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هذه الو�سعية باجل�سم تخل�سك من اأفكارك ال�سلبية

التي تقتحم  الأفكار  ب�سبب  لياًل  الأ�سخا�ص م�ستيقظني  يظل بع�ص 
اأذهانهم، �سواء كانت عن مهمة تبدو م�ستحيلة يف العمل اأو طفل مزعج 
ت�ستمر  واإمن��ا  بناء جتاه حل  ب�سكل  اأ�سري. ل يعمل عقلهم  اأو �سجار 
الأفكار يف الدوران فح�سب. لدى اأ�ستاذة لغة يف اأملانيا عالج وبالأخ�ص 

�سكل من اأ�سكال لغة اجل�سد يعرف با�سم "و�سعيات القوة".
اإذا مل تتمكن من اإخراج فكرة من راأ�سك، انه�ص من ال�سرير، بح�سب 
جامعة  يف  الإجنليزية  تعليم  فن  كر�سي  اأ�ستاذ  زامبانيز،  مي�سائيال 
الأمام  اإىل  ���س��درك  -اب���رز  ن�سيطة  و�سعية  اتخذ  ث��م  احل���رة.  برلني 

وارفع ذراعيك- مثاًل واثبت على هذه الو�سعية لدقيقتني.
وه��ن��اك من���وذج جيد وه��و لع��ب ك��رة ال��ق��دم ال��رت��غ��ايل كري�ستيانو 
و�سدره  �ساقيه  بني  ما  مبعداً  للحظة  الوقوف  يحب  ال��ذي  رونالدو 

ممتلئ بالهواء قبل ت�سديد �سربة حرة اأو �سربة جزاء.
وت�سري زامبانيز التي حتاول تطبيق نتائج الأبحاث العلمية الع�سبية 
لتعليم وتعلم اللغات الأجنبية: "اأظهرت الدرا�سات اأن هذا يوؤثر على 
اأنك  ت�سعر  �ستجعلك  القوة"  "و�سعية  اإن  وتقول  املزاجية".  احلالة 
امل�ساكل، م�سيفة  التعامل مع  وق��ادر على  اأكرث  املوقف  م�سيطر على 
اأق��ل. وبعد  اأي�سا يف جعل اجل�سم يطلق هرمونات توتر  اأنها تت�سبب 
لدقيقة.  وال�سرتخاء  ب��ذراع��ني  كر�سي  على  جتل�ص  اأن  يف�سل  ذل��ك 
واأ�سافت زامبانيز: "مبجرد بدء ال�سعور بالتعب جمددا، ينبغي عليك 

العودة اإىل ال�سرير وحماولة النوم".

الإنارة ال�سحيحة يف العمل حت�سن الإنتاجية 
غالباً ما يتم ال�ستخفاف باأهمية الإ�ساءة. مع اأنها ميكن اأن حت�سن 
كاًل من احلالة املزاجية والنتاجية، اإل اأن ذلك يتوقف على اأن تكون 

باملقدار ال�سحيح.
لذلك تعد الإ�ساءة مهمة خ�سو�ساً يف مكان العمل وتتطلب انتباهاً 
املهنية  التعاونية  ال��راب��ط��ة  بح�سب  املكتبيني،  املوظفني  م��ن  واع��ي��اً 
الأملانية "اإنرجي تك�ستيل". ت�ساعد الإ�ساءة القابلة للتعديل املوظفني 

على اإنارة مكاتبهم وفق ما يف�سلونه.
اأ�سفل م�ستوى  امل�سباح من  نور  ياأتي  اأن  املثالية، يجب  الظروف  ويف 
العني، بينما يجب اأن ينت�سر ال�سوء ب�سكل مت�ساو عر م�ساحة 60 يف 

خفيف عند احلواف. انتقال  مع  تقريباً  �سنتيمرتاً   60
وي��خ��ت��ل��ف م���دى ال�����س��ط��وع ال����ذي حت��ت��اج��ه ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل م��ن وظيفة 
لأخرى. وتقا�ص الإنارة اأو مدى �سطوع ج�سم ما، بوحدة اللك�ص وت�سع 
�سمعة مفردة وحدة لوك�ص واحدة. ويكفي يف املكتب، 500 لك�ص، فيما 
يحتاج العمل يف جتميع املكونات والأجزاء ال�سغرية اإىل قدر اأكر من 

الإ�ساءة. وتو�سي الرابطة باإ�ساءة ترتاوح بني األف و1500 لك�ص.

قريبا.. ال�ساورما ممنوعة يف اأوروبا!
خطر كبري يهّدد وجود حمالت ال�ساورما يف اأوروبا، اإذا تبّنى الرملان 
مادة  اإ�سافة  منع  اإىل  ت�سعى  التي  البيئة  الأوروب���ي خمططات جلنة 

الفو�سفات يف اأ�سياخ ال�ساورما املجّمدة.
وتعد ال�ساورما من الأطعمة املف�سلة للكثريين، نظراً اإىل اأّن �سعرها 
املفروم وبع�ص  اللحم  اأّن احتواءها على  منا�سب ومذاقها لذيذ، كما 
الوجبات  مل��ح��ب��ي  ب��ا���س��ت��م��رار  ق��ب��ل��ة  بيعها  ي��ج��ع��ل حم���الت  اخل�����س��ار، 

ال�سريعة يف جمموعة من الدول الأوروبية.
اللحوم  خ�سو�ساً  ال�ساورما،  اإع���داد  يف  املكونات  من  العديد  وتدخل 
واملحافظة  جفافها  ملنع  الفو�سفات  م���ادة  اإىل  حت��ت��اج  ال��ت��ي  امل�سّنعة 
اأيلول  اأط��ول، وهو ما دفع باملفو�سية الأوروب��ي��ة يف  على مذاقها ملدة 
اإدراج اقرتاحات لل�سماح بزيادة مادة الفو�سفات يف اأ�سياخ  اإىل   2017
قبل  التريد  اأج��ه��زة  يف  بها  الحتفاظ  يتم  التي  املجّمدة  ال�ساورما 
طهيها ومن مت عر�سها للبيع، اإل اأّن الرملان الأوروبي قد مينع عما 
قريب الزيادة املخططة ل�ستعمال هذه املادة يف حلم ال�ساورما ب�سبب 
اأن تنعقد جل�سة برملان  املنتظر  ال�سحة. ومن  خماطر حمتملة على 
على  للت�سويت   2017 الأول  كانون  من  الثاين  الأ�سبوع  يف  خا�سة 
التابعة  البيئة  جلنة  ع��رت  بعدما  الأوروب��ي��ة،  املفو�سية  اق��رتاح��ات 
ب��اإي��ع��از م��ن كتلتي ح��زب اخل�سر  ل��ل��رمل��ان الأوروب�����ي يف وق��ت �سابق 
املوافقة  معار�ستها  عن  الأملانيني  الدميقراطي  ال�سرتاكي  واحلزب 

على ا�ستخدام مادة الفو�سفات يف ال�ساورما.
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الطيور اأذكى مما كان ُيعتقد
اأن متّيز املفاهيم املجّردة  اأن طيور احلمام ميكنها  اأظهرت جتارب علمية 
اأن هذه  ي��دّل على  الكبرية، يف ما  وال��ق��رود  الإن�سان  وامل��ك��ان، مثل  للزمان 

الطيور اأذكى مما كان ُيعتقد.
اأيوا  ج��ام��ع��ة  يف  التجريبي  النف�ص  ع��ل��م  اأ���س��ت��اذ  وا���س��رم��ان  اإدوارد  وق���ال 
الأمريكية وامل�سرف على هذه الدرا�سة اإن القدرات املعرفية لهذه الطيور 
هي اأقرب لالإن�سان من القردة الكرى، وفقاً ملا جاء يف الدرا�سة املن�سورة يف 

جملة "كارنت بيولوجي" الثنني املا�سي.
ثابتاً  اأفقياً  على طيور احلمام خطا  الباحثون  التجارب، عر�ص  ويف هذه 
كان يظهر على �سا�سة ملدة ثانيتني اأو ثماين ثوان. وكان طول اخلط اأحياناً 

�ستة �سنتيمرتات واأحياناً 24.
اأربعة رموز ب�سرية ما ي�سري اإىل  اأن يختار من بني  وكان باإمكان احلمام 
وك��ان اجلواب  اأو ق�سرية،  مل��دة طويلة  اأو ق�سري، وظهر  اخل��ط طويل  اأن 

ال�سحيح يكافئ ببع�ص الطعام.
ثم عمد الباحثون اإىل تعقيد امل�ساألة، فاأظهروا اخلط على ال�سا�سة معّدلني 

طوله ومدة ظهوره.
لوقت طويل  التي تظهر  اخل��ط��وط  اأن  على معرفة  ق���ادراً  احل��م��ام  وك��ان 
هذه  اإن  وا�سرمان  وق��ال  للباحثني.  وفقاً  الطويلة،  اخلطوط  نف�سها  هي 
اخلال�سات ت�سري اإىل اأن طيور احلمام ت�ستخدم املنطقة نف�سها من الدماغ 
ب�سكل  يتعامل  اأن دماغها ل  للظّن  والزمان، ما يدفع  املكان  للتعامل مع 

منف�سل مع كّل من املفاهيم املجّردة.
اأنواعاً  اإن  ي��ق��ول  العلمية  الأو���س��اط  يف  راأي���اً  ال��ت��ج��ارب  ه��ذه  نتائج  وت��ع��ّزز 
اأن تتخذ قرارات بناء على  حيوانية عدة منها الطيور والزواحف ميكنها 
مفاهيم جمّردة. واأظهرت درا�سة �سابقة اأن الغربان تتمتع بقدر عال من 
اإن  الطعام  لتح�سل على  اأدوات  ت�سنع  واأن��ه��ا  ال��ق��رود،  ذك��اء  يفوق  ال��ذك��اء 

احتاجت لذلك. 

وفاة املغني جوين 
هاليداي

ب��ع��د ���س��راع م��ري��ر م��ع ال�����س��رط��ان رحل 
امل��غ��ن��ي ال��ف��رن�����س��ي ال�����س��ه��ري، امل��ل��ق��ب ب� 
اإىل ملك الروك  ن�سبة  "األفي�ص" فرن�سا 
الأمريكي والعاملي األفي�ص بر�سلي، جوين 

هوليداي. 
واأعلن مكتب الرئي�ص الفرن�سي اإميانويل 
ماكرون اأن مغني الروك الفرن�سي تويف 
عن عمر يناهز 74 عاماً بعد معركة مع 
امتدت  حافلة  م�سرية  فبعد  ال�سرطان. 
اأيقونة  ت��رج��ل  ع���ام���اً،   50 م���دى  ع��ل��ى 
ب�سهرة  حظي  ال���ذي  الفرن�سي،  ال���روك 

وا�سعة يف اأوروبا والعامل، ورحل.
ا�سمه احلقيقي جون فيليب �سميت، ولد 

بباري�ص يف 15 يونيو 1943.
والتمثيل،  والتلحني  ال��غ��ن��اء  ب��ني  جمع 
�سنة  "الر�سمية"  الفنية  م�سريته  وب��داأ 

.1960
م��ن��ذ �سغره  ك���ان  ج���وين  ال��ط��ف��ل  اأن  اإل 
ك��ان عمره  ي��وم  ان�سم  للفن، فقد  حمباً 
11 �سنة اإىل فرقة ترفيه عائلية �سغرية 

اأ�س�سها خاله.

حت�سري البيتزا 
يف الف�ساء

م�������س���ور طريف  ت�����س��ج��ي��ل  اأظ����ه����ر 
ت����داول����ت����ه ال����ع����دي����د م�����ن م���واق���ع 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، جمموعة 
فطائر  ي��ع��دون  الف�ساء  رواد  م��ن 
الدولية  البيتزا على منت املحطة 
الف�ساء  رائ�����د  وق�����ال  ل��ل��ف�����س��اء.  
الإي����ط����ايل ب���اول���و ن��ي�����س��ب��ويل اإن���ه 
اعتاد  التي  البيتزا  لفطائر  ا�ستاق 
تناولها يف بالده، الأمر الذي دفعه 
وزمالءه اإىل حت�سري عدة فطائر 
الف�ساء  م��رك��ب��ة  م���نت  ع��ل��ى  وه���م 
الف�ساء  رواد  و����س���ور  ال���دول���ي���ة.  
يح�سرون  وه��م  اأنف�سهم  بت�سوير 
ب��اأح��ج��ام خمتلفة،  ب��ي��ت��زا  ف��ط��ائ��ر 
البيتزا  مكونات  الفيديو  واأظ��ه��ر 
انعدام  ب�����س��ب��ب  ال���ه���واء  يف  ت��ط��ف��و 

اجلاذبية داخل مركبتهم. 

اأ�سغر قيا�س لثقب 
الأوزون خالل 3 عقود

الأر�����س����اد اجلوية  وك���ال���ة  اأع��ل��ن��ت 
اليابانية اأن القيا�سات التي اأجريت 
ه���ذا ال��ع��ام اأظ���ه���رت اأن ال��ث��ق��ب يف 
طبقة الأوزون فوق القارة القطبية 
اجلنوبية �سجل قيا�ساً هو الأ�سغر 

منذ ما يقارب ثالثني عاماً.
وي���������ل���������ق���������ى ب�����������ال�����������ل�����������وم ع�����ل�����ى 
ال���ك���ل���وروف���ل���وروك���رب���ون وغ������ازات 
يف  الت�سبب  يف  ا�سطناعية،  اأخ��رى 
حتمي  التي  الأوزون،  طبقة  تاآكل 
ال��ك��رة الأر���س��ي��ة م��ن الأ���س��ع��ة فوق 
ويظهر  ال���������س����ارة.  ال��ب��ن��ف�����س��ج��ي��ة 
ال����ف����رتة من  ����س���ن���وي���اً يف  ال���ث���ق���ب 

اأغ�سط�ص حتى دي�سمر.
ونقلت هيئة الإذاع��ة اليابانية عن 
وك��ال��ة الأر���س��اد ال��ق��ول اإن حتليل 
لهذا  ال�سطناعية  الأقمار  بيانات 
عندما  الثقب  اأن  اإىل  ي�سري  العام 
بلغ اأكر حجم له هذا العام يف 11 
 18.78 م�ساحته  كانت  �سبتمر، 
م���ل���ي���ون ك��ي��ل��وم��رت م����رب����ع. وهي 

الأ�سغر منذ عام 1988 .

ملجاأ �سري يعود 
لأيام احلرب الباردة

 "Free Solo" ن�سرت جمموعة
�سريط فيديو �سورته لأحد املخابئ 
جنوب  ج��ب��ال  يف  امل��وج��ودة  ال�سرية 
الباردة.  احل���رب  اأي���ام  م��ن  ال�سويد 
 The" وعر�ص هذا الفيديو موقع
فيه  وي��ظ��ه��ر   ،"Telegraph
الذي  املخباأ  اإىل  امل�سور  دخل  كيف 
بقي مغلقا ل� 25 عاما، وا�ستعر�ص 
ممراته املت�سعبة وغرفه التي �سمت 
يحوي  ومطبخا  ل��الإق��ام��ة  اأم��اك��ن 
وث���الج���ة �سغرية  ل��ل��ط��ه��ي،  ف���رن���ا 

وحتى قاعة لالجتماعات.

اأكل اجلنب يوميًا 
يحمي القلب

�سي�سعدك  اجل��ن  ع�ساق  من  كنت  اإذا 
هذا اخلر، فقد وجدت اأبحاث اأن اأكل 
اجل��ن يومياً ميكن  من  غ��رام��اً   40
بالأمرا�ص  الإ���س��اب��ة  خطر  يقلل  اأن 
والأزمات القلبية. وتاأتي هذه النتائج 
فالأجبان حتتوي على  املتوقع،  عك�ص 
الكول�سرتول  تت�سمن  م�سبعة  ده��ون 
الذي ت�سّكل زيادته خطراً على القلب، 
لكن وفقاً لالأبحاث ال�سينية اجلديدة 
اأكل كمية معتدلة من اجلن  ي�ساعد 
على حماية القلب من خطر الأزمات 

بن�سبة 18 باملائة.
ومت���ت���از ال���درا����س���ة ال���ت���ي اأج����ري����ت يف 
ون�سرتها  ب��ال�����س��ني،  ���س��و���س��و  ج��ام��ع��ة 
نيوتري�سن"  اأوف  جورنال  "يوروبيان 
باأنها اعتمدت على مراجعة نتائج 15 

درا�سة �سابقة.
وحت���ت���وي الأج����ب����ان ع��ل��ى ال���روت���ني 
"اأ"  وفيتامني  وال��زن��ك  والكال�سيوم 
التو�سيات  حت���ث  ل��ك��ن  و"ب12". 
ال��غ��ذائ��ي��ة ال�����س��ح��ي��ة ع��ل��ى احل����د من 
الدهون امل�سبعة بحيث ل ت�سّكل اأكرث 
ب��امل��ائ��ة م��ن جم��م��وع ال�سعرات   6 م��ن 
الإن�سان  ي��ت��ن��اول��ه��ا  ال���ت���ي  احل����راري����ة 

خالل اليوم.
ال�سينية  ال���درا����س���ة  ن��ت��ائ��ج  ول��ف��ت��ت 
اجل��دي��دة الن��ت��ب��اه اإىل ���س��رورة عدم 
جت������اوز احل�����د الأق�������س���ى م����ن اجلن 
يومياً وهو 40 غراماً. وكانت درا�سات 
وجدت  قد  ال�سابقني  العامني  ُن�سرت 
اإذا  للقلب  الألبان مفيدة  منتجات  اأن 

مت تناولها باعتدال.

عام  الغذائية  املقايي�ص  منظمة  يف  اأجريت  درا�سة  تذكر 
3 من  هناك ح��وايل  ب��اأن  املتحدة  الوليات  يف   2008
الناجت  ال��غ��ذائ��ي  الت�سمم  اأ���س��خ��ا���ص ع��ان��وا م��ن   9 اأ���س��ل 
عن البكترييا التي تتكاثر يف الطعام وعن ترك الطعام 
درجة  زي����ادة  م��ث��ل  البكترييا  من��و  ع��ل��ى  ت�سجع  بيئة  يف 
احلرارة. وذكرت الدرا�سة باأن هناك درجة حرارة معينة 
ي��ج��ب ح��ف��ظ ال��ط��ع��ام ف��ي��ه��ا، لأن ال��ب��ك��ت��ريي��ا حت��ت��اج اإىل 
�سروط معينة لكي تنمو مثل الدفء والرطوبة ودرجة 
درجة  يف  ب�سرعة  البكترييا  ه��ذه  وتتكاثر  احل��م��و���س��ة. 
– 60 درج��ة مئوية ويف�سل تخزين   10 ت��رتاوح بني 
الطعام يف اأقل من 7 درجات يف الثالجة لأن ذلك يبطئ 

من منو البكترييا.
كما يجب طهي الطعام يف درج��ة ح��رارة ت��رتاوح ما بني 
يف قتل معظم  ت�ساعد  لكي  مئوية  درجة   100 –  70
ال��ب��ك��ت��ريي��ا امل���وج���ودة يف ال��ط��ع��ام، ول��ك��ن مي��ك��ن لبع�ص 
اإذا مت تخزين  بكترييا  اإىل  وتتحول  تبقى  اأن  اجلراثيم 
الطعام يف درجة حرارة اأقل من 60 درجة مئوية. وعادة 
اأي  لقتل  جيداً  املطبوخة  الأطعمة  بت�سخني  ين�سح  ما 

بكترييا ميكن اأن تكون منت اأثناء التخزين.
باتباع  الغذائية  املقايي�ص  تو�سي منظمة  وب�سفة عامة، 
اخلطوات  من  مبجموعة  والقيام  �سحية  طبخ  طريقة 
يف  �سحي  ط��ع��ام  على  احل�����س��ول  يف  ت�ساعد  ال��ت��ي  املهمة 

ف�سل ال�سيف وجعل الطعام اآمنا.
ال�سيف  ف�سل  يف  ال�سارة  البكترييا  انت�سار  منع  ميكن 
وم��ن��ع ال��ف��ريو���س��ات م���ن خ���الل احل���ف���اظ ع��ل��ى معايري 

العمل  اأ�سطح  ال�سخ�سية جيدا، واحلفاظ على  النظافة 
يف املطبخ والأواين نظيفة.

لذلك قم باتباع الإر�سادات التالية قبل جتهيز الطعام:
- غ�سل اليدين بانتظام بال�سابون واملاء الدافئ خ�سو�ساً 
الطفل.  حّفا�سة  تغري  اأو  امل��رح��ا���ص  اإىل  ال��ذه��اب  بعد 
وكذلك قبل جتهيز الطعام. كما يجب غ�سل اليدين بعد 

مل�ص الأطعمة النيئة، وبعد مل�ص احليوانات الأليفة.
- يجب عدم التعامل مع الطعام اإذا كنت مري�سا وتعاين 
من م�ساكل يف املعدة، مثل الإ�سهال، اأو القيء، اأو لديك 

اأي قروح مفتوحة.
عند الطبخ:

- م���ن امل��ه��م ط��ه��ي ال��ط��ع��ام ج���ي���داً وخ�����س��و���س��اً اللحوم 
ومعظم املاأكولت البحرية، لقتل اأي بكترييا �سارة ميكن 

اأن تتواجد يف الأطعمة.
و للتاأكد من اأن اللحوم قد ن�سجت ميكن اختبارها من 
اإدخ��ال ال�سكني يف اللحم حتى ت�سل ب�سهولة اإىل  خالل 
اأعمق جزء عندها يكون الطعام قد اأ�سبح نا�سجا متاماً. 

وين�سح بعدم ت�سخني الطعام اأكرث من مرة واحدة.
التريد:

- حتتاج بع�ص الأطعمة لالحتفاظ بها يف درجة حرارة 
دائماً  وي��ف�����س��ل  ال�����س��ارة.  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  من��و  مل��ن��ع  منا�سبة 

التحقق من تعليمات التخزين املوجودة على املل�سق.
مئوية   5 على  الثالجة  ح���رارة  درج��ة  �سبط  ميكنك   -

لالحتفاظ بالطعام يف ف�سل ال�سيف.
الغرفة،  ح�����رارة  درج����ة  يف  ال��ط��ع��ام  ب����رتك  ق��م��ت  اإذا   -

اإىل م�ستويات  تنمو وتتكاثر وت�سل  اأن  للبكترييا  ميكن 
خطرية.

- حاول تريد بقايا الطعام املطبوخ ب�سرعة يف غ�سون 
ب�سع �ساعات، وو�سعها يف الثالجة اأو الفريزر.

منع انت�سار التلوث
الأطعمة  م��ن  ع���ادة  للبكرتيا  ان��ت��ق��ال  ي��ح��دث  اأن  ميكن 
النيئة اإىل غريها من الأطعمة. وقد يحدث عندما يتم 
اأ�سطح  عن  ناجتة  فريو�سات  بها  واليدين  الطعام  مل�ص 

العمل غري النظيفة.
وملنع انت�سار التلوث ين�سح ب�:

- غ�سل اليدين عند التعامل مع الأطعمة النيئة.
- تخزين الأطعمة ب�سكل منف�سل.

- تخزين اللحوم النيئة يف اأوعية قابلة للغلق يف اجلزء 
بالتنقيط  اللحوم  الثالجة، بحيث ل تقوم  ال�سلفي من 

على الأطعمة الأخرى.
- ا���س��ت��خ��دام ل��وح��ة ت��ق��ط��ي��ع خم��ت��ل��ف��ة ل��ك��ل ���س��ن��ف من 

الأطعمة.
- تنظيف ال�سكاكني والأواين الأخ��رى بعد التعامل مع 

الأطعمة النيئة.
- نظافة الأغذية اخلارجية.

- احلفاظ با�ستمرار على نظافة الطعام.
الطعام  على  للحفاظ  ال�سليمة  الن�سائح  م��ن  حتقق   -

الذي تتناوله.
- تخزين الطعام ب�سكل �سحيح وذلك ملنع منو البكترييا 

ال�سارة التي تف�سد رائحة الطعام.

هكذا حتمي الطعام من بكترييا ال�سيف لكي ل يف�سد ب�سرعة

يف  الكبرية  واملتعة  اجلميل  اجلو  رغم 
ف�صل ال�صيف، اإال اأن الكثريين يعانون يف 
هذا الف�صل من تعر�ض الطعام للبكترييا، 
فكيف  الغذائي.  الت�صمم  ي�صبب  قد  ما 

ميكن جتنب هذه االأخطار؟
ي�صبب  قد  الطعام  يف  البكترييا  وج��ود 
الت�صمم الغذائي، وينتج ذلك غالبا عن 
مما  الطعام،  اإعداد  يف  خاطئة  طريقة 

يف  �صيئة  رائحة  ظهور  اإيل  ي��وؤدي 
الطعام. لذلك يجب اأن نتعرف 

الطعام  حماية  كيفية  على 
من ظهور البكترييا.
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�ش�ؤون حملية

م�صارات علمية وتقنيات جديدة لال�صتدامة

طالبات من جامعة الإمارات يح�سدن املراكز الأوىل يف "منتدى ال�سباب لتحالف اجلامعات الآ�سيوية"

يف جمل�ض بخيت النعيمي

العني للتوزيع تبادر بتوعية املجتمع املحلي بثقافة تر�سيد املياه والكهرباء

رحب بهم حممد بن زايد وثّمن م�صاركتهم  �صمن املوؤمتر الدويل لل�صقارة 

اإطالق م�سروع بحثي حول " الت�سورات القدمية عن ال�سقارة العاملية"

•• العني - الفجر

جنح فريق جامعة الإمارات امل�سارك يف منتدى ال�سباب 
"التنمية  حم��ور  ع��ن  الأ���س��ي��وي��ة  اجل��ام��ع��ات  لتحالف 
امل�ستدامة"، الذي عقد يف العا�سمة التايلندية بانكوك 
احل�سول  اجل���اري، يف  العام  نوفمر من  �سهر  خ��الل 
تعزيز  يف  ال��ط��الب��ي��ة  ل��ل��م�����س��اب��ق��ة  الأول  امل���رك���ز  ع��ل��ى 
عدة  على  ترتكز  والتي  امل�ستدامة"،  التنمية  "مفهوم 
جمالت منها الزدهار، والبيئة املحيطة، والأ�سخا�ص، 

وكيفية حتقيق التنمية امل�ستدامة.
ال�����س��اع��دي م��ن كلية  ف��اط��م��ة  ال��ط��ال��ب��ة  ف��ق��د ح�سلت 
تقنية املعلومات على املركز الأول على م�ستوى القارة 
 China– ال�سني  "منو  م�سروعها  عن  ال�سيوية، 
اإلكرتوين  تطبيق  اإن�ساء  على  يقوم  Grow" الذي 
امل���دن يف  و�سباب  ال��ري��ف  �سباب  ب��ني  ي��رب��ط   ،Apps

املناطق  يف  للمزارعني  يتيح  حيث  ال�سني،  جمهورية 
ال��ري��ف��ي��ة ع���ر����ص م��ن��ت��ج��ات��ه��م ال���زراع���ي���ة م���ن خالل 
املدن  يف  يعي�سون  الذين  الأ�سخا�ص  ليمكن  التطبيق 
�سهلة  بطريقة  ط��ازج��ة  زراع��ي��ة  منتجات  ���س��راء  م��ن 
دوري  "كان  ال�ساعدي  الطالبة  واأو�سحت  ومبتكرة.  
عزز  مما  له  معياري  من��وذج  وعمل  التطبيق  ت�سميم 
م���ن ف��ر���ص ال���ف���وز ب��ه��ذه امل�����س��اب��ق��ة، وق���د اأت��ي��ح��ت يل 
الفر�سة لكت�ساب اخلرات املتنوعة، وكيفية التعامل 
م��ع خم��ت��ل��ف ال��ث��ق��اف��ات يف ال���ق���ارة ال���س��ي��وي��ة وتبادل 
مفهوم  لتعزيز  امل�ساركة  الفرق  بني  الأفكار  و  ال��روؤى 

ال�ستدامة عن طريق حمور الزدهار".  
كلية  الكعبي" م���ن  " ���س��م��ة  ال��ط��ال��ب��ة  ق���دم���ت  ك��م��ا 
"ماجنرووف- مل�سروعها  تو�سيحيا  عر�سا  الهند�سة 
من  ك��ل  يف  قائم  جمتمع  وه��و   ،”Mangroovy
�سرييالنكا واإندوني�سيا وحتيط به اأ�سجار املاجنرووف 

�سبكة  على  م��وق��ع  اإط���الق  ع��ر  ال���س��ت��دام��ة  لتحقيق 
املميزة،  املناطق  لهذه  امل�ستثمرين  جل��ذب  الإن��رتن��ت 
ومبا يحويه املوقع من اأفكار وت�ساميم تعزز من دورة 
احلياة البيئية وحتقق ال�ستدامة على املدى الطويل  
وا�ستخدام  املعمارية  والهند�سة  الت�سميم  حيث  م��ن 
على  للحفاظ  بامل�سروع  املحيطة  الطبيعية  املكونات 
البيئة وتعزيز كفاءة ا�ستدامة الطاقة فيه، واحلفاظ 
ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة امل��ح��ي��ط��ة ب��امل�����س��روع مبا 

ي�سمن ا�ستدامة الثقافات املحلية لهذه املجتمعات. 
وبدورها عر�ست الطالبة "�سلمى حاجي الظنحاين" 
البتكار يف  �سفراء  واإح��دى  املعلومات  تقنية  كلية  من 
ل�سباب  الإم����ارات  جل��ائ��زة  واملتاأهلة  اجلنوبية،  ك��وري��ا 
لإنتاج  البتكارية"  "املزرعة  م�سروع  العربي  اخلليج 
مرة  وا�ستخدامها  امل��زرع��ة،  خملفات  ت��دوي��ر  واإع����ادة 
اأخ���رى يف عملية الإن���ت���اج، وذل���ك ع��ن ط��ري��ق تطبيق 

توا�سل  �سبكة  ل��ب��ن��اء  ا���س��ت��خ��دام��ه  مي��ك��ن  اإل���ك���رتوين 
واأف���راد،  �سركات  م��ن  وامل�ستهلكني  امل���زارع  م��الك  ب��ني 
احل�سول  يف  التقنية  ا�ستخدامات  على  الرتكيز  م��ع 
التطبيق  وي�����س��ه��م  طبيعية،  ع�����س��وي��ة  م��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى 
املعايري  م��وائ��م��ة  ع��ر  ال���س��ت��دام��ة  مفهوم  حتقيق  يف 
الق�ساء  وه��ي   5 منها  �سملت  وح���دات   8 يف  املعتمدة 
وال�سحة  امل�ستدامة،  واملجتمعات  واجل��وع،  الفقر  على 

، وا�ستخدامات الطاقة املتجددة.
باأنها �سغوفة مبفاهيم البتكار  ال�سنحاين  واأو�سحت 
م�سرية  يف  للم�ساهمة  طويل  وق��ت  منذ  وال�ستدامة 
يف  احلديثة  التقنيات  وتطبيقات  ونظم  تقنية  تطور 
العديد  على  التعرف  ا�ستطاعت  كما  الإم���ارات،  دول��ة 
القارة  دول  الفرق من  ملختلف  والتجارب  الأفكار  من 
املهارات واخلرات  العديد من  اأك�سبها  الأ�سيوية مما 

يف هذا املنتدى.   

•• العني - الفجر

حول  ت��وع��وي��ة  حم��ا���س��رة  للتوزيع  ال��ع��ني  �سركة  نظمت 
تر�سيد ا�ستهالك املاء والكهرباء، وذلك خالل م�ساركتها 
اأهايل  بح�سور  النعيمي،  �سويدان  بن  بخيت  جمل�ص  يف 
منطقة هيلي وعدد من مهند�سي ال�سركة، وتهدف هذه 
املحا�سرة اإىل ت�سجيع املجتمع املحلي على تغيري عادات 
ال�ستهالك وتعزيز ثقافة الرت�سيد، واحلث على اللتزام 
ب��ا���س��رتاط��ات حت��ق��ي��ق الأم�����ن وال�����س��الم��ة داخ����ل املنازل 

لتحقيق ال�ستدامة. 
قدم املحا�سرة التوعوية املهند�ص بدر نا�سر الذهلي املدير 
وت�سمنت  للتوزيع  ال��ع��ني  ب�سركة  للعمليات  التنفيذي 
املنازل  يف  الطاقة  ا�ستهالك  تر�سيد  ط��رق  ح��ول  �سرحا 
وتوفري بيئة اآمنة و مثالية ل�ستخدام الأدوات الكهربائية 
الوقاية  وبيان طرق  الكهرباء،  توفر  اقت�سادية  بطريقة 
من خماطر الكهرباء، بالإ�سافة اإىل عر�ص طرق تر�سيد 
ا�ستهالك املاء يف احلياة اليومية كال�ستحمام والغ�سيل و 

التنظيف وا�ستخدامهما ال�ستخدام الأمثل .
عن  الهيلي  منطقة  ل�سكان  جتربًة  الذهلي  وا�ستعر�ص 
الرت�سيد  �سناديق  توزيع  ومت  للطاقة  املر�سدة  الأجهزة 
قد  اأجهزة  على  ال�سندوق  حتتوي  والتي  اجلمهور  على 
التاأثري  ب���دون  ب��امل��ائ��ة   60 فيها  الرت�سيد  ك��ف��اءة  ت�سل 

على قوة ال�سخ و تعرفهم كيفية ا�ستخدامها، كما ميكن 
اإىل  بالإ�سافة  املنزل  �سهولة يف  بكل  للم�ستهلك تركيبها 
توزيع جمموعة من الكتيبات و املن�سورات التوعوية التي 
حتث على تعزيز تر�سيد ال�ستهالك، وتو�سح لهم مفهوم 
وحتثهم  الطاقة  ا�ستخدام  يف  املثلى  وال��ط��رق  الرت�سيد 
على تغيري بع�ص �سلوكياتهم اليومية فيما يتعلق بكيفية 

ال�ستخدام الأمثل للطاقة.
كما تعرف احل�سور على اخلدمة املجانية التي تقدمها 
"ا�ست�سارات" والهادفة اإىل توفري  �سركة العني للتوزيع  
الكهرباء  لتو�سيالت  الالزمة  الأمن واحلماية  �سمانات 
�سالمة  على  حفاظاً  ال��ع��ام��ة،  واملن�ساآت  امل��ن��ازل  يف  وامل���اء 
الأف������راد وت��ف��ع��ي��ل ج��ه��ود ت��ر���س��ي��د ال���س��ت��ه��الك وتوعية 

الع�سوائية  ال��ت��و���س��ي��الت  ب��خ��ط��ورة  امل�����س��رتك��ني  ج��م��ه��ور 
وزيادة الأحمال.

الرت�سيد  ح��م��الت  �سل�سة  �سمن  املحا�سرة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
اأف��راد املجتمع  ال�سركة جتاه  التي تقوم بها  لال�ستهالك 
التوعية بطرق  اإىل  بالإ�سافة  ال�سالمة  و  الأمن  لتعزيز 

تر�سيد ا�ستهالك الكهرباء واملاء.

•• العني - الفجر

�سمن فعاليات مهرجان ال�سداقة الدويل الرابع للبريزة 
والتي ت�ست�سيفة العا�سمة اأبوظبي من الرابع اإىل التا�سع 
من ال�سهر اجلاري، انطلقت اأم�ص الأول فعاليات املوؤمتر 
الإمارات  �سقاري  ن��ادي  ينظمه  ال��ذي  لل�سقارة  ال���دويل 
بالتعاون مع جامعة نيويورك - اأبوظبي، والحتاد العاملي 

لل�سقارة واملحافظة على الطيور اجلارحة.
لعلوم  زاي��د  ال�سيخ  اأق��ي��م يف مركز  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  وك�سف 
بحثي  م�سروع  اإط���الق  ع��ن  ال��ع��ني،  حديقة  يف  ال�سحراء 
كبري يهدف اإىل تق�َسي اآراء نخبة من اخلراء الدوليني 
العاملية"،  ال�����س��ق��ارة  ع��ن  ال��ق��دمي��ة  " ال��ت�����س��ورات  ح���ول 
خمتلف  م��ن  ع��ل��م��اء  لآراء  ا�ستق�ساء  ال��ب��ح��ث  ويت�سمن 
وعلم  ال��ت��اري��خ،  ذل���ك  يف  مب��ا  الأك���ادمي���ي���ة،  التخ�س�سات 
الآثار، وعلم الإن�سان، والدرا�سات الإعالمية، اإ�سافة اإىل 
اأنف�سهم. كما يلقي نظرة طموحة على  خرة ال�سقارين 
ومن  ال�����س��ق��ارة،  جم��ال  يف  امل�ستقبلية  ال��ب��ح��وث  م�ساريع 

املتوقع �سدوره يف كتاب بحلول العام 2019.
جاء ذلك يف حما�سرة الدكتورة اآن ليز تروباتو، "من�سق 
– اأبوظبي، �سمن  اأبحاث ال�سقارة" يف جامعة نيويورك 
ا�ست�ساف نخبة من اخلراء واملتخ�س�سني  املوؤمتر الذي 
ال�������س���ق���ارة وال�������رتاث الإن���������س����اين، م���ن بينهم  ت���اري���خ  يف 

الروفي�سور بودوين فان دن اأبيلي، املوؤرخ واأ�ستاذ اجلامعة 
فيها  ناق�ص  حما�سرة  ق��دم  ال���ذي  ل��وف��ان،  يف  البلجيكية 
كتابات  تتناول  اأوروب��ا  ال�سقارة يف  اأط��روح��ات عربية عن 
عربية مت ترجمتها اإىل الالتينية ولقت الكثري من الرواج 
يف الغرب. وت�سمن املوؤمتر العديد من املحا�سرات حول 

تاريخ ال�سقارة من وجهة نظر فنية، حيث قدم الدكتور 
ا�ستعرا�ص  بعنوان"  حم��ا���س��رة  ه��ادج��ي��ن��ي��ك��ولو  ياني�ص 
ال�سقارة: نظرة من تاريخ الفن"، كما ا�ستعر�ص الدكتور 
اأملانيا  جري�سمان  هاينز  والباحث  اليابان  ناكاجيما  كيا 
"مراآة  ك��ت��اب  ت�سمنها  ال��ي��اب��ان  يف  لل�سقارة  ت���وؤرخ  ���س��وراً 

الياباين  امل�سور  ن�سره  بال�سقور" ال��ذي  لل�سيد  م�سورة 
توكو كاواناب يف اأواخر القرن التا�سع ع�سر امليالدي.

