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الطماطم للوقاية من �سرطان املعدة

الطماطم  حبات  تناول  اأن  حديثة،  اأمريكية  اإيطالية  درا�سة  اأظهرت 
على  وي�ساعد  امل��ع��دة  �سرطان  خاليا  من��و  يبطئ  اأن  ميكن  بالكامل، 

الوقاية من املر�ض.
واأجرى الدرا�سة باحثون مبركز اأبحاث الأورام يف مريكو جاليانو يف 
ون�سروا  الأمريكية،  تيمبل  جامعة  يف  باحثني  مع  بالتعاون  اإيطاليا، 

نتائجها، يف دورية علم وظائف الأع�ساء اخللوية.
الطماطم  م�ستخل�ض  الباحثون  حلل  الدرا�سة،  نتائج  اإىل  وللو�سول 
واأُخذت  املعدة،  �سمات �سرطان  لدرا�سة قدرتها على معاجلة خمتلف 

العينات من نوعني من الطماطم هما �سان مارزانو و كوربارينو .
قدرة  م��ن  احل��د  على  عمال  امل�ستخل�سني  ك��ال  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت 
اأنهما ت�سببا  ال�سرطانية على النت�سار والتطور، ف�سالاً عن  اخلاليا 

يف موت اخلاليا ال�سرطانية.
واأو�سح الباحثون اأن النتائج مل تتوقف على الوقاية فح�سب، بل اإنها 

مهدت الطريق لعالج جديد.
الأورام  اأبحاث  ب��ارون، من مركز  دانييال  البحث،  قائد فريق  وقالت 
يتعلق  ل  الطماطم  تاأثري  اأن  يبدو  اإيطاليا:  يف  جاليانو  مريكو  يف 
الطماطم يف  النظر يف  ينبغي  بل  الليكوبني،  مبكونات حم��ددة، مثل 

جمملها .
وكانت درا�سات �سابقة ركزت فقط على قدرة مادة الليكوبني الكيميائية 
التي تعطي الطماطم لونها الأحمر، والتي ثبت اأنها ُتفيد يف مكافحة 

ال�سرطان.
حبات  اأن  اإىل  اإليها  تو�سلوا  التي  النتائج  ت�سري  للباحثني،  ��ا  ووف��قاً
ال��ط��م��اط��م ال��ك��ام��ل��ة ق��د ت��ك��ون م��ف��ي��دة ل��ل��وق��اي��ة م��ن ���س��رط��ان املعدة 

وعالجه.
للطب  �سبارو  معهد  مدير  ج��ي��وردان��و،  اأنطونيو  الربوفي�سور  وق��ال 
اأهمية  اجلزيئي يف جامعة تيمبل الأمريكية: نتائجنا تدعو لتقدير 
ال�سرطان  م��ن  للوقاية  لي�ض  ك��ام��ل��ة،  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد  بع�ض  ت��ن��اول 
ا كاإ�سرتاتيجية داعمة جنباًا اإىل جنب مع العالج  فح�سب؛ ولكن اأي�ساً

التقليدي لل�سرطان .

لن ت�سدق ما تبحث عنه 
الن�ساء يف الرجل!

عديدة،  بو�سائل  الن�ساء  قلوب  ا�ستمالة  الرجال  من  الكثري  يحاول 
اأو  يك�سبوه،  ال��ذي  وامل���ال  بعملهم  التفاخر  اأو  مبظهرهم  كالعتناء 
اآخر  اأم��رااً  اأن هناك  اأظهرت  درا�سة حديثة  لكن  املفتولة،  بع�سالتهم 

يجذب املراأة اإىل الرجل خارج عن اإرادته.
هيومان  اآن��د  اإيفولو�سن  ذا  جملة  يف  ن�سرت  التي  ال��درا���س��ة  وك�سفت 
بيهيفري اأن املراأة تنجذب اأكرث اإىل الرجل الذي ي�سبه �سقيقها، وهي 
، بح�سب �سحيفة  ال��رج��ال  م��ن  للكثري  ت��روق  ل  ق��د  حقيقة �سادمة 

مريور الربيطانية.
وطلب الباحثون من امل�ساركات يف الدرا�سة النظر اإىل جمموعة من 
ال�سور، ومن ثم تقييم الرجال الظاهرين فيها، وكانت النتائج مثرية 
اختارتها  التي  ال�سور  بني  كبري  ت�سابه  وج��ود  تبني  لالهتمام، حيث 

امل�ساركات و�سور اأ�سقائهن.
ل�سحيفة  ح��دي��ث  يف  �ساك�ستون  تام�سني  الرئي�سي  ال��ب��اح��ث  وق���ال 
الإندبندنت النتائج التي تو�سلنا اإليها لي�ست قاعدة عامة اأو تنطبق 
على جميع الن�ساء، لكننا اكت�سفنا اأنه على م�ستوى اأكرب من ال�سدفة، 
وجود ت�سابه كبري بني الرجال الذين وقع اختيار الن�ساء عليهم وبني 

اأ�سقائهن .
وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن الت�سابه مع اأفراد العائلة يف ال�سكل ووجهات 
امل��راأة يف  التي تبحث عنها  اأه��م عوامل اجل��ذب  والأذواق، من  النظر 

الرجل دون اأن ت�سعر. 
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كيف تقوي ذاكرتك يف 45 دقيقة؟
لن تتكبد كثري عناء اإذا اأردت تعزيز قوة ذاكرتك وحماية قدراتك الذهنية 
تتحرك؛ ل  اأن  �سوى  يتطلب منك  لن  فالأمر  املزاجية.  وحت�سني حالتك 
اأكرث ول اأقل. فوفقااً لعدٍد كبرٍي من الدرا�سات، بينها اثنتان اأُجريتا موؤخرااً، 
ي�ستفيد املخ كثريااً من اأي ن�ساٍط بدين يزيد �سرعة �سربات قلبك ويجعلك 

تت�سبب عرقااً لفرتة طويلة. 
ويف مقاٍل ُن�سر يف دورية ت�سدر عن كليٍة للطب بجامعة هارفارد الأمريكية، 

اأفاد باحثون باأن مثل هذه التدريبات تفيد املخ والقلب �سواٌء ب�سواء. 
45 دقيقة  اإن التمارين املفيدة للمخ هي تلك التي ت�ستمر  ويقول خرباء 

على الأقل وجتري ب�سكل يومي وم�ستمر. 
وت�سري الدرا�سات اإىل اأن بع�ض الفوائد الناجمة عن تلك التدريبات - مثل 
حت�سن احلالة املزاجية - تظهر على الفور اأو بعد دقائق قليلة من ممار�سة 
الريا�سة. اأما اأموٌر مثل تقوية الذاكرة، فقد ت�ستغرق اأ�سابيع عديدة حتى 

ي�سعر بها املرء. 
واأظهرت درا�سة �سملت اأ�سخا�سااً يعانون من الكتئاب ال�سديد، اأن ممار�ستهم 
للريا�سة ملدة ل تتجاوز 30 دقيقة على مدى 10 اأيام متوالية، كانت كافيةاً 

لتخفيٍف ملمو�ٍض لالأعرا�ض التي يعانون منها. 
ونقلت �سحيفة »الإندبندنت الربيطانية عن درا�سة ُن�سرت يف دورية معنية 
اإن التمارين الريا�سية تفيد كذلك من  بتدريبات العالج الطبيعي قولها 
يتعر�سون ل�سغوٍط - ل ترقى لدرجة الكتئاب - وذلك من خالل الدور 
وتقود  اجل�سم  يفرزها  التي  الهرمونات  تقليل  يف  الريا�سة  تلعب  ال��ذي 

لل�سعور بالتوتر، مثل الأدرينالني والكورتيزول. 

خيول �سغرية لتخفيف 
ال�سغط عن امل�سافرين

اأدخ����ل م��ط��ار ب��ال��ق��رب م��ن احل����دود بني 
جديدة  خدمة  وكنتاكي  اأوه��اي��و  وليتي 
ا����س���ت���خ���دام خيول  ع���رب  ل��ل��م�����س��اف��ري��ن، 
عن  النف�سي  ال�سغط  لتخفيف  �سغرية 
امل�����س��اف��ري��ن ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن التوتر 

ب�سبب ال�سفر. 
�سمال  يف  �سين�سيناتي  م��ط��ار  ي�ستخدم 
الأمريكية، جمموعة من  كنتاكي  ولية 
اخل��ي��ول ال�����س��غ��رية م��ن م��زرع��ة اأوف���ني 
للقاء  ال�سهر  يف  م��رت��ني  اأوك�����ض  �سيفني 
ال��رك��اب.  وق��ال��ت �ساحبة امل��زرع��ة، ليزا 
�سغريااً،  ح�سانااً   34 متتلك  التي  م��ود 
اأح��دث��ت ف��رق��ااً ك��ب��ريااً لدى  ب���اأن خيولها 
العديد من  وذك��ر  امل��ط��ار.  يف  امل�سافرين 
الركاب باأنهم �سعروا بالتح�سن و�سعدوا 
اإىل منت طائراتهم بهدوء بعدما تعاملوا 

مع اخليول. 
وقال م�سوؤولو املطار باأنهم كانوا يفكرون 
الكالب،  مب���داع���ب���ة  ل��ل��ع��الج  ب���ربن���ام���ج 
الأمريكية  املطارات  من  بالعديد  تيمنااً 
باقرتاح  م��ود  تتقدم  اأن  قبل  الأخ����رى، 
ا�ستخدام خيولها لتخفيف ال�سغط عن 

امل�سافرين. 

الإ�سكندرية ال�سينمائي الدورة 
فهمي  ح�سني  اإىل  اإهداء   33

اأع�����ل�����ن م����ه����رج����ان الإ����س���ك���ن���دري���ة 
املتو�سط  البحر  ل��دول  ال�سينمائي 
اأكتوبر  ال��ق��ادم��ة يف  دورت����ه  اإه����داء 
امل�سري  ل��ل��م��م��ث��ل  الأول  ت�����س��ري��ن 

ح�سني فهمي.
بيان  يف  امل���ه���رج���ان  اإدارة  وق���ال���ت 
اإن الدورة الثالثة والثالثني  ام�ض 
�ستحمل ا�سم ح�سني فهمي تقديرا 
والذي  الكبري  ال�سينمائي  مل�سواره 
امل�سرية  لل�سينما  الكثري  فيه  قدم 
املنا�سبة  ب��ه��ذه  امل��ه��رج��ان  ويقيم   .
اح��ت��ف��ال��ي��ة خ��ا���س��ة يف ث���ال���ث اأي����ام 
زمالء  يح�سرها  القادمة  ال���دورة 
امل��ك��رم وت��الم��ي��ذه وبع�ض  ال��ف��ن��ان 
ال���ذي ع��م��ل معهم كما  امل��خ��رج��ني 
فيلما  وي��ع��ر���ض  عنه  كتابا  ي�سدر 
حمطاته  اأب���رز  يت�سمن  ت�سجيليا 
الفنية. وداأب املهرجان يف ال�سنوات 
دوراته  اإهداء  املا�سية على  القليلة 
فحملت  م�����س��ري��ني  ف���ن���ان���ني  اإىل 
ال������دورة احل���ادي���ة وال��ث��الث��ني عام 
2015 ا�سم املمثل حممود يا�سني 
والثالثني  الثانية  ال��دورة  وحملت 
ي�سرا.  امل��م��ث��ل��ة  ا���س��م   2016 ع���ام 
والثالثون  الثالثة  ال���دورة  وت��ق��ام 
الثاين  اإىل  ال�سابع  م��ن  ال��ف��رتة  يف 
الثاين.  ت�سرين  اأكتوبر  م��ن  ع�سر 
وقال الأمري اأباظة رئي�ض مهرجان 
الإ���س��ك��ن��دري��ة اإن ه���ذا الإه�����داء هو 
ملكانة واأهمية النجم الكبري ح�سني 
فهمي وما قدمه وما زال كاأحد اأهم 
امل�سرية  ال�سينما  جن���وم  واأف�����س��ل 
الذين ظهروا على ال�ساحة الفنية 
يف اخل��م�����س��ني ع���ام���ا الأخ��������رية يف 
عاما(  قدم فهمي )77   . ال�سينما 
تقا�سم  ف��ي��ل��م   100 م����ن  اأك������رث 
ال�سينما  ج��م��ي��الت  م���ع  ب��ط��ول��ت��ه��ا 
اأمام  زوزو(  من  بالك  )خلي  منها 
ج�سر  على  و)حافية  ح�سني  �سعاد 
م��ن ال���ذه���ب( اأم����ام م��ريف��ت اأمني 
و)ل��ي��ل��ة ب��ك��ى ف��ي��ه��ا ال��ق��م��ر( اأم����ام 

املطربة اللبنانية �سباح.

بائع يعر�ض ب�ساعته جمانا
التوا�سل  م����واق����ع  ع���ل���ى  ان��ت�����س��ر 
اإن�سانية  توثق  �سورة  الجتماعي 

اأحد بائعي اجلح يف ال�سعودية.
ودعا البائع الكرمي املارة اإىل اأخذ 
اإل��ي��ه م��ن ب�ساعته  ي��ح��ت��اج��ون  م��ا 
يكن  مل  ل�����و  ح���ت���ى  امل����ع����رو�����س����ة، 
بحوزتهم ثمنها، حتى ل يدخلون 

على اأ�سرهم فارغي الأيدي.
ب�ساعته  جوار  لفتة  البائع  وعلق 
اإذا مل يكن  املعرو�سة كتب عليها: 
وترتك  ت�ستحي  ف��ال  م���الاً  ل��دي��ك 
عائلتك بال اأك��ل.. تف�سل وخذ ما 
حتتاجه، فرزقي ورزق��ك على اهلل 
الدعوة  م��ع  امل��واط��ن��ون  .وت��ف��اع��ل 
اإعجابهم  عن  معربين  الإن�سانية 
اأن  داع�����ني اهلل  ال���ت���اج���ر،  ب�����س��ن��ي��ع 

يرزقه اخلري الوفري.

هل ي�ساعد ال�سوم املتقطع يف فقدان الوزن؟

�إىل  حديثة  �أمريكية  در��سة  تو�سلت 

�أن �ل�سوم �ملتقطع �لذي يت�سمن �ل�سوم 

يف  �لطعام  تناول  ثم  ومن  و�حد  ليوم 

�سعر�ت  فقد�ن  ي�سبب  �لتايل،  �ليوم 

�لذين  ي��ف��ق��ده  م��ا  ت��ق��ارب  ح��ر�ري��ة 

يتبعون نظاما غذ�ئيا يقوم على تقليل 

�ل�سعر�ت �حلر�رية بطرق �أخرى.

�لأ�سخا�ص  �إن  �أمريكية  در��سة  قالت 

ليوم  ويتوقفون  يوما  ي�سومون  �لذين 

ومن ثم ي�سومون مرة �أخرى ليوم �آخر، 

ممن  �أكرث  وزنا  بال�سرورة  يفقدون  ل 

يتبعون نظاما غذ�ئيا يقوم على تقليل 

�ل�سعر�ت �حلر�رية بطرق �أخرى.

اإن  الباطني"  للطب  "غاما  دوري����ة  يف  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ال 
الأن��ظ��م��ة ال��ت��ي ت��ق��وم على ال�����س��وم ل��ي��وم وت��ن��اول الطعام 
لأ�سباب  متزايدا  اإق��ب��ال  تلقى  اأ�سبحت  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  يف 
خمتلفة، من بينها اأن بع�ض النا�ض يبذلون جهدا كبريا يف 
التخل�ض من الكيلوغرامات الزائدة عن طريق الأنظمة 

التقليدية التي تركز على ح�ساب ال�سعرات يوميا.
من  يعانون  بالغ   100 الباحثون  وزع  الدرا�سة  وخ��الل 
خمتلفة.  جمموعات  ثالث  على  ع�سوائي  ب�سكل  ال�سمنة 
عام.  مل��دة  الغذائية  بعاداتها  الأوىل  املجموعة  ال��ت��زم��ت 
اإما  احلرارية  ال�سعرات  الأخ��ري��ان  املجموعتان  وخف�ست 
بال�سيام يوما بعد يوم اأو بخف�ض ما تتناوله من �سعرات 

لكن على نحو اأقل من جمموعة ال�سيام.
ويف نهاية العام فقدت املجموعة التي اتبعت نظام ال�سيام 
وزنا اأكرث من املجموعة التي خف�ست ال�سعرات احلرارية، 
الأمر  اأن  يكفي ل�ستبعاد  يكن كبريا مبا  الفارق مل  لكن 
خمترب  مديرة  روبرت�ض،  ���س��وزان  وقالت  �سدفة.  جم��رد 
بو�سطن:  يف  توفت�ض  بجامعة  التغذية  مركز  يف  الأي�����ض 
يوم  بعد  يوما  ال�سيام  اإن  تقول  الدرا�سة  هذه  اأن  "اأظن 
لي�ض الع�سا ال�سحرية كما كان ُيعتقد". وتابعت روبرت�ض 
اأن���ه عدمي  يعني  "هذا ل  ال��درا���س��ة  ت�����س��ارك يف  ال��ت��ي مل 
وكان  مفيدا".  يجدونه  قد  النا�ض  بع�ض  اأن  اإذ  اجل��دوى 
ومعظمهم  تقريبا  والأرب��ع��ني  الرابعة  �سن  يف  امل�ساركون 

من الن�ساء.
ال�سعرات  يقللون  امل�ساركون  ك��ان  ال�سوم  جمموعة  ويف 
اليوم  امل��ائ��ة يف  ي���وم و50 يف  امل��ائ��ة يف  75 يف  احل���راري���ة 
التايل. اأما املجموعة التي اتبعت نظاما غذائيا فخف�ست 
وم��ن بني  دائ��م.  ب�سكل  املائة  25 يف  ال�سعرات احل��راري��ة 
كثريا  اأن  ال�سغري،  حجمها  جانب  اإىل  ال��درا���س��ة،  عيوب 
يف   38 بينهم  من  نهايتها  قبل  ان�سحبوا  امل�ساركني  من 
املائة من جمموعة  ال�سيام و29 يف  املائة من جمموعة 
معظم  اأن  الباحثون  ووج��د  احل��راري��ة.  ال�سعرات  خف�ض 
يف  الغذائي  النظام  ع��ن  الر�سا  بعدم  �سعروا  املن�سحبني 

جمموعة ال�سوم.
وقالت كري�ستا فارادي، كبرية الباحثني يف الدرا�سة وهي 
من جامعة اإيلينوي ب�سيكاغو، اإن هذا ي�سري اإىل اأن ال�سوم 

قد ل يكون خيارا طويل الأجل خل�سارة الوزن.

مو�سة �ل�سيام
اأ�سحي ال�سيام مو�سة يف اأملانيا. فعدد الأ�سخا�ض الذين 
يزداد  دينية  غ��ري  ولأ���س��ب��اب  خمتلفة  باأ�سكال  ي�سومون 
يف ه��ذا البلد ي��وم��ااً بعد ي��وم. وي��اأت��ي ال�����س��وؤال: مل��اذا يلجاأ 

الكثريون اإىل ال�سيام؟
لديهم  لي�ست  اأمل��ان��ي��ا  ال��ك��ث��ريي��ن يف  اأن  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 
التمرن  يريدون  اأنهم  اإل  بال�سيام،  للقيام  دينية  حوافز 

على ال�ستغناء عن اأنواع معينة من الطعام اأو امل�سروبات 
اأو ال�ستغناء عن املتع ب�سفة عامة. اإذ يتخلى %78 من 
الأملان عن الكحول اأو م�ساهدة التلفزيون اأو حتى ا�ستخدام 
الهواتف املحمول. وتختلف اأ�سكال ال�ستغناء من �سخ�ض 
اأو  ال���دراج���ة  ا���س��ت��خ��دام  يف�سل  البع�ض  ان  ح��ت��ى  لآخ����ر، 

املوا�سالت العامة بدلاً من ركوب �سيارته اخلا�سة.

�لبتعاد عن ن�سوة �لكحول
يجعلنا ال�سوم ن�سعر باأهمية الأ�سياء التي نحن معتادون 
عليها، هكذا يقول اأحدا الأملان والذي يعمل كا�ست�ساري يف 
اإحدى ال�سركات الكربى، فهو من ع�ساق وعازيف مو�سيقى 
ال�ستمتاع  باإمكانه  الأمل��اين  بال�ساب  البيانو.  على  اجل��از 
بكل متع الدنيا كالطعام ال�سهي والنبيذ اجليد. لكنه قرر 
�سرب  فر�ض  اأن  مع  الكحول  اأ�سابيع عن  لعدة  ال�ستغناء 
الأوقات  �سلطان  ويعدد  وق��ت.  كل  يف  له  متاحة  الكحول 
" اأمتنع يف  التي ميتنع فيها عن �سرب الكحول بالقول: 
العمل. ول  اإىل  الذهاب  البيكولو قبل  ال�سباح عن �سرب 
البرية  اأ���س��رب  ال��غ��داء. ول  م��ع وج��ب��ة  الريزلينج  اأ���س��رب 
كنت  " اإذا  ي�سيف:  ثم  العمل".  ي��وم  انتهاء  بعد  كعادتي 
كلية.  اأي�سااً  �ساأ�ستغني عنها  املخدرات مثالاً كنت  اأتعاطي 
ولكني اأفعل ب�سرف النظر عن المتناع عن �سرب الكحول 

كل ما يحلو يل يف فرتة �سومي".

اكت�ساف الآثار احلقيقية 
للتدخني على اجل�سم

تو�سل الباحثون اإىل حتديد الطريقة التي يوؤثر 
عن  امل�سوؤولة  اجلينات  اإح��دى  على  التدخني  بها 
من  يرفع  ال��ذي  الت�سلب،  من  ال�سرايني  حماية 
خطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب الوعائية، وهو ما 

ميكن اأن يتيح التو�سل اإىل عالجات جديدة.
ل���دي���ه���م ه�����ذه اجلينة  وك���ث���ري م����ن الأ����س���خ���ا����ض 
"اأدامت�ض 7" التي تقلل من وجود اإنزمي م�سوؤول 
عن ت�سلب ال�سرايني، لكن التدخني ي�سعف هذه 
احلماية، بح�سب ما تبني للباحثني الذين ن�سروا 

درا�ستهم يف جملة "�سريكولي�سن" الأمريكية.
الطب يف  الأ�ستاذ يف كلية  رايلي  م��وري��داك  وق��ال 
جامعة كولومبيا يف نيويورك وهو اأحد امل�سرفني 
اأن  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل  درا���س��ت��ن��ا  "ت�سري  ال��درا���س��ة  على 
مفيدة  الإن���زمي  ه��ذا  على  تق�سي  عالجات  تكون 
كبري  خ���ط���ر  ل���دي���ه  ���س��خ�����ض  ولأي  ل��ل��م��دخ��ن��ني 

لالإ�سابة باأمرا�ض القلب الوعائية".
وت�سري تقديرات اإىل اأن التدخني م�سوؤول عن 20 

% من اأمرا�ض القلب التاجية وعن وفاة مليون 
و600 األف �سخ�ض �سنويااً يف العامل.

التي  الطريقة  الآن  قبل  م��ع��روف��ااً  يكن  مل  لكن 
التدخني على اجل�سم  يوؤثر من خاللها 

في�سبب اأمرا�ض القلب.
حلل  ال��ع��الق��ة،  لتو�سيح  م�سعى  ويف 

الباحثون يف هذه الدرا�سة بيانات 
األف   140 وراث��ي��ة لأك���رث م��ن 

درا�سات  خالل  من  �سخ�ض، 
�سابق،  وق����ت  يف  اأع������دت 
وعّر�ض  البيان.  ح�سب 
خاليا  اأي�سااً  الباحثون 
ت�سكل  ال��ت��ي  ت��ل��ك  م���ن 

ال��دم��وي��ة ل�سائل  الأوع��ي��ة 
م�سبع بدخان ال�سجائر، وتبني اأن 

الأنزمي  اإنتاج  اإثر ذلك  اخلاليا �ساعفت 
امل�سوؤول عن ت�سلب ال�سرايني.
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�ش�ؤون حملية

لعر�ص جتاربهم يف ميادين �لعمل �ملختلفة

كلية العلوم بجامعة الإمارات تنظم يوم العر�ض املهني للطلبة

��ستقبله م�سلم بن حم

حمافظ ح�سرموت يثمن دعم الإمارات قيادة و �سعبًا 

مدر�سة احلمرية توؤكد على دور اأبناء الوطن يف ا�ستكمال م�سوارهم الدرا�سي لالإ�سهام يف رفعة الوطن خالل حفل تخريج طالب الثانوية العامة 

•• العني - الفجر

كلية  يف  املهنية  للتنمية  العميد  م�ساعد  مكتب  نظم 
يف  نوعها  م��ن  فعالية  اأول  الم����ارات  بجامعة  ال��ع��ل��وم 
التدريب املهني بعنوان )يوم العر�ض املهني( حيث قام 
الدرا�سي  الف�سل  لهذا  تدريب  وطالبة  طالب   105
والعملية  العلمية  وامل��ه��ارات  املهنية  خرباتهم  بعر�ض 
موؤ�س�سات  يف  تدريبهم  ف��رتة  خ��الل  اكت�سبوها  ال��ت��ي 
موؤ�س�سة   34 عن  عددها  يزيد  والتي  املختلفة  العمل 

بو�سرتات  عر�ض  طريق  عن  وذل��ك  وخا�سة،  حكومية 
ح��ائ��ط��ي��ة. واأك����د ال��دك��ت��ور اأح��م��د م����راد -ع��م��ي��د كلية 
العلوم-على �سرورة الهتمام باجلانب العملي للطلبة 
العمل  وور����ض  التدريبية  ال��ربام��ج  تنظيم  خ��الل  م��ن 
واملهني  التطبيقي  اجلانب  لتقوية  املختلفة  التاأهيلية 
اآف����اق مل��ع��رف��ة �سوق  ل���دى ال��ط��ل��ب��ة، مم��ا ي�سهم يف ف��ت��ح 
ومتطلباتها،  املتاحة  وال��وظ��ائ��ف  واأخ��الق��ي��ات��ه  العمل 
امل�ستقبل  ا�ست�سراف  الكلية يف  ر�سالة  يتوافق مع  ومبا 
التنمية  ودع��م  امل�سوؤولية،  حتمل  على  ق��ادري��ن  ب��اأف��راد 

املجتمعية وامل�ساركة الإبداعية.
-م�ساعد  الكعبي  علي  �سليمان  الدكتور  اأ�سار  وب��دوره 
الفعالية  هذه  اأن  املهني-اإىل  التطوير  ل�سوؤون  العميد 
كلية  ب��ادرت  حيث  اجلامعة،  يف  نوعها  من  الأوىل  هي 
لهذا  املهني  للتدريب  ختام  كثمرة  تطبيقها  يف  العلوم 
للطلبة  املبا�سر  ال�ستماع  اأج��ل  من  الدرا�سي  الف�سل 
املهني يف كل  التدريب  املفتوحة حول جدية  واملناق�سة 
موؤ�س�سة للوقوف على عوامل القوة والتح�سني يف كل 
برنامج تدريبي، وكذلك اإعطاء الطلبة املجال لعر�ض 

الربنامج  لهذا  وتقييمهم  واآرائ��ه��م  املهنية  خرباتهم 
بح�سور اإدارة الكلية والأق�سام العلمية، مما ي�ساهم يف 
حت�سني هذا اجلانب املهني الهام يف اخلطط الدرا�سية 

للطلبة. 
يف  اجلامعة  ل�سرتاتيجية  دعمااً  الفعالية  هذه  وتاأتي 
تطوير  خ��الل  م��ن  متميز،  ملجتمع  ب��ارزي��ن  رواد  ب��ن��اء 
ق��درات��ه��م وت��ن��م��ي��ة م��ه��ارات��ه��م ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف خدمة 
امل�ستقبل  انتاج علماء  الكلية يف  الوطن، وحتقيق روؤية 

مت�سلحني بالعمل اجلاد وروح الفريق الواحد.

•• العني – الفجر

ثمن حمافظ حمافظة ح�سرموت اللواء الركن اأحمد 
�سعيد ب��ن ب��ري��ك ب��ال��دع��م ال���ذي ت��ق��دم��ه ق��ي��ادة دولة 
اليمني  لل�سعب  ون�سرتها  املتحدة  العربية  الم���ارات 
املنكوب والذي جاء كطوق جناة لي�ض لليمن وحدة بل 
للمنطقة با�سرها مما يراد لها من خمططات واطماع 
المارات  دول��ة  يحفظ  ان  تعاىل  اهلل  داع��ني  اإقليمية، 
قيادة و�سعبا ويدمي عليها نعمة المن والأمان ويجعلها 

ذخرا و�سندا دائمني لالأمتني العربية وال�سالمية.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سعادة ال�سيخ م�سلم بن �سامل 
الوطني  ال�ست�ساري  املجل�ض  ع�سو  العامري  حم  بن 
اإدارة جمموعة بن حم  لإم��ارة ابوظبي رئي�ض جمل�ض 
مبكتبه بفندق رويال روز ابوظبي، اللواء الركن اأحمد 
وذلك  ح�سرموت  حمافظة  حمافظ  بريك  بن  �سعيد 
 ، ح��م  ب��ن  م�سلم  ب��ن  حممد  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  بح�سور 
واملهند�ض ه�سام الهندي مدير عام مكتب وزارة النفط 

واملعادن ب�ساحل ح�سرموت.
ورح��ب بن حم بال�سيوف موؤكدااً على ان وق��وف دولة 
الإمارات العربية املتحدة بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
 ، اهلل  حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 

اإىل جانب ال�سرعية وحتى يعود اليمن وتتحرر اأر�سه 
وال�ستقرار  ب��الأم��ن  ال�سقيق  ال��ي��م��ن  �سعب  وي��ن��ع��م   ،
العربية  الإم���ارات  اإن دول��ة  .وا���س��اف بن حم  وال�سالم 
املتحدة ت�سعى اإىل توفري امل�ساعدات الإن�سانية وتاأمني 
يف  وامل�ساهمة  اليمن  انحاء  لكافة  والأم���ن  ال�ستقرار 
والجتماعية  والقت�سادية  الوطنية  املوؤ�س�سات  بناء 
حتى توؤدي دورها املن�سود يف تلبية املتطلبات الأ�سا�سية 
والتنمية  البناء  نحو  ليوا�سل طريقه  اليمني  لل�سعب 
ال�سمو  �ساحب  بجهود  بريك  ب��ن  وا���س��ادا  والزده����ار. 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ 
وت��وج��ي��ه��ات��ه يف م��د ي��د ال��ع��ون وم�����س��اع��دة اأه���ل اليمن 
واإغ��اث��ت��ه��م ب��ع��د اأن ت�����س��رروا م��ن احل���رب ال��ت��ي �سنها 
امل�ساريع  اأن  واأك��د   ، الآمنيني  ال�سكان  على  املتمردون 
دولة  حاليا  وتنفذها  نفذتها  التي  احليوية  واملبادرات 
الإم��ارات العربية املتحدة يف اليمن عقب حترير عدة 
حمافظات مينية �ساهم ب�سكل اأ�سا�سي يف عودة ال�سكان 
م�سيفا   ، طبيعتها  اإىل  احل��ي��اة  وع���ودة  مناطقهم  اإىل 
اأبناء  التي حملها  النبيلة  والقيم  العالية  الخ��الق  ان 
مدر�سة  من  تخرجوا  انهم  للجميع  برهنت  الم���ارات 
زايد وانهم ثمرة ذلك الغر�ض الطيب ونحن يف اليمن 
نحمل لهم كل احلب والتقدير والعتزاز ملا قدموه من 

ت�سحيات واعمال جليلة خدمة لأ�سقائهم يف اليمن. 
ال�سيخ  الذي يقدمه  الدعم  اللواء بن بريك  كما ثمن 

م�سلم بن حم للعديد من امل�ساريع الن�سانية واخلريية 
يف اليمن.

التي  الهامة  املوا�سيع  م��ن  ع��دد  اجلانبان  ناق�ض  كما 
البنية  وم�ساريع  التنمية  بعجلة  الدفع  باآليات  تتعلق 
بتطويرها  ال��ك��ف��ي��ل��ة  ال�����س��ب��ل  و  ب��امل��ح��اف��ظ��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 

م�ستقبال. 
امل�ساريع  ح�سرموت  حمافظ  مع  حم  بن  وا�ستعر�ض 
العمل  تعزيز  و�سبل  اليمني،  للمجتمع  يقدمها  التي 
الر�سيدة  القيادة  بها.وذلك متا�سيااً مع دعم  الإن�ساين 

لالأ�سقاء اليمنيني، واإعادة اإعمار دولتهم.
امل�ساريع  م��ن  ال��ع��دي��د  ح��م  ب��ن  م�سلم  ال�سيخ  تبنى  و 
وحمافظة  ع��ام  اليمنب�سكل  يف  والإن�����س��ان��ي��ة  اخل��ريي��ة 
امل�ساريع  ه��ذه  ت�سم  حيث  خ��ا���ض،  ب�سكل  ح�سرموت 
واملعاهد  وامل�ست�سفيات  وامل��دار���ض  امل�ساجد  من  العديد 
الإ�سالمية وال�سكنات الداخلية وخزانات املياه والآبار.

م�����س��ج��د ���س��امل ب���ن ح���م يف م��ن��ط��ق��ة ث��م��ود مبحافظة 
كبري  م�سجد  وه��و  م   1995 ع��ام  اأن�����س��ئ  ح�سرموت، 
يقع وملحقاته على م�ساحة 2400 مرت مربع. معهد 
الزمل مبنطقة اجلدعان مبحافظة ماأرب، وهو عبارة 
عن مركز اإ�سالمي متكامل ي�سم م�سجدااً و�سكنااً داخليااً 
الإجمالية  م�ساحته  تبلغ  حما�سرات،  وقاعة  للطلبة 
1200 مرت مربع، وقد اأن�سئ عام 2001 م.  م�سجد 
مركز  داخ��ل  يقع  البي�ساء،  مبحافظة  عامر  بن  عقله 

و  م��رب��ع��ا،  م���رتا   1176 م�ساحته  متكامل  اإ���س��الم��ي 
ومدر�سة  للن�ساء  م�سال  امل�سجد  اإىل  بالإ�سافة  ي�سم 
الإ�سالمي  حم  بن  مركز  حما�سرات.   وقاعة  ومكتبة 
م�سجدا  وي�سم  ال�سيعر،  عيوة  يف  الرويحة  مبنطقة 
اأخ��رى ملحقة تقع على  ومدر�سة وخ��زان مياه ومبان 
م�ساحة 400 مرت مربع.  م�سجد الرحبة مبحافظة 
ح�سرموت، اأن�سئ عام 1998 م على م�ساحة 1350 
مرتا مربعا.  م�سجد مع�سكر اجلي�ض بثمود، اأن�سئ عام 
ال�سحيل مبنطقة تاربه مبحافظة  1998 م. م�سجد 
مدر�سة  م.   2003 مار�ض  يف  اأن�سئ  وق��د  ح�سرموت، 
���س��امل ب���ن ح���م ال��ث��ان��وي��ة مب��ن��ط��ق��ة ت���ارب���ه مبحافظة 
ح�����س��رم��وت، ومت اإجن����ازه����ا خ����الل ���س��ه��ر ي��ول��ي��و عام 
مبنطقة  للبنات  حم  بن  ثانوية  مدر�سة  م.    2003
افتتحت  الغرف مبديرية ترمي مبحافظة ح�سرموت 
عام 2011.  مدر�سة بن حم لتعليم ال�سا�سي مبنطقة 
اأغ�سط�ض  خالل  اأن�سئ  ح�سرموت،  مبحافظة  الرحبة 
العيق  مبنطقة  ال�����س��رب  مل��ي��اه  �سبكة  م.   2001 ع���ام 
مبديرية الريدة يف حمافظة ح�سرموت، مت ا�ستغالل 
مبنطقة  ل��الأط��ف��ال  ح��دي��ق��ة  م.   2002 ع���ام  ال�سبكة 
ثمود،  مبنطقة  مقربة  م.   1997 ع��ام  اأن�سئت  ثمود، 
اأن�سئت عام 1997 م . مكائن كبرية لآبار املاء و�سيارة 
اىل  اإ�سافة  القف،  مبديرية  ال�سحي  للمركز  اإ�سعاف 

م�سروع م�سلى كريف باجنر بالقف... اإلخ

•• ال�شارقة _ الفجر: 

والثانوي  الأ�سا�سي  للتعليم  احلمرية  مدر�سة  اأك���دت 
باإمارة ال�سارقة على اأهمية حتفيز طلبة الثانوية على 
تخ�س�ساتهم  واختيار  اجلامعية  درا�ساتهم  ا�ستكمال 
نحو   قدراتهم  بناء  يف  ت�سهم  وال��ت��ي  املنا�سبة  العلمية 

خدمة الوطن .
الثانوية  خريجي  دع��م  يف  ال��دول��ة  ب�سيا�سات  واأ���س��ادت 
العامة وفتح جمالت التعليم العايل للدرا�سة وا�سهام 

الأجيال يف دفع عجلة التقدم .
جاء دلك خالل حفل تخريج طالب الثانوية العامة عن 
العام الدرا�سي 2017-2016 م والدي نظمته اإدارة 
اأم�ض بح�سور علي احلو�سني  م�ساء  مدر�سة احلمرية 
املدر�سة  مدير  للتعليم  ال�سارقة  ملج�ض  ال��ع��ام  الأم���ني 
التدري�سية  وال��ه��ي��ئ��ة  احل���م���ادي  ع��ب��دال��رح��م��ن  خ��ال��د 
والإدارية والطالب واأولياء اأمورهم والمهات وجمل�ض 
القيادية  ال�سخ�سيات  من  وع��دد  املدر�سة  اأم��ور  اأولياء 
لهم  وم�ساركة  ال��رتب��وي  الربنامج  �سمن  باحلمرية  

فرحتهم .
واإلقاء  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ف��ق��رات  م��ن  ع���دد  تنظيم  وج����رى 
الكلمات التي هناأت الدولة باختتام العام الدرا�سي، كما 
التحيات لقيادة الدولة على عنايتها باملنظومة  رفعت 
حتر�ض  وم��ا  والأج��ي��ال  للطالب  ورعايتها  التعليمية 

عليه من تقدم وازدهار للقطاع التعليمي.
املدر�سة،  مدير  احل��م��ادي  عبدالرحمن  خالد  ورح��ب 
اتبعه بكلمات حب وتقدير وحتفيز  باحل�سور ترحيبا 
للطالب على موا�سالت النجاح والتميز يف م�ستقبلهم 
و مبا ينفع الوطن ثم قام بعر�ض كلمة متلفزة مقدمة 

ال�سارقة  جمل�ض  رئي�ض  الكعبي  �سعيد  ال��دك��ت��ور  م��ن 
على  وحثهم  الطالب  خا�سة  كلمة  فيها  وجه  للتعليم 
الثانوية  بعد تخرجهم يف  والنجاح  والتفوق  الجتهاد 
الحتفالية  هذه  اأن  اإىل  املدر�سة  مدير  واأ�سار  العامة. 
ال�سنوية بخريجي الثانوية العامة تعترب من التقاليد 

عام  ك��ل  يف  اإقامتها  على  امل��در���س��ة  اإدارة  حتر�ض  التي 
درا�سي والذي يتالقى مع نهج وزارة الرتبية والتعليم. 
خالد  ي��راف��ق��ه  احلو�سني  علي  ق��ام  احل��ف��ل  نهاية  ويف 
ال�سور  وال��ت��ق��اط  امل��در���س��ة  ب��ت��خ��ري��ج طلبة  احل���م���ادي 

التدكارية .

