��دي��ن��ة ���ص��ن��غ��ه��اي، امل��رك��ز امل����ايل يف 

ج��م��ه��وري��ة ال�����ص��ني، وذل���ك مل��ا ت�صمه من 
م��وؤ���ص�����ص��ات م��ال��ي��ة و���ص��ل ع��دده��ا يف العام 
�صركة   215 منها   ،1336 اإىل   2014
ي�صكنها  التي  �صنغهاي  متثل  كما  اأجنبية، 
اأك�����رب جتمع  ث����اين  ن�����ص��م��ة،  م��ل��ي��ون   24
لأ����ص���ح���اب امل����اي����ني م����ن ال�����ص��ي��ن��ي��ني يف 
ال��ب��اد، ويبلغ ع��دد م��ن ت�صل ث��روت��ه اإىل 
 2.4 اأك���رث م��ن  ال�����ص��ني  م��ل��ي��ون دولر يف 

مليون �صخ�س.
ع���ل���ى اجل����ان����ب الآخ��������ر، ا���ص��ت��ع��ر���س وفد 
القمة  يف  امل�صاركني  اأم���ام  ال�صارقة  اإم���ارة 
عرب  اخل��ارج��ي��ة،  لا�صتثمارات  ال�صينية 
التقدم  احل�����دث،  ل���ه يف  ال��ت��اب��ع��ة  امل��ن�����ص��ة 
ال�صارقة يف ا�صتقطاب  اإم��ارة  الذي حققته 
ال�صركات وروؤو�س الأموال الأجنبية للعمل 
الأعمال  مناخ  من  وال�صتفادة  الإم���ارة  يف 
والتو�صع،  ال��ن��م��و  ع��ل��ى  وامل�����ص��ج��ع  امل��ح��ف��ز 
وك�صف ك��ذل��ك ع��ن ال���دور ال���ذي ت��ق��وم به 

املناطق احلرة بالإمارة يف هذا ال�صدد.
امل�������ص���وؤول���ني  م����ن   400 ن���ح���و  و������ص�����ارك 
تي�صر  يف  ال����دول����ي����ني  وامل���ت���خ�������ص�������ص���ني 
ح���رك���ة روؤو���������س الأم���������وال ح�����ول ال���ع���امل، 
القمة  اإدارت��ه��ا، يف  واملناطق احل��رة، ونظم 
التي  اخل��ارج��ي��ة،  لا�صتثمارات  ال�صينية 
ع��ق��دت ل��ل��م��رة ال�����ص��اب��ع��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل يف 

فعالياتها  وتختتم  اأم�����س،  �صينزن  مدينة 
ال�صينية  القمة  ومت��ث��ل  اخلمي�س.  ال��ي��وم 
مثالية  من�صة  اخل��ارج��ي��ة،  لا�صتثمارات 
تطوير  وتعزيز  واخل���ربات،  الآراء  لتبادل 
الأع��م��ال خ��ال احل���دث ال���ذي ي��رك��ز على 
عدة ق�صايا ا�صتثمارية، منها اإدارة الأ�صول 
والرثوات، ومعدلت ونظم ال�صرائب التي 
ت��خ�����ص��ع ل��ه��ا ال�����ص��رك��ات ال���دول���ي���ة، و�صبل 
الأرا�صي  يف  ال�صركات  بني  الفجوة  ج�صر 
حيث  م��ن  احل���رة  امل��ن��اط��ق  ويف  الرئي�صية 

املزايا واللتزامات.
وُت���ع���د م��دي��ن��ة ���ص��ي��ن��زن ال�����ص��ي��ن��ي��ة قاعدة 
�صناعية وتقنية متطورة، وت�صتهر بكونها 
اأك����رث امل����دن من����واً يف العامل،  واح����دة م��ن 
اأقل  ففي  ال�صني،  يف  تطوراً  اأكرثها  ومن 
من 30 عام، منا الناجت املحلي الإجمايل 
حجمه  لي�صل   ،25% بن�صبة  للمدينة 
 ،2013 العام  يف  دولر  مليار   230 اإىل 
ما و�صل بن�صيب الفرد منه اإىل 20 األف 

دولر.
ال�صركال،  جا�صم  بن  م��روان  �صعادة  وق��ال 
املدير التنفيذي لهيئة ال�صارقة لا�صتثمار 
مكتب  م�صاركة  ع��ززت  �صروق:  والتطوير 
العاملي  امل��ن��ت��دى  يف  ال�����ص��ارق��ة  يف  ا�صتثمر 
والقمة  امل��ب��ا���ص��ر،  الأج���ن���ب���ي  ل��ا���ص��ت��ث��م��ار 

من  اخل��ارج��ي��ة  ل��ا���ص��ت��ث��م��ارات  ال�صينية 
ع��ل��ى اخلريطة  ال�����ص��ارق��ة  اإم������ارة  م��ك��ان��ة 
ا�صتثمر  الإق��ل��ي��م��ي��ة، وجن���ح  الق��ت�����ص��ادي��ة 
ال��ت��ط��ورات الكبرة  اإب����راز  ال�����ص��ارق��ة يف  يف 
حيث  ال�صارقة،  يف  القت�صادي  امل�صهد  يف 
القطاعات  على  القمة  يف  احل�صور  اأطلع 
القت�صادية الزاخرة بالفر�س يف الإمارة، 
امل�صتثمرين  من  جيدة  ا�صتجابات  وتلقى 
الدوليني ووكالت ال�صتثمار من خمتلف 

اأنحاء العامل .
ال�����ص��ارق��ة اهتماماً  اإم����ارة  واأ����ص���اف: ت��ويل 
القت�صادية  القطاعات  م��ن  ب��ع��دد  ك��ب��راً 
ا�صتثمارية  ف��ر���ص��اً  ت��وف��ر  ال��ت��ي  احل��ي��وي��ة، 
ا�صتثنائية للم�صتثمرين، ومتثل يف الوقت 
املقدرات  اإىل  ك��ب��رة  م�صافة  قيمة  ذات���ه 
ت�صعى من  ال��ت��ي  ل���اإم���ارة،  الق��ت�����ص��ادي��ة 
ال�صتثمار  حل����واف����ز  ت���وف���ره���ا  خ������ال 
اقت�صادي  ك��م��رك��ز  م��ك��ان��ت��ه��ا  ت��ع��زي��ز  اإىل 

وا�صتثماري يف املنطقة.
ال�صارقة  اإم����ارة  “تعّول  ق��ائ��ًا:  واأو���ص��ح   
كاأحد  وال�صفر  ال�صياحة  قطاع  على  كثراً 
فيها،  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  حم���رك���ات 
نحو  القطاع  قيمة  بلغت  بعدما  خ�صو�صاً 
 ،2016 ال���ع���ام  يف  دره����م  م��ل��ي��ار   1.54
الذي  ال�صحية،  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  وك��ذل��ك 

العام  بنهاية  قيمته  ت�صل  اأن  املتوقع  من 
2017 اإىل 4.3 مليار درهم، مقابل 3.9 
مليار درهم يف العام 2016، وبنمو ت�صل 

ن�صبته اإىل 10.2%«.
وقال: يربز كذلك قطاع النقل واخلدمات 
ال�صارقة  فيه  متتلك  ال���ذي  اللوج�صتية، 
العام  يف  بقيمته  و�صلت  هائلة،  مقومات 
دره���م،  م��ل��ي��ار   2.06 ن��ح��و  اإىل   2016
اإىل  لت�صل   30% بن�صبة  للنمو  مر�صحة 
العام اجلاري،  بنهاية  درهم  مليار   2.66
ال�صتدامة،  البيئة  قطاع  جانب  اإىل  ه��ذا 
نهاية  قيمته  ت�صل  اأن  املرجح  من  وال��ذي 
درهم،  م��ل��ي��ار   0.96 اإىل  اجل����اري  ال��ع��ام 
بلغته  %5.4، مقارنة مبا  لتنمو مبعدل 
 0.91 ���ص��ج��ل  وال�����ذي   2016 ال���ع���ام  يف 

مليار درهم .
ويرتكز الهدف الرئي�س ملكتب ا�صتثمر يف 
ال�صارقة، الذي افتتح يف العام 2016، يف 
يف  وامل��ب��ادري��ن  امل�صتثمرين  على  التي�صر 
تعظيم  على  وم�صاعدتهم  الأع��م��ال  قطاع 
ال���ص��ت��ف��ادة م���ن م�����ص��اري��ع��ه��م، وذل����ك من 
والتوجهات  ب��الإر���ص��ادات  تزويدهم  خ��ال 
ال�صحيحة،  والبيانات  الكامنة  والفر�س 
والتي من �صاأنها تنمية حمافظ اأعمالهم، 

ومنحهم الفر�صة للتو�صع.
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العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
 اعالن بورود التقرير بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/797  ا�شتئناف مدين                    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-جهاد حممد  جمهول حمل القامة مبا 
ال�صيارات - �س ذ م م  نعلنكم بان  امل�صتاأنف /الغزال لتاأجر  ان 
املحكمة قررت بجل�صتها املنعقدة  بتاريخ 2017/5/18 يف الدعوى 
املنتدب  ال�صيد اخلبر  ب��ورود تقرير  اع��اه. اخطاركم  املذكورة 
يف الدعوى وقد حتددت جل�صة يوم الثنني املوافق 2017/6/12  
للتعقيب     ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �صباحا   10.30 ال�صاعة 

على التقرير. 
ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1183  جتاري جزئي              
را�صد حممد هال املهري  جمهول حمل القامة  املدعي عليه / 1- على  اىل 
مبا ان املدعي/بنك الحت��اد الوطني - �س م ع وميثله : فهد �صلطان علي لوتاه  
اأق����ام عليك ال��دع��وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ  -  ق��د 
وقدره )458380 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
تاريخ   ال�صتحقاق  وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق  
2017/5/31 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او م�صتندات  ب��ت��ق��دمي م��ا  ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك  اأو م��ن ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1329  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ ���ص��ده/1- فرجينيا م���الري دمي��ان��و   جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ا�صوكا كريي�صن للتجارة العامة - 
�س ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )27887( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خال  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1017  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- اآي ار ال للتجارة العامة - �س ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ عمر را�صد حممد را�صد   قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)27656.70( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�صافة اىل 
مبلغ 2126 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2016/1845  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-مارباغ كون�صلتينغ  جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�صتاأنف /اأنا انتونينكو  قد ا�صتاأنف   احلكم ال�صادر بالدعوى 
لها  وح���ددت   2016/10/30 بتاريخ  كلي  عمايل   2016/185  : رق��م 
�صباحا    10.30 ال�صاعة   2017/6/19 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  جل�صه 
بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2016/416  ا�شتئناف عقاري    

ح   م  ���س   - هولدينجز  انرتنا�صيونال  1-تريدينت  ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /ابراهيم علي يو�صف ادج وميثله 
ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف    قد  الب�صطي    خليفة  لح��ج  خليفة  �صاحلة   :
بالدعوى رقم : 2016/117 عقاري كلي بتاريخ 2016/7/24 وحددت لها 
بالقاعة  ال�صاعة 10.00 �صباحا   املوافق 2017/7/3   جل�صه يوم الثنني  
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/1774 جتاري كلي
اىل املحكوم عليهما/1- فورتر�س كابيتال لا�صتثمار - �س ذ م م وميثلها / حامد احمد 
خمتار حامد حممد  2-حامد احمد خمتار حامد حممد - جمهول حمل القامة نعلنكم 
اعاه  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2017/2/14 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
باأن  بالت�صامن  املدعي عليهما  بالزام  ال تي دي  ل�صالح/اآي �صوجون كابيتال بي تي واي 
يوؤديا للمدعية مبلغ 755.335 درهم )�صبعمائة خم�صة وخم�صون الفا وثاثمائة وخم�صة 
وث��اث��ون دره��م��ا دره���م( وال��ف��ائ��دة عنه ب��واق��ع 9% �صنويا م��ن ت��اري��خ املطالبة ال��واق��ع يف 
2016/11/21 وحتى ال�صداد التام والزمتها بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/142  مدين كلي 
اىل املدعي عليه / 1- علي حمد جرب ال�صويدي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
احمد  منى   : وميثله  م  م  ذ  ���س   - النزهه  و�صفن  ال��ق��وارب  لتاأجر  ياختنغ  ك��و  �صركة 
عبدالعزيز يو�صف ال�صباغ -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه باأن يوؤدي للمدعية مببلغ وقدره )550.000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
التام  ال�صداد  الدعوى وحتى  رفع  تاريخ  بواقع 12% من  التاأخرية  والفائدة  املحاماة 
املوافق   ي��وم الرب��ع��اء   املعجل با كفالة.  وح��ددت لها جل�صة  بالنفاذ  و �صمول احلكم 
اأو  2017/5/31  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1453  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-قباء لعمال تركيب املعدات الكهروميكانيكية - �س ذ م م وميثلها 
مديرها / توفيق احمد خمكر  2- توفيق احمد خمكر  جمهويل حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �صركة ركاد للمواد العازلة - �س ذ م م وميثله : ابراهيم علي املو�صى احلمادي -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )157.710.40 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ   ال�صتحقاق  وحتى 
ال�صداد التام.  وح��ددت لها جل�صة يوم الثاثاء  املوافق  2017/6/13  ال�صاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل )علما 

باأنه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية(.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1415  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-حم�صن علي ابراهيم احمد  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
امل�صرف العربي لا�صتثمار والتجارة اخلارجية وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�صف 
يوؤدي  ب��اأن  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صباغ   
للمدعي مبلغ وقدره )24.438.12 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ 
املعجل با كفالة.   وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2017/5/28   ال�صاعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
اأي��ام على الأق��ل ويف  ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2431  عمايل جزئي              

اىل امل���دع���ى ع��ل��ي��ه/1- ب���ن  ب�����ص��ر ل��ل��خ��دم��ات ال��ف��ن��ي��ة - ����س ذ م م   جمهول 
اأق���ام عليك  اأن املدعي/حم�صن �صهزاد حممد ع��ل��ي   ق��د  حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
درهم(   8683( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
ال�صكوى  وت��ذك��رة ع���وده مببلغ )1000 دره���م( وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف  رق��م 
املوافق  ال��ث��اث��اء   ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت    )MB169285031AE(
2017/5/30  ال�صاعة 8.30 �صباحا  مبكتب القا�صي  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم  للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

�صيكون مبثابة ح�صوري )وامرت بتق�صر املدة( 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2914   

املنذر : بنك ابوظبي التجاري بوكالة املحامي / عبداهلل خمي�س الناخي 
املنذر اليها :  رول برى راباط - )جمهولة حمل القامة( 

