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درا�سة تزعم اأن امللح يقلل العط�ش

يف نتائج مثرية للجدل، تو�ضلت درا�ضة اأجريت على رواد ف�ضاء رو�س 
امللح  م��ن  امل��زي��د  ت��ن��اول  اأن  اإىل  الف�ضاء  ال�ضفر يف  ظ��روف حتاكي  يف 

جعلهم اأقل عط�ضا ولكن اأكرث جوعا بدرجة معينة.
اأنها قد حرقت مقدارا  الفئران  اأجريت على  اأظهرت جتارب  والحقا 
اأكرب من ال�ضعرات احلرارية عندما تناولت املزيد من امللح. ون�ضرت 

الدرا�ضة يف جملة كلينيكال اإنفي�ضتغي�ضنز .
عليها  متعارف  ما هو  تناق�س  الدرا�ضة  ه��ذه  ف��اإن مزاعم  ذل��ك  وم��ع 
اأن  ي���وؤدي اإىل زي���ادة العط�س. كما  امل��ل��ح  امل��زي��د م��ن  ت��ن��اول  ب���اأن  طبيا 
االأطباء يوؤكدون على خماطر احلمية املرتفعة امللح على �ضحة القلب 

واالأوعية الدموية.
ثم اإن النتائج التي تقول اإن امللح يزيد حرق ال�ضعرات احلرارية عند 
على  تنطبق  ال  ق��د  واأي�����ض��ا  البحث،  م��ن  مزيد  اإىل  بحاجة  ال��ف��ئ��ران 

الب�ضر.
ولذلك ورغم هذه الدرا�ضة، ال ين�ضح مطلقا بزيادة ن�ضيب ال�ضخ�س 

من امللح بغر�س فقدان الوزن.
اإىل  بحاجة  العلماء  اأن  هي  الدرا�ضة  اإليها  ت�ضري  قد  التي  واحلقيقة 

مزيد من االأبحاث لفهم اأكرب لدور امللح يف اجل�ضم واالأي�س.
ال�ضخ�س  ن�ضيب  يتجاوز  ال  ب���اأن  العاملية  ال�ضحة  منظمة  وتو�ضي 
اليومي من امللح خم�ضة غرامات، وهذا ي�ضمل امللح امل�ضاف اإىل الطعام 

ويف االأغذية املعلبة والت�ضايل واملخلالت وغريها.

الأطفال �سحايا التنمر 
يتجهون اإىل التدخني 

للتنمر من  يتعر�ضون  ال��ذي��ن  االأط��ف��ال  ب��اأن  اأمريكية  درا���ض��ة  اأف���ادت 
اأق��ران��ه��م يف ال�����ض��ف اخل��ام�����س ال��درا���ض��ي ت��زي��د ع��ل��ى االأرج����ح فر�س 
اإ�ضابتهم باالكتئاب ومعاقرتهم للمخدرات واخلمر يف عمر املراهقة 

مقارنة بنظرائهم الذين مل يتعر�ضوا له.
وتابع الباحثون يف الدرا�ضة 4300 طالب مع بدء درا�ضتهم يف ال�ضف 
11 عاما. ولدى و�ضول هوؤالء الطلبة  اخلام�س، اأي حوايل يف عمر 
اإىل ال�ضف العا�ضر تبني اأن 24 يف املئة منهم �ضربوا اخلمر و15 يف 

املئة دخنوا املاريجوانا و12 يف املئة التبغ.
باحثة  وه��ي  ال��درا���ض��ة،  يف  الباحثني  كبرية  اإيرن�ضو  ف��ال��ريي  وق��ال��ت 
نيوارك،  يف  ديالوير  بجامعة  والعائلة  االإن�ضاين  التطور  درا�ضات  يف 
اعتمدنا على فر�ضية املداواة الذاتية عندما حاولنا اأن نفهم ال�ضبب 
املواد  وتعاطي  التدخني  اإىل  اأق��ران��ه  م��ن  التنمر  �ضحية  جل��وء  وراء 

املخدرة.
اإيرن�ضو لرويرتز هيلث عرب الربيد االإلكرتوين هذا يعني  واأ�ضافت 
اأن النا�س تلجاأ اإىل تعاطي املواد املخدرة ملحاولة التخل�س من �ضعورها 