بتوجيهات نهيان بن مبارك  

اجتماع اللجنة العلمية جلائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي

•• ابوظبي – الفجر

والبتكار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  جل��ائ��زة  العلمية  اللجنة  عقدت 
الزراعي اجتماعااً ظهر اأول من اأم�ض برئا�سة الربوفي�سور فرانز هوفمان 
اأكدت فيه عزمها على تعزيز كفاءة املناف�سة بني  وح�سور كامل اأع�سائها، 
امل�ساركني على م�ستوى العامل. اأعلن ذلك �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد 
عقب  ال��زراع��ي،  والبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  ع��ام  اأم��ني 
اجتماع اللجنة العلمية للجائزة مبنا�سبة مرور ت�سع دورات، اأثبتت اجلائزة 

جناحها على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل. 
اأن اجتماع اللجنة  اأكد الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام اجلائزة  حيث 
العلمية جاء بتوجيهات معايل ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير الثقافة 
اأعمال  ج���دول  وت�سمن  اجل���ائ���زة،  اأم��ن��اء  جمل�ض  رئ��ي�����ض  امل��ع��رف��ة  وتنمية 
الجتماع مراجعة �ساملة لأعمال اجلائزة خالل ال�سنوات الع�سر املا�سية، 
التي  ال�سرتاتيجية  اأهدافها  اجلائزة مبا يحقق  �سبل تطوير  والبحث يف 

حددها النظام الأ�سا�سي. 
تو�سيع  �سملت  نقاط  ع��دة  اإىل  املجتمعني خل�سوا  اأن  زاي��د  دكتور  واأ���س��اف 
بنخيل  املخت�سة  البحوث  مراكز  مع  والتوا�سل  الدولية  الت�سالت  رقعة 
حملة  م��ع  يتما�سى  مب��ا  ال��ع��امل،  م�ستوى  على  ال��زراع��ي  والب��ت��ك��ار  التمر 
مع  بها.والتوا�سل  للم�ساركة  الباحثني  وت�سجيع  اجلائزة  بفئات  التعريف 
يف  الزراعي  والبتكار  التمر  بنخيل  املخت�سة  الكفاءات  اأ�سحاب  الباحثني 
العامل، وحثهم على الرت�سح للجائزة.وتعزيز م�ساركة اجلائزة يف املوؤمترات 
الدولية واملنا�سبات ذات العالقة؛ بهدف الرتويج والتعريف بفئات اجلائزة، 
العامة منذ عدة  الأمانة  بداأتها  التي  املبا�سرة  الزيارات  تن�سيط خطة  مع 

�سنوات لعدد من دول املنطقة.

زايد للثقافة الإ�سالمية ت�سعد 
مر�سى الثال�سيميا

•• العني - الفجر

للثقافة  زاي����د  دار  م��ن  وف���د  ق���ام  للثال�سيميا  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  م��ع  ت��زام��ن��ااً 
للدرا�سة  املنت�سبني  واملهتدين اجلدد  الدار  الإ�سالمية مكون من موظفي 
يف الدار، بزيارة مر�سى الثال�سيميا من الأطفال يف م�ست�سفى توام بالعني، 
فئات  جميع  بني  التكافل  وتعزيز  والتوا�سل  الرتاحم  قيم  تر�سيخ  بهدف 

املجتمع املختلفة.
قام الوفد بتوزيع الهدايا على املر�سى اإىل جانب توزيع الق�س�ض الق�سرية 

من �سل�سلة قيمنا الإن�سانية التي اأطلقتها الدار موؤخرااً.
كما دار حديث وّدي بني الوفد و املر�سى و عائالتهم، دعمااً لهم للتخفيف 
الق�س�ض  ب��ق��راءة  ال���دار  موظفي  وق���ام  عنهم،  ال��رتف��ي��ه  و  معاناتهم  م��ن 
الق�سرية على اأطفال الثال�سيميا و التفاعل معهم بهدف ر�سم ال�سعادة و 

البت�سامة على حمياهم.
اإ�سراك  على  الإ���س��الم��ي��ة حت��ر���ض  للثقافة  زاي���د  دار  اأن  ب��ال��ذك��ر  وج��دي��ر   
املهتدين اجلدد يف الزيارات اخلارجية وذلك �سمن الهدف الإ�سرتاتيجي 
بتوفري الرعاية للمهتدين اجلدد وتاأهيلهم ودجمهم يف املجتمع على مدار 

العام �سمن خطتها ال�سنوية للفعاليات و الأن�سطة.
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تندرج اآلم موؤخرة العنق �سمن املتاعب ال�سائعة يف الوقت 
املعا�سر،  َكْونها نتيجة طبيعية لأ�سلوب احلياة  احلا�سر؛ 
والنف�سية،  اجل�سدية  ب��ني  م��ا  الآلم  ه��ذه  اأ�سباب  وتتنوع 

ولكن ميكن بتدابري ب�سيطة مواجهتها والوقاية منها.

اأوته مريت�ض:  الأملانية  الطبيعي  العالج  اأخ�سائية  تقول 
اإنَّها قد  ة، حيُث  ِع��دَّ اأ�سباب  لها  العنق  اآلم موؤخرة  اإن 

اأمام �سا�سة احلا�سوب لفرتات  ترجع اإىل اجللو�ض 
اأو  املعتاد،  غري  اجل�سدي  التحميل  اأو  طويلة، 

اأو  التحميل على جانب واحد من اجل�سم، 
التعر�ض لتيار هواء �سديد، اأو النوم 

على و�سادة غري منا�سبة، كما 
اأي�سااً  ت���رج���ع  ق���د  اأن���ه���ا 

نف�سية  اأ�����س����ب����اب  اإىل 
كالتوتر‘‘.

تد�بري للمو�جهة
مريت�ض،  واأ���س��اف��ت 
ميكن  اأن�������������ه 
جهة  ا مو
هذه 

العمل  اأ�سحاب  ينبغي على  ب�سيطة، حيث  بتدابري  الآلم 
�سحية  مبوا�سفات  العمل  بيئة  تتمتع  اأن  مراعاة  املكتبي 
لزاوية  ال�سحيح  ال�سبط  خ���الل  م��ن  وذل���ك  وم��ري��ح��ة، 

النظر لل�سا�سة وارتفاع املقعد والإ�ساءة.
ومن املهم اأي�سااً قطع رتابة و�سعية اجللو�ض كلما اأمكن، 
وذلك من خالل الوقوف ب�سورة متكررة، واإج��راء مكاملة 

هاتفية على �سبيل املثال يف و�سع الوقوف.
ويف العادة تختفي اآلم موؤخرة العنق من تلقاء نف�سها بعد 
اأيام قليلة. ومع ذلك، حتذر مريت�ض من جتاهل العالمات 

الأوىل الدالة على اآلم العنق.
طبيب  َد  ������دَّ �������سَ ج����ان����ب����ه،  وم������ن 
الأع�ساب الأملاين فلوريان 
�سرورة  ع��ل��ى  ه��اي��ن��ني 
الأن�سطة  مم����ار�����س����ة 
فوري  ب�سكل  احلركية 
م�����ن اأج��������ل م���واج���ه���ة 
تتطور  فقد  واإل  الآلم، 
�سداع  ن���وب���ات  اإىل  احل���ال���ة 
َن���َظ���رااً ل���وج���ود �سلة  م��ت��ك��ررة؛ 
و�سد  الن�سفي  ال�سداع  بني  وثيقة 

ع�سالت معينة من العنق.

زيارة �لطبيب.. متى؟
ي�ستطع  اإذا مل  ال��ط��ب��ي��ب  زي����ارة  الأم����ر  وي�����س��ت��دع��ي 
ال�سخ�ض حتمل هذه الآلم، اأو يف حال امتداد الآلم اإىل 
الذراعني، اأو ال�سعور بانعدام الإح�سا�ض يف اليدين ب�سكل 

مفاجئ.
اأخ�سائي العالج الطبيعي بريند كالدين  اأَْو�َسَح  وبدوره، 
ما  ع�سب  تعر�ض  اإىل  ي��رج��ع  ق��د  امل�سكلة  ه��ذه  �سبب  اأن 
ال�سد  يحدث  وقد  الفقري.  بالعمود  �سرر  اأو  لالنح�سار، 

بع�ض  ملنع  وقائية؛  كوظيفة  الأح��ي��ان  بع�ض  يف  الع�سلي 
احلركات عند وجود ا�سطراب يف العمود الفقري.

الغ�سرويف  ة، مثل النزلق  اخَلا�سَّ الأ�سباب  ويجب عالج 
امل�سحوب ب�سغط على الأع�ساب، ب�سكل فوري، واإن كانت 
نادرة احلدوث. ويف الغالب ل يجد الأطباء �سببااً ع�سويااً، 
واأْحَيانااً يكون امل�سوؤول هو ا�سطراب يعرف با�سم الن�سداد، 

وهنا يلزم اإعادة احلركية اإىل الفقرات.
ومي��ك��ن لأخ�����س��ائ��ي ال���ع���الج ال��ط��ب��ي��ع��ي حت��ري��ك العمود 
الفقري بحركات يد معينة، وعن طريق مترينات الإطالة، 
بع�ض  طريق  عن  الن�سداد  اإزال���ة  للمتخ�س�سني  وميكن 

“الطقطقات” الب�سيطة.

عالج معقد
موؤخرة  اآلم  ت�سبح  عندما  معقدااً،  �سكالاً  العالج  وياأخذ 
اأو  اأ�سهر  لثالثة  ا�ستمرارها  ح��ال  يف  اأْي  مزمنة؛  العنق 
ال�سورة  اإىل  الأمل  اأن حت��ول  اإىل  ك���الدين  واأَ����َس���اَر  اأك���رث. 

. املزمنة يجعل منه مر�سااً م�ستقالاً
هامااً؛  دورااً  النف�سي  ال��ع��ام��ل  يلعب  احل���الت  معظم  ويف 
حيث يت�سبب التوتر النف�سي يف �سد الع�سالت من جهة، 
يف  الدائمة  اجل�سدية  املتاعب  تت�سبب  اأخ��رى  جهة  وم��ن 
املفرغة  ال�سعور باخلوف والكتئاب. ولك�سر هذه احللقة 
ينبغي و�سع خطط عالج فردية، تاأخذ يف اعتبارها احلالة 

النف�سية والبيئة الجتماعية للمر�سى. 

تتنوع ما بني �جل�سدية و�لنف�سية

اأ�سباب اآلم موؤخرة العنق وكيفية التخل�ض منها؟

جعلت �لإ�ستيقاظ يف وقت مبكر روتينا يوميا
ان اجلمع بني ال�ستيقاظ قبل طلوع ال�سم�ض و ممار�سة 
ريا�سة �ساقة يعترب �سعبا. لذلك جعلت ال�ستيقاظ املبكر 
عادة يومية. حتى يف يف الأيام التي ل يوجد فيها موعد 
واجتمع  ال��وق��ت  نف�ض  يف  ا�ستيقظ  الريا�سية،  لل�سالة 
ال�سباح  ب��ه��دوء  لتمتع  اأو  الإف��ط��ار،  لتناول  ب��الأ���س��دق��اء 
اإىل العمل يف وق��ت مبكر. منذ  اأو حتى اذه��ب  امل��ن��زل،  يف 
ال�سباحي  الإ�ستيقاظ  يعد  مل  الروتني  هذا  على  اعتدت 

املبكر عقبة تواجهني للقيام بتمرين ريا�سي.

�أقول لنف�سي �سرتك�سني كيلومرت و�حد فقط
على  ي�سجع  ل  ذهنيا  ت�سكل حاجزا  التمارين  �سعوبة  ان 
طويلة  لفرتة  الرك�ض  علي  ك��ان  ان  فمثالاً  الإ�ستيقاظ. 
فانني  الريا�سية  ال�سالة  يف  ج��دي��دة  �ساقة  مت��اري��ن  اأو 
اأنه  اق��ول  ا�ستيقظ  عندما  و  نومي  �ساكمل  الأغلب  على 
و  نف�سي  اأخ��دع  . لذلك كنت  الكايف  الوقت  ل��دي  يعد  مل 
بتمرين  اأق���وم  و  كيلومرت  مل�سافة  فقط  �ساأرك�ض  اأق���ول 
ريا�سي ل10 دقائق. لكن عندما ا�ستيقظ و ابداأ بالفعل 
مبمار�سة الريا�سة فاأنه نادرا ما توقفت عند الكيلومرت 

الواحد بل كنت اأرك�ض اأكرث.

�أحفز ذ�تي باملو�سيقى �ملمتعة
يل(  بالن�سبة  ج��دي��دة  )اأو  ج��دي��دة  ب��اأغ��ن��ي��ة  اأع��ج��ب��ت  اإذا 
تتنا�سب مع احلركات الريا�سية و حتفزين على الرك�ض، 

فاين ا�سيفها جلهاز �سماع الأغاين و ل ا�ستمع اليها ال 
اجلديدة  املو�سيقى  �سماع  الريا�سة.  ممار�سة  اأثناء 

 - ال��ري��ا���س��ة  اأث��ن��اء  ال��ي��ه  ات�����س��وق  �سيئا  يعطيني 
الذي  الوحيد  املكان  اأن��ه هو  اأعلم  واأن��ا  خا�سة 

التي  الأغنية  اأ�سمع فيه  اأن  اأخريا  اأ�ستطيع 
كانت عالقة يف راأ�سي ملدة يومني.

�ل������������س�����������رت�ك يف 
�ل�سباقات
ي���������وم  يف 

ال�سباق، فاين �ساكون ملزمة برك�ض 15 كيلومرت �سواء 
اأنا ل�ست مناف�سة خارقة، ولكن  اأم ل.  ا�ستعداد  كنت على 
كنت  واإذا  ل��ل��ت��دري��ب.  يدفعني  ال�����س��ب��اق��ات  يف  ال����س���رتاك 
ن��وع م��ن احل��ي��اة الجتماعية  اأي  ل��ك  ي��ك��ون  اأن  ت��ري��دي��ن 
الوحيد  الوقت  ال�سباح هو  الريا�سة يف  فان  العمل،  بعد 
اىل  بالإ�سافة  ملمو�سا  الهدف  يكون  عندما  ل��ك.  املتاح 
احتمالية الف�سل فان ذلك اأكرث من �سبب كايف لإخراجي 

من ال�سرير وارتداء احذية اجلري.

�أ�سرتك يف �سفوف �لتدريب �ملبكرة
اأكون ذلك ال�سخ�ض املعاقب و الذي عليه اأي  اأن  ل اأحب 

يدور ال�سالة ملدة ربع �ساعة ب�سبب تاأخره.
للمدرب.  اح���رتام  ع��دم  دليل على  و  اأم��ر مزعج  ال��ت��اأخ��ر 
لذلك اأ�سرتك دوما ب�سف التدريب الذي يبداأ يف ال�سابعة 

ال�سابعة  يف  م��وج��ودة  ���س��اأك��ون  بالتاأكيد  و  �سباحا، 
متاما.

لدي �أ�سدقاء ير�قبون �لتز�مي
من  خ�����ج�����الاً  اأك���������رث  ������س�����يء  ل 

اإخ����ب����ار  اإىل  ال�����س����ط����رار 
التي  ���س��دي��ق��ت��ك 

ت�����������س�����األ 

عن متارينك اأنك مل متار�سيها هذا ال�سباح. قبل الذهاب 
للنوم، اأخرب اأ�سدقائي اأين �ساأرك�ض �سباح اليوم التايل، 
اأو اأطلب من اأي �سديق اأن يت�سل بي و ي�ساألني كيف جرت 
الأم���ور معك. حتى و ل��و ك��ان الأ���س��دق��اء غ��ري ملتزمني 
األزمت  ق��د  اأك���ون  الطريقة  بهذه  ف��اين  مهتمني  غ��ري  اأو 

نف�سي.

�أذكر نف�سي كم �سعرت بال�سعادة لبقية يومي
الريا�سة.  بعد ممار�ستك  بالبهجة  �ست�سعرين  كم  فكري 
هذا ال�سعور من�سط رائع. و�ستنجزين الكثري قبل حلول 

ال�ساعة الثامنة �سباحا.
ان التفكري كم اأنك ملتزمة و من�سبطة �سيغري من ك�سلك 
النظر  بدلأ من  و  الريا�سية.  لل�سالة  تذهبني  ويجعلك 
ل���ل���ري���ا����س���ة ع���ل���ى اأن���ه���ا 
ن�������س���اط م����ره����ق و 
ا�سبحت  م��وؤمل 
ممتعا  اأراه 

. وعمال بناءاً

�لكثري  �أ�سرب 
�مل���اء قبل  م��ن 

�لذهاب للنوم
م�����غ�����ادرة ال���ف���را����ض 
الأ�سعب.  اجل����زء  ه���و 
يجعلني  امل��اء  �سرب  ولكن 
للذهاب  م�����س��ط��رة  ا���س��ت��ي��ق��ظ 
ما  وه��ذا  �سباحا.  احلمام  اىل 

اأريده، لقد جنحت!.

�جعل ��ستيقاظك مبكر� �مر� روتينيا

�سباحا الريا�سة  ممار�سة  على  ت�ساعدك  طرق   8

يف  �لريا�سة  ل�سالة  �لذهاب  �أو  �لريا�سة  ممار�سة  �ل�سهل  من  لي�ص 
�ل�سباح، ولكن وجدُت عدة طرق خلد�ع نف�سي و�لقيام بذلك.

هذه  �ليكم  ولكن  لكم،  منا�سبة  تكون  �سوف  �أنها  ��سمن  �ن  ميكنني  ل 
�جلهد  بذل  و  �ل�سرير  من  للخروج  حفزتني  �لتي  و  �لثمانية  �لطرق 

ملمار�سة �لريا�سة.
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العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إلغاء �عالن �سابق
الرخ�سة  بخ�سو�ض  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 2143554 بال�سم التجاري:وحدة ليبورز الطبية 
�سركة   - الزرعوين  عبدالنور  ملالكها:ابراهيم  املتنقله 
الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  الواحد  ال�سخ�ض 
واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا. فعلى كل من له حق 
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او 
العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع  خالل  القت�سادية 
وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إلغاء �عالن �سابق
الرخ�سة  بخ�سو�ض  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 2143511 بال�سم التجاري:وحدة طبيبك الطبية 
�سركة   - الزرعوين  عبدالنور  ملالكها:ابراهيم  املتنقلة 
الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  الواحد  ال�سخ�ض 
واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا. فعلى كل من له حق 
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او 
العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع  خالل  القت�سادية 
وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إلغاء �عالن �سابق
الرخ�سة  بخ�سو�ض  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 2167037 بال�سم التجاري:عيادة اك�سربت 
�سركة   - الزرعوين  عبدالنور  ملالكها:ابراهيم  الطبية 
الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  الواحد  ال�سخ�ض 
واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا. فعلى كل من له حق 
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او 
العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع  خالل  القت�سادية 
وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إلغاء �عالن �سابق
الرخ�سة  بخ�سو�ض  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 2166873 بال�سم التجاري:�سيدلية اك�سربت  
ال�سخ�ض  �سركة   - الزرعوين  عبدالنور  ملالكها:ابراهيم 
الواحد ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع 
كما كان عليه �سابقا. فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على 
خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا 
اأ�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة احل�سان 

CN 1011964:البي�ض للنقليات العامة  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل خالد �سالح العمر %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد �سالح حممد حمود�ض العمر

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يومااً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إلغاء �عالن �سابق
الرخ�سة  بخ�سو�ض  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 2174371 بال�سم التجاري:وحدة طبيبك الطبية 
ال�سخ�ض  �سركة   - الزرعوين  عبدالنور  ملالكها:ابراهيم 
الواحد ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع 
كما كان عليه �سابقا. فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على 
خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا 
اأ�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

حم�سن طويرد املنهايل للمقاولت العامة
  رخ�سة رقم:CN 1286362  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ملحمة 

القلعة البي�ساء
  رخ�سة رقم:CN 1938152  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل املكرم لتجارة الهواتف املتحركة

رخ�سة رقم:CN 1026171  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 3*0.80 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/حمل املكرم لتجارة الهواتف املتحركة 

AL MUKARRAM MOBILE PHOEN TRADING SHOP

اىل/�سالون وينري�ض للرجال     

WINNERS GENTS SALOON

تعديل ن�ساط/ا�سافة ق�ض وت�سفيف ال�سعر واحلالقة للرجال فئة ثالثة )9602101.3(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�سر يومااً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اجليزه لتجهيز وتق�سري اخل�سروات

رخ�سة رقم:CN 1705032  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 3.5*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/اجليزه لتجهيز وتق�سري اخل�سروات 

AL JEZA VEGETABLE PEELING & PREPARATION

اىل/كورن فيلد�ض للمواد الغذائية     

CORN FIELDS FOODSTUFF

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة املواد الغذائية الطازجة - باجلملة )4630102(

تعديل ن�ساط/حذف تق�سري وجتهيز اخل�سروات )1030004(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يومااً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إع����������الن
ال�س�����ادة/�سيل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بوينت للهواتف املتحركة
  رخ�سة رقم:CN 1199667  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

تاج بلقي�ض للهواتف املتحركة- ذ م م
بت�سفية  واخلا�ض  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 

ال�سركة املذكورة اأعاله
 )تاج بلقي�ص للهو�تف �ملتحركة - ذ م م(

ت�سفية  عن  احل�سابات  لتدقيق  الهاملى  مكتب   / امل�سفى  يعلن 
ال�سركة  اأو حقوق على  له مطالبة  اعاله فكل من  املذكورة  ال�سركة 
لذلك  املوؤيدة  امل�ستندات  مع  مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة 
تاريخ  يومااً من   45 وملدة  الر�سمي  الدوام  وذلك خالل  امل�سفى،  اإىل 
الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن ي�سقط حقه 
 ،02/  6210478 فاك�ض   ،  02  /  6321546 امل�سفى  تليفون  باملطالبة.  
ابوظبى �سارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �سقة )17( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ويبكو للم�ساريع 

CN 1048748:العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبدالرحمن حممد عبداهلل حممد ال علي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد �سامل فارع

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يومااً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إلغاء �عالن �سابق
الرخ�سة  بخ�سو�ض  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 2143535 بال�سم التجاري:وحدة �سحتي الطبية 
�سركة   - الزرعوين  عبدالنور  ملالكها:ابراهيم  املتنقلة 
الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  الواحد  ال�سخ�ض 
واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا. فعلى كل من له حق 
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او 
العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع  خالل  القت�سادية 
وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/برج الرثيا للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م  

رخ�سة رقم:CN 1013331  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل/عبداهلل عبدالفتاح بهار عبدالرزاق املرزوقي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبداهلل عبدالفتاح بهار عبدالرزاق املرزوقي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد ر�سا ح�سني عبداهلل

تعديل راأ�ض املال/150000 اىل 0
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.40*0.20 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
 تعديل ا�سم جتاري من/برج الرثيا للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م 

BORJ AL THORAYA GENERAL CONTRACTING & MAINTENACE LLC
اىل/برج الرثيا للمقاولت وال�سيانة العامة     

BORJ AL THORAYA GENERAL CONTRACTING MAINTENANCE
تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها - الفئة اخلام�سة )4100002.6(
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يومااً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���س��الت )ق���ط���اع النقل 
البحري( بان /ليوا للخدمات البحرية قد تقدم بطلب 

ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��رتا���ض  له  كل من  على 
مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.
 اإدارة مراكز خدمة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ض والت�سجيل البحري

                     �إ�سم �ل�سفينة                      رقم �لت�سجيل �ل�سابق       �لعلم �ل�سابق
                      طيوف                      -                        -
                      وردة 1                              -                             -

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل قمر القوع 

لت�سليح الطارات وتبديل الزيوت
رخ�سة رقم:CN 1118121  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خليفة را�سد نا�سر عبيد الدرعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبيد خليفة ال�سيود عبيد الدرعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يومااً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إع����������الن
املهند  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات واملقاولت العامه
رخ�سة رقم:CN 1123612  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خلفان �سيف خمي�ض ال�ساحلي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل خمي�ض �سامل اجللبوبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يومااً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إع����������الن
ومطحنة  ال�س�����ادة/بقالة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ليوا رخ�سة رقم:CN 1110062  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حمود �سعيد �سليم الدرعي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعيد عبداهلل حمود الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يومااً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إع����������الن
تنقية  معدات  لتجارة  الوطنية  ال�س�����ادة/العني  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املياه والبيوت البال�ستيكية ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1313619  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبدالعزيز حممد �سنني خمي�ض الغيثي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف باهر ع�سماوي احمد الع�سماوي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل حممد �سامل حممد العي�سائي
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
والبيوت  املياه  تنقية  معدات  لتجارة  الوطنية  من/العني  جتاري  ا�سم  تعديل   

البال�ستيكية ذ.م.م 
AL AIN NATIONAL WATER TREATMENT AND GREEN HOUSES EQUIPMENTS LLC

اىل/العني الوطنية لتجارة معدات تنقية املياه والبيوت البال�ستيكية     
AL AIN NATIONAL WATER TREATMENT AND GREEN HOUSES EQUIPMENTS
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يومااً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/احلمريا للمقاولت العامة

رخ�سة رقم:CN 1349451  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/احلمريا للمقاولت العامة 
ALHUMAIRA GENERAL CONTRACTING

اىل/احلمريا لل�سيانة العامة
ALHOMAIRA GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يومااً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إع����������الن تنويه
للمقاولت  ال�ساوي  ان�ساءات  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�سيانة العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1115976  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد �سامل �ساملني �سامل ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �ساملني �سامل �ساملني �سامل ال�سام�سي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف اليازي حممد �سلطان ال�سام�سي

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري من/�سركة ان�ساءات ال�ساوي للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م 
INSHAAT AL DAWY GENERAL CONTRACTING & MAINTANANCE CO LLC

اىل/موؤ�س�سة ان�ساءات ال�ساوي لل�سيانة العامة     
INSHAAT AL DAWY GENERAL  MAINTENANCE EST

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يومااً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/العني لأجهزة املراقبة

رخ�سة رقم:CN 1123263  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/العني لأجهزة املراقبة 
AL AIN SURVEILANCE EQUIPMENTS

اىل/مركز العني لاللكرتونيات     
AIN ELECTRONICS CENTER

ال�سيد  ابراهيم  ال�سيد  بناية/حممد   - العام  �سارع   - العني  العني  عنوان/من  تعديل 
املدينة حي ق�سيدة 34234-34234  العني و�سط  ابراهيم اىل  ال�سيد  عبداهلل وعائ�سة 

عائ�سة �سعيد �سلطان �سرور واخرين
 - املنزلية  الكهربائية  والجهزة  والغ�سالت  الثالجات  بيع  ن�ساط/ا�سافة  تعديل 

بالتجزئة )4759013(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يومااً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حممود 

احمد جمعه لعمال احلدادة والنجارة امل�سلحة
 رخ�سة رقم:CN 1012508 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
/جمموعة  ب��ان  ال��ب��ح��ري(  النقل  )ق��ط��اع  للموا�سالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 

الوحدة للم�ساريع قد تقدم بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ت�سجيل  مكتب  مراجعة  ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اعرتا�ض  له  من  كل  على 

ال�سفن ابوظبي خالل مدة اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ض والت�سجيل البحري

                   �إ�سم �ل�سفينة                    رقم �لت�سجيل �ل�سابق          �لعلم �ل�سابق
               الوحدة 3                  -----                    ----

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
املالك:�سوي�ض اربيان ل�سناعة العطور ذ.م.م

Bakhoor Al Arais طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:بخور العرائ�ض 

املودعة بالرقم:247608       بتاريخ:2016/1/27 م
با�س��م:�سوي�ض اربيان ل�سناعة العطور ذ.م.م

، ب����رج ال�����س��ق��ي��ق ، ����س���ارع ال���ت���ع���اون ، ال�����س��ارق��ة ، ه������ات������ف:065774451 ،  وع��ن��وان��ه:م��ك��ت��ب 101 
فاك�ض:065774793 ، �سندوق الربيد:1615 ، امييل:ali.akram@sapguae.com ال�سارقة 

م�ستح�سرات  ع��ط��ور  ال��زي��ن��ة  م�ساحيق  بالفئة:3  ال��واق��ع��ة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل���ك 
التجميل. 

مع  والجنليزية  العربية  باللغتني  مكتوبة   bakhoor Al Arais و�سف العالمة:كلمة
قنطرة كما يف املربع. 

ال�سرتاطات:احلماية للعالمة يف جملمها ول ت�سمل الكلمات )بخور ، العرائ�ض( كل على حدة 
يف الو�سع العادي

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبااً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يومااً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  18  مايو 2017 العدد 12023

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
املالك:�سوي�ض اربيان ل�سناعة العطور ذ.م.م

 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:روح التناغم

املودعة بالرقم:255396       بتاريخ:2016/6/20 م
با�س��م:�سوي�ض اربيان ل�سناعة العطور ذ.م.م

، ب����رج ال�����س��ق��ي��ق ، ����س���ارع ال���ت���ع���اون ، ال�����س��ارق��ة ، ه������ات������ف:065774451 ،  وع��ن��وان��ه:م��ك��ت��ب 101 
فاك�ض:065774793 ، �سندوق الربيد:1615 ، امييل:info@sapguae.com ال�سارقة 

تنظيم   ، العينات  توزيع   ، ال�سلع  عر�ض  بالفئة:35  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
عرو�ض الزياء لغايات ترويجية ، الت�سويق ، عر�ض ال�سلع على و�سائل الت�سال لغايات بالتجزئة 

، الدعاية والعالن. 
و�سف العالمة:كلمة روح التناغم مكتوبة باللغة العربية باللون ال�سود. 

ال�سرتاطات:احلماية للعالمة يف جملمها 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبااً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يومااً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  18  مايو 2017 العدد 12023

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
املالك:�سوي�ض اربيان ل�سناعة العطور ذ.م.م

 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:روح التناغم

املودعة بالرقم:254616       بتاريخ:2016/5/31 م
با�س��م:�سوي�ض اربيان ل�سناعة العطور ذ.م.م

وعنوانه:ال�سارقة ، ���ض.ب:1615 ، ه��ات��ف:065774451 ، فاك�ض:065774793 ، الم��ارات العربية 
املتحدة ، هاتف:065774451 ، فاك�ض:065774793 ، �سندوق الربيد:1615

امييل: info@sapguae.com ال�سارقة
م�ستح�سرات  ع��ط��ور  ال��زي��ن��ة  م�ساحيق  بالفئة:3  ال��واق��ع��ة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل���ك 

التجميل. 
و�سف العالمة:كلمة روح التناغم مكتوبة باللغة العربية باللون ال�سود. 

ال�سرتاطات:احلماية للعالمة يف جملمها
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبااً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يومااً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  18  مايو 2017 العدد 12023

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
املالك:موؤ�س�سة ح�سان طروادة للمقاولت العامة

 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:�سكل جوهرة

املودعة بالرقم:272795       بتاريخ:2017/5/7 م
با�س��م:موؤ�س�سة ح�سان طروادة للمقاولت العامة

وعنوانه:ابوظبي ، هاتف:0504423909 ، �سندوق الربيد:36336 ،
امييل:wa7dani@yahoo .com ابوظبي 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37 مقاولت عامة. 
و�سف العالمة:�سكل جوهرة بداخله ر�سم ح�سان. 

ال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبااً لإدارة العالمات التجارية 
، وذلك خالل )30( يومااً من  امل�سجل  اإر�ساله بالربيد  اأو   ، يف وزارة القت�ساد 

تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  18  مايو 2017 العدد 12023

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  18  مايو 2017 العدد 12023

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  18  مايو 2017 العدد 12023

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إع����������الن
ذ.م.م  العامة  لل�سيانة  الثالث  ال�س�����ادة/الزوايا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1098954  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ ا�سافة �سمري خمي�ض ح�سن عبداهلل املحريبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبدالعزيز �ساملني مربوك عمر العامري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �ساملني مربوك عمر العامري
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.40*0.60

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
 تعديل ا�سم جتاري من/الزوايا الثالث لل�سيانة العامة ذ.م.م 

THREE ANGLES GENERAL MAINTENANANCE LLC
اىل/الزوايا الثالث لل�سيانة العامة 

THREE ANGLES GENERAL MAINTENANANCE
الغربية ليوا يثي 3 ار�ض رقم:40-39-36-35 مكتب رقم  املنطقة  تعديل عنوان/من 
18 اىل املنطقة الغربية منطقة الظفرة ليوا - يثي 1 حيي حممد �سيف مو�سى علي 

ق 13 مكتب 8
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يومااً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/البارق الغربي للمقاولت العامة

رخ�سة رقم:CN 1300033  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ ا�سافة �سامل قران النوبي مزينه العامري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حمدان احمد عبداهلل �سلطان احلمادي

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.40*0.60

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية املنطقة الغربية ال�سناعية اجلديدة دائرة ال�سوؤون 

الغربية منطقة الظفرة  املنطقة  البلدية - ار�ض رقم 110 مكتب رقم 7 مبنى 8 اىل 

ليوا - يثي 4 احمد خليفة خلف املزروعي ق 40 - 39 - 36 - 35 مكتب 1

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يومااً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الزنبق البي�ض للمقاولت العامة

رخ�سة رقم:CN 1300046  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ ا�سافة �سامل قران النوبي مزينه العامري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حمدان احمد عبداهلل �سلطان احلمادي

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.40*0.60

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية املنطقة الغربية ال�سناعية اجلديدة دائرة ال�سوؤون 

الغربية منطقة الظفرة  املنطقة  البلدية - ار�ض رقم 110 مكتب رقم 8 مبنى 8 اىل 

ليوا - يثي 4 احمد خليفة خلف املزروعي ق 40 - 39 - 36 - 35 مكتب 2

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يومااً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الدروع لزينة ال�سيارات 

رخ�سة رقم:CN 1013756  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 4.50*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/الدروع لزينة ال�سيارات 
AL DROU CAR AUTO ACCESSORIES

اىل/الدروع ل�سيانة التكييف املركزي 
ALDROU CENTRAL AIR CONDITINER MAINTENANCE

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ال�سناعية - املنطقة الغربية - مدينة زايد - قطعة 
الغربية ليوا اجلبانة 42306  املنطقة  البلديات والزراعة اىل  بناية/دائرة  رقم 138 - 

42306 بخيته مبارك علي حممد واخرين
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يومااً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 2017/ 04/02429/ جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01682/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : م�ساريع اي�سار - �ض ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : علي ابراهيم علي القرقاوي   
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

وت�سليمها  املوؤجرة  العني  باخالء  امل�ستاأجرة  عليها  املدعي  ال��زام   -1
خالية من ال�سواغل للمدعي. 

2- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر 
املهلة  خالل  التنفيذ  عن  امتناعكم  حال  ويف  الن�سر  تاريخ  من  يوم 

املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02201/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : العمرى مهدي بديوى  

مبا اأن املدعي : مرمي حممود �سالري    
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/02201/2017/�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي  عليه ب�سداد مبلغ القيمة ايجارية للفرتة من 2017/3/8 وما ي�ستجد 
من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع 130000 درهم �سنويا

اخالء عقار - حيث ان املدعي عليه ي�سكن العني بدون علم املدعي مالك العقار وقام بت�سديق عقد 
ايجار بدون علم املدعي وبدون توقيعة ومت اخطاره بال�سداد او الخالء يف 2016/12/12 بالل�سق

مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية فرتة �سغلة العني بدون  علم 
املدعي من 2016/9/7 وحتى 2017/3/7 بدون ح�سول املدعي على قيمة بدل اليجار

الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري 
املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد املوافق 2017/5/21 
ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�ض 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�ض املنازعات اليجارية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
الدائنون  م��اي��و 2017، جل��م��ي��ع  امل���واف���ق 18  ال��ي��وم  الإ���س��ع��ار يف  ه���ذا  ن��ق��دم  مب��وج��ب��ه 
لالإخطار ب�ساأن م�ستحقاتهم الواجبة الدفع على �سيجنور للخياطة وجتارة القم�سة 
# 60137، ال�سادرة من قبل دائرة التنمية الأقت�سادية  )���ض.ذ.م.م(، رخ�سة جتارية 
اأ.ع.م.، �ض.ب.:  دب��ي،  دب��ي،  ب��ر   ،20 رق��م:  ب���الزا، حم��ل  الفهيدي  والكائنة يف  ب��دب��ي، 

241303، دبي، الإمارات العربية املتحدة. 
حيث اأن ال�سركة تخ�سع حاليااً لعملية البيع.  

مطالبته  يقدم  اأن  ال�سركة  قبل  من  مطالبة  لديه  توجد  دائ��ن  كل  من  يرجى  عليه 
امل�ستحقة الدفع يف خالل 14 يومااً من تاريخ هذا الإ�سعار، وذلك عرب الربيد امل�سجل 

اإىل �سندوق الربيد: 241303، دبي. 
حيث اأنه لن يتم النظر ب�ساأن اأي مطالبات بعد مدة 14 يومااً. 