حيث ان املنذر ينذر املنذر اليها ن�صرا ب�صداد  املديونية املرت�صدة بذمتكم 
وثاثون  واثنان  وخم�صمائة  )مليونان  درهم   2.532.061 قدرها  والبالغ 
الف وواحد و�صتون درهم( كما يف تاريخ 2016/2/16 وموافاة البنك املنذر 
�صدكمت  القانونية  الج��راءات  اتخاذ  للعقارات حتت طائلة  امللكية  ب�صند 
بعد مرور 30 يوم من تاريخ ن�صر هذا النذار مع حتميلكم اية م�صاريف او 

ر�صوم او اتعاب حماماة.
الكاتب العدل

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1465  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- تر�صت تامي للمقاولت   جمهول حمل القامة مبا 
عليك  اأق��ام  قد  ن�صار    علي  ابراهيم  ال�صيد  احمد  التنفيذ/  طالب  ان 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�صافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )82058(
�صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   5945 مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1476  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- �صالون ريجالدو للرجال - �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ رينز ماريونى ديا كروز  لزارو 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )9890( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م    900 مبلغ  اىل  بال�صافة 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1271  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  ���س   - العامة  للتجارة  برو�صبكت�س  جلوبال  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد نبيل كونها عبداهلل 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك  كالينجال   قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )32088( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�صافة اىل مبلغ 2447 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1372  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- جبل املدينة للخدمات الفنية - �س ذ م م   جمهول 
اأقام  التنفيذ/ حممد يا�صر ع��ل��ي   ق��د  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )5647.66( وق��دره  به 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   900 مبلغ  اىل  بال�صافة 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2948  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ان�صاف لالكرتونيات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /عبد القدو�س عطاء حممد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(   800( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   15246( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح��ددت   AE171403934MB:رقم ال�صكوى  وامل�صاريف.يف  والر�صوم 
جل�صة يوم الحد املوافق 2017/6/4 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1  لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1013  عمايل جزئي
ان  ل��ل��م��ق��اولت جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  املقا�صر  ع��ل��ي��ه/1- موؤ�ص�صة  امل��دع��ي  اىل 
املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ابراهيم  �صبحي  ع��ادل  امل��دع��ي/راأف��ت 
بتاريخ  2017/4/11  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/راأفت عادل �صبحي ابراهيم 
بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ )18.195 درهم( )ثمانية ع�صر الف ومائة 
وخم�صة وت�صعون درهم( وتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق 
بخدمة �صاحب عمل اخر والزمتها باملنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه 
قابا لا�صتئناف  . حكما مبثابة احل�صوري  منها ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1486  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة  ال�صباحة  اىل املدعي عليه / 1-مونارك لأحوا�س 
الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  اأور رحمن قد  با�صط خان طيب   / املدعي  ان  مبا 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   27893( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB168085086AE  وحددت لها 
جل�صة يوم الأربعاء املوافق 2017/5/31 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري وامرت املحكمة بتق�صر مدة العان. 
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2896  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بحر الأملا�س جولري م.د.م.���س جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / حممد عبداهلل �صثي �صثي عبدالرحمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
 800( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره��م(   26963( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
 2017/6/12 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وامل�صاريف.وحددت  والر�صوم  دره��م( 
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �س   8.30 ال�صاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2921  عمايل جزئي
القامة  التنظيف جمهول حم��ل  ف����وروارد خل��دم��ات  / 1-ف��ا���ص��ت  امل��دع��ي عليه  اىل 
الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  نيكانور دوليتي قد  املدعي / فيلي�صي�صيما  ان  مبا 
 2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره��م(   3037( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB171397578AE  وحددت لها 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة ال�صاعة 8.30 �س  املوافق 2017/6/7  الأربعاء  يوم  جل�صة 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2269  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اخلمائل للمقاولت ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة مب�صتحقات  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  بهويا قد  انور ح�صني  �صهني   /
عمالية وقدرها )14725 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
رقم ال�صكوى:mb168160644ae  وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2017/6/4 
ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1830  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صندباد لتجارة لوازم التدخني �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / خمتار ح�صن مهدي حممد قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
  mb156202802ae:مب�صتحقات عمالية وقدرها )99500 درهم( رقم ال�صكوى
�س   8.30 ال�������ص���اع���ة   2017/6/1 امل����واف����ق  اخل��م��ي�����س  ي�����وم  ج��ل�����ص��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2826  عمايل جزئي
ال��ن��ج��ارة وت��رك��ي��ب الر�صيات  اي���ه لع��م��ال  ا����س  امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ا�����س اف  اىل 
���������س.ذ.م.م جم���ه���ول حم���ل الق����ام����ة مب���ا ان امل���دع���ي /اي����ان����ار م���وت���وب���ي���اي  قد 
اأق������ام ع��ل��ي��ك ال����دع����وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
رقم  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم  دره����م(  ع���وده مببلغ )1000  وت��ذك��رة  دره����م(   9759(
الحد  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت    MB170729277AE/2017:ال�صكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���س   8.30 ال�����ص��اع��ة   2017/6/4 امل��واف��ق 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2016/2735 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- عبداهلل ن�صيب عبداهلل مبارك  جمهول حمل القامة مبا 

ال�صيد  مهدي  وميثله:عبا�س  ال�صامي  اأبوظبي  التنفيذ/م�صرف  طالب  ان 

والزامك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الطاهري  خلف 

او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )52696.99( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 

املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                 يف الدعوى رقم 2017/1 تنفيذ اأمور م�شتعجلة �شرعية

اىل املنفذ �صده/1- حممد علي حممد العلي ال�صويل جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/هبة فا�صل زكي وميثله:عبدالكرمي مكي جعفر �صالح 
ال�صادر يف  القرار  تنفيذ  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقامت  قد 
المر على عري�صة رقم:2016/1289 القا�صي بالزام املنفذ �صده بتنفيذ القرار 
ال�صادر وفقا ملا ورد مبنطوقه با�صتخراج جواز �صفر للمح�صونة )هنا(  و�صداد 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  تنفيذ. وعليه  ر�صوم  دره��م(  وق��دره )70  به  املنفذ  املبلغ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15  الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2016/3023 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- فورا�صول انف�صتمنت ليمتد )�صركة اأف�صور ذات م�صوؤولية 
حم��دودة( جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بي ا�س ايه احمد بن 
هزمي وم�صاركوه - حاليا - بن �صبيب وم�صاركوه وميثله:احمد �صعيد �صامل بن 
اأخطاركم  بتاريخ:2017/5/18  البتدائية  ال�صويدي قررت حمكمة دبي  هزمي 
ب�صداد الدين املطالب به ومقداره )4488213.50( درهم خال �صهر من تاريخ 
التبليغ وال بيع العقار رقم الوحدتني )905 - 906 - منطقة اخلليج التجاري(   
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2017/61 طعن احوال �شخ�شية 

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- عبر غازي احمد ابراهيم ال�صيباين

وميثله:عبداهلل ح�صن احمد طاهر 
الدو�صري  ابراهيم  بن  يو�صف  بن  ابراهيم  ���ص��ده:1-  املطعون  باعان 
املذكور  الطعن  اأق��ام عليكم  الطاعن  باأن  نعلنكم  جمهول حمل القامة 
للرد على  وذل��ك  التمييز  اىل حمكمة  عليكم احل�صور  ويتوجب  اأع��اه 

�صحيفة الطعن املقدمة �صدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/202  تظلم مدين

اىل املتظلم �صده / 1-بونيا فران�صي�صكو ديا بينا جمهول حمل القامة مبا ان 
املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
من  تظلم  ومو�صوعه  اع��اه  املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  ال�صام�صي  العمران 
والر�صوم  جت��اري  عري�صة  على  ام��ر   324/2017 رق��م  الدعوى  يف  ال�صادر  القرار 
وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2017/6/11 ال�صاعة 08.30 �س 
بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1616  جتاري جزئي
يونايتد لاملنيوم �س.ذ.م.م   ، ذ.م.م )حاليا(  الفنية  الدينار خلدمات  املدعي عليه / 1-  اىل 
)�صابقا( الدنيار خلدمات الفنية ذ.م.م )حاليا(  - وميثلها مديرها/نا�صر رو�صن علي نا�صر 
2- نا�صر رو�صن علي نا�صر جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بو�صكو ل�صناعة الملنيوم 
قد  املازمي  عبداهلل  حممد  ح�صن  وميثله:احمد  حم��دودة(  م�صوؤولية  ذات  )�صركة  والزجاج 
املدعي عليه مببلغ وقدره )60.381( درهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك 
ال�صداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 
 Ch التام . وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق  2017/5/31  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا   1.C.13
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل  )علما باأنه مت احالة ملف 

الدعوى من مكتب اإدارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية(.  
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/813  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- وورلد وايد اوك�صنرز ملتد - وميثلها مديرها/اري�س ليوي�س مونتاندون 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �صركة اخلليج للتموين للتجارة العامة واملقاولت - ذات 
ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  احمد  علي  ح�صني  وميثله:حممود  حم���دودة  م�صوؤولية 
ما  او  امريكي  دولر   )49.000( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
يعادله بالدرهم الماراتي مبلغ وقدره )146.800( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% �صنويا 
ومقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليها  املدعي  وال��زام  التام  ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من 
اتعاب املحاماة.  . وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق  2017/5/28  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1486  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- فلورال فروت ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
ميانو فري�س ا�س .ار.ال وميثله:را�صد عبداهلل علي هوي�صل النعيمي قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها ب�صداد مبلغ وقدره )92238( درهم 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف:2015/11/10 وحتى 
. وحددت لها جل�صة يوم  املحاماة  اتعاب  الر�صوم وامل�صاريف ومقابل  ال�صداد مع  متام 
فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.14 بالقاعة  9.30 �س  ال�صاعة    2017/6/1 امل��واف��ق   اخلمي�س 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت احالة الدعوى 

اىل املحكمة التجارية اجلزئية  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1613  جتاري جزئي

القامة  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  كافيه  ب��ارك  �صنرتال  املدعي عليه / 1-  اىل 
مبا ان املدعي/ زيورخ لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى 
القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره��م   )22616.20( وق���دره  مببلغ  املطالبة  ومو�صوعها 
امل��واف��ق  2017/6/7   ي��وم الرب��ع��اء  . وح���ددت لها جل�صة  وال��ر���ص��وم وامل�صاريف 
اأو من  Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1460  جتاري جزئي
ان  القامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  ال�صقالت  اف جي لقامة  / 1- جي  املدعي عليه  اىل 
املدعي/ كي ات�س كي ل�صقالت وقوالب اخلر�صانه املحدودة وميثله:عبدالرحمن ح�صن حممد 
املطوع قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان تدفع للمدعية مبلغ 
وقدره )61.756( درهم والفائدة التفاقية بواقع 18% منذ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد مع الزامها 
بالر�صوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة مع �صمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة مع �صم ملف 
النزاع رقم:2016/653 جتاري . وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق  2017/6/4  ال�صاعة 9.30 
�س بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1154  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  الواحة اجلميلة لدارة املن�صات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  ���س.ذ.م.م قد  للنقليات  املدعي/�صركة ذي�صان  ان  مبا 
تاريخ  من   %9 والفائدة  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )34950( وق��دره  مببلغ  املطالبة 
ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها 
جل�صة يوم الربعاء املوافق  2017/6/7   ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1144  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  ادم��رال ه��اردجن مارين ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/توين هارت�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  املطالبة مببلغ وقدره )36477( درهم 
املوافق   الربعاء  يوم  لها جل�صة  وح��ددت  التام.   ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  9% من 
2017/6/7   ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/453  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- عزيز الرحمن حكام خان حكام خان  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ زياد بن حممد �صعيد بن عبداهلل العرفج قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما الول والثانية بالت�صامن والت�صامم بان يوؤدوا للمدعي 
واأدبية  ا�صرار مادية  مبلغا وقدره )250.000( درهم تعوي�صا جابرا عما حلق به من 
وم�صتقبلية نتجت عنها عاهة م�صتدمية الزامهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة.  وح��ددت لها جل�صة يوم الثاثاء   املوافق  2017/5/30   ال�صاعة 9.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.D.17 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1030  مدين جزئي

اليامي  جمهول  ال�صرمان  نا�صر  املدعي عليه / 1- عبدالهادي بن يحي بن  اىل 
اأق��ام عليك  ����س.ذ.م.م قد  ال�صيارات  لتاأجر  �صي  ار  املدعي/  ان  القامة مبا  حمل 
درهم   )8740( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 
ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق  2017/6/1   ال�صاعة 9.30 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.D.18 بالقاعة  �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1054  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- حممد �صكيل دي��دان ج��ول جمهول حمل الق��ام��ة مبا 
الدعوى  اأق��ام عليك  ����س.ذ.م.م  قد  املعار�س  لتنفيذ  اي  اية  املدعي/ مي�س  ان 
ومو�صوعها املطالبة برد املركبة والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�صة يوم  الثنني املوافق  2017/5/29   ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 2.D.18
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام 

على القل ، علما بان الدعوى معادة للمرافعة من التحقيق.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/63  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �صيلفاراج �صاتيفيل كانابا �صيلفارج  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ با�صط ا�صرف حممد ا�صرف بزاز بزاز  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )6220 درهم( والر�صوم 
وامل�صاريف والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم 
بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�صة يوم  الحد املوافق  2017/6/11   
اأو من  فاأنت مكلف باحل�صور  Ch 1.B.10 لذا  بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �س 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2482  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-متجر حممد �صادر علم ال�صتهاكي �س.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ن���ور اح��م��د خ��ان ح��اج��ي �صمد خ���ان  ق��د اأقام 
 19500( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
ال�صكوى  وامل�صاريف.رقم  والر�صوم  درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )2000  درهم( 
املوافق  ال���ث���اث���اء  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   MB168782576AE
2017/6/6 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2091  عمايل جزئي