وكان ماجد علي املن�سوري املدير التنفيذي لنادي �سقاري 
الإمارات رئي�ص اللجنة املنظمة للمهرجان، قد األقى كلمة 
ونقل  امل�ساركة،  بالوفود  فيها  رحب  املوؤمتر  يف  افتتاحية 
اإليهم ر�سالة �سكر وتقدير من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
الرواد  ال�سقارين  م�ساركة  ثمن  ال��ذي  امل�سلحة،  للقوات 
امل�سقة  تكبد  امل�ساركني  لكافة  وق��ّدر  الأول،  املهرجان  من 
 ، العاملي  للح�سور من بلدانهم وامل�ساركة يف هذا احلدث 
ال�سيخ  ال�سمو  توجيهات �ساحب  اإىل  املن�سوري  اأ�سار  كما 
حممد بن زايد بتذليل كافة العقبات ل�سيوف املهرجان، 
يف  الفاعلة  م�ساركتهم  مثمناً  متطلباتهم،  كافة  وتوفري 
لل�سقارين  اأك��ر جتمع  يعد  ال��ذي  املهرجان  ه��ذا  اإجن���اح 
الفتتاحية: لقد  كلمته  يف  املن�سوري  واأ�ساف  العامل.  يف 
املهرجان،  م��ن  ال�سابقة  ال���دورات  خ��الل  جهودكم  مثلت 
ال�سقارة  الرتويج لرتاث  مفاهيم  لرت�سيخ  قوياً  حمركاً 
عاملياً، كما �سكلت روؤيتكم بر�سالتها ومبادراتها، رافداً قوياً 
ودافعاً  الثقايف،  امل���وروث  ه��ذا  على  احلفاظ  ثقافة  لن�سر 
التطور القت�سادية  دفع عجلة  �سبيل  والعطاء يف  للبذل 
كواجهة  وتقدميه  لل�سقارة  ال��رتاث��ي  الطابع  اإب���راز  عر 

�سياحية لدولة الإمارات.

فح�س ما قبل الزواج يف خم�س 
مراكز اإ�سافية باأبوظبي والعني

  
•• اأبوظبي - الفجر

اأب��وظ��ب��ي اأع��ل��ن��ت اخل���دم���ات العالجية  ب��ال��ت��ع��اون م���ع دائ�����رة ال�����س��ح��ة يف 
اخلارجية، اإحدى من�ساآت �سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية "�سحة"، عن 
اأبوظبي  اإ�سافية يف  ال��زواج يف خم�ص مراكز  توفري خدمة فح�ص ما قبل 
"�سحة" ال�سرتاتيجية لت�سهيل  اأهداف �سركة  والعني، وذلك متا�سياً مع 

و�سول املراجعني اإىل اخلدمات ال�سحية.
مركز  يف  اخلدمة  باإ�سافة  موؤخراً  اخلارجية  العالجية  اخلدمات  وقامت 
اإ�سافة  مت  بينما  اأبوظبي،  يف  ال�سحي  يا�ص  بني  ومركز  ال�سحي  البطني 
يتوفر  كما  العني.  الهري يف  ومركز  القوع  ومركز  نعمة  اخلدمة يف مركز 
الفح�ص يف مركز املقطع ومركز  مدينة خليفة يف اأبوظبي بالإ�سافة اإىل 
مركز عود التوبة للت�سخي�ص والفح�ص ال�سامل ومركز املويجعي ال�سحي 

يف العني.
وتعليقاً قال الدكتور عمر اجلابري، املدير التنفيذي للخدمات الطبية يف 
اخلدمات العالجية اخلارجية: يعتر الزواج حدث مهم يف حياة الفرد فهو 
بناء  يف  جديدة  مرحلة  الفرد  يدخل  خالله  ومن  الأ�سرة  بناء  على  يعمل 
الطرفني  وقاية  يحتم  مما  وال�سحية،  والأ�سرية  والجتماعية  العالقات 
والذرية من الأمرا�ص الوراثية واملعدية، لبناء اأ�سرة �سعيدة م�ستقرة توؤدي 
وظائفها بنجاح. كما اأن اإ�سابة اأحد اأفراد الأ�سرة باأمرا�ص وراثية اأو معدية 
يوؤدي اإىل تعكري �سفو احلياة والعديد من امل�ساكل النف�سية والجتماعية 
املري�ص  على  وانعكا�سها  الطبية  الخ��ت��الط��ات  ع��ن  ناهيك  والقت�سادية 
البحر  اأنيميا  م��ر���ص  ذل��ك  على  الأم��ث��ل��ة  اأك���ر  وم��ن  واملجتمع.  والأ���س��رة 
الوراثية  الأم��را���ص  من  املر�ص  هذا  يعتر  حيث  )الثال�سيميا(،  املتو�سط 
واقت�سادية  واجتماعية  �سحية  باأعباء  تت�سبب  والتي  الدولة  يف  املنت�سرة 

على الأ�سر واملجتمع.
�سروط  م��ن  ال����زواج  م��ا قبل  "يعد فح�ص  ق��ائ��اًل  ال��دك��ت��ور عمر  واأ���س��اف 
اإمتام اإج��راءات الزواج يف الدولة ومن اأهم ال�سبل يف تقليل ن�سب الإ�سابة 
بالأمرا�ص الوراثية، لذا كان من املهم جداً العمل على توفري هذه اخلدمة 
البطني  باإ�سافة اخلدمة يف مركز  املراجعني، حيث قمنا  على مقربة من 
اخلدمة  اإ�سافة  مت  بينما  اأبوظبي،  يف  ال�سحي  يا�ص  بني  ومركز  ال�سحي 
الفح�ص  العني. كما يتوفر  الهري يف  القوع ومركز  يف مركز نعمة ومركز 
مركز  اإىل  بالإ�سافة  اأبوظبي  يف  خليفة  مدينة  ومركز   املقطع  مركز  يف 
يف  ال�سحي  املويجعي  ومركز  ال�سامل  والفح�ص  للت�سخي�ص  التوبة  ع��ود 
العني. ورغم هذه اخلطوات اإل اأنه ما زال هناك حاجة ملحة لزيادة وعي 
املجتمع من اأجل اأخذ نتائج فحو�سات الزواج ب�سكل جدي والعمل مب�سورة 

املتخ�س�سني لكي جننب جمتمعنا هذه الأعباء".

باقات من الفعاليات واالأن�صطة واال�صتعرا�صات 
مهرجان اأبوظبي للماأكولت ينطلق 

اليوم وي�ستمر حتى 23 دي�سمرب اجلاري
•• اأبوظبي - الفجر

 تنطلق اليوم اخلمي�ص فعاليات مهرجان اأبوظبي للماأكولت، الذي ي�ستمر 
الفر�سة  ي��وم��اً   17 م���دار  وع��ل��ى  ليقدم  دي�سمر،   23 ال�سبت  ي��وم  حتى 
للعائالت والأ�سدقاء والذواقة لالجتماع على مائدة يعدها اأمهر الطهاة 
املتخ�س�سني يف ماأكولت ال�سارع، واأ�سهى الأطباق من حول املنطقة والعامل 
يف جميع اأرجاء اأبوظبي ومنطقتي العني والظفرة.  ويتميز املهرجان هذا 
العام بتقدميه لفعاليات جديدة، من بينها 40 ميول من تنظيم في�ستمر 
بكنيك  وبيغ  ب��ارك  وت��راك��رز  امل��اأك��ولت  �ساطئ  ومهرجان  تراكرز  وكرنفال 
واأط��ب��اق م��ن الأف���الم و���س��وق م��اأك��ولت ال�����س��ارع وت��راك��رز اإك��ز���س��ت وطاولة 
الطعام ال�سرية والطعام والأزياء والكافيار والفن واأطول بيتزا يف الإمارات 
واأنريكو واأ�سدقاوؤه، وحتدي الرجر 2 كغ و من ال�سوق اإىل املطبخ. وقال 
�سلطان املطوع الظاهري، املدير التنفيذي لقطاع ال�سياحة يف دائرة الثقافة 
وال�سياحة – اأبوظبي: نحن متحم�سون للحظة انطالق مهرجان اأبوظبي 
والأ�سدقاء  العائالت  من  �سيوفه  وا�ستقبال  الثالث،  عامه  يف  للماأكولت 
اليوم  الذين �سيجدون كل ما يتوقعونه من مهرجان بهذا احلجم يعتر 
اأحد اأهم الأحداث الثقافية املتخ�س�سة يف جمال �سناعة الطعام يف الدولة. 
على  الثالثة  للمرة  الأو�سط  ال�سرق  �سيال  معر�ص  م�ساركة  وي�سعدنا  كما 
زوارها  اأو  الدولة  قاطني  من  �سواء  اجلمهور  ل�ستقبال  ونتطلع  التوايل. 
لهم  تتيح  نوعها  فريدة من  معنا جتربة  يق�سوا  اأن  ونتمنى  اخل��ارج،  من 
اأب��وظ��ب��ي من  ا�ستك�ساف ال��ع��دي��د م��ن ال��ث��ق��اف��ات، والط����الع على م��ا ل��دى 
وجهات فاخرة وعاملية امل�ستوى لتناول الطعام.  و�سيكون جمهور مهرجان 
اأبوظبي للماأكولت على موعد مع العديد من العرو�ص اخلا�سة التي توفر 

لهم جتارب فريدة من نوعها لتناول الطعام يف اأجواء ا�ستثنائية.



الثالثمئة  امللتزمون  النباتيون  �سّجل 
واخلم�سون، الذين �ساركوا يف الدرا�سة، 
مدى  تقييم  عند  عموماً  اأعلى  عالمة 
ياأكلون  مبن  مقارنًة  للكاآبة،  تعر�سهم 
اللحوم، وفق هذه الدرا�سة التي ُن�سرت 

يف جملة )ال�سطرابات العاطفية(.
النظام  ي���ح���ت���وي  ال���ل���ح���وم،  دون  م����ن 
اأقل  ع��ادًة على مقدار  النباتي  الغذائي 
من الفيتامني B12. يف املقابل، يرتفع 
اجلوزيات  ا�ستهالك  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  م��ع 
اأوميغا6-  اأحما�ص  على  حتتوي  التي 
الأحما�ص  ه����ذه  اأن  ع��ل��م��اً  ال��ده��ن��ي��ة، 
الإ�سابة مب�ساكل  بارتفاع خطر  ُربطت 

ال�سحة العقلية.
 50% ي��ع��اين نحو  ع���الوة على ذل���ك، 

م���ن ال��ن��ب��ات��ي��ني ال���ذي���ن مي��ت��ن��ع��ون عن 
احليوانية  امل���ن���ت���ج���ات  ك���ام���ل  ت����ن����اول 
يتجنبون  الذين  النباتيني  من  و7% 
ن��ق�����س��اً يف  ال��ل��ح��وم فح�سب  ا���س��ت��ه��الك 
الفيتامني B12. يكرث هذا الفيتامني 
مهماً  دوراً  وي��وؤدي  احلمراء  اللحوم  يف 

يف �سبط مزاج الإن�سان.
)ت�سمل  الدرا�سة:  هذه  تقرير  ي�سيف 
ارتفاع  الأخ�������رى  امل��ح��ت��م��ل��ة  ال���ع���وام���ل 
النباتي  الإ�������س������رتوج������ني  م�����ع�����دلت 
)اإ������س�����رتوج�����ني ي����ت����واف����ر ط���ب���ي���ع���ي���اً يف 
ال��ب��ق��ول( يف ال���دم. وي��ع��ود ذل��ك عموماً 
اإىل اتباع اأنظمة غذائية غنية بالنباتات 
وال�سويا. ومن العوامل املرجحة اأي�ساً 
الذي  ال��ب��ح��ر،  ث��م��ار  ا�ستهالك  ت��راج��ع 

بارتفاع  ي��رت��ب��ط  اأن����ه  الع��ت��ق��اد  ي�����س��ود 
خطر الإ�سابة باأعرا�ص الكاآبة(.

ك��ذل��ك مي��ك��ن ل��غ��ي��اب ال��ن��ظ��ام الغذائي 
املتوازن اأن يوؤثر يف تطور الكاآبة.

املمكن  م��ن  اأن  اأي�����س��اً  الأب��ح��اث  ك�سفت 
اإىل نق�ص احلديد،  اإرج��اع ذلك جزئياً 

وفق الدرا�سة.
احتمال  ازداد  ذل����ك،  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
الفرتة  طالت  كلما  بالكاآبة،  الإ���س��اب��ة 
درا�سة  امل�ساركون يف  اتبع خاللها  التي 

النظام الغذائي النباتي.
اأن  احتمال  ت�ستبعد  مل  ال��درا���س��ة  لكن 
النباتيني تبني هذا النظام  يكون قرار 
ال���غ���ذائ���ي اأح�����د اأع����را�����ص ال���ك���اآب���ة منذ 

البداية.

حتى لو كنت تكره التمرن �سباحاً، ل تفقد الأمل. ي�ساعدك 
برنامج التمرن هذا، الذي يدوم اأربعة اأ�سابيع و�سممه موؤ�س�ص 
اآدم  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  يف   Advanced Athletics ن����ادي 

فريدمان، يف اعتياد التمارين ال�سباحية ب�سهولة و�سال�سة.
ي��زي��د ه���ذا ال��رن��ام��ج ال��ت��ق��دم��ي ت��دري��ج��ي��اً ح��ج��م التمارين، 
وحدتها، ومدتها، ووقتها كي ل ُت�سطر اإىل الت�سحية بدقيقة 

من النوم اأو ال�سعور بالتعب والإنهاك يف نهاية الأ�سبوع.

بحلول نهاية الأ�سبوع الرابع، �ستالحظ اأن النهو�ص 
من ال�سرير وبدء التمرن ما عادا ي�سكالن عبئاً، ل 

بل قد تتطلع ب�سوق اإليهما. ل ت�ست�سلم و�ستزداد 
تناولك  قبل  كله  وذل��ك  ور�ساقة، وطاقة،  ق��وة، 

القهوة ال�سباحية.

ملحة عن الربنامج
كل ما حتتاج اإليه: �سريط مقاومة خفيف، 

و�سجادة يوغا، وكر�سي.
خالل  رّكز  الأ�سبوع:  يف  اأي��ام   3 •

اليوم الأول، والثالث، واخلام�ص 
ع�����ل�����ى مت�������اري�������ن اجل�������ذع 

وال���������ق���������ل���������ب. 

والرك�ص،  امل�سي  اأهمية  على  ي�سّدد  الرنامج  هذا  اأن  �سحيح 
تكره  كنت  اإن  لذلك  م��ا.  ن�ساط  ممار�سة  يبقى  الأه���م  اأن  اإل 

الرك�ص، فاخرت ال�سباحة اأو ركوب الدراجة الهوائية.
والرابع  ال��ث��اين  ال��ي��وم��ني  �ص  خ�سّ الأ���س��ب��وع:  يف  ي��وم��ان   •
لتمارين املقاومة، مكرراً كل مترين مرات عدة على التوايل. 
راحة  ف��رتات  بينها  تف�سل  اأن  على  واح��ر���ص 
15 ثانية. عد بعد ذلك  10 اإىل  ت��دوم 
اإىل البداية. من ال�سروري اأن ترتاح 
مدة 48 �ساعة بني جل�سات متارين 
باأن  املقاومة كي ت�سمح للع�سالت 

ت�سلح نف�سها وتتعافى.

االأ�صبوع االأول
اخلد اإىل النوم وا�ستيقظ قبل 20 

دقيقة من املعتاد.

وال��ث��ال��ث،  االأول،  االأي�������ام: 
واخلام�ض:

ال�ساقني،  ع�سالت  مب��ّط  اب��داأ 
ال�سارع  يف  ب�سرعة  ���س��ّر  ث��م 
15 دقيقة، ومّط  مدة 
ع�سالت  جم����دداً 

ال�ساقني.

ن  ما ليو ا
ال����ث����اين 

والرابع:
م�������������������������������ّط 
ع�������������س������الت 
ال���������ورك���������ني، 
بتمارين  وقم 
ب����������������الن����������������ك 
 ، ن عتا جممو (
ح��������اف��������ظ ع����ل����ى 
و����س���ع���ي���ت���ك م����دة 
ثم  ث�����ات�����ي�����ة(،   30
بالنك  ب���ت���م���اري���ن  ق����م 
)جمموعتان،  اجل��ان��ب��ي��ة 
ح��اف��ظ ع��ل��ى و���س��ع��ي��ت��ك مدة 

ثانية(.  20

االأ�صبوع الثاين
وا�ستيقظ  ال���ن���وم  اإىل  اخ���ل���د 
الوقت  م���ن  دق���ائ���ق   10 ق��ب��ل 
الذي اعتدت النهو�ص فيه يف 

الأ�سبوع الأول.

والثالث  االأول  االأي���ام: 

واخلام�ض:
مّط ع�سالت الردفني، والوركني، وال�ساقني. �سر ب�سرعة مدة 
10 دقائق، وارك�ص مدة 5 دقائق، ثم اأبطئ ال�سرعة تدريجياً 

مدة 5 دقائق. مّط ع�سالت الردفني، والوركني، وال�ساقني.

اليومان الثاين والرابع:
الوركني، ثم قم بتمارين بالنك )جمموعتان،  مّط ع�سالت 
حافظ على و�سعيتك مدة 45 ثانية(، وبعدها متارين بالنك 
اجلانبية )جمموعتان، حافظ على و�سعيتك مدة 25 ثانية(، 
تليها متارين ال�سغط )جمموعتان، 10 حركات لكل منهما(. 
ثم قم بتمرين التحليق املعكو�ص )Reverse fly( م�ستعيناً 
ب�سريط املقاومة )جمموعتان، 10 حركات لكل منها(. اأخرياً، 
 Split squats قم بتمرين القرف�ساء و�ساقاك منف�سلتان
مّط  تنتهي،  عندما  منهما(.  لكل  حركات   10 )جمموعتان، 

ع�سالت الوركني.

االأ�صبوع الثالث
الذي  الوقت  من  دقائق   10 قبل  وا�ستيقظ  النوم  اإىل  اخلد 

اعتدت النهو�ص فيه يف الأ�سبوع الثاين.

االأيام: االأول، والثالث، واخلام�ض:
م����ّط ع�����س��الت ال���ورك���ني وال�������س���اق���ني. ق���م ب��ت��م��اري��ن بالنك 
ث��ان��ي��ة(. قم   60 م��دة  ح��اف��ظ على و�سعيتك  )جم��م��وع��ت��ان، 
بتمارين بالنك اجلانبية )جمموعتان، حافظ على و�سعيتك 

ارك�ص  ث����ان����ي����ة(.   30 م���دة 10 دق��ائ��ق، ثم ب������خ������ف������ة م�����دة 
 30 ب�سرعة مدة  ارك�ص 

 60 م��دة  و�سر  ثانية، 
تعاقب  )ك����رر  ث��ان��ي��ة 
ال��ت��م��اري��ن ه���ذا �ست 
اأبطئ  ث���م  م�������رات(، 

تدريجياً  ���س��رع��ت��ك 
مّط  دق����ائ����ق.   5 م����دة 

ع�������������س������الت ال�������ورك�������ني 
وال�ساقني.

اليومان الثاين والرابع:
مّط ع�سالت الوركني والردفني، 

ث�����م ق�����م ب���ت���م���ري���ن رف������ع ال����ورك����ني 
لكل  ح�����رك�����ة   12 )جم�����م�����وع�����ت�����ان، 

منهما(. قم بتمرين القرف�ساء و�ساقاك 
منف�سلتان Split squats )جمموعتان، 

بتمارين  قم  منهما(.  لكل  حركة   12
)جمموعتان،  ال�����س��غ��ط 
12 حركة لكل منهما(. 
التحليق  ب��ت��م��ري��ن  ق���م 
 Reverse( املعكو�ص
fly( م�ستعيناً ب�سريط 
)جمموعتان،  املقاومة 

النخفا�ص  بتمرين  قم  ذلك،  بعد  منهما(.  لكل  حركة   12
واأنت م�ستند اإىل املقعد Bench dips )جمموعتان، 12 
الوركني،  ع�سالت  م��ّط  تنتهي،  عندما  منهما(.  لكل  حركة 

والردفني، وال�سدر.

االأ�صبوع الرابع
الذي  الوقت  من  دقائق   10 قبل  وا�ستيقظ  النوم  اإىل  اخلد 

اعتدت النهو�ص فيه يف الأ�سبوع الثالث.

اليوم االأول:
بتمارين  قم  وال�ساقني.  والفخذين،  ال��ورك��ني،  ع�سالت  م��ّط 
بالنك )جمموعتان، حافظ على و�سعيتك مدة 75 ثانية(. قم 
بتمارين بالنك اجلانبية )جمموعتان، حافظ على و�سعيتك 
مدة 35 ثانية(. ارك�ص بخفة مدة 10 دقائق، ارك�ص ب�سرعة 
مدة 30 ثانية، �سر مدة 60 ثانية )كرر تعاقب التمارين 10 
مرات(، ثم اأبطئ �سرعتك تدريجياً مدة 5 دقائق. اأخرياً، مّط 

ع�سالت الوركني، والفخذين، وال�ساقني.

اليومان الثاين والرابع:
الوركني  رف��ع  بتمرين  وال��ردف��ني. قم  الوركني  م��ّط ع�سالت 
)جمموعتان، 15 حركة لكل منهما(. قم بتمرين القرف�ساء 
 15 )جمموعتان،   Split squats منف�سلتان  و���س��اق��اك 
 15 )جمموعتان،  ال�سغط  بتمارين  قم  منهما(.  لكل  حركة 
 Reverse( قم بتمرين التحليق املعكو�ص .)حركة لكل منهما

حركة   15 )جمموعتان،  املقاومة  ب�سريط  م�ستعيناً   )fly
اإىل  م�ستند  واأن��ت  النخفا�ص  بتمرين  قم  منهما(.  لكل 

املقعد Bench dips )جمموعتان، 15 حركة لكل 
 Crunches امل��ع��دة  ب��ت��م��اري��ن  ق��م  م��ن��ه��م��ا(. 

 15 )جم�����م�����وع�����ت�����ان، 

الوركني،  ع�سالت  م��ّط  تنتهي،  عندما  منهما(.  لكل  حركة 
والردفني، وال�سدر.

ال��دراج��ة  ل��رك��وب  ال��ي��وم  خ�ص�صه  ال��ث��ال��ث:  ال��ي��وم 
الهوائية:

بتمارين  قم  وال�ساقني.  والفخذين،  ال��ورك��ني،  ع�سالت  م��ّط 
75 ثانية(.  بالنك )جمموعتان، حافظ على و�سعيتك مدة 
بعد ذلك، قم بتمارين بالنك اجلانبية )جمموعتان، حافظ 
ال��دراج��ة بحدة  ارك���ب  ث��م  ث��ان��ي��ة(.   35 م��دة  على و�سعيتك 
منخف�سة مدة 10 دقائق ثم بحدة عالية مدة 60 ثانية، وعد 
بعد ذلك اإىل حدة معتدلة لثالث دقائق )كرر تعاقب التمارين 
10 مرات(، ثم اأبطئ �سرعتك تدريجياً مدة 5 دقائق. عندما 

تنتهي، مّط ع�سالت الوركني، والفخذين، وال�ساقني.

اليوم اخلام�ض: خ�ص�صه للم�صي يف الطبيعة:
م����ّط ع�����س��الت ال���ورك���ني وال�������س���اق���ني. ق���م ب��ت��م��اري��ن بالنك 
)جم�������م�������وع�������ت�������ان، 
ح������������اف������������ظ ع�����ل�����ى 
 75 م��دة  و�سعيتك 
بتمارين  ق��م  ثانية(. 
ب��������الن��������ك اجل�����ان�����ب�����ي�����ة 
على  حافظ  )جمموعتان، 
ثانية(.   35 م��دة  و�سعيتك 
ال���ط���ب���ي���ع���ة يف  ام�����������ِص يف 
منطقة معتدلة احلدية 

طوال 45 دقيقة.

�شحة وتغذية
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اإن اعتدت اإطفاء املنّبه بدل النهو�ض للتمّرن يف ال�صباح الباكر، فال �صك يف اأن الئحة الفوائد 
ال�صحية الطويلة لن ت�صّكل حافزًا كافيًا حلملك على النهو�ض من الفرا�ض واخلروج من الباب. 

ي�صاعدك  املهمة:  املعلومة  ه��ذه  اإليك  ولكن 
ويعّزز  حوا�صك،  تقوية  يف  �صباحًا  التمرن 
طاقتك، ويح�ّصن نوعية نومك. باالإ�صافة اإىل 

التزامًا،  اأكرث  �صباحًا  يتمرنون  َمن  ُيعترب  ذلك، 
مقارنة مبن يف�صلون التمرن بعد الظهر.

ُيعترب النباتيون اأكرث عر�صة للكاآبة مقارنًة مبن ياأكلون اللحوم 
وي�صتهلكون نظامًا غذائيًا تقليديًا متوازنًا، ح�صبما اأظهرت درا�صة 

جديدة.
اآالف   10 وتناولت  بري�صتول،  جامعة  اأجرتها  درا�صة  اكت�صفت 
�صخ�ض تقريبًا من جنوب غرب اإنكلرتا، اأن النباتيني اأكرث عر�صة 
للكاآبة بنحو ال�صعف ب�صبب النق�ض يف الفيتامينات واملعادن، الذي 

ينعك�ض �صلبًا على �صحتهم العقلية.

االن�صان مزاج  ل�صبط  مهم   B12

النبـــــاتيون اأكـــــرث عـــــر�سة للكـــــــاآبة 

برنامج ملدة اربعة ا�صابيع ي�صاعدك على ا�صتعادة ن�صاطك

التمارين ال�سباحية.. تقوي حوا�سك وتعزز طاقتك وحت�سن نوعية نومك
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منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  : 184542     بتاريخ : 2012/12/31
بيانات الأولوية :    

باإ�سم :  اأفينتي�سب II اإنك.
وعنوانه :  3711 كينيت بايك ، �سويت 200 ، 19807 جرينفيل ،  ديالوير ،  الوليات املتحدة الأمريكية

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5 
معدة  حمية  وم���واد  اأغ��ذي��ة  ؛  طبية  ل��غ��اي��ات  �سحية  م�ستح�سرات  ؛  وبيطرية  �سيدلنية  م�ستح�سرات 
لالإ�ستعمال الطبي اأوالبيطري ؛ اأغذية للر�سع والأطفال ؛ مكمالت غذائية للب�سر واحليوانات ؛ ل�سقات ؛ 
مواد �سماد ؛ مواد ح�سو الأ�سنان ، �سمع طب الأ�سنان ؛ مطهرات ؛ م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات واحليوانات 

ال�سارة ؛ مبيدات فطريات ، مبيدات اأع�ساب.
و�سف العالمة : الكلمة   SABRIL  كتبت باحلروف الالتينية . 

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

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  : 272542     بتاريخ : 2017/5/2
بيانات الأولوية :    

باإ�سم :  مركزاللولو )�ص.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 7 
اآلت وعدد اآلية ، حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الرية( ؛ قارنات اآلية وعنا�سر نقل احلركة 
)عدا ما كان منها للمركبات الرية( ؛  معدات زراعية عدا ما يدار باليد ؛ اأجهزة تفقي�ص البي�ص ؛ ماكينات 

بيع اآلية .
" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�سف 

العربية بطريقة مميزة.
الإ�سرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  دي�صمرب 2017 العدد 12192

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2016/1239   جتاري  كلي 
دبي  املدعي/بنك  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  زاده  علي  يو�سف  علي  ن��وال  عليه/1-  املدعي  اىل 
ال�سالمي �ص.م.ع وميثله:من�سور حممد مراد حممد املازمي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
�ص.م.ع  ال���س��الم��ي  دب��ي  ل�سالح/بنك  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/1/26 بتاريخ  املنعقدة 
مبلغ  تعادل  ج��رام مبا  كيلو   )787496( قدرها  ال�سكر  كمية من  بتوريد  عليها  املدعي  اول:ب��ال��زام 
الدعوى  من  ال�سق  هذا  م�سروفات  والزمتها  املدعي  ال�سالمي  للبنك  دره��م   )1968740( وق��دره 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة - ثانيا:بعدم اخت�سا�ص املحكمة قيميا بنظر طلب البنك 
الدعوى بحالته  ال�سق من  امل���وؤرخ:2014/7/5 وباحاله هذا  الثاين  ال�سلم  بيع  املتعلق بعقد  املدعي 
يح�سر  اعالن من مل  الدعوى  ادارة  وعلى مكتب  بجل�سة:2017/2/9  لنظرها  اجلزئية  للمحكمة 
. حكما مبثابة  الدعوى  ال�سق من  الف�سل يف م�سروفات هذا  املحكمة  وابقت  بذلك  من اخل�سوم 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1248  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /م�سطفى حممود هو بخت جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي( قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )1745448.21( درهم والزام 
املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
16% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
2017/12/13  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل   . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2244  جتاري كلي

املدعي/ ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ال�سعود  اب��و  ح�سني  /حممد  عليه  املدعي  اىل 
م�سرف ابوظبي ال�سالمي وميثله:خليفة يو�سف حممد علي بن عمري قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما بينهم مببلغ وقدره 
وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من  املحت�سبة  التاخري  غرامات  مع  دره��م   )3886512.16(
املعجل بال  بالنفاذ  املحاماة و�سمول احلكم  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد 
كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/12/25  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2123  جتاري كلي
ال��ده��م��اين جمهول  لغر  را���س��د  / 1-خ��ال��د خمي�ص جمعه  عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ م�سرف الهالل �ص.م.ع قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )2.292.950.90( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/12/18 ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/10452  عمايل جزئي
القامة  ������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل  الث���اث  ل�سناعة  1-ال��ي��ت   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ان املدعي /دي��ف نات هوب لل قد  مبا 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   9395( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB178090222AE/2017  وحددت 
بالقاعة  م�����س��اءا   15.00 ال�ساعة   2017/12/13 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها 
ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/10669  عمايل جزئي
���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه / 1-اليت ل�سناعة الث��اث 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  بهان قد  �ساندرا  املدعي /�سوريندرا  ان 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   18571( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB178089259AE/2017  وحددت 
بالقاعة  م�����س��اءا   15.00 ال�ساعة   2017/12/13 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
   اعادة اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/08818/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : �سيد �ساجد واعجاز للتجارة - �ص ذ م م  

مبا اأن املدعي : فاطمة احمد �سلطان بن حارب املهريي 
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/08818/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

اخالء عقار - ان املدعي عليه خالف �سروط العقد بان يقوم ب�سداد قيمة 20% من قيمة ارباح 
البناية ال�سنوية عن مدة الثالث �سنوات الوىل من العقد ون�سبة 25% من ن�سبة ارباح البناية 
للخم�ص �سنوات الخرية ولكنه قد تخلف عن ال�سداد ورغم اخطاره يف 2017/3/8 بالن�سر مل 

يقم بال�سداد 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد بلغ 750000 درهم للمدعي عن قيمة ن�سبة ارباح املبنى 
امي�ستجد من قيمة مالية  للفرتة )2015-2016-2017( واحت�ساب  اليجار  طبقا لتفاق عقد 

حتى تاريخ ال�سداد التام والخالء 
ارقام )120-119-118-117- ال�سمان  �سيكات  ا�سل  برد  املدعي عليه  الزام   - مطالبة مطالية 

121-122-123-124-125( امل�سحوبني على بنك دبي الوطني بقيمة اجمالية 4400000 درهم 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  الأح����د  ي���وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اع��الن��ك��م  اع����ادة  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وق����ررت 
الإبتدائية  بالدائرة  الثالثة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�ساعة   2017/12/10
واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة 
اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
دائرة الرا�صي والأمالك

اعالن احلكم بالن�صر
يف الدعوى  رقم  02091452017  ايجارات 

املحكوم له طالب العالن / 1- هنا عبيد حممد احللو 
2- مرمي عبيد حممد عبداهلل احللو 

املحكوم عليها املطلوب اعالنه / �سركة قطع الغيار العاملية - ذ م م   
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/11/28    

حكمت اللجنة :  مبثابة احل�سوري للمدعي عليها 
1- الزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعيتان خالية من �سواغلها 

- الزام املدعي عليها ب�سداد بدل اليجار مببلغ وقدره )66.666( �ستة و�ستون الفا و�ستمائة و�ستة 
و�ستون درهما للفرتة من 2017/1/1 وحتى 2017/10/31  

م��ن 2017/1/1 وحتى  ل��ل��ف��رتة  وامل���دع���ي عليها  امل��دع��ي��ت��ان  ب��ني  الي��ج��اري��ة  ال��ع��الق��ة  اث��ب��ات   -
2017/12/31 بنف�ص قيمة و�سروط عقد اليجار املوؤرخ يف 2011/1/1 

الف درهم  وق��دره )80.000( ثمانون  بواقع مبلغ  ايجار  ي�ستجد من  املدعي عليها مبا  ال��زام   -
�سنويا من تاريخ 2017/11/1 وحتى الخالء التام 
- الزام املدعي عليها بر�سوم وم�سروفات الدعوى. 

لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعالن  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
نعلنكم باحلكم متهيدا لي�سبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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املال والأعمال

�سوق اأبوظبي: اكتتاب اأدنوك للتوزيع 
الأكرب يف املنطقة منذ 2015

•• اأبوظبي-وام:

و�سف را�سد البلو�سي الرئي�ص التنفيذي ل�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية ، ما 
حتقق يف عملية الكتتاب بح�سة الأقلية من اأ�سهم �سركة “اأدنوك للتوزيع” 
حتقيق  ويف  الفني  التنفيذ  يف  املنطقة  م�ستوى  على  رائ��دا  منوذجا  ميثل 
الأهداف التنموية لهذه النقلة النوعية يف اجلهد التكاملي بني موؤ�س�سات 
ادن��وك للتوزيع هو الأك��ر يف املنطقة منذ عام  الدولة خا�سة واأن اكتتاب 
يف  ال��رائ��دة  ال�سوق  املالية،  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  اأن  اإىل  ي�سار   .2015
املنطقة، ا�ستبق عملية الكتتاب يف اأ�سهم �سركة “اأدنوك للتوزيع” بحملة 
توعية وتوا�سل وا�سعة يف الدولة عززها بتجهيز طاقم فني لتلقي طلبات 
احل�سول على رقم م�ستثمر وحتديث معلوماتهم و بياناتهم مع ح�سد كوادر 
موؤهلة للرد على طلبات ال�ستف�سار املتعلقة بالطرح العام ف�سال عن جاهزية 
عالية يف املوقع اللكرتوين لل�سوق لتلقي الزيارات التي جاءت كبرية وفق 
التوقعات. جتدر الإ�سارة اإىل اأن �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية - ومبا حققه 
من تو�سع خالل ال�سنوات املا�سية يف البنية التحتية وبالأخ�ص ال�ستثمار يف 
تطوير النظمة اللكرتونية والقنوات الرقمية - ي�ستخدم قنوات خمتلفة 
من الإعالم التقليدي و العالم الرقمي لإي�سال املعلومات للم�ستثمرين 
وقال   . واحلوكمة  التوا�سل  كفاءة �سوابط  ت�سمن  والتي  العالقة  ذوي  و 
البلو�سي ان منظومة التعاون والتكامل املوؤ�س�سي يف عملية الكتتاب بح�سة 
خمتلف  يف  تت�سرف  كانت  للتوزيع”  “اأدنوك  �سركة  اأ�سهم  م��ن  الأق��ل��ي��ة 
اجتماعية  اأهدافاً  متتلك  التي  القيادية  الروؤية  بوحي  الإجرائية  املراحل 
املمول  ت�سبح  اأن  من  املالية  الأ�سواق  متكني  ل�سمان  طموحة  واقت�سادية 
الرئي�سي للم�ساريع والقطاعات القت�سادية حيث يعد تطوير اأ�سواق املال 
يف الإمارة م�ساألة حيوية فيما يتعلق بالتمويل امل�ستقبلي مل�ساريع التو�سع 
القت�سادية  اأبوظبي  لروؤية  تنفيذاً  وذلك  اأبوظبي  يف  القت�سادي  والنمو 
2030. واأكد الرئي�ص التنفيذي اأن ما حتقق يف اكتتاب “اأدنوك للتوزيع” 
لل�سركات  املتوا�سل  ودعمه  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �سوق  جاهزية  يظهر 
التي تعتزم طرح اأ�سهمها لالكتتاب الأويل ..م�سريا اىل ان الكتتاب اأظهر 
درجة الثقة الكبرية التي يحظى بها ال�سوق كوجهة مف�سلة ل��الإدراج مبا 
يوفره من تناف�سية عالية لل�سركات املدرجة من ُبنية حتتية �سلبة وخدمات 
ا�ستثمار مدخراتهم يف بيئة قانونية تعمل  امل�ستثمرين من  مبتكرة متكن 
اأبوظبي لالأوراق  وفق اأف�سل املمار�سات العاملية التي طاملا �سجل بها �سوق 

املالية �سبوقات يف قوائم التناف�ص الإقليمي والدويل.

رحلة يف االأ�صبوع اعتباًرا من �صيف 2018  11
الحتاد للطريان تعتزم زيادة

 عدد رحالتها اليومية اإىل املالديف 
•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلنت الحتاد للطريان ام�ص عن اإ�سافة اأربع رحالت اأ�سبوعية جديدة خلدمة 
وجهة اأبوظبي- ماليه التي تالقي رواًجا كبرًيا، لريتفع بذلك عدد الرحالت 
اإىل املالديف من �سبعة اإىل 11 رحلة يف الأ�سبوع اعتباًرا من �سهر يونيو من 
العام املقبل.  و�سيتم ت�سغيل الرحالت الإ�سافية، ابتداًء من 15 يونيو 2018، 
ال��و���س��ول يف �ساعات  ال�سفر م��ع  ال��ع��ام لتوفري م��زي��د م��ن خ��ي��ارات  على م���دار 
ال�سباح الباكر بحيث يتمّكن ال�سيوف من ال�ستفادة من اإقامتهم يف املالديف 
للحد الأق�سى. واإىل جانب توفري املزيد من اخليارات واملرونة للمقيمني يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة ودول جمل�ص التعاون اخلليجي، �ستعزز الإ�سافة 
اجل��دي��دة اإم��ك��ان��ي��ات رب��ط ال��رح��الت وخ��ي��ارات م��واع��ي��د ال�سفر ب��ني املالديف 
ت�سمل  التي  الأوروبية،  �سبكة وجهات الحت��اد للطريان  الرئي�سية على  وامل��دن 
الأ�سواق الكرى يف اململكة املتحدة واأملانيا وفرن�سا واإيطاليا ورو�سيا. و�ستحظى 
A320، التي  اإيربا�ص  الرحالت اجلديدة الإ�سافية بخدمة طائرة ال�سركة 
16 مقعًدا يف  الدرجتني وتوفر  القائمة، واملرتبة وفق نظام  الرحالت  تخدم 
درجة رجال الأعمال و120 مقعًدا يف الدرجة ال�سياحية. ويف هذا اخل�سو�ص، 
تاأتي  قائاًل:  للطريان،  لالحتاد  التنفيذي  الرئي�ص  بومغارترن،  بيرت  حت��ّدث 
11 رحلة يف الأ�سبوع، تلبية للطلب الكبري املتنامي على  اإىل  زيادة الرحالت 
م��زي��ًدا من  ال��ك��رام  ذل��ك ل�سيوفنا  م��ن خ��الل  ونتيح  ال��رائ��ج��ة،  الوجهة  تلك 
اإقامتهم يف  ال�سفر ليتمّكنوا من ال�ستفادة من  اخليارات على �سعيد مواعيد 
املالديف للحد الأق�سى. ومنذ اإطالق الوجهة يف �سهر نوفمر 2011، نقلت 
الحتاد للطريان اأكرث من 550 األف م�سافر اإىل ومن املالديف. وارتفع عدد 
35 باملئة على مدار الأ�سهر الثني  ال��زوار من الإم��ارات العربية املتحدة اإىل 
ع�سر املا�سية، فيما بقيت اأوروبا م�سدًرا رئي�سًيا بالن�سبة للمالديف، التي تعّد 

الوجهة رقم واحد يف العامل لق�ساء �سهر الع�سل والرتفيه.