الت�سال املبا�سر   0507103622 
  sssss.merchant@gmail.com

اإ�سعار اإىل الدائنون/ 
ببيع ال�سركة/ �سيجنور للخياطة
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العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 925
باك�ستاين اجلن�سية يرغب   ، ارباب علي  ا�سرف علي  ال�سيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة امل�سماة )كافترييا طريق 
 - ابادي  �سالح  بن  ح�سني  �سيخ  لل�سيد/  وذلك   )743876( رخ�سة  مبوجب   - الفروانيه 
ل�ساحبها  ال�سابق  الرتخي�ض  �ساحب  تنازل  مت   : اخرى  تعديالت   - اجلن�سية  هندي 
احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض   - اخلدمات  وكيل  تغيري  ومت   ، احلايل 
هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل.  الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون 
العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 924

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ماجد عطيه جودت كوته ، اردين  اجلن�سية يرغبون 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ ح�سني حممد خري 
للحالقة(  ا�سطنبول  �سباب  املهنية )�سالون  الرخ�سة  وذلك يف  �سوري اجلن�سية   ، كل�ض 

مبوجب رخ�سة مهنية رقم )524976( 
- مت تغيري وكيل اخلدمات 

وعمالبن�ض 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�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 926
باك�ستاين اجلن�سية   ، بختيار حممد خ�ستا حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
/ معترب  ال�سيد  اىل  100%  ح�سة  البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
خان عبدال�ستار خان ، باك�ستاين اجلن�سية يف الرخ�سة التجارية : مطعم طريق اخلان، 

ترخي�ض رقم )738661( 
تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة لخر 

وعمالبن�ض 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�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2016/583   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - يجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي 
املنفذ �سده : حممد ر�سا خري اهلل ملكي تركي 

عنوانه :  اإمارة دبي ، منطقة تالل الإمارات الثالثة ، �سارع 7 �سربينجز 9 ، تاون هاو�ض )121-429( 
انه يف يوم الربعاء  املوافق 2017/6/7 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
%20 من  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
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 ولكل �سخ�ض 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�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : قطعة 
ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض : 6551 - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم املبنى : 121/429 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم     )2.100.000( التقييم   - مربع  مرت   241.28
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده     
فى الدعوى رقم  2016/86  بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: البنك العربي - �ض م ع - عنوانه : اإمارة دبي - بجوار دبي مول - بناية اعمار �سكوير رقم 2 - الطابق ال�ساد�ض - وحملة املختار 
 مكتب الثقة للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - ال�سارقة - �سارع كورني�ض اخلان - برج الهند - مقابل قناة الق�سباء - مكتب 1114 
املنفذ �سده : �سادق رم�سان نباخته  - عنوانه : اإمارة دبي - جممع دبي لال�ستثمار الول - مبنى ليك ابارمتنت - �سقة رقم 

 2 الطابق   -  515- الر�ض  رقم   -  1- رقم  املبنى   -  5201
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2017/5/22 املوافق  الثنني   ي��وم  ان��ه يف 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره 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 
ال  ب�سرط  امل��زاد  لر�سوم  التالية  اي��ام  الع�سرة  خ��الل  الثمن  يزيد على  ان  امل��زاي��دة  �سخ�ض غري ممنوع من  ولكل  البيع  جلل�سة 
املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف  الثمن  بايداع كامل  الثمن على ان يقوم  الزيادة  عن ع�سر  تقل هذه 
1 - ا�سم  515 - رقم املبنى :  املمتلكات  : نوع العقار : حق منفعة - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الأول - رقم الر���ض : 
قيمتها  وامل��ق��درة  م��رت مربع   148.06  : امل�ساحة   -  2- : الطابق  رق��م   -  5201  : ال��وح��دة  رق��م   - ابارمتنت  : لي��ك  املبنى 

)1.195.277.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2016/86  بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: البنك العربي - �ض م ع - عنوانه : اإمارة دبي - بجوار دبي مول - بناية اعمار �سكوير رقم 2 - الطابق ال�ساد�ض - وحملة املختار 
 مكتب الثقة للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - ال�سارقة - �سارع كورني�ض اخلان - برج الهند - مقابل قناة الق�سباء - مكتب 1114 
املنفذ �سده : �سادق رم�سان نباخته  - عنوانه : اإمارة دبي - جممع دبي لال�ستثمار الول - مبنى ليك ابارمتنت - �سقة رقم 

 2 الطابق   -  515- الر�ض  رقم   -  1- رقم  املبنى   -  5201
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2017/5/22 املوافق  الثنني   ي��وم  ان��ه يف 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره 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 
ال  ب�سرط  امل��زاد  لر�سوم  التالية  اي��ام  الع�سرة  خ��الل  الثمن  يزيد على  ان  امل��زاي��دة  �سخ�ض غري ممنوع من  ولكل  البيع  جلل�سة 
املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف  الثمن  بايداع كامل  الثمن على ان يقوم  الزيادة  عن ع�سر  تقل هذه 
1 - ا�سم  515 - رقم املبنى :  املمتلكات  : نوع العقار : حق منفعة - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الأول - رقم الر���ض : 
قيمتها  وامل��ق��درة  م��رت مربع   148.06  : امل�ساحة   -  2- : الطابق  رق��م   -  5201  : ال��وح��دة  رق��م   - ابارمتنت  : لي��ك  املبنى 

)1.195.277.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

اعالن بيع عقار بالن�سر  للمنفذ �سده
فى الدعوى رقم  2016/347 تنفيذ عقاري

طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي 

املنفذ �سده : جيوناين �سنكر نارايندا�ض  
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي  يعلن على مقر عملة �سريك ب�سركة ماي فري للمن�سوجات - ذ م م ، الكائنة بال�سوق الكبري 

- بناية امل�سطفاوي - الدور الر�سي - حمل رقم -1 - مقابل pepley kewalram للمجوهرات 
انه يف يوم الثنني  املوافق 2017/5/22 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 دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  وعلى من  املدنية  الإج���راءات  قانون  301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة 
الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض 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 
: ور�سان  املنطقة  �سكنية -  : �سقة  العقار  : نوع  املمتلكات   او�ساف  املحكمة وفيما يلي  املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
الأوىل - رقم الر�ض : 580 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : اي �سي 1 اإماراتي 10 - رقم الوحدة : 409A - امل�ساحة 

: 73.29 مرت مربع واملقدر قيمتها ب���� )510000( درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
اعالن بيع عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2016/347 تنفيذ عقاري
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي 
املنفذ �سده : جيوناين �سنكر نارايندا�ض  

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي  يعلن على مقر عملة �سريك ب�سركة ماي فري للمن�سوجات - ذ م م ، الكائنة بال�سوق الكبري 
- بناية امل�سطفاوي - الدور الر�سي - حمل رقم -1 - مقابل pepley kewalram للمجوهرات 

انه يف يوم الثنني  املوافق 2017/5/22 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 دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  وعلى من  املدنية  الإج���راءات  قانون  301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة 
الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض 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 
: ور�سان  املنطقة  �سكنية -  : �سقة  العقار  : نوع  املمتلكات   او�ساف  املحكمة وفيما يلي  املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
الأوىل - رقم الر�ض : 580 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : اي �سي 1 اإماراتي 10 - رقم الوحدة : 409A - امل�ساحة 

: 73.29 مرت مربع واملقدر قيمتها ب���� )510000( درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم 2015/530 تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: ال�سركة العربية للطريان - �ض م ع  - عنوانه : اإمارة ال�سارقة - مطار ال�سارقة - �سارع املطار - بالقرب من 
مطار ال�سارقة الدويل - بناية العربية للطريان - �ض م ع - املقر الرئي�سي - مكتب ملك دائرة الطريان املدين - �ض ب : 

 0097165581166  : الهاتف   - ال�سارقة   132
املنفذ �سده : �سركة ابيار للتطوير العقاري �ض م ع - ممثله ب�سخ�ض مديرها العام  

عنوانه :  اإمارة دبي - و�سط دبي )داون تاون( - بناية ريزيدن�ض اعمار كورت جاردن - مدخل فندق بال�ض اوتيل - قرب دبي 
مول - الطابق الر�سي - مكتب رقم 313 اي - هاتف : 04/8848668 

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2017/5/22 املوافق  الثنني   يوم  انه يف 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
%20 من  ايداع تاأمني ل يقل عن  ال�سراء من مواطني الدولة  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�سة 
كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  �سقة �سكنية - املنطقة : 
ال�سفوح الوىل - رقم الر�ض : 138 - ا�سم املبنى : HILIANA - رقم العقار : 2303 - امل�ساحة : 126.95 مرت 

مربع - املقدرة ب���� )1.059.019( درهم  -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2016/17 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �سارع املنامة - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين 
املنفذ �سده : مادونا ماري دايلي - واآخرون  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �سلطة منطقة دبي احلرة للتكنولوجيا 

والعالم - ادارة البحوث والتطوير - خارج الدولة  وتعلن بالن�سر
انه يف يوم الثنني  املوافق 2017/5/22 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 دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره 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 ولكل �سخ�ض 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�ض 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : وادي 
ال�سا�سي  الثمن  انقا�ض  بعد  واملقدرة قيمتها  450.12 مرت مربع   : امل�ساحة   -  1485  : الر���ض  رقم   -  2 ال�سفا 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - عطاء  لأعلى  يباع  درهم   )3.000.000( ب����   25%
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
اعالن بيع  مزاد علني بالن�سر  )املنفذ �سده(     

فى الدعوى رقم 2015/530 تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: ال�سركة العربية للطريان - �ض م ع  - عنوانه : اإمارة ال�سارقة - مطار ال�سارقة - �سارع املطار - بالقرب من 
مطار ال�سارقة الدويل - بناية العربية للطريان - �ض م ع - املقر الرئي�سي - مكتب ملك دائرة الطريان املدين - �ض ب : 

 0097165581166  : الهاتف   - ال�سارقة   132
املنفذ �سده : �سركة ابيار للتطوير العقاري �ض م ع - ممثله ب�سخ�ض مديرها العام  

عنوانه :  اإمارة دبي - و�سط دبي )داون تاون( - بناية ريزيدن�ض اعمار كورت جاردن - مدخل فندق بال�ض اوتيل - قرب دبي 
مول - الطابق الر�سي - مكتب رقم 313 اي - هاتف : 04/8848668 

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2017/5/22 املوافق  الثنني   يوم  انه يف 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
%20 من  ايداع تاأمني ل يقل عن  ال�سراء من مواطني الدولة  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�سة 
كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  �سقة �سكنية - املنطقة : 
ال�سفوح الوىل - رقم الر�ض : 138 - ا�سم املبنى : HILIANA - رقم العقار : 2303 - امل�ساحة : 126.95 مرت 

مربع - املقدرة ب���� )1.059.019( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده      

فى الدعوى رقم  2016/17 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �سارع املنامة - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين 
املنفذ �سده : �سامر حممد حممد  - واآخرون  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �سلطة منطقة دبي احلرة للتكنولوجيا 

والعالم - ادارة البحوث والتطوير - خارج الدولة  وتعلن بالن�سر
انه يف يوم الثنني  املوافق 2017/5/22 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 دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره 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 ولكل �سخ�ض 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�ض 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : وادي 
ال�سا�سي  الثمن  انقا�ض  بعد  واملقدرة قيمتها  450.12 مرت مربع   : امل�ساحة   -  1485  : الر���ض  رقم   -  2 ال�سفا 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - عطاء  لأعلى  يباع  درهم   )3.000.000( ب����   25%
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

اعالن بيع  عقار بالن�سر   للمنفذ �سده  
فى الدعوى رقم  2016/17 بيع عقار مرهون  

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �سارع املنامة - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين 

املنفذ �سده : مادونا ماري دايلي - واآخرون  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �سلطة منطقة دبي احلرة للتكنولوجيا 
والعالم - ادارة البحوث والتطوير - خارج الدولة  وتعلن بالن�سر

انه يف يوم الثنني  املوافق 2017/5/22 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 
الثمن الأ�سا�سي  %20 من  ايداع تاأمني ل يقل عن  ال�سراء  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره 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 ولكل �سخ�ض 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�ض 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : وادي 
ال�سا�سي  الثمن  انقا�ض  بعد  واملقدرة قيمتها  450.12 مرت مربع   : امل�ساحة   -  1485  : الر���ض  رقم   -  2 ال�سفا 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - عطاء  لأعلى  يباع  درهم   )3.000.000( ب����   25%
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
 اإخطار عديل

رقم 2017/10907   
ن�سيب  عبدالرحمن  مكتب  بوكالة  اجلن�سية  ���س��وري   - �سوعان  عبدالكرمي  م�سطفى   : امل��ن��ذر 
الكاتب  )2016/1/231134( م�سدقة من  رقم  وكالة  القانونية مبوجب  وال�ست�سارات  للمحاماة 
العديل دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة 
من الكاتب العدل ابوظبي - املنذر اليه : باور كنرتول لتجاره العامه - �ض ذ م م - دبي - املمزر - 

ديره - هاتف رقم )0502547800( 
مو�سوع : مطالبة مببلغ  58.939.93  درهم 

قيمته  والبالغ  بذمتكم  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  ننذركم  فاننا    - الخطار  ذل��ك  مبوجب 
وثالثة  درهما  وث��الث��ون  وت�سع  وت�سعمائة  ال��ف  وخم�سون  )ثمانية  دره��م(   58.939.93  ( مبلغ 
وت�سعون فل�سا فقط ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر 
ا�سفني لتخاذ كافة اجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر ) تويوتا كامري 
لن�ض  طبقا  دبي(  )75250/)خ�سو�سي  رقم   ) خفيفه  ابي�ض/لوؤلوؤي/2015/مركبه  خ�سو�سي/ 

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

    حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
 اإخطار عديل

رقم 2017/10910   
ن�سيب  عبدالرحمن  مكتب  بوكالة  اجلن�سية  ���س��وري   - �سوعان  عبدالكرمي  م�سطفى   : امل��ن��ذر 
الكاتب  )2016/1/231134( م�سدقة من  رقم  وكالة  القانونية مبوجب  وال�ست�سارات  للمحاماة 
العديل دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة 
من الكاتب العدل ابوظبي - املنذر اليه : باور كنرتول لتجاره العامه - �ض ذ م م - دبي - املمزر - 

ديره - هاتف رقم )0502547800( 
مو�سوع : مطالبة مببلغ  32.736.84  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاننا  ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ 
) 32.736.84 درهم( )اثنان وثالثون الف و�سبعمائة و�ستة وثالثون درهما واربعة وثمانون فل�سا 
فقط لغري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ 
كافة اجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر ) ني�سان تيدا خ�سو�سي/ابي�ض/
لوؤلوؤي/2015 ( رقم )64566 خ�سو�سي دبي K ( طبقا لن�ض املادة 175&172 من قانون املعامالت 

التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر      

       حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
 اإخطار عديل

رقم 2017/10906   
ن�سيب  عبدالرحمن  مكتب  بوكالة  اجلن�سية  ���س��وري   - �سوعان  عبدالكرمي  م�سطفى   : امل��ن��ذر 
الكاتب  )2016/1/231134( م�سدقة من  رقم  وكالة  القانونية مبوجب  وال�ست�سارات  للمحاماة 
العديل دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة 
من الكاتب العدل ابوظبي - املنذر اليه : باور كنرتول لتجاره العامه - �ض ذ م م - دبي - املمزر - 

ديره - هاتف رقم )0502547800( 
مو�سوع : مطالبة مببلغ  80.948.95  درهم 

قيمته  والبالغ  بذمتكم  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  ننذركم  فاننا    - الخطار  ذل��ك  مبوجب 
مبلغ ) 80.948.95 درهم )ثمانون الف وت�سعمائة وثمانية واربعون درهما وخم�سة وت�سعون فل�سا 
فقط ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ 
كافة اجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر ) تويوتا برادو خ�سو�سي/ابي�ض 
لوؤلوؤي/2014/مركبه خفيفه ( رقم )P 61663 ترخي�ض دبي( طبقا لن�ض املادة 175&172 من 

قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر      

       حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
 اإخطار عديل

رقم 2017/10911   
ن�سيب  عبدالرحمن  مكتب  بوكالة  اجلن�سية  ���س��وري   - �سوعان  عبدالكرمي  م�سطفى   : امل��ن��ذر 
الكاتب  )2016/1/231134( م�سدقة من  رقم  وكالة  القانونية مبوجب  وال�ست�سارات  للمحاماة 
العديل دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة 
من الكاتب العدل ابوظبي - املنذر اليه : باور كنرتول لتجاره العامه - �ض ذ م م - دبي - املمزر - 

ديره - هاتف رقم )0502547800( 
مو�سوع : مطالبة مببلغ  20.851.89  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاننا  ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ 
وثمانون  وت�سعة  دره��م  وخم�سون  وواح��د  وثمامنائة  درهما  ال��ف  درهم()ع�سرون   20.851.89  (
فل�سا فقط لغري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا الع��الن - وال �سن�سطر ا�سفني 
لتخاذ كافة اجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر ) ني�سان تيدا خ�سو�سي/
ابي�ض/لوؤلوؤي/2015 ( رقم )53875/)خ�سو�سي دبي Q( طبقا لن�ض املادة 175&172 من قانون 

املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر      

       حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
 اإخطار عديل

رقم 2017/10913   
ن�سيب  عبدالرحمن  مكتب  بوكالة  اجلن�سية  ���س��وري   - �سوعان  عبدالكرمي  م�سطفى   : امل��ن��ذر 
الكاتب  )2016/1/231134( م�سدقة من  رقم  وكالة  القانونية مبوجب  وال�ست�سارات  للمحاماة 
العديل دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة 
من الكاتب العدل ابوظبي - املنذر اليه : باور كنرتول لتجاره العامه - �ض ذ م م - دبي - املمزر - 

ديره - هاتف رقم )0502547800( 
مو�سوع : مطالبة مببلغ  32.730.55  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاننا  ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ 
فل�سا  وخم�سون  وخم�سة  درهما  وثالثون  و�سبعمائة  الف  وثالثون  ()اثنان  دره��م   32.730.55  (
فقط لغري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ 
كافة اجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر ) ني�سان تيدا خ�سو�سي/ابي�ض/

املادة 175&172 من  لوؤلوؤي /2015/مركبه خفيفه( رقم 64722/ )خ�سو�سي دبي( طبقا لن�ض 
قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

 املنذر      

       حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
 اإخطار عديل

رقم 2017/10912   
ن�سيب  عبدالرحمن  مكتب  بوكالة  اجلن�سية  ���س��وري   - �سوعان  عبدالكرمي  م�سطفى   : امل��ن��ذر 
الكاتب  )2016/1/231134( م�سدقة من  رقم  وكالة  القانونية مبوجب  وال�ست�سارات  للمحاماة 
العديل دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة 
من الكاتب العدل ابوظبي - املنذر اليه : باور كنرتول لتجاره العامه - �ض ذ م م - دبي - املمزر - 

ديره - هاتف رقم )0502547800( 
مو�سوع : مطالبة مببلغ  20.851.89  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاننا  ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ 
فل�سا  وثمانون  وت�سعة  درهما  وخم�سون  وواح��د  وثمامنائة  الف  )ع�سرون  دره��م(   20.851.89  (
فقط لغري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ 
كافة اجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر ) ني�سان تيدا خ�سو�سي/ابي�ض 
لوؤلوؤي/2015/مركبه خفيفه( رقم )Q 53876 ترخي�ض دبي ( طبقا لن�ض املادة 175&172 من 

قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر      

       حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

اىل املدعي عليه/  فرييدي للخدمات الفنية - �ض ذ م م 
اأدناه وحددت املحكمة  العمالية املذكورة  باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي  نعلنكم 

لها جل�سة 2017/5/31  ال�ساعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
، ويف حالة تخلفكم فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  بال�سافة اىل  اي��ام على الق��ل  قبل اجلل�سة بثالث 

الر�سوم وامل�ساريف   
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
عمايل جزئي /2112/2017 
عمايل جزئي /2114/2017 
عمايل جزئي /2104/2017 
عمايل جزئي /2102/2017 
عمايل جزئي /2108/2017 
عمايل جزئي /2100/2017 
عمايل جزئي /2101/2017 

م
1
2
3
4
5
6
7

ا�سم املدعي
هارون حمايت هاولدير 

�ساجول دا�ض جكدي�ض دا�ض 
من�سور علي عبدالعزيز

ميزان الرحمن ب�سري مياه
�ساه جاهان مياه عبدالغفور 

حممد عليم حممد ح�سب اهلل 
حميت احمد عبداملوؤمن 

مبلغ املطالبة
8306  درهم +  تذكرة العودة
7868  درهم +  تذكرة العودة
6874  درهم +  تذكرة العودة
6926  درهم +  تذكرة العودة
6926  درهم +  تذكرة العودة
6874  درهم +  تذكرة العودة
6926  درهم +  تذكرة العودة

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                         اىل املدعي عليه/ جاليز للكيك والقهوة - نعلنكم ب��اأن املدعيني قد 
اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة 2017/5/31  اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة 

ال�ساعة 8.30  

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على القل ، ويف حالة تخلفكم فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري. بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف  

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
عمايل جزئي  1981/2017
عمايل جزئي 1982/2017

م
1
2

ا�سم املدعي
كري�ستوفو �سوريانو لومبوي

ايفان ايدوين ا�سيدرو با�سيال 

مبلغ املطالبة
12800 درهم + تذكرة العودة 
10800  درهم + تذكرة العودة

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       
يف الق�سية رقم 2017/1978  م�ستعجل  ال�سارقة        

اىل املدعى عليها : �سركة ابوظبي الوطنية للتكافل 
حيث ان املدعيني : 1- ذو الفقار ح�سني ف�سل ح�سني - باك�ستاين اجلن�سية 

2- �سهزاد اكرب حممد - باك�ستاين اجلن�سية  
قد اقام عليك الدعوى املذكورة رقمها اأعاله لدى هذه املحكمة ، ويطالبان فيها بندب طبيب 
، وما به من ا�سابات وحتديد ن�سبة العجز  لتوقيع الك�سف الطبي على املدعي واثبات حالته 
ال�سحي الذي حلق به ، بال�سافة للر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  لذلك يقت�سي 
الثامنة والن�سف من  ال�ساعة  امل�ستعجلة( يف متام  الأمور  املحكمة )دائرة  اأمام هذه  ح�سورك 
�سباح يوم 2017/5/21 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ،  ويف حال 
�ستبا�سر نظر  املحكمة  املحدد فان  الوقت  ار�سال وكيل عنكم يف  او عدم  تخلفكم عن احل�سور 

الدعوى يف غيابكم. 
  قلم الكتاب      

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

 اعـــــــالن       
 : خ��ورف��ك��ان   والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
ال�سيد/ كوتي ترا حمزه ، اجلن�سية : الهند  وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن 
 ، ال��ت��ج��اري حم��ل ك��وت��ي ت��را ح��م��زه  )ت��ن��ازل( يف ح�سته البالغة 100% يف ال���س��م 
التنمية  دائ��رة  واملرخ�ض من   ، ، جت��ارة اخل�سار  الفواكه  الرخ�سة جت��ارة  ن�ساط 
القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية رقم 140304 ال�سادر بتاريخ 1980/6/8 
يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ ريا�ض كوتي ترا - اجلن�سية 
�سيقوم  العدل يف مدينة خورفكان  الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن   - الهند   :
بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3149   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه : ح�سن اوتوكو �سيتنار 

�سدادكم قيمة  ننذركم ب�سرورة   ، ع  م  الوطني �ض  راأ���ض اخليمة  املنذر بنك  وك��الء عن  ب�سفتنا 
واربع  الف  و�سبع مائة وخم�سة وثالثني  )اربعة ماليني  درهم  وق��دره /4.735.402.84/  مبلغ 
" جلف  ذمة  املرت�سدة يف  املديونية  قيمة  فل�ض( )مو�سوع  وثمانني  واربعة  دره��م  واثنان  مائة 
تورك للتجارة - �ض م ح( وذلك يف غ�سون �سبعة ايام من تاريخ اعالن هذا النذار بالن�سر ، وال 
�سن�سطر ا�سفني اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية اجتاهكم ، ومطالبتكم ق�سائيا بالت�سامن 
، مع الزامكما اي�سا بتعوي�ض البنك املنذر عن  املبلغ  والتكافل مع املدين ب�سدادكما قيمة هذا 
كافة ال�سرار التي تكبدها جراء تعنتكم وامتناعكم عن �سدادكم لقيمة هذا املبلغ ، مع الزامكم 
بالفائدة  القانونية لهذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاقه وحتى متام �سداده بال�سافة اىل 

حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل  اتعاب املحاماة املرتتبة عن ذلك.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
حمدان بن حممد: توجيهات حممد بن را�سد بتوفري املناخ الداعم 

لال�ستثمارات اتت اكلها يف اإجنازات ملمو�سة وبالأرقام املوثقة

تلقت دعوة للم�ساركة يف معر�ص �ل�سني و�لدول �لعربية 2017 يف �سبتمرب 

غرفة ال�سارقة تبحث تعزيز التعاون الثنائي مع وفد اقت�سادي من اإقليم نينغ�سيا ال�سيني

اأدنوك للتوزيع ت�ستكمل تنفيذ املرحلة الأوىل من �سبكة حمطات وقود اأدنوك اإك�سرب�ض 

•• دبي -وام:

اأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
ال��ب��ي��ئ��ة ال���س��ت��ث��م��اري��ة داخ����ل دولة  اأن  دب���ي  ويل ع��ه��د 
الإمارات �سهدت تطورات اإيجابية مهمة خالل ال�سنوات 
املا�سية بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان، رئي�ض الدولة، حفظه اهلل، واكبت معها دولتنا 
امل��ت��غ��ريات امل��ت�����س��ارع��ة يف ع���امل امل���ال وال���س��ت��ث��م��ار على 
ال�سعيد العاملي، يف حني كانت عنا�سر الإبداع والبتكار 
مع  يتوافق  مبا  البيئة  تلك  يف  كبرية  ب�سورة  حا�سرة 
القائمة  ال�ستثمارية  اخل��ي��ارات  نحو  العاملي  التحول 
على املعرفة، منوهااً �سموه اأن دعم البيئة ال�ستثمارية 
وتعزيز جاذبيتها وتر�سيخ موقعها بني الأكرث تف�سيالاً 
اأولويات حكومة دبي مبا  تاأتي يف مقدمة  اأمور  عامليااً، 
2021 و خ��ط��ة دبي  ي��دع��م اأه����داف روؤي����ة الإم�����ارات 
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  اإن  �سموه  وق��ال   .  2021
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة 
بتوفري  رع��اه اهلل،  دب��ي،  ال���وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض 
الكفيلة  املعطيات  وتهيئة  لال�ستثمار  ال��داع��م  امل��ن��اخ 
بتحقيق النجاح لكافة ال�ستثمارات �سواء املحلية منها 
اأو القادمة لها من خمتلف انحاء العامل، اآتت اأُُكلها يف 
�سورة اإجنازات ملمو�سة ت�سهد، وبالأرقام املوثقة، على 
جناح دولة الإم��ارات، يف احلفاظ على موقعها كوجهة 
من  ت��ق��دم��ه  مب��ا  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  للم�ستثمرين  لة  ُمف�سَّ
زة واأطر ت�سريعية وتنظيمية وا�سحة ل  مميزات حمفِّ
يقت�سر اأثرها فقط على احلفاظ على حقوق وم�سالح 
بل  م�����س��اري��ع��ه��م،  تنمية  م��ن  ومتكينهم  امل�ستثمرين، 
اأي�����س��ااً ع��ل��ى ال��ن��ه��و���ض ب��ق��ط��اع ري�����ادة الأعمال  ت��ع��ني 
النا�سئة  ال�ستثمارات  بيد  والأخ���ذ  ازده����اره  وحتقيق 
مبنا�سبة  ذل��ك  ج��اء  النجاح.  م�ستويات  لأعلى  و�سولاً 
امل�ساريع  لتنمية  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  م��وؤ���س�����س��ة  اإط����الق 
اقت�سادية  م��وؤ���س�����س��ات  اإح����دى  وامل��ت��و���س��ط��ة،  ال�����س��غ��رية 
دب����ي، ب��ال�����س��راك��ة م��ع ع���رب ن��ت ال��ن�����س��خ��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
ال�سرق  منطقة  يف  الرقمّية  ال�ستثمارات  و�سع  تقرير 

الذي   ،  2016-2013 اأف��ري��ق��ي��ا  و���س��م��ال  الأو����س���ط 
املنطقة.  يف  الأعمال  ورواد  امل�ستثمرين  اأو�ساع  يدر�ض 
النهج  هذا  و�سع  على  حري�سة  دبي  اأن  �سموه  واأو�سح 
تطوير  موا�سلة  خ��الل  م��ن  العملي  التنفيذ  مو�سع 
مبا  التميز  عنا�سر  بكافة  واإم���داده  ال�ستثماري  املناخ 
يلبي متطلبات الع�سر ويواكب التوجهات القت�سادية 
ال��ع��امل��ي��ة احل��دي��ث��ة، م��ن��وه��ااً ���س��م��وه ب��اه��ت��م��ام �ساحب 
با�ستقطاب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
خمتلف  �سمن  والبتكار  بالإبداع  املعنية  ال�ستثمارات 
القطاعات القت�سادية، وهو ما اأثمر ا�ستقطاب العديد 
اإىل  الرقمي  ال�ستثمار  عامل  يف  الكربى  الأ�سماء  من 
دبي، ودولة الإمارات عمومااً التي يرى فيها ال�ستثمار 
رئي�سة  وبوابة  والزده��ار  للنمو  املثلى  البيئة  الأجنبي 
للدخول اإىل اأ�سواق املنطقة والتو�سع فيها. وا�سار �سموه 
اإىل اإن البيئة القت�سادية التي اأ�س�ستها دبي متنح رواد 
حافل  م�ستقبل  اإىل  للعبور  منوذجيااً  طريقااً  الأعمال 
بالفر�ض، و�سرب �سموه مثال ب�سركة اأمازون ، عمالق 
ال�سركات  ك��اإح��دى  ال��ع��امل،  الإل��ك��رتون��ي��ة يف  ال��ت��ج��ارة 
م��وؤخ��رااً من  املنطقة  اأ���س��واق  اإىل  دخلت  التي  ال��ك��ربى 
خالل ال�ستحواذ على �سركة �سوق دوت كوم التي بداأت 
ق�سة جناحها من دبي، ومتكنت من �سق طريقها اإىل 
قال  اخل�سو�ض،  وبهذا  اأر�سها.  من  انطالقا  العاملية 
�سعادة عبد البا�سط اجلناحي، املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة 
حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة: 
منطقة  يف  الرقمّية  ال�ستثمارات  و�سع  تقرير  يظهر 
اأن   2016-2013 اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 
املنطقة  دول  ت�سدرت  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
الرقمية، مما  الأعمال  ريادة  ال�ستثمارات يف  يف جذب 
ال�سامل  ال�سرتاتيجي  للتوجه  وا�سحة  نتيجة  يعترب 
العموم  وج��ه  على  امل��ت��ح��دة  العربية  الم����ارات  ل��دول��ة 
واإمارة دبي خ�سو�سااً نحو دعم البتكار وال�ستثمار يف 
جمال القت�ساد الرقمي، كما يعزز من مكانة الدولة 
الأعمال  رّواد  ملجتمع  الأول  والختيار  مثالية  كوجهة 
التقرير  تد�سني  ياأتي  واأ�ساف:   . العرب  وامل�ستثمرين 

متا�سيا مع املبادئ الأ�سا�سية خلطة موؤ�س�سة حممد بن 
 ،2021 واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را�سد 
ح��ي��ث ت��ع��م��ل امل��وؤ���س�����س��ة ع��ل��ى دع���م رواد الأع���م���ال من 
انطالقا  الأعمال  ري��ادة  نحو  بهم  والنهو�ض  ال�سباب، 
الإقليمية  ب��الأ���س��واق  وم�����رورااً  املحلية  الأ����س���واق  م��ن 
ال�سابة من  املواهب  والعاملية، كما نحر�ض على تعزيز 
القطاع واإعداد جيل متميز من اأجل رفع اأ�سم الدولة 
عاليااً وتعزيز مكانتها على خارطة القت�ساد العاملية . 
واأ�سار اجلناحي اأن التقرير، الذي �سمل م�ساركة 150 
بال�سركات  ناجحة  �سفقة  و760  متويلّية  موؤ�س�سة 
النا�سئة يف املنطقة خالل الأعوام الأربعة املا�سية، قد 
اأظهر نتائج قيا�سية حققتها دولة الإمارات خالل العام 
2016، حيث ا�ستحوذت الدولة على ما ن�سبته 90% 
الرقمية يف  الأع��م��ال  ري��ادة  ال�ستثمارات يف  من حجم 
دولر  مليون   900 قيمتها  جت���اوزت  وال��ت��ي  املنطقة 
را�سد  بن  اأن موؤ�س�سة حممد  واأك��د اجلناحي  اأمريكي. 
لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة تعمل على توفري 
اإىل  وحتويلها  املبدعة  الأف��ك��ار  لأ�سحاب  ج��اذب��ة  بيئة 
اقت�سادنا  منو  يف  ت�ساهم  ناجحة  م�ستقبلية  م�ساريع 
تهدف  التي  وال�سيا�سات  الربامج  ف�ساُل عن  الوطني، 
مناذج  لتبني  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  لتحفيز 
عمل مبتكرة ورفع انتاجيتها بهدف امل�ساهمة بتحقيق 
دولة  روؤي���ة  وف��ق  املعرفة  على  مبني  تناف�سي  اقت�ساد 

الإمارات 2021.
التنفيذي  والرئي�ض  وقال عمر كري�ستيدي�ض، موؤ�س�ض 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة  �سهدت  ن��ت:  ل��ع��رب 
ال�سركات  مت��وي��ل  يف  ق��ي��ا���س��ي  رق���م  ت�سجيل  اأف��ري��ق��ي��ا 
حيث   2016 ع��ام  يف  التكنولوجيا  جم��ال  يف  النا�سئة 
جديدة،  ا�ستثمارية  موؤ�س�سة   30 م��ن  اأك���رث  اأط��ل��ق��ت 
وا�ستثمر اأكرث من 900 مليون دولر يف عام 2016 
ال���س��ت��ث��م��ارات بني  م��ن قيمة جميع  اأك���رث  اأي  وح���ده، 
دولة  اح��ت��ف��ظ��ت  وق���د   . جمتمعة   2015-2013
الإمارات، لل�سنة الرابعة على التوايل، مبركز ال�سدارة 
فيما يخ�ض ال�سركات النا�سئة الرقمية مع ا�ست�سافتها 

و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  م��ن  امل�ستثمرين  ع��دد  لثلث 
من  ع��دد  باأعلى  الإم���ارات  تتمتع  كما   33% اأفريقيا 
 .  19 املنطقة  يف  اجل����ريء  امل���ال  ب��راأ���ض  امل�ستثمرين 
كل  يف  ال�ستثمارات  لعدد  بالن�سبة  ال��دول��ة  وت�����س��ّدرت 
 2016-2013 234 �سفقة  بلد وبفارق �سا�سع مع 
ال�����س��ف��ق��ات يف البالد  اأك�����رث م���ن ���س��ع��ف ع����دد  ، وه����و 
الأخ�����رى م��ع ���س��ي��ط��رة دول����ة الإم������ارات ع��ل��ى اإجمايل 
الأموال امل�ستثمرة، وبالأخ�ض مع �سفقتي كرمي 350 
مليون دولر و�سوق.كوم 275 مليون دولر . ُيذكر اأن 
نظرة  تقدمي  اإىل  ويهدف  �سنوياًا  ي�سدر  التقرير  هذا 
�سمن  الأ�سهم  على  املبنية  ال�ستثمارات  ح��ول  �ساملة 
اأفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  الرقمي  القطاع 
ال�سنوّية  الأ���س��واق  اجتاهات  ح��ول  حتليالت  ويت�سمن 
الواعدة،  ال�ستثمارات  فر�ض  اإىل  بالإ�سافة  ومنوها 
ومي��ك��ن الط�����الع ع��ل��ى ال��ت��ق��ري��ر ك���ام���الاً ع���رب املوقع 

 intel.arabnet.me :الإلكرتوين

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة  و���س��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة  ب��ح��ث��ت 
تعزيز العالقات القت�سادية مع جمهورية 
ال�سني ال�سعبية، و�سبل تطويرها وتنميتها، 
واإم���ك���ان���ي���ة ال����س���ت���ف���ادة م���ن م���وق���ع اإم�����ارة 
كمركز  التناف�سية  ومم��ي��زات��ه��ا  ال�����س��ارق��ة 
يف  بالتو�سع  ال��راغ��ب��ة  ال�سينية  لل�سركات 

اأ�سواق املنطقة.
ال�سارقة  ا�ستقبال غرفة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
برئا�سة �سعادة حممد را�سد دميا�ض، ع�سو 
املجل�ض  م��ن  ل��وف��د  ال��غ��رف��ة  ادارة  جمل�ض 
فرع  ال��دول��ي��ة-  ال��ت��ج��ارة  لتنمية  ال�سيني 
كويلنج  ي��او  �سعادة  تراأ�سه  نينغ�سيا  اقليم 
)الثالثاء(  الأول  اأم�����ض  ال��غ��رف��ة  م��ق��ر  يف 
بح�سور حممد اأحمد اأمني، م�ساعد املدير 
والع���م���ال، وعمر  الت�����س��ال  ال��ع��ام لقطاع 
الدولية  العالقات  ادارة  علي �سالح مدير 

بالغرفة.
بالعالقات  ك��ل��م��ت��ه  يف  دمي����ا�����ض  واأ������س�����اد 
الق��ت�����س��ادي��ة امل��ت��ق��دم��ة ال��ت��ي ت��رب��ط بني 
جمهورية ال�سني ال�سعبية ودولة الإمارات 
العربية املتحدة، معتربااً اإن غرفة ال�سارقة 
يف  احلا�سل  التطور  اإىل  باإيجابية  تنظر 
الثنائي  ل��ل��ت��ع��اون  الق��ت�����س��ادي��ة  اجل��وان��ب 
بروز  مع  خ�سو�سااً  وال�سني،  الإم���ارة  بني 
لل�سركات  جاذبة  مثالية  كوجهة  ال�سارقة 
اأمام  كلمته  يف  دمي��ا���ض  واأك����د  ال�����س��ي��ن��ي��ة. 
الوفد الزائر اهتمام غرفة ال�سارقة بن�سج 
روابط قوية مع جمتمع الأعمال ال�سيني، 
ب��ال��ف��ر���ض واملزايا  ت��ع��ري��ف��ه  وال��ع��م��ل ع��ل��ى 
زار  حيث  ال�سارقة،  اإم��ارة  يف  ال�ستثمارية 
من  ع��دد  املا�سية  ال��ف��رتة  خ��الل  ال�سارقة 
الوفود وجمال�ض �سينية خا�سة وحكومية 
ال�سارقة  ب��ات��خ��اذ  اأع��م��ال راغ��ب��ني  ورج����ال 
التجارية  ن�����س��اط��ات��ه��م  ل��ت��و���س��ي��ع  ق���اع���دة 

والقت�سادية.
ال�سارقة  غرفة  اإدارة  جمل�ض  ع�سو  ولفت 
اإىل العالقات املتميزة بني الغرفة ونظرائها 
يف ال�سني معتربااً اإن هذه العالقات ت�سّخر 
ال����دوام خل��دم��ة جمتمع الأع��م��ال يف  على 
القائم  ال��ت��ع��اون  م��ع  وخ�سو�سااً  ال�����س��ارق��ة 
التجارة  ل��ت��ن��م��ي��ة  ال�����س��ي��ن��ي  امل��ج��ل�����ض  م���ع 