ان  الق��ام��ة مب��ا  للتجميل جمهول حم��ل  / 1-م��رك��ز حلم عمري  امل��دع��ي عليه  اىل 
املدعي /فرهيووت هايلماريام اي�صيو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(   1150( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   21168( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
والر�صوم وامل�صاريف.يف ال�صكوى العمالية رقم:AE171944990MB وحددت 
  ch1.A.2:بالقاعة ال�صاعة 8.30 �س  املوافق 2017/5/29  الثنني  يوم  لها جل�صة 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2465  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-احمد واف�صل للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ح�صني  ن��ادر  افتاب   / املدعي  ان  مبا 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )9158 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )800 درهم( والر�صوم 
لها  وح��ددت    AE165577228MB:رقم العمالية  ال�صكوى  يف  وامل�صاريف 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   8.30 ال�صاعة   2017/6/4 املوافق  الح��د  يوم  جل�صة 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2298  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صمارت وي خلدمات متابعة املعامات �س.ذ.م.م جمهول حمل 
الدعوى  اأق��ام عليك  ابو�صيف حممد قد  ابراهيم  املدعي / حممود  ان  القامة مبا 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )23117 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB166871181AE/2016:2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى(
�س   8.30 ال�������ص���اع���ة   2017/6/7 امل�����واف�����ق  الرب�����ع�����اء  ي�����وم  ج��ل�����ص��ة  ل���ه���ا  وح��������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/1553  تنفيذ عمايل 
جمهول  ����س.ذ.م.م  للمقاولت  البي�صاء  النجمة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/املدير ر�صمي يواقيم جرج�س  قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك 
املنفذ به وقدره )14569( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�صافة اىل مبلغ )1179( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/1434  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- �صبيد بارك جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام   قد  �صاه   قيوم  �صاه  التنفيذ/عبداهلل 
وق���دره )1233.33(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اه  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )900( 
درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/1666  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- الراجحي لان�صاءات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/حممد عبداهلل حممود قا�صم وميثله:يو�صف حممد ح�صن حممد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك  قد  البحر  
املنفذ به وقدره )228401( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة 
اىل مبلغ )900( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة بال�صافة اىل تذكرة عودة ل�صخ�س 
املدعي وا�صرته على الدرجة ال�صياحية عينا او قيمتها نقدا مامل يلتحق بخدمة رب 
عمل اأخر.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/955 تنفيذ جتاري

عبدالرحمن  ح�صن  جا�صم   -2 عبدالهادي  �صقر  ب�صام  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
زينل  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة العمران اخلليجي 
عبداهلل  حممد  وميثلها:عمران  دب��ي  ف��رع   - �����س.ذ.م.م  وامل��ق��اولت  للهند�صة 
قد  املطرو�صي  بخيت  احمد  عبداهلل  م��روان  وميثله:عبداهلل  العمران  عمران 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك 
وقدره )10784825 ( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/02328/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/01598/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر

 اىل املنفذ �صده :  �صركة نازكون للمقاولت - �س ذ م م   
جمهول حمل القامة   

والتجارة  لا�صتثمار  العربي  امل�صرف   : التنفيذ  طالب  تقدم  حيث 
اخلارجية   

 ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�صي بالتي:
1- ما ي�صتجد من اجرة من 2016/9/1 وحتى تاريخ  الخاء الفعلي 

2- لعدم �صداد الجرة 
3- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خال خم�صة ع�صر يوم 
املبينة  املهلة  خال  التنفيذ  عن  امتناعكم  حال  ويف  الن�صر  تاريخ  من 

�صوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�صب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى  2017-01446-02 اإيجارات 
اىل املحكوم عليه : ليا برجن للتجارة  - جمهولة حمل القامة  

احل�صوري  بثمابة  حكمت  باملركز  الإبتدائية  الق�صائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم 
بجل�صتها 2017/5/22  يف الدعوى املذكورة اعاه 

ل�صالح / الرقة للعقارات 
حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري :  

2- بالزام املدعي عليها باداء دين الجرة املرت�صد بذمته وقدره 77.940 درهم 
بدل ايجار عن املدة من 2016/7/1 وحتى 2017/4/1 

ال�صيكني  ت��وؤدي للمدعية مبلغ 1000 دره��م غرامة  بان  املدعي عليها  ال��زام   -3
املرجتعني 

4- بالزام املدعي عليها بامل�صروفات 
 وملا كان هذا احلكم قد �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد ال 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�صوري ، فهو قابل لاإ�صتئناف خال 15 

يوما اعتبارا من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل �صار نهائيا قابا للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات االيجارية

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى  2017-03845-02 اإيجارات 
اىل املحكوم عليه : اوريانت �صيز جلوبال للتجارة العامة - �س ذ م م

جمهولة حمل القامة  
نعلمكم بان اللجنة الق�صائية الإبتدائية باملركز حكمت بثمابة احل�صوري بجل�صتها 

2017/5/22  يف الدعوى املذكورة اعاه 
ل�صالح / الرقة للعقارات  حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري :  

1- باخاء املدعي عليها من عني التداعي وبت�صليمها خالية للمدعية 
وق��دره 103.752 درهم  دي��ن الج��رة املرت�صد بذمته  ب��اداء  املدعي عليها  ب��ال��زام   -2

متاأخرات الجرة لغاية 2017/3/31 وما ا�صتجد من اجر حتى متام الت�صليم 
3- بالزام املدعي عليها بتقدمي براءة ذمة من قيمة ا�صتهاك املياه والكهرباء 

4- بالزام املدعي عليها بامل�صروفات  
 وملا كان هذا احلكم قد �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد ال مكتوم 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�صوري ، فهو قابل لاإ�صتئناف خال 15 يوما اعتبارا 

من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل �صار نهائيا قابا للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات االيجارية

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى  2017-02205-02 اإيجارات 
اىل املحكوم عليه : ح�صني علي حممود اهلي - جمهولة حمل القامة  

نعلمكم بان اللجنة الق�صائية الإبتدائية باملركز حكمت بثمابة احل�صوري بجل�صتها 
2017/4/25  يف الدعوى املذكورة اعاه 

ل�صالح / الرقة للعقارات  حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري :  
1- باخاء املدعي عليها من عني التداعي وبت�صليمها خالية للمدعية 

2- بالزام املدعي عليها  بان توؤدي للمدعية مبلغ )80000 درهم( بدل ايجار عن املدة 
من 2016/4/1 وحتى تاريخ 2017/3/12 وما ي�صتجد منه اعتبارا من اليوم التايل 
امتام  حتى  او  الطرفني  باتفاق  الفعلي  الخ��اء  حتقق  تاريخ  وحتى  التاريخ  لهذا 

تنفيذ هذا احلكم بالخاء  
3- بالزام املدعي عليها بتقدمي براءة ذمة من قيمة ا�صتهاك املياه والكهرباء 

4- بالزام املدعي عليها بامل�صروفات  
 وملا كان هذا احلكم قد �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد ال مكتوم 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�صوري ، فهو قابل لاإ�صتئناف خال 15 يوما اعتبارا 

من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل �صار نهائيا قابا للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات االيجارية

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/02505/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/01464/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �صده  : ا�س تي ار للتجارة العامة - �س ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ :  امل�صرف العربي لا�صتثمار والتجارة اخلارجية   
 ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�صي بالتي:

1- وما ي�صتجد من اجرة من تاريخ 2017/2/13 وحتى تاريخ الخاء الفعلي 
ب��راءة ذمة عن خدمات  �صهادة  بتقدمي  والزامها  �صنويا  دره��م  بواقع 64000 

الكهرباء واملاء مع ر�صوم وم�صاريف الدعوى 
 2- الزام املدعي عليه الخاء العني حمل الدعوى وت�صليمها خالية من ال�صواغل

3- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خال خم�صة ع�صر يوم من 
يتم  �صوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خال  امتناعكم عن  الن�صر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�صب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/02519/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/01432/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �صده :  اح�صن �صهزاد لتجارة معدات البناء - �س ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ :  الرمل البي�س لدارة العقارات - �س ذ م م    
 ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�صي بالتي:

1- الزام املدعي عليه باخاء العني وت�صليمها خالية من ال�صواغل وتقدمي 
براءة ذمة من الكهرباء واملياه 

2- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 31250 درهم الجرة من تاريخ 
2016/9/1 وحتى 2017/1/31 وما ي�صتجد من اجر حتى الخاء التام 

3- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خال خم�صة ع�صر يوم من 
يتم  �صوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خال  امتناعكم عن  الن�صر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�صب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/02402/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/00218/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �صده : �صمارت بوك�س لل�صناعات - �س ذ م م  
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : احمد �صيف الزفني    
 ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�صي بالتي:

برقم  وامل�صتاأنفة   2158/2017 رق��م  ال��دع��وى  يف  ا���ص��ادر  للحكم  تنفيذا   -1
درهم   525000 وق����دره  مب��ب��ل��غ  ���ص��ده  امل��ن��ف��ذ  ب���ال���زام  وال��ق��ا���ص��ي   244/2017
كبدلت ايجار م�صتحقة منذر تاريخ 2014/8/1 حتى تاريخ الخاء الفعلي 

 2016/4/30
2- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خال خم�صة ع�صر يوم من 
يتم  �صوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خال  امتناعكم عن  الن�صر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�صب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى  02025192017 جتاري ل�شنة 2017 ايجارات    
اىل املحكوم عليها : زوم لقطع غيار ال�صيارات - �س ذ م م 

جمهول حمل القامة 
يف    2017/4/16 بجل�صتها  حكمت  باملركز  الإب��ت��دائ��ي��ة  الق�صائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم 

الدعوى املذكورة اعاه 
ل�صالح / �صركة ابوظبي الوطنية للعقارات - �س م خ - فرع دبي 

حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري :  
1- بالزام املدعي عليها باخاء العني حمل الدعوى وت�صليمها خالية من �صواغلها

للفرتة من  الج���رة  قيمة  دره���م(   22500( للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ال���زام   -2
2016/12/6 وحتى 2017/2/6 وما ي�صتجد حتى الخاء الفعلي 

3- الزام املدعي عليه بان ي�صلم للمدعي براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه للفواتر 
امل�صتحقة على املاجور حتى تاريخ الخاء الفعلي والزمته مب�صروفات الدعوى. 

 وملا كان هذا احلكم قد �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد ال مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�صوري ، فهو قابل لاإ�صتئناف خال 15 يوما اعتبارا من تاريخ 

ن�صر هذا الإعان واإل �صار نهائيا قابا للتنفيذ .
مركز ف�س املنازعات االيجارية

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/02644/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/08998/2016  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �صده : جوهرة ال�صرقيه للتجارة العامة  جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : الرقة للعقارات    

 ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�صي بالتي:
�صنة 2016 وما  ع��ن  الي��ج��ار  امل��دع��ي عليه بدفع  ال��زم��ت  ق��د  امل��وق��ره  اللجنة  ان   -1
ي�صتجد من ايجار ابتداء من تاريخ 2017/1/1 وحتى تاريخ الخاء الفعلي بواقع 

ايجار 110.500 درهم �صنويا 
2- ان اللجنة املوقرة باحلكم ال�صادر بتاريخ 2017/3/14 قد الزمت املدعي عليه باخاء 
 الوحدة نظرا لمتناع املوؤجر وتوقفة عن ال�صداد من تاريخ 2016/1/1 وحتى تاريخه
3- ان اللجنة املوقرة قد الزمت املدعي عليه بت�صديد مبلغ وقدره 110.500 وذلك 

نظر الفرتة من 2016/1/1 وحتى 2016/12/31 
4- حكمت اللجنة املوقرة بالزام املدعي عليه بامل�صروفات وخافة من ر�صوم

تاريخ  يوم من  بتنفيذ هذا احلكم خال خم�صة ع�صر  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
الن�صر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �صوف يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية املنا�صب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
   اعالن حكم ال�شادر 

يف الدعوى  2016/0201626 جتاري - اإيجارات - بالن�شر 
اىل املحكوم عليه : مرو كوموديتيز دى ام �صي �صي 

 )عنوانه : دبي - بردبي - ابراج بحرات الإمارات - برج جمرا - بيزنز �صينرت 1 
رقم مكاين : 1277874106(  

باحلكم  باإعانكم  بوجو�صايف  اولك�صاندر   / ل�صاحله  املحكوم  تقدم  حيث 
ال�صادر يف الدعوى املذكور اعاه والقا�صي بالتي : 

حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري :   - بالزام املدعي عليها باخاء العني حمل 
الدعوى وت�صليمها خالية من ال�صواغل ، مع الزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره 88.110 درهم ، وما ي�صتجد من بدلت ايجارية من تاريخ 2017/3/8 
حتى الخاء الفعلي بواقع 88.110 درهم �صنويا ، والزامها بتقدمي براءة ذمة 

عن خدمات الكهرباء واملاء مع ر�صوم وم�صاريف الدعوى. 
لذلك نخطركم بان �صدر احلكم اعاه بالزامكم بتطبيق ما جاء مبنطوقه 
وانه يف حال تخلفكم عن تنفيذه خال املهلة املحددة وفقا للقانون �صوف يتم 
اتخاذ الجراءات القانونية املنا�صبة بحقكم وفقا لطلبات املحكوم له ومن ثم 

املبادرة اىل تنفيذه

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/04001/2017 / �شكني  

اىل املدعى عليه : �صتيفان الكوف �صتيفانوف  
 مبا اأن املدعي : نافيد ا�صغر ح�صني    

ق��د اأق���ام �صدكم ال��دع��وى 02/04001/2017/���ص��ك��ن��ي  اي��ج��ارات ام��ام امل��رك��ز بطلب 
الزامكم بالتايل

من  للفرتة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�صد  انه   - مالية  مطالبة 
 2016/4/15 يف  اخ��ط��اره  ورغ��م   2017/2/12 الخ��اء  تاريخ  وحتى   2015/10/15

ميتنع عن ال�صداد )مت الخاء بتاريخ 2017/2/12( 
مطالبة مالية -  الزام املدعي عليه ب�صداد قيمة الفاتورة النهائية للكهرباء والتي 

�صددها املالك بعد الخاء مببلغ 30903 درهم 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

املوافق  الثاثاء   بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم  الق�صائية اعانكم  اللجنة  وقررت 
التا�صعة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام��ام  الظهر  1.00ب��ع��د  ال�صاعة   2017/6/6
بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى 
ف��اأن��ت مكلف  الن�صر.  ت��اري��خ  اي��ام م��ن  امل�صافة اىل ثاثة  اأم��ر بتق�صر م��دة  ، وق��د 

باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات 

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/04075/2017 / �شكني  

اىل املدعى عليه : طارق اكرب حممد ، وفاطمة حارب للو�صاطة العقارية  
مبا اأن املدعي : �صاح غامن �صلمان �صيف ال�صويدي    

 قد اأقام �صدكم الدعوى 02/04075/2017 /�صكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخاء عقار - ان املدعي عليه خالف القانون - خالف �صروط العقد بان )قام بتاأجر العقار 
من الباطن دون موافقة املدعي وعلمه( ورغم اخطاره يف 2016/6/1 ومت ل�صق النذار على 
قبل  بالنذار من  الع��ان  ا�صتام  وبتاريخ 2016/3/6 مت  بتاريخ 2016/3/2  الفيا  باب 

موظغف ال�صتقبال ال انه مل ي�صحح و�صعه 
مطالبة مالية  - انه تر�صد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2015/12/1 

رغم اخطاره يف 2016/3/1 ميتنع عن ال�صداد 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

املوافق  ال��ث��اث��اء   ي���وم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اع��ان��ك��م  الق�صائية  اللجنة  وق����ررت 
2017/5/30  ال�صاعة 1.00بعد الظهر امام اللجنة الق�صائية )اللجنة التا�صعة( بالدائرة 
اأمر  وق��د   ، ال��دع��وى  لنظر  الإي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية 
بتق�صر مدة امل�صافة اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�صر . فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات  