�صمن جوائز »اإنرتبرايز اأجيليتي 2017«
بنك دبي الإ�سالمي يفوز بجائزة 
البتكار يف ال�سريفة الإ�سالمية 

•• دبي-الفجر: 

اأعلن بنك دبي الإ�سالمي، اأكر بنك اإ�سالمي يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
“اإنرتبرايز  الإ�سالمية �سمن جوائز  ال�سريفة  البتكار يف  عن فوزه بجائزة 
اأجيليتي” لهذا العام، بف�سل الإجنازات القوية واملرونة العالية التي اأظهرها 
يف قطاع ال�سريفة الإ�سالمية، وذلك خالل حفل خا�ص اأقيم يف فندق �سانت 
ال�سرق  “اإنرتبرونور  جملة  وتنظم   .2017 دي�سمر   5 يوم  بدبي  ريجي�ص 
على  الرابع  للعام  اأجيليتي”  “اإنرتبرايز  جوائز  اإفريقيا”  و�سمال  الأو�سط 
اإبداعهم يف القطاع  اأثبتوا  التوايل، وتكرم اجلوائز الأف��راد وال�سركات الذين 
التي  القطاعات  من  متنوعة  جمموعة  يف  متميزة  اأعمال  ممار�سات  ولديهم 
الأو�سط. ويف  ال�سرق  الرئي�سية لالقت�سادات يف منطقة  املحركات  تعتر من 
معر�ص تعليقه على الفوز بهذه اجلائزة، قال الدكتور عدنان �سلوان، الرئي�ص 
التنفيذي ملجموعة بنك دبي الإ�سالمي: اإنه ل�سرف كبري لنا اأن نح�سد هذه 
وهذا  اإفريقيا.  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  اإنرتبرونور  جملة  قبل  من  اجلائزة 
خالل  ج��اه��دي��ن  �سعينا  لأن��ن��ا  ويل،  عملي  لفريق  فخر  م�سدر  ه��و  الإجن����از 
العقد الأخري لبناء وجه جديد واأكرث �سمولية للتمويل الإ�سالمي يف املنطقة 
والعامل. ونحن يف بنك دبي الإ�سالمي ل نرى باأن الريادة حالة ثابتة، وهي 
ل تقت�سر على حتقيق اأهداف حمددة، فاملحافظة على مكانة ريادية يتطلب 
– اأن  املعنى احلقيقي لالبتكار  اأك��ر. وهذا هو  تاأثري  العمل لرتك  موا�سلة 
تكون مفعماً باحليوية. لقد كنا وا�سحني جًدا بخ�سو�ص خططنا وعملنا على 
تو�سيع مفهوم التمويل الإ�سالمي حول العامل، و�سنبقى ملتزمني بهذا الأمر، 

فهذا اللتزام بالن�سبة لنا هو عقيدة ولي�ص جمرد هدف ب�سيط.

برئا�صة وزير االقت�صاد ومب�صاركة ممثلني من خمتلف اجلهات االحتادية واملحلية 

»اللجنة الوطنية ملنظمة التجارة العاملية« تعقد اجتماعها الثامن 

اختتام فعاليات الدورة ال�صاد�صة من املنتدى الذي نظمته غرفتا دبي وهامبورغ

منتدى دبي هامبورغ لالأعمال يدعو ل�سراكات بني املدينتني
 يف جمالت التحول الرقمي والتنقل الذكي والتكنولوجيا املالية

ت�ستند  اأن  ل���ل���دول  مي��ك��ن  ال���ق���ط���اع،  ل���ه���ذا 
و�سوابط  واإج������راءات  اآل��ي��ات  لتطوير  عليه 
اأ�سواقها  منظمة للتجارة الإلكرتونية داخل 
التطورات  وت��واك��ب  الدولية  الأب��ع��اد  تراعي 
عليها  ي��رتت��ب  وم��ا  القطاع  ل��ه��ذا  املتالحقة 
من التزامات خا�سة بحماية البيانات وبيئة 
واأي�سا على �سعيد حماية حقوق  ال�ستثمار 

امل�ستهلكني.
اآل �سالح  �سعادة عبد اهلل  اأ�سار  ومن جانبه، 
التجارة  ل�������س���وؤون  الق��ت�����س��اد  وزارة  وك���ي���ل 
العديد  وج���ود  اإىل  وال�����س��ن��اع��ة،  اخل��ارج��ي��ة 
م���ن امل���وا����س���ي���ع احل���ي���وي���ة امل���ط���روح���ة على 
ال���وزاري احلادي  امل��وؤمت��ر  اأج��ن��دة مفاو�سات 
بالتجارة  املتعلق  اأب��رزه��ا  يكون  ورمب��ا  ع�سر، 
الدول  م��ن  ع��دد  قدمت  وال��ت��ي  الإلكرتونية 

مقرتحات خمتلفة ب�ساأنها. 
باتت  ال��ي��وم  الإلكرتونية  التجارة  اأن  وت��اب��ع 
املجتمع  اه���ت���م���ام  م����ن  وا�����س����ع  ح���ي���ز  حت���ت���ل 
لزده����ار  ك��ب��رية  ف��ر���س��ة  ت�سكل  اإذ  ال�����دويل، 
�سعيد  على  خا�سة  الدولية  التجارة  حركة 
اأن هناك  اإل  ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، 
عملية  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات  م��ن  العديد 
من��و ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة واأي�����س��ا خماوف 

ب�ساأن عامل الأمن والثقة.
وقد اتخذ املوؤمتر الوزاري العا�سر للمنظمة 
برنامج  على  العمل  مبوا�سلة  يق�سي  ال��ذي 
وتقدمت  الإل���ك���رتون���ي���ة،  ال���ت���ج���ارة  ت��ي�����س��ري 
يف  تتلخ�ص  الأع�������س���اء مب��ق��رتح��ات  ال�����دول 
ال�سني  موقف  اأول  رئي�سية،  مواقف  ثالثة 
املناق�سات  تركز  اأن  يق�سي  والذي  وباك�ستان 
يف هذه املرحلة على تنمية وت�سهيل التجارة 
�سبكة  خ��الل  من  ال�سلع  يف  للحدود  العابرة 
اإىل جانب خدمات تدعم مبا�سرة  النرتنت 
هذه التجارة مثل خدمات الدفع واخلدمات 
الأوروبي  اللوج�ستية، وثانيا موقف الحتاد 
تركز  اأن  ب�������س���اأن  والأرج���ن���ت���ني  وال����رازي����ل 
النقا�سات على جوانب الأمن وبناء الثقة يف 
اليابان  موقف  وثالثا  الإلكرتونية،  التجارة 
يرغب  ممن  فريق،  ت�سكيل  يت�سمن  وال��ذي 
اأع�ساء املنظمة، ليكون مكلف بتح�سري  من 
املفاو�سات حول جوانب التجارة الإلكرتونية 
متعددة  ات���ف���اق���ي���ة  اإىل  ال���ت���و����س���ل  ب���غ���ر����ص 

الأطراف لتنظيم التجارة الإلكرتونية.
الياباين هو  املقرتح  اأن  اإىل  اآل �سالح  واأ�سار 
والنقا�ص  للتحاور  من�سة  يتيح  لأن��ه  الأب���رز 
امل��ت��ع��ل��ق��ة بتي�سري  ح���ول خم��ت��ل��ف اجل���وان���ب 

الب�سائع  حركة  �سعيد  على  ���س��واء  التجارة 
امل�ستهلكني  ح��ق��وق  وح��م��اي��ة  ال��ث��ق��ة  ب��ن��اء  اأو 
بهذا  املتعلقة  الأم���ور  من  وغ��ريه  والبيانات 

ال�سدد.
وب������دوره، ا���س��ت��ع��ر���ص ���س��ع��ادة ج��م��ع��ة حممد 
التجارة  ل�����س��وؤون  امل�����س��اع��د  ال��وك��ي��ل  ال��ك��ي��ت 
اخل��ارج��ي��ة ب����ال����وزارة، م��وج��ز ح���ول ق����رارات 
املوؤمتر الوزاري العا�سر للمنظمة، بالرتكيز 
على القرارات ال�سادرة ل�سالح الدول الأقل 
التف�سيلية  املن�ساأ  بقواعد  واملتعلقة  من���وا، 
من  لتمكينها  من���وا  الأق����ل  ال����دول  ل�����س��ال��ح 
ت�سدير منتجاتها اإىل اأ�سواق الدول املتقدمة 
باملعاملة  اخل��ا���ص  ال���ق���رار  وم���د  وال��ن��ام��ي��ة، 
اإىل  اخل���دم���ات  يف  ال��ت��ج��ارة  يف  التف�سيلية 

2030 بدل من 2026.
كما عر�ص الكيت لأبرز مالمح اأوراق العمل 
التي �ستطرح للنقا�ص خالل املوؤمتر الوزاري 
احلادي ع�سر للمنظمة يف الأرجنتني الأ�سبوع 
املقبل، حول ق�سايا الزراعة وما تت�سمنه من 
الأمن  لغايات  العمومي  املخزون  ب�ساأن  بنود 
ال��وق��ائ��ي��ة اخلا�سة  ال��غ��ذائ��ي، والإج�������راءات 
ل�����س��ال��ح ال������دول ال���ن���ام���ي���ة، وال�����س��ف��اف��ي��ة يف 
اإجراءات تقييد ال�سادرات الزراعية، والدعم 

التعاون بني املدينتني يعزز فر�ص التوظيف، 
ويحفز البتكار وتطوير منتجات جديدة يف 

جمالت وقطاعات عديدة.
حمد  �سعادة  جمعت  نقا�سية  جل�سة  وخ��الل 
بوعميم، مدير عام غرفة دبي والروف�سور 
ممثل  ترينز،  �سميدت  ي��ورج  هانز  الدكتور 
بوعميم  اأ���س��ار  ه��ام��ب��ورغ،  غ��رف��ة  وم�ست�سار 
الأملانية  لل�سركات  توفر  دب��ي  اإم���ارة  اأن  اإىل 
فر�ص منو وا�سعة باعتبارها بوابة للو�سول 
اإىل اأ�سواق ال�سرق الأو�سط واآ�سيا واأفريقيا، 
عاملياً  م��رك��زاً  تعتر  التي  اأملانيا  اإن  معتراً 
قادرة  املتجددة  والطاقة  والتعليم  لالبتكار 
على اأن توفر اخلرات املطلوبة لدعم حتول 

دبي اإىل اقت�ساد املعرفة وال�ستدامة.
وخالل اجلل�سة النقا�سية الأوىل التي جمعت 
الرئي�ص  نائب  املطرو�سي،  جمعة  ال��دك��ت��ور 
يف  ال��ع��م��الء  و���س��وؤون  العمليات  التنفيذي- 
�سلطة واحة دبي لل�سيليكون، واأفريا ثاراكان، 
“دوك�سفاليت:  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص 
�سركة  دبي  �سريفي�سي�ص”-  لوكر  ديجيتال 
املوؤ�س�ص  ب���ري���ج���زر،  وك��ري�����س��ت��وف  ن��ا���س��ئ��ة، 
فيو�سيتي  ل�سركة  الإداري  واملدير  ال�سريك 
يف  الب��ت��ك��ار  مدير  �سافر،  وبا�ستيان  امل��ان��ي��ا، 
اي���رب���ا����ص اوب���ري�������س���ن، رك����ز احل�����س��ور على 
دبي  �سركات  عمل  من��اذج  يف  التحول  كيفية 
اجلديدة  الجت����اه����ات  مل��واك��ب��ة  وه���ام���ب���ورغ 

للتكنولوجيا احلديثة.
وخالل اجلل�سة النقا�سية الثانية التي �سارك 
فيها حم�سن العو�سي، نائب رئي�ص اخلدمات 
جان  وح�سن  اجل��ن��وب،  دب��ي  يف  اللوج�ستية 
والرئي�ص  ال�����س��ري��ك  امل��وؤ���س�����ص  ������س�����ادوزاي، 
التنفيذي ل� “اإي زهاير” دبي �سركة نا�سئة، 
وب��ي��رت ل��ي��ن��دله��ر، ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل� 
والدكتور  “ات�ص واي �سوليو�سنز هامبورغ”، 
الرئي�سية  التقنية  م�����س��وؤول��ة  ه��وب��رن،  ك���اي 
هامبورغ”  القاب�سة،  ك��اري  “اأتوب  ل�سركة 
وان���دري���ا����ص راب����ي، م��دي��ر الأع���م���ال ل�سركة 
“�سباي�ص يف اآر” هامبورغ، حتدث احل�سور 
حول حلول التنقل الذكي التي تعتمدها دبي 
بدون  م�ستقلة  قيادة  نظم  ومنها  وهامبورغ 

•• دبي-الفجر:

اخ���ت���ت���م���ت م�����وؤخ�����راً يف م���دي���ن���ة ه���ام���ب���ورغ 
ملنتدى  ال�ساد�سة  ال���دورة  فعاليات  الأمل��ان��ي��ة 
2017 وال���ذي  ل��الأع��م��ال  دب���ي ه��ام��ب��ورغ 
ب��ني غ��رف��ة جت���ارة و�سناعة  ب��ال��ت��ع��اون  نظم 
دب���ي وغ��رف��ة ه��ام��ب��ورغ خ���الل ال��ف��رتة 29 
تعزيز  اإىل  ب���دع���وٍة  دي�����س��م��ر،  نوفمر-2 
التعاون بني �سركات دبي ونظرياتها الأملانية 
التحول  هامبورغ وخ�سو�ساً يف جمالت  يف 
ال��ذك��ي، وقطاع  التنقل  وخ��دم��ات  ال��رق��م��ي، 
ظل  يف  وذل��ك  )فنتك(  املالية  التكنولوجيا 
املدينتني  يف  الأع���م���ال  ق��ط��اع  ا���س��ت��ع��دادات 

للثورة ال�سناعية الرابعة.
واأقيم املنتدى حتت عنوان “التحول الرقمي 
امل�ستقبلي”،  للنمو  ال��رئ��ي�����س��ي  امل��ح��رك   –
ح��ي��ث ب��ح��ث وف����د غ���رف���ة دب����ي ال�����ذي �سم 
ك��ب��ار م�����س��وؤويل الغرفة ورج���ال الأع��م��ال يف 
الإمارة اآفاق التعاون وال�سراكات يف املجالت 
الرئي�سية الثالثة التي ت�سكل عنواناً للمدن 
املتطورة. وح�سر املنتدى �سعادة علي عبداهلل 
اأملانيا،  ل��دى  الإم�����ارات  دول���ة  �سفري  اأح��م��د، 
رئي�ص جمل�ص  الغرير،  �سيف  و�سعادة ماجد 
ال�سرياوي،  ه�سام  و�سعادة  دب��ي،  غرفة  اإدارة 
غرفة  اإدارة  جمل�ص  لرئي�ص  الثاين  النائب 
دبي، و�سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة 
دبي، و�سعادة توبيا�ص بريغمان، رئي�ص غرفة 
�ستورك�ص،  بروفر  كونيليا  و�سعادة  هامبورغ 
ملدينة  امل�ستهلك  وحماية  ال�سحة  �سيناتور 

هامبورغ.
الغرير  ك��ل��م��ت��ه الف��ت��ت��اح��ي��ة، رك����ز  وخ����الل 
دبي  مدينتي  ب��ني  امل�سرتكة  القوا�سم  على 
مت�سارعة  تغريات  �سهدتا  اللتان  وهامبورغ 
وحتوًل رقمياً يف ال�سنوات الأخ��رية، م�سرياً 
اإىل ان دبي حققت تقدماً ملحوظاً لتحقيق 
اأه���داف���ه���ا ب����اأن ت�����س��ب��ح اإح�����دى اأذك�����ى املدن 
ال��ع��امل��ي��ة، يف ح��ني جن��ح��ت م��دي��ن��ة هامبورغ 
لتعزيز  الأ���س��ي��اء  ان��رتن��ت  تقنية  با�ستخدام 

مكا�سب التحول الرقمي.
واأ�ساف الغرير قائاًل:” ل �سك باأن امل�ستقبل 
والبتكارات  التقنيات  م��ع  رق��م��ي��اً،  �سيكون 
جمتمعات  حت��ول  اأن  يتوقع  التي  اجل��دي��دة 
اأوؤمن  واإنني  اأف�سل.  اإىل جمتمعات  اأعمالنا 
ب��اأن��ن��ا م��ن خ���الل ت��ع��زي��ز ت��ع��اون��ن��ا، ن�ستطيع 
والفائدة  ال��ق��ي��م��ة  م���ن  امل���زي���د  ن��خ��ل��ق  اأن 

ملجتمعاتنا.«
وو���س��ف ���س��ع��ادة ت��وب��ي��ا���ص ب��ريغ��م��ان، رئي�ص 
غ��رف��ة ه���ام���ب���ورغ، م��دي��ن��ة دب����ي ب��اأن��ه��ا اأهم 
���س��ري��ك ���س��ن��اع��ي ل���ه���ام���ب���ورغ، م���ع���ت���راً ان 

�سائق، وموا�سالت عامة ذكية.
و�سارك يف اجلل�سة النقا�سية الثالثة كل من 
التنفيذي يف  الرئي�ص  نائب  املزروعي،  رجاء 
العاملي،  املايل  دبي  مبركز  “فينتك هايف” 
وال�����س��ي��د م����ارك ����س���اه���وان، م��وؤ���س�����ص �سركة 
كري�ستيان  وال��دك��ت��ور   ،»Sarwa “�سروة 
ل�سركى  امل��وؤ���س�����ص  ال��رئ��ي�����ص  ك��ون��ي��ج�����س��ي��م، 
والدكتور  هامبورغ،   »GmbH “تاك�سدو 
الرئي�سي  التقنية  م�سوؤول  لينك،  �ستيفان 
فينان�س�سيك”  ج���ي  اإف  اإف   “ ���س��رك��ة  يف 
اخلطوات  اجلل�سة  ناق�ست  حيث  هامبورغ، 
التي اتخذتها دبي وهامبورغ لتطوير قطاع 

التكنولوجيا املالية.
وقالت رجاء املزروعي : تعتر اأملانيا �سريكاً 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ل��دول��ة  م��ه��م��اً 
ويعد البلدان من املراكز الرائدة عاملياً على 
�سركات  واح��ت�����س��ان  وت�سجيع  دع���م  �سعيد 
دبي  مركز  يف  ونفخر  املالية.  التكنولوجيا 
امل���ايل ال��ع��امل��ي مب��ا ن��وف��ره م��ن بيئة مواتية 
وال�سركات  الأعمال  ل��رواد  داعمة  ومقومات 

النا�سئة لكي تزدهر وتنمو يف املنطقة، وخري 
م��ث��ال ع��ل��ى ذل���ك ق��ي��ام��ن��ا م���وؤخ���راً باإطالق 
�سندوق بقيمة 100 مليون دولر خم�س�ص 
املالية  التكنولوجيا  �سركات  يف  لال�ستثمار 
ت��ط��وره��ا. ونتطلع  ت�����س��ري��ع وت����رية  ب��ه��دف 
املعرفة  وتبادل  التعاون  اأوا�سر  توطيد  اإىل 
م���ع اأمل���ان���ي���ا ل��ت��ع��زي��ز من���و وت���ط���وي���ر قطاع 
ال�ستثمارية يف  والبيئة  املالية  التكنولوجيا 
دولة الإمارات، اإىل جانب دعم حتقيق روؤية 
ي�سبح مركزاً  ب��اأن  العاملي  امل��ايل  دب��ي  مركز 
وفد  وق����ام  امل��ال��ي��ة.  للتكنولوجيا  اإق��ل��ي��م��ي��اً 
امليدانية  الزيارات  غرفة دبي دبي بعدد من 
والبتكارية يف  القت�سادية  املعامل  اأب��رز  اإىل 
ه��ام��ب��ورغ وم��ن��ه��ا م��رك��ز ه��ام��ب��ورغ لأبحاث 
ايربا�ص،  وم�سنع  املطبقة،  اجلوية  املالحة 
حيث  هامبورغ  يف  ال�سحي  البتكار  ومركز 
يف  املعتمدة  الب��ت��ك��ارات  اأح���دث  على  اطلعوا 

مدينة هامبورغ الأملانية.
�سيف  ماجد  �سعادة  دبي  غرفة  وفد  وتراأ�ص 
دبي  غ��رف��ة  اإدارة  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  ال��غ��ري��ر، 

•• اأبوظبي-الفجر:

�سعيد  ب��ن  �سلطان  امل��ه��ن��د���ص  م��ع��ايل  ت��راأ���ص 
الثامن  القت�ساد، الجتماع  املن�سوري وزير 
العاملية،  ال��ت��ج��ارة  ملنظمة  ال��وط��ن��ي��ة  للجنة 
���س��ع��ادة عبد  دب���ي، بح�سور  ع��ق��د يف  وال����ذي 
ال��وزارة ل�سوؤون التجارة  اآل �سالح وكيل  اهلل 
و�سعادة جمعة حممد  وال�سناعة،  اخلارجية 
التجارة  ل�����س��وؤون  امل�����س��اع��د  ال��وك��ي��ل  ال��ك��ي��ت 
الفن  �سلطان  اهلل  عبد  و���س��ع��ادة  اخل��ارج��ي��ة، 
التنمية  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  ال�سام�سي 
اإدارة  م��دي��ر  دروي�����ص  و���س��ل��ط��ان  ال�سناعية، 
التجارة  وم��ن��ظ��م��ة  ال��ت��ج��اري��ة  امل���ف���او����س���ات 
العاملية بالوزارة اإىل جانب نخبة من ممثلي 
اأع�ساء  م���ن  وامل��ح��ل��ي��ة  الحت���ادي���ة  اجل���ه���ات 

اللجنة الوطنية.
لتقرير  موجز  ا�ستعرا�ص  الجتماع  ت��ن��اول 
التجارة  ملنظمة  ال��ع��ا���س��ر  ال�����وزاري  امل���وؤمت���ر 
اأوراق  ط��رح  مت  كما   ،2015 ل��ع��ام  العاملية 
ال����وزاري احلادي  ب��امل��وؤمت��ر  اخل��ا���س��ة  العمل 
يف  ع��ق��ده  وامل��ق��رر  ال��ع��امل��ي��ة،  للمنظمة  ع�سر 
ال�سهر  ب��الأرج��ن��ت��ني  اآي��ر���ص  بيون�ص  مدينة 
اجلاري، مع تبادل النقا�ص حول اأبرز البنود 
املدرجة على جدول اأعمال املوؤمتر والتن�سيق 
اأن تتبناها الدولة  ب�ساأن املواقف التي ميكن 
اإزاء التو�سيات واملقرتحات املقدمة من قبل 

الدول الأع�ساء يف املنظمة.
للجنة  ال����ث����ام����ن  الج����ت����م����اع  ت�����ن�����اول  ك���م���ا 
وزارة  ب��ت��ن��ظ��ي��م  اخل���ا����س���ة  ال���ت���ح�������س���ريات 
فعاليات  يف  امل�سارك  الدولة  لوفد  القت�ساد 
ع�����س��ر للمنظمة  ال������وزاري احل����ادي  امل���وؤمت���ر 
ال��ع��امل��ي��ة يف الأرج���ن���ت���ني خ���الل ال���ف���رتة من 
وال����ذي  دي�����س��م��ر اجل������اري،   13 10 ح��ت��ى 
وكيل  �سالح  اآل  اهلل  عبد  �سعادة  �سيرتاأ�سه 
اخلارجية  التجارة  ل�سوؤون  القت�ساد  وزارة 
وال�سناعة، وي�سارك به اأكرث من 25 م�سوؤول 
رفيع امل�ستوى من خمتلف اجلهات الحتادية 

واملحلية بالدولة من املعنيني بهذا ال�سدد.
اأك�����د م���ع���ايل امل��ه��ن��د���ص ���س��ل��ط��ان ب���ن �سعيد 
اأهمية  ع��ل��ى  الق���ت�������س���اد،  وزي�����ر  امل��ن�����س��وري 
الوطنية  ل��ل��ج��ن��ة  ال�����دوري�����ة  الج���ت���م���اع���ات 
مل��ن��ظ��م��ة ال���ت���ج���ارة ال��ع��امل��ي��ة، ل���الط���الع على 
منظمة  م���ف���او����س���ات  يف  ال����راه����ن  ال���و����س���ع 
والتحديات  الق�سايا  واأبرز  العاملية،  التجارة 
ب�ساأن  التن�سيق  م�ستوى  وتعزيز  املطروحة، 
على  الق�سايا  خمتلف  اإزاء  ال��دول��ة  م��واق��ف 
التجارة  منظمة  داخ����ل  امل��ف��او���س��ات  م��ائ��دة 

العاملية.
تتبنى مواقف  الإم���ارات  اأن  معاليه  واأو���س��ح 
باملنتجات  املتعلقة  الق�سايا  اإزاء  وا���س��ح��ة 
وال�سادرات الزراعية والأمن الغذائي واأي�سا 
م��ف��او���س��ات ���س��ف��اف��ي��ة و���س��ه��ول��ة ال��ن��ف��اذ اإىل 
الأ�سواق، وذلك مبا يراعي الأبعاد التنموية 
ويخدم امل�سالح وال�سيا�سات التجارية للدولة 
يف هذا ال�سدد، خا�سة واأن الإمارات ت�ستورد 

اأكرث من %80 من احتياجاتها الغذائية.
املناق�سات  اأه���م���ي���ة  اإىل  م���ع���ال���ي���ه  واأ������س�����ار 
التجارة  ت��ي�����س��ري  ق�����س��اي��ا  ب�����س��اأن  امل��ط��روح��ة 
واملقرتحات  الإلكرتونية،  التجارة  وحتديدا 
هذا  يف  معمقة  م��ن��اق�����س��ات  بتبني  اخل��ا���س��ة 
ال�����س��دد ���س��م��ن الإط������ار ال��ت��ف��او���س��ي داخ���ل 
الدول  احتياجات  وذل��ك مبا يخدم  املنظمة، 
عليه  متفق  دويل  ت�سريعي  اإط���ار  اإي��ج��اد  يف 

ا�ستعرا�ص  م��ع  الأ���س��م��اك،  ل�سيد  احلكومي 
كل  اإزاء  والنامية  املتقدمة  ال���دول  م��واق��ف 
بند وتو�سيح املوقف الذي تدعمه الدولة يف 

�سوء م�ساحلها ومتطلباتها التنموية.
اخلا�سة  املناق�سات  اأب��رز  الكيت  ق��دم  واأي�سا 
�سملته  وم���ا  الأ����س���واق،  اإىل  ال��ن��ف��اذ  بق�سايا 
ملفاو�سات  احل��ايل  بالو�سع  تتعلق  بنود  من 
الزراعية،  غ��ري  لل�سلع  ل��الأ���س��واق  ال��و���س��ول 
ومقرتح ال�سفافية يف اإجراءات القيود الفنية 
الوليات  وم��ق��رتح  ال��ت��ج��ارة،  على  والبيئية 

املتحدة ب�ساأن الإخطارات.
اأو�سح  اخل��دم��ات،  التجارة يف  ق�سايا  وح��ول 
ال���ك���ي���ت ع�����دد م����ن امل���ق���رتح���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة يف 
للتجارة  امل��ح��ل��ي  ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م  ال�������س���دد  ه����ذا 
التجارة  ت��ي�����س��ري  وات��ف��اق��ي��ة  اخل����دم����ات،  يف 
يف اخل���دم���ات، واأخ�����ريا م��ق��رتح الإج������راءات 

الوقائية الطارئة. 
كما عر�ص ق�سايا تي�سري ال�ستثمار والتجارة 
خالل  املنظمة  �ستبحثها  التي  الإلكرتونية 
وا�ستعرا�ص  ع�سر،  احل��ادي  ال��وزاري  املوؤمتر 
اق��رتاح��ات م��ن ع��دد م��ن ال���دول امل��ق��دم��ة يف 

هذا ال�سدد.
دروي�ص مدير  �سلطان  ا�ستعر�ص  ذلك،  واإىل 
التجارة  ومنظمة  التجارية  املفاو�سات  اإدارة 
التح�سريية  الإج�����راءات  ب���ال���وزارة  العاملية 
لوفد الدولة خالل زيارته اإىل مدينة بيون�ص 
اأعمال  يف  للم�ساركة  ب��الأرج��ن��ت��ني  اأي��ري�����ص 
للمنظمة،  ع�سر  احل����ادي  ال�����وزاري  امل��وؤمت��ر 
وامللتقيات  اأج��ن��دة الج��ت��م��اع��ات  ع��ر���ص  م��ع 
هام�ص  على  الدولة  وفد  بها  �سي�سارك  التي 

فعاليات املوؤمتر الوزاري.
م�������س���وؤول���ني رفيعي  ال����دول����ة  وف�����د  وي�������س���م 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارات  م��ن  امل�����س��ت��وى 
الب�سرية  وامل������������وارد  وامل�����ال�����ي�����ة،  ال����������دويل، 
وال��ت��وط��ني، واأي�����س��ا م��ن م�����س��رف الإم����ارات 
للجمارك،  الحت����ادي����ة  وال��ه��ي��ئ��ة  امل����رك����زي، 
املوا�سفات  وهيئة  الت�سالت  تنظيم  وهيئة 
الأوراق  وهيئة  ال��ت��اأم��ني  وهيئة  واملقايي�ص، 
القت�سادية  التنمية  ودائ��رة  وال�سلع،  املالية 
ال�سادرات،  لتنمية  دبي  وموؤ�س�سة  باأبوظبي، 
وموؤ�س�سة  بدبي،  للت�سريعات  العليا  واللجنة 
للملكية  الإم����ارات  وجمعية  التجارية،  دب��ي 

الفكرية.

حيث ي�سم وفد البعثة كل من �سعادة ه�سام 
جمل�ص  لرئي�ص  الثاين  النائب  ال�����س��رياوي، 
بوعميم،  ح��م��د  و���س��ع��ادة  دب���ي،  غ��رف��ة  اإدارة 
م���دي���ر ع����ام غ���رف���ة دب�����ي، وال�����س��ي��د حم�سن 
العو�سي، نائب رئي�ص اخلدمات اللوج�ستية 
يف دبي اجلنوب، والدكتور جمعة املطرو�سي، 
نائب الرئي�ص التنفيذي- العمليات و�سوؤون 
لل�سيليكون،  دب��ي  واح���ة  �سلطة  يف  العمالء 
ن��ائ��ب الرئي�ص  امل���زروع���ي،  وال�����س��ي��دة رج����اء 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف ف��ي��ن��ت��ك ه���اي���ف مب���رك���ز دبي 
املايل العاملي، وال�سيد عبداهلل �سريف، رئي�ص 
م�ساريع جراب الوطنية، وال�سيدة كري�ستني 
يف  لهامبورغ  التمثيلي  املكتب  مدير  �ستاب، 
اإدارة  م��دي��ر  ب���رين���ارد،  وجيم�ص  الإم������ارات، 
تطوير الأعمال يف مركز دبي لل�سلع املتعددة، 
وال�����س��ي��د م����ارك ����س���اه���وان، م��وؤ���س�����ص �سركة 
تاكاران،  اأف��ريا  وال�سيد   ،»Sarwa “�سروة 
واليت،  دوك�����ص  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص 
والرئي�ص  املوؤ�س�ص  �سدوزاي،  ح�سن  وال�سيد 

  .»Ezhire التنفيذي ل�سركة “اإزهاير
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املال والأعمال

دبي التجارية تخّرج ما يزيد عن 275 حمرتفًا 
CCE و CTLP من براجمها التدريبية

•• دبي-الفجر: 

احتفلت دبي التجارية، النافذة الذكية املوحدة للتجارة واخلدمات اللوج�ستية يف 
دبي والتابعة ملجموعة موانئ دبي العاملية، بتخريج الدفعة ال�ساد�سة من برنامج 
“املحرتف املرخ�ص يف التجارة والأعمال اللوج�ستية CTLP« وعددهم 254 
 »CCE املرخ�ص  اجلمركي  “اخلبري  برنامج  م��ن  الأوىل  والدفعة  خريجاً، 
املهند�ص  ك��ل م��ن  21 خ��ري��ج��اً. و�سهد احلفل ح�سور  وال��ذي��ن جت��اوز ع��دده��م 
حممود الب�ستكي، الرئي�ص التنفيذي لدبي التجارية وعدد من م�سئويل موانئ 

دبي العاملية واأهايل اخلريجني.
اأفاد ال�سيد حممد املعلم، املدير التنفيذي واملدير العام يف موانئ  ومن ناحيته 
دبي العاملية–اإقليم الإمارات: ميثل التمكني للتجارة الذكية توجهاً ا�سرتاتيجياً 
لنا يف دبي التجارية، وقد وفرنا جمموعة متكاملة من اخلدمات الإلكرتونية 
اأعمالها يف كل وقت ومن  لل�سركات مبمار�سة  ت�سمح  التي  الذكية  والتطبيقات 
الأدوات  تلك  اأ�سبحت  وق��د  م��ك��ان.  اأي 
م���ن دورة عمل  رئ��ي�����س��اً  ال��ذك��ي��ة ج�����زءاً 
فريقنا  ط��َور  هنا  وم��ن  ال�سركات  تلك 
م�������س���اق���ات ت���دري���ب���ي���ة خ���ا����س���ة ل���زي���ادة 
التي  ب���ال���ق���درات اجل����دي����دة  ال��ت��وع��ي��ة 
التجارة  ممار�سة  يف  خدماتنا  تتيحها 
الذكية. واأ�سبحت تلك الرامج حمطة 
حمرتف  لكل  املهنية  امل�سرية  يف  هامة 
قبل  من  معترة  و�سهادة  ومتخ�س�ص 
العمل  فر�ص  فتح  يف  وت��وؤث��ر  ال�سركات 
األقى  وق��د  للخريجني.  اأف�����س��ل  ب�سكل 
هناأ  والتي  الرتحيبية  كلمته  الب�ستكي 
فيها اخلريجني على اجتيازهم الرامج 
التي تقدموا لها واإثراء �سريهم الذاتية 
بهذا الإجناز كونها برامج معتمدة دولياً اإىل جانب ك�سب املعلومات واملهارات ذات 
العالقة بالتجارة واجلمارك والأعمال اللوج�ستية. كما اأ�ساد الب�ستكي باإ�سرار 
قائاًل:  ال��رام��ج  خ��الل  م��ن  اأدائ��ه��م  وتطوير  مهاراتهم  تنمية  على  امل��ت��درب��ني 
جمال  يف  املحرتفني  لكافة  وجهة  اأ�سبحت  قد  التدريبية  براجمنا  ب��اأن  نفخر 
اإماراتية وخليجية  �سركات  فيها موظفون من  وي�سارك  اللوج�ستية،  اخلدمات 
الطلب  للح�سور تالئم  اأن ن�سمم ج��داول مرنة  اإىل  دفعنا  �سواء، ما  على حد 
املتزايد من املحرتفني حل�سور براجمنا. وميكن اأن نقول وبكل ثقة اأننا قدمنا 
ق�سة جناح حقيقية يف بناء اقت�ساد املعرفة الذي �سكلت فيه اخلدمات الذكية 
اخلريج  األقاها  بكلمة  احلفل  اختتم  التجارة.  وت�سهيل  الأعمال  ملمار�سة  رافعة 
زهري حممود، مدير العمليات واملبيعات لدى �سركة فا�ست لل�سحن واخلدمات 
اإتاحته الفر�سة للت�سجيل يف  اللوج�ستية والذي �سكر فيها دبي التجارية على 
براجمها، والتي اأك�سبته العديد من املعلومات التي يحتاجها كل �سخ�ص يرغب 
يف الدخول يف جمال التجارة واللوج�ستيات. واأعرب عن �سعادته اأنه فور اجتيازه 
للرنامج قام بتحديث �سريته الذاتية باإ�سافة برامج دبي التجارية التدريبية 

من اأجل تطوير مهاراته الوظيفية وخرته العملية.

 حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع وجمل�س الأعمال الكويتي 
توقعان اتفاقية لدعم امل�ساريع الكويتية يف دولة الإمارات

•• دبي-الفجر: 

واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را���س��د  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة  وقعت 
اإحدى موؤ�س�سات اقت�سادية دبي، وجمل�ص الأعمال الكويتي بدبي والإمارات 
ال�سمالية، اتفاقية تعاون تهدف اإىل تعزيز ريادة الأعمال وتبادل املعرفة يف 
اأو الراغبة يف التواجد يف  جمال دعم امل�ساريع الكويتية ال�سغرية القائمة 
اإمارة دبي. كما تن�ص التفاقية على متكني رواد الأعمال وت�سجيعهم على 

تبادل املعلومات واخلرات �سمن نطاق عمل اجلهتني.
وياأتي توقيع التفاقية �سمن ا�سرتاتيجية موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  وتنفيذاً  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء، رعاه 
اهلل، ب�سفته حاكماً لإمارة دبي، على اأن يعامل رواد الأعمال من مواطني 
يتم  املتحدة، حيث  العربية  الإم��ارات  دولة  الكويت معاملة مواطني  دولة 

دعمهم كاأع�ساء اأ�سوة باإخوانهم من مواطني الدولة.
وقام بتوقيع التفاقية، التي جرت يف مقر املوؤ�س�سة بقرية الأعمال، كل من 
�سعيد مطر املري، نائب املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية 
جمل�ص  رئي�ص  الربيعان،  عبداهلل  و�سعد  واملتو�سطة؛  ال�سغرية  امل�ساريع 
من  عدد  تواجد  جانب  اإىل  ال�سمالية،  والإم���ارات  بدبي  الكويتي  الأعمال 

امل�سوؤولني من كال اجلهتني. 
وقال �سعيد مطر املري: ياأتي دعم رواد الأعمال ال�سباب من الكويت �سمن 
�سيا�سة املوؤ�س�سة الرامية اإىل دفع م�ساريع رواد الأعمال من دولة الإمارات 
الأعمال  رواد  اأ�سقائها  بدعم  ونفتخر  وال�ستمرارية.  النمو  نحو  والكويت 
ال�سباب وتعزيز �سمان ح�سول اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة على 
بتقدمي  املوؤ�س�سة  وتقوم  اأعمالهم.  مزاولة  �سبيل  يف  الالزمة  الت�سهيالت 
من  ال�سباب  الأع��م��ال  رواد  نخبة  يقودها  التي  املبتكرة،  للم�ساريع  الدعم 
الكويت، واحلر�ص على متابعة خطى عملهم، وتقدمي الأدوات الالزمة من 

حيث اخلدمات ال�ست�سارية والتدريبية، والدعم املعنوي.
امل�سرتكة مع  املوؤ�س�سة الرامج واملبادرات اجلديدة  “توفر  املري:  واأ�ساف 
باخلدمات  منهم  الكفاءات  تعريف  بهدف  الكويت،  يف  التنموية  املوؤ�س�سات 
التي توفرها للو�سول اإىل اأكر �سريحة من الراغبني بالنهو�ص مل�ساريعهم 
من خالل اإمارة دبي، وبالتايل امل�ساهمة بدور فعال يف تعزيز منو القت�ساد 

الوطني، والكويتي ب�سكل عام«.