ووجه  نينغ�سيا.  اق��ل��ي��م  ف���رع   - ال��دول��ي��ة 
ال�سارقة  ل��غ��رف��ة  دع���وة  ال�سيني  اجل��ان��ب 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف م��ع��ر���ض ال�����س��ني وال����دول 
العربية 2017 الذي �ست�ست�سيفه ال�سني 
يف ���س��ب��ت��م��رب م���ن ال���ع���ام احل������ايل، وال����ذي 
ال�سني  للتعاون بني  مثالية  ي�سكل من�سة 
والدول العربية يف جمالت متنوعة ت�سمل 
وال�سياحة  اللوج�ستية  الزراعة واخلدمات 
واخل��دم��ات املالية والب��ت��ك��ار وغ��ريه��ا من 
القطاعات اجلاذبة لال�ستثمارات. وي�سمل 
املعر�ض ندوات وور�ض عمل ولقاءات ثنائية 
�ست�ساهم يف التعريف مبقومات ال�ستثمار 
ال�سينية  ال�����س��رك��ات  وت��ع��رف  ال�����س��ني،  يف 

بفر�ض ال�ستثمار يف الأ�سواق العربية.
الوفد  رئي�سة  كويلنج  ي��او  �سعادة  واأ���س��ادت 
مع  الثنائية  العالقات  مب�ستوى  ال�سيني 
ترتقي  اأن��ه��ا  اإىل  م�سريااً  ال�����س��ارق��ة،  غ��رف��ة 
والإم���ك���ان���ات  ال���ط���م���وح���ات  م�����س��ت��وى  اإىل 
ال�سارقة هي  اإن غرفة  امل�سرتكة، ومعتربااً 
لإقليم  عنه  غنى  ل  ا�سرتاتيجي  �سريك 
اإن  كويلنج  واأ���س��اف��ت  ال�سيني.  نينغ�سيا 
ال�������س���ارق���ة وط�����دت م���ن م��ك��ان��ت��ه��ا كمركز 
متتلكه  مل��ا  ن��ظ��رااً  ال�سينية  لال�ستثمارات 
من مقومات ومزايا ا�ستثنائية جتعل منها 
ال�سينني  للم�ستثمرين  رئي�سية  وج��ه��ة 

م�سددااً  القت�سادية،  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
يف ه���ذا امل��ج��ال ع��ل��ى ����س���رورة ال��ب��ن��اء على 
الثنائي.   ال��ت��ع��اون  لتعزيز  امل��ق��وم��ات  ه��ذه 
اأ����س���اف دميا�ض  ال����دع����وة،  وت��ع��ل��ي��ق��ااً ع��ل��ى 
على  حري�سة  ال�سارقة  غ��رف��ة  اإن   : ق��ائ��الاً
اإيجاد  العالقات من خالل  تدعم هذه  اأن 
القائم  بالتعاون  ترتقي  م�سرتكة  قوا�سم 
وتطوره اإىل م�ستويات اأرفع. ولذلك فاإننا 
املعار�ض واملوؤمترات  مهتمون بامل�ساركة يف 
املتنوعة  ال�سينية  القت�سادية  والفعاليات 
لإبراز ال�سورة امل�سرقة عن اإمارة ال�سارقة 
للفر�ض  وال�����رتوي�����ج  اأع���م���ال���ه���ا،  وب���ي���ئ���ة 
ال�سركات  اأم������ام  امل���ت���اح���ة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
ال�سيني  للمعر�ض  ننظر  حيث  ال�سينية، 
العربي الذي ت�ست�سيفه ال�سني يف �سبتمرب 
املقبل كفر�سة مثالية ل�ستعرا�ض ميزاتنا، 

واإمكانات القطاع اخلا�ض يف ال�سارقة. 
وب�����دوره وج���ه حم��م��د اأح���م���د اأم����ني دعوة 
م��ف��ت��وح��ة ل��ق��ط��اع الأع����م����ال اخل���ا����ض يف 
اإقليم نينغ�سيا للم�ساركة يف املعار�ض التي 
ينظمها وي�ست�سيفها مركز اإك�سبو ال�سارقة 
ال���غ���ذاء احل����الل و�ستيل  وم��ن��ه��ا م��ع��ر���ض 
ف����اب وم��ع��ر���ض ال�����س��اع��ات وامل���ج���وه���رات، 
ال�سينية يف مثل هذه  امل�ساركة  اإن  معتربااً 
الفعاليات مهمة لن�سج �سراكات اقت�سادية 

اخلا�ض  ال��ق��ط��اع  ممثلي  ب��ني  م�ستقبلية 
اإىل  لدى اجلانبني، م�سريااً يف هذا املجال 
الوفد  بتزويد  �ستقوم  ال�سارقة  غرفة  اأن 
التي  ال�سنوية  باملعار�ض  بقائمة  ال�سيني 
يتم  ك��ي  ال�����س��ارق��ة  اك�سبو  م��رك��ز  ينظمها 
يف  اخلا�ض  القطاع  �سركات  على  تعميمها 
الإقليم. ولفت م�ساعد املدير العام لقطاع 
الت�سال والعمال اإىل اأن ال�سوق ال�سينية 
ا�سرتاتيجية رئي�سية للقطاع  �سوقااً  تعترب 
اخلا�ض يف ال�سارقة، موؤكدااً يف هذا املجال 
قنوات  بت�سهيل  ال��ك��ام��ل  ال��غ��رف��ة  ال���ت���زام 
التوا�سل امل�سرتكة، واحلر�ض على تفعيل 
التعاون القائم مبا يخدم امل�سالح التنموية 

والقت�سادية لل�سارقة وال�سني.
الزائر  ال���وف���د  اأم������ام  اأم�����ني  وا���س��ت��ع��ر���ض 
بها  تتمتع  ال��ت��ي  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  امل��ق��وم��ات 
التحتية  البنية  وخ�سو�سااً  ال�سارقة  اإم��ارة 
واملرافق اللوج�ستية املتطورة التي ت�ساعد 
نحو  التو�سع  على  ال�سينني  امل�ستثمرين 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����ض  دول  اأ����س���واق 
لال�ستثمارات  اأ�سا�سية  وجهة  تعترب  التي 
الفر�ض  ت����ن����وع  اإىل  لف����ت����ااً  ال�������س���ي���ن���ي���ة، 
ال�����س��ارق��ة وال��ت��ي ت�سمل  ال���س��ت��ث��م��اري��ة يف 
والعقارات  وال��ت��ج��ارة  ال�سياحة  ق��ط��اع��ات 
اللوج�ستية  واخل������دم������ات  وال�������س���ن���اع���ة 

والتعليم  وال��ف��ن��ون  ال��ط��ب��ي��ة  واخل���دم���ات 
والثقافة. 

العربية  وال���دول  ال�سني  معر�ض  وينظم 
2017 حتت رعاية وزارة التجارة ال�سينية 
واملجل�ض ال�سيني لتنمية التجارة الدولية 
وحكومة منطقة نينغ�سيا ال�سعبية الذاتية 
احل��ك��م. وي��ق��ام امل��ع��ر���ض ك��ل ع��ام��ني حيث 
�ستقام دورة هذا العام خالل الفرتة من 6 
– 9 �سبتمرب 2017 يف مدينة ينجوان يف 

اإقليم نينغ�سيا.
وق��د �سهد املعر�ض خ��الل دورات��ه اخلم�ض 
 ،2010 اإط���الق���ه يف ع����ام  امل��ا���س��ي��ة م��ن��ذ 
ال�سني  رئي�سااً من   29 اأك��رث من  م�ساركة 
والدول امل�ساركة، و336 م�سوؤولاً حكوميااً 
رفيع امل�ستوى ، و6700 م�ساركااً من 80 
دولة ومنطقة ومنظمة دولية، حيث يعترب 
املعر�ض من�سة اأ�سا�سية لتطوير العالقات 

القت�سادية بني ال�سني والدول العربية.
بعالقات  ترتبط  ال�سارقة  غرفة  اإن  يذكر 
املعنية  ال�����س��ي��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ع  م��ت��م��ي��زة 
واأن  لها  �سبق  حيث  القت�سادي  بالتعاون 
املجل�ض  م��ع  ت��ع��اون  تفاهم  م��ذك��رة  وق��ع��ت 
فرع  ال��دول��ي��ة-  ال��ت��ج��ارة  لتنمية  ال�سيني 
توقيع  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ن��ي��ن��غ�����س��ي��ا،  اق��ل��ي��م 
التعاون  اإدارة  م��ع  اأخ����رى  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 

القت�سادي والتجاري يف اإقليم نينغ�سيا.
ون�����س��ت الت��ف��اق��ي��ة ال���ت���ي وق��ع��ت��ه��ا غرفة 
لتنمية  ال�������س���ني  جم��ل�����ض  م����ع  ال�������س���ارق���ة 
لتحقيق  ال��ت��ع��اون  ال��دول��ي��ة على  ال��ت��ج��ارة 
التنموية للطرفني، حيث يلتزم  الأه��داف 
اجل���ان���ب���ان ب���ت���ب���ادل اخل������ربات وامل����ع����ارف، 
واللقاءات  وال���ن���دوات  امل��ن��ت��دي��ات  وتنظيم 
وتبادل  امل��ه��ن��ي،  وال��ت��دري��ب  املتخ�س�سة، 
والطلب،  والعر�ض  ال�سلع  حول  املعلومات 
وت�سجيع اع�ساء اجلانبني على امل�ساركة يف 
الطرف  ينظمها  التي  واملنتديات  املعار�ض 
واإطار  اآلية  تاأ�سي�ض  اإىل  بالإ�سافة  الآخ��ر، 
طرف  كل  �سركات  ا�ستثمار  ي�سهل  متميز 
�سواٌء  الآخ��ر  اجلانب  ل��دى  العمل  بيئة  يف 
اأكان يف ن�ساطات الرتويج وتبادل الزيارات 
التجارية  والبيانات  املعلومات  توفري  اأو 
يف  امل�ستثمرين  تفيد  ال��ت��ي  والق��ت�����س��ادي��ة 

اتخاذ قراراتهم ال�ستثمارية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �سركة  اأعلنت 
للتوزيع اأدنوك للتوزيع ام�ض عن افتتاح 
م�سروع  �سمن  جديدتني  وقود  حمطتي 
اك�سرب�ض،  اأدن���وك  وق��ود  حمطات  �سبكة 
لتعلن بذلك عن ا�ستكمال املرحلة الأوىل 
من امل�سروع، الذي د�ّسن خلدمة املناطق 
وال��ط��رق��ات الأك����رث ازدح���ام���ااً يف مدينة 
جديد  مفهوم  وف��ق  و�سواحيها  اأبوظبي 
امل��ح��ط��ات بتعبئة  ه����ذه  ي��ح��دد خ���دم���ات 

الوقود فح�سب. 
�سبكة  الأح��دث �سمن  املحطتني  و�سملت 
املرحلة  ���س��م��ن  اك�����س��رب���ض والخ���ريت���ني 
الزاهية  وق���ود  حم��ط��ة  م��ن  ك���الاً  الأوىل 
اأبوظبي  ���س��رك��ة  م��ب��ن��ى  خ��ل��ف  ال���واق���ع���ة 
وت�سم  باأبوظبي،  الفالح  ب�سارع  للتوزيع 
ث���الث���ة م�����س��خ��ات وت����ق����دم ن���وع���ني من 
الوقود هما خ�سو�سي 95 واي بل�ض 91 
ومتتاز بقدرتها على خدمة 6 مركبات يف 

اآن واحد. 
وتقع املحطة الثانية الراحة بالقرب من 
جممع حدائق الراحة ال�سكني يف مدينة 
الراحة،  �ساطئ  منطقة  وقبالة  خليفة 

وقود  م�سختي  املحطة  هذه  ت�سم  حيث 
ق���ادرت���ان ع��ل��ى خ��دم��ة 4 م��رك��ب��ات يف اآن 
واح����د، وت��ق��دم ن��وع��ني م��ن ال���وق���ود هما 

خ�سو�سي 95 واي بل�ض 91. 
الأوىل  امل��رح��ل��ة  ا�ستكمال  على  وتعليقااً 
اك�سرب�ض،  اأدنوك  مل�سروع �سبكة حمطات 
الرا�سدي،  م��ب��ارك  �سعيد  املهند�ض  ق��ال 
ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب��الإن��اب��ة ل��� اأدن���وك 
للغاية  ف�����خ�����ورون  ن���ح���ن   : ل���ل���ت���وزي���ع 

ب���ا����س���ت���ك���م���ال ه������ذا امل���������س����روع احل����ي����وي، 
اأدخ���ل اإىل دول��ة الإم����ارات ت�سورااً  ال��ذي 
قائمااً  ب��ال��وق��ود  ال��ت��زود  لعملية  ج��دي��دااً 
وعلى  للعمالء،  وامل��رون��ة  ال�سرعة  على 
الأمد  طويل  ال�سرتاتيجي  التخطيط 
ن��وع��ي��ة ال���س��ت��ث��م��ارات لناحية  وحت�����س��ني 

اأدنوك للتوزيع. 
يف  اهتمامنا  يرتكز  ال��را���س��دي:  واختتم 
’اأدنوك للتوزيع‘ على اأن تكون حمطاتنا 
وما نقدمه من منتجات وخدمات عالية 
ونحاول  اجل��م��ه��ور،  اإىل  اأق����رب  اجل����ودة 
دومااً البحث عن ال�سبل الكفيلة بتحويل 
جتربة  لت�سبح  ب��ال��وق��ود  ال��ت��زود  عملية 
اأ�سهل واأي�سر لعمالئنا اأينما كانوا. ومتثل 
�سل�سلة ’اأدنوك اك�سرب�ض‘ تطبيقااً عمليااً 
وت�سغيلية  موؤ�س�سية  قيم  من  نعتمده  ملا 
والكفاءة  والبتكار  امل��رون��ة  مقدمتها  يف 

ف�سالاً عن التميز يف خدمة العمالء. 
واأ�ساف الرا�سدي: متثل حمطات اأدنوك 
ل�سبكة  لوج�ستي  دع��م  �سبكة  اك�سرب�ض 
يف  واملنت�سرة  املتكاملة  اخلدمة  حمطات 
الإم������ارات، حيث  دول���ة  م��ن��اط��ق  خمتلف 
يف  العمل  للتوزيع  اأدن����وك  يف  �سنوا�سل 
ملحطات  اجلغرايف  التواجد  تعزيز  �سبيل 

خططنا  حتمل  حيث  اك�سرب�ض،  اأدن���وك 
امل�ستقبلية  املراحل  من  املزيد  التو�سعية 
ت�سهد  التي  املناطق  على  �سرتكز  والتي 
حالت ازدح��ام على ما تقدمه حمطاتنا 

من منتجات وخدمات عالية اجلودة. 
ومنذ مطلع العام 2017، اأعلنت اأدنوك 
9 حم��ط��ات خدمة  اف��ت��ت��اح  ع��ن  للتوزيع 
متكاملة و10 حمطات اأدنوك اك�سرب�ض، 
�سبكة  ال�سنوية لتو�سيع  لتوا�سل خطتها 
امل��ح��ط��ات ل��ل��ع��ام اجل�����اري وال���ت���ي ن�ست 
جديدة  خدمة  حمطة   25 افتتاح  على 

م��ت��ك��ام��ل��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة و10 
مدينة  يف  اك�����س��رب���ض  اأدن������وك  حم���ط���ات 

اأبوظبي و�سواحيها. 
ق��ائ��م��ة حمطات  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  جت���در 
املرحلة الأوىل من �سبكة اأدنوك اك�سرب�ض 
ت�سم حمطتني يف مدينة حممد بن زايد، 
ومدينة  �سخبوط،  مدينة  يف  حمطتني 
�سلطان،  بن  زاي��د  ال�سيخ  و�سارع  خليفة، 
و�سارع ال�سيخ را�سد بن �سعيد اآل مكتوم، 
عبدالعزيز،  ب��ن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  و����س���ارع 

و�سارع دملا، و�سارع الفالح باأبوظبي.

ارتفاع القاعدة النقدية للجهاز امل�سريف يف الإمارات 
اىل 1.478 تريليون درهم ابريل املا�سي بنمو 4.7 %

•• اأبوظبي-وام: 

بلغ اجمايل القاعدة النقدية ن3 للجهاز امل�سريف يف دولة المارات 1.478 
تريليون درهم يف نهاية �سهر ابريل املا�سي بزيادة قدرها 67 مليار درهم 
وبنمو ن�سبته 4.7 % مقارنة مع نهاية العام 2016 والذي و�سلت فيه 
اىل 1.411 تريليون درهم وذلك بح�سب اأحدث الإح�سائيات التي اأعلن 
القاعدة  خل��ارط��ة  البياين  الر�سم  ويظهر  ام�����ض.  امل��رك��زي  امل�سرف  عنها 
النقدية ن3 للجهاز امل�سريف ت�سمل الودائع املتداولة خارج وداخل البنوك 
توا�سل  احلكومية  وال��ودائ��ع  النقدية  و�سبه  النقدية  للودائع  بالإ�سافة 
الرتفاع خالل الثلث الأول من العام اجلاري حيث زادت مبقدار4.2 مليار 
27 مليار درهم يف فرباير  يف يناير مقارنة مع دي�سمرب املا�سي ومبقدار 

و23.3 مليار خالل مار�ض وبنحو 12.5 مليار درهم يف ابريل .
القاعدة  يف  ال��زي��ادة  اأن  امل��رك��زي  امل�سرف  اح�سائيات  خ��الل  م��ن  ويت�سح 
الودائع احلكومية مبقدار  ارتفاع  ال�سامل جاء نتيجة  النقدية مبفهومها 
18.7 مليار درهم خالل الثلث الأول من العام اجلاري حيث ارتفعت من 

. ابريل  �سهر  نهاية  مع  مليار   204.6 اىل  مليار   185.9
كما ارتفعت الودائع �سبه النقدية يف نف�ض الفرتة مبقدار 15 مليار درهم 
30.2 مليار درهم  النقدية مبقدار  766.5 مليار درهم والودائع  بالغة 
مبقدار  البنوك  خ��ارج  امل��ت��داول  والنقد  دره��م  مليار   442 م�ستوى  بالغة 
2.9 مليار درهم اىل 65.2 مليار درهم والنقد امل�سدر مبقدار 1.1 مليار 
 2.2 بالبنوك بنحو  النقد  دره��م يف حني تراجع  78.3 مليار  دره��م اىل 

مليار درهم وبلغ اجمايل ر�سيده 13.1 مليار درهم.
ع��ل��ى �سعيد اأخ���ر ب��ل��غ ر���س��ي��د م�����س��رف الإم������ارات امل���رك���زي م��ن العمالت 
الأجنبية 317.44 مليار درهم يف نهاية �سهر ابريل املا�سي بزيادة قدرها 
6.5 مليار درهم تقريبا وبنمو ن�سبته نحو %2 مقارنة مع �سهر دي�سمرب 

من العام 2016 .
و�ُسجلت الزيادة يف الأ�سول الأجنبية للم�سرف املركزي خالل فرتة الر�سد 
ب��اخل��ارج من  ال��ب��ن��وك  ل��دى  ارت��ف��اع الأر���س��دة امل�سرفية وال��ودائ��ع  نتيجة 
147.85 مليار درهم يف �سهر دي�سمرب املا�سي اىل 170.39 مليار درهم 
الجنبية  املالية  الوراق  قيمة  انخف�ست  املن�سرم يف حني  ابريل  نهاية  يف 
 149.34 من  املقارنة  ف��رتة  نف�ض  يف  ال�ستحقاق  تاريخ  حتى  املحفوظة 
مليار درهم اىل 140.83 مليار درهم وكذلك الأ�سول الأجنبية الأخرى 

من 13.72مليار درهم اىل 6.22 مليار درهم يف نهاية �سهر ابريل .

قيمة  درهم  مليون    653
ت�سرفات العقارات يف دبي ام�ض

•• دبي-وام:

بيع  واإج���راءات  وفيالت  و�سقق  اأرا���ض  من  العقارات  ت�سرفات  قيمة  بلغت 
ورهن و اإجارة منتهية بالتملك يف دبي ام�ض 653 مليون درهم منها 400 
مليون درهم معامالت بيع اأرا�ض و�سقق وفيالت ونحو 253 مليون درهم 

عمليات رهن عقارية.
الأرا�سي  دائ����رة  ع��ن  ي�����س��در  ال���ذي  للت�سرفات  ال��ي��وم��ي  ال��ت��ق��ري��ر  واأف�����اد 
والأمالك يف دبي باأن الدائرة �سجلت ام�ض 189 مبايعة منها 60 لأرا�ض 
 169 بقيمة  وفيالت  ل�سقق  مبايعة   129 و  دره��م  مليون   231 بقيمة 

مليون درهم.
وتقدمت اليفرة 2 على باقي مناطق دبي من حيث عدد املبايعات بت�سجيلها 
 10 بت�سجيلها   3 اليفرة  فمنطقة  درهم  مليون   32 بقيمة  مبايعة   26

مبايعات قيمتها 12 مليون درهم.
50 مليون  اأه��م مبايعات الأرا���س��ي من حيث القيمة مبايعة مببلغ  وك��ان 
29 مليون درهم يف  بقيمة  تلتها مبايعة  الرابعة  الثنية  درهم يف منطقة 
منطقة الرب�ساء جنوب الرابعة ..بينما كان اأهم مبايعات ال�سقق والفيالت 
مبايعة بقيمة 13 مليون درهم يف منطقة مر�سى دبي تلتها مبايعة مببلغ 

. جمريا  نخلة  منطقة  يف  درهم  ماليني   10
وت�سدرت اخلليج التجاري املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق والفيالت 
م�سجلة 18 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم تلتها منطقة الرب�ساء جنوب 

اخلام�سة بت�سجيلها 15 مبايعة مببلغ 10 ماليني درهم.
كما �سهدت الدائرة ام�ض ت�سجيل رهون بقيمة 253 مليون درهم منها 15 
 36 34 رهنا ل�سقق وفيالت بقيمة  217 مليون دره��م و  لأرا���ض مببلغ 
مليون درهم كان اأهمها يف منطقة املرقبات بقيمة 65 مليون درهم واأخرى 

يف منطقة الق�سي�ض الأوىل بقيمة 47 مليون درهم.

اإعمار يقفز اىل 7.52 درهم ويرفع 
موؤ�سرات الأ�سواق الإماراتية

•• اأبوظبي -وام:

ارتفعت اأ�سواق املال الإماراتية يف جل�سة ام�ض و�سط �سعود قوي ل�سريحة 
الأ�سهم القيادية املدرجة �سمن القطاع العقاري يف �سوق دبي املايل بالإ�سافة 
الأخ�سر على  اللون  زي��ادة م�ساحة  �ساهم يف  ال��ذي  الأم��ر  ات�سالت  ل�سهم 

�سا�سات العر�ض.
ال��ذي عاد لل�سعود جمددا  الأك��رب لالأ�سواق من �سهم اعمار  الدعم  وج��اء 
مل�ستوى 7.52 درهم وذلك بعد الهدوء الذي �سيطر على حركته منذ يوم 
الأحد املا�سي وا�ستقطب ال�سهم �سيولة جيدة جتاوزت قيمتها 51 مليون 

درهم.
واأنعك�ض الأداء الإيجابي لإعمار على بقية اأ�سهم القطاع العقاري الأخرى 
حيث ارتفع اعمار مولز اىل 2.59 درهم وحلق به �سهم داماك اىل 2.87 

درهم كما متكن �سهم ارابتك من الرتفاع اىل 0.725 درهم.
ويف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية توىل �سهم ات�سالت املرتفع اىل 17.65 
درهم م�سرية الدعم وذلك بالإ�سافة ل�سهم ا�سراق العقارية البالغ م�ستوى 
بالإغالق دون تغيري  الأول  اأبوظبي  بنك  �سهم  اكتفى  1.10 درهم يف ما 

عند نف�ض م�ستواه ال�سابق وهو 11.30 درهم.
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املال والأعمال
بحث �سبل ت�سهيل �لتجارة �لثنائية وت�سجيع �ل�ستثمار

الإمارات ت�سارك يف احلوار الأول للتجارة وال�ستثمار بني جمل�ض التعاون والحتاد الأوروبي

 2017 جاهزة  فندقية  غرفة   500

اخليمة  براأ�ض  ال�سياحة  �سوق  يف  %  زيادة   35

منتدى قادة املطارات العاملية ي�سلط ال�سوء على التحديات والفر�ض التي تواجه �سناعة الطريان

•• اأبوظبي-الفجر:

�ساركت دولة الإم��ارات يف جل�سات 
احلوار الأول للتجارة وال�ستثمار 
بني جمل�ض التعاون لدول اخلليج 
العربية والحت��اد الأوروب��ي، التي 
الأربعاء  ام�����ض  اأع��م��ال��ه��ا  اختتمت 
للمجل�ض  العامة  الأم��ان��ة  مقر  يف 

بالعا�سمة ال�سعودية الريا�ض.
حممد  ال�سيد  الدولة  وفد  تراأ�ض 
نا�سر حمدان الزعابي مدير اإدارة 
وال�ستثمار  ال��ت��ج��اري  ال���رتوي���ج 
ب�����وزارة الق��ت�����س��اد، و���س��م الوفد 
ال���ق���ي���زي، مدير  اح���م���د  ال�����س��ي��د 
غرف  باحتاد  القت�سادية  الإدارة 
ال���ت���ج���ارة وال�����س��ن��اع��ة وع�����دد من 

رجال الأعمال وامل�سوؤولني.
على  ا�ستمر  ال��ذي  احل���وار  وبحث 
اجلهات  ممثلي  بني  يومني  م��دار 
اخلليج  دول  يف  ب��ال��ت��ج��ارة  املعنية 
العامة  املديرية  وممثلي  العربية 
الأوروبية،  املفو�سية  يف  للتجارة 
التجاري  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  ���س��ب��ل 
اجلانبني،  ب����ني  وال����س���ت���ث���م���اري 
الو�سع  امل��ج��ت��م��ع��ون  ت��ن��اول  ح��ي��ث 
ال������راه������ن ل����ل����ت����ب����ادل ال����ت����ج����اري 
واجلمركية  التجارية  وال�سيا�سات 
وال����س���ت���ث���م���اري���ة امل���ت���ب���ع���ة واأط�����ر 
جمال  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي  ال����ت����ع����اون 

التجارة اخلارجية. 
وقال ال�سيد حممد نا�سر حمدان 
التجارة  احل��وار حول  اإن  الزعابي 
التعاون  جمل�ض  ب��ني  وال�ستثمار 
ا�ستكمالاً  ياأتي  والحتاد الأوروبي 
يعقده  ال��ذي  القت�سادي  للحوار 
وهو  منتظمة،  ب�����س��ورة  اجل��ان��ب��ان 

ك��ب��رية يف ظ��ل ما  اأه��م��ي��ة  يكت�سب 
يتمتعان به من عالقات اقت�سادية 
متينة، حيث يعد الحتاد الأوروبي 
اأكرب �سريك جتاري لدول التعاون 
الأخرية  متثل  حني  يف  جمتمعة، 
خ���ام�������ض اأك�������رب ����س���ري���ك جت����اري 
باإجمايل  الأوروب�����������ي،  ل����الحت����اد 
جتارة خارجية و�سل اإىل 153،1 

مليار دولر ف�ي عام 2016.
وع���ل���ى ���س��ع��ي��د دول�����ة الإم��������ارات، 
الحت������اد  اأن  ال����زع����اب����ي  اأو������س�����ح 
اأه��م ال�سركاء  اأح��د  الأوروب���ي يعد 
ال���ت���ج���اري���ني ل���ل���دول���ة، ح��ي��ث بلغ 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  حجم  اإج��م��ايل 
مليار   65.8 نحو  اجلانبني  بني 
تاأتي  ف��ي��م��ا   ،2016 ع���ام  دولر 
الإمارات �سمن اأكرب ع�سر وجهات 
ل�سادرات الحتاد الأوروب��ي، وهي 
موطن لأكرث من 41 األف �سركة 
األفااً   121 فيها  ويقيم  دول��ه  من 

من مواطنيه.
جل�سات  اأن  ال���زع���اب���ي  واأ������س�����اف 
احل������وار ن��اق�����س��ت ���س��ب��ل الرت���ق���اء 
مب�����س��ت��وى ال���ت���ع���اون ال���ق���ائ���م اإىل 
اأك���رث من���وااً، عرب  مرحلة ج��دي��دة 
لتعزيز  ديناميكية  اأط���ر  اع��ت��م��اد 
التبادل التجاري وت�سهيل التجارة 
التي  العوائق  تذليل  يف  والتعاون 
ت����واج����ه م�������س���اع���ي اجل����ان����ب����ني يف 
الرتكيز  مت  ح��ي��ث  ال�����س��دد،  ه���ذا 
ح��������ول متكني  ال����ت����ف����اه����م  ع����ل����ى 
التجارة،  ق�سايا  ب�ساأن  ال�سفافية 
الفردي  امل�ستويني  على  والتعاون 
اجلوانب  خمتلف  يف  واجل��م��اع��ي 
واحل���الت  والتنظيمية  الإداري�����ة 
يخ�ض  فيما  امل���ح���ددة  ال��ق��ط��اع��ي��ة 
ت�����س��ه��ي��ل ال���ت���ج���ارة، وال��ع��م��ل على 
ب�ساأن  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل  حت�����س��ني 
القوانني  وم�������س���اري���ع  ال���ت���داب���ري 
يف  الثنائية  بالتجارة  ال�سلة  ذات 

الوقت املنا�سب، وامل�ساعدة وتبادل 
م�سائلها  ح����ل  يف  ال����س���ت�������س���ارات 
بحثت  ذل��������ك،  اإىل  ال����ع����ال����ق����ة.  
الزعاب���ي،  ب��ح�����س��ب  اجل���ل�������س���ات، 
املعلومات  ل��ت��ب��ادل  املمكنة  الأط���ر 
وتعزيز  ال��ت��ج��اري��ة،  الإح�����س��ائ��ي��ة 
ال�سيا�سات  ب�ساأن  امل�سرتك  العمل 
واملمار�سات  وال����س���رتات���ي���ج���ي���ات 
وحماية  وحترير  بتعزيز  املت�سلة 
مناخ  اأج���ل حت�سني  م��ن  ال��ت��ج��ارة 
وكذلك  اجلانبني.  لكال  الأع��م��ال 
متت مناق�سة الديناميكية احلالية 
التجاري  ل��ل��ت��ب��ادل  وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
لتنميته،  جديد  و�سائل  وحت��دي��د 
الت�ساور مع  لتح�سني  اآلية  وو�سع 
جمتمع الأعمال ومعاهد البحوث 
بتعزيز  املعنية  اجل��ه��ات  وخمتلف 

التجارة وال�ستثمار.
قدم  اجل���ل�������س���ات،  ت��ف��ا���س��ي��ل  ويف 
ال�سيد حممد الزعابي عر�ض عن 

والقطاعات  ال�ستثمارية  الفر�ض 
بالإ�سافة  ال����دول����ة  يف  ال����واع����دة 
 2021 ا�سرتاتيجية  ل���س��ت��ع��را���ض 
وجمالت  البتكار  وا�سرتاتيجية 
اجلانبني.  بني  امل�سرتك  التعاون 
من  ع��������دد  ت�����ق�����دمي  ك�����ذل�����ك  مت 
�سيا�سة  ل���س��ت��ع��را���ض  ال���ع���رو����ض 
فيما  اخلليجي  الحتاد اجلمركي 
يخ�ض التعرفات اجلمركية ور�سوم 
املنتجات،  بع�ض  على  ال���س��ت��رياد 
التنظيمية  واملمار�سات  والقواعد 
حول  الفنية  وال��ل��وائ��ح  وامل��ع��اي��ري 
التجارة يف دول املجل�ض، و�سيا�سات 

التجارة بني دول التعاون والحتاد 
الأوروبي اإقليميااً ويف اإطار منظمة 
التجارة العاملية. كما عقد جل�سات 
حول تعميق التعاون ب�ساأن الأطر 
ال����س���ت���ث���م���اري���ة لدى  والأن����ظ����م����ة 
اجلانبني، واآفاق التعاون التجاري 
جمال  يف  ���س��ي��م��ا  ول  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي 
ال��غ��ذائ��ي، وت��وف��ري البيئة  الأم����ن 
الت�سدير،  ل��ت��ن�����س��ي��ط  امل��ع��رف��ي��ة 
التجارة  ات��ف��اق��ي��ة  وم�����س��ت��ج��دات 
احلرة بني اجلانبني، وتعزيز دور 
دف����ع عجلة  ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض يف 

التعاون قدمااً.

•• راأ�س اخليمة- الفجر

���س��ه��دت ���س��وق ال�����س��ي��اح��ة يف راأ�����ض اخليمة 
ال������زوار من  ب��ن�����س��ب��ة %35 يف ع���دد  زي�����ادة 
الهند خالل الربع الأول، ما يجعلها رابع 
اأكرب �سوق دولية لالإمارة، ممثلة %8 من 
اإجمايل ال�سيوف. كما ارتفع متو�سط مدة 
 10.6% بن�سبة  ال��ه��ن��ود  ال�سيوف  اإق��ام��ة 
خ����الل ن��ف�����ض ال���ف���رتة. وم����ع ذل�����ك، ظلت 
ورو�سيا  واأملانيا  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
واململكة املتحدة الأ�سواق الرئي�سية الأوىل 

لراأ�ض اخليمة.
وق����ال م���ات غ���ري���ن، رئ��ي�����ض ق�����س��م اأبحاث 
اإي  اآر  ب��ي  ���س��ي  وا���س��ت�����س��ارات الإم������ارات يف 
ال�سيافة يف  �سوق  �سهد   : الأو�سط  ال�سرق 
راأ����ض اخليمة ب��داي��ة قوية ه��ذا ال��ع��ام، مع 
جذبه لأكرث من 193،000 زائر �سجلوا 

ما يزيد عن 758،000 ليلة فندقية، مما 
يعك�ض منوااً �سنويااً ن�سبته %8.3 و18.7% 
على  الفندقية  والليايل  الزائرين  عدد  يف 
ال��ت��وايل.  وع��زا غرين م��ا حتقق م��ن منو 
ك��ب��ري يف الأ���س��غ��ال ال��ف��ن��دق��ي ك���ان نتيجة 
لراأ�ض  الفريدة  ال�سياحي  اجل��ذب  عوامل 
ال�سادرة  ال��ب��ي��ان��ات  اأن  اىل  لف��ت��ا  اخل��ي��م��ة 
ع��ن اإ����ض ت��ي اآر اأو���س��ح��ت ارت��ف��اع متو�سط 
معدلت الإ�سغال بن�سبة %6.8 يف الفرتة 
من يناير اإىل مار�ض لت�سل اإىل 76.3% 
%71.3 يف الفرتة نف�سها من  ب�  مقارنة 
العام املا�سي، يف حني ارتفع معدل العائد 
ع��ل��ى ال���غ���رف امل���ت���واف���رة ب��ن�����س��ب��ة 2.3% 
خالل نف�ض الفرتة، وذلك رغم انخفا�ض 
معدل ال�سعر اليومي بن�سبة %4. وارتفعت 
بن�سبة  اأي�سا  الإجمالية  الغرفة  اإي����رادات 
%8.1 عن نف�ض الفرتة من العام املا�سي.

وقال من املتوقع اكتمال ما يقرب من 500 
غرفة و�سقة فندقية جديدة خالل الفرتة 
املتبقية من عام 2017، مع ا�ستكمال رقم 

مماثل يف عام 2018. وي�سمل ذلك فندق 
راأ�ض  هيلتون  )ف��ن��دق  اإن  ج���اردن  هيلتون 
اخليمة �سابقا( والتو�سع يف منتجع الكوف 
روتانا يف عام 2017، اإ�سافة لفندق �سيتي 

ماك�ض يف اأوائل عام 2018.
اأ�سعار  م��ت��و���س��ط  ���س��ه��د  ل��ل��ت��ق��ري��ر،  ووف���ق���ا 
احلر،  التملك  مواقع  يف  ال�سكني  الإيجار 
العرب،  وميناء  احلمرا  قرية  ذل��ك  يف  مبا 
خالل   1% ح���وايل  ب��ل��غ  طفيفا  انخفا�سا 
للعام  الن��خ��ف��ا���ض  ل��ي�����س��ل  الأول،  ال���رب���ع 

احلايل اإىل 5%.
ويرتاوح متو�سط اإيجار وحدات ال�ستوديو 
يف ق���ري���ة احل����م����را وم���ي���ن���اء ال����ع����رب بني 
�سنويااً،  دره�����م   30،000-22،000
-35،000 بني  الواحدة  الغرفة  ول�سقق 

النوم  ولغرفتي  لل�سنة،  درهم   55،000
بني 60،000 70،000- درهم �سنويا.

ت�سليم  املتوقع  ف��ان من  ذل��ك،  : مع  وتابع 
1،440 وح��دة جديدة يف جممع  ح��وايل 
املحيط الهادئ �سمن جزيرة املرجان على 
مراحل خالل الف�سول القادمة. وقد تكون 
هناك مزيد من ال�سغوط النكما�سية على 
�سوق ال�سقق ال�سكنية يف الإمارة، واملتمثلة 
يف ارتفاع م�ستوى املعرو�ض يف اأ�سواق دبي 
وال�سارقة، والنخفا�ض امل�ساحب يف اأ�سعار 
الإي���ج���ار، وال����ذي ق��د يلقي ب��ظ��الل��ه على 

ال�سوق ال�سكني لراأ�ض اخليمة.
واخ��ت��ت��م غ��ري��ن: على ال��رغ��م م��ن ظروف 
ال�سوق ال�سعبة، من املرجح اأن ت�سهد راأ�ض 
امل�ساريع  ع���دد  يف  فعليا  ارت��ف��اع��ا  اخل��ي��م��ة 
ال�����س��ك��ن��ي��ة اجل���دي���دة ق��ي��د الإن�������س���اء، حيث 
يجري حاليا التخطيط لعدد من امل�ساريع 
اجلديدة متعددة ال�ستخدامات يف مواقع 

رئي�سية كربى مثل جزيرة املرجان .