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/03194/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : قاطرجي للتجارة العامة 
 مبا اأن املدعي : مي للعقارات   

 قد اأقام �صدكم الدعوى 02/03194/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - انه تر�صد بذمة املدعي عليه مبلغ )46.859/درهم( كقيمة ايجارية 

للفرتة من 2016/5/27 وحتى 2016/10/27
ر�صوم  عن  وذل��ك  دره��م   3243 مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�صد  ان��ه   - مالية  مطالبة 
التربيد حتى تاريخ الخاء 2016/10/27 وذلك طبقا للبند رقم )13( من بنود عقد 

اليجار. 
مطالبة  مالية - ان العقد ت�صمن الن�س على غرامة ارتداد كل �صيك مبلغ )1000( 

وقد ارتد عدد )1( �صيك دون �صرف 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اعانكم  الق�صائية  اللجنة  وق���ررت 
2017/6/5 ال�صاعة 1.00 بعد الظهر امام اللجنة الق�صائية )اللجنة الثامنة( بالدائرة 
اأمر  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�صر مدة امل�صافة اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�صر . فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات  

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
 اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/04031/2017 / �شكني  
اىل املدعى عليه : دلويندر �صينغ اناند �صينغ  

 مبا اأن املدعي : موؤ�ص�صة البفته العقارية    
قد اأقام �صدكم الدعوى 02/04031/2017 /�صكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

 مطالبة مالية -  الزام املدعي عليه ب�صداد ما ي�صتجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخاء الفعلي
م��ن 2017/3/10 وحتى  للفرتة  للماجور  الج���رة  ���ص��داد  ع��ن  عليه ميتنع  امل��دع��ي  ان   - اخ��اء عقار 
2017/3/5 فرت�صد بذمته مبلغ 25820 درهم وميتنع عن �صداده رغم اخطاره بال�صداد او الخاء 

يف 2017/3/19 
وتبني عدم وجود  ايجارية  كقيمة   )25820( �صيك مببلغ  له  عليه حرر  املدعي  ان   - مالية  مطالبة 

ر�صيد له له وميتنع عن �صداد مقابلة 
مطالبة مالية - ان العقد ت�صمن الن�س على غرامة ارت��داد كل �صيك مبلغ )1000( وقد ارتد عدد 

)1( �صيك دون �صرف 
اداري��ة لخفاق  الن�س على غرامة مبلغ )1000(دره��م��ا م�صاريف  العقد ت�صمن  مطالبة مالية- ان 

امل�صتاأجر عن �صداد اليجار قبل انتهاء العقد  
الكهرباء واملياه ولبد من تطهر  ا�صتهاك  امللزم بقيمة  امل�صتاجر هو  ان  بت�صليم م�صتندات -  ال��زام 

املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�صائية اعانكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم الثاثاء  املوافق 2017/6/6 ال�صاعة 
1.00 بعد الظهر امام اللجنة الق�صائية )اللجنة التا�صعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
اأمر بتق�صر مدة امل�صافة اىل ثاثة ايام من تاريخ  ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

الن�صر . فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات  

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
اإعادة اإعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/03860/2017 جتاري 
اىل املدعى عليه : جنوم امل�صتقبل للو�صاطة التجارية 

مبا اأن املدعي : بلو باي للعقارات - �س ذ م م   
 قد اأقام �صدكم الدعوى 02/03860/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
- مطالبة مالية - مع احت�صاب ما ي�صتجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2017/4/27 وحتى 

تاريخ الخاء
- اخاء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �صداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/9/27 وحتى 
2017/4/26 فرت�صد بذمته مبلغ 49.584 درهم وميتنع عن �صداده رغم اخطاره بال�صداد او 
 الخاء يف 2017/2/2 فتعذر الخطار فتم اخطاره مرة اخرى بالن�صر بتاريخ 2017/3/4 
ل��ل��ف��رتة من  اي��ج��اري��ة  امل��دع��ي عليه مبلغ كقيمة  ب��ذم��ة  ت��ر���ص��د  ان���ه   - م��ال��ي��ة  - مطالبة 
او الخاء يف 2017/2/2 فتعذر  بال�صداد  اخطاره  2016/9/27 وحتى 2017/4/26 ورغم 

الخطار فتم اخطاره مرة اخرى بالن�صر بتاريخ 2017/3/4 ميتنع عن ال�صداد. 
 - مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

املوافق  الثاثاء  يوم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اعانكم  اإع��ادة  الق�صائية  اللجنة  وق��ررت 
2017/5/30 ال�صاعة 1.00 بعد الظهر امام اللجنة الق�صائية )اللجنة العا�صرة( بالدائرة 
اأمر  وق��د   ، ال��دع��وى  لنظر  الإي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية 
بتق�صر مدة امل�صافة اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�صر. فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
اإعادة اإعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/03862/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : جي بي اف لا�صت�صارات 

مبا اأن املدعي : حممد خليفة عبداهلل حممد العطيه   
قد اأقام �صدكم الدعوى 02/03862/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 

بالتايل
اخاء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �صداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/11/28 
وحتى 2017/4/25 فرت�صد بذمته مبلغ 29160 درهم وميتنع عن �صداده رغم اخطاره 

بال�صداد او الخاء يف 2016/4/28 
من  للفرتة  اي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  امل��دع��ي  بذمة  تر�صد  ان��ه   - مالية  مطالبة 

2016/11/28 وحتى 2017/4/25 ورغم اخطاره يف 2016/4/28 ميتنع عن ال�صداد  
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�صائية اإعادة اعانكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم الثنني املوافق 
2017/5/29 ال�صاعة 1.00 بعد الظهر امام اللجنة الق�صائية )اللجنة احلادية ع�صر( 
بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، 
وقد اأمر بتق�صر مدة امل�صافة اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�صر. فاأنت مكلف باحل�صور 

اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

فقدان جواز �شفرت
ف����ق����د امل������دع������و/ن������ور ج����ول 
باك�صتان    ، ج�������ول  ����ص���ع���ر 
رقم  �صفره  ج���واز  اجلن�صية 
يرجى   -  )4791251(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
الباك�صتانية  ب���ال�������ص���ف���ارة 
�صرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

بالمارات.   

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / اناموك كبر ليت ام دي امني 
، بنغادي�صي  اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)0090805( من يجده عليه الت�صال 

بتليفون رقم 055/8365982 

فقدان جواز �شفرت
ر�صيد  املدعو / حممد  فقد 
باك�صتاين   ، ب���خ�������س  اهلل 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
رقم )9840341( �صادر 
م����ن يجده  ب��اك�����ص��ت��ان  م����ن 
عليه الت�صال بتليفون رقم 

 056/36622231

فقدان جواز �شفرت
ا�صماعيل   / امل��دع��و  ف��ق��د 
باك�صتان   ، زادا  ج������ول 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )1857352( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/7325777

فقدان جواز �شفرت
احلق  ان�صمام   / امل��دع��و  فقد 
�صيد  ب����وراك����ال  ب��ال��ي��ج��ي��ن��ت��ى 
 ، ب��وراك��ال  باليجينتى  علوي 
الهند   اجلن�صية - جواز �صفره 
من   )6569700( رق�����م 
يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم 052/7312333 

فقدان جواز �شفرت
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العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/846  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �صركة الحمد للنقليات واملقاولت العامة ذ.م.م 2- الحمد للنقل 
الربي العام �س.ذ.م.م 3- �صركة ا�صرتينت ريدى مك�س كونكريت ذ.م.م جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك امل�صرق �س.م.ع  وميثله : حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل 
مببلغ وقدره )73.221.288.47 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% �صنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة يوم الثاثاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.15 بالقاعة  ���س   10.00 ال�صاعة   2017/5/30 امل��واف��ق 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/114  عقاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عاء زهر حممود غرايبه جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ عقد  / جمموعة املدار �س.�س.و قد 
املدعيتان  باأحقية  والق�صاء   )D4 / 4 / A  / الوحدة رقم )407  و�صراء  بيع 
بالحتفاظ مببلغ وقدره )163.800( درهم من اأ�صل املبالغ امل�صددة من قبل املدعي 
عليه والذي ميثل ما ن�صبة 40% من ثمن �صراء الوحدة العقارية والر�صوم وامل�صاريف 
08.30 �س  ال�صاعة     2017/6/6 املوافق  الثاثاء  ي��وم  لها جل�صة  والت��ع��اب.وح��ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�صور   : بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/230  عقاري كلي

عليها  املدعي  وميثلها  ليمتد  العقارية  لا�صتثمارات  غر�صي  1-دب��ي   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك  اي��ج��وروف  قد  املدعي / فيا�صي�صاف  ان  الق��ام��ة مبا  الوىل جمهول حمل 
 - دب��ي  ام��ارة  الكائن  )املحل(  املبيع  العقار  ملكية  بتثبيت  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
املدينة العاملية - حي اليونان )ا�س-6،ال12( للمدعي وذلك بالق�صاء ب�صحة ونفاذ مذكرة 
والر�صوم  طرفيه  بني  احلا�صل  البيع  �صند  امل���وؤرخ���ة:2008/12/1  بينهم  املربمه  التفاهم 
وامل�صاريف والتعاب )جميع الطلبات مو�صحة تف�صيليا يف �صحيفة الدعوى( وحددت لها 
جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/1   ال�صاعة 11.00 �س بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/304  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صده/1- اولكونلي اوكوبوتي  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/جلوبال 
جروب انرتنا�صيونال ليمتد )�صركة اوف�صور جبل علي(  وميثله:ح�صني علي عبدالرحمن لوتاه

نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:2016/278 عقاري كلي يوم الثنني بتاريخ:2016/11/28   
باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك:

1- بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره )59221( درهم وت�صليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة 
خال 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا العان. - 2- بف�صخ عقد البيع املربم بني املدعية املدعي عليه 
ب�صاأن الوحدة العقارية رقم:1704 - برج بوتانيكا - مر�صى دبي - امارة دبي - حمل التداعي يف 

الدعوى الراهنة وبالزام املدعي عليه برد حيازة الوحدة حمل التداعي للمدعية .
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/294  تنفيذ عقاري   
طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  �صاندرا�صيكهار   راغجوبال  اجننديبورام  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/اماك للتمويل )�صركة م�صاهمة عامة(  وميثله:عبداللطيف حممد اأبوبكر احمد احلمادي 
بتاريخ:2016/4/5    الثاثاء  ي��وم  كلي  عقاري  رق����م:2016/20  الدعوى  يف  ال�صادر  باحلكم  نعلنكم   -
باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره )20610( درهم وت�صليمه اىل طالب 
اأو خزينة املحكمة خال 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا الع��ان. - 2- بف�صخ اتفاقية اليجار  التنفيذ 
الدعوى والتفاقية  الوحدة مو�صوع  بت�صليم  املدعي عليه  الدعوى والزام  بالتملك مو�صوع  املنتهية 
خالية من ال�صواغل ورد حيازتها للمدعية والغاء ا�صارة القيد العقاري الواردة ب�صهادة امللكية و�صطب 
املبدئي  ال�صجل  امل���وؤرخ:2008/6/6 من  بالتملك  املنتهي  ا�صم املدعي عليه كم�صتاجر يف عقد اليجار 
بدائرة الرا�صي والماك . وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/341  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �صده/1- حنان عبدالكرمي احلاين  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
اماك للتمويل )�صركة م�صاهمة عامة(  وميثله:عبداللطيف حممد اأبوبكر احمد احلمادي

ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  امل���ذك���ورة اع���اه وال���زام���ك  ال��دع��وى التنفيذية  اأق����ام عليك  ق��د 
)95072.98( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.

الوارد يف ال�صجل  - ف�صخ اتفاقية الجارة وملحقاتها مو�صوع الدعوى و�صطب القيد العقاري 
ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  خ�صوع  على  ين�س  وال��ذي  التداعي  حمل  بالعني  اخلا�س  العقاري 
الدائرة  لدى  امل��ودع  وملحقاته  بالتملك  املنتهي  اليجار  لعقد  طبقا  بالتملك  املنتهية  الج��ارة 

الرا�صي والماك بدبي والزام املدعي عليها بت�صليم العني حمل التداعي.
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/925  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صركة الفاح واي للزجاج واملرايا �س.ذ.م.م 2- ابوبكر مولدوكام ح�صن 
وميثله:علي  امل��ح��دودة  انرتبا�صت   املدعي/�صركة  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  كوتي 
احلجز  ب�صحة  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�صماعيل 
ب��اداء مبلغ  املدعي عليهما  وال��زام  2017 حجز حتفظي جت��اري  ل�صنة   125 رق��م  التحفظي 
)170924( درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام والر�صوم 
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق  2017/5/25   
ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1545  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- اتكو لان�صاءات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ احلجر 
الرملي لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�صن حممد املطوع قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )18.360( 
درهم والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�صتحقاق حتى ال�صداد التام والزامها الر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع �صمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة مع �صم ملف النزاع 
رقم:2016/2474 نزاع جتاري . وحددت لها جل�صة يوم الثاثاء املوافق  2017/5/30  ال�صاعة 
9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على الأقل  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

)علما باأن الدعوى قد احالة للدائرة التجارية اجلزئية(.  
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/992  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- عبدالر�صا غام مومني جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
ابراهيم احمد خالدي وميثله : حممد عبيد خلفان الر�صة ال�صويدي قد اأقام عليك 
درهم(   20057465( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد 
التام.   وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2017/5/28 ال�صاعة 10.00 �س بالقاعة 
Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/903  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- اظهر يا�صني ا�صماعيل يا�صني ا�صماعيل ا�صماعيل جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ امل�صرف العربي لا�صتثمار والتجارة اخلارجية وميثله :منى 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك  ال�صباغ قد  يو�صف  احمد عبدالعزيز 
وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(  وق��دره )512.967  للمدعي مبلغ  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد 
التام.   وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2017/5/31 ال�صاعة 10.00 �س بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/751  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- اماليا للعطورات م.م.ح جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �صركة 
اأقام  قد  الن�صار  ح�صني  حممد  يو�صف  :فتوح  وميثله  ليمتد  برايفت  انديا  باكينج  اإيدملان 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )1.549.238 درهم( 
)مليون وخم�صمائة وت�صعة واربعون الف ومائتان وثمانية وثاثون درهما( بال�صافة اىل 
واتعاب  وامل�صاريف  الر�صوم  مع  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية  الفائدة 
املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الثاثاء املوافق 2017/5/30 ال�صاعة 10.00 �س بالقاعة 
Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1633  جتاري جزئي
ان  القامة مبا  ليميتد جمهول حمل  اوك�صنرز  واي��د  وورل��د   -1  / عليه  املدعي  اىل 
وميثلها   - العامة  والنقليات  والغاز  النفط  حقول  خلدمات  �صاري  موؤ�ص�صة  املدعي/ 
جابر �صاري بلو�س براك املزروعي وميثله:عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه امر اداء مبلغ وقدره 
)اربعمائة و�صتة واربعون الف وخم�صمائة و�صتة واربعون درهما و6فل�صا( . وحددت لها 
جل�صة يوم الثاثاء املوافق  2017/5/30  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/792  جتاري كلي