نائب حاكم ال�سارقة يفتتح اأحدث مراكز الت�سوق ملجموعة »اللولو« فـي منطقة احلزانة

ا�صتعدادًا مل�صاركة »اإي�صن لق�ض وحلام املعادن« يف »�صتيل فاب 2018«

وفد اأملاين يبحث عالقات التعاون مع »اإك�سبو ال�سارقة«
•• ال�شارقة -الفجر:

زار وفد اأملاين رفيع امل�ستوى من مدينة 
اإي�سن الملانية يوم الأثنني املا�سي، مركز 
التعاون  ال�سارقة لبحث عالقات  اك�سبو 
وال�������س���راك���ة وال�����س����ت����ع����دادات اجل���اري���ة 
وحلام  لق�ص  اإي�سن  “معر�ص  مل�ساركة 
بجناح  الأوىل  للمرة  ال��ع��امل��ي  املعادن” 
فاب  “�ستيل  معر�ص  فعاليات  يف  خا�ص 
2018” الذي ي�ست�سيفه مركز اك�سبو 

خالل الفرتة 15-18 يناير املقبل.
والتقى الوفد �سعادة وليد عبد الرحمن 
غرفة  لرئي�ص  ال��ث��اين  النائب  بوخاطر 
�سيف  و�سعادة  ال�سارقة،  و�سناعة  جتارة 
ملركز  التنفيذي  الرئي�ص  املدفع  حممد 
خ��ال��د جا�سم  و���س��ع��ادة  ال�����س��ارق��ة،  اك�سبو 
امل��دف��ع رئ��ي�����ص ه��ي��ئ��ة الإمن�����اء التجاري 

وال�سياحي يف ال�سارقة.
يف حني �سم الوفد توما�ص كوفن عمدة 
.بي.  واأول��ي��ف��ر  الأمل��ان��ي��ة،  اإي�����س��ن  مدينة 
كورت الرئي�ص التنفيذي ل�سركة مي�سي 
اإي�سن امل�سوؤولة عن تنظيم معر�ص اإي�سن 
لق�ص وحلام املعادن، اإىل جانب عدد من 

امل�سوؤولني يف ال�سركة.
وج����اءت زي����ارة ال��وف��د الأمل����اين يف �سوء 
ال��ت��ي وق��ع��ه��ا م��رك��ز اك�سبو  الت��ف��اق��ي��ة 
اإي�سن”  “مي�سي  ���س��رك��ة  م��ع  ال�����س��ارق��ة 
امل���ا����س���ي، بهدف  ���س��ب��ت��م��ر  الأمل���ان���ي���ة يف 
ت��ع��زي��ز ح�����س��ور ال�����س��رك��ات الأمل���ان���ي���ة يف 
فاب”  “�ستيل  مل��ع��ر���ص  ال�14  ال�����دورة 
احلدث التجاري الرائد لقطاع الأعمال 
مظلة  حتت  وذل��ك  املنطقة،  يف  املعدنية 
اإي�سن لق�ص اللحام واملعادن”  “معر�ص 
الذي ُيعدُّ اأحد اأكر الفعاليات من نوعه 

يف اأوروبا.
وقد اأكد الوفد الأملاين خالل الجتماع 
م�ساركة عدد من اأهم ال�سركات الأملانية 
تكنولوجيا  جمال  يف  ابتكاراتها  باأحدث 
ه��ن��د���س��ة وق�����ص وحل����ام و���س��ق��ل املعادن 
ال�سالمة،  وم��ع��دات  ال��ي��دوي��ة  وامل���ع���دات 

وغريها من املنتجات واملعدات املختلفة.
وليد  �سعادة  رّح��ب  ال��ل��ق��اء،  م�ستهل  ويف 
مدينة  بعمدة  ب��وخ��اط��ر،  عبدالرحمن 
اأن  ل���ه، متمنياً  امل��راف��ق  وال��وف��د  اي�����س��ن 
العالقات  تعزيز  ال��زي��ارة يف  ه��ذه  ت�سهم 
بني  وال��ت��ع��اون  وال��ت��ج��اري��ة  القت�سادية 

البلدين ال�سديقني.
واأك���د ب��وخ��اط��ر اأن ه��ذه ال��زي��ارة تعك�ص 
ال�سمعة احل�سنة التي يحظى بها مركز 
القت�سادية  ومكانته  ال�سارقة  اك�سبو 
تنظيم  يف  العاملي  امل�ستوى  على  املتميزة 
املعار�ص  م����ن  ال���ع���دي���د  وا����س���ت�������س���اف���ة 
وامل�����وؤمت�����رات ال���دول���ي���ة وم�����س��اه��م��ت��ه يف 
ال�سيافة  وق��ط��اع  ال�سياحة  دور  تعزيز 
والعمال، م�سيفاُ ان دولة الإمارات تعد 
يف  للمعار�ص  اأ�سواق  ثالثة  اأك��ر  �سمن 
ال�سرق الأو�سط من حيث عدد املعار�ص 
والعار�سني  �سنويا  املقامة  وامل��وؤمت��رات 
يف  للتاأجري  املتاحة  وامل�ساحات  وال���زوار 

مراكزها.

اأك�����د ����س���ع���ادة ���س��ي��ف املدفع  م���ن ج��ه��ت��ه 
الرئي�ص التنفيذي ملركز اإك�سبو ال�سارقة، 
املتميزة ودوره  اإك�سبو  على مكانة مركز 
والقت�سادي  ال��ث��ق��ايف  ال�����دور  دع����م  يف 
وال�سناعي لإمارة ال�سارقة منذ تاأ�سي�ص 
ال�سوء  م�سلطاً  ع��ام��اً،   41 قبل  امل��رك��ز 
ال�����س��ارق��ة بالثقافة  اإم����ارة  اه��ت��م��ام  ع��ل��ى 

والتعليم وال�سناعة.
وا�ستعر�ص رئي�ص مركز اك�سبو ال�سارقة 
التي  املميزة  وامل��ع��ار���ص  الفعاليات  اأه��م 
اك�سبو  م���رك���ز  وي�����س��ت�����س��ي��ف��ه��ا  ي��ن��ظ��م��ه��ا 
“معر�ص  اأبرزها  العام، ومن  على مدار 
يقام  ال���ذي  للكتاب”  ال���دويل  ال�����س��ارق��ة 
نحو  العام  هذا  ا�ستقطب  وال��ذي  �سنوياً 
2.38 مليون زائر على مدار 11 يوماً، 
اإ�سافة اإىل معر�ص ال�ساعات واملجوهرات 
ال����ذي ي��ق��ام ك��ل 6 ���س��ه��ور وغ��ريه��ا من 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��دول��ي��ة امل��ه��م��ة، لف��ت��اً اإىل 
العاملية  “القمة  امل����رك����ز  ا���س��ت�����س��اف��ة 
الذي  للمراأة”  الق��ت�����س��ادي  للتمكني 

باملراأة  ل��الرت��ق��اء  من��اء  موؤ�س�سة  تنظمه 
للمرة الأوىل على اأر�ص املركز بالتعاون 

مع هيئة الأمم املتحدة للمراأة.
امل��دف��ع رئي�ص  اأك���د خ��ال��د جا�سم  ب���دوره 
هيئة الإمن����اء ال��ت��ج��اري وال�����س��ي��اح��ي يف 
ال�سارقة، حر�ص دولة الإمارات وال�سارقة 
الهوية  على  احلفاظ  على  ب�سكل خا�ص 
العربية والوطنية وفخرهم واعتزازهم 
توليه  ال��ذي  الهتمام  اإىل  م�سرياً  بها، 
الأعمال  �سياحة  بقطاع  ال�سارقة  اإم��ارة 
ال�سرتاتيجي  ملوقعها  نظراً  واملعار�ص 
للم�ستثمرين  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  وامل����زاي����ا 
ورجال الأعمال الأجانب، وتبني الإمارة 
العاملية  وامل��م��ار���س��ات  امل��ع��اي��ري  لأف�����س��ل 
وال�سيافة  ال�سياحة  بخدمات  لالرتقاء 
هذا  يف  ال���ع���امل  دول  اأف�����س��ل  ل��ت��ن��اف�����ص 

املجال.
واأ�ساد الوفد الزائر بالتطور القت�سادي 
ال�سارقة،  اإم���ارة  ت�سهده  ال��ذي  املت�سارع 
للكتاب  ع��ا���س��م��ة  ب��اخ��ت��ي��اره��ا  م��ن��وه��ني 

الدولية  ال��ل��ج��ن��ة  ِق��ب��ل  م��ن   2019 يف 
لعوا�سم الكتاب العاملية يف اليون�سكو. 

ويف خ��ت��ام ال���زي���ارة ك���ّرم ك��ل م��ن �سعادة 
ول��ي��د ب��وخ��اط��ر و���س��ي��ف امل���دف���ع، وخالد 

املدفع اأع�ساء الوفد الزائر.
�سعادة  ا���س��ط��ح��ب  ال���ل���ق���اء  ن��ه��اي��ة  ويف 
�سيف امل��دف��ع ال��وف��د ال��زائ��ر ب��ج��ول��ة  يف 
للتعرف  ال�سارقة  اك�سبو  م��رك��ز  ارج���اء 
ع��ل��ى خ��دم��ات��ه والط����الع ع��ل��ى مرافقه 
املختلفة وم�ساحات التاأجري والإمكانيات 
يوفرها  التي  واللوج�ستية  التنظيمية 
امل���رك���ز ����س���واء ل��ل�����س��رك��ات ال��ع��ار���س��ة او 

للزوار.
“�ستيل  م��ن   14 ال���  الن�سخة  اأن  ُي��ذك��ر 
من  جم��م��وع��ة  �سي�سم   ”2018 ف���اب 
�ستيل  �ستانل�ص  م��ث��ل  امل��م��ي��زة  الأق�����س��ام 
وتقنيات مقاومة التلف واللحام والقطع 
والأدوات الآلية واآلت ت�سكيل الأنابيب، 
“فا�سترنز  معر�ص  مع  بالتزامن  وذلك 

وورلد ال�سرق الأو�سط«.

ويقع  م��رب��ع  ق����دم  160األف  م�����س��اح��ة 
ب���ال���ق���رب م���ن ���س��ت��اد خ���ال���د ب���ن حممد 
الو�سول  ومي��ك��ن  �سابقا  ال�سعب  ن���ادي 
منطقة  يف  للمت�سوقني  ب�سهولة  اإل��ي��ه 
احل����زان����ة وامل���ن���اط���ق امل��ح��ي��ط��ة ب��ه��ا ومت 
تخ�سي�ص ق�سم البقالة وال�سوبر ماركت 
لبيع امل����واد ال���س��ت��ه��الك��ي��ة ال��غ��ذائ��ي��ة يف 
تخ�سي�ص  مت  بينما  الأر����س���ي  ال��ط��اب��ق 
واألعاب  الأول لالأزياء ومالب�ص  الطابق 
املنزلية  وال�سلع  وامل��ف��رو���س��ات  الأط��ف��ال 
والإلكرتونيات والك�س�سوارات والأحذية 

وغريها.

•• ال�شارقة-وام:

�سامل  ب��ن  اهلل  عبد  ال�سيخ  �سمو  افتتح 
ال��ق��ا���س��م��ي ن��ائ��ب ح��اك��م ال�����س��ارق��ة ام�ص 
الفرع رقم 140 واأحدث مراكز الت�سوق 
-ال�سركة  ال���ل���ول���و  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
الرائدة يف جمال البيع بالتجزئة- وذلك 

يف منطقة احلزانة مبدينة ال�سارقة.
بن  خ��ال��د  ال�سيخ  الف��ت��ت��اح  حفل  ح�سر 
عبد اهلل القا�سمي رئي�ص دائرة اجلمارك 
وامل���وان���ئ ال��ب��ح��ري��ة وال�����س��ي��خ ���س��امل بن 
مكتب  رئ��ي�����ص  القا�سمي  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 

���س��م��و احل���اك���م وال��ع��م��ي��د ���س��ي��ف ال����زري 
ال�سارقة  ���س��رط��ة  ع���ام  ق��ائ��د  ال�سام�سي 
واإبراهيم حممد اجلروان رئي�ص �سركة 
والت�سويق  لال�ستثمار  ال�����س��ارق��ة  ن���ادي 
جمل�ص  رئي�ص  مو�سليام  علي  وي��و���س��ف 
�سيفي  و  العاملية  اللولو  جمموعة  اإدارة 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  روب����اوال 
ال��ل��ول��و واأ����س���رف ع��ل��ي م��و���س��ل��ي��ام املدير 
ايه.  ام.  �سليم  و  للمجموعة  التنفيذي 
مدير جمموعة اللولو وعدد من ممثلي 
ال�سارقة  اإم����ارة  يف  احلكومية  ال��دوائ��ر 
ال�سارقة  ن���ادي  اإدارة  جمل�ص  واأع�����س��اء 

الأعمال  رج����ال  م���ن  وع����دد  ال��ري��ا���س��ي 
وامل�ستثمرين.

وب��ع��د ق�����ص ���س��ري��ط الف��ت��ت��اح ق���ام �سمو 
�سلطان  ب��ن  ���س��امل  ب��ن  اهلل  ع��ب��د  ال�سيخ 
ال���ق���ا����س���م���ي وك����ب����ار ال�����س��خ�����س��ي��ات من 
مركز  رده��������ات  يف  ب���ج���ول���ة  امل����دع����وي����ن 
ال���ت�������س���وق اجل����دي����د ..واط����ل����ع����وا خالل 
وامليزات  الأق�سام  خمتلف  على  جولتهم 
الفريدة وو�سائل الراحة التي يتمتع بها 
اأهم  ويوفر  طابقني  من  وامل��ك��ون  املركز 

املنتجات ال�ستهالكية.
وبهذه املنا�سبة ذكر يو�سف علي مو�سليام 

اللولو  جم��م��وع��ة  اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص 
ال���ف���رع م���ن جمموعة  ه���ذا  ان  ال��ع��امل��ي��ة 
اللولو يعتر ال�ساد�ص يف اإمارة ال�سارقة 
وم���رك���ز ال��ت�����س��وق ال���ث���اين ال����ذي يفتتح 
اأق��ل من �سهر وه��ذا يدل  للمجموعة يف 
الكبرية  على مدى القبال وال�ستجابة 
ال��ع��م��الء ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات املجموعة  م��ن 
�سعادته  ع���ن  ..م���ع���را  اجل�����ودة  ع��ال��ي��ة 
ب��ت��ق��دمي جت��رب��ة ت�����س��وق ع��امل��ي��ة اأخ����رى 
منطقة  يف  امل��ت�����س��وق��ني  م����ن  ب���ال���ق���رب 

احلزانة واملناطق املجاورة لها .
ومي���ت���د م���رك���ز ال��ت�����س��وق اجل���دي���د على 

الرئي�س الأوغندي ي�ستقبل البعثة التجارية الماراتية ويوؤكد عمق العالقات بني البلدين
•• كمباال-وام:

ا����س���ت���ق���ب���ل ف����خ����ام����ة ال����رئ����ي���������ص ي�����وري 
اأوغندا  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ص  مو�سيفيني 
يف  الرئا�سة  بق�سر  املا�سية  قبل  الليلة 
التجارية  البعثة  وف��د  عنتيبي  مدينة 
اأوغندا  تزور  التي  ال�سعودية  الإماراتية 
ال�سارقة  م���رك���ز  م���ن  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ح��ال��ي��ا 
جتارة  لغرفة  التابع  ال�سادرات  لتنمية 
و�سناعة ال�سارقة برئا�سة �سعادة عبداهلل 
يرافقه  الغرفة  رئي�ص  العوي�ص  �سلطان 
جمل�ص  ع�سو  دميا�ص  بن  را�سد  حممد 
حممد  وع���ب���دال���ع���زي���ز  ال���غ���رف���ة  اإدارة 
���س��ط��اف م�����س��اع��د امل���دي���ر ال���ع���ام لقطاع 
خ���دم���ات الأع�������س���اء ووف����د مي��ث��ل دائ���رة 
وهيئة  باأبوظبي  القت�سادية  التنمية 

اأكرث  ج��ان��ب  اىل  ال�سعودية  ال�����س��ادرات 
م��ن 100 رج���ل اأع���م���ال م��ن الم����ارات 
وال�سعودية ميثلون عددا من القطاعات 
القت�سادية والتجارية املختلفة وممثلي 
و�سائل الإعالم الإماراتية. واأكد فخامة 
عمق  اللقاء  خ��الل  الأوغ��ن��دي  الرئي�ص 
ال��ع��الق��ات ال��ت��ي ت��رب��ط ب���الده م��ع دولة 
واململكة  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة  الم��������ارات 
املجالت  خمتلف  يف  ال�سعودية  العربية 
..م��ت��ط��ل��ع��ا اىل ت��وط��ي��ده��ا خ��ا���س��ة يف 

املجالت القت�سادية.
واأث����ن����ى ف��خ��ام��ت��ه ع���ل���ى اجل����ه����ود التي 
الماراتية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ب��ع��ث��ة  ت��ب��ذل��ه��ا 
ال��ت��ي ت��وا���س��ل ت��ن��ظ��ي��م م��ل��ت��ق��اه��ا للمرة 
هذا  ت�سهد  والتي  ال��ت��وايل  على  الثالثة 
العام ان�سمام اململكة العربية ال�سعودية 

اليها وذلك لكت�ساف املزيد من الفر�ص 
الواعد  اأوغ���ن���دا  ���س��وق  ال���س��ت��ث��م��اري��ة يف 
المكانيات  م��ن  ب��ال��ك��ث��ري  ي��زخ��ر  ال����ذي 
خا�سة  الناجحة  ال��ت��ج��اري��ة  وامل��ق��وم��ات 
يف ق���ط���اع امل���ن���اج���م وامل�����ع�����ادن وال������رثوة 
جانب  اىل  الغذائية  وامل���واد  احليوانية 
والبنية  وال�����س��ي��اح��ة  اخل���دم���ات  ق���ط���اع 
اإن  الأوغ��ن��دي  الرئي�ص  وق��ال  التحتية. 
ب����الده مت��ث��ل وج��ه��ة ا���س��ت��ث��م��اري��ة هامة 
املبا�سر  الأجنبي  لال�ستثمار  واأ�سا�سية 
العديد من الدول  وم�ستهدفة من قبل 
ال�سناعية الكرى باعتبار اأن ال�ستثمار 
الأجنبي هو مبثابة دميومة لالقت�ساد 
مركزا  اأوغ��ن��دا  اأ�سبحت  حيث  الوطني 
تنوعاً  اأك���رث  واق��ت�����س��اده��ا  جت��اري��ا مهما 

ون�ساطاً.

من جانبه اأعرب �سعادة عبداهلل �سلطان 
لفخامة  تقديره  و  �سكره  عن  العوي�ص 
الرئي�ص الأوغندي على حفاوة ال�ستقبال 
فعاليات  لإجن�����اح  وم�����س��ان��دت��ه  ودع���م���ه 
ال�سعودي  الإماراتي  ال�ستثمار  “ملتقى 
العا�سمة  ا�ست�سافته  الذي  الأوغندي” 
الأوغندية “كمبال” ولقائه وفد البعثة 
اأن�سطتهم  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف  ال��ت��ج��اري��ة 
عقد  يف  اخلا�سة  ومقرتحاتهم  واآرائهم 
بالده  يف  ا�ستثمارية  وم�ساريع  �سراكات 
لتوفري  ال���س��ت��ع��داد  فخامته  اأك���د  حيث 
املتاحة  والمكانيات  الت�سهيالت  جميع 
العوي�ص  واأك����د  ال��ب��ع��ث��ة.  مهمة  لإجن����اح 
ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  حر�ص 
على ا�ستمرار تنظيم مثل هذه اللقاءات 
ملا لها من مردود ايجابي على العالقات 

اإىل  ..م�سريا  البلدين  بني  القت�سادية 
التعاون  ل��ت��ع��زي��ز  ك��ب��رية  ف��ر���ص  وج����ود 
ال�سرتاتيجية  امل���ج���الت  يف  امل�����س��رتك 
التي تخدم البلدين ال�سديقني كالنقل 
والتكنولوجيا والتعليم وال�سحة والبنية 
بالتجاوب  واأ����س���اد   . وامل���ع���ادن  التحتية 
ال�����س��ري��ع ال���ذي ح��ظ��ي ب��ه اأف����راد البعثة 
التجارية من جانب الرئي�ص الأوغندي 
الأمر الذي يعزز من ثقة امل�ستثمرين يف 
فر�ص  من  ويزيد  الأوغ��ن��دي  القت�ساد 

جناح م�ساريعهم ال�ستثمارية.
ح�����س��ر ال���ل���ق���اء ع�����دد م����ن ال����������وزراء يف 
اأنيمي�سا  �سعادة  و  الأوغ��ن��دي��ة  احلكومة 
جمهورية  ���س��ف��ري  م����ادف����اين  ج���اي���ان���ت 
اوغ��ن��دا ل���دى ال��دول��ة وع���دد م��ن رجال 

الأعمال الأوغنديني.
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املال والأعمال

غرفة عجمان تعزز توا�سلها املبا�سر مع م�سانع و�سركات الإمارة 

وزارة الهجرة امل�سرية تدعم معر�س 
عقارات النيل يف اأبوظبي 14 دي�سمرب

 •• ابوظبي-الفجر: 

م�سر  جمهورية  يف  للهجرة  ال��دول��ة  وزي���رة  م��ك��رم،  نبيلة  ال�سيدة  ق��ال��ت 
العربية ان �سوف ت�سارك يف ح�سور ورعاية معر�ص عقارات النيل “م�سر 
الذى يعقد يف مركز ابوظبي الوطني للمعار�ص - ادنيك، يف  بتقربلك”، 

الفرتة من 14 اىل 16 دي�سمر اجلاري .
جاء ذلك خالل الوزيرة مكرم للدكتور با�سم اأحمد كليلة، رئي�ص جمل�ص 
تدعم  اأن��ه��ا  اك��دت  حيث  للحدث  املنظمة  ريببلك”  “اإك�سبو  �سركة  اإدارة 
للم�سروعات  ال��رتوي��ج  وتدعم  ب��اخل��ارج،  العاملني  امل�سريني  امل�ستثمرين 

الوطنية ومنها امل�سروعات الإ�سكانية،  
واأ�سارت مكرم اإىل اأنها �ستعقد على هام�ص املنتدى لقاء مو�سعا مع اجلالية 
وامل�ستجدات  للحقائق  و�سرح  عر�ص  فيه  تقدم  الإم���ارات  بدولة  امل�سرية 
على ال�ساحة الداخلية واأبرز امل�سروعات القومية واخلريطة ال�ستثمارية 
ال�سناعية  يف جمهورية م�سر العربية للم�ستثمرين امل�سريني والأجانب . 

وكذلك قانون ال�ستثمار اجلديد.
بناء  “اإك�سبو ريببلك”   بتاأ�سي�ص   اأن��ه قام  الدكتور كليلة  اأك��د  من جانبه 
على توجيهات الرئي�ص عبدالفتاح ال�سي�سى، رئي�ص جمهورية م�سر العربية 
للم�ستثمرين وال�سباب يف الفرتة املا�سية على اأهمية التطرق لفتح اأبواب 
اك�سبو  �سركة  بتاأ�سي�ص  “قمنا  قائال:  الدولية،  واملحافل  ال�ستثمارات  من 
ريبابليك »EXPO REPUBLIC« املتخ�س�سة فى تنظيم املعار�ص 
للم�سريني والأجانب خارج م�سر، ومقرها مدينة ال�سارقة بدولة الإمارات 
كرى  مب�ساركة  ب��اخل��ارج  معار�سها  اأول  تنظم  وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة،  العربية 
اخلا�سة  امل�ساريع  وت�سويق  لعر�ص  امل�سرية،  العقاري  التطوير  �سركات 
واأي�سا  املتحدة  العربية  الإم����ارات  ب��دول��ة  املقيمة  امل�سرية  للجالية  بهم 
امل�ستثمرين الأجانب، لكى يتعرفوا على فر�ص ال�ستثمار العقاري امل�سري، 
حيث قامت ال�سركة بالتعاقد على حملة دعائية واإعالمية �سخمة فى كافة 

املدن الإماراتية للت�سويق للمعر�ص حتت �سعار “م�سر بتقربلك«. 

الأ�سهم الإماراتية تك�سب 4.4 مليار درهم
•• اأبوظبي-وام: 

ال��ي��وم قبل الأخري  الإم��ارات��ي��ة خ��الل جل�سة  امل��ال  اأ���س��واق  اأغلقت م��وؤ���س��رات 
التي  املربع الأخ�سر رغم عمليات جني الأرب��اح الطبيعية  من الأ�سبوع على 
تعر�ست لها �سريحة من الأ�سهم.. وك�سبت القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�سركات 

املتداولة يف نهاية التعامالت نحو 4.4 مليار درهم .
وج����اء ال��دع��م الأك����ر ل���الإغ���الق الخ�����س��ر ل��الأ���س��واق م��ن ق��ط��اع��ات العقار 
وال�ستثمار والبنوك على وجه التحديد وهما القطاعان اللذان �سجال ن�ساطا 
املتداولة ما دفع ببع�ص  ال�سيولة  ا�ستقطبا اجلزء الأكر من  جديدا بعدما 
لالأوراق  اأبوظبي  ل�سوق  العام  املوؤ�سر  وقفز  قوية.  مكا�سب  لتحقيق  اأ�سهمها 
بالغا  التعامالت  م��ن  الأخ����رية  ال�ساعة  ن�سف  يف   1.11% بن�سبة  امل��ال��ي��ة 
م�ستوى 4310 نقاط فيما اأغلق املوؤ�سر العام ل�سوق دبي املايل عند 3394 

نقطة بنمو ن�سبته %0.02 مقارنة مع جل�سة اأم�ص الول.
وقال و�سطاء يف ال�سوق اإن املوؤ�سرات ل زالت عند م�ستويات جيدة حتى الآن 
وهي مر�سحة لل�سعود لكن الأمر يتطلب زيادة يف �سيولة التداولت .. معربني 
عن اعتقادهم بان نهاية عملية الكتتاب على بع�ص ال�سركات �سي�سهم يف �سخ 
�سيولة جديدة اعتبارا من الأ�سبوع املقبل. وكان لفتا للنظر الن�ساط الكبري 
الذي �سهده �سهم دريك اند �سكل الذي ارتفع اىل 2.05 درهم بنمو ن�سبته 
%9.6 و�سط تداولت مكثفة جتاوزت قيمتها 248 مليون درهم كذلك فقد 
�سعد �سهم اأرابتك اىل 2.38 درهم وك�سب داماك %2.7 بالغا 3.40 درهم 
.. من جانبه ارتفع �سهم دبي لالإ�ستثمار اىل 2.38 درهم. ويف �سوق اأبوظبي 
لالأوراق املالية قاد �سهم ات�سالت الدعم للموؤ�سر بعدما ارتفع اىل 16.50 
 10.30 عند  املغلق  الأول  اأبوظبي  بنك  �سهم  اىل  بالإ�سافة  وذل��ك  دره��م 
درهم و�سهم �سركة الدار العقارية 2.19 درهم. وعلى �سعيد ال�سيولة فقد 
دره��م وو�سل  600 مليون  نحو  ال�سوقني  املرمة يف  ال�سفقات  قيمة  بلغت 
4322 �سفقة.  295 مليون �سهم نفذت من خالل  املتداولة  الأ�سهم  عدد 
ومن اجمايل اأ�سهم 73 �سركة جرى تداولها ام�ص ارتفعت اأ�سعار اأ�سهم 24 
�سركة   20 اأ�سهم  �سركة وحافظت   29 اأ�سهم  اأ�سعار  انخفا�ص  �سركة مقابل 

عند م�ستوياتها ال�سابقة.

•• عجمان ـ الفجر 

و�سناعة عجمان  وفد غرفة جت��ارة  قام 
لت�سنيع  او����س���ك���ار  م�����س��ن��ع  اإىل  ب���زي���ارة 
ال�����زي�����وت وذل�������ك ����س���م���ن ���س��ل�����س��ل��ة من 
الزيارات امليدانية اإىل امل�سانع وال�سركات 
تعزيز  بهدف  عجمان  اإم��ارة  يف  العاملة 
التوا�سل املبا�سر بني الغرفة واع�سائها 
امل�سانع  اأ�سحاب  تطلعات  على  للتعرف 
واه�����م الح���ت���ي���اج���ات وال���ت���ح���دي���ات من 
املوؤ�س�سات  وت��ن��م��ي��ة  ا����س���ت���دام���ة  اأج������ل 
روؤي���ة  يف  ي�����س��ب  ومب���ا  ان�سطتها  ب��ك��اف��ة 
ال�سرتاتيجية  وخطتها  عجمان  اإم���ارة 

   .2021
و�سم وفد غرفة عجمان حممد املهريي 
وعبداهلل  الع�����س��اء،  دع���م  ق�سم  رئ��ي�����ص 
ق�سم جودة  رئي�ص  النعيمي  عبداملح�سن 
اخل��دم��ات يف غ��رف��ة ع��ج��م��ان، وا�ستقبل 
واملهند�ص  ال�سيد  طالل  الدكتور  الوفد 

لطفي ال�سيد يف مقر �سركة او�سكار.
وخالل الجتماع اكد حممد املهريي ان 
توا�سلها  على  حري�سة  عجمان  غ��رف��ة 
وامل�سانع  ال�سركات  خمتلف  مع  املبا�سر 
يف عجمان والتعرف على كافة التحديات 
العمال  يواجهها رجال  التي  واملعوقات 
معاجلتها  على  واحلر�ص  وامل�ستثمرين 

النجاح  م���ق���وم���ات  ت��ع��زي��ز  ج���ان���ب  اإىل 
ومنت�سبيها  الغرفة  لأع�ساء  وتوفريها 
الالزمة  ال��ت��و���س��ي��ات  رف����ع  خ����الل  م���ن 
كافة  وك���ذل���ك  ال���غ���رف���ة  اإدارة  مل��ج��ل�����ص 
اجلهات املخت�سة مبا ي�سب يف ا�ستدامة 

وتنمية ال�سركات وامل�سانع.
غرفة  اأن  عبداملح�سن،  ع��ب��داهلل  وا���س��ار 
امليدانية  زي��ارات��ه��ا  ع��ج��م��ان م��ن خ���الل 
وامل�سانع  ال�����س��رك��ات  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ب��ح��ث 
لتحديدها �سمن جمموعات عمل بهدف 
اإيجاد حلول م�سرتكة بني ممثلي  بحث 
اجل��ه��ات اخل��ا���س��ة واجل��ه��ات احلكومية 
او�سح  كما  الغرفة،  مظلة  حتت  املعنية 

بحث  ت�ستهدف  امل��ي��دان��ي��ة  ال���زي���ارات  اأن 
املعار�ص  يف  للم�ساركة  امل�سانع  اأولويات 
املتخ�س�سة داخل الدولة وخارجها، كما 
ا�ستعر�ص وفد الغرفة اأهم اخلدمات التي 
العمال  ملجتمع  عجمان  غرفة  تقدمها 
اللكرتوين  خدماتها  دليل  خ��الل  م��ن 
والذي ي�سم 13 خدمة رئي�سية تقدمها 

غرفة عجمان لأع�سائها ومنت�سبيها.
ال�سيد  ال��دك��ت��ور ط��الل  اك��د  م��ن جانبه 
على اهمية الزيارة �ساأنها الدفع بتنمية 
كافة  يف  وامل�ساريع  الع��م��ال  وا�ستدامة 
ال�سكر  موجها  القت�سادية،  القطاعات 
اإىل غرفة عجمان على توا�سها  املبا�سر 

ا�ساد  كما  الم��ارة،  و�سركات  مع م�سانع 
توفري  ال���ر����س���ي���دة يف  ال���ق���ي���ادة  ب��ج��ه��ود 
وا�ستدامة  لتنمية  امل��ق��وم��ات  خم��ت��ل��ف 
ال��ع��ام��ل��ة، معترا  امل�����س��ان��ع وال�����س��رك��ات 
رئي�سية  ه��م��زة و���س��ل  ال��زي��ارات  تلك  ان 
لإي�سال مقرتحات ومتطلبات ال�سركات 
ومتخذي  امل��ع��ن��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ات  وامل�����س��ان��ع 

القرار.
هذا وعلى هام�ص الزيارة قام وفد غرفة 
على  للتعرف  ميدانية  بجولة  عجمان 
خطوط اإنتاج زيوت املحركات والت�سحيم 
وخمتلف الدول التي ت�سدر لها ال�سركة 

منتجاتها. 