•• دبي -وام:

ام�ض  اعماله  العاملية  امل��ط��ارات  ق��ادة  منتدى  اختتم 
دبي  2017 يف مركز  املطارات  على هام�ض معر�ض 
الدويل للموؤمترات واملعار�ض. وكان مو�سوع الأ�سعار 
امل�����س��ط��رب��ة ل��ل��ن��ف��ط ب��اع��ت��ب��اره اأح����د م�����س��ادر القلق 
والتكنولوجيا  الطريان  ل�سناعة  بالن�سبة  الرئي�سية 
امل�سافرين  جتربة  زي���ادة  يف  هاما  دورا  �ستلعب  التى 
التي تعد الأهم بالن�سبة للمطارات ابرز املحاور التي 
خالل  امل��ط��ارات  ب�سناعة  املتخ�س�سون  اإليها  تطرق 
الدويل  دبي  مركز  يف  العاملية  املطارات  ق��ادة  منتدى 
للموؤمترات واملعار�ض. وا�ست�سافت �سركة ريد ال�سرق 
الأو�سط للمعار�ض اأعمال املنتدى الذي امتد ليومني 
رعاية  حتت  للطريان  الهادئ  املحيط  مركز  ونظمه 
هيئة  رئي�ض  مكتوم  اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو 
دبي  م��ط��ارات  موؤ�س�سة  رئي�ض  امل��دين  للطريان  دب��ي 
الرئي�ض الأعلى الرئي�ض التنفيذي لطريان المارات 

واملجموعة.
و�سلط خرباء �سناعة الطريان ال�سوء على حقيقة اأن 
�سناعة الطريان تواجه حتديات على املديني الق�سري 
والبعيد الأمد واأن هنالك فر�سا لزيادة الطلب على 

ال�سفر نتيجة ل�سعر النفط التناف�سي املنخف�ض. وقال 
مطارات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�ض  غريفيث  ب��ول 
دبي يف خطابه الرئي�سي الذي حتدث فيه حول اأ�سعار 
ال��ع��امل��ي وح��ال��ة ع���دم ال�ستقرار  ال��ن��ف��ط والق��ت�����س��اد 
عوامل  جميعا  بو�سفها  ال��ع��م��الء  وث��ق��ة  ال�سيا�سي 
على املدى الق�سري.. ويف حال ارتفعت اأ�سعار النفط 
الطريان.. ل�سناعة  اأخرى  �سيمثل م�سكلة  ذلك  فاإن 
م�سيفا ان التكنولوجيا والتوازن القت�سادي للطاقة 

وندرة املوارد متثل العوامل طويلة الجل .
مرتفعة  التحتية  البنية  تعزيز  تكلفة  ان  اىل  ولفت 
التكنولوجيا  اأن  م�سيفا  مطار  اأي  ف��ى  كبري  ب�سكل 
الذكية ميكن ان تلعب دورا هاما على �سعيد حت�سني 
رفع  بخطط  واخلدمة..منوها  ال�ستيعابية  القدرة 
 118 اإىل  ال���دويل  دب��ي  مل��ط��ار  ال�ستيعابية  ال��ق��درة 

مليون م�سافر بحلول العام 2023.
ومن املتوقع اأن يرتفع عدد امل�سافرين عرب مطار دبي 
90 مليون  ال���دويل وم��ط��ار دب��ي ورل��د �سنرتال اىل 
دبي  م��ط��ار  ت�سنيف  احل����ايل..و مت  ال��ع��ام  يف  م�سافر 
العامل ازدحاما جلهة حركة  الدويل كاأكرث مطارات 
زهاء  ا�ستثمرت  قد  دبي  وكانت  الدوليني  امل�سافرين 
7.8 مليار دولر يف العامني املا�سيني بهدف تعزيز 

البنية التحتية وي�سهم قطاع الطريان ب�سكل كبري يف 
اأي�سا الكم  الناجت املحلي الإجمايل لدبي وهو يخلق 
قطاع  ي�سهم  ان  .ويتوقع  العمل.  فر�ض  من  الكبري 
 45 اأو ما يعادل  88.1 مليار دولر  الطريان بنحو 
باملائة يف الناجت املحلي الإجمايل لدبي بحلول العام 

.2030
ويف ك��ل��م��ة رئ��ي�����س��ي��ة اأخ�����رى حت����دث ع��م��ر ب���ن غالب 
ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ريان املدين 
دولة  يف  ال��ط��ريان  لقطاع  امل�ستقبلية  ال��ن��ظ��رة  ح��ول 
اأن تتمكن الم���ارات بحلول  اأم��ال   2025 الإم���ارات 
التي  التحديات  من  الكثري  مواجهة  من  العام  ذلك 
ت���واج���ه ق��ط��اع ال���ط���ريان وذل����ك م���ن خ���الل اعتماد 
هاربي�سون  بيرت  واو���س��ح  الت�سحيحية.  الإج����راءات 
الرئي�ض التنفيذي ملركز املحيط الهادئ للطريان اأن 
يف  التغيريات  من  كبري  بعدد  متر  الطريان  �سناعة 
اأعقاب بع�ض ال�سكوك اإل اأنها متثل مكانا مثريا جدا 
هام�ض  على  التقدميي  عر�سه  يف  وق��ال  لالهتمام. 
اأعمال املنتدى اإن البيئة حميدة ن�سبيا مع انخفا�ض 
الأداء  وم��ع  النفط  اأ�سعار  وانخفا�ض  الفائدة  اأ�سعار 
الرئي�سي  املحرك  ان  لالقت�سادات..منوها  املنا�سب 
انخفا�ض  يف  متثل   2014 ع��ام  منذ  الأرب����اح  لنمو 

التكاليف  انخفا�ض  ان  اىل  ..لف��ت��ا  ال��وق��ود  تكاليف 
ب�سبب اأ�سعار الوقود �سيولد يف هذه ال�سوق التناف�سية 
انخفا�ض  ف��اإن  ول��ذل��ك  الأ���س��ع��ار  خلف�ض  قويا  ميال 
الربح عو�سا عن  اإىل �سغط هوام�ض  ي��وؤدي  الأ�سعار 

زيادة الأرباح.
عام  من  الأول  للربع  الأولية  املالية  النتائج  وت�سلط 
اأرباح  هوام�ض  انكما�ض  مدى  على  ال�سوء   2017
ب�سبب  العام  الأوىل من  الأ�سهر  �سركات الطريان يف 

مزيج من ارتفاع التكاليف و�سعف العائد.
ل�سعر  املوؤكد  غري  الجت��اه  اأن  اإىل  هاربي�سون  وا�سار 
ل�سناعة  الرئي�سية  القلق  م�����س��ادر  اأح���د  ه��و  النفط 
اأي��ن �ستذهب  اإىل  اأح��د حقا  الطريان حيث ل يعرف 
ان��ه قبل ث��الث��ة ا�سهر فقط  ال��وق��ود..م��ن��وه��ا  اأ���س��ع��ار 
لعام  دولرا   65 و   55 بني  ت��رتاوح  التوقعات  كانت 
الآن  املال  تك�سب  ل  طريان  �سركة  اأي  و   ..2017

معر�سة للخطر اإذا ارتفعت ا�سعار الوقود.
ولفت اىل اأن ال�سني �ستقود قطاع الطريان يف العامل 
اأنها �سوق حملية �سخمة و�سريعة النمو وفيها  ذلك 
�سركات طريان تتوجه نحو العاملية بوترية مت�سارعة 
ومعدات  ج���دا  منخف�سة  ت��ك��ال��ي��ف  ل��دي��ه��م  اأن  ك��م��ا 

جديدة.

فعالية لـ )دبي املايل العاملي( ت�ست�سيف 
�سركات هندية خمت�سة يف اخلدمات املالية

•• دبي -وام:

ا�ست�ساف مركز دبي املايل العاملي ام�ض جمموعة بارزة من �سركات هندية 
خمت�سة يف جمال اخلدمات املالية تعترب املركز وجهة مف�سلة لها للو�سول 

اإىل خمتلف اأ�سواق املنطقة.
وجاءت هذه ال�ست�سافة يف اإطار فعالية خا�سة نظمها املركز ا�ستقبل فيها 
عالقاته  تعزيز  بهدف  الهندية  ال�ست�سارية  ال�سركات  ك��ربى  م��ن  ع��ددا 

القوية مع املجتمع املايل وال�ستثماري يف الهند.
ويذكر اأن العالقات بني مركز دبي املايل العاملي والهند �سهدت تطورا لفتا 
بدءا من ا�ست�سافة املركز ملوؤ�س�سة مالية هندية واحدة فقط يف عام 2007 
لي�سبح حاليا وجهة لكثري من ال�سركات الهندية حيث يطمح جلذب مزيد 

من البنوك واملوؤ�س�سات املالية وال�سركات الهندية العاملة خارج املركز.
بالن�سبة  العاملي  امل��ايل  دبي  قوة ح�سور مركز  الأخ��رية  التطورات  وتعك�ض 
ل���الأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة وامل���ال���ي���ة ال��ه��ن��دي��ة ح��ي��ث ق��ام��ت ���س��رك��ة ي���و ت���ي اآي 
اإنرتنا�سيونال � اأكرب مدير لالأ�سول يف الهند � باإن�ساء اأحدث �سندوق لها يف 

مركز دبي املايل العاملي.
اآي اإنرتنا�سونال  وقال برافني جاغواين الرئي�ض التنفيذي ل�سركة يو تي 
يف ت�سريح �سحايف له يف دبي اليوم اإن مركز دبي املايل العاملي يوفر البيئة 
ويت�سمن  الأ���س��ول  اإدارة  قطاع  لزده���ار  ال��الزم��ة  والتنظيمية  القانونية 
ذلك جهة تنظيمية عاملية امل�ستوى مع جمموعة كبرية من �سركات الإدارة 
واملحاماة واملحا�سبة ف�سال عن قاعدة املواهب والكفاءات التي تعمل داخل 
املركز �سممت جلذب  الت�سعري احلالية يف  اأن حوافز  اإىل  .. م�سريا  املركز 
مزيد من ال�سركات الهندية اإىل دبي التي متثل اأكرب منظومة لل�سناديق 

يف املنطقة.
الهند  يف  املحلية  التنظيمية  ال��ل��وائ��ح  يف  الأخ���رية  التغيريات  اأن  واأو���س��ح 
اإدارة الأ�سول  واملعاهدة ال�سريبية بني الهند وموري�سيو�ض دفعت �سركات 
الهندية لل�سعي وراء �سلطات تنظيمية بديلة لل�سناديق ويف �سوء ذلك حظي 
الهندية  الأ�سول  اإدارة  �سركات  باهتمام كبري من  العاملي  املايل  مركز دبي 
م�ساعيه  جانب  اإىل  �ساملة  وتنظيمية  قانونية  بيئة  من  يوفره  ما  بف�سل 
امل�ستثمرين  �سناديق  لنظام  واإط��الق��ه  الأع��م��ال  م��زاول��ة  �سهولة  لتعزيز 
املوؤهلني. وكان بنك كوتاك ماهيندرا والبنك الفدرايل قد بادرا اإىل ترقية 
الأوىل  الفئة  اإىل  العاملي  امل��ايل  دبي  مركز  يف  التمثيلية  مكاتبهما  رخ�سة 
وتزامن ذلك مع قيام �سركة HDFC Life وم�سرف اأك�سي�ض بنك � وهو 

ثالث اأكرب بنك يف القطاع اخلا�ض يف الهند � بتعزيز عملياتهما يف املركز.
وا�ست�ساف مركز دبي املايل العاملي اأي�سا جمموعة هندية بارزة من البنوك 
 ICICI Bank واملوؤ�س�سات املالية و�سركات اإدارة ال�سناديق مبا يف ذلك
� بنك  الهندي  الوطني وبنك الحت��اد  البنجاب  IDBI Bank وبنك  و 
 L&T ال��رثوات اخلا�سة و�سركة  IIFL لإدارة  � و�سركة  الدولة الهندي 
لأ�سواق راأ�ض املال املحدودة و�سركة اأديتيا بريل �سن ليف لإدارة الأ�سول 

املحدودة .
وكان مركز دبي املايل العاملي قد وقع موؤخرا مذكرتي تفاهم منف�سلتني 
للخدمات  مركز  اأول   � الدولية  املالية  التكنولوجية  غوجارات  مدينة  مع 
التي  مومباي  يف  احل�سرية  الإقليمية  التنمية  هيئة  و   � الهند  يف  املالية 
عمليات  وتطوير  لتخطيط  الهندية  ماهارا�سرتا  ولي��ة  حكومة  اأ�س�ستها 
واأف�سل  املعرفة  تبادل  على  التفاهم  مذكرتا  تن�ض  اإذ  احل�سرية  التنمية 
املمار�سات الدولية. وتاأتي هذه التطورات على خلفية العالقات التعاونية 
القوية بني دولة الإمارات العربية املتحدة والهند التي �سهدت توقيع 14 

اتفاقية ثنائية وا�سعة النطاق يف يناير املا�سي.
واأكد �سلمان جعفري الرئي�ض التنفيذي لتطوير الأعمال يف مركز دبي املايل 
العاملي عمق العالقات بني البلدين ال�سديقني التي ت�سهد منوا مت�سارعا 
2.6 مليون واف��د هندي ويعمل فيها  حيث يعي�ض يف دول��ة الإم��ارات نحو 
حوايل 26 األف �سركة هندية واأكرث من 40 األف �سركة مقرها الإمارات 

وميتلكها هنود غري مقيمني.
ال�سركات  من  جمموعة  اأك��رب  ثالث  ت�سكل  الهندية  املوؤ�س�سات  اأن  واأو���س��ح 
املتحدة  واململكة  املتحدة  الوليات  بعد   � العاملي  املايل  دبي  املالية يف مركز 
� اإذ يعد املركز من�سة مثالية لل�سركات واملوؤ�س�سات الهندية حيث يوفر لها 
تنظيمية  وبنية  للم�ستثمرين  داعمة  وبيئة  وامل��ايل  ال�سيا�سي  ال�ستقرار 
دبي  مركز  وميثل  العام.  الإجنليزي  القانون  اإىل  ت�ستند  قوية  وقانونية 
املايل العاملي حلقة و�سل مهمة بني الهند وبلدان املمر اجلنوبي - اجلنوبي 
هناك  لذلك  الو�سطى  واآ�سيا  بافريقيا  الهندية  ال��ق��ارة  �سبه  يربط  حيث 

فر�سة كبرية لل�سركات الهندية التي تتطلع لإطالق اأعمالها يف املركز.

تنظيم قطاع الت�سالت حتث على امل�ساركة يف جائزة 
وموؤمتر ومعر�ض احلكومة الإلكرتونية لدول التعاون

•• ابوظبي- وام:

�سارك ممثلون عن اأكرث من 20 جهة حكومية حملية واحتادية يف ور�سة 
لتعريف  الت�����س��الت  ق��ط��اع  لتنظيم  العامة  الهيئة  نظمتها  ال��ت��ي  العمل 
من  اخلام�سة  الن�سخة  فعاليات  يف  امل�ساركة  باأهمية  احلكومية  اجل��ه��ات 
جائزة وموؤمتر ومعر�ض احلكومة الإلكرتونية لدول جمل�ض التعاون لدول 
اخلليج العربية التي ت�ست�سيفها اململكة العربية ال�سعودية نوفمرب املقبل 

فيما يبدا موعد ا�ستالم طلبات الرت�سح للجائزة يوم 29 يونيو املقبل.
وكيفية  واأهميتها،  اجلائزة  ومعايري  فئات  على  ال�سوء  الور�سة  و�سلطت 
العمل  بفريق  التعريف  وكذلك  فئة،  كل  ح�سب  الرت�سيح  طلبات  �سياغة 

امل�سرف على تنظيم عملية تقدمي الطلبات وكيفية التوا�سل معه.
لتنظيم  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  امل��ن�����س��وري،  ���س��ع��ادة حمد عبيد  وق���ال 
قطاع الت�سالت: ت�سكل اجلائزة فر�سة لعر�ض التجارب وتالقي الأفكار 
العاملني يف جم��ال احلكومة  املجل�ض من  دول  الأ�سقاء يف  واخل��ربات بني 
الرتقاء  اإىل  الهادف  الإيجابي  للتناف�ض  فر�سة  اأي�سااً  وهي  الإلكرتونية. 
ذلك،  م��ن  وان��ط��الق��ا  املتعاملني.  مل�سلحة  الذكية  والتطبيقات  باحللول 
حتر�ض دولة الإم��ارات على امل�ساركة الفاعلة يف هذه اجلائزة اإميانا منها 
اإىل  الو�سول  بهدف  املجل�ض  دول  يف  الأ�سقاء  مع  اجلهود  تن�سيق  باأهمية 
�سعادة  حتقيق  يف  واملتمثلة  حكومية  مبادرة  اأو  ن�ساط  لأي  الأ�سمى  الغاية 

املتعاملني، وت�سخري التقنيات احلديثة خلدمتهم ورفاهيتهم .
بدوره قال �سامل احلو�سني، نائب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع 
الت�سالت ل�سوؤون احلكومة الإلكرتونية بالإنابة: حر�ست دولة الإمارات 
على امل�ساركة يف جميع الن�سخ ال�سابقة من اجلائزة، وقد ا�ستطعنا حتقيق 

الريادة يف العديد من الفئات. 
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املال والأعمال
خالل ��ستقبال وزير �لدولة ل�سوؤون �لحتاد �لأوروبي و�لتجارة مبملكة �ل�سويد

وزارة القت�ساد تبحث مع ال�سويد اآفاق التعاون امل�ستقبلية يف جمالت البتكار وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة

جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل تقيم حفل ا�ستقبال ملجموعة من ال�سفراء يف الدولة

وزير التموين امل�سري: قطاع ال�سوامع �سهد طفرة كربى بعد متويل وتنفيذ المارات 25 �سومعة قمح

ال�سكوك الوطنية تفوز بجائزة اأف�سل متويل عقاري �سمن جوائز العقارات اخلليجية 2017 

•• اأبوظبي-الفجر:

بحث �سعادة عبد اهلل اآل �سالح وكيل وزارة القت�ساد 
ل�����س��وؤون ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة وال�����س��ن��اع��ة م��ع معايل 
الحتاد  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  �ستين�سرتوم  اأو���س��ك��ار 
ال�����س��وي��د، جوانب  وال���ت���ج���ارة يف مم��ل��ك��ة  الأوروب��������ي 
البتكار  جم��الت  على  بالرتكيز  امل�سرتك،  التعاون 
البحث  واأن�����س��ط��ة  واملتو�سطة  ال�سغرية  وال�����س��رك��ات 
عن  ف�سال  الذكية،  امل��دن  وحلول  والتطوير  العلمي 
ا�ستعرا�ض عدد من الفر�ض الواعدة لتعزيز م�ستوى 

التبادل التجاري بني البلدين.
ع��ق��د ال��ل��ق��اء ب��ح�����س��ور ���س��ع��ادة ج��م��ع��ة حم��م��د الكيت 
وهند  اخل��ارج��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة  ل�����س��وؤون  امل�ساعد  الوكيل 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  ���س��ي��ا���س��ات  اإدارة  م��دي��ر  ال��ي��وح��ه 
�سعادة  ال�سويدي  اجلانب  عن  ح�سر  فيما  ب��ال��وزارة، 
الدولة،  ل���دى  ال�����س��وي��د  مملكة  �سفري  تي�سليف  ي���ان 

وعدد من كبار اخلرباء وامل�ست�سارين من اجلانبني.
اأك���د اجل��ان��ب��ان خ���الل ال��ل��ق��اء اأه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر األيات 
امل����ج����الت احليوية،  م���ن  ع����دد  ل��ل��ت��ع��اون يف  ع��م��ل��ي��ة 
�سراكات يف عدد  اإقامة  فر�ض  ا�ستعرا�ض  ف�سال عن 
مبادرة  واأبرزها  الإقليمية،  التنموية  امل�سروعات  من 
60 دولة  م��ن  اأك��رث  وال��ت��ي تربط  احل���زام والطريق 
عرب العامل وتطرح العديد من الفر�ض ال�ستثمارية 
من خالل م�سروعات لتطوير البنية التحتية ومراكز 
وغريها،  النقل  جم��الت  ويف  اللوج�ستية  للخدمات 
والتي من املقرر تنفيذها يف الدول التي تدخل �سمن 

املبادرة.
التح�سريات  اللقاء  خ��الل  اأي�سا  اجل��ان��ب��ان  وت��ن��اول 
اقت�ساديا وجتاريا من  وف��دا  زي��ارة  بتنظيم  اخلا�سة 
الدولة اإىل مملكة ال�سويد خالل الن�سف الثاين من 
من  التي  الفعاليات  ح��ول  والتباحث  اجل���اري،  العام 

املقرر اأن ت�سملها الزيارة.
القت�ساد  وزارة  اآل �سالح وكيل  اهلل  �سعادة عبد  اأك��د 
التطور  على  وال�سناعة  اخلارجية  التجارة  ل�سوؤون 
ال��ع��الق��ات الق��ت�����س��ادي��ة بني  ال��ت��ي ت�سهده  امل��ل��م��و���ض 

دولة الإمارات ومملكة ال�سويد، خا�سة يف ظل توقيع 
البلدين عدد من التفاقيات النوعية التي من �ساأنها 
اأفاق  وفتح  املتبادلة  ال�ستثمارات  منو  فر�ض  حتفيز 

اأو�سع للتعاون القت�سادي والتجاري امل�سرتك.
والبحث  الب��ت��ك��ار  جم��الت  اأن  اإىل  �سالح  اآل  واأ���س��ار 
�سمن  تاأتي  واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع  العلمي 
ال��ق��ط��اع��ات امل��ر���س��ح��ة ل��ق��ي��ادة م��رح��ل��ة اأك����رث ن�ساطا 
البلدين  توقيع  ظ��ل  يف  خا�سة  امل�سرتكة  للعالقات 
مع  البتكار  يف  التعاون  اأط��ر  لتعزيز  تفاهم  مذكرة 
امل��ج��الت ذات الأول��وي��ة وال��ت��ي ميتلك فيها  حت��دي��د 
اجلانبان جتارب غنية ت�سهم يف اإقامة �سراكات حتقق 

املنفعة املتبادلة.
التوا�سل  ق��ن��وات  تعزيز  موا�سلة  اأهمية  على  واأك���د 
التفاقية  تلك  من  ممكنة  ا�ستفادة  اأف�سل  لتحقيق 
البلدين،  التنموية لكال  الأه��داف  يتما�سى مع  ومبا 
رئي�سية  ق��ط��اع��ات   7 ح���ددت  الإم�����ارات  اأن  مو�سحا 
وذلك  املقبلة،  امل��رح��ل��ة  خ��الل  تطويرها  م�ستهدف 
مت  وال��ت��ي  لالبتكار  الوطنية  ال�سرتاتيجية  �سمن 
اإط��الق��ه��ا ���س��م��ن ج��ه��ود ال���دول���ة ل��ت�����س��ري��ع خطوات 

الإب���داع  على  ال��ق��ائ��م  امل��ع��رف��ة  اقت�ساد  نحو  ال��ت��ح��ول 
والبتكار.

وتابع اأن اأغلب تلك القطاعات متتلك ال�سويد جتربة 
غنية بها، وهو ما نتطلع لال�ستفادة منه خالل املرحلة 
املقبلة، وحتديدا يف املجالت التي تخدم علوم احلياة 
ال�سويد  حققته  ما  ظل  يف  العلمي  البحث  واأن�سطة 
من تقدما كبريا يف هذا ال�سدد. واأكد اآل �سالح على 
ملا  اجلانبني  من  الوفود  زي��ارات  تبادل  تعزيز  اأهمية 
لها من اأثر مبا�سر يف التعريف بالفر�ض ال�ستثمارية 
املتاحة واأبرز جمالت التعاون والت�سهيالت واحلوافز 

املقدمة لال�ستثمارات يف تلك املجالت.
القت�سادي  ال��ت��ن��وع  ���س��ي��ا���س��ات  اأن����ه يف ظ��ل  واأ����س���اف 
الفر�ض  م��ن  العديد  ه��ن��اك  ال��دول��ة،  تنتهجها  ال��ت��ي 
ال�ستثمار  اأم������ام  امل���ط���روح���ة  امل��ت��ن��وع��ة  ال���س��ت��ث��م��ار 
الأج��ن��ب��ي، م�����س��ريا اإىل اله��ت��م��ام ب��ج��ذب م��زي��د من 
ما  ظ��ل  يف  ال��دول��ة  اأ���س��واق  اإىل  ال�سويدية  ال�سركات 
تتمتع به من كفاءة و�سمعة عاملية مناف�سة يف خمتلف 

الأن�سطة القت�سادية احليوية.
النفطي بني  التجاري غري  التبادل  اأن حجم  ويذكر 

1.1 مليار دولر خالل عام  البلدين قد �سجل نحو 
.2016

وزير  �ستين�سرتوم  اأو�سكار  معايل  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
الدولة ل�سوؤون الحتاد الأوروبي والتجارة يف مملكة 
التعاون  اأطر  تعزيز  اإن بالده حري�سة على  ال�سويد، 
القت�سادي والتجاري مع دولة الإم��ارات والتي تعد 

�سريك اقت�سادي مهم للمملكة يف املنطقة.
ال�سغرية  وال�����س��رك��ات  الب��ت��ك��ار  جم����الت  اأن  وت��اب��ع 
واملتو�سطة من اأبرز املجالت التي متتلك بها ال�سويد 
وا�سعة وجتارب ناجحة، معربا عن الهتمام  خربات 
تخدم  نوعية  ���س��راك��ات  لإق��ام��ة  فعالة  األ��ي��ات  بو�سع 

امل�سالح التنموية للجانبني.
وا���س��ت��ع��ر���ض م��ا حققته ب���الده م��ن ت��ق��دم ك��ب��ري على 
الذكي  والنقل  الذكية  للمدن  حلول  تطوير  �سعيد 
والطاقة املتجددة وحا�سنات الأعمال، وهي جمالت 
حت��م��ل ف��ر���ض واع����دة ل��ل��ت��ع��اون م��ع دول���ة الإم�����ارات، 
ال��ت��ع��اون يف جمالت  ت��ع��زي��ز  ال��رغ��ب��ة يف  ع��ن  ف�سال 
قطاع  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال���ط���ريان،  وخ���دم���ات  ال��ن��ق��ل 
باأهمية  يحظى  الإم���ارات  دول��ة  يف  ال�سحية  الرعاية 
متزايدة من قبل ال�سركات ال�سويدية والذي يعك�سه 
اأعداد ال�سركات ال�سويدية امل�ساركة  النمو املتزايد يف 
يف املعار�ض والفعاليات اخلا�سة بهذا القطاع يف دولة 

الإمارات.
واأ�سار اإىل اهتمام حكومته بزيارة الوفد القت�سادي 
وامل��ق��ررة خالل  اململكة  اإىل  الإم���ارات  والتجاري من 
�ساأنها حتقيق مزيد من  م��ن  وال��ت��ي  اجل���اري،  ال��ع��ام 
التي تخدم  والآليات  املجالت  اأبرز  ب�ساأن  التفاهمات 
امل�سرتك  وال�ستثماري  القت�سادي  ال��ت��ع��اون  م�سار 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن. ك��م��ا اأك���د ال���وزي���ر ال�����س��وي��دي اهتمام 
اأك�سبو2020  يف  متميزة  م�ساركة  بتحقيق  ب���الده 
يف  امل�ساركة  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  م�ستوى  وتعزيز  ب��دب��ي، 
ال��دويل املتميز، وال��ذي يحمل الأهداف  هذا احلدث 
التنموية التي تعمل ال�سويد على حتقيقها من خالل 
البتكار  مفهوم  وتعزيز  ال�ستدامة  لق�سايا  تناوله 

والتكنولوجيا يف دفع عجلة النمو.

•• اأبوظبي-وام: 

ا���س��ت�����س��اف��ت ج���ائ���زة زاي����د ل��ط��اق��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل حفل 
الدولة  ل��دى  دول��ة   30 اأك��رث من  ل�سفراء  ا�ستقبال 
بهدف ح�سد وزيادة الدعم الدويل للدورة ال�سنوية 

العا�سرة للجائزة.
و���س��م احل��ف��ل ال���ذي اأق��ي��م مب��ق��ر ال��وك��ال��ة الدولية 
عددااً  م�����س��در،  مدينة  يف  اآي��ري��ن��ا  امل��ت��ج��ددة  للطاقة 
اأهم  ع��ن  وممثلني  الدبلوما�سية  ال�سخ�سيات  م��ن 

املنظمات املعنية بال�ستدامة يف اأبوظبي.
واع����رب ���س��ع��ادة حم��م��د ج��م��ي��ل ال���رحم���ي، الرئي�ض 
يف  للدبلوما�سيني  �سكره  ع��ن  م�سدر  ل���  التنفيذي 
الدور  املتوا�سلة، موؤكدااً على  الدولة على جهودهم 
املهم الذي قاموا به يف اإجناح الدورات ال�سابقة من 
وفتح  امل�ساركة  على  الت�سجيع  خ��الل  م��ن  اجل��ائ��زة 
امل��ج��ال اأم����ام احل�����وارات الإي��ج��اب��ي��ة وزي�����ادة الوعي 

املجتمعي حول ال�ستدامة.
احلو�سني، مدير  ن��وال  الدكتورة  اك��دت  من جانبها 
اإدارة جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل فى عر�سها حول 
ت��اأث��ري اجل���ائ���زة وال��ف��ر���ض ال���واع���دة ال��ت��ي توفرها 
الطاقة  ي�سهده قطاع  ال��ذي  ال��دويل  النمو  ... على 

املتجددة واأهمية البناء على النجاحات التي حققتها 
اجل��ائ��زة لتحفيز امل��زي��د م��ن امل�����س��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة يف 
ك���ان جل��ائ��زة زايد  ان���ه  جم���ال ال���س��ت��دام��ة م�سيفة 

لطاقة امل�ستقبل تاأثري لفت خالل ال�سنوات الع�سر 
املا�سية وخ�سو�سااً عرب اأ�سلوب اجلائزة يف التوا�سل 
امل�ستقبل  ق��ادة  لي�سبحوا  وت�سجيعهم  ال�سباب  م��ع 

نتائج ملحوظة، ويكاد يكون  ذاته  الذي �سجل بحد 
من اأهم التاأثريات التي حققتها اجلائزة.

�سفري  هيني�سي  باتريك  �سعادة  احلفل  فى  وحت��دث 
اأن��ك��ا وي�ستلي،  ق��دم��ت  ال��دول��ة فيما  ل���دى  اي��رل��ن��دا 

مديرة اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة عر�سا .
للمدار�ض  ال�����عاملية  ال������جائزة  ف�����ئة  اأن  ي�����ذكر 
تركت  قد   ،2012 العام  يف  اأن�سئت  التي  الثانوية، 
اأث����رااً اإي��ج��اب��ي��ااً وا���س��ح��ااً على ح��ي��اة اأك���رث م��ن 300 
األف �سخ�ض يف املدار�ض الفائزة واملجتمعات املحلية 

املحيطة بها.
يقودها  التي  ال�ستدامة  م�ساريع  دعم  خالل  ومن   
هذه  تعمل  ع���ام،  ك��ل  يف  مناطق  خم�ض  يف  ال��ط��الب 
ال�سابة بهدف  املواهب  اجلائزة على احت�سان ودعم 
اإعدادهم ليقوموا بدور ريادي يف جهود ن�سر وتعزيز 

ال�ستدامة.
و�سوف ت�ستقبل جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل طلبات 
واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  فئات  يف  ال�سرتاك 
واملنظمات غري الربحية واجلائزة العاملية للمدار�ض 
فئات  �سمن  الرت�سيح  طلبات  تقبل  بينما  الثانوية، 
لالأفراد،  �سخ�سي  اإجناز  واأف�سل  الكبرية  ال�سركات 

وذلك حتى 6 يوليو املقبل.

•• القاهرة-وام:

التموين  وزي��ر  امل�سيلحي  على  الدكتور  معايل  اع��رب 
والتجارة الداخلية امل�سري عن امتنان م�سر حكومةاً 
لتطلعات  وامل�ساندة  امل��وؤي��دة  الإم����ارات  مل��واق��ف  و�سعبااً 
خا�سة  التحديات  �ستى  مواجهة  يف  امل�سري  ال�سعب 
المارات  م�ساهمات  با�ستمرار  ا�ساد  كما  القت�سادية. 
القت�سادية يف م�سر  القطاعات  كافة  دعم  البارزة يف 
يف  ك��ربي  طفرة  �سهد  ال��ذى  ال�سوامع  قطاع  خا�سة 
ال��وق��ت ال��راه��ن م��ن خ��الل مت��وي��ل وتنفيذ الم���ارات 
مواقف  ان  م���وؤك���دااً  م�����س��ر،  يف  ق��م��ح  ���س��وم��ع��ة  ل25 
الإمارات جتاه م�سر نابعة من قناعة �سادقة ورا�سخة 
لدى اأبناء املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
ط��ي��ب اهلل ث����راه وال�����ذي ي�����س��ري ع��ل��ى درب����ه ك���ل اأبناء 
الإمارات. جاء ذلك خالل ا�ستقبال معايل الدكتورعلى 
امل�سيلحي �سعادة جمعة مبارك اجلنيبي �سفري الدولة 

ال��وزارة حيث  العربية فى مقر  لدى جمهورية م�سر 
وزارة  ال�سفري م�ستعر�سااً جهود  ب�سعادة  رحب معاليه 
الفرتة  خ��الل  مب�سر  ال��داخ��ل��ي��ة  وال��ت��ج��ارة  التموين 
ال�سا�سية  والح��ت��ي��اج��ات  ال�سلع  ت��وف��ري  ف��ى  املا�سية 
ا�ساد  ب���دوره  املنا�سبة.  ب��الأ���س��ع��ار  الب�سيط  للمواطن 
العالقات  ت�سهده  مبا  اجلنيبي  مبارك  جمعة  �سعادة 
ب���ني الم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وج��م��ه��وري��ة م�سر 
العربية من تطور وازده��ار وتن�سيق م�سرتك، بف�سل 
امل�سري  ال�سعب  مهنئاأ  للبلدين،  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة 
عبدالفتاح  امل�سري  الرئي�ض  فخامة  ق��ي��ام  مبنا�سبة 
ممولة  قمح  �سوامع  ثماين  بافتتاح  موؤخرااً  ال�سي�سي 
التي  امل�سري  الرئي�ض  بتغريدة  من الم��ارات، م�سيدااً 
العديد من  مل�سر يف  دعمها  الم���ارات على  فيها  �سكر 
الدولة  �سفارة  حر�ض  م��وؤك��دااً  التنموية،  امل�سروعات 
بالقاهرة علي التعاون والتن�سيق امل�سرتك مع الوزارة 

ملا فيه �سالح البلدين.

•• دبي -وام:

ح�سدت ال�سكوك الوطنية العاملة يف برنامج الدخار 
وال�ستثمار املتوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية يف 
اأف�سل متويل  املّتحدة جائزة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
كازا  و  فاميليا  ك��ازا  2017 عن م�سروع  لعام  عقاري 
جرين  م�سروع  من  الثانية  املرحلة  لتطوير  فلوري�ض 
يوفر  وال����ذي  �سيتي  م��وت��ور  منطقة  يف  كوميونيتي 
للم�سرتين فر�سة احل�سول على عقار جاهز مع خطة 

دفع مي�سرة متتد ملدة 8 �سنوات.
وت��ل��ق��ت ال�����س��رك��ة اجل��ائ��زة خ���الل ح��ف��ل ت��وزي��ع جائزة 
ال���ع���ق���ارات اخل��ل��ي��ج��ي��ة ال����ذي اأق��ام��ت��ه م���وؤخ���رااً دائ���رة 
الأرا���س��ي والأم��الك يف دبي بح�سور اأك��رث من 300 
وكالة  مع  بالتعاون  العقاري  القطاع  يف  رائ��دة  �سركة 
اأوارد�ض اإنرتنا�سيونال العاملية لتنظيم مراحل اجلائزة 
املختلفة. وقال �سعادة �سلطان بطي بن جمرن مدير 
عام دائرة الرا�سي والمالك يف دبي ان هذه اجلائزة 
قد انطلقت على اأر�ض الواقع لتوا�سل م�سرية تطورها 
دب���ي، وتكري�سها  يليق مب��ك��ان��ة  الآخ����ر مب��ا  ت��ل��و  ��ا  ع��اماً
مركزااً لالبتكار العقاري العاملي. وميكننا �سمان ذلك 
التخطيط  معايري  اأف�سل  على  اعتمادنا  خ��الل  م��ن 

ا من مرحلة ا�ستقبال الطلبات وفرزها،  والتطبيق، بدءاً
ت�ستحق  التي  الرت�سيحات  اأف�سل  انتقاء  اإىل  و�سولاً 

التكرمي، وحتى الإعالن عن النتائج.
املالية  ال�����س��وؤون  رئي�ض  �سبحي  عمر  ق��ال  جانبه  م��ن 
هذه  ان  الوطنية  ال�سكوك  ل�سركة  الأ���س��ول  واإدارة 
اجل���ائ���زة ت��ع��ك�����ض مت��ي��ز خ��ط��ت��ه��م ال���س��ت��ث��م��اري��ة التي 

ر���س��م��وه��ا ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن م�������س���روع جرين 
ك��وم��ي��ون��ي��ت��ي يف م��وت��ور �سيتي وه���ي ع��ب��ارة ع��ن فلل 
ان  نعتربا  فلوري�ض  ك��ازا  و  فاميليا  ك��ازا  با�سم  �سكنية 
الأولوية  ومنحهم  ل��ل��ع��الء  م��ال��ي��ة  ت�سهيالت  ت��وف��ري 
اأق�����س��اط مي�سرة  وف��ق  امل�����س��اري��ع اجل��دي��دة  للتملك يف 
التزامهم  يج�سد  اإجن���از  ه��و  ميزانياتهم  م��ع  ت��ت��الءم 

توفري  وه��و  الإ�سالمية  ال�سريعة  مبادىء  اأه��م  باأحد 
املايل  ال�ستقرار  وا�ستدامة  الكرمية  احلياة  مقومات 
ال��وط��ن��ي��ة تقدم  ال�����س��ك��وك  اأن  ي��ذك��ر  والج��ت��م��اع��ي. 
لعمالئها خيار التملك يف م�سروع جرين كوميونيتي 
%10 فقط يف مرحلة الإن�ساء عرب  من خ��الل دف��ع 
املبلغ  باقي  تق�سيط  يتم  ث��م  امل��دخ��رة  ال�سكوك  ره��ن 
لغاية 8 �سنوات. ومبنا�سبة م�ساركتها للمرة الأوىل يف 
اأبوظبي،  يف  موؤخرااً  اأقيم  الذي  �سكيب  �سيتي  معر�ض 
قدمت ال�سكوك الوطنية عر�سااً ح�سريااً على م�سروع 
جرين كوميونيتي يف موتور �سيتي وم�سروعي �سكاي 
ك��ورت�����ض يف دب���ي لن���د وف��ل��ل ان��دل�����س��ي��ة يف م�����س��روع ذا 
القيمة  من  فقط   5% بدفع  العر�ض  ويتمثل  فيال، 
الأوىل  ال�����س��ن��ة  خ���الل  ال�سكنية  ل��ل��وح��دة  الإج��م��ال��ي��ة 
�سنوات،   8  7- م��دى  على  املتبقية  القيمة  وتق�سيط 
بحيث يكون امل�ستثمر خالل هذه الفرتة قد اأ�سرتجع 
ال�سنوية من قيمة  الأق�ساط  املئة من  50 يف  اأو   40
ال���وح���دة. وت�ستعد  اأو  ال��ف��ي��ال  اأّج����ر  الإي���ج���ار يف ح���ال 
3 من م�سروع  باملرحلة  للمبا�سرة  الوطنية  ال�سكوك 
للعقارات،  الوطنية  �سركة  ع��رب  كوميونيتي  ج��ري��ن 
والتي  فيال   137 وت�سمل  لل�سركة  العقارية  ال���ذراع 

�سيتم طرحها يف الربع الأخري من 2018.