نياز علي جايل  ذ.م.م 2- ح�صني  العامة  للتجارة  رزان  �صركة  املدعي عليه / 1-  اىل 
املدعي/ بنك  ان  بور 3- امر ح�صني ح�صني جايل بور جمهويل حمل القامة مبا 
امل��دع��ي عليهم  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق���ام عليك  ق��د  اي���ران  ���ص��ادرات 
مببلغ وقدره )85.565.652.04 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
التاأخرية التفاقية بواقع 15% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. وحددت لها 
جل�صة يوم الثاثاء املوافق 2017/5/30 ال�صاعة 10.00 �س بالقاعة Ch 1.C.15 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1412  مدين جزئي

املدعي/  ان  املدعي عليه / 1- مهند جميل ح�صن عوي�س  جمهول حمل القامة مبا  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  امل��ازم��ي   عبداهلل  حممد  ح�صن  وميثله:احمد  وود  كاير  لو�صي 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )300000 درهم( والزام املدعي عليه 
بان يدفع مبلغ )100000( درهم كتعوي�س عن بدل ا�صتثمار املبلغ امل�صلم اليه من املدعي 
)200000( درهم والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم  الثنني املوافق  2017/6/12   ال�صاعة 
9.30 �س بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/261  عقاري كلي
ان  القامة مبا  دايل�س جمهول حمل  مار�صيل  برنارد  1-ف��ران��ك   / عليه  املدعي  اىل 
اأبوبكر  املدعي /اماك للتمويل )�صركة م�صاهمة عامة( وميثله:عبداللطيف حممد 
اتفاقية الجارة  بف�صخ  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك  احمد احلمادي  قد 
وماحقها والزام املدعي عليه بت�صليم الوحدة مو�صوع الدعوى خالية من ال�صواغل 
ب�صداد مبلغ وقدره )108.522.60(  والزامه  العقاري  القيد  ا�صارة  والغاء  ورد احليازة 
الثاثاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا    Ch 1.B.8  : بالقاعة  ���س   09.30 ال�صاعة  امل��واف��ق 2017/6/6   
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1291   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- عجائب الفن لاعمال الفنية - �س ذ م م  جمهول 
اإليمنت للخدمات الفنية  حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/فر�صت 
اأق��ام عليك  قد   - ال�صايغ  نا�صر  : مع�صومة ح�صن  م وميثله  م  ذ  �س   -
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)154834.05( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2016/2597   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- الختيار املميز للخدمات الفنية - �س ذ م م  جمهول 
م  م  ذ   - �صافيتو  �صيناك�صز  التنفيذ/�صركة  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
وميثله : حممد حممود علي حممود املرزوقي   قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )705590( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
اعالن حكم بالن�شر

 يف  الدعوى رقم 2016/823 جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- الفتح للكمبيوتر - �س ذ م م  2-�صردار حممد اح�صان 3-مرمي عبداهلل اأبوبكر 
باوزير  ب�صفتها من ورثة/ احمد �صالح احمد باوزير وب�صفتها قيمة على ابنها القا�صر / زيد 
باوزير   احمد  �صالح  احمد  زيد  القا�صر/  ابنها  على  قيمة  وب�صفتها  باوزير  احمد  �صالح  احمد 
4-يا�صر احمد �صالح احمد باوزير - ب�صفته احد ورثة / احمد �صالح احمد باوزير 5-احمد احمد 
�صالح احمد باوزير - ب�صفته احد ورثة املرحوم / احمد �صالح احمد باوزير  6- عبداهلل احمد 
احمد  7-ب�صرى  باوزير  احمد  �صالح  احمد   / املرحوم  ورث��ة  احد  ب�صفته   - باوزير  احمد  �صالح 
باوزير 8- تهاين احمد  املرحوم / احمد �صالح احمد  باوزير - ب�صفته احد ورث��ة  �صالح احمد 
�صالح احمد باوزير - ب�صفته احد ورثة املرحوم / احمد �صالح احمد باوزير 9- اروي احمد �صالح 
احمد باوزير - ب�صفته احد ورثة املرحوم / احمد �صالح احمد باوزير  جمهويل حمل القامة مبا 
اأن املدعي / �صالح مبارك فرا�صه اجلوهي العامري وميثله : احمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي  
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2016/11/27  يف الدعوى املذكورة اعاه 
وندب  للكمبيوتر  الفتح  �صركة  وت�صفية  بحل  العامري  اجلوهي  فرا�صه  مبارك  �صالح  ل�صالح/ 
امل�صفي �صاحب الدور يف اجلدول املتخ�ص�س يف ت�صفية ال�صركات لت�صفيتها بالطاع على اوراق 
الدعوى وم�صتنداتها وما ع�صى ان يقدمه اخل�صوم له من م�صتندات اخرى والنتقال اىل مقر 
ال�صركة ل�صتامها من القائم على اراداتها وح�صر وجرد دفاترها و�صجاتها وكافة موجوداتها 
الرادات  وحركة  لها  املحا�صبية  الدفاتر  على  الط��اع  خ��ال  من  ح�صاباتها  وفح�س  وا�صولها 
وامل�صروفات وك�صوف حركة احل�صاب لدى البنوك و�صول لبيان املركز املايل لها ، ثم بيان ما لها 
من اموال لدى الغر وال�صعي لتح�صيلها وايداعها ح�صاب خا�س بالت�صفية لدى احد امل�صاريف 
احل�صاب  بذلك  البيع  ح�صيلة  واي��داع  العلني  باملزاد  والعقارية  املنقولة  موجوداتها  كافة  وبيع   ،
الت�صفية  والخطار عن  لتقدمي طلباتهم  للغر ودعوتهم  النزامات   ما عليها من  بيان  وكذا   ،
بالن�صر ب�صحيفتني حمليتني يوميتني لعام الدائنني غر معلومي العنوان والعمل و�صداد هذه 
الديون والوفاء بها وايداع مبالغ كافية للوفاء بالديون املتنازع عليها حلني الف�صل يف املنازعة 
وكذلك تلك غر معلومة الدائنني وعناوينهم ، وختاما بيان ح�صة كل من اخل�صوم يف  ال�صركة 
بعد الت�صفية من حيث املك�صب واخل�صارة يف �صوء ن�صب التوزيع الواردة بعقد التاأ�صي�س وما انتهي   
عليه تقرير اخلبر ال�صابق ندبه يف الدعوى مع اعداد مبدئي بذلك يعر�س على ال�صركاء ويقوم 
بتوزيعها عليهم ، وعليه انهاء الت�صفية خال �صتة ا�صهر يقدم بعدها ح�صابا ختاميا لها ثم يثوم 
امل�صفي قدرها  اتعاب  ت�صاف  ان  ، على  به  ال�صركة  قيد  ل�صطب  التجاري  بال�صجل  ب�صهر احلكم 
ع�صرة الف على عاتق م�صروفات الت�صفية والزمت املدعي عليها ر�صوم الدعوى وم�صروفاتها 
والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12029 بتاريخ 2017/05/25

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25   
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى  2017-01037-02 اإيجارات 
اىل املحكوم عليه : �صامي احمد حممد م�صطفى 

 - عمر علي حممد بطي املهري -  جمهولة حمل القامة  
احل�صوري  بثمابة  حكمت  باملركز  الإبتدائية  الق�صائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم 

بجل�صتها 2017/5/21  يف الدعوى املذكورة اعاه 
ل�صالح / الرقة للعقارات  حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري :  

2- بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )36000 درهم( بدل ايجار عن 
املدة من 2016/4/1 وحتى تاريخ 2016/12/31 

2- بالزام املدعي عليها بامل�صروفات 
 وملا كان هذا احلكم قد �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد ال 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�صوري ، فهو قابل لاإ�صتئناف خال 15 

يوما اعتبارا من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل �صار نهائيا قابا للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات االيجارية

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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معر�ض فني يف مطار دبي لر�سومات اأ�سحاب الهمم

كرم اأكرث من 500 مبدع وجهة �ساركوا يف الدورة الرابعة

االأر�سيف الوطني يحتفي باملبدعني واملتميزين يف نادي املوؤرخني 

فعاليات  رب���ط  اإىل  ال��وط��ن��ي  الأر���ص��ي��ف  وع��م��د 
الدورة الرابعة مل�صابقة نادي املوؤرخني الطابي 
ت���وؤك���د ع��ل��ي��ه��ا قيادتنا  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  ب��ال��ق��ي��م 
حماورها  بع�س  يف  ال���دورة  ف��ج��اءت  احلكيمة؛ 
الرتبية  مب���ادة  امل��ن��اه��ج  دع���م  مل��ب��ادرة  ا�صتجابة 
الأخاقية، كما جاءت يف حماور اأخرى ا�صتجابة 
ملبادرة )عام 2017 عام اخلر(، واهتمت اأي�صاً 
باأغلى  ج��ادوا  الذين  البوا�صل  الوطني  ب�صهداء 
ِنعَم  فكانوا  وطنهم  حماية  �صبيل  يف  لديهم  ما 
القدوة لاأجيال على مر الزمن، واهتمت اأي�صاً 
ببع�س معامل الوطن الغايل وبرتاثه التاريخي 

العريق.
يف بداية احلفل األقى �صعادة ماجد املهري املدير 
التنفيذي يف الأر�صيف الوطني كلمة رحب فيها 
بامل�صاركني واحلا�صرين جميعاً، وهناأ الفائزين 
جميعاً، واأ�صار فيها اإىل اأن امل�صاريع التي �صاركت 
تدعو اإىل ال�صعادة والفخر، وتعرب عن الطاقات 
الإبداعية اخلاقة لدى الطلبة، وثّمن �صعادته 
والثقافية  واملجتمعية  الوطنية  الأن�صطة  عالياً 
والفنية والأدبية وغرها لأع�صاء نادي املوؤرخني 
ول�صيما  العام،  م��دار  على  وامل�صتمرة  الطابي 
النفو�س  تام�س  التي  الرائعة  الأن�صطة  تلك 
التطوعية،  ك���اخل���دم���ات  الإن�������ص���اين  ب��ط��اب��ع��ه��ا 

وزيارات اأ�صر ال�صهداء واجلرحى وامل�صابني من 
البا�صلة، وحر�صهم على  امل�صلحة  اأبطال قواتنا 

غر�س �صجرة ال�صهيد يف املدار�س.
التي  الكرمية  اللتفاتة  اإن  املهري:  واأ���ص��اف   
الطاب  ف��ئ��ة  اإىل  ال��وط��ن��ي  اأر���ص��ي��ف��ن��ا  ي��ول��ي��ه��ا 
بتوجيه  وال��ث��ان��وي��ة  الإع����دادي����ة  احل��ل��ق��ت��ني  يف 
غر�س  يف  ت�صهم  وط��ن��ي��ة  ب��رام��ج  اإىل  ط��اق��ات��ه��م 
ن��ف�����س الطالب  ال�����ص��احل��ة يف  امل��واط��ن��ة  م��ب��ادئ 
وتاأ�صيل القيم الأخاقية لديه، وتعزيز الولء 
وتر�صيخ  احلكيمة،  وقيادته  للوطن  والنتماء 
م�صرة  ه��ذا  يف  ي��واك��ب  وه��و  الوطنية،  الهوية 
بناء  يف  واآم��ال��ه��ا  وتطلعاتها  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة 
�صيما  ول  اهتمامها،  جّل  توليه  ال��ذي  الإن�صان 
ال�صباب الذين نتفق جميعاً على اأنهم هم ثروة 

الوطن و�صمان م�صتقبله. 
اأبوظبي  جمل�س  التنفيذي  املدير  �صعادة  و�صكر 
النجاح  ال�صريك ال�صرتاتيجي يف هذا  للتعليم 

املتجدد الذي يحققه نادي املوؤرخني الطابي.
باأن�صطته  ال���ط���اب���ي  امل����وؤرخ����ني  ن�����ادي  وي���ع���د 
يتبناه ويرعاه  رائداً  وفعالياته م�صروعاً وطنياً 
الأر����ص���ي���ف ال��وط��ن��ي ال����ذي ا���ص��ت��ط��اع ع���رب هذا 
املدار�س  طلبة  اأنظار  ي�صّد  اأن  الوطني  امل�صروع 
يف �صن بالغة احل�صا�صية اإىل الق�صايا الوطنية، 

املوؤ�ص�صني،  الآب���اء  قيم  نفو�صهم  يف  ل  يوؤ�صّ واأن 
وم���ب���ادرات ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة مب��ا حت��م��ل��ه من 
الوطنية  التن�صئة  يف  ت�صهم  ح��م��ي��دة  خ�����ص��ال 
التي  الأه��داف  اأن  املوؤكد  الطلبة، ومن  لأجيال 
هذا  وراء  م��ن  الوطني  الأر���ص��ي��ف  اإليها  يتطلع 
يتمثل  واق��ع ملمو�س  ب��داأت تتج�صد يف  امل�صروع 
النادي،  م�صابقة  يف  وم�صرفيهم  الطلبة  باإبداع 
وما هذه امل�صابقة اإل اجلزء الي�صر من عطاءات 
نفو�س  ر�صخها يف  التي  الوطنية  النادي وقيمه 
باأن�صطتهم  مت��ي��زوا  ال��ذي��ن  الأع�����ص��اء  الطلبة 

الوطنية واملجتمعية.
م�صابقة  مل�����ص��روع  ال��راب��ع��ة  ال�����دورة  ف��ئ��ات  دارت 
تاريخي،  جم�صم  اأف�صل  ح��ول  امل��وؤرخ��ني  ن���ادي 
انطاقاً  ب��دب��ي  ال��ف��ه��ي��دي  ح�صن  حت��دي��د  ومت 
واأف�صل مادة  دب��ي،  كاأقدم مبنى يف  من مكانته 
ال�صفاهي  ال��ت��اري��خ  ب��اأ���ص��ل��وب  م��روي��ة  ق�ص�صية 
يختارها الطلبة، واأف�صل جملة تاريخية، وهي 
ع��ن ���ص��ه��داء ال��وط��ن الأب������رار، واأف�����ص��ل عر�س 
تقدميي يف اإطار املبادرة ال�صامية املتمثلة بدعم 