بعد يومني من النقا�صات �صارك فيها 70 متحدثًا

قيادات دولية و�سخ�سيات وطنية يختتمون »القمة العاملية للتمكني القت�سادي للمراأة« بخارطة طريق للعام 2030
•• ال�شارقة-الفجر:

النقا�سية  اجل���ل�������س���ات  م����ن  ي���وم���ني  ب���ع���د 
واحل�������واري�������ة، اج���ت���م���ع ف���ي���ه���ا اأك�������رث من 
الن�سائية،  ال���ق���ي���ادات  م���ن  م��ت��ح��دث��اً   70
يف  وال��ع��ام��الت  ال�سيا�سية،  وال�سخ�سيات 
اأم�ص  م�ساء  اختتمت  ال��دول��ي��ة،  املنظمات 
الأول الثالثاء فعاليات الدورة الأوىل من 
القمة العاملية للتمكني القت�سادي للمراأة، 
املراأة  لتمكني  مناء  موؤ�س�سة  نظمتها  التي 
للمراأة،  املتحدة  الأمم  هيئة  مع  بالتعاون 
اإك�سبو  يف  -ع����ق����دت  خ���ت���ام���ي���ة  ب��ج��ل�����س��ة 
ال�����س��ارق��ة- حت����دث ف��ي��ه��ا ك���ل م���ن �سعادة 
القت�ساد  وزارة  وكيل  �سالح  اآل  اهلل  عبد 
و�سعادة  اخل���ارج���ي���ة،  ال���ت���ج���ارة  ل�������س���وؤون 
الأمني  وكيل  نغوكا،   - ميالمبو  فومزيل 
ال��ع��ام ل���الأمم امل��ت��ح��دة، وامل��دي��ر التنفيذي 
وال�سفرية  ل��ل��م��راأة،  املتحدة  الأمم  لهيئة 
والأ�سرة  امل��راأة  اإدارة  اإينا�ص مكاوي، مدير 
والطفولة بجامعة الدول العربية، وممثل 
�سركة بروكرت اآند غامبل جويل بالبيدي، 
مناء  موؤ�س�سة  مدير  كرم  بن  رمي  و�سعادة 

لالرتقاء باملراأة.
الكاتبة  اأدارت���ه���ا  ال��ت��ي  اجلل�سة  ون��اق�����س��ت 
اخلال�سات  ال�سحي،  �سفية  والإع��الم��ي��ة 
ال��ت��ي ت��و���س��ل��ت ل��ه��ا ال��ق��م��ة خ����الل يومي 
املوؤ�س�سات  اأمام  املتاحة  والفر�ص  انعقادها 
والأفراد لتمكني املراأة اقت�سادياً، وحتقيق 
هيئة  و�سعتها  التي  والأج��ن��دة  التطلعات 
 ،2030 ل��ل��ع��ام  ل���ل���م���راأة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
اإ����س���اف���ة اإىل م���ا ق���ادت���ه دول�����ة الإم�������ارات 
امل�ستوى  على  جهود  من  املتحدة  العربية 
املحلي والإقليمي والعاملي لتحقيق امل�ساواة 
بني اجلن�سني، ومتكني الن�ساء يف خمتلف 

جمالت العلمية والعملية.
وقال �سعادة عبد اهلل اآل �سالح: اإننا حينما 
للجهود  و�سمولية  فاح�سة  ب��ع��ني  ننظر 
الدولية للتمكني القت�سادي للمراأة، فاإننا 
ل �سك �سن�سطدم بحاجز يقيد طموحاتنا 
ونتائج  مر�سية  م��وؤ���س��رات  حتقيق  جت���اه 
م�����س��ت��ه��دف��ة، ح��ي��ث ن���رى ت���ف���اوت ك��ب��ري يف 
ارت��ف��اع تلك  ال��ع��امل، م��ن جهة  جهود دول 
املتقدمة،  ال����دول  �سعيد  ع��ل��ى  امل��وؤ���س��رات 
ونظم  م��ت��ط��ورة  ت�سريعات  اأف����ردت  وال��ت��ي 
واأطر جمتمعية وت�سريعية، بل و�سيا�سية، 
امليدان  امل��راأة يف  اأكر لتمكني  دوراً  اأتاحت 

القت�سادي. 
جهود  ت�����س��اوؤل  جن��د  “باملقابل  واأ����س���اف: 
والقت�سادات  النامية  ال��دول  من  العديد 
يرتبط  ما  وهو  امل�سمار،  ذلك  النا�سئة يف 
�سحذ  ينبغي  التي  ال��ع��وائ��ق  م��ن  بالعديد 
العملية  واخل���ط���ط  وال����رام����ج  اجل���ه���ود 
مفردات  اأك��دت  وكما  لتخطيها.  والعلمية 
ف���اأن���ه���ا تن�سب  ال���ق���م���ة،  وم�������داولت ه����ذه 
والرعاية  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��ى  حم����وري  ب�سكل 
نتحدث  اأن  يجب  بدورنا  ولكن  ال�سحية. 
حول  و�سوحاً  اأك��رث  ب�سكل  هنا  نت�ساءل  اأو 
املطبقة  والرامج  التعليم،  ا�سرتاتيجيات 
اإذا كانت  النامية، فيما  ال��دول  وخا�سة يف 

اأه���داف���ه���ا ت��رت��ب��ط ب��اح��ت��ي��اج��ات واأ����س���واق 
على  لتن�سب  ال��ن��ام��ي��ة  ال����دول  يف  ال��ع��م��ل 
وتطوير  املهنية  املعرفية  قدراتهن  تعزيز 
لقيادتهن  و���س��وًل  الن��ت��اج��ي��ة،  مهارتهن 
وتاأ�سي�سهن مل�ساريعهن اخلا�سة وخو�سهن 

لغمار الأعمال احلرة«.
يعتر  امل���راأة  متكني  اإن  �سالح:  اآل  وت��اب��ع 
اأجندة  امل��ه��م��ة يف  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ل��ف��ات  م���ن 
حكومة الإمارات، وقد مت تاأ�سي�ص جمل�ص 
ب��ني اجلن�سني يف عام  ل��ل��ت��وازن  الإم�����ارات 
منوذجاً  الإم�����ارات  دول���ة  جل��ع��ل   ،2015
خالل  م��ن  اجلن�سني،  ب��ني  ل��ل��ت��وازن  عاملياً 
العمل على تقلي�ص الفجوة بني اجلن�سني 
يف ك��اف��ة ق��ط��اع��ات ال��دول��ة، وت��ع��زي��ز و�سع 
يف  العاملية  التناف�سية  تقارير  يف  ال��دول��ة 
ب��ني اجل��ن�����س��ني، وال�سعي  ال��ف��ج��وة  جم���ال 
مراكز  يف  اجلن�سني  بني  التوازن  لتحقيق 
���س��ن��ع ال����ق����رار، وت��ع��زي��ز اإ���س��ه��ام��ات دولة 
التوازن بني  لت�سريعات  الإم��ارات كمرجع 

اجلن�سني.
وحتدث  اآل �سالح حول جهود الإمارات يف 
الإمارات  “اأطلقت  بالقول:  امل���راأة  متكني 
ب����ني اجل���ن�������س���ني، ليكون  ال�����ت�����وازن  دل���ي���ل 
املوؤ�س�سات  ُت�����س��اِع��د  �ساملة  واأداًة  م��رج��ع��اً 
التوازن يف  احلكومية واخلا�سة على دعم 
املقايي�ص  العمل، من خالل تو�سيح  مكان 
اتباعها  يجب  التي  امللمو�سة  واخل��ط��وات 
لتنفيذ متطلبات هذا التوازن، واملو�سوعة 
وفقاً لأرقى املعايري الدولية، مبا يتفق مع 
القوانني املحلية لدولة الإم��ارات العربية 
الوطني،  التوازن  موؤ�سر  ومبادرة  املتحدة 
ال��ذي حدده  ال��ه��دف  ُي�سهم يف حتقيق  م��ا 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال���دول���ة، رئي�ص  ن��ائ��ب رئ��ي�����ص  اآل م��ك��ت��وم، 
جم��ل�����ص ال������وزراء، ح��اك��م دب����ي، رع����اه اهلل، 
اجلن�سني  ب��ني  ل��ل��ت��وازن  الإم�����ارات  ملجل�ص 
عند توجيه �سموه بتاأ�سي�سه، وهو الو�سول 
ال��دول الأوىل عاملياً يف  ب��الإم��ارات لقائمة 
)م��وؤ���س��ر ال��ف��رق ب��ني اجل��ن�����س��ني( بحلول 

العام 2021«.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ���س��ع��ادة رمي ب��ن كرم: 
للتمكني  ال���ع���امل���ي���ة  “القمة  اأ�����س����رع����ت 
الكثري  على  ال��ب��اب  للمراأة”  القت�سادي 
الن�ساء  ت��واج��ه��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات  م���ن 

اأك��رث من خم�سة  حول العامل، وقدمت يف 
���س��ل�����س��ل��ة حلول،  ن��ق��ا���س��ي��ة  ع�����س��رة ج��ل�����س��ة 
حتدث  اأن  ميكنها  عملية،  وا�سرتاتيجيات 
عاملياً  امل���راأة  واق��ع  �سعيد  على  لي�ص  فرقاً 
املجتمع  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  واإمن������ا  وح�������س���ب، 
العاملي باأ�سره، فالقراءات والدرا�سات ظلت 
اجلن�سني  ب��ني  امل�����س��اواة  حتقيق  اأن  ت��وؤك��د 
الكثري  يف  امل���راأة  وح�سور  �سراكة  وتعزيز 
من القطاعات العملية من �ساأنه اأن يحدث 

طفرة على م�ستوى القت�ساد العاملي.
 واأ���س��اف��ت: ك���ان ل��ت��ن��وع خ����رات، وجتارب 
اإغناء  يف  الأث���ر  اأك��ر  القمة  يف  امل�ساركني 
خال�سات ونتائج القمة، فالقامات الفكرية، 
ورجال  الن�سوية،  القيادية  وال�سخ�سيات 
ال�سيا�سية،  املنا�سب  واأ���س��ح��اب  الأع��م��ال، 
و�سعوا كامل جهودهم للو�سول اإىل نتائج 
جوهرية قادرة على اإحداث تغيري ملمو�ص 

يف واقع ن�ساء العامل.
اأوىل خمرجات  ح���ول  ك���رم  ب��ن  وحت��دث��ت 
اجلهود  ه���ذه  “ظهرت  ب��ق��ول��ه��ا:  ال��ق��م��ة، 
اليوم  يف  وقعت  التي  التعهدات  �سل�سلة  يف 
�سركة  ع�سرون  اأعلنت  حيث  للقمة،  الأول 
ودولية  حملية  وهيئة  ومنظمة  وموؤ�س�سة 
مبادئ  ب��دع��م  التعهد  مل��ب��ادرة  ا�ستجابتها 
التمكني القت�سادي للمراأة، التي اأطلقتها 
موؤ�س�سة مناء لالرتقاء باملراأة بالتعاون مع 
هيئة الأمم املتحدة للمراأة، موؤخراً، واأكدت 
املبادئ  م��ن  اثنني  بتبني  منها  ك��ل  ال��ت��زام 
الثمانية املعتمدة من هيئة الأمم املتحدة 
املتحدة،  ل��الأمم  العاملي  والت��ف��اق  للمراأة 

ل�سمان التمكني القت�سادي للمراأة.
املوؤ�س�سات  تعهد  يك�سفه  م��ا  اإىل  واأ���س��ارت 
ب��ال��ق��ول: يوؤكد  امل����راأة،  يف مب��ب��ادئ متكني 
ه���ذا ال��ت��ع��ه��د، و����س���واه م���ن ال��ن��ت��ائ��ج التي 
ج��ن��ت��ه��ا ال��ق��م��ة اأن م�����س��رية مت��ك��ني امل����راأة 
ال�سحيح،  امل�سار  بها، مت�سي يف  والرتقاء 
نزرعه  ما  واأن  ونتيجة،  اأث��ر  لقاءاتنا  واأن 
القليلة  ال�سنوات  خ���الل  �سنح�سده  اليوم 

املقبلة.
نغوكا   - ميالمبو  فومزيل  �سعادة  واأك��دت 
اقت�سادياً  امل��راأة  لتمكني  العاملية  القمة  اأن 
ح����ددت ج��م��ل��ة م���ن امل���ح���اور ال��ت��ي ينبغي 
العمل عليها دولياً للو�سول اإىل الأهداف 
املتحدة  الأمم  ه���ي���ئ���ة  و����س���ع���ت���ه���ا  ال����ت����ي 

حتى  الن�ساء  متكني  م�ستوى  على  للمراأة 
غنية  ن��ق��ا���س��ات  و���س��ه��دت   ،2030 ال���ع���ام 
�ستم�سي  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق  خ��ارط��ة  ك�سفت 
القيادات  خمتلف  بتعاون  اجل��ه��ود  عليها 
م�سرية  والأه��ل��ي��ة،  الر�سمية  وامل��وؤ���س�����س��ات 
ق�سايا  على  ي��ده��ا  و�سعت  القمة  اأن  اإىل 
حم���وري���ة يف مت��ك��ني امل������راأة، ف��وق��ف��ت عند 
���س��وق العمل،  ب��ني اجل��ن�����س��ني يف  ال��ف��ج��وة 
الن�سائية  وال��ط��اق��ات  امل����راأة،  �سد  والعنف 

الكبرية غري امل�ستثمرة حتى اليوم. 
من  القمة  ت�سعه  م��ا  “اإن  نغوكا:  وق��ال��ت 
م�ستحياًل  ول  ���س��ع��ب��اً  ل��ي�����ص  ط���م���وح���ات 
ت�����س��األ��ن��ا فيه  ال�����ذي  ال���ي���وم  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع 
كانت  حقاً  هل  بده�سة،  اجلديدة  الأجيال 
اأقل من الرجل رغم  اأج��راً  امل��راأة تتقا�سى 
الوظيفية؟  ال��درج��ة  نف�ص  يف  تعمل  اأن��ه��ا 
امل���راأة حت��رم من حقها يف  وه��ل حقاً كانت 
حقاً  هل  للعنف؟  تتعر�ص  وكانت  التعلم، 

كان كل ذلك يحدث يف ع�سركم؟«.
جتربتها  ع����ن  ب���الب���ي���دي  ج���وي���ل  حت�����دث 
غامبل  اآن���د  ب��روك��رت  يف  املبيعات  اإدارة  يف 
بالقول: “انتهجت املوؤ�س�سة بكامل اأفرعها 
اإىل  خاللها  من  ت�سعى  وا�سحة  �سيا�سات 
دع����م امل�����س��اري��ع ال����رائ����دة وال��ن��ام��ي��ة التي 
�سوق  يف  يعرفون  ما  وهم  الن�ساء،  تقودها 
يف  ال��ف��رق  حجم  ومل�سنا  ب��امل��وردي��ن،  العمل 
اأن  بعد  اجل���ودة  وت��غ��ري  اخل��دم��ة  م�ستوى 
حيث  ن�سوية،  رائ���دة  �سركات  م��ع  تعاقدنا 
ك���ان ه���دف ���س��رك��ت��ن��ا يف ب���داي���ة الأم�����ر هو 
التمكني  وت�سجيع  ال�سغري  امل�ساريع  دع��م 
عقب  النتائج  اأن  اإل  للمراأة،  القت�سادي 
ذلك ك�سفت عن تنامي وا�سح بلغ مليارات 

الدولرات«.
الن�سوية  امل�����س��اري��ع  دع����م  اإن  واأ����س���اف���ت: 
واإننا  ال��ع��امل��ي،  لل�سوق  ج��دي��داً  اأف��ق��اً  يفتح 
العامل  يف  املوؤ�س�سات  خمتلف  ندعو  اليوم 
للمراأة،  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��م��ك��ني  لت�سجيع 
الأعمال  ���س��وق  يف  الن�ساء  ف��ر���ص  وت��ع��زي��ز 
الأعمال  اأث��ر لي�ص على ج��ودة  م��ن  لها  مل��ا 
ينعك�ص  مل����ا  واإمن��������ا  وح�������س���ب،  وح���ج���م���ه���ا 
امل�ستفيد  اجلمهور  على  وا�سحة  ب�سورة 
موؤ�س�سة،  كل  تقدمها  التي  اخلدمات  من 
متوا�سلة  ب�سورة  يحتاج  العاملي  فاملجتمع 
اإىل قراءة حلجم ال�سوق ومعدلت الطلب 

دوراً  وامل�ستفيد  امل�ستهلك  يلعب فيها  التي 
الن�ساء  ل�سوق  التوجه  مع  يتزايد  حا�سماً، 

واأعماله ب�سورة اأكر.
واأو�سحت اإينا�ص مكاوي اأن جامعة الدول 
توقع  تاريخها  يف  الأوىل  للمراأة  العربية 
باإجماع دولها الأع�ساء على اأجندة التنمية 
امل�ستدامة لتمكني املراأة يف العامل العربي، 
وكان التباحث اجلاري بني اجلامعة قائماً 
الأج��ن��دة، فجاءت  تلك  اآليات تطبيق  على 
فكرة مناء، التي نقف اليوم يف واحدة من 
العاملية  القمة  يف  ممثلة  العاملية  جهودها 

للتمكني القت�سادي للمراأة.
واأكدت اأن جامعة الدول العربية وبجهود 
مناء  وموؤ�س�سة  خديجة،  مثل  موؤ�س�سات 
حقها،  ع��ل��ى  ام�����راأة  ك��ل  لتح�سل  �ستعمل 
م�سرية اإىل الروؤية التي طرحتها فومزيل 
ميالمبو - نغوكا يف النطالق من حقيقة 
لي�ست  العامل  ن�ساء  وكل  القمة  طلبات  اأن 
واأنها طلبات  اأو �سعبة،  طلبات م�ستحيلة، 

اإن�سانية حقة. 
وبا�سم  با�سمها  بال�سكر  مكاوي  وتوجهت 
�ساحب  اإىل  ال���ع���رب���ي���ة  ال�������دول  ج���ام���ع���ة 
الدكتور �سلطان بن حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى حاكم 
جواهر  ال�سيخة  �سمو  وقرينته  ال�سارقة، 
رئ��ي�����س��ة موؤ�س�سة  ال��ق��ا���س��م��ي،  ب��ن��ت حم��م��د 
“مناء” لالرتقاء باملراأة الراعية الفخرية 
للمبادرة العاملية لإدماج املراأة، على اجلهود 
املبذولة والروؤى الداعمة التي تنطلق من 
والعامل  املنطقة  يف  لتقود تغرياً  ال�سارقة، 

العربي.
للتمكني  ال��ع��امل��ي��ة  “القمة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
فريداً  ح��دث��اً  تعد  للمراأة”،  الق��ت�����س��ادي 
ويظهر  الأوىل،  ل��ل��م��رة  ي��ع��ق��د  ن��وع��ه  م��ن 
موؤ�س�سة  بني  واملهم  الكبري  التعاون  حجم 
ب�����امل�����راأة وه���ي���ئ���ة الأمم  ل���الرت���ق���اء  من�����اء 
ل��ل��م��راأة، للعمل م��ع��اً حل�����س��د كل  امل��ت��ح��دة 
ومتكينها  امل��راأة  لدعم  والطاقات  اجلهود 
املوؤ�س�سة  اإط���ار دع��م  اق��ت�����س��ادي��اً، وذل���ك يف 
للرنامج العاملي “تكافوؤ الفر�ص لرائدات 
حملياً  تطبيقه  يهدف  ال��ذي  الأعمال”، 
الرجل  ب��ني  ال��ف��ر���ص  ت��ك��اف��وؤ  ���س��م��ان  اإىل 
واملراأة يف جمال ريادة الأعمال يف ال�سارقة، 

والإمارات.

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3789  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- جمال علي خليفة علي جمعه ال�سام�سي - جمهول حمل القامة 
يعقوب  م وميثله / حممد مرت�سى  م  ذ   - ال�سيارات  لتاأجري  ام  ب��ي  ار   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بالزام املدعي  مرت�سى برهان الها�سمي - قد 
عليه مببلغ وقدره )8250( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
 ch1.C.12 جل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2017/12/19 ال�ساعة 8.30 �سباحا  بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
  اعــــــــالن 

املرجع : 204
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبدالقادر حممد يحي الكمايل - الإمارات اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 
)784195664182581( يرغب يف البيع والتنازل  عن كامل ح�ستها البالغة )51%( وذلك لل�سيد/ عبدالرحمن 
ابراهيم عبدالرحمن يو�سف البدواوي - الإمارات اجلن�سية يحمل بطاقة هوية رقم )784198185742461( وان 
ال�سيد/ �سعيد حممد عقيلي - ايران اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم )78419840610495( يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة )24%( وذلك لل�سيد / عادل يون�ص داود املاين - الدرن اجلن�سية يحمل جواز 
�سفر رقم O624819 وان ال�سيد/ حممد احمد حممد عقيل - جزر القمر اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية 
عادل  لل�سيد/  وذلك   )%25( البالغة  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   )784196319036180( رقم 
يون�ص داود املاين - الدرن اجلن�سية يحمل جواز �سفر رقم  O624819  يف )معر�ص �سماء ال�سارقة لتجارة 
ال�سيارات امل�ستعملة - ذ م م ( رخ�سة رقم )529063( -  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�ص على ذلك عليه 

اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك

مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 2029
اإماراتي  اجلن�سية يرغب  ال�سيد/ حممد يو�سف جابر ال علي -  ليكن معلوما للجميع بان 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ ازاد بوني�سريي فالبيل 
حممد كوتي - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )بقالة احل�سبان( والتي تاأ�س�ست باإمارة 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )527341( - تعديالت اخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين من 

موؤ�س�سة فردية لي�سبح موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 2032
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد عبيد �سيف الفجري املهريي - اإماراتي اجلن�سية 
عبداهلل  ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
الطازج(  الكباب  )مطعم  امل�سماة  الرخ�سة  يف  وذلك  اجلن�سية  افغاين   - الدين  حم�ص 
تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )737627( - مت تغيري ال�سكل القانوين من 

موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 2033

وال�سيد/  اإماراتي اجلن�سية    - ال�سام�سي  ابراهيم فايز حميد  ال�سيد/  بان  ليكن معلوما للجميع 
كميل الر�ستم - بلجيكي اجلن�سية يرغبون يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستهم البالغة )%100( 
وذلك اىل ال�سيدة / فرح علي ابراهيم احلو�سني - اإماراتية اجلن�سية وال�سيد/ جورج خليل ح�سون 
- �سوري اجلن�سية ، وذلك يف الرخ�سة امل�سماة / جموهرات �ساليمار - ذ م م( والتي تاإ�س�ست باإمارة 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم )529880( و�سجل جتاري رقم )25272( 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 2030
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سجاد احمد ا�سالم خان - باك�ستاين اجلن�سية 
حممد  ال�سيد/  اىل    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
عامل حكيم - افغان�ستاين اجلن�سية يف )اجل�سر املائل لتجارة قطع غيار ال�سيارات 

امل�ستعملة ( مبوجب رخ�سة رقم )746940(  تعديالت : 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�ص 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 2031
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد ابو القا�سم بن عبداملعبود - بنغايل  اجلن�سية 
الذهبية  اجلوهرة  ور�سة  يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
ح�سني  �سادات  ال�سيد/  اىل  )614781(وذلك  رقم  رخ�سة  مبوجب   ، ال�سيارات  ل�سيانة 

�سودري -بنغايل اجلن�سية  - تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة لخر. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اعـــــــالن       

 املرجع  2017/927 ك.ع.ت
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيد/ 
الت�سديق  طلب   - الإم���ارات   : اجلن�سية   ، �سرم  بن  حممد  علي  حميد  ابراهيم 
ال�ساعات(  لتجارة  )اجلنيبي  با�سم  التجاري  املحل  تنازل   : يت�سمن  حمرر  علي 
 34754 : امللف  رق��م  القت�سادية يف عجمان حتت  التنمية  دائ��رة  املرخ�سة من  و 
ال�سيد/ عبداهلل حممد �سيف  وامل�سجل لدى غرفة جتارة و�سناعة عجمان  اىل 
العطار ، اجلن�سية : الإمارات - ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم 
ا�سبوعني  ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء  التوقيعات ذوي  بالت�سديق على  

من تاريخ ن�سر هذا العالن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�صادية- عجمان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : جولدن بارامونت للو�صاطة التجارية 
الرقة   - دي��رة   - العقارية  دب��ي  موؤ�س�سة  - ملك   OF708B رق��م  : مكتب  العنوان 
القيد  رق��م    706255 : الرخ�سة  رق��م  ذات م�سوؤولية حم��دودة.   : القانوين  ال�سكل   -
بال�سجل التجاري : 1138139 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه 
وذلك  اأع��اله،  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2017/10/17 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2017/10/17 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
710 ملك  رقم  : مكتب  العنوان  لتدقيق احل�صابات  االن�صاري  & ام  ايه  املعني 
 جمموعة �سلطان لال�ستثمار - بور�سعيد - هاتف  5515605-04 فاك�ص : 04-5515606  
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/ايه & ام االن�صاري لتدقيق احل�صابات 
- هاتف   بور�سعيد   - �سلطان لال�ستثمار  710 ملك جمموعة  رقم  : مكتب  العنوان 
5515605-04 فاك�ص : 5515606-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بارامونت  جولدن  لت�سفية  اأع����اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي 
 2017/10/17 ب��ت��اري��خ  دب��ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  التجارية   للو�صاطة 
اأي  لديه  من  وعلى   2017/10/17 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق 
اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/60  ا�صتئناف عقاري    
املحدودة   والتطوير  لال�ستثمار  اجل��دي��د  1-النجم  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
العقاري  اإملينتز  للتطوير  امل�ستاأنف /فايف  ان  جمهول حمل القامة مبا 
- �ص ذ م م  وميثله / موزة عبيد ربيع اخلظر -  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم 
ال�سادر بالدعوى رقم  2013/317 عقاري كلي بتاريخ 2017/2/7    وحددت 
لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2017/12/25  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/225  ا�صتئناف عقاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-تريدنت اإنرتنا�سيونال هولدجنز - �ص م ح 2-ال�سباح 
احلديثة لالأعمال الكهربائية وامليكانيكية - �ص ذ م م  جمهويل حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف /مايكل ماكي وميثله / ناجي علي احلاج اإبراهيم بي�سون  قد 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم  2016/355 عقاري كلي بتاريخ 
ال�ساعة    2017/12/27 املوافق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت   2017/5/4
او من  ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم  10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/9202  عمايل جزئي             

جمهول  احلرا�سة   خلدمات  انرتنا�سيونال  رينجر�ص   -1  / عليه  املدعي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / م�سطفى حم��م��د ع��ل��ي ع��ل��ي ���س��امل ق��د اأقام 
 206200( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف. رقم 
اخلمي�ص   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB174006522AE(ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا    ch1.A.2 رق��م  بالقاعة  �ص   8.30 ال�ساعة    2017/12/21 املوافق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر

يف الطعن 2017/946 طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

بو  �سعيد  اإ���ص وميثله / خالد حممد  اإي��ه  اوليف�سن  اند  الطاعن/ باجن 
فردية  موؤ�س�سة   - املو�سيقي  مركز  ���س��ده/1-  املطعون  باعالن  ج�سيم  

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

�سدكم.
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2003  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-ال�سركة الآ�سيوية ملواد البناء - ذ م م 2- اآ�سياتك ل�سناعة الن�ساءات 
املعدنية - �ص ذ م م 3- ميتبو�ص للنقل العام - �ص ذ م م 4- غ��وري �سوريندر �سينغ 5- 
هارميت �سينغ جوري  - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني 
- �ص م ع وميثله/موزة عبيد ربيع اخلظر - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
 2092676.97( وق��دره  مببلغ  بينهم  فيما  والت�سامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  ب��ال��زام 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/12/13  ال�ساعة 9.30 �ص 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/3396   تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- لن���د م���ارك ل��الن�����س��اءات - ���ص ذ م م - ح��ال��ي��ا - الرا�ص 
ب��ري��ا رجن���ان  جم��ه��ويل حم��ل القامة  ���ص ذ م م 2- �سريكانتا  ل��ل��م��ق��اولت  - 
مبا ان طالب التنفيذ/�سركة كوالتي ل�سناعة اخلر�سانة اجلاهزة - �ص ذ م م 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  العو�سي - قد  روؤي��ا عبداهلل حممد  وميثله / 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )28614( درهم بالت�سامن 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

اإعالن موعد جل�صة بالن�صر 
يف الدعوى 2017/321  احوال �صخ�صية

اىل املدعي عليها / ا�سيه اهالل 
حيث ان املدعي / �سلطان حممد �سليمان العقرباوي 

قد اأقامت املدعية الدعوى 2017/321 اأحوال �سخ�سية وعليه يقت�سي ح�سورك 
حمكمة  مببنى  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب   - البتدائية  اخليمة  راأ����ص  حمكمة  اىل 
�سباحا  التا�سعة  ال�ساعة  م   2017/12/11 املوافق  الثنني  ي��وم  اجلديد  ال�سرة 
تخلفك  حالة  ويف  ودف��وع  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة 
عن احل�سور او ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر 

الدعوى غيابيا بحقك  - حرر بتاريخ 2017/12/6م  
 مدير  اإدارة الدعوى
حممد عثمان �صاتي  

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/1785 جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- �سمان للمقاولت - �ص ذ م م جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
الردهة  ل�سالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/8/23 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
للتجارة - �ص ذ م م - اأول يف طلب املدعية الوىل : بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية / 
الردهة للتجارة - �ص ذ م م  - مبلغ 249224 درهما وفائدة 9% من تاريخ 2017/5/20 م وحتى 
متام ال�سداد ، والزمتها بر�سوم وم�سروفات الدعوى ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات - ثانيا يف طلب املدعية الثانية - بعدم قبول الدعوى لرفعها 
بغري الطريق ايل ر�سمه القانون والزمت املدعية بامل�سروفات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

اعالن حكم بالن�صر
 يف  الدعوى رقم 2017/3604 جتاري جزئي 

مديرا  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته   - القعباب  علي  بن  ي�ص  حممد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
ل�سركة يف تي ا�ص لت�سويق الوحدات ال�سكنية - �ص ذ م م  جمهويل حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/11/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
ال��دور باجلدول حمكما لف�ص  بعيني اخلبري احل�سابي �ساحب   - احمد  �سعيد  احمد  فايز 
النزاع بني  طريف الدعوى وفقا لحكام القانون ب�ساأن العقد املعنون عقد احالة ملكية بنظام 
اقت�سام الوقت املرم بينهما بتاريخ 2013/1/22 على ان ينتهي من مهمته خالل �ستة ا�سهر 
من جل�سة التحكيم الوىل وعلى ان حتدد اتعابه مبعرفته والزمت املدعي عليهما بامل�سروفات 
وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

اعالن بيع  عقار بالن�صر   
فى الدعوى رقم  2016/3030  تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: هانى �سمري حنا  - عنوانه : اإمارة ال�سارقة - منطقة ال�سجعة - �سارع املطار - بعد اجل�سر الثامن 
- �سركة ر�سانا لل�سناعات الهند�سية - بجانب �سركة على مو�سى 

املنفذ �سده : زهون فاجنيون -  عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة دبي مارينا - اير�ص بلو تاور - بجانب فندق 
 HOTEL GROVE NOR HOUSE

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  5.00 م�ساء ويف اليام  ال�ساعة   2017/12/13 املوافق  انه يف يوم الربعاء 
وعلى  للمزادات  الم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
ايداع  الدولة   ال�سراء من مواطني  موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
التقدم  البيع  اعرتا�ص على  لديه  ولكل من  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل  الأ�سا�سي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل 
باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. 

وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  
�سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�ص : 29 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : اير�ص بلو - رقم العقار : 

درهم    )2.331.245( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   127.40  : امل�ساحة   -  1305
مالحظة : يدفع املبلغ فورا

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

اإعالن بالن�صر
اىل املدعى عليها / جيجو جاكوب ماثيو ماثيو - هندية اجلن�سية 

 2017  /5804 رقم  الدعوى  يف   - والوقاف  ال�سالمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة   : املدعي  بان  نعلمكم 
الدائرة املدنية اجلزئية الثالثة - قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 

الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها خالية من ال�سواغل و�سداد بالت اليجار اعتبارا 
م�ستحقات  من  عليه  ترتب  ما  �سداد  اىل  وبال�سافة  للعني  الفعلي  الخالء  وحتى   2017/1/1 من 
الكهرباء واملاء على العني املوؤجرة وتقدمي ما يثبت براءة ذمته من اي مطالبات مالية عنها ، والزامه 

بالر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة. 
وذلك   ، البتدائية  الحتادية  ال�سارقة  مبحكمة   -  9 رقم  مكتب  مكتب  اأمام  ح�سوركم  يقت�سي  لذا 
لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات وذلك يوم الربعاء املوافق 2017/12/13. للنظر 
يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�سفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفكم عن احل�سور  او عدم ار�سال وكيل 

عنكم فانه �سيتم ا�ستكمال الجراءات القانونية يف غيابك.
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
مكتب اإدارة الدعوى

 اإعادة اعالن للم�صتاأنف �صده للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
الإعالن بالن�صر   

الدعوى ال�ستئنافية رقم )707( ل�سنة )2017( م مدين 
يف الق�سية رقم )39( ل�سنة )2017( م مدين  

امل�ستاأنف / الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سالمية والأوقاف 
امل�ستاأنف �سده / عبدال�سالم اركال حممد ح�سني 

العنوان : عجمان - الرميلة - �سارع الزاهر - حو�ص 5 - قطعة 75 بناية وقف الأب - �سقة 704 - هاتف : 
 0563028066 -  0505271548

الثالثاء   ي��وم  ال�ستئنافية  الحت��ادي��ة  عجمان  مبحكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  ام���ام  باحل�سور  مكلف  ان��ت 
2017/12/26 وذلك يف متام ال�ساعة 9.00 �سباحا �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي كافة امل�ستندات 
خالل ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالم العالن ومن �سمنها مذكرة جوابية على الدعوى ال�ستئنافية املرفوعة 
من امل�س�تاأنف ، ويف حال عدم ح�سورك �سخ�سيا او بوا�سطة وكيلك املعتمد فان ال�ستئناف �سي�سمع يف غيبتك 

،  حرر العالن يف  2017/12/5
 مكتب ادارة الدعوى ال�صتئنافية 

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

)ق�صم التنفيذ(
اإخطار دفع بالن�صر 

يف الق�صية التنفيذية رقم 248 ل�صنة 2017
اىل املحكوم عليه / فرج ا�سماعيل فرج مبارك 

حكما  بحقكم  ا�سدرت  قد  البتدائية  الحتادية  ال�سارقة  حمكمة  بان  لديكم  معلوما  ليكن 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )157387( درهم ، بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 4% من 

تاريخ 2014/8/27 حتى ال�سداد التام  
ل�سالح املحكوم لها / بنك ابوظبي الوطني 

لذا   ، اعاله  اليها  امل�سار  برقم  و�سجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث 
يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر  - ويف حال تخلفك 

عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر النظر يف غيابك.
 عن/ رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
تبليغ حكم بالن�صر  - يف الدعوى 2016/2184 مدين )جزئي( 

اىل املحكوم عليه : نور عامل �ساه عامل / اإمارة عجمان - فيال با�سم كيني�ص - فيال رقم )30( �سارع 
عمر بن اخلطاب - بالقرب من فندق كمبن�سكي ، �سندوق الريد / 81298- هاتف املتحرك رقم 

 050-3055117 /
نحيكم علما باأنه بتاريخ 2017/6/20 م 

قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
ل�سالح : بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع 

بالتايل : حكمتب املحكمة :- املحكمة بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ 46237.96 
درهم وفائدة قانونية بن�سبة 5% من تاريخ املطالبة احلا�سل يف 2016/10/31 وحتى متام ال�سداد 
من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  وامل�ساريف  الر�سوم  والزمته 

طلبات.  حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لإعالنك بهذا التبليغ. 
حرر بتاريخ : 2017/10/16   

  مكتب اإدارة الدعوى

 المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل 

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
اإعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2017/2296  جتاري )كلي(  بوا�صطة الن�صر  
بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية

اىل املدعي عيه/ هانى ح�سني عبدالعزيز �سبيل  
اقام املدعي / �سركة اخلليج للتمويل - �ص م خ - جن�سيته / الإمارات العربية املتحدة 

 1401 - الثامن  الطابق   - القت�ساد  وزارة   - ال�سامان  برج   - �سارع حمدان   - ابوظبي   /  عنوانه 
للتوا�سل حممد عبداهلل الطاهر : 050/5277023 

الدعوى برقم / 2017/2296 )جتاري )كلي(( - عجمان 
وت�سعة  و�سبعمائة  ال��ف  وع�سرون  واث��ن��ان  )�سبعمائة  دره��م   722.789.63 وق��دره  مببلغ  املطالبة 
وثمانون درهم وثالثة و�ستون فل�ص(  - فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة عجمان الحتادية 
البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة : 11.00 من يوم 17 �سهر دي�سمر  

ل�سنة 2017 م  -  وذلك يف النظر يف  الدعوى بو�سفك مدعي عليه 
حرر بتاريخ : 2017/11/23 

  مكتب اإدارة الدعوى

 المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل 
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العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�صر

                          اىل املدعي عليه/ كون�سوليدايتد انترينا�سيونال للمقاولت - �ص ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�سة 2017/12/20 ال�ساعة 15.00        

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

ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري.  
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 12206/2017/13
 12208/2017/13
 12205/2017/13
 12204/2017/13
 12207/2017/13

م
1
2
3
4
5

ا�سم املدعي
جوفاردان مابري �سرا�ساد �سارما
كولديب �سينغ جورديال �سينغ 

بخت زمان كل زمان 
باجليندر كومار بالوانت راي 

جويف ناريانا�ساماي  

مبلغ املطالبة
14800 درهم  +  تذكرة العودة
15301 درهم  +  تذكرة العودة
11810 درهم  +  تذكرة العودة
12800 درهم  +  تذكرة العودة
12459 درهم  +  تذكرة العودة

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/622  عقاري كلي                 
اىل املدعي عليه / 1-روبني �سافيو رولند  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
متويل م�ساهمة خا�سة قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية 
بت�سليم  والزامه  عليه  واملدعي  املدعية  بني  ومالحقها  بالتملك  املنتهية  الج��ارة 
عن  تعوي�سا  دره��م(   1.280.928( وق��دره  مبلغ  و���س��داد  ال��دع��وى  مو�سوع  العقار 
احلكم  و�سمول  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  امل�سلمة  املبالغ  يف  العجز 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/12/17  
اأو من ميثلك  Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/619  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه/ 1- بادالم جاياكومار �سريكانث  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ متويل م�ساهمة خا�سة قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ 
والزامه  عليه  واملدعي  املدعية  بني  ومالحقها  بالتملك  املنتهية  الج��ارة  اتفاقية 
تعوي�سا  دره��م(   303.874( وق��دره  مبلغ  و�سداد  الدعوى  مو�سوع  العقار  بت�سليم 
عن العجز يف املبالغ امل�سلمة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق  2017/12/14  
ال�ساعة 11.00 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2094  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1- وورلد وايد اوك�سنريز ملتد - جافزا 2-اري�ص ليوي�ص مونتاندون 3- وورلد 
وايد اوك�سنريز ملتد - جزر العذراء الريطانية  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ م�سرف 
عجمان - �ص م ع وميثله / حبيب حممد �سريف عبداهلل املال -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم الثالثة والت�سامن مببلغ وقدره )12.262.211.39 درهم( بال�سافة 
ال�سداد مبوعد ال�ستحقاق وذلك  التاأخري يف  امل�ستحقة عن  الفائتة  الرب��اح  ب�سداد  الزامهم  اىل 
بواقع 9% من تاريخ املطالبة حتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. والزام 
املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة 
ل��ذا فاأنت مكلف   Ch2.E.22 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ص  امل��واف��ق  2018/1/3    ي��وم الرب��ع��اء  
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3599  جتاري جزئي              

ن��ذي��ر احل��م��وي  جم��ه��ول حمل  امل��دع��ي عليه / 1- حم��م��د �سعيد حم��م��د  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ �سبحي ال�سيد قطب حممد وميثله / عبداهلل يو�سف  
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  نا�سر    اآل  اأنوهي  اأحمد 
ي��وؤدي للمدعي  مبلغ وق��دره )45.000 دره��م( بال�سافة اىل  ب��اأن  املدعي عليه 
ال�سداد  الفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الر�سمية حتى  متام 
املوافق   الح��د   ي��وم  لها جل�سة  والت��ع��اب.  وح��ددت  وامل�ساريف  والر�سوم  التام 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ���ص   8.30 ال�ساعة    2017/12/17
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     
   يف  الدعوى 2017/595 تظلم جتاري               

م ح   جمهول  م   - املعدنية  لل�سناعات  املتظلم �سده / 1- خليل عبدالوهاب  اىل 
حمل القامة مبا اأن التظلم /اأكد لالن�ساءات - �ص ذ م م وميثله / مع�سومة ح�سن 
نا�سر ال�سايغ - قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار 
ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/1204 تنفيذ جتاري والر�سوم وامل�ساريف. وحددت 
رقم  بالقاعة  �سباحا   8.30 ال�ساعة   2017/12/17 املوافق  الح��د   يوم  جل�سه  لها 
بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.6
ما لديك من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/4847  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- اي جي �سي اأك�ص هاو�ص للتجارة - ذ م م    جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ راجيف �ساهو �سيف برا�ساد �ساهو   
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )7370( وق��دره  به  املنفذ 
بال�سافة اىل مبلغ 789 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

اعالن بيع  عقار بالن�صر    
فى الدعوى رقم  2016/170   بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق الو�سط املحدودة 
عنوانه : دبي ، مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �ص ب 66 

املنفذ �سده : ناهد عبداللطيف عبداجلبار عمر - حامد م�سطفى ها�سمي 
عنوانه :  دبي ، جممع دبي لال�ستثمار الأول - املجمع الخ�سر غرب - �سريي وود رود اي�ست ، فيال رقم 980 ، على قطعة الر�ص 

املتحدة  العربية  الإمارات   ، دبي   598-1002 البلدية  رقم   ،  357
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/12/13 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
www.( البيع)�سركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين انيط بها  التى  ادناه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  لديه اعرتا�ص على  من 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار 
: حق منفعة على ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الأول - رقم الر�ص : 357 - رقم املبنى : 980 - 

امل�ساحة : 373 - مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )3.500.000( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
اعالن بيع  عقار بالن�صر   للمنفذ �صده 

فى الدعوى رقم  2016/170   بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق الو�سط املحدودة 

عنوانه : دبي ، مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �ص ب 66 
املنفذ �سده : ناهد عبداللطيف عبداجلبار عمر - واآخرون 

عنوانه :  دبي ، جممع دبي لال�ستثمار الأول - املجمع الخ�سر غرب - �سريي وود رود اي�ست ، فيال رقم 980 ، على قطعة الر�ص 
املتحدة  العربية  الإمارات   ، دبي   598-1002 البلدية  رقم   ،  357

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/12/13 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
www.( البيع)�سركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين انيط بها  التى  ادناه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  لديه اعرتا�ص على  من 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار 
: حق منفعة على ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الأول - رقم الر�ص : 357 - رقم املبنى : 980 - 

امل�ساحة : 373 - مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )3.500.000( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2015/11  اإنابات جتارية   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 

عنوانه : علي مكتب حماميه ال�ستاذ �سمري الزرق 
املنفذ �سده : خليفة حممد عبدالعزيز بن ربيع املهريي  واآخرون 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة دبي - اأبوهيل - ديرة 
انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/12/13 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
اجلل�سة  قبل  م�ستندات  م��ن  ي��رره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ص  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �سخ�ص غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  ع�سرة  خ��الل  وامل�سارييف 
الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ص وما عليها من بناء - رقم الر�ص : 622 - 
املنطقة : املرقبات - امل�ساحة : 1672.25 مرت مربع القيمة بعد انقا�ص %25 من الثمن ال�سا�سي )47.250.000( 