بنك الإمارات دبي الوطني ي�سدر 
تقريره ال�سنوي الأول لال�ستدامة

•• دبي - وام: 

ال�سنوي  ام�ض تقريره   � دب��ي  � وم��ق��ره  الوطني  دب��ي  الإم����ارات  اأ���س��در بنك 
البنك يف جمالت  لأداء  يت�سمن عر�سا مف�سال  ال��ذي  لال�ستدامة  الأول 
البيئية  والن�ساطات  واحلوكمة  العمل  واأخالقيات  الجتماعية  امل�سوؤولية 
اإعداد التقرير ال�سنوي لال�ستدامة وفقا للمبادئ  للعامني املا�سيني. ومت 
العاملية لإعداد  املبادرة  ال�سادرة عن  التوجيهية لإعداد تقارير ال�ستدامة 
قطاع  باإف�ساحات  اخلا�سة  للمعايري  تلبيته  جانب  اإىل   GRI التقارير 
العاملية  املبادرة  اأطر  من  الرابعة  احلزمة  ت�سمنتها  التي  املالية  اخلدمات 
 . UNGC ومبادئ امليثاق العاملي لالأمم املتحدة GRI لإعداد التقارير
واو�سح ه�سام عبد اهلل القا�سم نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة والع�سو املنتدب 
ملجموعة بنك الإمارات دبي الوطني يف ت�سريح �سحايف له ام�ض ان البنك 
جنح يف دمج مفهوم ال�ستدامة يف �سلب الركائز الأ�سا�سية للنمو ويفتخر 
ال�����س��دارة يف جم��ال الب��ت��ك��ار يف املنطقة م��ن خ��الل تطوير  بتبوئه م��ك��ان 

منتجات وخدمات ذكية و�سهلة ال�ستخدام على حد �سواء.
واأ�ساف اأن البنك �سعى منذ تاأ�سي�سه للعمل عن كثب وبروح ت�سودها النزاهة 
وموظفيه  وعمالئه  كم�ساهميه  املعنية  الأط���راف  جميع  م��ع  وال�سفافية 
بها  يتمتع  التي  املتميزة  وال��ق��ي��ادة  العميقة  اخل��ربة  م��ن  ا�ستفادوا  ال��ذي��ن 
البنك يف مقاربة كثري من الق�سايا الجتماعية والبيئية التي ت�سهم ب�سكل 
اإيجابي يف تنمية وتطوير املجتمعات التي يخدمها. و لفت القا�سم اإىل اأن 
يف  الوطني  دب��ي  الإم���ارات  بنك  ل�سرتاتيجية  الرئي�سة  الرتكيز  جم��الت 
ال�ستثمار الجتماعي ت�سمل املن�سة الداعمة معا بال حدود التي ت�ستهدف 
الأ�سخا�ض من اأ�سحاب الهمم ومبادرة اقرت�ض بحكمة لت�سجيع العمالء 
اإىل دعم كثري من  اإ�سافة  املالية  وم�ساعدتهم على رفع م�ستوى ثقافتهم 
وتطوير  الن�ساء  ومتكني  واللياقة  ال�سحة  ت�سمل  التي  املختلفة  اجلوانب 
الوطني قد قدمت  دبي  الإم��ارات  بنك  وكانت جمموعة  والبيئة.  املجتمع 
لربامج  دره��م  مليون   59 جت��اوز  مبلغا   2016 و   2015 عامي  خ��الل 
املوؤ�س�سي  للتطوع  اإك�ست�سينجر  برنامج  �سجل  كما  الجتماعي  ال�ستثمار 
بعدد  مقارنة  املائة  يف   61 ن�سبتها  زي��ادة   2015 يف  البنك  اأطلقه  ال��ذي 
من  اأك��رث  مبا�سر  ب�سكل  منه  ا�ستفاد  املا�سي  العام  م��دى  على  املتطوعني 
قد  الوطني  دب��ي  الإم���ارات  بنك  وك��ان  اجلمهور.  من  �سخ�ض  األ��ف   45
بالتوقيع على  الدولة  11 موؤ�س�سة مالية يف  اأك��رث من  اإىل  ان�سم موؤخرا 
التمويل  ب�ساأن  الإم����ارات  دول���ة  يف  املالية  للموؤ�س�سات  دب��ي  اإع���الن  وثيقة 
اأهدافها واأن�سطتها  التزام املجموعة مبواءمة  امل�ستدام الذي يندرج �سمن 
مع روؤية الإمارات 2021 والتزام حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة 
من  الأ�سخا�ض  حلقوق  املتحدة  الأمم  واتفاقية  للمناخ  باري�ض  باتفاقية 
ذوي الإعاقة وخطة الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة وكذلك مع الأجندة 

اخل�سراء لدولة الإمارات -2015 2030 .

العقد  ت�سوية  �سعر  للربميل  دولر   50.52
الآجل خلام عمان يف بور�سة دبي للطاقة ام�ض

•• دبي-وام:
خ�سر �سعر ت�سوية العقد الآجل خلام عمان � ت�سليم يوليو املقبل � لدى تداوله 
يف بور�سة دبي للطاقة ام�ض 0.72 دولر اأمريكي للربميل الواحد مقارنة 
 12:30 ال�ساعة  عند  دولر   50.52 ليبلغ  الول  اأم�����ض  ت�سويته  ب�سعر 
بالتوقيت املحلي 08:30 بتوقيت غرينت�ض . وتهدف بور�سة دبي للطاقة 
� وهي اأول بور�سة دولية يف منطقة ال�سرق الأو�سط لعقود الطاقة الآجلة 
املهتمني  والعمالء  واملتداولني  النفط  اإنتاج  �سركات  تزويد  اإىل   � وال�سلع 

بالأ�سواق التي تقع �سرق ال�سوي�ض باأ�سعار تت�سم بال�سفافية للنفط اخلام.
املتخ�س�سة  البور�سات  اإح��دى   2007 عام  افتتاحها  منذ  البور�سة  وتعد 
على م�ستوى العامل واأ�سبح عقدها الرئي�ض وهو العقد الآجل خلام عمان 
ت�سهد منوا  التي  ال�سوق  اإىل  املتجه  للنفط اخل��ام  الأك��رث موثوقية  املعيار 
الآ�سيوية  املنطقة  اقت�سادات  تعك�ض  التي  والأداة  ال�سوي�ض  �سرق  �سريعا 
ب�سورة متفردة واأكرب عقد من نوعه يف العامل من حيث الت�سليم الفعلي 
وثالث معيار �سعري للنفط اخلام يف العامل واملعيار الوحيد للنفط اخلام 
الذي يتم ت�سديره من عمان ودبي. وت�ستخدم بور�سة دبي للطاقة يف كافة 
اأعمالها اأرقى الأنظمة الإلكرتونية التي ميكن الو�سول اإليها انطالقا من 
اأكرث من 20 منطقة منها املراكز املالية الرئي�سة يف اآ�سيا واأوروبا والوليات 
املتحدة. وتقع البور�سة داخل مركز دبي املايل العاملي � وهو منطقة مالية 
حرة مت اإن�ساوؤها لتعزيز اخلدمات املالية يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
� وتخ�سع اإىل قوانني �سلطة دبي للخدمات املالية كما تتم مقا�سة و�سمان 
التجارية.  �سيكاغو  لبور�سة  تابعة  جمموعة  خالل  من  التداولت  جميع 
يذكر اأن بور�سة دبي للطاقة م�سروع م�سرتك بني دبي القاب�سة و�سندوق 
متتلك  كما  ال��ت��ج��اري��ة  �سيكاغو  ب��ور���س��ة  وجم��م��وع��ة  ال��ع��م��اين  ال�ستثمار 
الطاقة منها  ت��داول عقود  و�سركات متخ�س�سة يف  موؤ�س�سات مالية عاملية 
و  فيتول  و  �سل  و  �ستانلي  و مورغان  بي مورغان  و جي  �ساك�ض  غولدمان 

كونكورد اإنرجي اأ�سهما فيها.

دافزا ت�ست�سيف موؤمتر امل�ستجدات يف نطاق 
املحا�سبة والتكنولوجيا والقيادة 

•• دبي -وام:

معهد  م��ع  بالتعاون  داف���زا  دب��ي  مبطار  احل��رة  املنطقة  �سلطة  ا�ست�سافت 
امل�����س��ت��ج��دات يف ن��ط��اق املحا�سبة  ب��ع��ن��وان  امل��ح��ا���س��ب��ني الإداري������ني م���وؤمت���رااً 
والتكنولوجيا والقيادة عقد يف مركز اأعمال دافزا باملنطقة احلرة. حتدث 
يف املوؤمتر اأكرث من 10 خرباء اإقليميني ودوليني حيث ناق�ض امل�سرتكون 
اأبرزها التحول الرقمي يف القطاع املايل والبلوك ت�سني  موا�سيع متعددة 
والنظام املايل الإ�سالمي والجتماعي وتقنيات املعرفة وحوكمة ال�سركات 
والقيادة ومعايري املحا�سبة الدولية التي حتكم القطاع العام. و ركز املوؤمتر 
والبتكار  التكنولوجيا  تلعبه  ال��ذي  الرئي�سي  ال���دور  على  اأ�سا�سي  ب�سكل 
والقيادة يف حتقيق اأهداف الإدارة املالية واملحا�سبة يف املوؤ�س�سات وال�سركات. 
الرئي�ض  ثوم�سون  �سي  جيفري  امل��وؤمت��ر  يف  املتحدثني  اأب���رز  ب��ني  م��ن  ك��ان 
واملدير التنفيذي يف معهد املحا�سبني الإداري��ني احلائز على جائزة ليف 
تامي اأواردي اأ�سيفمنت الأمريكية ومتحورت كلمته حول خرباته وجتاربه 
على مو�سوع  الرتكيز  مع  والأع��م��ال  التمويل  اخلا�سة يف جم��ال  وروؤي��ت��ه 
قيا�ض الب��ت��ك��ار واحل��وك��م��ة وال���دور امل��ح��وري ال���ذي يلعبه امل��دي��ر امل���ايل يف 

املوؤ�س�سات وال�سركات.
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العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3156   

ها�سم  ال�سيد/  بالوكالة  ميثله  اجلن�سية  اإم��ارات��ي   ، ال�سام�سي  عبداهلل  حممد  بن  �سيف   : املنذر 
ابوالقا�سم عبداللطيف عبدالغفار ، حتت املحرر بالرقم )2014/1/132956( 

ماركت  هايرب  اللولو  خلف   ،  )110( رق��م  مكتب  �سنرت  بزن�ض  ي�ض  بناية   )1( الرب�ساء   : العنوان 
ومقابل اكادميية دبي المريكية  ت : 055/2201058 - 04/4478808 

املنذر اليه : ياجن �ساينتي�ست�ض للتدريب على تطوير مهارات الطفال )موؤ�س�سة فردية(
وعنوانها : الرب�ساء الوىل بناية بر�سا فايل مكتب رقم )203( خلف فندق ارمادا �سا�سي ومقابل 

اكادميية دبي الأمريكية ، ت : 052/9718685
يخطر املنذر املنذر اليه ب�سرورة دفع مبلغ )21.250 درهم( )واحد وع�سرون الف ومئتان وخم�سون 
درهم اإماراتي( تنفيذا لل�سرط اجلزائي املدون بالعقد بني الطرفان ، وذلك خالل مهلة اق�ساها 
�سهر من تاريخ ن�سر هذا النذار ، وال �سوف ي�سطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �سد 
املنذر اليه مع الزامه بجميع امل�سروفات والر�سوم الق�سائية وفوائد التاأخري واتعاب املحاماة وبدل 

العطل وال�سرر
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1998 مدين جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- مري ب�سر مريا�ض خان  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/4/10  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ الفاية 
للنقل الربي العام - موؤ�س�سة فردية - ل�ساحبها / عي�سى حممد �سعيد بالعري الفال�سي 
الثاين  بحكمت املحكمة ح�سوريا للمدعي عليه الأول ومبثابة احل�سوري للمدعي عليه 
بالزام املدعي لعيه الول مري ب�سر مرا�ض خان بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )33650 
تاريخ  9% من  بواقع  الفائدة  مع  دره��م  و�ستمائة وخم�سون  ال��ف  وثالثون  دره��م( ثالثة 
املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد على ال تتجاوز املبلغ املق�سى به والزامهما بالر�سوم 
وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم  اليوم  لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/996  ا�ستئناف جتاري   

ان  الق��ام��ة مب��ا  ب��ري��ا جم��ه��ول حم��ل  1-�سريكانتا  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
امل�ستاأنف /لند مارك لالن�ساءات - �ض ذ م م )حاليا( الرا�ض للمقاولت 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  ال��ق��رار/ احلكم  ا�ستاأنف  قد  -)�سابقا(   م  م  ذ  �ض 
جل�سه  ل��ه��ا  وح����ددت   2016/6/28 ب��ت��اري��خ  ج��زئ��ي  جت���اري   2016/714  :
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2017/6/5 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم 
ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/74  ا�ستئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-اأكمل راخيموف  جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�ستاأنف /ليا ربيكا او�سيا وميثله  : �سالح ح�سن حممد مبا�سري   قد 
مدين   2016/1250  : رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف 
املوافق  الح����د   ي���وم  جل�سه  ل��ه��ا  وح����ددت   2016/8/14 ب��ت��اري��خ  ج��زئ��ي 
2017/5/28  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه 
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/29    تظلم �سرعي                
القامة  حم��ل  جم��ه��ول  هادجياثانا�سيو   امي��ان��وي��ل    -1  / ���س��ده  املتظلم  اىل 
اقام  قد  كنعان  حليم  �سمري   : وميثله  توما�سيفيك  /جوفانكا  التظلم  اأن  مبا 
الأم��ر على عري�سة  ق��رار  اع��اله ومو�سوعه تظلم من  املذكور  التظلم  عليك 
)�سرعي( رقم 2016/141 والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سه يوم الثنني  
املوافق 2017/5/22  ال�ساعة 11.00 �سباحا بالقاعة رقم )1(  لذا فاأنت مكلف 
اأو  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1101  مدين  جزئي              

 اىل املدعي عليه / 1-ال�سركة القطرية العامة للتاأمني واإعادة التاأمني - �ض م ق  
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ عبدالغفور خان حممد وميثله : علي 
ابراهيم حممد احلمادي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليه مببلغ وقدره )500.000 درهم( )خم�سمائة الف درهم( على �سبيل 
والفائدة.    املحاماة  اتعاب  و  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامها   امل��دين  التعوي�ض 
وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/5/21  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.10
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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/473  جتاري كلي               
لوي�ض  2-فيليب  ح  م  م   - ج��روب  ب�سيفيك  اإمريت�ض  1-�سركة   / عليه  املدعي  اىل 
جوزيف ماهي جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ ا�سي�سي بن�سرنني وميثله : 
علي ابراهيم حممد احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهما ان يوؤديا بالت�سامن للمدعي مبلغ وقدره )1.202.490 درهم( مع 
الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2016/8/15 وحتى 
ال�سداد التام  والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء   املوافق  2017/5/24  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/243  عقاري كلي                 
اىل املدعي عليه / 1-برانابي�ض راجان دا�ض مانور اجان 2-جوبا دا�ض  جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ م�سرف الإم��ارات ال�سالمي - �ض م ع وميثله : 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  علي    اآل  رم�سان  ح�سن  احمد 
والفائدة وامل�ساريف والت��ع��اب.  وحددت  مببلغ وق��دره )1613790.09 دره��م( 
بالقاعة  ���ض   11.00 ال�ساعة    2017/5/31 امل��واف��ق   الرب��ع��اء   ي��وم  جل�سة  لها 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/226  عقاري كلي                 
اىل املدعي عليه / 1- كواجن هيون يل  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك دبي ال�سالمي �ض م ع وميثله : احمد مهري خمي�ض عبيد بن م�سحار   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  دعوى ف�سخ عقد اليجارة املنتهية بالتملك 
والر�سوم  تعوي�ض(  دره��م   598.720.99( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  وال���زام 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  وحددت 
 Ch1.B.8 لها جل�سة يوم الحد املوافق  2017/6/4 ال�ساعة 9.30 �ض 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 ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/779  جتاري كلي               
ال��ع��و���س��ي  جم��ه��ول حمل  ع��ب��داهلل ح�سن  امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د عبدالرحيم  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �ض م ع وميثله : من�سور عبداهلل حممد 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال��زرع��وين    احمد 
بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ )4.391.418.83 درهم( فقط اربعة ماليني وثالثمائة 
وواحد وت�سعني الف واربعمائة وثمانية ع�سر درهم وثالثة وثمانني فل�ض( والفائدة   
القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/5/25  ال�ساعة 9.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  �ض بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/720  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-املفهوم لالأحذية واملالب�ض - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  2-�سمري 
م(  م  ذ  �ض   - واملالب�ض  لالأحذية  املفهوم  )ف��رع  �سيل  3-بيج  �ساكر  ملحم  انطوان  ال�سهري 
 4-�سركة املفهوم لالأحذية واملالب�ض - ذ م م - فرع ال�سارقة - 1 ، 5-رو�سينى �سوز - �ض ذ م م 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ م�سرف عجمان - �ض م ع وميثله : حبيب حممد 
املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد   - املال  �سريف عبداهلل 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   5.890.111.39( وق��دره  مببلغ  والت�سامن  بالتكافل 
املحاماة  و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  
اأو من  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ض    2017/5/25
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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/762  مدين  جزئي              
ان  الق��ام��ة مب��ا  امل��دع��ي عليه / 1-حميد حممد ن�سيحت جمهول حم��ل  اىل 
املدعي/ م�سطفى ابراهيم للتجارة العامة - �ض ذ م م قد اأقام عليك الدعوى 
درهم(   120000( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
والر�سوم وامل�ساريف  والفائدة  9% من تاريخ ا�ستالم املبلغ وحتى ال�سداد التام.  
وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/6/4  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17
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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/472  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-جلوبال الين�ض - م م ح 2-اأناند �سينغ كامي�سور برا�ساد �سينغ  
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �سيتى بنك ان ايه وميثله : نا�سر مال اهلل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم  حممد غامن   قد 
والر�سوم  دره���م(   8155192.22( وق���دره  مببلغ  والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن 
وحتى  ال�سداد  عن  التوقف  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  اتعاب  و  وامل�ساريف 
امل��واف��ق  2017/5/25  ال�ساعة  ي��وم اخلمي�ض   ال��ت��ام.   وح��ددت لها جل�سة  ال�سداد 
9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/179 عقاري كلي 
اىل املدعي عليه / 1-بروانه ا�سمعيل خ�سروي برغاين جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ م�سرف الإم��ارات ال�سالمي - �ض م ع وميثله : احمد ح�سن رم�سان اآل علي   
الوحدة  وت�سليم  الج��ارة  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  قد 
والزام املدعي عليها مببلغ وقدره )2.698.531.67 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة  9% من املطالبة وحتى ال�سداد التام وانهاء وف�سخ اتفاقية الجارة 
طلباتهم.    بكافة  للمدعيان  واحلكم  ال�سواغل  من  خاليا  للمدعيان  العقار  وت�سليم 
بالقاعة  ���ض   11.00 ال�ساعة  امل��واف��ق  2017/5/22   الث��ن��ني   ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8
ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/850  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-�سركة ال�سرق الو�سط واوريا للتجارة العامة - )ميتكو( - )ذات م�سوؤولية 
ر�سا  4-عبا�ض  كرامند  غالمر�سا  3-عبدالرحيم   ) م  م  ذ  )�ض  التجارية  2-بي�ستون  حم��دودة( 
اي��رواين جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك ملي ايران )فرع �سركة اجنبية( وميثله 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ال���زرع���وين    اح��م��د  ع��ب��داهلل حممد  : من�سور 
وقدره  امل��دع��ي  مبلغ  للبنك  ي���وؤدوا  ب��ان  والن��ف��راد  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
)109.000.000 درهم( )فقط مائة وت�سعة ماليني درهم( والفائدة القانونية بواقع  12% �سنويا 
يوم  لها جل�سة  والتعاب. وحددت  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  من 
الحد املوافق  2017/6/4  ال�ساعة 10.00 �ض بالقاعة Ch1.C.15 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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/1881  جتاري كلي 
املدخل  اخل�سم   ، يا�سمينه  وحيد  بهيج  املتوفى  ورث��ة   - ع�سيدة  1-ه��ي��ام  امل��دخ��ل/  اخل�سم  اىل 
بهيج  رام��ي  املدخل/ 3-  ، اخل�سم  يا�سمينه  بهيج وحيد  املتوفى  ورث��ة   - بهيج وحيد  /2- راين 
وحيد - ورثة املتوفى بهيج وحيد يا�سمينه ، اخل�سم املدخل/ 4- رول بهيج وحيد - ورثة املتوفى 
بهيج وحيد يا�سمينه ، اخل�سم املدخل/ 5- ريتا بهيج وحيد - ورثة املتوفى بهيج وحيد يا�سمينه 
: �سالح ح�سن  احمد ح�سني م�سطفى لطفى وميثله  املدعي/  ان  القامة مبا  جمهويل حمل 
حممد مبا�سري   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره 
ال�ستحقاق  تاريخ   من   %9 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   800.000(
وحتى ال�سداد التام. وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2017/5/23   ال�ساعة 9.30 �ض 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3150   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع  بوكالة املحامية / موزة اخلظر 
املنذر اليه :  �سالح تني اورفعلي - تركي اجلن�سية 

�سدادكم قيمة  ننذركم ب�سرورة   ، ع  م  الوطني �ض  راأ���ض اخليمة  املنذر بنك  وك��الء عن  ب�سفتنا 
واربع  الف  و�سبع مائة وخم�سة وثالثني  )اربعة ماليني  درهم  وق��دره /4.735.402.84/  مبلغ 
"جلف  ذمة  يف  املرت�سدة  املديونية  قيمة  )مو�سوع  فل�ض(  وثمانني  واربعة  دره��م  واثنان  مائة 
تورك للتجارة - �ض م ح( وذلك يف غ�سون �سبعة ايام من تاريخ اعالن هذا النذار بالن�سر ، وال 
�سن�سطر ا�سفني اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية اجتاهكم ، ومطالبتكم ق�سائيا بالت�سامن 
، مع الزامكما اي�سا بتعوي�ض البنك املنذر عن  املبلغ  والتكافل مع املدين ب�سدادكما قيمة هذا 
كافة ال�سرار التي تكبدها جراء تعنتكم وامتناعكم عن �سدادكم لقيمة هذا املبلغ ، مع الزامكم 
بالفائدة  القانونية لهذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاقه وحتى متام �سداده بال�سافة اىل 

حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل  اتعاب املحاماة املرتتبة عن ذلك.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3147   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع  بوكالة املحامية / موزة اخلظر 
املنذر اليه : حممد خمي�ض اإدري�ض عبيد كنني - اإماراتي اجلن�سية 

،  وبناء على طلب املنذر  ب�سفتنا وكالء عن املنذر بنك راأ���ض اخليمة الوطني �ض م ع 
/)مليون  دره��م   1.062.092.87 دره��م  وق��دره  مبلغ  قيمة  �سدادكم  ب�سرورة  ننذركم 
غ�سون  يف  وذل��ك  فل�ض(  وثمانني  و�سبعة  دره��م  وت�سعني  واثنني  ال��ف  و�ستني  واثنني 
اىل  للجوء  ا�سفني  �سن�سطر  وال   ، بالن�سر  الن���ذار  ه��ذا  اع��الن  تاريخ  اي��ام من  �سبعة 
الق�ساء املخت�ض للزامكم ب�سداد هذا املبلغ بال�سافة اىل الفوائد القانونية ال�سافية 
باملطالبة  حقنا  عن  التحفظ  كامل  متحفظني   ، وامل�ساريف  املحاماة  واتعاب  املرتتبة 
بالعطل وال�سرر نتيجة اعمالكم و�سول اىل احلجز على امالكم حت�سيال لالموال 

املطالب بها.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3148   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع  بوكالة املحامية / موزة اخلظر 
املنذر اليه : عارف جمعه خليفة �سعيد ال�سويدي - اإماراتي اجلن�سية 

،  وبناء على طلب املنذر  ب�سفتنا وكالء عن املنذر بنك راأ���ض اخليمة الوطني �ض م ع 
/)مليون  دره��م   1.215.175.07 دره��م  وق��دره  مبلغ  قيمة  �سدادكم  ب�سرورة  ننذركم 
ومئتني وخم�سة ع�سر الف ومائة وخم�سة و�سبعني درهم و�سبعة فل�ض( وذلك يف غ�سون 
اىل  للجوء  ا�سفني  �سن�سطر  وال   ، بالن�سر  الن���ذار  ه��ذا  اع��الن  تاريخ  اي��ام من  �سبعة 
الق�ساء املخت�ض للزامكم ب�سداد هذا املبلغ بال�سافة اىل الفوائد القانونية ال�سافية 
باملطالبة  حقنا  عن  التحفظ  كامل  متحفظني   ، وامل�ساريف  املحاماة  واتعاب  املرتتبة 
بالعطل وال�سرر نتيجة اعمالكم و�سول اىل احلجز على امالكم حت�سيال لالموال 

املطالب بها.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3151   

املنذر : حممد ا�سف �ستانكزي 
املنذر اليه : ار اي جي غولد تريدينغ - م د م �ض 

)جمهول حمل القامة(
ينذر املنذر - املنذر اليها ب�سداد القيمة اليجارية التي مل تقوم بدفعها واخالء 
ا�ستالمها هذا الن��ذار وال �سوف  املوؤجرة وذلك خالل �سهر من تاريخ  العني 
التي حتفظ له حقه مبا  القانونية  اتخاذ كافة الج��راءات  املنذر اىل  ي�سطر 
اخرى  ا�سرار  اي  عن  بالتعوي�ض  واملطالبة  الق�سائية  ال��دع��اوى  اقامة  فيها 
ترتتب على عدم التزام املنذر اليه باخالء العني مو�سوع النذار ، مع حتميله 

الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

 اإعالن بالن�سر باجلل�سة 
 الدعوى 2016/510 - احوال �سخ�سية 

اىل املدعي عليه : منار خالد اخلطيب
حيث ان املدعية : منار �سمري ال�سيخ عمر

يقت�سي  وعليه  �سخ�سية  اح��وال  رقم 2016/510  الدعوى  اقامت عليك  قد 
املوافق  الثالثاء  ي��وم   - البتدائية(  اخليمة  راأ����ض  )حمكمة  اىل  ح�سورك 
ما  وتقدمي  ال��دع��وى  على  لالجابة  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة   2017/5/23
لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�سور او ار�سال وكيل عنك 

يف الوقت املحدد فان مكتب اإدارة الدعوى �سيبا�سر الدعوى غيابيا بحقك. 
حرر بتاريخ 2017/5/16 

مدير  اإدارة الدعوى 
  �سامر احلماقي - مكتب اإدارة الدعاوى البتدائية

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2016/122 بيع عقار مرهون 
 RC60 العقار رقم )1(  التنفيذي على  بايقاع احلجز  القرار  : با�سدار  الق�سية  مو�سوع 
للبنك  امل��ره��ون  دب��ي  ب��اإم��ارة  املطار  مدينة  مبنطقة  مربع  ق��دم   26096.78 م�ساحته  البالغ 
الطالب  لتح�سيل حقوق  العلني  باملزاد  وبيعه  وتثمينه  للمطلوب �سدها  واململوك  الطالب 

قبل املطلوب �سدها املقدرة مببلغ 7572790.32 درهم 
طالب التنفيذ : البنك العربي  املطلوب اعالنه : املنفذ �سده/ 1- �سويت واتر ديفولومبنت 
دي دبليو �سي ملتد   جمهول حمل القامة - مو�سوع الإعالن : - نعلنكم بانه مت احلجز على 
اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن ار�ض - املنطقة : مدينة املطار - رقم الر�ض : 1-امل�ساحة 
: 26096.78 قدم مربع وفاء للمبلغ املطالب به )6000000( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ 

مفعوله قانونا
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/502  جتاري جزئي                               

اىل املدعي عليهما /1 - باركود بل�ض للتكنولوجيا - �ض ذ م م 2-راجيف باندي �سوريندرا 
باندي ب�سفته كفيل �سامن ملديونية باركود بل�ض للتكنولوجيا - �ض ذ م م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ م�سرف ابوظبي ال�سالمي  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه 
نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ ....... احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة مبثابة 
البنوك  ب�سئون  املتخ�س�ض  امل�سريف  بندب اخلبري   : املو�سوع  الف�سل يف  احل�سوري  وقبل 
�ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته الطالع على ملف الدعوى وامل�ستندات املقدمة فيها 
واللكرتونية  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�سجالت  وكذا  اخل�سوم  يقدمه  ان  ع�سى  وما 
ان وج���دت ال�سجالت وال��دف��ات��ر ال��ت��ج��اري��ة ال��ورق��ي��ة والل��ك��رتون��ي��ة وح���ددت ام��ان��ة خربة 
وقدرها 15000 والزمت )املدعي( ب�سدادها   وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الحد  املوافق 

.Ch1.C.12 2017/5/21  ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
 يف  الدعوى  رقم 2016/551 مدين كلي - دبي 

، 3-حممد  م  م  ذ  �ض   - نوادر لال�ستثمار   -2 ، م  م  ذ  �ض   ،- املقامة من /1-نوادر مطعم ومقهي 
�سليمان حممد خليفة ال�سويدي 4-حممد �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي 5-عبدالرحمن ح�سام 
الدين ال�سيد حممدح�سني �سرف  6-حممد احمد خلفان جمعة ابو الهول الفال�سي 7-عبداهلل 

عبدالرحمن احمد حممد الن�ساري  
�سد / 1-دونر كباب جي ال تي  2-فر�ساد عبا�ض زاده 

نعلن نحن  اخلبري احل�سابي /احمد ابراهيم حممد بن فار�ض ، انه مت تعيينا من عدالة - حمكمة 
دبي البتدائية - املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�سابية الواردة باحلكم ال�سادر بجل�سة 2017/4/26 
يف الدعوى املذكورة اعاله  - كما نعلن املدعي عليها الوىل : دونر كباب جي ال تي - حل�سور 
اجتماع اخلربة املقرر له جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/5/31 يف متام ال�ساعة 1.00 ظهرا وذلك 

مبقر مكتبنا الكائن مبركز الدانة - مكتب رقم 510 - �سارع ال مكتوم - ديرة - دبي.
 خبري ح�سابي 
اأحمد ابراهيم حممد بن فار�ض                  
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العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/984 تنفيذ جتاري
ذ.م.م  الكهروميكانيكية  �ستايل لالأعمال  �سوبر  املنفذ �سدهم/1-  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة ازيل )فرع دبي( 
الدعوى  عليك  اأق����ام  ق��د  ال�����س��وي��دي  �سلطان  عي�سى  ومي��ث��ل��ه:حم��م��د 
املنفذ به وق��دره )442635.30(  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/839  جتاري كلي
للخدمات  الر����ض  قمر  �سركة  يف  �سريك  ب�سفته   - �سيتني  اون���ال   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �سي  دبليو  دي  اللوج�ستية  ال�ست�سارات 
ايهان �ساباهوغلو - ب�سفته �سريك يف �سركة قمر الر�ض للخدمات ال�ست�سارات اللوج�ستية 
دي دبليو �سي �ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�ض ال�سركة واخراج 
�سنرتال  وورل���د  دب��و  اللوج�ستية  ال�ست�سارية  للخدمات  الر����ض  قمر  �سركة  م��ن  �سريك 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب .   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/30 ال�ساعة 
10:00 �ض بالقاعة Ch 1.C.15 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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1444  جتاري جزئي

���ض.ذ.م.م 2- �سبري فالياكات كوجنو  العامة  ام كي للتجارة  اىل املدعي عليه / 1- يف 
حم��م��د جم��ه��ويل حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي/ ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج الول - ف���رع دبي 
وميثله:حممد عبدامللك م�سطفى اأهلي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي  عليهما بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )322308.7( درهم والر�سوم 
ال�سداد  الق�سائية وحتى  املطالبة  تاريخ  املحاماة والفائدة 9% من  وامل�ساريف واتعاب 
التام . وحددت لها جل�سة يوم الربعاء   املوافق  2017/5/31  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch 1.C.14 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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/288  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سدف �سرور للعطالت وال�سفريات ���ض.ذ.م.م وميثله:احمد ر�سا حممد 
ح�سني عليان 2- احمد ر�سا حممد ح�سني عليان جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ فندق 
جلوريا وال�سقق الفندقية منطقة حرة ذ.م.م وميثله مدير الفندق:حممد احمد فريد  قد اأقام 
درهم   )216.697.00( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي   بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
ال�سداد التام . وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  2017/5/30  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch 1.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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/270  عقاري كلي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ل��ي��ث ام��ني جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / بنك 
اخلليج الول - فرع دبي وميثله : حممد عبدامللك م�سطفى اهلي قد اأقام عليك 
 )3.500.560.8( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
الق�سائيه  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
ال�ساعة  املوافق 2017/5/29  الثنني  يوم  لها جل�سة  التام. وح��ددت  ال�سداد  وحتى 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch 1.B.8: بالقاعة  ���ض   11.00
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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/222  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-خليل عبداحلميد عبداحلميد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
�سركة متويل �ض.م.ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقيتي الجارة 
الزام  العقارات  بت�سليم  املدعي عليه  وال��زام  الدعوى ومالحقها  بالتملك مو�سوع  املنتهية 
قيمة  خ�سارة  ع��ن  للمدعية  تعوي�سا  دره��م   )223.590( وق���دره  مبلغ  ب���اداء  عليه  امل��دع��ي 
العقارات والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/5/28 
ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة :Ch 1.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 فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/2929  جتاري جزئي
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  فريد  غ��الم  ح�سني  �سجاد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/2/27 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/بنك ابوظبي التجاري - فرع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ 
القانونية  والفائدة  فل�سا(  دراهم وواحد  الف ومائة وثمانية  )مائة وخم�سة وت�سعني 
بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2016/7/31 وحتى متام ال�سداد والزمته 
بامل�سروفات ومببلغ الف 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 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3094  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هارتلي اوجيبيني حلرا�سة البنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�سوعها  مب��ا ان امل��دع��ي / ام��ورودي��ون وق���ريان اميوفيا  ق��د 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15684 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
جل�سة  لها  وح��ددت   MB168121429AE ال�سكوى  وامل�ساريف.رقم  والر�سوم 
يوم الثالثاء املوافق 2017/5/23 ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب القا�سي  لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2484  عمايل جزئي
جمهول  �����ض.ذ.م.م  للمقاولت  انترينا�سيوال  1-كون�سوليدايتد   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �سينغ   �سارموخ  ك�سمري�سينغ   / املدعي  ان  القامة مبا  حمل 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18167 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف.رقم ال�سكوى MB171187176AE وحددت 
لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/5/21 ال�ساعة 8.30 �ض 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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2896  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بحر الملا�ض ج��ولري م.د.م.���ض جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  عبدالرحمن   �سثي  �سثي  ع��ب��داهلل  حممد   / امل��دع��ي  ان 
عودة  وتذكرة  دره��م(   26963( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�سة  وامل�ساريف.وحددت  والر�سوم  دره��م(   800( مببلغ 
2017/5/24 ال�ساعة 8.30 �ض 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 ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2126  عمايل جزئي

مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  للم�ساريع  1-العبيديل   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  ان املدعي / فالريفا بال�ستريو�ض فال�ستيان  قد 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   5062( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
لها  وح���ددت   167776894AE ال�سكوى  وامل�ساريف.رقم  وال��ر���س��وم  دره���م( 
  ch1.A.1:بالقاعة �ض   8.30 ال�ساعة   2017/5/31 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة 
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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2294  عمايل جزئي
ارون   / املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  م.م.ح  1-ثياترو   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية  جوزيف فيجا�ض قد 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   3000( ع��وده مببلغ  وتذكرة  دره��م(   28400( وقدرها 
8.30 �ض  ال�ساعة  املوافق 2017/6/6  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  والت��ع��اب.  
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/8448  عمايل جزئي

القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  لال�ستثمار  كابيتال  فورتر�ض  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/3/16  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/طارق حممد غياث احلاج �سالح ال�سللي بالزام املدعي عليها ان توؤدي 
درهما(  و�ستون  و�ستة  و�ستمائة  ال��ف  وثمانون  )ت�سعة  دره��م   )89666( مبلغ  للمدعي 
دره��م ما مل يكن قد  يقابلها نقدا مببلغ )3000(  او ما  ع��ودة اىل وطنه عينا  وتذكرة 
قابال  امل�ساريف. حكما مبثابة احل�سوري  والزمتها  اخر  التحق بخدمة �ساحب عمل 
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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/6776  عمايل جزئي

املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل  بروديجز  ايديا  عليه/1-  املحكوم  اىل 
ل�سالح/نا�سر  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2017/1/18 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
توؤدي  ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  حممود  خالد  حممود 
قيمتها  او  موطنه  اىل  العودة  وتذكرة  درهما(  و�ستون  و�سبعة  الف  )ثمانية  مبلغ  للمدعي 
باملنا�سب من  والزمتها  اخر  التحق بخدمة �ساحب عمل  التنفيذ قد  نقدا ما مل يكن وقت 
امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه فيها 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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1139  عمايل جزئي
اىل املحكوم عليه/1- با�سن فن ال�سوكول �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
املذكورة اعاله ل�سالح/ريزالدو  الدعوى  بتاريخ  2017/3/30  يف  املنعقدة  حكمت بجل�ستها 
لوزانو بتاواران بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ )اربعة وع�سرون الف واربعمائة 
التنفيذ  وق��ت  يكن  مل  ما  نقدا  قيمتها  او  موطنه  اىل  العودة  وتذكرة  دره��م(  و�سبعون  �ستة 
املدعي من  امل�سروفات واعفت  باملنا�سب من  التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها  قد 
لال�ستئناف  قابال  ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري  عدا  ما  ورف�ست  فيها  ن�سيبه 
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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2817  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ميديكال لين للتجارة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / اريبيث بينلوت نابوا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره����م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   24783( وق��دره��ا  عمالية 
لها  وح��ددت   mb170638622ae ال�سكوى  املحاماة.رقم  واتعاب  وامل�ساريف 
جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/5/25 ال�ساعة 8.30 �ض 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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/44 بيع عقار مرهون    
ابراهيم 2- حممد عاطف  ابراهيم حممد  كا�سف  املنفذ �سدهما/1- حممد  اىل 
ابراهيم حممد ابراهيم جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك ابوظبي 
التجاري وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي  قررت حمكمة دبي البتدائية 
بتاريخ 2017/5/14  اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها )4362236.46( درهم 
خالل 30 يوم من تاريخ العالن واإلبيع العقار املبني او�سافه ادناه بطريق املزايدة 
وفقا لن�ض املادة 295 من قانون الجراءات املدنية ) نوع العقار : �سهادة حق منفعة 
- املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الول - رقم الر�ض : 352 - رقم املبنى : 1202 