الرتبية الأخاقية للمناهج الدرا�صية.
 93 الطابي  املوؤرخني  نادي  اعتمدت م�صابقة 

م�صروعاً من 49 مدر�صة، 
وقد �صهد حفل تكرمي الدورة الرابعة من نادي 
املوؤرخني الطابي تكرمي اأكرث من 500 مبدع 
واأن�صطته  ال��ن��ادي  م�صابقة  يف  ���ص��ارك��وا  وج��ه��ة 
الفائزون  ال��ط��ل��ب��ة  ال��ت��ال��ي��ة:  ب��ال��ف��ئ��ات  اح��ت��ف��اء 
وهم  املن�صقون،  والثالث،  والثاين  الأول  باملركز 
املعلمون امل�صرفون على الطلبة، املدار�س الفائزة 
باملراكز الأول والثاين والثالث، واأولياء الأمور، 
ي��ف��ل��ح ويبدع  اأن  ل��ل��ط��ال��ب  اإن����ه ل مي��ك��ن  ح��ي��ث 

مبعزل عن الو�صط الذي ين�صاأ ويرتعرع فيه. 
ه���ذا ومت��ا���ص��ي��ا م��ع ت��وج��ي��ه��ات ���ص��اح��ب ال�صمو 
2017 عاماً للخر،  رئي�س الدولة بجعل عام 
فقد �صهدت الدورة اجلديدة من نادي املوؤرخني 
للبارزين يف جمال الأن�صطة املجتمعية  تكرمياً 
وال��وط��ن��ي��ة وال��ت��ط��وع��ي��ة ال��ت��ي ت��رتج��م معاين 
و���ص��م��ات امل��واط��ن��ة ال�����ص��احل��ة وال��ق��ي��م الوطنية 
ال��ت��ي ت��ت��ع��زز ال����ولء والن��ت��م��اء ل��ل��وط��ن، والتي 
الن�صاط  م��ن  امل��وؤرخ��ني خلية  ن���ادي  م��ن  جعلت 
على مدار العام، ويوزع الأر�صيف الوطني اأي�صاً 
�صهادات تقدير على جميع امل�صاركني يف امل�صابقة 

لهذا العام. 
عن  امل�صاركون  قدمها  التي  الأع��م��ال  وبرهنت 
اعتزازهم  وع���ن  ل��ل��وط��ن،  وان��ت��م��ائ��ه��م  ولئ��ه��م 
بقيمه  ومت�صكهم  وت���راث���ه،  وت��اري��خ��ه  ب��ه��وي��ت��ه 
املوؤ�ص�صني  ال��ق��ادة  ب��اأجم��اد  وفخرهم  وثقافته، 
واإرث�����ه�����م ال���ك���ب���ر، وه������ذا م����ا ج���ع���ل الأع����م����ال 

روؤية  م�صامينها  يف  تواكب  الوطنية  الطابية 
الإمارات 2021، وتاأتي يف نطاق روؤية اأبوظبي 
الرفيع  التعليمي  النظام  عن  وتعرب   ،2030
التي تلقاه  التعليمية عالية اجلودة  واخلدمات 
عن  امل�صاركة  الأعمال  وعربت  الدولة،  مدار�س 
وال�صلوكية،  ال��وط��ن��ي��ة  ب��ال��ق��ي��م  طلبتنا  اإمي����ان 
والقيم املعرفية واملجتمعية، والتي اأ�صفت على 
م�صاركاتهم يف م�صابقة نادي املوؤرخني الطابي 
من  قريباً  جعله  خا�صاً  طابعاً  اأن�صطته  وباقي 

نفو�س اأبناء املجتمع مبختلف �صرائحهم.  
اجلدير بالذكر اأن الدورة الرابعة من م�صابقة 
ن����ادي امل���وؤرخ���ني ال��ط��اب��ي ق��د رت��ب��ت املدار�س 
الفائزة باملركز الأول كالتايل: من قطاع التعليم 
العام فازت مدر�صة )املها( امل�صرتكة للبنات بفئة 

اأف�صل جم�صم حل�صن الفهيدي ، 
بعنوان  ت���اري���خ���ي���ة  اأف�������ص���ل جم���ل���ة  ف���ئ���ة  وم�����ن 
للتعليم  )الفوعة  مدر�صة  فازت  الوطن  �صهداء 
اأف�صل عر�س تقدميي  فئة  اأما عن  الأ�صا�صي(، 
مبادة  الدرا�صية  املناهج  دعم  مببادرة  واخلا�س 
ال��رتب��ي��ة الأخ��اق��ي��ة؛ ف��ق��د ف���ازت ب��ه��ا مدر�صة 
)اأمامه بنت احلارث للتعليم الثانوي(، يف حني 
للبنات  الثانوية(  الندى  )قطر  مدر�صة  ف��ازت 
باأف�صل مادة ق�ص�صية مروية التاريخ ال�صفاهي 

ح��ي��ث ت���ن���اول���ت جم�����الت احل���ي���اة ال���ق���دمي���ة يف 
المارات من خمتلف جوانبها.

ت�صدرت  فقد  اخل��ا���س  التعليم  ق��ط��اع  وب�����ص��اأن 
مدار�س )اأدن��وك للطاب( املركز الأول يف فئة 
فاز  حني  يف   ، الفهيدي  حل�صن  جم�صم  اأف�صل 
فرع الطالبات مبدار�س )اأدنوك( يف فئة اأف�صل 

جملة تاريخية بعنوان �صهداء الوطن ، 
كما تفوقت مدر�صة )الحتاد( للطالبات بالعني 
يف فئة اأف�صل عر�س تقدميي الرتبية الأخاقية 
التاريخ  اأف�صل مادة ق�ص�صية مروية  ، ويف فئة 
ال�صفاهي ا�صتحقت مدر�صة )الحتاد( للطالبات 
الق�ص�س  تناولت  حيث  الأول  املركز  باأبوظبي 
�صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  املوؤ�ص�س  القائد  حياة 
اآل نهيان –طيب اهلل ثراه-ومبادراته اخلرية 

تزامنا مع عام اخلر2017.
املثالية  الأ�صر  تكرمي  فئات اجلائزة مت  و�صمن 
اأبنائها،  متيز  على  وا�صحة  جهودها  بدت  التي 
وان�صجاماً مع مبادرة )عام 2017 عام اخلر( 
مت تكرمي املدار�س التي برعت بق�صايا املجتمع 
وبالأعمال التطوعية، وقد ا�صتحق التكرمي كل 
من: مدر�صة الإمارات الوطنية جممع مع�صكر 
للتعليم  املتحدة  ومدر�صة  للطالبات،  نهيان  اآل 
للتعليم  البعيا  ومدر�صة  وال��ث��ان��وي،  الأ�صا�صي 

الأ�صا�صي والثانوي، ومدر�صة اجلاهلي للتعليم 
الثانوي.

املقيمة  اللجنتني  رواد  اأي�����ص��اً  التكرمي  و�صمل 
ال��وط��ن��ي ويف جمل�س  الأر���ص��ي��ف  وامل��ن��ظ��م��ة، يف 
والعني،  اأبوظبي،  فرع  – من  للتعليم  اأبوظبي 

والظفرة.
الطلبة  جميع  جهود  الوطني  الأر�صيف  وثمن 
ال�����ذي ����ص���ارك���وا يف م�����ص��اب��ق��ة ن�����ادي امل���وؤرخ���ني 

الطابي لهذا العام؛ 
اإدارة  امل���رزوق���ي م��دي��ر  ف��رح��ان  ال�����ص��ي��د  ق���ام  اإذ 
الأر�صيف  يف  وامل��ج��ت��م��ع��ي  امل��وؤ���ص�����ص��ي  ال��ت��وا���ص��ل 

الوطني مبنح كل م�صارك �صهادة تقديرية.
تابعوا  ق���د  وامل�����ص��ارك��ني  احل�����ص��ور  اأن  وي���ذك���ر 

تفا�صيل م�صروعني مميزين، 
ملدر�صة  الأخ��اق��ي��ة  الرتبية  م��ب��ادرة  ع��ن  الأول 
والثاين  – ال��ع��ني،  اخل��ا���ص��ة  الوطنية  الحت���اد 
يف جم����ال ال���ت���اري���خ ال�����ص��ف��اه��ي، ب���ع���ن���وان نهج 
اإمارات اخلر قدمته مدر�صة الحتاد الوطنية 

اخلا�صة. 
واأ�صاد امل�صاركون يف احلفل من اجلهاز الإداري يف 
مدار�س الدولة، واأولياء اأمور الطلبة، والطلبة 
الوطني  الأر�صيف  يوؤديه  الذي  بالدور  اأنف�صهم 

ك�صريك اأ�صا�صي يف التن�صئة الوطنية لاأجيال.

مبادرتها  اليوم  دب��ي  مطارات  موؤ�ص�صة  اأطلقت 
ال��دويل والتي  دب��ي  ا�صم فن مطار  التي حتمل 
امل�صافرين  م���ع  ال��ت��وا���ص��ل  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت�����ص��ع��ى 
فنية  اأعمال  عر�س  خال  من  عنهم  والرتفيه 
الذين  امل�صافرين  اأم��ام مايني  ودولية  حملية 
ي���ع���ربون م��ط��ار دب���ي ال�����دويل ك���ل ���ص��ه��ر وذلك 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ا���ص��ت��ودي��و م���واه���ب م���ن النا�س 

اجلميلني الذي يعنى بالأعمال الفنية للبالغني 
دبي.  وم��ق��ره  الح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة  واأ���ص��ح��اب 
مطارات  موؤ�ص�صة  قيام  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  وي�صمن 
من  الفنانون  اأبدعها  فنية  اأعمال  بعر�س  دب��ي 
اأ�صحاب الهمم يف ا�صتوديو مواهب حيث �صتتيح 
التقدير  ا�صتقطاب  فر�صة  اخل��ط��وة  ه��ذه  لهم 
الفنية  الأع��م��ال  لهذه  للم�صتحقني  والمتنان 

اأهمية  الوعي حول  زي��ادة  اإىل جانب  الإبداعية 
مل�صاعدتهم  العزمية  لأ�صحاب  الفر�س  توفر 
على ممار�صة حياة جمزية واأكرث �صعادة. وقالت 
ل�صوؤون  التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب  م��ه��را  اأن��ي��ت��ا 
دبي  مطارات  موؤ�ص�صة  يف  وال�صمعة  الت�صالت 
يف معر�س و�صفها ملبادرة فن مطار دبي الدويل 
فريدة  مبادرة  بو�صفها  مواهب  مع  وال�صراكة 

والطران  والثقافة من جهة  الفن  بني  جتمع 
جهة  م��ن  لل�صركات  الج��ت��م��اع��ي��ة  وامل�����ص��وؤول��ي��ة 
دبي ملتزمة بدعم  ان موؤ�ص�صة مطارات  اأخرى 
اإطاق  وم��ا  وال��ف��ن  املحلية  والثقافة  املجتمع 
مبادرة فن مطار دبي ال��دويل اإل ت��زاوج مثايل 

بينهما.
ومن جانبها قالت وميي دي ماكر املدير العام 

انهم  اجلميلني  النا�س  م��ن  م��واه��ب  ل�صتوديو 
اأ�صحاب  الوعي حول  زي��ادة  على  �صيعملون معاً 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف  املقيمني  ال��ع��زمي��ة 
مواهبهم  العامل  م�صاركة  �صيتم  فيما  املتحدة 

من خال عر�س اأعمالهم الفنية.
�صيتم عر�صه  ال��ذي  الأول  الفني  العمل  وميثل 
ال�صاب عبد  الإم��ارات��ي  الفنان  اإب���داع  امل��ط��ار  يف 

اهلل لطفي البالغ من العمر 24 والذي ينتمي 
ل�صتوديو مواهب حيث �صيتم و�صع هذه اللوحة 
التي جاءت بتكليف خا�س من موؤ�ص�صة مطارات 
ت�����ص��ور منظر  C وه����ي  ال��ك��ون��ك��ور���س  دب����ي يف 
امل��ب��اين ع��ن��د الأف����ق يف دب����ي  دب���ي ���ص��ك��اي لين  
مطار  مباين  لأح��د  الفريد  الداخلي  والق�صم 

دبي الدويل.
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•• ابوظبي-الفجر:

كرم االأر�سيف الوطني الفائزين بجائزة م�سابقة نادي املوؤرخني الطالبي يف دورتها الرابعة، والتي 
ا�ستهدفت طلبة ال�سف الثامن اإىل ال�سف احلادي ع�سر يف املدار�س احلكومية واخلا�سة يف اأبوظبي 

والعني والظفرة.
وتاأتي م�سابقة نادي املوؤرخني الطالبي التي يتبناها ويرعاها االأر�سيف الوطني بالتعاون مع �سريكه 
اال�سرتاتيجي املتمثل مبجل�س اأبوظبي للتعليم-يف اإطار م�ساعي االأر�سيف الوطني اإىل توجيه طاقات 
الطالب اإىل برامج وطنية تاريخية مدرو�سة وموجهة ت�سهم يف تنمية املجتمع وبناء �سخ�سية الطالب 

وتعزيزها وتاأ�سيل القيم االأخالقية واملبادئ ال�سامية.



ة اأنيزعج من ال�سائعات واأرف�س التطّرق حلياتي اخلا�سّ

النجمة دّرة: اأحب االأفالم 
الكوميدية واأحب تقدميها

تغيب الفنانة التون�صية درة عن ال�صباق الدرامي الرم�صاين 
لهذا العام، ولكنها تطّل على جمهورها يف مو�صم عيد الفطر 
الفنان  مع  �صداد(،  ابن  ابن  )عنرتة  هما  بفيلمني  املقبل 
الفنان  مع  خر(  على  و)ت�صبح  هنيدي،  حممد  الكوميدي 

تامر ح�صني.

االأفالم الكوميدية جتذب كل العائلة
درة  اع��ام غربية، حتدثت  لو�صائل  ت�صريح خا�س  ويف 
عن فيلمها »عنرتة ابن ابن �صداد« قائلة: اأحب الأفام 
الكوميدية واأحب تقدميها وقد اأحّبها اجلمهور مّني 
الأفام  اأن  اإىل  بالإ�صافة  ج��ي��داً.  جناحاً  وحققت 
الكوميدية ت�صل اإىل عدد اأكرب لأن با�صتطاعة كل 
اإىل  واأ�صارت  بها.  وت�صتمتع  ت�صاهدها  اأن  العائلة 
اأن طرح الفيلم يف مو�صم عيد الفطر �صيزيد من 

فر�صة جناحه وانت�صاره بني اجلمهور. وعن قلقها من عر�س 
اأنا  اأنزعج، بالعك�س  »مل��اذا  فيلمني لها يف مو�صم واحد قالت: 
ت�صابه  نوعية خمتلفة ول  الفيلمني من  لأن  متحم�صة ج��داً 

ولو ب�صيطاً بينهما، واأمتنى اأن اأر�صي كل اجلمهور«.