درهم ويباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2015/484   انابات جتارية    
طالب التنفيذ: حممد اإح�سان احلايك 

عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي 
املنفذ �سده : تعمري القاب�سة لال�ستثمار - ذ م م  

عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية ال�سايا - بالقرب من معر�ص هايونداي لل�سيارات 
انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/12/13 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
اجلل�سة  قبل  م�ستندات  م��ن  ي��رره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ص  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �سخ�ص غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  ع�سرة  خ��الل  وامل�سارييف 
الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�ص : 
22 - ا�سم املبنى : برج المرية - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 2904 - امل�ساحة : 110.15 مرت مربع واملقدرة قيمتها 

ب��� )1.541.336( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2016/127   بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق الو�سط املحدودة  - عنوانه : دبي ، مكتب الدارة ال�سرق الو�سط - مدينة 

دبي لالنرتنت ، �ص ب 66 ، هاتف : 043904722 ، ف : 043906607 
املنفذ �سده : كريان اريان  ، عنوانه : دبي ، معي�سم الوىل - عقارات جمريا قولف ، فيال رقم بي 52 ، ليم تري فايل ، رقم 
685( امل�ساحة )856.10( م م )9214.98( قدم مربع ، دبي الإم��ارات العربية  969 ، رقم البلدية )1 -  الر���ص 
املتحدة  - انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/12/13 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
للمزادات وعلى موقعها  الم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
%20 من الثمن  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  �سخ�ص غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  ع�سرة  خ��الل  وامل�سارييف  الثمن 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�سر  امل��زاد ب�سرط ال تقل هذه  التالية لر�سوم  ايام  الع�سرة  خالل 
املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ص وما عليها من بناء - رقم الر�ص 
ال�سا�سي  الثمن  %25 من  انقا�ص  بعد  القيمة  856.10 مرت مربع   : امل�ساحة   - الأول  : معي�سم  املنطقة   -  969  :

)5.250.000( درهم ويباع لعى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
اعالن بيع  عقار بالن�صر   للمنفذ �صده 

فى الدعوى رقم  2016/170   بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق الو�سط املحدودة 

عنوانه : دبي ، مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �ص ب 66 
املنفذ �سده :  حامد م�سطفى ها�سمي  - واآخرون 

عنوانه :  دبي ، جممع دبي لال�ستثمار الأول - املجمع الخ�سر غرب - �سريي وود رود اي�ست ، فيال رقم 980 ، على قطعة الر�ص 
املتحدة  العربية  الإمارات   ، دبي   598-1002 البلدية  رقم   ،  357

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/12/13 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
www.( البيع)�سركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين انيط بها  التى  ادناه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  لديه اعرتا�ص على  من 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار 
: حق منفعة على ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الأول - رقم الر�ص : 357 - رقم املبنى : 980 - 

امل�ساحة : 373 - مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )3.500.000( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده 

فى الدعوى رقم  2015/11  اإنابات جتارية   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 

عنوانه : علي مكتب حماميه ال�ستاذ �سمري الزرق 
املنفذ �سده : خليفة حممد عبدالعزيز بن ربيع املهريي  واآخرون 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة دبي - اأبوهيل - ديرة 
انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/12/13 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
اجلل�سة  قبل  م�ستندات  م��ن  ي��رره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ص  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �سخ�ص غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  ع�سرة  خ��الل  وامل�سارييف 
الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ص وما عليها من بناء - رقم الر�ص : 622 - 
املنطقة : املرقبات - امل�ساحة : 1672.25 مرت مربع القيمة بعد انقا�ص %25 من الثمن ال�سا�سي )47.250.000( 

درهم ويباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
اعالن بيع  عقار بالن�صر   

فى الدعوى رقم  2013/586   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: براين كالرك  - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة جمريا - 3 - �سارع الو�سل - �ساطئ جمريا - بناية مول 

 G10 سان�سيت الطابق الر�سي - �سقة رقم�
هاو�ص  جرو�سفينز  بناية   - زاي��د  ال�سيخ  ���س��ارع   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه    ، ليمتد   �ساندوفال  جلف  بافاريا   : �سده  املنفذ 
 1 �سعيد  بناية بنك نور ال�سالمي - بجانب برج  ب��الزا - نف�ص  ك��راون  الفريمونت وفندق  كومري�سيال - ما بني فندق 

الطابق 13 - مكتب رقم 1308  
انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/12/13 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�سا�سي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��رتا���ص ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��رتا���س��ه م��ع��ززا مب��ا ي���رره م��ن م�ستندات قبل 
ايداع  ع��ط��اوؤه  يعتمد  من  وعلى  املدنية  الإج����راءات  قانون  من   301 ب��امل��ادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�سة 
كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�سر  امل��زاد ب�سرط ال تقل هذه  التالية لر�سوم  ايام  الع�سرة  خالل 
املنطقة   - بناء  ار���ص وما عليها من   : العقار  نوع   : املمتلكات   او�ساف  يلي  املحكمة وفيما  وامل�سروفات خزينة  املعرو�ص 
: الر�ساء جنوب الرابعة - رقم الر�ص 546 - رقم املبنى : 10 - امل�ساحة : 316.15 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� 

)2.900.000.00( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2016/127   بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق الو�سط املحدودة  - عنوانه : دبي ، مكتب الدارة ال�سرق الو�سط - مدينة 

دبي لالنرتنت ، �ص ب 66 ، هاتف : 043904722 ، ف : 043906607 
املنفذ �سده : كريان اريان  ، عنوانه : دبي ، معي�سم الوىل - عقارات جمريا قولف ، فيال رقم بي 52 ، ليم تري فايل ، رقم 
685( امل�ساحة )856.10( م م )9214.98( قدم مربع ، دبي الإم��ارات العربية  969 ، رقم البلدية )1 -  الر���ص 
املتحدة  - انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/12/13 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
للمزادات وعلى موقعها  الم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
%20 من الثمن  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  �سخ�ص غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  ع�سرة  خ��الل  وامل�سارييف  الثمن 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�سر  امل��زاد ب�سرط ال تقل هذه  التالية لر�سوم  ايام  الع�سرة  خالل 
املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ص وما عليها من بناء - رقم الر�ص 
ال�سا�سي  الثمن  %25 من  انقا�ص  بعد  القيمة  856.10 مرت مربع   : امل�ساحة   - الأول  : معي�سم  املنطقة   -  969  :

)5.250.000( درهم ويباع لعى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
يعلن اخلبري احل�سابي اأحمد جا�سم العبدويل - مركز اخلليج للمحا�سبة والتدقيق 
واملعني من قبل حمكمة دبي البتدائية يف الق�سية رقم 2017/395 نزاع جتاري املقامة 
من املدعية / الحتاد الكرى للتجارة والتطوير املحدودة وتنفيذا للمهمة فان املدعي 
عليهم / 1- الحتاد الكرى للتجارة - �ص م ح  2- �سميح هالل �سميح ال�سعيد ب�سفته 
املدير املفو�ص عن الحتاد الكرى للتجارة �ص م ح ، 3- هالل �سميح عبد املجيد ال�سعيد 
مدعوون حل�سور اجتماع اخلرة املقرر عقده يوم الحد املوافق 2017/12/17 ال�ساعة 
احلادية ع�سر قبل الظهر مبكتب اخلبري - مركز اخلليج للمحا�سبة والتدقيق - الكائن 
)بناية معر�ص  العبدويل  بناية   - الدين  �سارع �سالح   - - اخلبي�سي  ديرة   - دبي  يف 

�سرياميك راأ�ص اخليمة( الطابق الأول - مكتب رقم )104( 
ت : 042684700  ، ف : 042688846  

اخلبري احل�صابي
اأحمد جا�صم العبدويل  

اإعالن ح�صور
 اإجتمــاع خبــرة ح�صابي بالن�صر   

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 الدعوى  رقم  2016/348  ا�صتئناف عقاري - دبي 

اإعالن بالن�سر لل�سادة / بيت ال�ستثمار - �ص ذ م م )اخل�سم املدخل( 
 2016/348 رقم  الدعوى  عليكم  اقام  قد  )املدعية(  ليمتد  ميدوز  اخلراز   / ال�سادة  ان 
اأنا كمال عدنان مل�ص كخبري  ، وعليه مت تعييني  اأمام حماكم دبي  ا�ستئناف عقاري - 
هند�سي من قبل املحكمة املوقرة ، وعليه مت حتديد موعد لعقد جل�سة الجتماع الأول 
 EAI مكتب   - بدبي  الكائن  مبكتبنا  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة   2017/12/13 بتاريخ 
مطعم  فوق   - كابيتول  فندق  بعد  بناية  ثاين   - املينا  �سارع   - الهند�سية  لال�ست�سارات 
امل�سحراتي - بناء ريل ا�ستيت �سنرت - الطابق الثاين - مكتب رقم 204 ، لذا فانتم مكلفني 
باحل�سور او ح�سور من ميثلكم قانونيا )لال�ستف�سارات حول الدعوى يرجى التوا�سل مع 

مكتب اخلبري على الرقم : )0567440202(  
  اخلبري املنتدب 
م د / كمال عدنان مل�س    

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 يف الدعوى  رقم  2017/3195 جتاري جزئي  

املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع 
املدعي عيه/م�سلم بن عبيد بن رم�سان احلجري 

دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الهادي  ح�سن  هادي  حممد  عقيل   : الدكتور  اخلبري/  "يعلن 
املدعي/  من  واملقامة   ، جزئي  جتاري   2017/3195 رقم  الدعوى  يف  م�سرفيا  خبريا  البتدائية 
رم�سان  بن  عبيد  بن  م�سلم   / عليه  املدعي  فان  للمهمة  وتنفيذا    - الوطني  القيوين  ام  بنك 
احلجري - مدعو حل�سور اجتماع اخلرة �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده يوم 
الثالثاء  املوافق 2017/12/12 م يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحا - مبقر مكتب اخلبري الكائن يف 
ديرة - بور�سعيد - بناية الو�سل بزن�ص �سنرت - بجوار �سركة املالحة العربية - الطابق التا�سع - 

مكتب رقم ) 902( - لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد اعاله " 
  اخلبري امل�صريف     
د - عقيل حممد هادي ح�صن    

دعوة حل�صور 
اجتماع اخلربة امل�صرفية 

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
      الدعوى 2017/2779  جتاري جزئي   

اخلبري املنتدب / يو�سف طاهر اخلاجة 
املدعي / بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع 

املدعي عليهما / جريالدين مارولنو لو�سي�ص. 
القيوين  ام  بنك  من  واملرفوعة  اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف  م�سرفيا  خبري  ندبنا  مت 
الوطني - �ص م ع �سد / جريالدين مارولنو لو�سي�ص - وعليه ندعوكم حل�سور اجتماع 
اخلرة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�سح ادناه 
وذلك يوم اخلمي�ص املوافق 2017/12/14 يف متام ال�ساعة 30 : 1 ظهرا ، ويرجى منكم 
اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع.  دبي - مركز 
حمر عني ، بوابة رقم : 4 ، الطابق الول مكتب رقم : 17B1 -  هاتف : 04-2681400 

� فاك�ص : 04-2681300
اخلاجة حما�صبون قانونيون وم�صت�صارون اداريون       

 اجتماع خربة 
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

     الدعوى 2017/1484  جتاري كلي    
�سد املدعي عليهم / ماني�ص جويل موكي�ص كومار / 

�سيلبي وورلد وايد - م د م �ص / �سيلبي كابل تيكنولوجيز ليمتد 
املقامة من / م�سرف الهالل  - مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة دبي البتدائية 
الدعوى  انه مت ندبنا خبريا م�سرفيا يف  ، وحيث  : 2017/1484  جت��اري كلي  حتت رقم 
املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون الثبات ل�سنة 1992 م بخ�سو�ص اعمال اخلرة 
�سيعقد يف  وال��ذي  قانونا  او من ميثلكم  اجتماع خ��رة   ، ندعوكم حل�سور  املحاكم  ام��ام 
مقر مكتبنا على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم  الثالثاء  املوافق 2017/12/12  يف متام 
ال�ساعة 30 : 11 �سباحا ، ويرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم 
عند ح�سوركم لالجتماع   دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع  - هاتف 

: 2527888-04 � فاك�ص : 04-2698876 
اخلبري احل�صابي وامل�صريف  
حممد �صعيد ال�صريف 

 اجتماع خربة

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8480   

املنذر : مريغني وداعة اهلل - اأمريكي اجلن�سية 
)بوكالة املحامي / عبداهلل خمي�ص الناخي ( 

املنذر اليه / حممد بالل جمعة عبداهلل املع�سم - اإماراتي اجلن�سية 
)جم����ه����ول حم����ل الق������ام������ة(  - ي���ن���ذر امل����ن����ذر امل����ن����ذر ال���ي���ه ومب����وج����ب الن���������ذار رقم 
)الحتاد(  بنك  على  وامل�سحوب   )124( رقم  ال�سيك  اأداء  ب�سرورة   ،  )2017/1/228476(
ل�سالح املنذر والذي اإرتد لعدم كفاية الر�سيد وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�سر 
بهذا النذار ، ويف حال عدم ال�سداد �سي�سطر املنذر اآ�سفا لتخاذ الجراءات القانونية يف 
مواجهتكم واإقامة دعوى ق�سائية بقيمة املطالبة والتعوي�ص والفوائد القانونية املقررة 

يف �سبيل اإ�سرتداد احلق ودون امل�سا�ص باأي حقوق اخرى للمنذر
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

اإعالن  بالن�صر
رقم 2017/8464   

املنذر : ال�سنام للتجارة العامة - ذ م م 
املنذر اليه : تيك �سولو�سنز خلدمات الفنية - �ص ذ م م 

املو�سوع : طلب اإعالن بالن�سر يف انذار عديل رقم )2017/1/250170( 
اربعمائة وثالثة واربعون  ب��اأداء مبلغ وقدره )443.480.75(  اليه  املنذر  املنذر /  ينذر 
اق�ساها  م��دة  خ��الل  وذل��ك   ، فل�سا  و�سبعون  وخم�سة  دره��م  وثمانون  واربعمائة  ال��ف 
خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم هذا النذار ، وال �سي�سطر املنذر اآ�سفا اىل اتخاذ كافة 
الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ مبا فيها اقامة الدعاوى الق�سائية وا�ست�سدار 
اليه بكافة  املنذر  اأمر الأداء واملطالبة بالتعوي�ص اجلابر للعطل وال�سرر مع حتميل 

ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2897 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- عبداهلل عبدالرحيم عبدالرزاق الفهيم ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته ال�سريك يف الفهيم القاب�سة 
التنفيذ/�سركة  املالكتني لباري�ص غالريي وب�سفته �سريك ف جمهول حمل القامة مبا ان طالب  ولال�ست�سارات 
باري�ص غالريي - ذ م م وميثله / علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3230( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة - يف مو�سوع ال�ستئناف 
املقدم من املدعية باري�ص غالريي رقم 1188/2015 بالغاء احلكم امل�ستاأنف فيما ق�سى به من رف�ص الت�سديق على 
رقم 2221/2013  التحكيمية  الدعوى  ال�سادر يف  املحكمني  بالت�سديق على حكم  والق�ساء جمددا  املحكمني  حكم 
رئا�سة  من  الفهيم  عبدالرزاق  عبدالرحيم  عبداهلل  ال�سيد  بعزل  مبنطوقه  والقا�سي   2015/3/5 بتاريخ  ال�سادر 
وع�سوية جمل�ص ادارة �سركة تزويد للتجارة - ذ م م  - ومن كل عمل يتعلق باإدارتها والزام امل�ستاأنف �سدها بالر�سوم 
وامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�سي وتاأييد احلكم امل�ستاأنف فيما عدا ذلك - ثالثا : 
يف مو�سوع ال�ستئناف رقم 1146/2015 برف�سه والزام امل�ستاأنف بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ  الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن

رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/1860 جتاري كلي                              
اىل املدعي عليهم /1 - �سركة البيكاين التجارية - �ص ذ م م  2-مليحة اأنور بيكاين 3- م�سطفى علي 
�سرو�ص 4- جنمة العامل للكيماويات - �ص ذ م م 5- حممود علي اكر مزروعي قم�سري - جمهويل 
اي��ران - الفرع الرئي�سي - قد اقام الدعوى املذكورة  حمل القامة مبا ان املدعي : بنك �سادرات 
اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/11/27 احلكم التمهيدي 
التايل : حكمت املحكمة : وقبل الف�سل يف املو�سوع : بندب اخلبري امل�سريف املخت�ص �ساحب الدول 
باجلدول وتكون مهمته كالتي : الطالع على ملف الدعوى    وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه 
اخل�سوم والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم المر والطالع على املرا�سالت الورقية 
واللكرتونية ان وجدت ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية وحددت امانة خرة 
وقدرها ع�سرون الف درهم كاأمانة على  ذمة ح�ساب وم�سروفات اخلبري واتعابه والزمت املدعي 
ب�سدادها يف خزانة املحكمة.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثنني  املوافق 2017/12/11  ال�ساعة 

.  Ch2.E.22 30 : 9 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/206  ا�صتئناف مدين    
اىل اخل�سم املدخل/ 1- بهرام علي خان  جمهول حمل القامة مبا ان 
دب��ي وميثله  ف��رع   - م  م  ذ  �ص   - الطبية  البرتجي  بيت  امل�ستاأنف /�سركة 
/ ���س��وق حم�سن ب��در ال��ك��ث��ريي -  ق��د ا���س��ت��اأن��ف ال��ق��رار/ احل��ك��م ال�سادر 
لها  بتاريخ 2017/2/15 وحددت  : 2016/288 مدين كلي  بالدعوى رقم 
جل�سه يوم اخلمي�ص  املوافق 2017/12/14  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2016/3030   تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ:هانى �سمري حنا  - عنوانه : اإمارة ال�سارقة - منطقة ال�سجعه - �سارع املطار - بعد اجل�سر الثامن - 

�سركة ر�سانا لل�سناعات الهند�سية - بجانب �سركة على مو�سى 
املنفذ �سده : زهون فاجنيون ،  عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة دبي مارينا - اير�ص بلو تاور - بجانب فندق 

 HOTEL GROVE NOR HOUSE
انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/12/13 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر���ص : 29 - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : اير�ص بلو - رقم العقار : 

درهم   )2.331.245( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   127.40  : امل�ساحة   -  1305
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده   
فى الدعوى رقم 2016/100 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: م�سرف عجمان - �ص م ع  ، عنوانه : اإمارة عجمان ، �ص ب : 7770 ، �سلطة منطقة عجمان احلرة الطابق 13 
 - مبنى C طريق امليناء عجمان ، هاتف رقم : 067018248 ، املتحرك : 0509100011 ، الفاك�ص : 067479990 
املنفذ �سده : �سفيق باكنهي كينا تينكار ،  عنوانه :  اإمارة دبي - القرهود - بناية Arcade - بناية ملك علي حممد �سعيد بوجا�سم 
املتحرك  الهاتف   84031  : 042281114 - �سندوق بريد   : الفاك�ص   - 042280025  : الهاتف   - 306  - مكتب رقم 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/12/13 املوافق  الربعاء  يوم  يف  انه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�سا�سي  الثمن  %20 من  عن  يقل  ل  تاأمني  ايداع  ال�سراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  للبيع ويف  املحددة  التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ص على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  
: �سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�ص 153 - رقم املبننى : -1 - ا�سم املبنى : waterfront - رقم العقار : 
1901 - امل�ساحة : 546.13 مرت مربع - القيمة بعد انقا�ص %25 من الثمن ال�سا�سي )3.751.944.75( درهم ويباع 

لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
فى الدعوى رقم 2016/100 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: م�سرف عجمان - �ص م ع  ، عنوانه : اإمارة عجمان ، �ص ب : 7770 ، �سلطة منطقة عجمان احلرة الطابق 13 
 - مبنى C طريق امليناء عجمان ، هاتف رقم : 067018248 ، املتحرك : 0509100011 ، الفاك�ص : 067479990 
املنفذ �سده : �سفيق باكنهي كينا تينكار ،  عنوانه :  اإمارة دبي - القرهود - بناية Arcade - بناية ملك علي حممد �سعيد بوجا�سم 
املتحرك  الهاتف   84031  : 042281114 - �سندوق بريد   : الفاك�ص   - 042280025  : الهاتف   - 306  - مكتب رقم 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/12/13 املوافق  الربعاء  يوم  يف  انه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

املزايدة  دخول  قبل  الأ�سا�سي  الثمن  %20 من  عن  يقل  ل  تاأمني  ايداع  ال�سراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  للبيع ويف  املحددة  التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ص على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  
: �سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�ص 153 - رقم املبننى : -1 - ا�سم املبنى : waterfront - رقم العقار : 
1901 - امل�ساحة : 546.13 مرت مربع - القيمة بعد انقا�ص %25 من الثمن ال�سا�سي )3.751.944.75( درهم ويباع 

لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 يف  الدعوى  رقم 1646 ل�صنة  2017  جتاري كلي  

بال�سارة اىل الق�سية رقم )2017/1646( جتاري كلي املرفوعة من �سركة / جرويل 
كابيتال ليمتد )املدعية( �سد فورتر�ص كابيتال لال�ستثمار )املدعي عليها( واىل احلكم 
ال�سادر من عدالة املحكمة املوقرة جل�سة 2017/10/30 ب�ساأن انتداب خبري خمت�ص يف 

الأوراق املالية 
خالل  من  الن�سر  عليها  املدعي  لعالن  الالزمة  الجراءات  باتخاذ  التف�سل  يرجى 
املوافق  الربعاء  يوم  انعقاده  املقرر  اخلرة  اجتماع  حل�سور  الر�سمية  ال�سحف 
2017/12/13 يف متام ال�ساعة الثالثة ع�سرا مبقر اخلرة الكائن ب��� )ديرة - �سارع املطار 
مقابل ارامك�ص - بناية الفجر - مكتب رقم 119( حل�سور الجتماع وتزويد اخلرة 

بكافة امل�ستندات املتعلقة مبو�سوع الدعوى.  
اخلبري املنتدب 
اأحمد جمال عبدالعزيز 

طلب الإعالن بالن�صر 
حل�صور اجتماع اخلربة 
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 اعـــــــالن       

ب�سري  ال�سيد/   : خورفكان   والت�سديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
يت�سمن  حمرر  على  الت�سديق  وطلب  بنغالدي�ص    : اجلن�سية   - ال�سالم  �سراج  حممد  ال�سالم 
، ن�ساط  الفنية  التجاري ب�سري ال�سالم للمقاولت  البالغة 100% يف ال�سم  )تنازل(  يف ح�سته 
الرخ�سة مقاولت فئة �ساد�سة ، ا�سباغ ، تركيب وحدات التكييف ، واملرخ�ص  من دائرة التنمية 
القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية رقم 609564 ال�سادر بتاريخ 2017/10/14 دائرة التنمية 
القت�سادية بخورفكان   اىل ال�سيد/ ج�سيم فراز - اجلن�سية : بنغالدي�ص - والذي يرغب بتغيري 
ال�سم التجاري من ب�سري ال�سالم للمقاولت الفنية - اىل ج�سيم فراز للمقاولت الفنية -  ليكن 
ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  بان  للجميع  معلوما 

ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
حمكمة  اىل  بطلب  عيلبوين  جهاد  كارل  املواطن/خليل  تقدم 
)خليل  من  ا�سمه  بتغيري  التوثيقات  ق�سم   - البتدائية  اأبوظبي 

كارل( اىل)خليل(  
فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل الق�سم املذكور   خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر العالن .
حنان جمعة ال�صعدي   - كاتب عدل 

القا�صي/ حممد فا�صل ولد حممد �صامل  - قا�صي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3641   جتاري جزئي              

حمل  جم��ه��ول  ب��ورزن��د   عبداحل�سني  م�سعود  حممد   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك امل�سرق - �ص م ع وميثله / حممد عي�سى �سلطان 
املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  - قد  ال�سويدي 
مببلغ وقدره )96960.65 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  
12% �سنويا من تاريخ املطالبة   وحتى ال�سداد التام.  وح��ددت لها جل�سة يوم 
الثنني  املوافق  2017/12/11   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

 اإخطار عديل
رقم الت�صديق  32084 /2017   

اخلزرجي  عطيه  ج��واد  /حامد  عن  وكيل  ب�سفتي  اجلن�سية  م�سري   - ال�سباغ  احمد  رفعت  حممود   : املنذر 
مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب 
للمحاماة وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته 

وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه : واثق نعني نعيم اخرت بهاتي ، باك�ستاين اجلن�سية - العنوان : راأ�ص اخليمة - الظيت ال�سمايل - 

هاتف رقم )050276598(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  58.602.54  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )58.602.54( 
درهم )ثمانية وخم�سون الف و�ستمائة ودرهمني واربعة وخم�سون فل�ص فقط لغري( وذلك خالل مدة �سبعة 
التايل موا�سفاتها  ال�سيارة  ا�سفني لتخاذ كافة الج��راءات بيع  ايام من تاريخ هذا الع��الن - وال �سن�سطر 
واملرهونة للمنذر )لكز�ص اأي ا�ص 250/ابي�ص/خ�سو�سي( رقم 13/10137 ترخي�ص ابوظبي - طبقا لن�ص املادة 

175&172 من قانون املعامالت التجارية  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32086 /2017   
املنذر : حممود رفعت احمد ال�سباغ - م�سري اجلن�سية ب�سفتي وكيل عن /حامد جواد عطيه اخلزرجي مبوجب وكالة 
رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري 

مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
 : رق��م  هاتف   - ال�سيح   - اخليمة  را���ص   : العنوان   - اجلن�سية  فلبيني   - باديال  فلوري�ص  ديانا  اليزابيت   : اليه  املنذر 

 0506669875
مو�سوع : مطالبة مببلغ  45.363.8  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )45.363.8( درهم 
)خم�سة واربعون الف وثالثمائة وثالثة و�ستون درهم وثمانية فل�ص فقط ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من 
تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر 
)ميت�سوبي�سي ايه ا�ص 1 / ازرق / خ�سو�سي ( رقم I/39162 ترخي�ص دبي - طبقا لن�ص املادة 175&172 من قانون 

املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32088 /2017   
املنذر : حممود رفعت احمد ال�سباغ - م�سري اجلن�سية ب�سفتي وكيل عن /حامد جواد عطيه اخلزرجي مبوجب وكالة 
رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري 

مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
راأ�����ص اخل��ي��م��ة - اخل����ران - ه��ات��ف رمق  ال��ع��ن��وان :   ، ، اردين اجلن�سية  ف���رج رب��ي��ع ع��ب��داحل��ق ح�����س��ن  ال��ي��ه :  امل��ن��ذر 

  )0565886489(
مو�سوع : مطالبة مببلغ  53.081.32  درهم 

 )53.081.32( مبلغ  قيمته  والبالغ  بذمتكم  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  ننذركم  فاإننا   - الخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
�سبعة  واثنان وثالثون فل�ص فقط ل غري( وذل��ك خالل مدة  دره��م  الف واح��دى وثمانون  دره��م )ثالثة وخم�سون 
ايام من تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة 
للمنذر )كيا �سورينتو / ابي�ص/ خ�سو�سي( رقم 12/65938 ترخي�ص ابوظبي  طبقا لن�ص املادة 175&172 من قانون 

املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32085 /2017   
املنذر : حممود رفعت احمد ال�سباغ - م�سري اجلن�سية ب�سفتي وكيل عن /حامد جواد عطيه اخلزرجي مبوجب وكالة 
رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري 

مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه : عالء الدين عادل عزالدين حممد - م�سري اجلن�سية- العنوان : راأ�ص اخليمة - الظيت ال�سمايل - هاتف 

رقم )0505489875(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  39.498.43  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )39.498.43( درهم 
)ت�سعة وثالثون الف واربعمائة وثمانية وت�سعون درهم وثالثون واربعون فل�ص فقط ل غري ( وذلك خالل مدة �سبعة 
ايام من تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة 
للمنذر )فولك�ص واجن با�سات / بني / خ�سو�سي ( رقم O/85722 ترخي�ص دبي  طبقا لن�ص املادة 175&172 من 

قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32087 /2017   
املنذر : حممود رفعت احمد ال�سباغ - م�سري اجلن�سية ب�سفتي وكيل عن /حامد جواد عطيه اخلزرجي مبوجب وكالة 
رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري 

مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
امل��ن��ذر ال��ي��ه : هيثم ع��ل��ي ح��ام��د اخل����راط ، م�����س��ري اجلن�سية - ال��ع��ن��وان : راأ�����ص اخل��ي��م��ة - امل��ع��م��ورة - ه��ات��ف رقم 

  )0565856489(
مو�سوع : مطالبة مببلغ  272.549.76  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )272.549.76( درهم 
)مئتان واثنان و�سبعون الف وخم�سمائة وت�سعة واربعون درهم و�ستة و�سبعون فل�ص فقط ل غري ( وذلك خالل مدة 
التايل موا�سفاتها  ال�سيارة  بيع  الج���راءات  كافة  ا�سفني لتخاذ  �سن�سطر  وال   - الع��الن  تاريخ هذا  اي��ام من  �سبعة 
املادة  لن�ص  طبقا  ابوظبي   ترخي�ص   14/30878 رق��م   ) خ�سو�سي   / ب��رون��زي   / ف��وج  روف��ر  )رجن  للمنذر  واملرهونة 

175&172 من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32089 /2017   
املنذر : حممود رفعت احمد ال�سباغ - م�سري اجلن�سية ب�سفتي وكيل عن /حامد جواد عطيه اخلزرجي مبوجب وكالة 
رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري 

مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
، هندي اجلن�سية - العنوان : راأ�ص اخليمة  اليه : مانوج دا�ص دهار مادا�ص �سي�سيلى �ساتهوا دا�ص دهارمادا�ص  املنذر 

الرفاعة - هاتف رقم )0565659999(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  18.296.75  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )18.296.75( درهم 
)ثمانية وع�سر الف ومئتان و�ستة وت�سعون درهم وخم�سة و�سبعون فل�ص فقط ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من 
تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر 
)رينو دا�سرت/ ازرق / خ�سو�سي( رقم 11/41049 ترخي�ص ابوظبي  طبقا لن�ص املادة 175&172 من قانون املعامالت 

التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3778  جتاري جزئي
���ص.ذ.م.م 2- م�سطفى ح�سن  اىل املدعي عليه /فاميلى وورلد لل�سياحة وال�سفر 
نيكول�ص  امل���دع���ي/روي���ال  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  �سليمان  عبداحلميد 
عليك  اأق���ام  ق��د  امل��ط��وع  حممد  ح�سن  وميثله:عبدالرحمن  �����ص.ذ.م.م  لل�سياحة 
مببلغ  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
املحاماة والفائدة 9% من  وقدره )55937.84( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ 
بالقاعة  8.30 �ص  ال�ساعة  املوافق 2017/12/25   الثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3787  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /خديجة دينك �ساحبدادي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

اآر بي ام لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م وميثله:حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى برهان 
املدعي عليه مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  الها�سمي قد 
وقدره )9100( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها 
 Ch1.C.13 جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/19  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3781  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /عبداهلل �سعيد مبارك عبيد املزروعي جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/اآر بي ام لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م وميثله:حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى 
املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  الها�سمي قد  برهان 
 %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم  وق��دره )19200(  مببلغ 
كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من 
بالقاعة  8.30 �ص  ال�ساعة  املوافق 2017/12/12   الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3771  جتاري جزئي

القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  لالن�ساءات  فيبينا  1-�سركة   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ����ص.ذ.م.م  للغازات  امل�ساعفة  الطاقة  املدعي/  ان  مبا 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )13120( درهم والر�سوم 
التام. وحددت  ال�سداد  وامل�ساريف والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
بالقاعة  ���ص   8.30 ال�����س��اع��ة   2017/12/19 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3408  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-وول��د وايد اك�سونرز ليمتيد جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ البوابة لال�ست�سارات الت�سويقية ومالكها/نويد ح�سن حممد ح�سن 
درهم.   )35000( مببلغ  مطالبة  دع��وى  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/12/27 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.14
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/1404  جتاري  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- ح�سن خمي�ص �سامل حمادي النعيمي جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2017/6/6 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/م�سرف المارات ال�سالمي �ص.م.ع بالزام املدعي عليه بان 
يوؤدي للم�سرف املدعي )م�سرف المارات ال�سالمي( مبلغ )231563.33( درهم 
وحتى  يف:2017/4/16  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  والفائدة 
اتعاب  درهم مقابل  ومبلغ ثالثمائة  وامل�ساريف  الر�سوم  التام ف�سال عن  ال�سداد 
املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/639  جتاري  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- زينب عبداهلل �سليمان علي البلو�سي جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/م�سرف المارات ال�سالمي �ص.م.ع وميثله:احمد مهري خمي�ص عبيد بن 
م�سحار نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/9/25  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/م�سرف دبي �ص.م.ع وم�سرف المارات ال�سالمي �ص.م.ع بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعيان مبلغ )232.765.86( درهم والفائدة القانونية بواقع 
9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف:2016/10/25 والزمتها بامل�ساريف ومبلغ 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2011  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-بري�سو�ص تاميز م.د.م.�ص جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  ���ص.م.ع  الهالل  م�سرف 
درهم   )5274341( وق��دره  مبلغ  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  والت�سامن  بالتكافل  عليهم 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة وغرامات التاخري مبعدل 9% من:2017/6/19 
بال  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  و���س��م��ول  احل��ج��ز  بح�سة  واملطالبة  ال��ت��ام  ال�����س��داد  وح��ت��ى 
كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/12/18 ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8
الأق��ل ويف  اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/11555  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�ساين بال�ص �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /

�سيد �سبري حيدر قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000  وقدرها )62294 
رقم ال�سكوى:MB178704102AE  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
2017/12/19 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32090 /2017   
اخلزرجي  عطيه  ج��واد  /حامد  عن  وكيل  ب�سفتي  اجلن�سية  م�سري   - ال�سباغ  احمد  رفعت  حممود   : املنذر 
مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب 
للمحاماة وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته 

وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
امل��ن��ذر ال��ي��ه : ب��ه��ج��وان دا����ص ب��ل��واين ، ه��ن��دي اجلن�سية - ال��ع��ن��وان : راأ����ص اخليمة - ال��رف��اع��ة - ه��ات��ف رقم 

 0565655899
مو�سوع : مطالبة مببلغ  55.199.24  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )55.199.24( 
درهم )خم�سة وخم�سون الف ومائة وت�سعة وت�سعون درهم واربعة وع�سرون فل�ص فقط لغري ( وذلك خالل مدة 
�سبعة ايام من تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها 
واملرهونة للمنذر )بلو دا�سرت / ازرق / خ�سو�سي ( رقم T/37924 ترخي�ص دبي  طبقا لن�ص املادة 175&172 

من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32107 /2017   
املنذر : حممود رفعت احمد ال�سباغ - م�سري اجلن�سية ب�سفتي وكيل عن /حامد جواد عطيه اخلزرجي مبوجب وكالة 
رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري 

مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه : م�سعل �سالح عبدالكرمي �سالح املن�سوري - الإمارات اجلن�سية - العنوان : راأ�ص اخليمة - الظيت ال�سمايل 

- هاتف رقم )050236598(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  34.838.59  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )34.838.59( درهم 
)اربعة وثالثون الف وثمامنائة وثمانية وثالثون درهم وت�سعة وخم�سون فل�ص فقط ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة 
ايام من تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة 
املادة 175&172  للمنذر )ميت�سوبي�سي لن�سر/ احمر / خ�سو�سي( رقم 12/18747 ترخي�ص ابوظبي - طبقا لن�ص 

من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32114 /2017   
اخلزرجي  عطيه  ج��واد  /حامد  عن  وكيل  ب�سفتي  اجلن�سية  م�سري   - ال�سباغ  احمد  رفعت  حممود   : املنذر 
مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب 
للمحاماة وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته 

وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
رقم  هاتف   - الرم�ص   - اخلمية  راأ����ص   : ال��ع��ن��وان   - اجلن�سية  الهند   ، كابريال  ري�ص  ان  ج��ودى   : اليه  امل��ن��ذر 

  )0506547896(
مو�سوع : مطالبة مببلغ  69.600.03  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )69.600.03( 
درهم )ت�سعة و�ستون الف و�ستمائة درهم وثالثة فل�ص فقط  ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ 
هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر 
امل��ادة 175&172 من قانون  دب��ي  طبقا لن�ص  ا�سود / خ�سو�سي( رقم S/61689 ترخي�ص  )تويوتا راف 4 / 

املعامالت التجارية  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32102 /2017   
املنذر : حممود رفعت احمد ال�سباغ - م�سري اجلن�سية ب�سفتي وكيل عن /حامد جواد عطيه اخلزرجي مبوجب وكالة 
رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري 

مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه : جيني�ص كي�سينجر �سو�ساي مي�سانل العنوان : راأ�ص اخليمة - املعريي�ص  - خلف �سوف معريي�ص - هاتف 

رقم )0505489717(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  17.826.08  درهم 

 )17.826.08( مبلغ  قيمته  والبالغ  بذمتكم  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  ننذركم  فاإننا   - الخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
درهم )�سبعة ع�سر الف وثمامنائة و�ستة وع�سرون درهم وثمانية فل�ص فقط ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من 
تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر 
)هايونداي اي 10 / ابي�ص / خ�سو�سي ( رقم 16/83982 ، ترخي�ص ابوظبي  طبقا لن�ص املادة 175&172 من قانون 

املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32092 /2017   
اخلزرجي  عطيه  ج��واد  /حامد  عن  وكيل  ب�سفتي  اجلن�سية  م�سري   - ال�سباغ  احمد  رفعت  حممود   : املنذر 
مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب 
للمحاماة وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته 

وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه : اميان نايف جويد ار�سيد - اردنية اجلن�سية - العنوان : را�ص اخليمة - الظيت اجلنوبي - هاتف 

رقم )05037595777(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  66.082.58  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )66.082.58( 
درهم )�ستة و�ستون الف واثنان وثمانون درهم وثمانية وخم�سون فل�ص فقط لغري( وذلك خالل مدة �سبعة 
التايل موا�سفاتها  ال�سيارة  ا�سفني لتخاذ كافة الج��راءات بيع  ايام من تاريخ هذا الع��الن - وال �سن�سطر 
واملرهونة للمنذر )فورد ا�سكيب / احمر / خ�سو�سي/ ( رقم B/37566 ترخي�ص عجمان - طبقا لن�ص املادة 