- م�ساحة العقار : 1090.57 قدم مربع(  
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/823  جتاري كلي               

البحار  2-�سركة  م  م  ذ  �ض   - احلديدية  لل�سناعات  ال�سبع  1-البحار   / عليه  املدعي  اىل 
ال�سبع للتجارة - ذ م م   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة التفاق لل�سناعات 
عليك  اأق��ام  قد   - احلمادي  حممد  ابراهيم  علي   : وميثله  مقفلة  م�ساهمة   - احلديدية 
وقدره  مبلغ  ب����اداء  مت�سامنني  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى 
وثمانون  وت�سعمائة  ال��ف  وثمانون  وواح��د  ومائتان  مليون  )ثالثة  دره��م(   3.281.980(
واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامهم  كتعوي�ض  دره��م  مليون  مببلغ  والزامها  درهما( 
املحاماة والفائدة بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق. وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  
2017/6/5  ال�ساعة 10.00 �ض 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 ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1161   تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- اب��راه��ي��م ع��ب��دال��غ��ف��ور ج���الل ال����زي  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الحتاد الوطني - �ض م ع 
وميثله : فهد �سلطان علي لوتاه - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )405465( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1321   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- الوكن للتجارة - �ض ذ م م  2-�سالح طاهر ابراهيم  
جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ماج لوب �ض ذ م م وميثله 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اجلرمن   ابراهيم  ا�سماعيل  علي   :
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )416638.62( درهم 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  بالت�سامن 
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�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1374   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- ماجد ال�سيد �سرف ال�سيد حممد 2-دينا ال�سيد 
ال�سيد حممد  �سرف  ال�سيد  ملاجد  ب�سفتها �سامن  ال�سيد حممد  �سرف 
جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الحتاد الوطني - �ض 
م ع وميثله : فهد �سلطان علي لوتاه  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )186021( 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�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/844   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- عبدالعزيز ح�سن ح�سني عبا�ض البلو�سي  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الحتاد الوطني - �ض م ع 
وميثله : فهد �سلطان علي لوتاه -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )869338.43(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1315   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- انرتفي�ض كونك�سن للتجاري العامة - �ض ذ م م 2-جاجنياه 
العامة  للتجارة  كونك�سن  انرتفي�ض  عليها  امل��دع��ي  مدير  ب�سفته  ب��ارل  ب��ارل 
وب�سفته املدير وال�سامن جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك 
اأق��ام عليك  الحت��اد الوطني -���ض م ع وميثله : فهد �سلطان علي لوتاه - قد 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
فان  وعليه  امل��ح��ك��م��ة.   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )1132702.93(
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1162   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سذى بالل �سعيد خريي جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك الحتاد الوطني �ض م ع وميثله : فهد 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ل��وت��اه   علي  �سلطان 
املنفذ به وقدره )518033( درهم اىل  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2415  عمايل جزئي
القامة مبا  الفنية جمهول حمل  للخدمات  �سيجنال  1-جرين   / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي / حممد �سهباز حممد امني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )19216 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )800 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB170004527AE/2017  وحددت لها جل�سة 
فاأنت  لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ض   8.30 ال�ساعة   2017/5/24 املوافق  الربعاء  يوم 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2419  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هند ماجد للخياطة والتطريز جمهول حمل القامة مبا ان 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  بابول مبارك ماجي  املدعي / حممد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )8483 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )800 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB168493486AE/2017  وحددت لها جل�سة 
فاأنت  لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ض   8.30 ال�ساعة   2017/5/24 املوافق  الربعاء  يوم 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2129  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ن��ذي��ر ج��ان دو���س��ت حممد ج��ان جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ������ض.ذ.م.م  بال�ساحنات  للنقل  ح�سني  ولي���ت   / امل��دع��ي  ان 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )10000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
رقم ال�سكوى:MB170709774AE/2017  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
املوافق 2017/5/24 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
�سيكون مبثابة  ف��اأن احلكم  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  قبل اجلل�سة بثالثة 

ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2596  عمايل جزئي
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  لل�سيدات  العمر  زي��ن  1-�سالون   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  �سانتينو  ان��ا  �ستا  ماريلني   / امل��دع��ي 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   19825.7( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
جل�سة  لها  وح��ددت    mb169302725ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة �ض   8.30 ال�ساعة   2017/5/24 املوافق  الربعاء  يوم 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2136  عمايل جزئي

القامة  ذ.م.م جمهول حمل  العامة  للتجارة  �سوريا�ض  / 1-�سركة  املدعي عليه  اىل 
مبا ان املدعي / راندي تيقوي �سانتو�ض قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   3000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   10642( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
جل�سة  لها  وح��ددت    mb168187514ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
فاأنت  لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ض   8.30 ال�ساعة   2017/5/24 املوافق  الربعاء  يوم 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت بتق�سري مدة العالن.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2646  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ام ا�ض ا�ض خلدمات حرا�سة البنيه جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / حممد �سعد فاروق فارقو �سرياج كياين قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )5360 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB169167257AE/2017  وحددت 
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/23 ال�ساعة 8.30 �ض 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، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2808  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-يا�سر فاروق للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  يو�سف  حممد  اف�سل  علي   / املدعي  ان  مبا 
 800( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   7727( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم:AE170663989MB  وحددت 
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/23 ال�ساعة 8.30 �ض 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، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت بتق�سري املدة.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1213  عمايل جزئي
املدعي/ ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  للمقاولت  & م��ور  بال�ض  عليه/1-  املدعي  اىل 

يف    2017/4/17 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  لوييجا  في�سنت 
للمدعي  ت��وؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  لوييجا  ل�سالح/في�سنت  اع��اله  املذكورة  الدعوى 
مل  ما  نقدا  قيمتها  او  موطنه  اىل  العودة  وتذكرة  دره��م(  وخم�سمائة  الف  )ع�سر  مبلغ 
يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات 
واعفت املدعي من ن�سيبه فيها 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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2491  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جي دبليو ا�ض خلدمات متابعة املعامالت �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / عمر بهاء حممد علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 900( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   26716( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
وحددت   AE170872535MB ال�سكوى  وامل�ساريف.رقم  والر�سوم  دره��م( 
  ch1.A.2:لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/6/7 ال�ساعة 8.30 �ض 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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1855  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-او�سي�ض روز خلدمات التنظيف �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / حممد را�سيل ح�سني ابوالقا�سم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )23830 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
وحددت   MB167820564AE ال�سكوى  وامل�ساريف.رقم  والر�سوم  دره��م( 
  ch1.A.2:لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/6/12 ال�ساعة 8.30 �ض 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 ، حيث امرت 

املحكمة بتق�سري مدة العالن .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1889  عمايل جزئي
������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل القامة  امل��دع��ي عليه / 1-ج��ي��ا���ض ه��اي فا�سن  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  مبا ان املدعي / ثمر عمر دراز  قد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )99000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )900 درهم( 
لها  وحددت   MB170010278AE ال�سكوى  وامل�ساريف.رقم  والر�سوم 
  ch1.A.2:جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/6/7 ال�ساعة 8.30 �ض 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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3180  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اخلط الذهبي لتجارة املعادن �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي / ف�سل رحمن في�ض الرحمن  قد 
وتذكرة عودة مببلغ )2000  دره��م(  وقدرها )19.756  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف.رقم ال�سكوى MB170188876AE وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/5/31 ال�ساعة 8.30 �ض 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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2679  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بلو جرا�ض للخدمات ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / حممد ع�سيق ال�سالم وهاب بي�ساو�ض  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   9716( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف.رقم ال�سكوى MB171247854AE وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/5/31 ال�ساعة 8.30 �ض 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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2685  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اي جي واي للت�سميم الداخلي �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 

ان املدعي / حممد هاين ابو زيد احمد ابوزيد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 

والر�سوم  مب�ستحقات عمالية وقدرها )96545 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000 دره��م( 

 MB169183980AE/2017 وامل�ساريف والفائدة 12% من تاريخ املطالبة.رقم ال�سكوى

  ch1.A.5:وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/5/31 ال�ساعة 8.30 �ض 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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2386  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ الب�سائع �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / نياز روؤوف كل روؤوف  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   30809( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف.رقم ال�سكوى MB171059578AE وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/6/7 ال�ساعة 8.30 �ض 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 .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/121  عمايل كلي

اىل املدعي عليه / 1-بي كوي�ست لال�ستثمار �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / موهان توما�ض  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   585.343( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت   MB171355767AE ال�سكوى  وامل�����س��اري��ف.رق��م 
فاأنت  لذا    ch2.E.22:بالقاعة �ض   9.30 ال�ساعة   2017/5/30 املوافق  الثالثاء 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1081  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- مطعم وم��ق��ه��ى ب�����س��رة خ��ري )ف���رع م��ن ال��ق��اه��رة 1945 
التنفيذ/كرمي  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����ض.ذ.م.م(  لال�ستمثار 
حممد عبدالعظيم حممد خليل  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7467( درهم اىل طالب التنفيذ 
املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )900( مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1397  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- ايدياز 91 - �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/عالن كاردنا�ض ماجا  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7250( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم 
التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/559 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  ميموريز لدارة الفعاليات  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/طارق ال�سادق وميثله:�سالح ح�سن حممد مبا�سري  
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وقدره )135955( 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�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/506 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سدهما/1-حممد بطي حممد عبداهلل املو�سي 2- �سمارت لل�سرافة  
جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/الرواد للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية وميثله:علياء خليفة �سامل خليفة ال�سويدي  قد اأقام عليك الدعوى 
 )1001370( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة علما بانه مت حتويل امللف التحفظي 
املحكمة  املحكمة.وعليه فان  بناء على قرار  التنفيذي وذلك  اىل ملف احلجز 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/452 تنفيذ مدين  
مبا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ح�سني   ب�سري  عبا�ض  �سدهم/1-قمر  املنفذ  اىل 
التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  ابراهام  قد  التنفيذ/تيفاليل ماتيو  ان طالب 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1440( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة - ثانيا:ب�سحة ونفاذ عقد بيع املوؤرخ:1996/11/24 
بيع املدعي للمدعي عليه ال�سيارة رق��م:64771/غ خ�سو�سي ماركة مازدا 323 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  بامل�ساريف.وعليه  عليه  امل��دع��ي  وال���زام   1982 م��ودي��ل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1166 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده���م/1- اح��م��د حم��م��د ع��ل��ي ح�����س��ني جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد عبداهلل عبا�ض ح�سن البلو�سي 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الرئي�سي  وميثله:ح�سن جمعة ح�سن حممد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )278610( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/80  حجز حتفظي جتاري

ذ.م.م  للمقاولت  العاملية  تايجر  1-�سركة   / عليه  املدعي  اىل 
الغرير لالن�ساءات   / امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
اجلرمن   اب��راه��ي��م  ا�سماعيل  وميثله:علي  �����ض.ذ.م.م  امل��ن��ي��وم 
بتوقيع احلجز  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اقام عليكم  قد 
خطابي  مبلغ  ع��ل��ى  الول  اخل��ل��ي��ج  ب��ن��ك  ي��د  حت��ت  التحفظي 

ال�سمان وعدم ت�سليمها للمدعي عليها .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/198  تظلم جتاري

املحدودة )جافزا( وميثلها  التوزيع  البحار خلدمات  املتظلم �سده / 1-عرب  اىل 
�سيمريت بانريجي جمهويل حمل  ال�سيد/�ساندان بانريجي بو�سان 2-  مديرها 
وميثله:عبدالرحمن  )ف���رع(  التجاري  ابوظبي  بنك   / املتظلم  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه  ن�سيب عبدالرحمن بن ن�سيب قد 
جتاري  حتفظي  حجز   177/2017 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  ال��ق��رار  م��ن  تظلم 
والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/5/21   ال�ساعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة  �ض   08.30
قبل اجلل�سة  للمحكمة  او م�ستندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1409  جتاري جزئي
القامة  امل��ح��دودة جمهول حم��ل  التوزيع  البحار خل��دم��ات  ع��رب   -1 / امل��دع��ي عليه  اىل 
مبا ان املدعي/ الل�سرت ايندا�سرتي�ض ذ.م.م وميثلها املدير امل�سوؤول/فران�سي�ض اك�سافري 
ميندون�سا وميثله:عبداهلل �سيف �سامل خمي�ض النقبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )135203( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
. وح��ددت لها جل�سة يوم  التام  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  املحاماة والفائدة 12% من 
الثالثاء املوافق  2017/5/23  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1438  جتاري جزئي
لالأملنيوم  يونايتد   - حاليا   - ذ.م.م  الفنية  خل��دم��ات  الدنيار   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
������ض.ذ.م.م - �سابقا جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ال��ن��ور���ض ل��ط��الء املعادن 
)موؤ�س�سة فردية( قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )64.248( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء املوافق  2017/5/24  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.14 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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1273  جتاري جزئي

ان  النيادي جمهول حمل القامة مبا  �سعيد علي  را�سد  �سامل  املدعي عليه / 1-  اىل 
املدعي/ بيرت ن�سري اليا�ض ن�سار وميثله:عبدالعزيز حممد عبداهلل حممد بن خلفان 
الزعابي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)118.000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من:2015/10/24 
وحتى ال�سداد التام والتعوي�ض مببلغ وقدره )30.000( درهم . وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  لذا   Ch 1.C.14 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض  املوافق  2017/5/25   اخلمي�ض 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل )علما باأنه مت احالة الدعوى 

اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1404  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- ح�سن خمي�ض �سامل حمادي النعيمي جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ م�سرف الم��ارات ال�سالمي ���ض.م.ع وميثله:من�سور حممد مراد حممد 
املازمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )231.563.33(
املطالبة الق�سائيه وحتى ال�سداد التام و�سم النزاع رقم:2791/2016 جتاري. وحددت 
 Ch 1.C.12 لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2017/5/23  ال�ساعة 8.30 �ض 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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1363  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  حممد ال�سيد حممد عثمان وا�سل جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/م�سرف الهالل )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:نا�سر مال اهلل حممد غامن قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للم�سرف املدعي 
مببلغ وقدره )88045.30( درهم )ثمانية وثمانون الفا وخم�سة واربعون درهما وثالثون 
املحاماة.  وح��ددت لها  اتعاب  بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل  املدعي عليه  ال��زام  فل�سا( مع 
 Ch 1.C.12 بالقاعة  8.30 �ض  ال�ساعة  امل��واف��ق  2017/5/23    الثالثاء  ي��وم  جل�سة 
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�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/198  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- حامد حممد عبداهلل النجار  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/الالين�ض للتاأمني )�سركة م�ساهمة عامه( وميثله:ح�سني علي عبدالرحمن 
املدعي عليهما مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  لوتاه  
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )13.800( وق��دره 
املوافق  الثنني  ي��وم   جل�سة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ 
2017/6/5 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 2.D.17 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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/781  جتاري كلي

امل��دع��ي عليه / 1- ع��ب��داهلل �سباح ع��ب��داهلل العقرب جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
الرئي�سي  امل�سري وميثله:ح�سن جمعة ح�سن حممد  املدعي/ عبري بنت مرزوق حممد 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم باداء مبلغ )650.000( 
تاريخ  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��وائ��د  املدعية  اىل  دره���م(  ال��ف  وخم�سون  )�ستمائة 
املطالبة حتى ال�سداد التام مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل والزام املدعي عليهم بالر�سوم 
وامل�ساريف املقدرة.   وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/5/28 ال�ساعة 10.00 �ض 
بالقاعة Ch 1.C.15 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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/692  جتاري كلي

علي  بزمان   -2 ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ف��راز  �سركة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ال�سالمي �ض.م.ع  دبي  بنك  املدعي/  ان  القامة مبا  بروندي جمهويل حمل 
ومي��ث��ل��ه:اح��م��د م��ه��ري خ��م��ي�����ض ع��ب��ي��د ب���ن م�����س��ح��ار ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مببلغ وقدره )614175.05 درهم( وتعوي�ض عن ال�سرار 
جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.    واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )100000(
 Ch 2.E.22 بالقاعة  �ض   10.00 ال�ساعة   2017/6/5 املوافق  الثنني  ي��وم 
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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/848  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- م�سعود حممد خادمي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ م�سرف 
اأقام  قد  الزرعوين  احمد  حممد  عبداهلل  وميثله:من�سور  دبي  فرع   - ال�سالمي  ابوظبي 
مبلغ  املدعي  للبنك  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
وت�سعمائة  الف  وع�سرين  وواحد  واربعمائة  مليون  )فقط  درهم(   1.421.924.64( وقدره 
واربعة وع�سرين درهم واربعة و�ستني فل�ض( بال�سافة للق�ساء للمدعي بالتعوي�ض بواقع 
10% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   وحددت 
 Ch 1.C.15 بالقاعة  �ض   10.00 ال�ساعة   2017/6/6 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها 
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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/967  جتاري كلي

را�سد  احمد  2- حممد  ال�سحي  ه��الل  حممد  علي  حممد  �سلطان   -1  / عليه  املدعي  اىل 
امل��دع��ي/ م�����س��رف ابوظبي  ال�����س��وال��ح ال�سحي جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  ع��ب��داهلل 
اأق���ام عليك  ق��د  ال��زرع��وين  احمد  ع��ب��داهلل حممد  دب��ي وميثله:من�سور  ف��رع   - ال�سالمي 
الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ )1.472.289.27( 
درهم )فقط مليون واربعمائة واثنني و�سبعون الف ومائتان وت�سعة وثمانني درهم و�سبعة 
وع�سرون فل�ض( بال�سافة للق�ساء للمدعي بالتعوي�ض بواقع 10% �سنويا من تاريخ املطالبة 
وحتى متام ال�سداد.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/6/5 ال�ساعة 10.00 �ض 
بالقاعة Ch 2.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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/152  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- زينت للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  اح��م��دي  ك��ي��ان  امل��دع��ي/ ح�سني  ان  مب��ا 
املطالبة بالت�سديق على حكم التحكيم ال�سادر يف ال��دع��وى:2014/65 حتكيم  
- والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
املوافق 2017/5/23 ال�ساعة 09.30 �ض بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/710  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- عائ�سه حممد �سعيد ف�سيله الهاملي جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ امالك للتمويل )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:عبداللطيف حممد اأبوبكر 
الجارة  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احلمادي  احمد 
ال�سواغل  من  خالية  التفاقية  حمل  الوحدة  بت�سليم  عليه  املدعي  وال��زام  ومالحقها 
العقاري والزامه مببلغ وقدره )361.912.32( درهم  القيد  ا�سارة  ورد احليازة والغاء 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
اأو  Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة  ال�ساعة 09.30 �ض   2017/5/23
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/974   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- حممد نزار حممد �سايف ب�سفته املقرت�ض  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/دنيا للتمويل - ذ م م وميثله : 
التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  ال�سويدي  قد  �سلطان  حممد عي�سى 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )40689( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/987   تنفيذ جتاري  
م م  جمهول حمل  ذ   - �سيلى لالن�ساءات  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
 القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة بي�سة ل�سناعة احلديد - �ض ذ م م 
ومي��ث��ل��ه : ع��ل��ي اب��راه��ي��م حم��م��د احل���م���ادي  ق��د اأق����ام عليك الدعوى 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اله  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )491453(
اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1188   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سركة طابا للمقاولت وميثلها �سليمان يو�سف وحازم 
م�سطفى عبدالغني  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بي�سة 
ل�سناعة احلديد - �ض ذ م م وميثله : علي ابراهيم حممد احلمادي - قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )543565( 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�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1374  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ ���س��ده/1- �سبيد ب���ارك   جمهول حمل الق��ام��ة مبا ان 
طالب التنفيذ/ افتاب احمد عقل ح�سني   قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
بال�سافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )7854(
اىل مبلغ )900(  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�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1247  جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-  ه�����س��ام حم��م��د ك��ن��ع��ان جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/

املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ����ض.ذ.م.م  اللكرتونية  لالجهزة  الدولية 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )10950( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  
2017/5/23   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.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 ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1351  جتاري جزئي

القامة  البلو�سي جمهول حمل  1-  مرمي ح�سني عبداهلل علي   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  �����ض.ذ.م.م  اللكرتونية  امل��دع��ي/ال��دول��ي��ة لالجهزة  ان  مب��ا 
والر�سوم  دره��م   )10750( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
املطالبة وحتى  تاريخ  القانونية بواقع 9% من  املحاماة والفائدة  وامل�ساريف واتعاب 
ال�سداد التام.  وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2017/5/23   ال�ساعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch 1.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 ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1140  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- حممد خ��ان ك��رم علي زب��ري  جمهول حمل الق��ام��ة مبا ان 
املدعي/انور زيب خان �ساه ن�سيم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
من   %9 والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )29390( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت 
 Ch 1.B.10 لها جل�سة يوم  الحد املوافق 2017/6/4 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 
يف الطعن 2017/378 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- �سركة اآبيار للتطوير العقاري )م�ساهمة مقفلة(

وميثله:امل خمي�ض دروي�ض حممد البلو�سي 
باعالن املطعون �سده:1- جمموعة ال�سرق الو�سط لال�سا�سات �ض.ذ.م.م 
املذكور  الطعن  اأق��ام عليكم  الطاعن  باأن  نعلنكم  جمهول حمل القامة 
للرد على  وذل��ك  التمييز  اىل حمكمة  عليكم احل�سور  ويتوجب  اأع��اله 

�سحيفة الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر
                يف  الدعوى 2017/109  نزاع تعيني خربة جتاري

�سانت  �سويا�ض  جينتال  �ساكيت   -2 �����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  1-ب��رات��ي��ك   / �سده  املتنازع  اىل 
���ض.ذ.م.م وب�سفته �سامن  العامة  للتجارة  براتيك  ال�سخ�سية وب�سفته مدير  جيندال/ب�سفته 
�سخ�سي للقر�ض 3- �سويا�ض �ساند جورا لل جندال - ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته �سامن �سخ�سي 
للقر�ض 4- انكور جيندال تيجندير موهن جندار - ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته �سامن �سخ�سي 
للقر�ض جمهويل حمل القامة مبا ان املتنازع / بنك برودا وميثله:�سعيد مبارك عبيد احمد 
الزحمي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�ض مع الزام املدعي 
عليهم بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/7/3   
ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب امل�سلح  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�ض الق�سم 

حماكم دبي

الت�سويات   الودية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/350  احوال نف�ض م�سلمني

اىل املدعي عليه / 1- حممد ح�سني حممد ال�سطل  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ تهليل زهري جودت ابو�سيدو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بزيادة النفقة ال�سامله لالبن ح�سني لت�سبح 6000 درهم باثر رجعي من 
�سهر نوفمرب 2015 والر�سوم الدرا�سيه وم�ساريف القامة والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم  الثنني املوافق  2017/5/29   ال�ساعة 
9.30 �ض بالقاعة:ch1.B.7 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/232  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-�سيخ عاطف ريا�ض �سيخ احمد ريا�ض جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / م�سرف المارات ال�سالمي �ض.م.ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )1106715.85( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام واحلكم للمدعيان بكافة 
ال�ساعة   2017/5/23 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  بالالئحة.  طلباتهما 
09.30 �ض بالقاعة :Ch 1.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 فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/932  جتاري كلي

كول�سيكاران  ك��ول���س��ي��ك��اران  �سيرتا   -2 ب��ه��اف��ان  ب��الج��ى  مطعم   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة اخلليج للتمويل �ض.م.خ وميثله:منى احمد 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سباغ  يو�سف  عبدالعزيز 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم   )591181.75( وقدره  والت�سامن مببلغ  بالت�سامم  عليهما 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة 
املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/5/21 ال�ساعة 09.30 �ض 
بالقاعة Ch 1.C.15 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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 الثقافة تفتتح معر�ض اأبواب ونوافذ للفنان اأجمد هاين
نظمت وزارة الثقافة وتنمية املعرفة ام�ض معر�سا 
للفنان ال�����س��وري اأجم���د ه��اين غ��رز ال��دي��ن حتت 
ال���ذي ي�ستمر حتى نهاية  ون��واف��ذ  اأب���واب  ع��ن��وان 
مايو اجلاري وذلك بامل�سرح الوطني يف اأبوظبي. 
ح�سر الفتتاح املهند�ض وليد الزعابي مدير اإدارة 
اإدارة  مدير  ال��ق��رق��اوي  ويا�سر  والفنون  ال���رتاث 
الفعاليات بالوزارة ونا�سر عبداهلل رئي�ض جمعية 
حممد  وال��ف��ن��ان  الت�سكيلية  ل��ل��ف��ن��ون  الم������ارات 
ال���س��ت��اد وع���دد م��ن امل�����س��وؤول��ني ب��ق��ط��اع الثقافة 
بالفن  املهتمني  م��ن  غفري  جمهور  و  وال��ف��ن��ون، 

الت�سكيلي بالدولة.
للت�سوير  لوحة   41 ع��ن  يزيد  م��ا  املعر�ض  �سم 
ال���واق���ع���ي، ا���س��ت��وح��ى ف��ي��ه��ا ال��ف��ن��ان اأع��م��ال��ه من 
اىل  الفنان  و�سعى  وال�سورية  الم��ارات��ي��ة  البيئة 
والبتعاد  اجل��ام��د  ال�سكل  ع��ل��ى  اجل��م��ال  ا���س��ف��اء 
الطبيعي  للمنظر  ال��ك��ال���س��ي��ك��ي  ال��ت�����س��وي��ر  ع��ن 
مبفهومة الظاهري كما ا�ستخدم الفنان موؤثرات 
ب�سرية وهند�سية ت�سفي على التكوين الطبيعي 
اأخ��رى ف��الأل��وان التي يب�سطها على �سطح  روح��ااً 
اللوحة ت�سري بن�سق اأخاذ بني �سوء وظل، وال�سوء 

الدقيقة  التفا�سيل  وتخفي  العتمة  يقتحم  ل 
للمنظر الطبيعي.

كباكورة  ياأتي  املعر�ض  اأن  القرقاوي  يا�سر  وق��ال 
التي  الت�سكيلية  الفنون  معار�ض  م��ن  ملجموعة 
تنظيمه  امل��ع��رف��ة  وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ت��ع��ت��زم 
الفنانني  من  كبري  لعدد  القادمة  الفرتة  خ��الل 
الم���ارات���ي���ني وال���ع���رب والج���ان���ب وذل����ك �سمن 
خطة ال��وزارة التي وجه بها معايل ال�سيخ نهيان 
بن مبارك ال نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة 
الرامية اإىل تعزيز مكانة الإمارات كواحة للثقافة 

وال��ف��ن��ون العاملية وم�����س��در ل��الإ���س��ع��اع ال��ث��ق��ايف يف 
والتقارب  للتوا�سل  ج��دي��دة  اآف���اق  وفتح  ال��ع��امل، 
وا�ستغالل  وال�����س��ع��وب،  ال��ث��ق��اف��ات  خم��ت��ل��ف  ب���ني 
الفن كج�سر لالرتقاء بالوعي وتر�سيخ الرتباط 
و  الأخ���رى،  باملجتمعات  وربطها  املحلية  بالبيئة 
تعزيز قنوات التبادل الثقايف بني ال�سرق والغرب، 
وتبادل  العاملية  بالثقافات  الح��ت��ك��اك  وت�سجيع 
اخلربات، وزيادة الوعي الثقايف لدى املجتمع من 
خالل تنظيم فعاليات ثقافية وفنية تتيح ج�سرااً 
والثقافة  الإم����ارات  دول��ة  جمهور  ب��ني  للتوا�سل 

جتربة  على  وال�ستدلل  اأنواعها،  بكافة  العاملية 
الآخ�����ر، ب��اع��ت��ب��ار ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون ه���ي اأف�سل 

الو�سائل للتقارب بني ال�سعوب.
الوقت  يف  يج�سد  امل��ع��ر���ض  ان  ال��ق��رق��اوي  وق���ال 
نف�سه قناعة وزارة الثقافة وتنمية املعرفة بالدور 
الهام الذي تلعبه املعار�ض الفنية، يف اإبراز اأهمية 
دور الثقافة يف املجتمع، و ما ت�سفيه الثقافة من 
قيم اإن�سانية نبيلة، هذا ف�سالاً عن اإتاحة الفر�سة 
الإماراتية  امل���واه���ب  واإب�������راز  اخل�����ربات  ل��ت��ب��ادل 
والعربية ويعترب تقدمي مثل هذا املعر�ض للفنان 

اإيجابية على طريق  ال�سوري اأجمد هاين خطوة 
واإغناء  املحلية  الفنون  بت�سجيع  ال���وزارة  ال��ت��زام 
والفني  الثقايف  التبادل  بوا�سطة  الثقايف  امل�سهد 
عرب املعار�ض املختلفة. ومن جانبه تقدم الفنان 
اأجمد هاين بال�سكر والتقدير اإىل وزارة الثقافة 
الفر�سة بتنظيم هذا  اتاحة  املعرفة على  وتنمية 
املعر�ض كما اأعرب عن �سعادته للدور الذي تقوم 
بني  التعاون  وتعزيز  الثقافة  ن�سر  يف  ال���وزارة  به 
وتقدمي  وت�سجيعها  والعربية  الماراتية  الثقافة 

الدعم الكامل لكافة اأ�سكال وجمالت الفنون.

دبي للثقافة تعلن عن تاأ�سي�ض �سركة متاحف دبي 
•• دبي-الفجر:

اأعلنت هيئة الثقافة والفنون يف دبي )دبي للثقافة(، الهيئة 
عن  الإم���ارة،  يف  وال���رتاث  والفنون  الثقافة  ب�سوؤون  املعنية 
، وتاأتي هذه اخلطوة انطالقااً  تاأ�سي�ض �سركة متاحف دبي 
دبي  اإم����ارة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��رام��ي��ة  الهيئة  م��ن مهمة 
اإقليمياًا وعاملياًا، واإدارة  كوجهة بارزة للتبادل الثقايف املتنوع 
على  احل��ف��اظ  جانب  اإىل  عليه،  والإ���س��راف  املتاحف  قطاع 

الرتاث الإماراتي. 
الإمارة،  املتاحف يف  اإدارة  ال�سركة اجلديدة مهام  و�ستتوىل 
التفاقيات مع اجلهات احلكومية  اإب��رام  م�سوؤولية  وحتمل 
واخلا�سة املحلية والدولية يف جمال تطوير واإدارة املتاحف. 
وتنظيم  اإق��ام��ة  على  ال�سركة  �ستعمل  ذل��ك،  اإىل  بالإ�سافة 
املعار�ض الثقافية والفعاليات وور�ض العمل والربامج وعقد 

املوؤمترات والندوات والدورات التدريبية ذات ال�سلة بالعمل 
الأن�سطة  كافة  اإدارة  عن  ف�سالاً  اأنواعه،  مبختلف  املتحفي 
يف  وال��ف��ن��ون  الثقافة  لهيئة  التابعة  املتاحف  يف  التجارية 

دبي.
ويف هذا ال�سدد، �سرح معايل عبد الرحمن العوي�ض، وزير 
ال�سحة ووقاية املجتمع ورئي�ض هيئة دبي للثقافة والفنون 
)دبي للثقافة(: ياأتي تاأ�سي�ض ’�سركة متاحف دبي‘ يف اإطار 
ال�����س��ي��خ حممد  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  روؤي�����ة  ال��ت��زام��ن��ا بتحقيق 
رئي�ض جمل�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
ا  ال���وزراء حاكم دب��ي – رع��اه اهلل ، جلعل اإم���ارة دب��ي متحفاً
’دبي للثقافة‘ للحفاظ  ا مع مهمة  اأي�ساً ا. وتتناغم  مفتوحاً
على ثقافة وتراث الدولة، مبا يحقق امل�ساعي الدائمة من 
اأجل تطوير منظومة العمل املتحفي حيث �ستتوىل ال�سركة 
على  حولها  الوعي  وتعزيز  دبي  يف  الر�سمية  املتاحف  اإدارة 

ك��م��ا ت�سمل مهمة  ال��ع��امل��ي��ة.  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�����س��ي��اح��ة  خ��ري��ط��ة 
احليوية مبا  امل��ع��امل  ه��ذه  تطوير  اأي�����س��ااً  املُ��ح��دث��ة  ال�سركة 
ي�سمل تقدمي اأرقى م�ستوى من اخلدمات املتخ�س�سة التي 
ت�سمن اأن يح�سل ال��زوار على جتارب فريدة وفقااً لأف�سل 
املمار�سات العاملية يف قطاع املتاحف. وعليه، �ستقوم ال�سركة 
كمراكز  متاحفنا  مكانة  لرت�سخ  متنوعة  ب��رام��ج  بتطوير 
دبي  املعريف واحل��وار احل�ساري يف جمتمع  للتبادل  حيوية 

العاملي بطبيعته املتنوعة .
ما ل  �سرد  �سعار  للمتاحف حتت  العاملي  باليوم  .. وحتتفل 

يقال يف املتاحف 
من جهة ثانية حتتفل هيئة دبي للثقافة والفنون اليوم مع 
العام  هذا  يقام  ال��ذي  للمتاحف  العاملي  باليوم  العامل  دول 
يف  يقال  ل  ما  �سرد  النزاعات:  وتاريخ  املتاحف  �سعار  حتت 

املتاحف .
املتاحف  تلعبه  الذي  ال��دور  العام احلايل على  �سعار  ويركز 
الأ�سا�سية  املحاور  اأحد  ت�سبح  اأن  على  وقدرتها  املجتمع  يف 
اأن  على  والتاأكيد  النا�ض،  بني  ال�سلمية  العالقات  لتعزيز 
م�ستقبل  ت�سور  يف  الأوىل  اخلطوة  النزاعات  تاريخ  يكون 

م�سرتك حتت راية امل�ساحلة.
النابودة مدير عام هيئة دبي للثقافة  واأعلن �سعيد حممد 
اأب����واب متحف الحت���اد جمانااً  ب��الإن��اب��ة ع��ن فتح  وال��ف��ن��ون 
املهمة،  املنا�سبة  بهذه  احتفالاً  اليوم  الزائرين يف هذا  اأم��ام 
والتي من �ساأنها اإلقاء املزيد من ال�سوء على اأهمية متحف 
الحت��اد ورفع الوعي ب��دوره املهم، الذي يلعبه يف النهو�ض 

والتنمية املجتمعية.
واأك����د ال��ن��اب��ودة ع��ل��ى اأن ال��ه��دف م��ن م�����س��ارك��ة ال��ه��ي��ئ��ة يف 
زيادة  ه��و  �سنويااً  تقليدااً  اأ�سبحت  ال��ت��ي  الح��ت��ف��الت  ه��ذه 
ي�سجع  اإذ  املجتمع،  تنمية  يف  عامة  املتاحف  باأهمية  الوعي 
مبختلف  املتاحف  م�ساركة  على  للمتاحف  العاملي  املجل�ض 

لن�سر  �ساعيااً  الحتفالية،  ه��ذه  يف  وتخ�س�ساتها  اأن��واع��ه��ا 
هذه  خ�سائ�ض  اإح��دى  هي  التي  والعاملية  ال�سمولية  فكرة 
واحلواجز.  اجلغرافية  احل��دود  تتخطى  التي  الحتفالية 
يف  للمخت�سني  الفر�سة  اإت��اح��ة  اإىل  الحتفال  يهدف  كما 

املتاحف التوا�سل مع جمتمعاتهم، وخدمتها وتطويرها.
املنا�سبة  ه��ذه  يف  امل�ساركة  خ��الل  من  نهدف  قائال:  واأ���س��ار 
التاأكيد على دور املتاحف يف ن�سر املعرفة باعتبارها جت�سد 
يعر�ض  مقرااً  كونها  عن  بعيدااً  ذاتها  حد  يف  ثقافية  مراكز 
�سعور  واإي��ج��اد  وال��رتاث��ي��ة،  والأث��ري��ة  التاريخية  املعطيات 
املجتمعية،  الثقافة  تنمية  يف  املتحف  ب��دور  ع��ام  جمتمعي 

وتعزيز ال�سالت القائمة بني املتاحف وزوارها . 
وجتدر الإ�سارة باأن الحتفال بهذا التاريخ يتم �سنويااً منذ 
التي  للمتاحف  العاملية  املنظمة  1977، حتت رعاية  العام 
األ��ف ع�سو م��ن اخل���رباء العاملني يف   32 اأك��رث م��ن  ت�سم 
املتاحف من مايربو على 140 دولة حول العامل، بن�ساطات 
الذي  املكان  املتحف  يعّد  ومثلما  خا�سة،  وتراثية  ثقافية 
وعر�سها  حلمايتها  الثمينة  والأ���س��ي��اء  امل��ع��رو���س��ات  ي�سم 
والطالع عليها وفح�سها ودرا�ستها، فهو اأي�سااً اأحد و�سائل 
وتقاليد  واآث���ار  وت��اري��خ  ثقافة  بعر�ض  تعنى  التي  الت�سال 
ح��ي��اة ال�����س��ع��وب وم���ن ث���م ن��ق��ل��ه��ا م���ن ج��ي��ل اإىل اآخ����ر ومن 
�سعب اإىل اآخر.وتعترب اللجنة الدولية اأن املهمة ال�سا�سية 
للمتاحف هي ال�سهر على ال��رتاث، اأك��ان داخل اجل��دران او 
والوظيفة،  املهمة  هذه  تو�سيع  الطبيعي  ودوره��ا  خارجها، 
والقيام بن�ساطات يف الف�ساء املفتوح للرتاث الثقايف واملكان 
الذي يحيط بها، والتي باإمكانها حتمل م�سوؤولياتها جتاهه 

يف نواح عدة .
ا تراثياًا يف  اجلدير بالذكر اأن دبي للثقافة تدير 17 موقعاً
وتراثها  املدينة  جوهر  منها  واح��د  كل  يعر�ض  حيث  دب��ي، 
ا من التحف الرائعة وحتى جمموعات العمالت،  الغني، بدءاً

ل��ل��راغ��ب��ني يف ال�ستك�ساف  ال��ك��ث��ري  ت��ك��وف��ر  اأن��ه��ا  ي��ع��ن��ي  م��ا 
اأبوابه  افتتح  ال��ذي  الحت��اد  متحف  اإىل  والتعلم.بالإ�سافة 
امللهمة لتفاقية الحتاد  الق�سة  ويروي  للجمهور موؤخرااً، 
ويدار  املوؤ�س�سني،  الآب��اء  1971 من خالل عيون  العام  يف 
من قبل دبي للثقافة التي تركز جهودها على اإطالع جميع 