تزعجني ال�سائعات 
وعن انزعاجها من ال�صائعات علقت درة: »بالطبع تزعجني، 
وم���ن م��ّن��ا ل ت��زع��ج��ه ال�����ص��ائ��ع��ات والأ���ص��ي��اء غ��ر احلقيقية، 
ولكن بقدر ما تزعجني اأجتاهلها خا�صًة اإن كانت عن حياتي 
اخلا�صة وعائلتي فا اأحب اأن يتدخل اأحد يف حياتي واأرى اأن 
من ال�صواب اأن يهتم اجلمهور وال�صحافة مبا يقّدمه الفنان 
الأمر  يكن  مل  اإن  حتى  ال�صخ�صية،  حياته  يف  يعي�صه  مبا  ل 
حياة  اإىل  يتطرق  خ��رباً  اأق���راأ  عندما  اأن��زع��ج  ف��اأن��ا  ني،  يخ�صّ

ة«. زمائي اخلا�صّ

 .. تــرّد  اجلندي  نادية 
وتنفي �سائعة زواجها !!

املمثلة  زواج��ه��ا، نفت  ح��ول  م��وؤخ��راً  البع�س  ت��داول��ه��ا  ال��ت��ي  الأخ��ب��ار  بعد 
امل�صرية نادية اجلندي هذا اخلرب منتقدة ال�صحفيني والإعاميني الذين 

مل يتحروا الدقة يف نقل الأخبار،
موؤكدة اأن الزواج لي�س عيبا اأو حراما لكنه خربا غر �صحيح.

وعلقت نادية عرب ح�صابها على مواقع التوا�صل الجتماعي قائلة: "لل�صادة 
الدقة، بحب  اأخبار وخا�س دون حتري  باأي  املواقع  اللي عاوزين ميلئوا 
الزواج  اأمانة وهذا عيب كبر،  الكلمة  املهنة لأن  اأق��ول لهم احر�صوا على 
الأمر  ه��ذا  فكرت يف  ل��و  غ��ر �صحيح،  اخل��رب  ولكن  ح��رام��اً  اأو  عيباً  لي�س 

وح�صل �صاأعلنه للنا�س وجلمهوري احلبيب على طول".

من  اأغنية  تطلق  عرفة  ــل  اأم
م�سل�سل )�سايكو(

اأطلقت النجمة ال�صورّية اأمل عرفة، اأغنية عرب تطبيق "اأنغامي"، وحتمل 
ف���ادي مارديني.  وت���وزي���ع  واأحل�����ان  ك��ل��م��ات  م��ن  "ماله حل" وه���ي  ع��ن��وان 

و"�صايكو" م�صل�صل اجتماعّي كوميدي،
�صيكون الإطالة الوحيدة لأمل يف رم�صان، حيث كتبت العمل بال�صراكة 
اأمل خم�س  وت��وؤّدي  كنان �صيدناوي.  اأخرجه  املخرج زهر قنوع، فيما  مع 
�صخ�صّيات خمتلفة يف امل�صل�صل، الذي مل تتحدد القنوات العار�صة له لغاية 

الآن.

فــن عــربـــي

انتهى من ت�سجيل اأغنية منفردة بعنوان )فتنة(

ع�سام كاريكا: االإذاعة اأ�سهل بكثري من التلفزيون
-برامج امل�سابقات هدفها جتاري بحت وف�سلت يف تقدمي اي ا�سافة

اإذاعياً؟ برناجماً  تقدميك  فكرة  جاءت  • كيف 
- طلبت مني اإدارة )ميغا اإف اإم( تقدمي برنامج فني وتركت يل حرية 

اختيار مو�صوعه.
الذي  بالنعناع(  �صاري  اإىل فكرة )2   بعد متابعة م�صمونها و�صلت 
واأ�صهر الأعمال من خاله.  ال�صعبي ورموزه وتاريخه  الفن  يتناول 
هذا اللون من الربامج غر موجود �صمن املحطات الإذاعية، وفعًا 
و�صل الربنامج بعد حلقتني اإىل اأعلى معدل من املتابعة على )ميغا 

اإف اإم(.

كله؟ النجاح  هذا  الربنامج  حتقيق  �صبب  ما  ت�صورك،  • ويف 
- الربنامج فني يتناول املو�صيقى وتاريخها واأ�صهر الفرق والعازفني 

كاملة  معرفة  على  وفنان  مو�صيقي  وُمقدمه  املغمورين، 
بهذا كله، بل ولديه اأي�صاً قدرة على تقدمي هذه 

بكل  للجمهور  املتخ�ص�صة  الفنية  الوجبة 
�صهولة.

 اأ�صر هنا اإىل اأن ل وجه للمقارنة طبعاً 
)غوا�س  ال���ن���اج���ح  ال���ربن���ام���ج  م���ع 
يقدمه  ك��ان  ال���ذي  النغم(  بحر  يف 
ال�صريعي،  عمار  الراحل  املو�صيقار 

لقدرته على �صرح اللحن واملقام 
والطبقات وحتليلها بكل �صهولة 
�صبب  يكمن  عموماً،  للجمهور. 
النجاح يف تقدمي ملحن برناجماً 

عن املو�صيقى، وهي ملعبه.

الفارق  م��ا   •
ب��������������������ني 

الإذاعة والتلفزيون؟
اجلمهور  مع  و�صدق  بحرية  اأحت���ّدث  حيث  بكثر،  اأ�صهل  الإذاع���ة   -
وكاأنني يف حفلة مبا�صرة، ذلك على عك�س  ف��وراً  ال��ذي يتفاعل معي 

التلفزيون حيث الربنامج ُم�صجل با روح ول تفاعل.
 اأ�صف اإىل ذلك اأن الربنامج الإذاعي ي�صّب يف املو�صيقى التي اأع�صقها، 

اأما التجربة ال�صابقة يف التلفزيون فكانت بعيدة عن ذلك.

تلفزيوين؟ برنامج  اإىل  الإذاعي  الربنامج  حتويل  يف  فكرت  • هل 
- اأعمل على هذا الأمر بعدما حّقق الربنامج ردود فعل جيدة ومتابعة 

من اجلمهور واإ�صادة كبرة مبو�صوعه. 
جناحاً  يح�صد  كي  الف�صائية  القنوات  اإح��دى  على  عر�صه  يف  اأفكر 

اأو�صع وت�صل فكرته اإىل عدد اأكرب من امل�صاهدين.

الغناء؟ يف  جديدك  • ما 
اأغنية منفردة بعنوان )فتنة(  - انتهيت من ت�صجيل 
وج�����اٍر ت�����ص��وي��ره��ا يف اأ�����ص����وان، ك��ذل��ك اأع���م���ل على 
واأحلان زماء  بالربنامج  ان�صغايل  الألبوم ولكن 

اآخرين ت�صببا يف تاأّخر اإطاقه.

التلحني؟ عن  • ماذا 
يف  الن�صاط  من  حالة  املقبلة  الفرتة  �صت�صهد   -

هذا املجال.
األبوم للطيفة ثماين اأغان من   يت�صمن اأحدث 
اأحل���اين، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل اإجن���ازي دوي��ت��و لها مع 

اأحمد �صيبة والذي حقق النجاح فور اإطاقه.
اأغ��ان حديثة لكل من حممد  اأحل��ان  اأ�صع   كذلك 
م���ن���ر، وراغ�������ب ع����ام����ة، وه������اين ����ص���اك���ر، وج���ن���ات، 
و�صرين، واإيهاب توفيق، وحممود الليثي، يف 

األبوماتهم املقبلة.

دويتو  فكرة  • كيف جاءت 
�صيبة ولطيفة؟

فرتة  م���ن���ذ  اأع����م����ل   -
دويتو  اإط����اق  ع��ل��ى 
مبعنى  خم����ت����ل����ف، 
�صوتني  يجمع  اأن 
م������غ������اي������ري������ن ل 
يوؤديا  اأن  تتوقع 
اأغ����ن����ي����ة م����ع����اً. 
عندما عر�صت 
على  الأم������������ر 
لطيفة حتم�صت 
واأحاول  للفكرة، 
امل�صروع  ت��ق��دمي 
ن������ف�������������ص������ه م����ن 
مطربني  خ��ال 
مل  لكن  اآخرين، 
عليهما  اأ���ص��ت��ق��ر 

بعد.

انت�صار  �صبب  م��ا   •
الأغ��اين املنفردة ملعظم 

املطربني؟
الأل��ب��وم��ات، ول يوجد مطرب حتّقق  ���ص��راء  ع��ن  ت��وّق��ف اجلمهور   -
املجاين.  التحميل  ب�صبب  ن�صخة   2000 من  اأك��رث  األبومه  مبيعات 

يعلم املطربون ذلك،
ومنهم من يطرح األبوماً ملجرد احل�صور يف ال�صوق، اأو لأن اجلمهور 

اعتاد ذلك منه، رغم اأنه يعلم اأنه لن يح�صد اأرباحاً ُتذكر.
 من ثم، الأف�صل فنياً اأن يطلق الفنان اأغنية واحدة كل ب�صعة اأ�صهر 
جناح  كامي  �صحة  على  والدليل  اجلمهور،  فيتابعها  جيد  ب�صكل 

بو�صي ومطربني غرها من خال الأغاين املنفردة فقط.

جيد؟ غنائي  مهرجان  لدينا  يوجد  ل  • ملاذا 
ريادة  تهتم بذلك.  ولكنها ل  الثقافة يف م�صر  وزارة  يد  الأم��ر يف   -
م�صر يف املهرجانات التي كنا وما زلنا نتحدث عنها انتهت من �صنوات، 
عليه.  كنا  ما  اإىل  نعود  كي  بجهد  والعمل  بذلك  الع���رتاف  وعلينا 
)موازين،  مثل  ومهمة  كبرة  مهرجانات  الآن  العربية  املنطقة  يف 

وبعلبك، وجر�س، وقرطاج، ودبي(.
خريطة  على  وو�صعتها  الكثر  دولها  اإىل  املهرجانات  هذه  اأ�صافت   
الطرب يف املنطقة، وتفاعلت مو�صيقاها مع مو�صيقى ال�صيوف، فيما 
التي  ال��ري��ادة  عن  احلديث  �صوى  جديداً  نقدم  ول  فنياً  نحن  نغيب 
انتهت. لذا ل بد من اأن تهتم وزارة الثقافة باإطاق مهرجان غنائي 

قوي يف م�صر.

الغنائية؟ لل�صاحة  امل�صابقات  برامج  قدمت  • ماذا 
- ل �صيء. الهدف من هذه الربامج جتاري بحت، اأما فنياً فقد ف�صلت 

يف تقدمي اأية اإ�صافة اإىل الغناء يف املنطقة العربية.
امل�صاركني يف  النجوم  الكبرة وعدد  والدعاية  ال�صخم  الإنتاج  بهذا   
جلان التحكيم، كان من املفرت�س اأن يخرج من هذه الربامج )�صوبر 
�صتار( ولي�س جمرد �صاب م�صهور، اكت�صب هذه ال�صهرة نتيجة لظهوره 

ب�صكل متوا�صل ملدة اأ�صهر، ويختفي بعدها.

الربامج؟ هذه  حتكيم  جلان  يف  ت�صارك  • هل 
الفنان الوحيد الذي  اأنا الأج��در بامل�صاركة يف هذه الربامج، لأين   -
الوطن  التي خ�صتها، من تلحني ملطربي  كافة  الفن  األ��وان  جنح يف 

العربي كلهم من دون ا�صتثناء، وغناء، ومتثيل، وتقدمي برامج.

امل�صري...  غ��ر  ول��ك��ن  ال��ع��رب��ي  للمطرب  ملحوظ  ت��ف��وق  ثمة   •
ملاذا؟

فنية  اإدارة  وج���ود  دون  م��ن  ف���ردي،  ب�صكل  امل�صري  امل��ط��رب  يعمل   -
ت�صاحبه  كبرة  ودع��اي��ة  يدعمه  �صخم  اإن��ت��اج  اأو  ت��رع��اه  متخ�ص�صة 

وتعمل على )تلميعه(، 
كما يحدث مع كثر من املطربني العرب، ذلك با�صتثناء عمرو دياب 
يكفي  ما  والإ���ص��رار  الفني  ال��ذك��اء  من  لديهما  فهما  منر  وحممد 
و�صنعا لهما تاريخاً كبراً على مدار 30 �صنة، يليهما كل من تامر 

ح�صني وحممد حماقي.

التمثيل.. عن  زمن  منذ  • متوقف 
الأ�صبوعي  بالربنامج  ان�صغايل  ب�صبب  الآن  التمثيل  عن  متوقف   -
األبومي  اأغ��اين  عن  ف�صًا  كثرين،  مطربني  لأغ��اين  وبالتح�صر 

املقبل.
 ذلك كله، جعل من ال�صعب علّي امل�صاركة يف اأي م�صل�صل اأو فيلم الآن. 
رمبا اأبداأ بالتح�صر لعمل يف هذا املجال بعد النتهاء من ارتباطاتي 

الفنية.