175&172 من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32098 /2017   
املنذر : حممود رفعت احمد ال�سباغ - م�سري اجلن�سية ب�سفتي وكيل عن /حامد جواد عطيه اخلزرجي مبوجب وكالة 
رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري 

مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه : حامت ربيع حممد حممود ال�سيد ، العنوان : راأ�ص اخليمة - الظيت ال�سمايل - خلف النعيم �ستي �سنرت 

- هاتف رقم )0557847957(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  110.331.21  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )110.331.21( درهم 
)مائة وع�سرة الف وثالثمائة واإحدى وثالثون درهم واإحدى وع�سرون فل�ص( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ 
هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر )فورد 
اك�سبلورر / بني / خ�سو�سي( رقم 1/65088 ، ترخي�ص ال�سارقة  طبقا لن�ص املادة 175&172 من قانون املعامالت 

التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32113 /2017   
اخلزرجي  عطيه  ج��واد  /حامد  عن  وكيل  ب�سفتي  اجلن�سية  م�سري   - ال�سباغ  احمد  رفعت  حممود   : املنذر 
مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب 
للمحاماة وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته 

وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه : فيجو انتوين باليا انتوين ، العنوان : راأ�ص اخليمة - املعري�ص - هاتف رقم : 056258256 

مو�سوع : مطالبة مببلغ  25.825.68  درهم 
مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )25.825.68( 
وذلك  فل�ص فقط ل غري(  و�ستون  وثمانية  درهم  وع�سرون  وثمامنائة وخم�سة  الف  وع�سرون  درهم )خم�سة 
خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل 
موا�سفاتها واملرهونة للمنذر )ني�سان جوك / رمادي / خ�سو�سي( رقم D/47750 ترخي�ص دبي  - طبقا لن�ص 

املادة 175&172 من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32104 /2017   
اخلزرجي  عطيه  ج��واد  /حامد  عن  وكيل  ب�سفتي  اجلن�سية  م�سري   - ال�سباغ  احمد  رفعت  حممود   : املنذر 
مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب 
للمحاماة وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته 

وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه : عمرو حممد حممود بهجت ، العنوان : راأ�ص اخليمة - الكرني�ص  - هاتف رقم 0562325632 

مو�سوع : مطالبة مببلغ  46.194.99  درهم 
مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )46.194.99( 
وذل��ك خالل  غ��ري(  وت�سعون فل�ص فقط ل  وت�سعة  دره��م  وت�سعون  وارب��ع��ة  ال��ف ومائة  وارب��ع��ون  دره��م )�ستة 
التايل  ال�سيارة  بيع  الج���راءات  كافة  ا�سفني لتخاذ  �سن�سطر  وال   - الع��الن  تاريخ هذا  اي��ام من  �سبعة  مدة 
موا�سفاتها واملرهونة للمنذر )بيجو 2008 / ا�سود / خ�سو�سي( رقم 16/79303 ترخي�ص ابوظبي  طبقا لن�ص 

املادة 175&172 من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32091 /2017   
اخلزرجي  عطيه  ج��واد  /حامد  عن  وكيل  ب�سفتي  اجلن�سية  م�سري   - ال�سباغ  احمد  رفعت  حممود   : املنذر 
مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب 
للمحاماة وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته 

وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه : و�سيم خان جاويد ح�سني خان ، هندي اجلن�سية ، العنوان : راأ�ص اخليمة - اجلزيرة احلمراء - 

هاتف رقم )05037595814(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  34.916.11  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )34.916.11( 
درهم )اربعة وثالثون الف وت�سعمائة و�ستة ع�سر درهم واأحد ع�سر فل�ص فقط ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة 
التايل موا�سفاتها  ال�سيارة  ا�سفني لتخاذ كافة الج��راءات بيع  ايام من تاريخ هذا الع��الن - وال �سن�سطر 
واملرهونة للمنذر )كيا اوبتما / بني / خ�سو�سي( رقم G/12162 ترخي�ص دبي  طبقا لن�ص املادة 175&172 

من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32100 /2017   
املنذر : حممود رفعت احمد ال�سباغ - م�سري اجلن�سية ب�سفتي وكيل عن /حامد جواد عطيه اخلزرجي مبوجب وكالة 
رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري 

مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
رقم  ه��ات��ف   - الفلحني  دوار  م��ق��اب��ل   - الفلحني   - اخل��ي��م��ة  راأ�����ص   : ال��ع��ن��وان   - رام  �سيتو  رام  ري��ك��ي��ت   : ال��ي��ه  امل��ن��ذر 

  )0502365748(
مو�سوع : مطالبة مببلغ  38.520.82  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )38.520.82( درهم 
)ثمانية وثالثون الف وخم�سمائة وع�سرون درهم واثنان وثمانون فل�ص فقط ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من 
تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر 
)هوندا اكورد / ابي�ص / خ�سو�سي( رقم M/62943 ترخي�ص دبي  طبقا لن�ص املادة 175&172 من قانون املعامالت 

التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32109 /2017   
املنذر : حممود رفعت احمد ال�سباغ - م�سري اجلن�سية ب�سفتي وكيل عن /حامد جواد عطيه اخلزرجي مبوجب وكالة 
رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري 

مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه : يزن خليل ابراهيم العك�ص - اردين اجلن�سية  - العنوان : را�ص اخليمة - الظيت اجلنوبي - هاتف رقم 

  )0503265897(
مو�سوع : مطالبة مببلغ  70.774.59  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )70.774.59( درهم 
)�سبعون الف و�سبعمائة واربعة و�سبعون درهم وت�سعة وخم�سون فل�ص فقط ل غري ( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من 
تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر 
)هوندا اكورد / ابي�ص / خ�سو�سي( رقم Q/70218 ترخي�ص دبي  طبقا لن�ص املادة 175&172 من قانون املعامالت 

التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32096 /2017   
املنذر : حممود رفعت احمد ال�سباغ - م�سري اجلن�سية ب�سفتي وكيل عن /حامد جواد عطيه اخلزرجي مبوجب وكالة 
رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري 

مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه : حممد ال�سيد زكي العمو�سى ، العنوان: راأ���ص اخليمة - �سعم - القرب من م�سنع الحت��اد - هاتف رقم 

  )0565504375(
مو�سوع : مطالبة مببلغ  55.503.84  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )55.503.84( درهم 
)خم�سة وخم�سون الف وخم�سمائة وثالث دراهم واربعة وثمانون فل�ص فقط ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من 
تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر 
قانون  من   172&175 امل��ادة  لن�ص  طبقا   - ابوظبي  ترخي�ص   ،  11/49926 رقم  خ�سو�سي(   / ابي�ص   / اوبتيما  )كيا 

املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32095 /2017   
املنذر : حممود رفعت احمد ال�سباغ - م�سري اجلن�سية ب�سفتي وكيل عن /حامد جواد عطيه اخلزرجي مبوجب وكالة 
رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري 

مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه : برادي�ص رامي�ص مانكودييل ، العنوان : راأ�ص اخليمة - املعموره - القرب من بقالة البطني - هاتف رقم 

  )0509857124(
مو�سوع : مطالبة مببلغ  65.507.76  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )65.507.76( درهم 
)خم�سة و�ستون الف وخم�سمائة و�سبعة دراهم و�ستة و�سبعون فل�ص فقط ل غري ( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من 
تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر 
املادة 175&172 من  ا�سود برتقايل / خ�سو�سي( رقم Q/31911 ترخي�ص دبي  طبقا لن�ص  )�سيفروليه كومارو / 

قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32106 /2017   
املنذر : حممود رفعت احمد ال�سباغ - م�سري اجلن�سية ب�سفتي وكيل عن /حامد جواد عطيه اخلزرجي مبوجب وكالة 
رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري 

مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
رقم  ه��ات��ف   - اخل���ران   - راأ����ص اخليمة   : ال��ع��ن��وان   ، : اجلن�سية  الهند   - �سايكيا  �سايكيا  راج��ي��ف  رمي��ا   : ال��ي��ه  امل��ن��ذر 

  )0506547896(
مو�سوع : مطالبة مببلغ  27.366.62  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )27.366.62( درهم 
�سبعة  م��دة  وذل��ك خ��الل   ) فل�ص فقط ل غري  و�ستون  واثنان  دره��م  و�ستون  و�ستة  ال��ف وثالثمائة  )�سبعة وع�سرون 
ايام من تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة 
قانون  امل��ادة 175&172 من  لن�ص  دب��ي  طبقا  رقم H/21996 ترخي�ص  ابي�ص خ�سو�سي(   / )ني�سان �سني  للمنذر 

املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32115 /2017   
املنذر : حممود رفعت احمد ال�سباغ - م�سري اجلن�سية ب�سفتي وكيل عن /حامد جواد عطيه اخلزرجي مبوجب وكالة 
رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري 

مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
امل��ن��ذر ال��ي��ه : ب��ات��ري��ك جبيلي ، ف��رن�����س��ي اجل��ن�����س��ي��ة - ال��ع��ن��وان : راأ�����ص اخل��ي��م��ة - اجل���زي���را احل��م��را - ه��ات��ف رقم 

  )0523698745(
مو�سوع : مطالبة مببلغ  129.447.00  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )129.447.00( درهم 
اي��ام من تاريخ  )مائة وت�سعة وع�سرون الف واربعمائة و�سبعة واربعون دره��م فقط لغ��ري( وذل��ك خالل مدة �سبعة 
هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر )جيب 
جراند �سريوكي / رمادي خ�سو�سي( رقم R/84497 ترخي�ص دبي  طبقا لن�ص املادة 175&172 من قانون املعامالت 

التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32101 /2017   
املنذر : حممود رفعت احمد ال�سباغ - م�سري اجلن�سية ب�سفتي وكيل عن /حامد جواد عطيه اخلزرجي مبوجب وكالة 
رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري 

مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه : اوين كري�سنان امبانغادي فانيان ، العنوان : راأ�ص اخليمة - خت - ماقبل فندق عني خت - هاتف رقم 

  )0509857484(
مو�سوع : مطالبة مببلغ  44.644.89  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )44.644.89( درهم 
�سبعة  مدة  خالل  وذل��ك  غري(  ل  فقط  فل�ص  وثمانون  وت�سعة  دره��م  واربعون  واربعة  و�ستمائة  الف  واربعون  )اربعة 
ايام من تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة 
للمنذر )ني�سان �سنرتا / ابي�ص / خ�سو�سي( رقم 1/34152 ترخي�ص ال�سارقة  طبقا لن�ص املادة 175&172 من قانون 

املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32110 /2017   
اخلزرجي  عطيه  ج��واد  /حامد  عن  وكيل  ب�سفتي  اجلن�سية  م�سري   - ال�سباغ  احمد  رفعت  حممود   : املنذر 
مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب 
للمحاماة وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته 

وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه : مرينا �سيزان ميليكادو �سحوراو ، الفلبني اجلن�سية : العنوان : راأ�ص اخليمة - خزام - هاتف رقم 

  )0523698745(
مو�سوع : مطالبة مببلغ  60.623.56  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )60.623.56( 
درهم )�ستون الف و�ستمائة وثالثة وع�سرون درهم و�ستة وخم�سون فل�ص فقط ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة 
التايل موا�سفاتها  ال�سيارة  ا�سفني لتخاذ كافة الج��راءات بيع  ايام من تاريخ هذا الع��الن - وال �سن�سطر 
واملرهونة للمنذر )تويوتا راف 4 / ف�سي خ�سو�سي( 16/96935 ترخي�ص اوظبي - طبقا لن�ص املادة 175&172 

من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32097 /2017   
املنذر : حممود رفعت احمد ال�سباغ - م�سري اجلن�سية ب�سفتي وكيل عن /حامد جواد عطيه اخلزرجي مبوجب وكالة 
رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري 

مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه : نظري احمد كل حممد كل حممد ا�ص ام ، العنوان : - راأ�ص اخليمة - الظيت ال�سمايل - القرب من �سوبر 

ماركت - عائ�سة - هاتف رقم )0508574817(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  20.414.27  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )20.414.27( درهم 
ايام من  �سبعة  و�سبعة وع�سرون فل�ص فقط ل  غري( وذلك خالل مدة  واربعة ع�سر درهم  واربعمائة  الف  )ع�سرون 
تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر 
امل��ادة 175&172 من قانون  ال�سارقة - طبقا لن�ص  ، ترخي�ص  ابي�ص / خ�سو�سي( رقم 2/13878  )ني�سان �سنرتا / 

املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32112 /2017   
اخلزرجي  عطيه  ج��واد  /حامد  عن  وكيل  ب�سفتي  اجلن�سية  م�سري   - ال�سباغ  احمد  رفعت  حممود   : املنذر 
مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب 
للمحاماة وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته 

وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه : مومنون تابان خو�ص ،  العنوان : جلفار - هاتف رقم : 056487592  

مو�سوع : مطالبة مببلغ  35.823.02  درهم 
مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )35.823.02( 
واث��ن��ان فل�ص فقط ل غ��ري( وذل��ك خالل  ال��ف وثمامنائة وث��الث��ة وع�سرون دره��م  دره��م )خم�سة وث��الث��ون 
التايل  ال�سيارة  بيع  الج���راءات  كافة  ا�سفني لتخاذ  �سن�سطر  وال   - الع��الن  تاريخ هذا  اي��ام من  �سبعة  مدة 
موا�سفاتها واملرهونة للمنذر )ني�سان جوك / احمر / خ�سو�سي ( رقم F/32918 ترخي�ص دبي  طبقا لن�ص 

املادة 175&172 من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32103 /2017   
املنذر : حممود رفعت احمد ال�سباغ - م�سري اجلن�سية ب�سفتي وكيل عن /حامد جواد عطيه اخلزرجي مبوجب وكالة 
رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري 

مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
رقم  هاتف   - ادن���وك  حمطة  ،مقابل   - الرفاعة   - اخليمة  راأ����ص   : العنوان   ، ب��در  ال�سيد  جمال  حممد   : اليه  امل��ن��ذر 

  )0508785436(
مو�سوع : مطالبة مببلغ  36.526.01  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )36.526.01( درهم 
اي��ام من  )�ستة وثالثون الف وخم�سمائة و�ستة وع�سرون دره��م وواح��د فل�ص فقط ل غري( وذل��ك خالل مدة �سبعة 
تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر 
)ني�سان �سني 1.5 / ف�سي / خ�سو�سي( رقم 14/25767 ترخي�ص ابوظبي  طبقا لن�ص املادة 175&172 من قانون 

املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32093 /2017   
اخلزرجي  عطيه  ج��واد  /حامد  عن  وكيل  ب�سفتي  اجلن�سية  م�سري   - ال�سباغ  احمد  رفعت  حممود   : املنذر 
مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب 
للمحاماة وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته 

وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه : حممد �سالوي ، �سويدي اجلن�سية ، العنوان : راأ�ص اخليمة - اخلران - هاتف رقم )0503566689(  

مو�سوع : مطالبة مببلغ  105.537.26  درهم 
مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )105.537.26( 
درهم )مائة وخم�سة الف وخم�سمائة و�سبعة وثالثون درهم و�ستة وع�سرون فل�ص فقط ل غري ( وذلك خالل 
التايل  ال�سيارة  بيع  الج���راءات  كافة  ا�سفني لتخاذ  �سن�سطر  وال   - الع��الن  تاريخ هذا  اي��ام من  �سبعة  مدة 
موا�سفاتها واملرهونة للمنذر )دودج ت�سالنجر / احمر / خ�سو�سي( رقم S/35141 ترخي�ص دبي  طبقا لن�ص 

املادة 175&172 من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32099 /2017   
املنذر : حممود رفعت احمد ال�سباغ - م�سري اجلن�سية ب�سفتي وكيل عن /حامد جواد عطيه اخلزرجي مبوجب وكالة 
رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري 

مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه : دينا ح�سن عثمان - العنوان : راأ�ص اخليمة - جزيرة احلمراء - مقابل هيئة الكهرباء واملاء - هاتف رقم 

  )0502567847(
مو�سوع : مطالبة مببلغ  16.006.88  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )16.006.88( درهم 
اي��ام من تاريخ هذا الع��الن - وال  )�ستة ع�سر الف و�ستة دراه��م وثمانية وثمانون فل�ص ( وذل��ك خالل مدة �سبعة 
ابي�ص/ للمنذر )ف��ورد في�ستا /  التايل موا�سفاتها واملرهونة  ال�سيارة  بيع  ا�سفني لتخاذ كافة الج��راءات  �سن�سطر 

خ�سو�سي( رقم 15/24016 ترخي�ص ابوظبي - طبقا لن�ص املادة 175&172 من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32108 /2017   
املنذر : حممود رفعت احمد ال�سباغ - م�سري اجلن�سية ب�سفتي وكيل عن /حامد جواد عطيه اخلزرجي مبوجب وكالة 
رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري 

مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه : امل�سباح البرز للمقاولت الفنية ، العنوان : ال�سارقة - الغوير خلف �سارع العروبة �سقة رقم 1 - هاتف 

رقم )056726278(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  60.642.49  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )60.642.49( درهم 
اي��ام من  �سبعة  وذل��ك خالل مدة  فل�ص فقط ل غري(  واربعون  وت�سعة  دره��م  واربعون  واثنان  و�ستمائة  الف  )�ستون 
تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر 
)ني�سان اك�ص تريل / ابي�ص / خ�سو�سي( رقم 3/25315 ترخي�ص ال�سارقة  طبقا لن�ص املادة 175&172 من قانون 

املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
 اإخطار عديل

رقم الت�صديق  32094 /2017   
املنذر : حممود رفعت احمد ال�سباغ - م�سري اجلن�سية ب�سفتي وكيل عن /حامد جواد عطيه اخلزرجي مبوجب وكالة 
رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�سفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري 

مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
القرب من حديقة   ،  - - اخل��ران  راأ���ص اخليمة   : العنوان   - التقاوى  ال�سيد ح�سن  ع��زت  : ط��الل حممد  اليه  املنذر 

�سقر - هاتف رقم )0502351100(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  38.123.36  درهم 

 )38.123.36( مبلغ  قيمته  والبالغ  بذمتكم  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  ننذركم  فاإننا   - الخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
ايام من  �سبعة  فل�ص( وذلك خالل مدة  و�ستة وثالثون  درهم  الف ومائة وثالثة وع�سرون  درهم )ثمانية وثالثون 
تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر 
قانون  175&172 من  امل��ادة  لن�ص  دب��ي  طبقا  ترخي�ص   ،  T/58865 رقم  / خ�سو�سي(  ا�سود   / ماليبو  )�سيفروليه 

املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/10706  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اورن��غ �سيف لنقل امل��واد البرتولية ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /حممد عارف جمعه باز قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )22480 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB178358224AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/12/27 ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/10878  عمايل جزئي
الق��ام��ة مبا  �����ص.م.ح جم��ه��ول حم��ل  �ساين�ص  / 1-ن��ي��و  امل��دع��ي عليه  اىل 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  كومابيل  علي  /�سعيب  امل��دع��ي  ان 
عودة مببلغ  وتذكرة  درهم(   42347( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات 
املوافق  والر�سوم وامل�ساريف  وحددت لها جل�سة يوم الحد  )2500 درهم( 
2017/12/17 ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/9455  عمايل جزئي
امل��دع��ي / امل��دع��ي عليه / 1-م�ساعل غ��ال��ريي جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل 

املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  حممد  عبدالعزيز  ح�سني  حممد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )356.083 درهم( وتذكرة عودة بقيمة )2000 درهم( 
  MB177006305AE/2017:او عينا والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة  املوافق 2017/12/20  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/11074  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-24 �سفن لتجارة مواد بناء جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات  /بريجنتينو جر تاغاب قد 
والر�سوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   12000( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB178399928AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
الثنني املوافق 2017/12/18 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة ch1.A.1 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/10443  عمايل جزئي
�����ص.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  ع��رف��ان للخدمات  امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د  اىل 
القامة مبا ان املدعي /فيا�ص احمد فقري بخ�ص قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   5110( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
ال�سكوى:MB172648207AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.1 لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/12/17 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/11502  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  جميل  1-ي��و���س��ف   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /غالم عبا�ص كرمي بخ�ص قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   9792( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
ال�سكوى:MB178886528AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
بالقاعة  م�����س��اءا   15.00 ال�ساعة   2017/12/20 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها 
ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/10912  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الطرفانة لتنظيف و�سيانة املباين ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /بالنيابان نالو كوندير قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )17022 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB178228386AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
بالقاعة  م�����س��اءا   15.00 ال�ساعة   2017/12/13 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/11492  عمايل جزئي

املدعي / ان  ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  �سناك�ص  املدعي عليه / 1-�سغنت�سر  اىل 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  النابل�سي  مم��دوح  بهاء  م��ازن 
اىل  وع��ائ��ل��ت��ه  امل��دع��ي  بت�سفري  عليها  امل��دع��ي  وال����زام  دره����م(   457972( وق��دره��ا  عمالية 
بالفائدة  عليها  امل��دع��ي  وال���زام  امتعتهم  ك��اف��ة  �سحن  اىل  بال�سافة  نفقتها  على  بلدهم 
ال��ق��ان��ون��ي��ة 12% م���ن ت���اري���خ ال���س��ت��ح��ق��اق وح���ت���ى ال�������س���داد وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف رقم 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB178287458AE/2017:ال�سكوى
اأو من  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.5:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �ص   2017/12/19
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/9467  عمايل جزئي

القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  لالن�ساءات  فيبينا  1-�سركة   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /اخيل �سانكارات موهانان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   10448( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB176925251AE:2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/12/24 ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/10253  عمايل جزئي
القامة  ����ص.ذ.م.م جمهول حمل  العامة  للتجارة  1-م��رل   / املدعي عليه  اىل 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  يا�سني  املدعي /عبداملجيد غالم  ان  مبا 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   17128( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB177834459AE:2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/12/20 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6107  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  �سارب  1-درمي   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /دارو خان مو�سى خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   17136( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB173947051AE:2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/12/20 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/8106  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ناور للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /�سلطان ا�سكندر رحمت علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )6178 درهم( وتذكرة عودة مببلغ  وقدره )1000( 
  AE175284909MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم  دره��م 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/12/13 ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/9631  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اف �سي ال للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /مق�سود احمد طالب ح�سني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   12300( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  mb17719560ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )2000(
م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/12/20 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/9388  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سوبر �سرتنث للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  �سبحان  /���س��ريام اهلل حممد  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )17879 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
وحددت    MB177078269AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/26 ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب القا�سي 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/9538  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ذ.م.م  المنية  للخدمات  ال��ق��ارات  1-�سفة   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حمبوب عبدالرحمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   30016( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  mb177208005ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )2000(
�ص   08.30 ال�ساعة   2017/12/19 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/104  عمايل  كلي 

اىل املحكوم عليه/1- ايه ام ال اي دي لدارة املن�ساأت �ص.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/7/13  يف الدعوى املذكورة 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  ب��ال��زام  اونديكار  انانت  ل�سالح/اتول  اع��اله 
قيمتها  او  عينا  ال�سياحية  الدرجة  على  موطنه  اىل  عودة  وبتذكرة  درهم   )438583(
عليها  املدعي  وال��زم��ت  اخ��ر  يلتحق بخدمة رب عمل  ما مل  نقدا  تنفيذ احلكم  وق��ت 
باملنا�سب من امل�سروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك 
من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/4086  عمايل  جزئي 
حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  الطل�ص  جبال  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
يف    2017/9/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
املدعى  ب��ال��زام  ها�سم  راغ��ب  عبدالوهاب  ل�سالح/احمد  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )29315( درهم وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما 
يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها املنا�سب من 
امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/11580  عمايل جزئي

القامة مبا  )ف��رع( جمهول حمل  ����ص.ذ.م.م  بارفية  املدعي عليه / 1-مقهى  اىل 
ان املدعي /�سيال ماري ديال كروز �سيمبولن قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )19174 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
لها  وح��ددت    mb178609843:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
 ch1.A.5 جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/12/20 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3441  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-باور كنرتول للتجارة العامة �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد ا�سرف اوبوكانداتيل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   69689( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  mb170669865ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )900(
�ص   08.30 ال�����س��اع��ة   2017/12/18 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/11037  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ت���و����س���ي���ات ل��ال���س��ت�����س��ارات وال��ت��ح��ل��ي��ل امل�����ايل ��������ص.ذ.م.م 
�سليوه  عبدالرزاق  عبدالفتاح  احمد  /م��ي  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  امل��ط��ال��ب��ة مب�ستحقات  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام  ق��د 
)11500 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB178265071AE:ال�سكوى
2017/12/13 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/10865  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ما�ص خلدمات احلرا�سه �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /حممد ان�سر خان حممد ب�سري خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )12686 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb178319504ae  وحددت لها 
 ch1.A.1 جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/12/11 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8466   

املنذر : ابراهيم حممود ابراهيم العدوى - م�صري اجلن�صية 
املنذر اليه : حممد كمران �صيخ  

�صيغة االإعالن بالن�صر 

الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

اإعالن بالن�صر
رقم 2017/8251   

املنذر : الدالل للعقارات 
املنذر اليه : ال�صم�ض وال�صماء لل�صياحة 

اإعالن بالن�صر يف اإنذار عديل رقم )2017/1/249865( 

الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8476   

املنذر : خالد عبداهلل علي يتيم - )بحريني اجلن�صية( 
املنذر اليه : جادي�ض كوتاى كوالنكا ندى )هندي اجلن�صية( -  جمهول حمل االقامة 

املو�صوع 
 

الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

              يف  الدعوى 2017/139  عر�س واإيداع عمايل

اىل املعرو�ص عليه/ فولودميري ميلنيك جمهول 
حمل القامة مبا ان العار�ص/ايه �سي �سبورتز 
فيت قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 

بايداع )4836( وعر�سه على املودع له  . 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/4660  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سارلوت بون للخدمات ال�سيافة �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/دونالني بورتالي�ص روجا  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )3527( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )596( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/4732  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- �ساجو جو�سيف لالعمال الفنية ���ص.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد روبيل حمب العامل  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )9698( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )883( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/4752  تنفيذ عمايل 

واخلفيفة  الثقيلة  بال�ساحنات  للنقل  الدين  كمال  �سده/1-  املنفذ  اىل 
�سجاد  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م 
حممد يون�ص  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9709( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )920( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/3467 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- ال��وادي اجلديد ملقاولت البناء ���ص.ذ.م.م جمهول 
ذ.م.م  امل��ت��ط��ور  امل��خ��ت��ر  التنفيذ/مركز  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
اأق����ام عليك الدعوى  ومي��ث��ل��ه:ع��ب��دال��رح��م��ن ع��م��ر ع��ب��داهلل خم��ري ق��د 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )17978.37(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/3132 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- التميز لتجارة اجهزة ومعدات مكافحة احلريق وميثلها 
فريوز  عبيد  �سليمان  جنيب   -2 الزعابي  فريوز  عبيد  �سلمان  مالكها/جنيب 
التنفيذ/م�سرف الم���ارات  ال��زع��اب��ي جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب 
اأقام  ال�سالمي قد  را�سد  را�سد حممد جابر  ���ص.م.ع وميثله:جابر  ال�سالمي 
املبلغ  بدفع  بالت�سامن   والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
املنفذ به وقدره )1215045( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/291 تنفيذ عقاري
حمل  جمهويل  ك�سا�سزار  جوليا   -2 بال�ساز  ك�سا�سزار  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/لويدز تي ا�ص بي بنك بي ال �سي وميثله:�سمري 
اخطاركم  ب��ت��اري��خ:2017/11/19  البتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت  كنعان  حليم 
تاريخ  م��ن  �سهر  خ��الل  دره��م   )3163579.80( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�سداد 
- منطقة نخلة  رق���م:1117  الر���ص  الواقعة على  ال��وح��دات  بيع  وال  التبليغ 
جمريا - ا�سم املبنى:ال�سعلة - رقم الوحدة:302 والعائدة لكم بطريق املزايدة 

وفقا ملقت�سيات ن�ص املادة 295 من قانون الجراءات املدنية.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/3101 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- جنمة الرفاعة لتجارة املواد الغذائية �ص.ذ.م.م 2- 
�سنجاي كومار ديناناث جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

بنك ال�ستثمار �ص.م.ع قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
بالت�سامن  درهم   )435004.16( وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  والتكافل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/3023 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- ممتاز ح�سني جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  التنفيذ/�سيد ويل خان عبدالكرمي قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )37555( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/556  تنفيذ جتاري   

 ، كلي  جت��اري  رق�����م:2014/333  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  الق�سية:تنفيذ  مو�سوع 
وقدره  به  املننفذ  املبلغ  ب�سداد  جتاري  ا�ستئناف  رق���م:2014/725  بال�ستئناف  واملعدل 

)783637( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:�سركة اترنيت اخلليج ال�سناعية املحدودة �ص.ذ.م.م

املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- هيدىل انرتنا�سيونال المارات للمقاولت �ص.ذ.م.م
جمهول حمل القامة  مو�سوع العالن:  نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة 
ال�سهم  للتمويل:عدد  ام��الك  �سركة  ل��دى  امل��ايل  دب��ي  �سوق  ا�سهم يف  وه��ي عبارة عن 
.بناءا على قرار  به وق��دره )783637( درهم  املنفذ  املبلغ  10000 �سهم وذلك يف حدود 

املحكمة ال�سادر بتاريخ:2017/10/19
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1559  ا�صتئناف جتاري    

امل�ستاأنف �سده/ 1- مرت�سى حممد ح�سني عنقائي  جمهول حمل  اىل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك �سادرات ايران قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم 

ال�سادر بالدعوى رقم 2017/935 جتاري كلي بتاريخ:2017/8/15     
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/1/3 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

مذكرة اعالن بالن�صر
             يف  الدعوى 2017/245  ا�صتئناف تظلم جتاري    

جمهول  ك��ون��زاج��ا   فيالجي�ص  �سوكورو  م��اري��ا   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف / ب��ن��ك ام ال��ق��ي��وي��ن ال��وط��ن��ي ����ص.م.ع 
ا�ستاأنف/  قد  ال�سام�سي  العمران  عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل 

احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/265 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/1/3 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

مذكرة اعالن بالن�صر
             يف  الدعوى 2017/217  ا�صتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- عبداحلي احمد عبدالرحيم  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / بنك ام القيوين الوطني �ص.م.ع وميثله:عبداهلل حمد 
عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى 

رقم 2017/297 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/1/3 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
مذكرة اعالن بالن�صر

             يف  الدعوى 2017/235  ا�صتئناف تظلم جتاري    
حمل  جمهول  عبداهلل  ال��ب��دوي  ال�سيد  عاطف   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك ام القيوين الوطني �ص.م.ع وميثله:عبداهلل 
ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  ال�سام�سي  العمران  عمران  عبداهلل  حمد 

بالدعوى رقم 2017/440 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/1/3 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

مذكرة اعالن بالن�صر
             يف  الدعوى 2017/232  ا�صتئناف تنفيذ جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- فادي زهري امني غزاوي وميثله بالوكالة/احل�سن 
ابراهيم   / امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  عطية  ح�سن  حممد 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  احلمادي  حممود  عبداهلل  احمد 

رقم 2015/1207 تنفيذ جتاري     
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/1/3 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/915  ا�صتئناف عمايل    

فرع  ذ.م.م-  وال�سياحة  لل�سفر  الدولية  الكرنك   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
امل�ستاأنف / فرالني بينالك  ان  ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا   - دبي 
بينديرو  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/1312 عمايل 

جزئي بتاريخ:2017/5/7     
وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�ص  املوافق 2018/1/4 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/11542  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ثمينه عامر للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /خرم �سهزاد خالد خالد برويز قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )11900 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB178452002AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
بالقاعة  م�����س��اءا   15.00 ال�����س��اع��ة   2017/12/11 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/10701  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اآت ذا توب للديكورات ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�سعبان فايز مهنى حممد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   9283( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB178221810AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.1 جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/12/11 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/11139  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الدين للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /راجي�ص برا�ساد جاغانات قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   4700( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB178200441AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.2 جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/12/18 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/4801  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- �سارلوت بون للخدمات ال�سيافة �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ليرادا راجانا�ص رومانو  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )3526( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )597( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/4709  تنفيذ عمايل 
����ص.ذ.م.م جمهول  الفنية  الم��ل للخدمات  �سمعة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/نافيدا احمد حممد عنايات  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )7000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )770( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/4708  تنفيذ عمايل 

����ص.ذ.م.م جمهول  الفنية  الم��ل للخدمات  �سمعة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ار�سد خان حممد  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )8000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )820( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/4707  تنفيذ عمايل 

����ص.ذ.م.م جمهول  الفنية  الم��ل للخدمات  �سمعة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ريا�ص احمد حممد نواز  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )8000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )820( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/4697  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- �سالون جنم ال�سحر لل�سيدات جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�سمينة كوثر حممد انور  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8242( 
او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )833(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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م�سوحات دماغية تك�سف اختالفات بارزة لدى مر�سى التوحد الوراثي

مل تكن امل�سوحات الدماغية مفيدة حتى الآن لأن ا�سطراب طيف التوحد 
متنوع جداً، وميكن اأن تكون اأدمغة الأولد امل�سابني كبرية اأو �سغرية اأو 
طبيعية. لكن ركزت درا�سة جديدة على نوع فرعي ووراثي من ا�سطراب 
طيف التوحد، وذكرت اأنها وجدت رابطاً بني التغريات الدماغية امل�سّجلة 

يف امل�سوحات وبني الختاللت ال�سلوكية واملعرفية.
ل يزال الوقت مبكراً ل�ستعمال هذه النتيجة يف التجارب العيادية، لكنها 
�ست�ساعد الباحثني على فهم نطاق النتائج امل�سّجلة، ذلك بح�سب امل�سرف 
الرئي�ص على الدرا�سة اإليوت �سري، طبيب اأع�ساب يف جامعة كاليفورنيا، 

)بايلور(  كلية  من  من�ّسقني  اأي�ساً  الدرا�سة  و�سملت  فران�سي�سكو.  �سان 
العام وم�ست�سفى  ما�سات�سو�ست�ص  للطب يف هيو�سنت ومن م�ست�سفى 

فيالدلفيا.

حقيقة ال�سطراب
يتلقون  الأه���ايل  ك��ان  منذ  طوياًل  �سوطاً  التوحد  طيف  ا�سطراب  قطع 
رابط  ب��رز  اليوم  اأولده���م.  ل��دى  الجتماعي  ال�سلوك  �سعف  على  اللوم 
بني هذه احلالة وبينه ع�سرات اجلينات، ما �سمح للباحثني بفهم حقيقة 
على  نركز  اأن  يجب  حقيقي،  تقدم  )لإح���راز  �سري:  يو�سح  ال���س��ط��راب. 

املعطيات الوراثية يف املقام الأول(.
اإىل جانب دور اجلينات الفردية، يرتبط 
اأو  حم��ذوف��ة  ب��اأج��زاء  اأي�ساً  التوّحد 
النووي.  م��ن احل��م�����ص  م��ت��ك��اث��رة 
)تغريات  الأج����زاء  ه��ذه  ُت�سّمى 
من�سوخة(.  رق��م��ي��ة 

حالت  من   1% من  اأق��ل  الوراثية  التغريات  تلك  من  واح��د  كل  ي�سّكل 
الباحثون  ي��واج��ه��ه  ال���ذي  ال��ت��ح��دي  ويتعلق  ال��ت��وح��د،  ا���س��ط��راب ط��ي��ف 
ا�سطراب  لإن�ساء  املختلفة  الختاللت اجلينية  تلك  تفعله  ما  باكت�ساف 
الدماغ  ت��ب��ّدل  م�سار  روؤي���ة  م��ن  الباحثون  ي�ستفيد  رمب��ا  التوحد.  طيف 
نتيجة لتغريات وراثية حمددة. لكنهم مل ينجحوا يف حتقيق هذا الهدف 

حتى الآن وذلك لأ�سباب متعددة.
امل�سابني  م��ن  يكفي  مب��ا  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  ي��ح��ت��اج  اأوًل، 
با�سطراب طيف التوحد وحاملي اخللل الوراثي نف�سه. ول بد من مقارنة 
اأ�سخا�ص مل ي�سابوا بال�سطراب لكنهم ينتمون اإىل  م�سوحاتهم بنتائج 

الفئة العمرية واجلن�سية نف�سها لأن هذه العوامل تغرّي بنية الدماغ.
ثانياً، يجد الأولد امل�سابون با�سطراب طيف التوحد )اأو معظم الأولد 
عموماً( �سعوبة يف البقاء جامدين، فيما اجلمود �سروري خالل ت�سوير 
اأب��ع��اد مناطق  لقيا�ص  اآل��ي��اً  ب��رن��اجم��اً  ي�ستعمل  ال��ذي  الأع�����س��اب 

الدماغ.
اأكر  ج��دي��دة  درا����س���ة  ا�ستعملت  امل�����س��اك��ل،  ه���ذه  ل��ت��ج��اوز 
جمموعة من حاملي ال�سكل الوراثي نف�سه من ا�سطراب 
16 يف موقع  رقم  الكرومو�سوم  التوحد )خلل يف  طيف 
ا�سمه 16p11.2(. قد يوؤدي اخللل اإىل تكاثر جزء من 
احلم�ص النووي اأو حذفه، علماً باأن ذلك احلم�ص يتاألف 
من 593 األف حرف. الغريب اأن عمليات التكاثر 
واحلذف ت�سبب اختاللت اجتماعية تقود اإىل 
وكاأننا  التوحد،  طيف  ا�سطراب  ت�سخي�ص 
اإىل جرعة معتدلة من املعلومات  نحتاج 
ال���وراث���ي���ة م��ن��ع��اً لخ���ت���الل ال���دوائ���ر 

املرتبطة بال�سلوكيات الجتماعية.

اختالفات
ل��ك��ن ي����رز ب��ع�����ص الخ���ت���الف���ات. 
ذكرت  ال�سابقة  ال��درا���س��ات  ك��ان��ت 
ينحذف  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ص  اأن 
لديهم جزء من احلم�ص النووي 
اأكر  ي��ح��م��ل��ون اأدم���غ���ة واأج�����س��ام��اً 
عر�سة  اأك������رث  وي���ك���ون���ون  ح���ج���م���اً، 
يف  ال��ك��الم.  م�ستوى  ع��ل��ى  للم�ساكل 
جزء  لديهم  يتكاثر  من  يحمل  املقابل، 
من احلم�ص النووي اأدمغة واأج�ساماً اأ�سغر 

حجماً ويواجهون م�ساكل �سلوكية.