الزوار على هذه اللحظة املحورية من تاريخ الإمارات.
من  ��ا  ان��ط��القاً الثقايف  امل�سهد  ب��اإث��راء  للثقافة  دب��ي  وتلتزم 
بني  البّناء  احل��وار  ج�سور  مد  على  وتعمل  العربي،  تراثها 
املبادرات  يف  وامل�����س��اه��م��ة  وال��ث��ق��اف��ات،  احل�����س��ارات  خمتلف 
الج��ت��م��اع��ي��ة واخل���ريي���ة ال��ب��ّن��اءة مل��ا ف��ي��ه اخل���ري والفائدة 

للمواطنني واملقيمني يف دبي على حٍد �سواء. 
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خالل �نعقاد �جلمعية �لعمومية �لعادية �ل�ساد�سة للجمعية

انتخاب بدور القا�سمي رئي�سًا جلمعية النا�سرين الإماراتيني للمرة الثانية
••ال�شارقة-الفجر: 

ت��ق��دي��رااً م��ن��ه��م جل��ه��وده��ا امل��ت��وا���س��ل��ة يف الرت���ق���اء بقطاع 
يف  النا�سرون  انتخب  الأغلبية،  وباإجماع  الإم��ارات��ي،  الن�سر 
ب��دور بنت �سلطان  ال�سيخة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة 
رئي�سااً  للن�سر،  كلمات  ملجموعة  املوؤ�س�ض  الرئي�ض  القا�سمي، 
الثانية،  للمرة  الإماراتيني،  النا�سرين  جمعية  اإدارة  ملجل�ض 
قيمة  تتجاوز  ال��ذي  احليوي  القطاع  ه��ذا  قيادة  اإىل  لتعود 
مليون   820 ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��اد  يف  احل��ال��ي��ة  م�ساهمته 

درهم.
ل��رئ��ا���س��ة جمعية  ال��ق��ا���س��م��ي  ب���دور  ال�سيخة  ان��ت��خ��اب  وج���اء 
 ،2009 ف��رباي��ر  يف  اأ�س�ستها  التي  الإم��ارات��ي��ني  النا�سرين 
خالل انعقاد اجلمعية العمومية العادية ال�ساد�سة للجمعية 
ال�سارقة،  غ��رف��ة جت���ارة و�سناعة  )الأرب���ع���اء( يف  اأم�����ض  ي��وم 
والتي مت فيها انتخاب جمل�ض الإدارة اجلديد للدورة املقبلة 
تنمية  وزارة  ع��ن  مم��ث��ل��ني  ب��ح�����س��ور   ،)2018-2017(

املجتمع لالإ�سراف على �سري عملية النتخاب.
واأ���س��ف��رت الن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي جُت���رى ك��ل ع��ام��ني، ع��ن اجماع 
جمل�ض الإدارة اجلديد على انتخاب ال�سيخة بدور القا�سمي 

لرئي�ض  ن��ائ��ب��ااً  ال�����س��ع��ايل،  علي  واخ��ت��ي��ار  اجلمعية،  لرئا�سة 
دخني  ب��ن  وحممد  لل�سر،  اأمينااً  ح��امت  ب��ن  وعلي  اجلمعية، 

اأمينااً لل�سندوق، ونوح احلمادي ع�سوااً.
النا�سرين الإماراتيني حتت قيادة ال�سيخة  وحققت جمعية 
بدور القا�سمي الكثري من الإجنازات، ويف مقدمتها احل�سول 
عام  الدوليني  النا�سرين  احت��اد  يف  الكاملة  الع�سوية  على 
2012، والذي جاء نتيجة جهودها ال�سخ�سية وعالقاتها 
املهنية مع جمعيات واحتادات النا�سرين يف العامل، ومتكنت 
اجلمعية من اإثبات نف�سها ك�سوت رائد لنمو وتطور �سناعة 
الن�سر يف الإمارات ودول جمل�ض التعاون اخلليجي، ومنطقة 

ال�سرق الأو�سط.
وحت���ف���ل م�����س��رية ال�����س��ي��خ��ة ب�����دور ال��ق��ا���س��م��ي ب��ال��ك��ث��ري من 
امل�����س��اه��م��ات ال��ت��ي ع����ززت م��ك��ان��ة ق��ط��اع ال��ن�����س��ر الإم���ارات���ي 
املهني يف احتاد  التطوير  تراأ�ست جلنة  ودوليااً، حيث  عربيااً 
غري  عربي  اإجن��از  بتحقيق  ذلك  واأتبعت  العرب،  النا�سرين 
عربية  ام���راأة  اأول  كانت  حيث   ،2014 اأكتوبر  يف  م�سبوق 
الدوليني،  النا�سرين  لحت��اد  التنفيذية  اللجنة  يف  تنتخب 
اإذ  بالعامل،  الدولية  املهنية  املنظمات  اأق��دم  يعد من  وال��ذي 
تاأ�س�ض عام 1896 بباري�ض، ويقع مقره الرئي�سي حاليااً يف 

جنيف ب�سوي�سرا. 
مع  الن�سر  يف  م�سريتها  القا�سمي  ب���دور  ال�سيخة  وب����داأت 
دار  اأول  كانت  والتي   2007 ع��ام  يف  كلمات  ل��دار  تاأ�سي�سها 
اجلودة  عالية  الأط��ف��ال  كتب  اإنتاج  يف  متخ�س�سة  اإماراتية 
حتولت  امل���دى،  البعيدة  روؤي��ت��ه��ا  وبف�سل  ال��ع��رب��ي��ة.  باللغة 
كلمات يف عام 2013 من دار اإىل جمموعة ت�سم عددااً من 
دور الن�سر املتميزة، وهي حروف الهادفة اإىل تطوير برامج 
روايات  و  العربية،  باللغة  التعليم  تدعم  مبتكرة  تعليمية 
املعنية باأدب ال�سباب والكبار، اإ�سافة اإىل مكتبة وهي مقهى 

ثقايف خا�ض بالأطفال.
اجلوائز  من  العديد  كلمات  ح�سدت  توجيهاتها،  وبف�سل   
املحلية والعاملية، منها جائزة ال�سيخ زايد بن �سلطان للكتاب 
2017، عن فئة الن�سر والتقنيات الثقافية ، وجائزة اأف�سل 
 ،2016 الطفل  لكتب  بولونيا  معر�ض  من  اآ�سيا  يف  نا�سر 
نا�سر  لأف�سل  الق�سرية  القائمة  �سمن  ال��دار  َحت  ُر�سِّ كما 
لعامي  الطفل  لكتاب  بولونيا  معر�ض  يف  اآ�سيا  منطقة  عن 
الق�سرية  القائمة  �سمن  اختيارها  ومت  و2014،   2013

لالمتياز يف �سناعة الن�سر مبعر�ض لندن للكتاب 2014.
املوؤ�س�ض  من�سب  ح��ال��ي��ااً  القا�سمي  ب���دور  ال�سيخة  وت�سغل 

اليافعني،  لكتب  الإم���ارات���ي  للمجل�ض  ال��ف��خ��ري  والرئي�ض 
وحتت مظلته اأطلقت يف عام 2009، جائزة ات�سالت لكتاب 
الطفل، اأبرز واأكرب جائزة لأدب الأطفال يف الوطن العربي، 
واأطلقت اأي�سااً يف عام 2014 مبادرة اقراأوا لأطفال �سوريا 
وافتتحت  الالجئني،  ال�سوريني  الأط��ف��ال  معاناة  لتخفيف 
 3000 على  حتتوي  لالأطفال  مكتبة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  �سمن 
كتاب، هي الأوىل من نوعها لالجئني ال�سوريني يف املنطقة.

وتتوىل ال�سيخة بدور القا�سمي اأي�سااً رئا�سة اللجنة املنظمة 
مل�����س��روع ث��ق��اف��ة ب��ال ح����دود، ال����ذي جن��ح يف ت��وزي��ع مكتبات 
اإماراتية يف  اأ�سرة   42000 اأكرث من  منزلية جمانية على 

اإمارة ال�سارقة، 
األف عنوان..  2016، مبادرة  كما اأطلق امل�سروع يف فرباير 
وعنوان حتت �سعار ندعم الفكر لنرثي املحتوى ، والرامية 
 2016 اإم���ارات���ي خ��الل ع��ام��ي  1001 ك��ت��اب  اإ���س��دار  اإىل 
املعريف  القراءة، وتعزيزااً لالإنتاج  و2017، متا�سيااً مع عام 

والفكري يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
وبف�سل ن�ساطاتها املكثفة يف هذا املجال، وم�ساركتها الفاعلة 
يف معار�ض الكتب الدولية، متكنت ال�سيخة بدور القا�سمي 
م��ن ج���ذب الن��ت��ب��اه اإىل امل��ك��ان��ة ال��رف��ي��ع��ة ال��ت��ي يحظى بها 

قطاع الن�سر يف دولة الإمارات، وت�سليط ال�سوء على الدعم 
الكتاب  ل�سناعة  الإم������ارات  دول���ة  ت��ق��دم��ه  ال���ذي  امل��ت��وا���س��ل 

والعمل الثقايف.
واأ�سهمت جهودها املتوا�سلة وعالقاتها املميزة مع النا�سرين 
للموؤمتر  ال�سارقة  ا�ست�سافة  يف  القطاع،  هذا  يف  والعاملني 
والذي   ،2015 نوفمرب  �سهر  يف  العرب  للنا�سرين  الثالث 
املعنية  وامل��وؤ���س�����س��ات  للنا�سرين  مهني  جت��م��ع  اأك���رب  يعترب 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل  يف  وال��ك��ت��اب  الن�سر  ب�سناعة 
ا�ست�سافة امللتقى الإماراتي حلقوق الن�سخ، يف �سهر فرباير 
2017، والذي �سعى اإىل اإبراز دور منظمات حقوق الن�سخ يف 

جمال تعزيز وحماية الإبداع.
وتهدف جمعية النا�سرين الإماراتيني التي تاأ�س�ست يف العام 
2009 اإىل خدمة وتطوير قطاع الن�سر يف دولة الإمارات 
النا�سر  ب���دور  وال��ن��ه��و���ض  ب��ه،  والرت���ق���اء  امل��ت��ح��دة،  العربية 
كفاءته.  ترفع  التي  وال��ت��دري��ب  التاأهيل  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن 
وتعمل اجلمعية على رعاية العاملني يف قطاع الن�سر بدولة 
بها  اخلا�سة  والقوانني  املهنة  �سروط  وحت�سني  الإم����ارات، 
بالتن�سيق والتعاون مع اجلهات املعنية بالن�سر داخل الدولة 

وخارجها.



تعي�ص �لفنانة �مل�سرية منة جالل حالة من �لن�ساط 
�لفني بعد غياب �سنو�ت عن �لدر�ما �لتلفزيونية، �إذ 
يف  وتطّل  ر�هنًا،  ُيعر�ص  طويل  م�سل�سل  يف  ُت�سارك 
تعتربهما  وهي  �ملقبل،  رم�سان  مو�سم  يف  �آخر  عمل 
تفا�سيل  عن  �لفني.  م�سو�رها  يف  مهمتني  حمطتني 
معها  كان  عدة  فنية  وق�سايا  وكو�لي�سهما  �لعملني 

هذ� �حلو�ر.

فالريي اأبو �سقرا متحم�سة لتجربة التقدمي
�سقرا  اأب��و  ف��ال��ريي  ال�سابقة  لبنان  جمال  ملكة  ن�سرت 
�سورة لها عرب ح�سابها الر�سمي على )اإن�ستغرام( اأعلنت 
من خاللها اأّنها �ستخو�ض جتربة تقدمي الربامج للمرة 
 Project Runway ب��رن��ام��ج  يف  وذل���ك  الأوىل، 
Middle East يف مو�سمه الثاين على قناة )اأم بي 
�سي(، خلفااً لعار�سة الأزياء جي�سيكا قهواتي التي قدمت 

املو�سم الأّول.

حما�ستها  ع��ن  معربة  ال�����س��ورة  على  �سقرا  اأب��و  وعّلقت 
كثريااً  )متحم�سة  ب��ال��ق��ول:  اجل��دي��دة  اخل��ط��وة  ل��ه��ذه 
 Project Runwayو�سعيدة لأنني �ساأقدم برنامج

الثاين(. مو�سمه  يف   Middle East
يذكر اأّن املمثلة ي�سرا ان�سمت اإىل جلنة التحكيم املوؤلفة 
من امل�سمم العاملي اإيلي �سعب والعار�سة العاملية عفاف 

جنيفان.

نادية اجلندي تبحث عن منتج
مل�سل�سلها  منتج  عن  اجلندي  نادية  الفنانة  تبحث 
يبداأ  اأن  يفرت�ض  ك��ان  ال��ذي  )املنظومة(  اجلديد 
ت�����س��وي��ره ب��داي��ة ال��ع��ام اجل����اري وت���اأج���ل لأ�سباب 
اإن���ت���اج���ي���ة، ب��ع��د زي�����ادة ك��ل��ف��ت��ه اإث�����ر حت���ري���ر �سعر 

ال�سرف.

م�سل�سلها  يف  ي�����س��ارك  م��ن��ت��ج  ع���ن  ت��ب��ح��ث  ن���ادي���ة 
امل��ن��ت��ج حم��م��د خم��ت��ار قبل  اجل��دي��د م��ع طليقها 
�سبحي  اأحمد  موؤلفه  ب��اأن  علمااً  ت�سويره،  بداية 
انتهى من كتابة احللقات قبل اأ�سهر ويعتمد فيها 

على الت�سوير اخلارجي يف مدن اأوروبية.

فــن عــربـــي

جمال �سليمان ي�سور )العمدة همام(
م�سل�سل  الثاين من  اجل��زء  دوره يف  �سليمان  ال�سوري جمال  الفنان  ي�سّور 
يتورط  ال���ذي  ه��م��ام  العمدة  �سخ�سية  اأداء  يف  وي�ستمر  اأب��ل��ي�����ض(،  )اأف����راح 
بق�سايا ثاأر، توؤدي اإىل مقتل جنله البكر، ما يقلب حياته ويعر�سه جللطة 
دماغية. يدور اجلزء اجلديد حول رحلة �سفائه من املر�ض، وتطورات ق�سة 

حبه خلادمته )دهب(.
تتناول اأحداث امل�سل�سل �سراع املال وال�سلطة وتالقي امل�سالح، وكان عر�ض 

اجلزء الأول منه عام 2009.

عبد املنعم عمايري
 يف الدراما امل�سرية

املنعم عمايري م�ساهده يف م�سل�سل )فو�سى(  ال�سوري عبد  الفنان  ي�سّور 
القاهرة لتوقيع عقود م�ساركته  اإىل  ال�سفر  للمخرج �سمري ح�سي، وينوي 
يف بطولة اأول عمل درامي م�سري مكّون من �ستني حلقة، �سيعر�ض خارج 
ال�سورية  امل�سل�سل اجلديد باللهجتني  �سهر رم�سان، و�سيتكّلم عمايري يف 

وامل�سرية.

�مل�سل�سالت �لطويلة �سنعت مو�سمًا در�ميًا بعيدً� عن رم�سان

منة جالل: ابتعدت ثالث �سنوات لأعود باأعمال قوية
طويلة؟ فرتة  التلفزيونية  الدراما  عن  غبت  • ملاذا 

)املرافعة( وح�سلت من خالله على جائزة  بعدما قدمت م�سل�سل   -
اأح�سن ممثلة دور ثان، 

اأدواري  اأ�ستطيع اختيار  كان ل بد من وقفة وابتعاد موؤقت كي 
اأفقدها  بعناية واأحافظ على هذه النقلة الفنية املهمة ول 

باأدوار متوا�سعة اأو اأقل منها. 
لذا  احل�سور فح�سب،  لأج��ل  العمل  ه��واة  ل�ست من 

ابتعدت ثالث �سنوات لأعود باأعمال قوية، وهو ما 
. حتّقق فعالاً

على  ب��ح�����س��ول��ك  ع��الق��ة  ل��ه��ذا  • وه����ل 
درو�ض يف التمثيل؟

- ل بد من اأن يكون الفنان ُمتجددااً 
ومتطورااً،

تدريبات  اأح���دث  ُيتابع  واأن   
يف  والأداء  ال���ت���م���ث���ي���ل 

العامل كي ُيطور نف�سه واأداءه ال�سخ�سيات. يكفي اأن نعرف اأن النجم 
ال بات�سينو ل يرتّدد يف اأخذ درو�ض يف التمثيل 
من وقت اإىل اآخر، لذا يبقى اأهم ممثل يف 

العامل ويف تاريخ ال�سينما العاملية.

يف  ج�����دي�����دك  ع�����ن  • م���������اذا 
الدراما التلفزيونية؟

اأُ�سارك يف بطولة م�سل�سل   -
)ال�����س��ر(، م��ن ت��األ��ي��ف ح�سام 
حممد  واإخ�������������راج  م����و�����س����ى 

حمدي، 
ال��ن��ج��م ح�سني  ب��ط��ول��ة  وم����ن 
فهمي، اإىل جانب ن�سال �سافعي، 

ودينا، 
وم��اي��ا ن�����س��ري، وع���زت اأب���و عوف، 
واأح�����������م�����������د ح������������الوة، 
وع�����دد ك��ب��ري من 
وهو  ال���ن���ج���وم، 
ع��م��ل درام����ي 
من  ط�����وي�����ل 
حلقة   60
�ض  �سُيعر
خ�������������������������ارج 

رم�سان.

هي  • م��ا 
�سيل  تفا
ال�������ع�������م�������ل 

ودورك به؟
ي����������������دور   -
اإطار  يف  العمل 
م��������ن الإث����������������ارة 
وال��������غ��������م��������و���������ض، 
اأحتّدث  ل��ن  وبالطبع 
ع�����ن ت���ف���ا����س���ي���ل���ه. اأم�����ا 
دور  فاأج�سد  دوري،  ع��ن 
�سخ�سية  وه��ي  ��ح��ى(،  )���سُ
تتعر�ض  م��رح��ة،  ك��وم��ي��دي��ة 
ب���ت���ح���ول كبري  ل��ل��ظ��ل��م ومت������ّر 

خالل الأحداث.

الطويلة؟ امل�سل�سالت  يف  راأيك  • ما 
- اأنا اأحد اأ�سد املتحم�سني لها، فهي �سنعت 

مو�سمااً دراميااً بعيدااً عن رم�سان، 
لذا  املو�سوعات،  يف  كبري  بتنوع  ي�سمح 

جتد الأعمال بعيدة عن التكرار،
 واجل���م���ه���ور ت��ع��ل��ق ب��ه��ا وت��اب��ع��ه��ا وظهر 
اإجباري(  م��ن خ��الل جن��اح )اختيار  ذل��ك 

و)الكربيت الأحمر( و)الأب الروحي(،
 وغ��ريه��ا ب��ع��دم��ا ك��ان��ت الأع���م���ال الرتكية 

والهندية ُم�سيطرة طوال العام.

كرمي(؟ )رم�سان  م�سل�سل  عن  • ماذا 
• اأُ�سارك فيه اإىل جانب جمموعة من النجوم 
وريهام عبد  وروب��ي،  �سالمة،  �سريف  بينهم  من 

الغفور، 
وجنالء بدر، وحممود اجلندي، و�سلوى حممد علي، ون�سرين اأمني، 

وهو من تاأليف اأحمد عبد اهلل واإخراج �سامح عبد العزيز.
ت��دور الأح��داث خالل �سهر رم�سان داخ��ل اإح��دى احل��ارات ال�سعبية، 

وُيناق�ض العمل العادات والتقاليد امل�سرية. 
�سخ�سيااً، 

اأُج�سد دور )�سماح(، اأرملة ريفية لديها طفلة تاأتي اإىل احلارة للعي�ض 
فيها. تبدو طيبة ولكنها يف احلقيقة �سريرة وت�سنع اأزمات عدة.

العملني؟ يف  امل�ساركة  على  موافقتك  �سبب  • ما 
- اأولاً، وجود اأ�سماء كبرية فيها كالنجم ح�سني فهمي الذي كان العمل 

معه حلمااً بعيدااً بالن�سبة اإيّل، 
فر�سة  اأنتظر  كنت  ال��ذي  العزيز  عبد  �سامح  الكبري  امل��خ��رج  كذلك 

التعاون معه. ثانيااً، 
اأهم  من  امل�سل�سلني  واأعترب  متميزتان،  اأوؤديهما  اللتان  ال�سخ�سيتان 

اأعمايل يف م�سواري الفني.

بها؟ القيام  تف�سلني  الأدوار  • اأي 
- اأدوار ال�سر لأنها ُتكتب بعناية ودقة، وُتظهر اإمكانات الفنان. لكن ل 

بد من تقدمي ال�سخ�سيات كافة، 
العملني  ال�سخ�سيتني يف  اأ�سعدتني اختالف  التي  اأكرث الأم��ور  واأحد 

اللذين حتدثت عنهما، فالأوىل كوميدية والثانية �سريرة.

تقدميها؟ تتمنني  )ثيمات(  اأو  اأدوار  ثمة  • هل 
حى،  ك�سُ �سخ�سية  اأبحث عن  كنت  الدرامية،  الأدوار  م�ستوى  على   -
ومن ُح�سن حظي اأنها جاءت يف عمل جيد ومع جنوم كبار. اأما على 

م�ستوى ال�سخ�سيات العامة،
 فاأمتنى تقدمي عمل فني عن حياة الراحلة نعيمة عاكف التي اأع�سقها، 

خ�سو�سااً اأن حياتها مليئة بالدراما والنجاح والإبداع.

معهم؟ العمل  تتمنني  النجوم  • اأي 
اأ�سماء  ثمة  وبالطبع  القليل،  اإل  اأق��دم  ومل  م�سواري  بداية  يف  اأن��ا   -

كبرية وكثرية اأمتنى العمل معها.
 كنت اأطمح اإىل التعاون مع ح�سني فهمي و�سامح عبد العزيز وحدث 
اإم���ام، ويحيى  ع��ادل  اإىل جانب  التمثيل  اأمت��ن��ى  ، كذلك  ف��ع��الاً الأم���ر 

الفخراين، وي�سرا، واأحمد ال�سقا.

ال�سخ�سية؟ العالقات  على  قائم  الفن  يف  العمل  • هل 
- ت�ساهم العالقات ال�سخ�سية وال�سللية يف اإيجاد الفر�ض، ولكن لي�ض 

لها اأي دور يف حتقيق النجاح وُحب اجلمهور والقبول. 
رمبا ت�ساعدك على ال�ستمرارية لفرتة لكنها لن جتعلك حا�سرااً اإىل 

الأبد من دون موهبة اأو قبول. 
لأنه  اأو  ال�سخ�سية  للعالقات  نتيجة  اأدوار  البع�ض على  ، ح�سل  فعالاً

قريب اأحد النجوم، ولكنه اختفى لأنه ل ميلك موهبة.

ال�سينما؟ من  اأنت  • اأين 
- ل اأتعّجل العمل يف ال�سينما، وكما انتظرت �سنوات بعيدااً عن الدراما 

التلفزيونية،
 �ساأنتظر اأي�سا العودة اإىل ال�سينما من خالل عمل متمّيز ُي�ساف اإىل 

م�سواري. 
خ��ا���ض يف عملني جماملة  وك��ظ��ه��ور  ���س��رف(  ���س��ارك��ت )�سيفة  ول��ك��ن 

لأ�سدقائي: )فوبيا( من بطولة نهال عنرب، وراندا البحريي، 
اإبرام ن�ساأت، و)xo( من تاأليف  ومن تاأليف خالد ال�سيباين واإخراج 
وماهر  ال�سيد،  واإمي��ان  طلبة،  بدرية  وبطولة  واإخراجه،  نبيه  طوين 

ع�سام، و�سليمان عيد.
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تعّرف على الطريقة الأمثل 
للتخل�ض من قرح الفم املزعجة

تظهر تقرحات الفم ب�سبب العدوى البكتريية، ورمبا يكون م�سدرها الفم 
اأو املعدة، وتظهر يف �سكل بقع حمراء مزعجة وموؤملة، حترمك من تناول 
املاأكولت وامل�سروبات ب�سكل طبيعي، كما اأنها يف بع�ض الأحيان ترتك اآثارا 

على �سطح اجللد، وتغري من ال�سبغة الطبيعية لل�سفاة.
وع����ادة م��ا ت��ل��ج��اأ ل��ل��م��راه��م ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى م�����س��ادات ح��ي��وي��ة اأو مادة 
الكورتيزون، و�سحيح اأنها ت�ساعد على التخل�ض من القرحة ولكنها ت�سر 
�سطح اجللد وتغري لونه، والأف�سل هنا التخل�ض من تقرحات الفم بطريقة 
النعناع، فهو يحتوي على  زيت  با�ستخدام  ون�سح موقع )هيلث(  طبيعية، 
م�ساد لاللتهابات ما ي�ساعد على التئام القرحة، كما يق�سي على الإفرازات 

التي تخرج من القرحة، ف�سالاً عن اأنه ي�ساعد على �سد الأن�سجة ب�سرعة.
اجلزء  بها  ام�سح  ث��م  نظيفة،  قطنة  على  بالتقطري  ا�ستخدامه  ويف�سل 
اليوم حتى ت�سعر بتح�سن،  الأم��ر عدة مرات خالل  امل�ساب، وميكن تكرار 
اأما للوقاية من قرح الفم قبل الإ�سابة، عليك بالغرغرة يوميااً بكوب من 
بكترييا  على  تق�سي  لأنها  ال�سوديوم،  بيكربونات  ملعقة  مع  الدافئ  امل��اء 

الفم امل�سبب الأول للقرح.

ل�سقات ذكية لقيا�ض ال�سكر
قال ع�سو هيئة التدري�ض يف جامعة امللك خالد، ا�ست�ساري ال�سكر والأمرا�ض 
عن  بديال  اأ�سبحت  الذكية  اللوا�سق  اإن  املو�سى  ح�سن  الدكتور  املزمنة، 

الوخز بالإبر لأخذ عينة من الدم لقيا�ض ن�سبة ال�سكر. 
اأهمية  اإىل  لها  تو�سيات  اأ�سارت يف  الأمريكية  ال�سكر  اأن )منظمه  واأ�ساف 
التحكم  و���س��ائ��ل  اأه���م  م��ن  واع��ت��ربت��ه��ا  ال����دم،  يف  ال�سكر  م�ستوى  ق��ي��ا���س��ات 
نظام  ا�ستخدام  تدعم  الطبية  )ال��درا���س��ات  اأن  املو�سى  واأو���س��ح  بال�سكر(. 
قيا�ض ال�سكر امل�ستمر، حيث وجدت اأن املر�سى ا�ستطاعوا خف�ض م�ستويات 

الهيموجلوبني ال�سكري الرتاكمي لديهم بعد ا�ستخدام اأدوات القيا�ض(.
واأكد اأن )اللوا�سق الذكية اأكرث كفاءة لقيا�سات ال�سكر امل�ستمر من التحليل 

املتقطع باجلهاز املعتاد، كما اأنها تقوم بالعملية دون اأمل، وبدقه عالية(.
وعّدد ا�ست�ساري ال�سكر والأمرا�ض املزمنة اأنواع اللوا�سق الذكية امل�ستخدمة 
DEXCOM وهو ل�سق مب�ست�سعر مزود  لهذا الغر�ض وهي: )نظام 
 300 مبعدل  دقائق   5 كل  ال�سكر  يقي�ض  ا�ستقبال  وجهاز  اإر���س��ال  بجهاز 
مرة يوميا وميكن اأن يعمل مل�سافة 7 اأمتار ل�سلكيا ويتميز باإمكانية تنبيه 

املري�ض يف حال النخفا�ض اأو الرتفاع. 
وهناك نظام FREESTYLE، وهو عبارة عن ل�سق مب�ست�سعر حتت 
 EGM1000 اجللد، يقي�ض ال�سكر بتمرير اجلهاز فوق الال�سق، ونظام
ويعتمد على القيا�ض من خالل ح�سا�ض يالم�ض �سحمه الأذن، ويعطي قيا�سا 
بدقه عالية ول يحتاج وخزا اأو ل�سقا، ونظام SUGARBEAT الذي 
يقي�ض ال�سكر بتثبيت ل�سق يومي على اجللد فقط دون م�ست�سعر حتته، 

وتر�سل القيا�سات ل�سلكيا اإىل ال�ساعة اليدوية اأو على اجلوال، 
فقط  املالم�سة  خ��الل  م��ن  يقي�ض  ال���ذي   GLUCOWISE ون��ظ��ام 
الذي   MEDTRONIC ونظام  وال�سبابة،  الإبهام  بني  اليد  لراحه 
ال�سكر  قيا�ض  جهاز  وي�سم  الأمريكية،  وال��غ��ذاء  ال��دواء  منظمة  اعتمدته 

ل�سلكيا، وم�سخة اأن�سولني، وهو ما ي�سمى البنكريا�ض ال�سناعي(.

�لر��سدين؟ �خللفاء  خام�ص  هو  • من 
- عمر بن عبد العزيز

؟ �لإ�سالم  يف  فد�ئي  �أول  هو  • من 
-علي بن اأبي طالب

�لأمة؟ هذه  �أ�سدق  هو  • من 
ان - ُعثمان بن عفَّ

موؤذن؟  �أول  هو  • من 
- بالل بن رباح

�لتوحيد؟ �إىل  قومه  يدعو�  �ل�سالم  عليه  نوح  لبث  • كم 
950- �سنة

حطني؟ معركة  قائد  هو  • من 
- �سالح الدين الأيوبي

ال�سغرى. وقد  الدموية  الدورة  الطبيب هو مكت�سف  العامل  اأبي حزم  النفي�ض علي بن  ابن  اأن  تعلم  • هل 
التاجية.  وال�سرايني  احلوي�سالت  اإىل  اإ���س��ارات  اأي�سااً  وفيه  القانون(  )ت�سريح  امل�سهور  كتابه  يف  ذل��ك  ج��اء 
كما له اأي�سااً العديد من املوؤلفات الطبية اأ�سهرها: املوجز يف الطب وبه اخت�سر قانون ابن �سينا، وال�سامل يف 

الطب وهو كتاب كبري جدااً وغريها من الكتب املختلفة.
من  اجل�سم  من  الو�سم  لإزالة  طريقة  اكت�سف  من  اأول  هو  امل�سري  �سبحي  �سالح  الطبيب  اأن  تعلم  • هل 
دون اللجوء اإىل اإجراء عملية جراحية والطبيب �سالح �سبحي تخرج من الق�سر العيني ثم اأكمل درا�ساته 
يف باري�ض. وملا عاد عني كبريااً لأطباء اجليزة. ثم �سافر اإىل ا�ستانبول مع اخلديوي عبا�ض حلمي حيث بقي 

هناك اإىل نهاية احلرب العاملية الأوىل ثم عاد اإىل القاهرة وتفرغ للبحث والكتابة.
فقد  علمية.  بطريقة  الطريان  والغرب حاول  العرب  تاريخ  رجل يف  اأول  فرنا�ض  بن  عبا�ض  اأن  تعلم  • هل 
فتاأذى  �سقط  ث��م  بعيدة  م�سافة  اجل��و  يف  بهما  ط��ار  جناحني  ل��ه  وم��د  بالري�ض  فك�ساه  ج�سمه،  تطيري  اأراد 

ظهره وبذلك يعترب اأول طيار اخرتق الف�ساء. 

البنت الك�سولة
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فو�ئد �لتني �ل�سوكي

يلي  فيما  اإليكم  ال�سيف،  فواكه ف�سل  اأ�سهر  ال�سوكي من  التني  فاكهة  تعد 
اأبرز فوائدها ال�سحية:

- ت�ساعد ثمرة التني ال�سوكي على اله�سم، حيث ت�ستخدم كمهدئ للقولون 
الع�سبي ومطهر عام للجهاز اله�سمي.

من  التخل�ض  على  ت�ساعد  التي  الفواكه  اأك��رث  من  ال�سوكي  التني  يعترب   -
الكتئاب ومنح ال�سعادة والطمئنان.

على  قدرته  ب�سبب  وذل��ك  الزائد  ال��وزن  ال�سوكي يف خ�سارة  التني  ي�ساعد   -
امل�ساعدة يف ه�سم املواد الغذائية التي حتتوي على الدهون.

ون�سرة  الب�سرة �سحية  ما يجعل  بالكولجني  ال�سوكي اجللد  التني  - ميد 
و�سبابية.

- يعمل على خف�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم، ما يجعله منا�سبااً ملر�سى ال�سكري.

وزنك،  تنق�ض  كى  غذائيا  نظاما  تتبع  كنت  اإذا 
اإليك بع�ض الفاكهة التى ت�ساعدك فى اإنقا�ض 
قدم  اإذ  ب��ال��ذن��ب،  ت�سعر  اأن  دون  ال��زائ��د  ال���وزن 
الإل���ك���رتون���ى ل�سحيفة  امل���وق���ع  ن�����س��ره  ت��ق��ري��ر 
الفاكهة  بع�ض  الهندية،  اإن��دي��ا(  اأوف  )ت��امي��ز 
ال��غ��ذائ��ي��ة فى  الأن��ظ��م��ة  ت�����س��اع��د متبعى  ال��ت��ى 

فقدان الوزن، وت�سمل الآتى:
التى  بالبوتا�سيوم  الغنية  الفاكهة  1.املوز: من 
ت�����س��اع��د ع��ل��ى ف���ق���دان ال�����وزن ال���زائ���د، وتناول 
تعد  الريا�سة  ممار�سة  بعد  منه  واح���دة  ثمرة 
بعد  للج�سم  فورية  طاقة  تعطى  خفيفة  وجبة 

ممار�سة الريا�سة.
م�ستويات  خ��ف�����ض  ف���ى  :ي�����س��اع��د  2.الكيوى 
�سى  اأفيتامني  على  ويحتوى  الثالثية  الدهون 
و ك من تناول ثمرة من الربتقال، بل ت�ساعد 
ال���دم، مما  ف��ى  ال�سكر  ن�سبة  ف��ى خف�ض  اأي�����س��ا 

يجعله مثاليا فى منت�سف ال�سباح وفى امل�ساء.
من  عالية  كمية  على  حت��ت��وى  3.الفراولة: 
والفيتامينات  واملعادن  لالأك�سدة  امل�سادة  امل��واد 
التى تزيد من معدل التمثيل الغذائى، وتكون 

مثالية لفقدان الوزن.
بفيتامني  الغنية  الفاكهة  م��ن  4.الربتقال: 

قلوى  ت��اأث��ري  لها  ع��ام  ب�سكل  واحلم�سيات  �سى 
على اجل�سم، وهذا ي�ساعد على منع اللتهابات 

والنتفاخ.
على  وي��ح��ت��وى  ال�سكر  منخف�ض  5.التفاح: 
الأل��ي��اف وامل��ع��ادن، وي��ع��د من  ن�سبة عالية م��ن 
بعد  منت�سف  فى  تناوله  عند  اجليدة  الفاكهة 

الظهر.
على  حتتوى  التى  الفاكهة  من  اجلوافة:   .6
ن�����س��ب��ة ع��ال��ي��ة م���ن الأل���ي���اف وق��ل��ي��ل م���ن ن�سبة 
اآم���ن���ة اأي�سا  ال�����س��ك��ر ف���ى ال������دم، مم���ا ي��ج��ع��ل��ه��ا 

ملر�سى ال�سكر.

الوزن اإنقا�ض  على  ت�ساعد  الفاكهة  من  اأنواع   6

عار�سات يقدمن �أزياء مبتكرة يف نيو �ساوث ويلز �سمن �أ�سبوع �ملو�سة يف �أ�سرت�ليا ب�سيدين. )رويرتز(

اإل  �سيئا  ..وه��ي ل تفعل  امل�ساعدة  امها لنها ك�سولة ول حتب  البيت غا�سبة، فقد نهرتها  �سعاد من  خرجت 
 ... ال�سغرى  واأحيانا ل تفعله بل تطلب من يقوم عنها بذلك، تنظيف غرفتها ترتكه لأختها  لنف�سها فقط 
ك�سولة جدا وانانية اي�سا، وعندما �سمع الب مبا حدث نوى لها على �سئ ..ح�سر اجلميع اإىل البيت وجل�سوا 
لتناول الطعام الب�سيط الذي اعدته الم التي ذهبت للنوم، ثم وقف الب ليقول ان امكم ت�سعر بوعكة لذلك ل 
ت�ستطيع ان جتهز لكم ال الطعام الب�سيط، ارجوكم نظفوا املائدة ثم رتبوا غرفكم وباقي الغرف وانت يا �سعاد 
عليك باملطبخ كله ثم ا�سريف على اخواتك.. اريد ان ا�سحو فاجدك قد نظفت كل �سئ ..  واختفى بعد ان اعطى 

اوامره امل�سددة.
وقفت �سعاد غا�سبة جدا وبدون تفكري كانت جتري وراء والدها لتقول له ابي انا ل�ست بخادمة لأقوم بتنظيف 
بكامل  الب  واندفع  اأفاقتها  قوية  تلقت �سفعة  وهنا  ل�ست خادمة..  انا  البيت،  تنظيف  ا�سرف على  او  املطبخ 
غ�سبه ليقول: ح�سنا، معنى ذلك ان امك خادمة.. فهي تذهب لعملها لتوفر لكم معي�سة اآمنة ثم تاأتي لتطبخ 
وتغ�سل وتنظف البيت وترتب كل �سي هنا وت�سرتي الطلبات ثم تاأتون لتناول الطعام والنوم وتقوم هي بتنظيف 
كل ما ا�ستعملتموه ثم تعيد كل ما فعلته �سابقا وعندما ت�ستيقظني حتمل لك ال�ساي ثم جتل�ض لتبا�سر معكم 
اأه��ذه هي  هذا جزاءها؟  متزوج من خادمة؟ هل  انا  هل  تفعلها، هل هي خادمة؟  كثرية  واأ�سياء  الواجبات... 
الرتبية ال�سحيحة وهذا ما تعلمته يف املدر�سة.. ح�سنا يا �سعاد، ل مدر�سة بعد اليوم وعليك ان تقومي بكل ما 

تقوم به امك ملدة 3 ايام بعدها �ساأقرر هل �ستبقني معنا ام تذهبني اإىل مكان جتدين فيه من يخدمك.
انق�ست ثالثة ايام كانت ام �سعاد ت�سغط على قلبها ليتحمل، ويف نهايتها نادى الب على �سعاد لي�ساألها ماذا 
قررت فبكت ب�سدة بكاء مرا ينطق مبا عانته ومبدى ا�سفها على كل ما بدر منها يف حق امها... والآن كل �سيء 

يف هذا البيت مق�سم على جميع اأفراده فلي�ض هناك خادم ول �سيد اجلميع هنا مت�ساوون.