الفنان ع�سام كاريكا حاله فنية متجددة ومتطورة دائمًا. 
جتربة  خا�س  كذلك  فيه،  وجنح  التمثيل  جمال  دخل 
اأي�سًا تاريخ  تقدمي الربامج يف التلفزيون واالإذاعة. له 
الوطن  مطربي  مع  تعاون  حيث  التلحني  عامل  يف  كبر 
العربي. عن اأحدث اأعماله املو�سيقية واالإذاعية وق�سايا 

فنية عدة كان معه هذا احلوار..
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ف على اأ�سباب ال�سعور  تعرَّ
بالتعب بعد اال�ستيقاظ من النوم

قال اخت�صا�صي طب النوم ال�صلوكي مايكل قراندر: ‘‘اإن ال�صبب الرئي�صي 
ل�صاعات  احتياجه  هو  النوم،  من  ال�صتيقاظ  بعد  بالتعب  الإن�صان  ل�صعور 
ك��اٍف هو  ب�صكل  النوم  ‘‘اإن  القول  وبهذا ميكن  الطبيعية‘‘،  اأك��رث من  نوم 
م�صطلح ي�صعب حتديده ب�صكل دقيق، فقد جتد البع�س بحاجة ل�9 �صاعات 

للنوم وقد جتد من يكفيه 6 اأو 7 �صاعات‘‘.
واأ�صار اإىل اأن الأ�صباب املر�صية، تتمثل يف الآتي:

- فقر الدم
- اأمرا�س الغدة الدرقية

- مر�س ال�صكري
- الكتئاب

- التهاب املفا�صل الروماتويدي
- الإرهاق الدائم

- توقف التنف�س اأثناء النوم 

نق�ض ال�سكر يف الدم قد 
ي�سر قلب مر�سى ال�سكري

يكون  قد  ال��دم  ال�صكر يف  نق�س  اأن  على  الأدل���ة  درا�صتان جديدتان  ع��ززت 
امل�صابني  للبالغني  درا�صة  ويف  ال�صكري.  مر�صى  قلب  على  �صيء  تاأثر  له 
ب�صبب  القلب  �صربات  بطء  اأن  الباحثون  وجد  الأول  النوع  من  بال�صكري 
نق�س �صكر الدم يزداد تكراره خال الليل اأكرث من النهار. وقال الدكتور 
هيلث  ل��روي��رتز  املتحدة  اململكة  يف  �صيفلد  جامعة  من  هيلر  اآر.  �صاميون 
اإنه "لوحظ زيادة خطر بطء �صربات القلب يف عدد  بالربيد الإلكرتوين 
رمب��ا جيني  ا�صتعداد  يكون هناك  اأن  احتمال  يزيد  الأف���راد مما  قليل من 
وميكن منعه عن طريق ا�صتخدام اأدوية اأو زرع جهاز �صدمات كهربائية... 
وعلى الرغم من ذلك توجد حاجة ملزيد من البحث لإثبات ذلك." وفح�س 
م�صابني  �صخ�صا   37 يف  ال��دم  �صكر  نق�س  تاأثر  وزم���اوؤه  هيلر  الدكتور 
تكرار عدم  50 عاما ملعرفة  اأعمارهم عن  ال�صكري تقل  الأول من  بالنوع 
عانى  واإج��م��ال  القلب.  �صربات  يف  التغر  ومعدل  القلب  �صربات  انتظام 
واحدة  مرة  الإ�صابة  من  الأقل  على  باملئة(   86.5( امل�صاركني  من   32
املئة عانوا من حالة  62.2 يف  ال��دم مبا يف ذل��ك  على الأق��ل بنق�س �صكر 
باملئة عانوا من حالة  الليلي و75.7  ال��دم  اإ�صابة واح��دة من نق�س �صكر 
اإ�صابة واحدة من نق�س �صكر الدم النهاري. ويف تقرير ن�صر بالتزامن يف 
دورية )رعاية مر�صى ال�صكري( و�صف الدكتور تيموثي اإل. ميدلتون من 
األفرد امللكي يف �صيدين با�صرتاليا وزماوؤه نتائج نق�س  م�صت�صفى الأمر 
�صكر الدم املرتبط باأدوية خف�س ال�صكر على القلب يف 30 �صخ�صا يعانون 
15 حالة  من ال�صكري من النوع الثاين. وعانى ت�صعة من امل�صاركني من 
خمتلفة من نق�س �صكر الدم خال فرتة الدرا�صة. وقال الدكتور ميدلتون 
لرويرتز هيلث يف ر�صالة بالربيد الإلكرتوين "فوجئت متاما من اأن ن�صبة 
كبرة ممن اأجريت عليهم الدرا�صة عانوا من نق�س �صكر الدم خال فرتة 

مراقبة ق�صرة ن�صبيا )48 �صاعة فقط(."

؟ العامل  بحور  اأعر�س  هو  • ما 
- البحر الكاريبي.

؟ مب�سر  مطبعة  اأن�ساأ  من  اأول  • من 
- نابليون بونابرت.

؟ الواحدة  الدقيقة  يف  القلب  ي�سخها  التيي  الدم  كمية  تبلغ  • كم 
- 5.7 لرتات.

؟ الهند�سة  لعلم  االأوىل  اللبنة  و�سع  من  اأول  • من 
- اأقليد�س.

؟ يف  الدويل  العمل  مركز  مقر  • يوجد 
- جنيف.

؟ اأ�سا�س  على  فئات  لثالث  اليورانيوم  تق�سيم  • يتم 
- نوع الذرات.

- هل تعلم اأن الكمون �صار للمراأة املر�صع.
- هل تعلم اأن الزعرت يعالج اآثار لدغة احل�صرات؟

- هل تعلم اأن زيت الزيتون يرفع ن�صبة الكول�صرتول املفيد يف الدم ويخف�س ن�صبة ال�صار.
- هل تعلم اأن ا�صتهاك زيت الزيتون بكرثة ي�صبب الإ�صابة بال�صرطان.

- هل تعلم اأن مر�س البول ال�صكري مر�س وراثي.
- هل تعلم اأن الليمون املغلي يفيد يف عاج النحافة.

- هل تعلم اأن الربقوق والتفاح ي�صتخدمان يف عاج الروماتيزم.
- هل تعلم اأن الإجهاد الع�صبي والتوتر النف�صي اأحد م�صببات الإ�صهال.

- هل تعلم اأن ت�صلب ال�صرايني يوؤدي اإىل ارتفاع �صغط الدم وحدوث اجللطات الدموية.
- هل تعلم اأن نق�س الفو�صفور يف اجل�صم ي�صبب اإجهاداً ذهنياً ويقلل القدرة على الرتكيز.

- هل تعلم اأن زيادة ن�صبة البوليك يف الدم قد تكون بداية الإ�صابة بالروماتيزم.
- هل تعلم اأن التهاب املفا�صل املزمن ي�صيب الركبتني فقط.

- هل تعلم اأن زيادة ن�صبة الكحول يف اجل�صم توؤدى اإىل �صعف نب�صات القلب.
 -هل تعلم اأن احتبا�س البول يف اجل�صم يوؤدي اإىل ارتفاع ن�صبة البولينا وحدوث حالة ت�صمم ت�صمى الت�صمم 

البوليني.
- هل تعلم اأن الإفراط يف تناول الربتقال قد يوؤدي اإىل الإ�صابة بقرحة املعدة.

- هل تعلم اأن ارتفاع �صغط الدم يوؤدي اأحيانا اإىل حدوث نزيف بالأنف.

عاقبة الت�سرع
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فوائد اخليار 
اأك���رث من  امل���اء  ن�صبة  ت�صكل   -  
95 باملئة من مكونات اخليار، 
اجل�صم  ي������زود  ف����اإن����ه  وب����ذل����ك 

بكمية كبرة من ال�صوائل.
- بف�صل الألياف الغذائية التي 
ي�صاهم  فاإنه  اخليار،  يحتويها 

اأي�صاً يف اإنقا�س الوزن.
- يحتوي اخليار على معدلت 
الغذائية  العنا�صر  م��ن  عالية 
تخفى  ول  ����ص���ي،  ك��ف��ي��ت��ام��ني 

اأهمية هذا الفيتامني على �صحتنا.
- يحتوي اخليار اأي�صاً على معدلت عالية مرتفعة من فيتامني بي.

- اخليار غني اأي�صاً باملواد الغذائية التي ُتعترب من املكونات الغذائية املهمة 
جل�صم الإن�صان، ومنها الكال�صيوم ال�صروري ل�صغط الدم ال�صرياين مثًا، 

والزنك واملغني�صيوم والكاليوم والف�صفور.
- ميكن للمكونات الغذائية يف اخليار اأن تخف�س م�صتوى ال�صكر، وبالتايل 

فاإنها تعمل على امل�صاهمة يف خف�س خماطر الإ�صابة بال�صكري.
ايريب�صني،  مثل  اإنزميات  على  يحتوي  اإذ  اله�صم،  عملية  اخليار  يدعم   -

الذي ي�صاعد على ه�صم املواد الربوتينية.
اإ�صافة اإىل ذلك فاإن فوائد اخليار تعدت ال�صحة اإىل و�صفات املحافظة على 
اجلمال اأي�صاً، حيث تو�صع حلقات اخليار ككمدات مرطبة للعيون املرهقة 
والطحني  الع�صل  قليل من  قناع بخلط ع�صره مع  �صكل  وُي�صتخدم على 
البقع  واإزال���ة  ون�صارتها  نقائها  على  وللمحافظة  الوجه  لب�صرة  كملطف 

ال�صوداء حول العينني نتيجة الإجهاد اوالإرهاق اأو التقدم يف ال�صن.

اأََفاَدْت درا�صة كندية حديثة باأن الفواكه واخل�صروات التي حتتوي 
وعلى  و)الكاروتينات(،  )�صي(،  فيتامني  من  مرتفعة  ن�صب  على 
راأ�صها اجلزر، والربتقال، والطماطم تقى من الإ�صابة ب�صرطان 

الرئة.
يف  العلمية  للبحوث  الوطني  باملعهد  باحثون  اأج��راه��ا  ال��درا���ص��ة 
كندا، اأجرى البحث لكت�صاف الأطعمة التي تكافح �صرطان الرئة 

لدى املدخنني وغر املدخنني.
ووج���د ال��ب��اح��ث��ون: اأن ال��ف��واك��ه واخل�����ص��روات ال��ت��ي حت��ت��وي على 
فيتامني )�صي( حتد من خطر الإ�صابة ب�صرطان الرئة، حتى لدى 

الأ�صخا�س الذين يدخنون ب�صراهة.
فيتامني  م��ن  مرتفعة  ن�صب  على  احلم�صية  ال��ف��واك��ه  وحت��ت��وي 
)���ص��ي(، وي��اأت��ي ع��ل��ى راأ���ص��ه��ا ال��ربت��ق��ال، وال��ي��و���ص��ف��ي، والفراولة، 
واجل���ري���ب ف����روت، وال��ل��ي��م��ون، وال��ك��ي��وي، اأم���ا اخل�����ص��روات فهي 

والقنبيط،  والربوكويل،  والبقدون�س،  والزعرت،  باأنواعه،  الفلفل 
واللوبياء، اخل�صراء، بالإ�صافة للخ�صروات ذات الأوراق الداكنة.

��اً اأن ال��ف��واك��ه واخل�����ص��روات ال��ت��ي حتتوي  واأث��ب��ت��ت ال��درا���ص��ة اأَْي�����صَ
)الكاروتينات(  وُت�صمى  زاهية،  األواناً  تعطيها  التي  املركبات  على 
اإ�صابة  م��ن  احل��د  يف  َرِئي�ِصّياً  دوراً  تلعب   )Carotenoids(

املدخنني الذكور ب�صرطان الرئة.
لاإ�صابة  رئي�صي  خطر  عامل  هو  التدخني  اإن  الباحثون:  وق��ال 
اأن  الغذائي ميكن  النظام  اأن  اأثبتت  درا�صتنا  واأن  الرئة،  ب�صرطان 

مينع حدوث الإ�صابة بهذا ال�صرطان.
بفيتامني  الغنية  واخل�صروات  الفواكه  بتناول  الباحثون  ون�صح 
)�صي(، و)الكاروتينات(؛ لحتوائها على م�صادات اأك�صدة حتد من 
خطر الإ�صابة ب�صرطان الرئة لدى غر املدخنني واملدخنني، مبا 

يف ذلك الذين يدخنون ب�صراهة.

اجلزر والربتقال والطماطم تقي من �سرطان الرئة

�سلمى حايك خالل و�سولها على ال�سجادة احلمراء للم�ساركة يف مهرجان كان ال�سينمائي.    )رويرتز( 

يحكى ان اعرابياً كانت زوجته قد ولدت له ولداً وكان باكورة ما اجنب ففرح به فرح الدنيا كلها وترك كل �صئ وكان يجل�س 
بجواره يتملى يف وجهه ليًا نهاراً حتى كاد ان يجن فكانت زوجته تقول له يا زوجى العزيز رويدك على نف�صك، لقد راأيت 
ولدك وفرحت به فاأنزل اإىل دكانك ع�صانا جند ماأكلنا.. فقال الرجل اخاف ان اتركه يحدث له �صيئاً فقالت انه يف رعايتي 

فا تخف، �صاأقوم انا لأذهب اإىل احلمام واغت�صل وانت جتل�س به وعندما اعود تتجهز وتذهب اإىل دكانك.
ذهبت املراأه وتركت الرجل وطفله وحده فجل�س يناجيه ويغني له حتى دق الباب واذ ب�صبيه يطلب منه احل�صور ملقابلة 
احد التجار الكبار.. فخاف الرجل ان ت�صيع منه هذه الفر�صة ومل يعرف ماذا يفعل واذ به يرى كلبه الأمني يف زاوية 
البيت فنظر اليه وناداه وا�صار له على الطفل ان يجل�س معه ليحر�صه حتى تعود امه وكان كلبه يفهم عليه فقد رباه منذ 
�صغره فاأ�صبح له كلباً حار�صاً و�صديقاً حميماً ورفيقاً دائماً. خرج الرجل وهو مطمئن وبعد ان ذهب بفرتة لي�صت طويلة 
خرجت من �صطح البيت حيه كبرة فكادت ان تقرتب من الطفل ولكن الكلب الويف انتبه لها فقفز عليها وعاركها عراك 
الأبطال حتى ا�صتطاع ان ينال منها ويفرت�صها ويرتكها قطع وا�صاء.. وعاد ليجل�س بجوار الطفل وقد تلطخ فمه بدماء 
احليه. بعد قليل عاد الرجل من مقابلته فاأح�س به الكلب فخرج من الغرفة م�صرعاً لي�صتقبل �صاحب الدار ولي�صر له 
على فعلته البطولية.. وعندما نظر له الرجل وراأى الدماء تلطخ فمه ووجهه، انخلع قلبه من اخلوف وارتعب وكادت 
الدماء ان تقفز من راأ�صه و�صرخ �صرخة واحدة ولدي.. ولدي ايها القاتل، يا لك من غدار، اكلت من انتظرته �صنوات ايها 
اخلائن لي�س لك عندي غر القتل وب�صرعه الغ�صب الأعمى رفع الرجل ع�صاه الغليظة وانهال بها على راأ�س الكلب خبطة 
واحدة قوية فخر الكلب �صريعاً على الأر�س ولكن الرجل ظل ي�صرب فيه وهو ميت والغ�صب يتطاير من عيناه، حينها 
جاءت زوجته فراأت ذلك املنظر فاأنخلع قلبها لفعلته وقالت تعال اجل�س واحكي يل ما حدث وجرته اإىل الغرفة لتجل�صه 
وتطمئن على ولدها فاأذ به يرى الولد على الفرا�س واحليه ا�صاء على الأر�س فاأنهار بجوار احلائط وجل�س على الأر�س 
القرف�صاء ووجهه بني يديه واخذ يبكي بكاًء مراً على ما حدث وهو يلعن ال�صيطان الذي اعماه وغ�صبه الأهوج ثم حدث 
زوجته مبا حدث فقالت ع�صت عمري كله معك اقول انك تت�صرف ب�صرعه بدون ان ترى ما تفعل وهاك عاقبة ال�صرعه 
وعاقبة الغ�صب فمن ملكه غ�صبه اهلكه.. اتعظ الرجل مما حدث ومنذ ذلك اليوم وهو ميلك زمام نف�صه قبل كل �صئ وقد 
قام من فوره وحفر يف �صاحة البيت ودفن كلبه املخل�س لرى قربه امام عيناه كل يوم فيتذكر ان من ملكه غ�صبه اهلكه.