ن�سفهم يحمل  ك��ان  ف���رداً،   158 وزم���الوؤه  �سري  الدرا�سة جمع  لإج���راء 
احلم�ص  م��ن  متكاثرة  اأج����زاًء  يحمل  الآخ���ر  والن�سف  حم��ذوف��ة  اأج����زاًء 
�سليماً  �سليماً من عائالتهم و190 ف��رداً  64 ف��رداً  ب�  النووي. قارنوهم 

من غري اأقاربهم.
عر  جرت  التي  الفحو�ص  الأ�سعة  اأطباء  حّلل  اآيل،  بتحليل  القيام  بدل 
املتحركة،  الأج��زاء  رغم  املجّردة.  بالعني  املغناطي�سي  بالرنني  الت�سوير 
عن  مهمة  معلومات  ا�ستخال�ص  من  املدّربة  الأ�سعة  اأطباء  عني  متكنت 
يتكلم  )فيما  املجال:  هذا  �سري يف  يو�سح  ن�سبياً.  الدماغية  البنى  حجم 
نوؤكد  اأن  ميكننا  الأ�سعة،  باأطباء  الروبوتات  ا�ستبدال  عن  اليوم  اجلميع 

اأهمية املعارف الب�سرية(.
ثم خ�سعت تقارير اأطباء الأ�سعة للتحليل من )اآلة غري خا�سعة للمراقبة 
تتدرب على ا�ستعمال نظام احللول احل�سابية( بحثاً عن اأمناط لفتة. يف 
اأن �سكل اجل�سم الثفني، اأي  هذه املرحلة، برزت اختالفات حادة. لوحظ 
كان  للدماغ،  والأمي��ن  الأي�سر  الطرفني  تربط بني  التي  الألياف  حزمة 
احلم�ص  من  حمذوفة  اأج���زاء  حاملي  ل��دى  �سماكة  واأك��رث  طبيعي  غري 
النووي  اأج��زاء متكاثرة من احلم�ص  �سماكة لدى حاملي  واأق��ل  النووي 

مقارنًة بغري امل�سابني با�سطراب طيف التوحد.
كذلك ظهرت خ�سائ�ص مرتبطة بنمو مفرط للدماغ لدى حاملي اأجزاء 
حم��ذوف��ة م��ن احلم�ص ال��ن��ووي، مب��ا يف ذل��ك ت��و���ّس��ع امل��خ��ي��خ، اأي اجلزء 
الأجزاء  حاملو  اأم��ا  ال�سوكي.  احلبل  باجتاه  الدماغ،  اأ�سفل  من  اخللفي 
الدماغ كرتاجع  يف  ناق�ساً  النووي، ف�سجلوا منواً  املتكاثرة من احلم�ص 
مليئة  دماغية  )جت��اوي��ف  البطني  مناطق  وتو�ّسع  البي�ساء  امل��ادة  حجم 

بال�سائل النخاعي(.

رابط
على �سعيد اآخر، اكت�سف الباحثون رابطاً بني حّدة التغريات وحجم الآثار 

ال�سلوكية واملعرفية امل�سجلة لدى امل�ساركني يف الدرا�سة.
ل تقّدم يف هذا املجال. �ستكون الدرا�سة مفيدة لأهايل  يتوقع �سري اأن ُي�سجَّ
الأولد الذين يحملون اخللل رقم 16p11.2. رمبا يكون الفح�ص عر 
يف  و�سي�سمح  املر�ص  درج��ة  لتوقع  مفيداً  املغناطي�سي  بالرنني  الت�سوير 

الوقت نف�سه بتوجيه م�سار العالج ال�سلوكي.
ت��ق��ول اإيل�سا ه��ي��ل، ع��امِل��ة اأع�����س��اب وب��اح��ث��ة يف جم��ال ال��ت��وح��د يف جامعة 
)اإنه  التوحد:  طيف  با�سطراب  م�ساب  ابن  ولديها  ملبورن  يف  )رميت( 
بحث مثري لالهتمام وي�ساعدنا على الربط بني املعطيات الوراثية وبني 

ال�سطراب. حتى اأنه ي�ساعد الأهايل على ا�ستباق �سلوكيات اأولدهم(.
بالعني  املغناطي�سي  ب��ال��رن��ني  الت�سوير  فحو�ص  ح��ّل��ل��وا  الأ���س��ع��ة  اأط��ب��اء 

املجّردة.

ما هي الفحو�س الطبية الإلزامية لطفلِك؟
اأول  اإلزامية خالل  لفحو�ص طبية  الأطفال  يخ�سع 
املجموعة  ه���ذه  وتختلف  حياتهم  م��ن  ���س��ن��وات  ���س��ت 
اأمرا�ص  يف  ال�ستباه  عند  ُتطلَب  التي  الفحو�ص  عن 

حمددة.
الفحو�ص  اأط����ف����ال  ط��ب��ي��ب  اأو  ع����ام  ط��ب��ي��ب  ي���ج���ري 
الإلزامية التي ت�سمح مبراقبة منو الطفل )القامة، 

والوزن، وحميط اجلمجمة...(
 ف�ساًل عن تطوره النف�سي واحلركي ونظامه الغذائي 
بك�سف  اأي�����س��اً  الفحو�ص  ت�سمح  ال��ل��ق��اح��ات.  وج���دول 
اأو  ب�سرية  )م�ساكل  عالج  اإىل  حتتاج  ا�سطرابات  اأي 
كان  وملا  نف�سية...(.  اأو  حركية  اأو  ع�سبية  اأو  �سمعية 
اأن ت�ستغلي  30 دقيقة، فيمكنك  املوعد الطبي يدوم 
الطفل  �سلوك  الطبيب عن  تتكلمي مع  كي  الفر�سة 

وعاداته الغذائية وم�ساكله احلركية.
يف كل موعد،

الطفل  �سجل  ت�سمل  التي  ال�سحية  بطاقته  قّدمي   
منذ ولدته، ذلك لتدوين املعلومات الطبية الالزمة.

مبراقبة  ل��ك  �سي�سمح  لأن���ه  ال�سجل  ب��ه��ذا  احتفظي 
ا�ستعمال  ميكن  ال��ر���س��د.  �سن  حتى  ال�سحي  و�سعه 
اللقاحات  ج��دول  لتحديد  اأي�ساً  ال�سحية  البطاقة 

املرتقبة.
يتلقى الطفل خالل ال�سنة الأوىل من حياته جمموعة 

بع�ص  من  لالحتماء  الأهمية  بالغة  ُتعتر  لقاحات 
الأخرية،  الفرتة  يف  والفريو�سية.  املعدية  الأمرا�ص 
تقلي�ص  اإىل  وتدعو  اللقاحات  تعار�ص  اأ���س��وات  علت 
اأعدادها لكن من دون التخلي عنها بالكامل. مع ذلك 
يبقى بع�ص اللقاحات اإلزامياً، ل �سيما اخلناق والكزاز 

و�سلل الأطفال.
الثاين  الأ���س��ه��ر  ب��ني يف  الأوىل  ال��ل��ق��اح��ات   حت�����س��ل 

والرابع واحلادي ع�سر،
ال�ساد�سة، ثم بني عمر احلادية   ثم تتكرر قبل عمر 
ع�سرة والثالثة ع�سرة. ترتكز اللقاحات الالحقة على 

تو�سيات الطبيب وو�سع كل طفل.
على �سعيد اآخر،

باأنها تبقى  باللقاحات الختيارية علماً   ترز لئحة 
ال��ط��ف��ل، م���ن بينها  اإىل ���س��ح��ة  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ���س��روري��ة 
لقاحات اخلناق ال�سدري واملكورات الرئوية واحل�سبة 

والنكاف واحلمرياء... يف بع�ص احلالت،
 يو�سي الطبيب بلقاحات �سد ال�سل والزكام املو�سمي 

وحتى التهاب الكبد )ب(.
اأخرياً، 

يبقى اأ�سلوب احلياة اأ�سا�سياً ل�سمان منو الطفل ب�سكل 
�سليم لأن جهاز مناعته �سيكون امل�سوؤول عن حمايته 

من م�سببات الأمرا�ص.
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املغناطي�صي  بالرنني  الت�صوير  نتائج  حتليل  يف  جديدة  مقاربة  ك�صفت 
اختالفات بارزة لدى مر�صى التوحد الوراثي. نظرة اإىل الدرا�صة التي 

ُن�صرت يف جملة )راديولوجي(.
اإقامة  يف  �صعوبة  التوّحد  طيف  با�صطراب  امل�صابون  االأوالد  يجد 
العالقات االجتماعية. لكن عدا هذا اجلانب من املر�ض، رمبا تكون 

اأن  االأط��ب��اء  على  ي�صعب  ل��ذا  ج���دًا،  خمتلفة  ا�صطراباتهم 
ي�صّخ�صوا درجة اخللل لديهم ويحددوا اأف�صل طريقة لتح�صني 

اخلطوات العالجية.
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�ستيفاين �سليبا بطلة
 )فوق ال�سحاب(

حممد هنيدي بـ »اأر�س 
النفاق« رم�سان املقبل

ه��ن��ي��دي جل�سات عمل  ال��ف��ن��ان حم��م��د  ي��وا���س��ل 
�سامح  املخرج  مع فريق عمله مع  مكثفة حالياً 
اأح��م��د ع��ب��داهلل لالنتهاء  ع��ب��دال��ع��زي��ز وامل���وؤل���ف 
اأر�ص  اجلديد  مل�سل�سله  النهائية  التفا�سيل  من 
املقبل  رم�����س��ان  �سهر  يف  عر�سه  امل��ق��رر  ال��ن��ف��اق 
وتر�سيح باقي فريق العمل امل�سارك معه ف�ساًل 
اأمام هنيدي  عن تر�سيح البطلة املقرر ان تقف 

�سمن اأحداث امل�سل�سل.
اأحمد  ال�سيناري�ست  يوا�سل  اأخ��رى  ناحية  من   
عبداهلل كتابة باقي احللقات املاأخوذة عن رواية 

اأر�ص النفاق لالأديب يو�سف ال�سباعي،
حلقات  ال�10  كتابة  م��ن  ع��ب��داهلل  انتهى  حيث   
الأوىل على ان ينتهي من كتابة 15 حلقة كاملة 
يف  للبدء  متهيداً  وذل���ك  احل���ايل  ال�سهر  خ��الل 

ت�سوير العمل دي�سمر املقبل.

مت  ان  اىل  الفا�سلة  امل��دي��ن��ة  العمل  ا���س��م  وك���ان 
تغيري ا�سم العمل اىل اأر�ص النفاق وتدور اأحداث 
امل�سل�سل حول الأخالق يف مدينة معينة والبحث 

عن الف�سيلة والكرامات يف اطار كوميدي.

يف جتربتها الأوىل بالدراما امل�سرية، ان�سمت 
م�سل�سل  اأ�سرة  اىل  �سليبا  �ستيفاين  اللبنانية 
ي��ق��وم ببطولته هاين  ال���ذي  ال�����س��ح��اب،  ف���وق 
�سالمة، ويخرجه روؤوف عبد العزيز وتاأليف 
ال�سباق  خالل  عر�سه  واملقرر  ده�سان  ح�سان 
عن  �ستيفاين  وع��رت   .  2018 الرم�ساين 

�سعادتها لن�سمامها اىل امل�سل�سل،
اأم��ام حتديات على عدة  ان��ه ي�سعها  وق��ال��ت: 
ال��ت��ي اجتمعت يف  اأ���س��ع��دة، لأن ك��ل الأ���س��م��اء 
امل�سل�سل م�سهود لها يف عامل الدراما.واأ�سارت 
اأم��ام هاين  اأنها حمظوظة كونها �ستقف  اىل 
وا�سعة،  ال����ذي مي��ت��ل��ك ج��م��اه��ريي��ة  ���س��الم��ة 
العزيز  ع��ب��د  روؤوف  امل���خ���رج  ع��د���س��ة  واأم������ام 
والذي  اخل��ا���س��ة  والب�سمة  ال��روؤي��ة  �ساحب 
اأظهر تكنيكا مميزا يف م�سل�سله الأخري طاقة 
ال����ذي ح��ق��ق جن��اح��ا ك��ب��ريا يف رم�سان  ن���ور 
ده�سان  ح�سان  امل��وؤل��ف  ن�ص  ان  كما  امل��ا���س��ي، 
م�سوق.�ستيفاين اأطلت على اجلمهور العربي 
من خالل ا�سرتاكها يف م�سل�سالت مثل القمر 

و�سرخة روح و�سبابيك.

زي����زو(  )ع��ائ��ل��ة  ع��ر���ص  ت��وق��ي��ت  اأن  ت��ري��ن  • ه���ل 
منا�سب؟

ك��ذل��ك ل  العمل،  اأه��ت��م مبواعيد ط��رح  - ل 
مو�سم  م��ن  اأف�سل  مو�سماً  ثمة  ب��اأن  اأقتنع 
اإليه  ي���ج���ذب  اجل���ي���د  ال��ع��م��ل  لأن  اآخ������ر، 
توقيت  ع����ن  ال���ن���ظ���ر  ب��غ�����ص  اجل���م���ه���ور 

طرحه.
بالن�سبة اإىل )عائلة زيزو(، اأعتقد اأن 
موعد طرحه منا�سب لأننا مع بداية 
يتناول  فامل�سل�سل  ال��درا���س��ي،  ال��ع��ام 
الأ�سرة  م�ساكل  اأح��داث��ه  م��ن  ج��زء  يف 
اإ�سافة  التعليم،  امل�سرية، خ�سو�ساً 
وتقاليد  وع��������ادات  ط���ق���و����ص  اإىل 
العائلة،  تعي�سها  ك��ث��رية  وم�ساكل 
كوميدية  ب���ط���ري���ق���ة  ُي���ع���اجل���ه���ا 
اجلمهور  اأن  واأت�������س���ور  ل��ط��ي��ف��ة. 
كوميدي  ع���م���ل  اإىل  ب���ح���اج���ة 

خفيف.
�سا�سة  العمل على  • هل عر�ص 

واحدة وح�سرياً ي�سره؟
هذه  اهلل(  ي����د  يف  )الأرزاق 
ح���ق���ي���ق���ة اأوؤم�����������ن ب����ه����ا. ويف 
احل���������الت ك����اف����ة امل�������س���األ���ة 
املنتج  وت���خ�������ص  ن�����س��ب��ي��ة 
الأدرى  ف����ه����و  اأك������������رث، 
العمل،  ع��ر���ص  بتوقيت 
مكا�سبه.  يجمع  وكيف 
اإىل  ب���ال���ن�������س���ب���ة  ل���ك���ن 
الفنان، ثمة مقايي�ص 
ون�����س��ب خم��ت��ل��ف��ة ل 
اأن تكون كلها  ميكن 
خاطئة.  اأو  �سحيحة 
اأع��م��ال كثرية  ثمة  ك��ذل��ك 
واحدة  ق��ن��اة  على  ُت��ع��ر���ص 
جناحا  وحتقق  وح�سرياً، 
مثل  ال���ن���ظ���ري  ًم���ن���ق���ط���ع 
)ك�سر  ال���������ذي  )ذات( 
الدنيا(، ي�ساف اإىل ذلك 
وثاٍن،  اأول  ع��ر���ص  وج���ود 
كذلك توافر ال�)يوتيوب(. 
العر�ص  اتهام  ل��ذا ل ميكن 
العمل،  يظلم  باأنه  احل�سري 
ولي�ص  م�ستمراً  فناً  نقدم  لأننا 

ملو�سم واحد.
اأ�سرف  مع  جتربتك  عن  حدثينا   •
)عائلة  م�����س��ل�����س��ل  يف  ال���ب���اق���ي  ع��ب��د 

زيزو(.
م��ع فنان  اأت��ع��اون  اأن  - �سرف يل 
الباقي،  ع��ب��د  اأ�����س����رف  ب��ح��ج��م 
امل�ساهد،  م��ع��ظ��م  يف  واأ����س���ارك���ه 
اإ�سافة كبرية يل.  فالعمل معه 

تعلمت منه الكثري، فهو اإن�سان منظم وكرمي ويحرتم كل من 
يعمل معه. كذلك ت�سرفت بالعمل مع املخرجة �سريين عادل 
للمرة الثانية بعد )�سقة في�سل(. عموماً، كنت �سعيدة باأجواء 
فيها  عملت  اللتي  الكوالي�ص  اأج��م��ل  �سهدت  ال��ت��ي  الت�سوير 

طوال حياتي، وبح�سور ال�سيناري�ست عالء ح�سن، 
بالتجربة،  متفائلة  اأنا  لذا  نبوي.  وحممد 

لدى  ب�سمة  �سترتك  اأن��ه��ا  وم��ت��اأك��دة 
النا�ص.

ت�سوير  ا����س���ت���غ���رق  ه�����ل   •
)عائلة زيزو( مدة طويلة، 

اأكرث ال�سعوبات  وما هي 
اأثناء  واج���ه���ت���ك  ال���ت���ي 

ذلك؟
ما  ع���ك�������ص  ع���ل���ى   -
تتجاوز  مل  اأ�سيع، 
ف���������رتة ت�������س���وي���ر 
ت�سوير  امل�سل�سل 

من  م�����س��ل�����س��ل  اأي 
توقفنا  حلقة.   30

م��رة واح��دة قبل �سهر 
رم�سان الفائت، وعند 

حت������دي������د م����وع����د 
على  ال�����ع�����ر������ص 
ال����ف���������س����ائ����ي����ات 
يتبقى  ك����������ان 
ت�سوير  ل���ن���ا 
اأ�سبوع،  م����دة 
وا����س���ت���اأن���ف���ن���ا 
ال�������ع�������م�������ل يف 
ال��������������ف��������������رتة 

الأخ���������������������رية. 
هلل،  واحل������م������د 

كانت  الأج�������واء 
وكنت  ه������ادئ������ة، 

بالتعاون  �سعيدة 
اأ�سبه  ف���ري���ق  م����ع 

الواحدة،  ب��الأ���س��رة 
وح������زن������ت ع���ن���دم���ا 

انتهينا من العمل.
• ماذا عن �سخ�سيتك 

يف امل�سل�سل؟
حتدياً  ال���ع���م���ل  ��ل  ي�����س��كِّ  -
جديداً، خ�سو�ساً اأن الدور 
بالن�سبة  وجديد  خمتلف 
�سخ�سية  اأج�سد  اإذ  اإيّل، 
مدر�سة  تعمل  لنجوم  اأم 
واأ�سكر  جميلة.  وت��دع��ى 
���س��ريي��ن لأنها  امل��خ��رج��ة 
ور�سحتني  عليَّ  راه��ن��ت 
مل��ث��ل ه���ذا ال����دور الذي 
به  ي���ف���اج���اأ  اأن  اأت����وق����ع 

اجلمهور مثلي متاماً.
عمل؟ اأي  لقبول  �سروط  لديك  • هل 

- ل اأ�سرتط اإل توافر الق�سة اجلديدة وفريق عمل اأرتاح معه، 
والأهم اأن يختلف الدور عما قدمته �سابقاً.

الرتاجيديا؟ يف  اأم  اأكرث  الكوميديا  يف  نف�سك  ترين  • هل 
- احلمد هلل، جنحت يف تقدمي اللونني وب�سكل جيد. 
واأحر�ص  معني،  قالب  عن  اأبحث  ل  �سخ�سياً، 
اأ�سجن نف�سي يف �سخ�سية حمددة  األ  على 
الأدوار  ت��ق��دمي  وب��اإم��ك��اين  ممثلة،  لأين 

كافة.
• رغم جناحك خالل فرتة ق�سرية، 

األ تبحثني عن البطولة املطلقة؟
�سنوات  ال��ف��ن��ي  ع��م��ري  اأن  رغ���م   -
ف���اإن���ن���ي قدمت  ق��ل��ي��ل��ة م����ع����دودة، 
مثل  بها،  و�سعيدة  ع��دة  ب��ط��ولت 
)ولد رزق، و�سد اأجزاء، والبيوت 
اأ�����س����رار، واأخ������رياً )ع��ائ��ل��ة زي���زو( 
الباقي.  اأ����س���رف ع��ب��د  ال��ن��ج��م  م��ع 
اأم�����ا ال��ب��ط��ول��ة امل����ف����ردة ف���ت���اأت���ي يف 
راهناً.  فيها  اأف��ك��ر  ول  لح��ق��ة،  مرحلة 
كل ما ي�سغلني الدور اجليد واملختلف وراأي 
التي  الأدوار  هلل،  واحل���م���د  اجل���م���ه���ور. 
م��ن وجهة  وه���ي  ج��ي��دة،  ك��اف��ة  قدمتها 

نظري بطولة.
اللي  )ال�����س��ارع  م�سل�سل  ع��ن  م���اذا   •

ورانا( ؟
تفا�سيل  باأية  البوح  ميكنني  ل   -
فيه،  دوري  اأو  ال��ع��م��ل  ت��خ�����ص 
تنفيذاً لأمر خمرجه جمدي 
م��ا ميكنني  ولكن  ال��ه��واري. 
فعاًل  اجل���م���ه���ور  اإن  ق���ول���ه 
خمتلفة.  مب�����ادة  ���س��ي��ف��اج��اأ 
اأنه  به، خ�سو�ساً  �سعيدة  اأنا 
مع  الأول يل  التعاون  ل  ي�سكِّ
امل���خ���رج جم����دي ال���ه���واري، 
وفاروق  لبلبة،  وال��ن��ج��وم: 
ثاين  يف  ودرة  الفي�ساوي، 
تعاون معها بعد )�سجن 

الن�سا(.
 وب�����ع�����ي�����دا ع������ن اأي������ة 
ت����ف����ا�����س����ي����ل خ���ا����س���ة 
اأجنزنا 75 باملئة من 
الأحداث والت�سوير 
ك���ان جم���ه���داً، لكن 
ال������ع������م������ل لف������ت 
كلها  وت��ف��ا���س��ي��ل��ه 
ج�������ي�������دة، وك���ل���ن���ا 
بالت�سوير  �سعداء 
من�سي  ال����������ذي 
ف������ي������ه م���ع���ظ���م 

ي�����ومنا(.

قدمت بطوالت جماعة عدة و�صعيدة بها

ن�سرين الأمني: اجلمهور 
بحاجة اإىل عمل كوميدي خفيف

رغم اأن �صنوات عمرها الفني قليلة، فاإنها ظهرت 
مقدمة  ويف  التلفزيونية  الدراما  جنمات  و�صط 
ال�صفوف. اإنها الفنانة ن�صرين االأمني التي ُتعر�ض 
لها راهنًا اأوىل بطوالتها الدرامية )عائلة زيزو( 
مع الفنان اأ�صرف عبد الباقي، وت�صارك يف )ال�صارع 
كان  عدة  فنية  واأم��ور  اأعمالها،  عن  وران��ا(.  اللي 

معها هذا احلوار:

داليا البحريي.. 
)للحب فر�سة اأخرية(

فر�سة  )للحب  م�سل�سل  يف  م�ساهدها  ت�سوير  البحريي  داليا  الفنانة  تبداأ 
اأخرية(، خالل الفرتة القادمة..  امل�سل�سل الذي كتبته �سهرية �سالم وُتخرجه 
منال ال�سيفي، من املقرر عر�سه خالل الربيع املقبل وي�سل عدد حلقاته اإىل 
تاأكد  احلالية،  الفرتة  خالل  اأبطاله  باقي  تر�سيح  يجري  وفيما  حلقة،   45
ال�سيناري�ست  ر�سحتها  اأن  بعد  بطولته،  يف  رزق  اأمل  امل�سرية  املمثلة  اإ�سرتاك 
�سهرية �سالم ووافقت بحما�ص لهذا الدور، بالإ�سافة اىل الفنان امل�سري خالد 

�سليم.

حفلة ا�ستعرا�سية غنائية  لهبة 
طوجي يف الريا�س

6 دي�سمر  حتيي الفنانة اللبنانية هبة طوجي حفلة غنائية ا�ستعرا�سية يف 
الثقايف، تنظمها  امللك فهد  الريا�ص، مبركز  ال�سعودية  العا�سمة  اجل��اري، يف 
الر�سمي:  موقعها  ع��ل��ى  اإع��الن��ه��ا  يف  ق��ال��ت  ال��ت��ي  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��رتف��ي��ه  هيئة 
واملواهب  املميز  ال�سوت  ذات  النجمة  مع  نوعه  من  فريد  بعر�ص  )ا�ستمتعوا 

العديدة، التي اكت�سحت برنامج املواهب ال�سهري ذا فوي�ص: اأحلى �سوت(.
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نظام غذائي جديد يخّفف 
من اأعرا�س القولون

ن�سرت درا�سة حديثة، طريقة ملعاجلة اأعرا�ص تهّيج القولون الع�سبي، عر 
اّتباع نظام غذائي يحتوي القليل من "فودماب"، وهي املواد الكربوهيدراتية 

القابلة للتخمر.
و�سيكون النظام الغذائي الذي يحتوي القليل من "فودماب"، اأي منخف�ص 
القابلة للتخّمر، والفركتوز، والالكتوز، واملانيتول  باملواد الكربوهيدراتية 
وال�سوربيتول، فاعاًل يف تقليل اأعرا�ص تهّيج القولون الع�سبي، وفًقا لنتائج 

الدرا�سة التي ُن�سرت يف جملة طب اجلهاز اله�سمي.
متالزمة  يعانون  مر�سى   104 على  �سريرية  جتربة  الباحثون  واأج���رى 
تهّيج القولون الع�سبي، متَّ خاللها تق�سيم املر�سى اإىل جمموعتني ب�سكل 
الكربوهيدراتية  باملواد  ا  منخف�سً غذائيًّا  نظاًما  ن�سفهم  اّتبع  ع�سوائي، 
والن�سف  ف��ودم��اب(،  م��ن  القليل  يحتوي  غ��ذائ��ي  )ن��ظ��ام  للتخمر  القابلة 
الآخر اتبع نظاًما غذائيًّا وهميًّا، وبعد ذلك اأخذ امل�ساركون من املجموعتني 

و�سفة للروبيوتيك اأو مواد وهمية.
متَّ قيا�ص تكرار حدوث الأعرا�ص اخلم�سة ع�سر للجهاز اله�سمي و�سّدتها، 
اأي��ام قبل فرتة   7 والأع��را���ص الكلية التي يعانيها اجل�سم كل ي��وم، لفرتة 
الدرا�سة، وجمعت البيانات عند نهاية الدرا�سة، والتي اأثبتت اأّن املتطوعني 
يف  ا  انخفا�سً �سهدوا  بالفودماب،  منخف�سة  غذائية  حمية  اّتبعوا  الذين 
امل�ساكل اله�سمية التي كانوا يعانونها )نحو 61 %(، وهذه الن�سبة اأعلى 
من املجموعة التي اأخذت نظاًما غذائيًّا وهميًّا، ومل تلعب الروبيوتك دوًرا 
اأنواع  يف اأعرا�ص تهّيج القولون الع�سبي، ولكّنها يف املقابل �سمحت بزيادة 

البيفيدوباكترييوم.

علماء يحددون اأطعمة تقي من ال�سيخوخة املبكرة
الأطعمة  تناول  اأن  “فرن�سي�ص كريك” اللندنية،  علماء من جامعة  وجد 
املنخف�سة الروتني منذ الطفولة املبكرة ميكن اأن ي�ساهم اإىل حد كبري يف 

الوقاية من ال�سيخوخة املبكرة.
الفاكهة،  ذب��اب��ة  على  اأج��روه��ا  درا���س��ة  على  اأب��ح��اث��ه��م  يف  العلماء  وا�ستند 
املوجودة  التي تعاين منها والتي ت�سابه لتلك  لتحديد الأمرا�ص اجلينية 

لدى الإن�سان.
الروتينات،  من  ج��داً  قليلة  كميات  ت�ستهلك  الذبابة  اأن  العلماء  ولح��ظ 
الأمر الذي يطيل من عمرها -جتنُّب ال�سيخوخة املبكرة-، بح�سب ما ن�سر 

موقع “فو�سو اأورج”.
وخل�ص العلماء اإىل اأن التاأثري يعود اإىل الدهون التي يفرزها اجللد نتيجة 
للمواد الغنية بالروتينات، حيث يعمل اجللد على حمايته وترطيبه، ولكن 
يف حال كانت الأغذية غنية بالروتينات، فاإن الدهون ت�سبح اأكرث �سماكة 

وت�سرع من ال�سيخوخة.
اأما املواد التي حتتوي على كميات قليلة من الروتينات، فهي الزبدة وجزء 
الأبي�ص  والفطر  والفطر،  للتوت  بالإ�سافة  والفواكه،  اخل�سار  من  كبري 

الذي ينتج مواد م�سادة لالأك�سدة؛ مما يبطئ ال�سيخوخة.

املنحدرات؟  على  العنب  كروم  تزرع  • ملاذا 
ت��راب فقري  للنمو فيكفيه  الغذاء  اإىل كثري من  العنب  ل يحتاج كرم 
كي  احل��ر  اإىل  بحاجة  فالعنب  ال�سم�ص  وج��ود  م��ن  لب��د  ولكن  ليكر 
او  ال�سغرية  اجلبال  منحدرات  على  العنب  ي��زرع  لذلك  جيداً  ين�سج 
يف املوا�سع الكثرية احل�سى فتعطي ال�سم�ص ال�سخور حرارة وتعطي 

الكرمة عنباً نا�سجاً لذيذاً. 
؟  ال�صويا  هى  • ما 

ال�سويا نبته تنتمى اإىل الزروع كالقمح والذرة وت�سبه حبة الفا�سوليا 
ال�سوداء تبداأ يف الأر�ص وتقتلع وهى ل تزال �سغرية جداً ما ان تبداأ 
مغذية  لأنها  الأق�سى  ال�سرق  يف  كثرياً  توؤكل  وهى  الظهور  يف  ال�ساق 

جداً وتنمو ب�سرعه كبرية وبع�ص النا�ص ا�ستطاعوا زرعها يف البيت 
التخدير؟  مواد  يف  الرئي�صي  العن�صر  هو  • ما 

هو الكحول 

بال�سعب  امتالء  البحار  اأك��رث  فهو  الأحمر  البحر  اأم��ا  املتو�سط  البحر  من  ي�ستخرج  املرجان  اأن  تعلم  -هل 
املرجانية ويوجد من املرجان ثالثة اأنواع هي الأحمر والأ�سود والأ�سفر.

-هل تعلم اأن الرازي من اأوائل الذين اأ�ساروا اإىل اجلراحة التجميلية كفرع من فروع اجلراحة.
-هل تعلم اأن اأول من اأ�ساروا اإىل تفتيت احل�سى يف املثانة هم الأطباء العرب.
-هل تعلم اأن حمب الظلمة من احليوانات ثالثة : البوم و اخلفا�ص و اخللد.

-هل تعلم اأن هناك فاأر ي�سمى با�سم )فاأر بك�سا�ص( يقتل الزواحف ال�سامة تلقائياً مبجرد اقرتابها منه.
-هل تعلم اأنه ثم حتديد خط الطول جرينت�ص عام 1884م.

-هل تعلم اأن املدة التي احتل فيها ال�سليبيون القد�ص هي 88 �سنة.
-هل تعلم اأن كمية اخلبز الذي يلقى يف �سلة املهمالت �سنوياً من الفرن�سيني هو 400 األف طن.

-هل تعلم الكلب ي�ستطيع اأن ي�سمع دقات ال�ساعة وهو على بعد 40 قدم.
-هل تعلم اأن اأق�سى العنا�سر على وجه الأر�ص هو الأملا�ص.

-هل تعلم اأن النملة ت�ستطيع اأن حتمل 50 �سعف وزنها.
-هل تعلم اأن كمية احلديد يف دم الإن�سان ت�ساوي حجم م�سمار.

-هل تعلم اأن البحوث الطبية اأثبتت اأن الن�ساء يتفوقن على الرجال يف حا�سة ال�سم.
-هل تعلم اأن اأ�سخم كتل من الذهب اخلام مت العثور عليها يف اأ�سرتاليا والرازيل.

العازف الذهبي
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فوائد مهمة للجوز
ك�سفت درا�سة طبية عن 
غذائى  ن��ظ��ام  اإت��ب��اع  اأن 
ي��وم��ى غ��ن��ى ب���اجل���وز ) 
ي�ساعد   ) اجل��م��ل  ع���ني 
اأو  املخاطر  تقليل  على 
واإبطاء  ظ��ه��ور  ت���اأخ���ري 

مر�سى الزهامير.
و�سدد الباحثون على اأن 

الدرا�سة اجلديدة ت�سيف اإىل جمموعة متزايدة من البحوث التى تو�سح 
اآثارا واقية من اجلوز على الوظائف الإدراكية لالإن�سان .

وكانت الدرا�سة قد حللت جمموعة من الأبحاث لالآثار مكمالت الغذائية 
على الفئران حيث مت تناول %6 منهم نحو 28.7 جرام من البندق، فى 

الوقت الذى تناول البع�ص الأخر نحو42.5 جرام من اجلوز يوميا.
الذاكرة، واحلد  التعلم،  الباحثون حت�سنا ملحوظا فى مهارات  فقد وجد 
تناول اجلوز  اأنتظمت فى  الالتى  الفئران  القلق والنمو احلركى بني  من 

)عني اجلمل( مقارنة باأقرانهم الذين تناولوا عني اجلمل.

تختلف اأ�سباب �سعف الذاكرة عند الأطفال بني اأ�سباب مر�سية وعر�سية 
ولكل �سبب رو�ستة عالج خمتلفة ت�ساعد يف الق�ساء عليه وحت�سني ذاكرة 

الطفل.
ويقول دكتور حممد �سعيد اإخ�سائي اأمرا�ص الأطفال وحديثي الولدة: 
وكذلك  وانتباهه  الطفل  ذاك��رة  على  كبري  ب�سكل  يوؤثر  التغذية  �سوء  اإن 

الإفراط يف تناول الطعام ل�سيما قبل اإجناز الفرو�ص املدر�سية.
ويف احلالة الأوىل ي�سري اإىل اأن النظام الغذائي للطفل لبد اأن يت�سمن 
3 وفيتامني  خمتلف الأمالح واملعادن وبالأخ�ص البوتا�سيوم والأوميجا 

ب 12 وهي من الأطعمة التي تن�سط الذاكرة.
لإمتام  املعدة  اإىل  ينتقل  ال��دم  اأن  هو  يحدث  فما  الثانية  احلالة  يف  اأم��ا 
تركيز  على  وي��وؤث��ر  للمخ  الوا�سلة  ال��دم  كمية  يقلل  مما  اله�سم  عملية 
الطفل ولذلك يجب اختيار الوقت املنا�سب للوجبات وعدم الإف��راط يف 

كمية الطعام املقدمة للطفل.
ا- يف تركيز  وي�سيف دكتور حممد �سعيد، اأن العامل النف�سي له دور- اأي�سً
ال�سعور  وك��ذل��ك  ذاك��رت��ه  على  النف�سية  ال�سدمات  ت��وؤث��ر  حيث  الطفل؛ 

باخلوف والقلق من �سيء ما ي�سيطر على تفكريه وي�سعف ذاكرته.
ال�سرع  ال��ذاك��رة مثل  اأي�����س��ا على  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  الأم���را����ص  وه��ن��اك بع�ص 

وا�سطرابات النوم.
وتنظيم  للطفل  اجل��ي��دة  التغذية  بتقدمي  �سعيد  حممد  دك��ت��ور  وين�سح 
وعدم  ال��ن��وم  م��ن  ال��ك��ايف  الق�سط  على  الطفل  وح�سول  الوجبات  اأوق���ات 
الإكثار من م�ساهدة التلفاز لأنه يوؤثر على كفاءة الدماغ وكذلك ممار�سة 

الريا�سة ب�سكل دوري لتن�سيط الدورة الدموية 
بع�ص  ت�سهم  اأن  ميكن  كما  ال��ذاك��رة  وحت�سني 

الألعاب الرتبوية يف تن�سيط الذاكرة.

تعرف على اأ�سباب �سعف الذاكرة عند الأطفال

غطا�ض يرتدي زي �صانتا كلوز ويغذي االأ�صماك يف اأحد االأحوا�ض يف ميونيخ، جنوب اأملانيا.  )ا ف ب(

اجتمعت الفرقة لتوؤدي فقرتها و�سط تهليل النا�ص وت�سجيعهم مما اأعطاهم احلما�ص فقدموا ليلة فنية جميلة 
اآخر ليتوىل الإ�سراف على تلك  ل تن�سي وا�ستمرت معهم تلك الليايل والنجاحات، ويف احد اليام جاء رجل 
الفرقة خلفا، ملديرها الذي اقعده املر�ص وبعد ان تعرف على اأع�سائها لحظ وجود �ساب ا�سود طويل عري�ص 
اه  يا �سيدي. فقال: لعب كمان يف فرقتي  الكمان  انا لعب  ان��ت؟ فقال:  اليه، وق��ال: من  يقف جانبا فنظر 
تبدل لح على وجهه عند  له من  ملا حدث  الفرقة  اع�ساء  ا�ستغراب  و�سط  وان�سرف  وتركهم  .. ح�سنا ح�سنا 
ان�سرافه. ذهب املدير اجلديد اإىل مكتبه وقد طلب من املدرب احل�سور اليه وقال له: انا ل ار�سى ان يكون 
الرجل فنان وع��ازف ماهر ومهذب واجلمهور  امل��درب: هذا  ا�سود، عليك اح�سار بديل، فقال  يف فرقتي رجل 
يحبه كثريا. فقال املدير: ل يهمني اجلمهور، يهمني ال�سكل العام لفرقتي ان ل يكون فيها رجل ا�سود. فلم 
يرد عليه املدرب لنه عرف انه امام رجل متع�سب واقرتب من الباب وقال: �سيدي ان هذه الفرقة لن يفرقها 
احد.. نحن منلك اأنف�سنا ومنلك الفن ومنلك املوهبة ومنلك اآلتنا.. لن نخ�سر �سيئا، لدينا من يحبنا ولديك 
م�سرحك اىل اللقاء . خرج وخرج معه كل افراد الفرقة وهناك بعد يومني على احد امل�سارح الكبرية كان النا�ص 
يجل�سون يف هدوء تام ومتعة كبرية ين�ستون لعازف الكمان ال�سود يعطي احلانا رنينها احلى من رنني الذهب 
الف�ساء وكان يجمع بينهم حب كبري وعند  الفرقة يف عزفهم وكاأنهم يحلقون معا يف  اندمج اع�ساء  وخلفه 
انتهاء احلفل كان ت�سفيق اجلمهور ي�سل اإىل عنان ال�سماء �ساركهم فيها ن�سمات هواء منع�سة رائعة زاغ فيها 
�سيت الفرقة اجلميلة وعازفها ال�سود او كما اطلقوا عليه العازف الذهبي يف الوقت الذي كان مديرها الخر 
يجل�ص يف مكتبه وقد اغلق م�سرحه بعد ان رف�ست فرق كثرية العمل معه وكان ي�سع يداه على اذنيه حتى ل 

ي�سمع العازف الذهبي .