باالأمل اأو ال�ضيطرة على م�ضاعرهم .
ي�ضابون  اأو  �ضيء  �ضعور  للتنمر  يتعر�ضون  من  يجتاح  وهكذا  وقالت 
�ضعيهم  يف  املخدرة  امل��واد  يتعاطون  رمبا  فاإنهم  لذا  اكتئاب  باأعرا�س 

لل�ضعور بتح�ضن .
ويف هذه الدرا�ضة حقق الباحثون يف بيانات ثالث درا�ضات اأجريت يف 
الفرتة بني عامي 2004 و2011 بني طلبة يف مدار�س يف هيو�ضتون 

ولو�س اأجنلي�س وبرمنجهام يف والية اأالباما.
و�ضئل الطلبة عما اإذا كانوا دخنوا التبغ اأو املاريجوانا اأو �ضربوا اخلمر 
تعر�ضهم  وم��دى  للدرا�ضة  خ�ضوعهم  �ضبقت  يوما   30 م��دى  على 
للتنمر من اأقرانهم خالل العام الدرا�ضي ال�ضابق خل�ضوعهم للدرا�ضة. 
اأ�ضئلة التعر�س لتنمر من زمالء الدرا�ضة االإيذاء اجل�ضدي  و�ضملت 
تعر�ضهم  مثل  النف�ضي  االإي���ذاء  وكذلك  الركل  اأو  بقوة  الدفع  مثل 

للتهكم اأو التحدث عنهم مبا ال ي�ضرهم اأمام اأطفال اآخرين.
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ماذا يحدث جل�سمك عندما حتب�ش اأنفا�سك؟ 
التنف�س هو رد فعل ال اإرادي يقوم به االإن�ضان حوايل 19 األف مرة يومياً 
دون تفكري، لكن عندما نحب�س اأنفا�ضنا اأو ينقطع عنا الهواء اأثناء الغط�س 

وما �ضابه، حتدث بع�س االأمور الأج�ضامنا.
عندما حتب�س اأنفا�ضك يبداأ ثاين اأك�ضيد الكربون يف الرتاكم داخل ج�ضمك 
اأنه بحاجة لالأوك�ضجني، وعندما  وي�ضعر خمك  بالزفري،  بداًل من طرده 
باالأمل  االأم���ر  ي��ب��داأ  اإذ  ب���االأمل،  ال�ضعور  ت��ب��داأ يف  عليه  ع��ن احل�ضول  تعجز 
احلارق يف رئتيك، وتقل�ضات يف احلجاب احلاجز وع�ضالت �ضلوع القف�س 
ال�ضدري ودوار. اإذا قمت بحب�س اأنفا�ضك حتى تفقد الوعي، �ضيقوم نظامك 
الع�ضبي ال��الاإرادي ببدء عملية التنف�س مرة اأخ��رى، لكن هذا لو مل تكن 

حتت املاء وقادراً على ا�ضتن�ضاق االأوك�ضجني ب�ضكل طبيعي.
اإذ  الثدييات،  غط�س  فعل  ب��رد  ي�ضمى  م��ا  ج�ضمك  يخترب  تغط�س  عندما 
يحاول اجل�ضم حفظ االأوك�ضجني لالأع�ضاء احليوية مثل: املخ والقلب من 
خالل اإبطاء معدل نب�س القلب وخف�س تدفق الدم لالأطراف، وهذه هي 
طريقة اجل�ضم لتوفري االأوك�ضجني حتت املاء، لكن هذه الظاهرة ال حتدث 

�ضوى بغمر الوجه باملاء البارد.
ال��رق��م القيا�ضي يف حب�س  ���ض��غ��ورا ف��ن��درال  اإل��ي��ك  ال��غ��ط��ا���س احل���ر  وح��ق��ق 
ملء  بعد  ذلك  حقق  لكنه  دقيقة،   24 ملدة  نف�َضه  بحب�س  وذل��ك  االأنفا�س، 
برانكو  يحمل  العملية  ت��ل��ك  ودون  اأواًل،  اخل��ال�����س  ب��االأوك�����ض��ج��ني  رئ��ت��ي��ه 

برتوفيك الرقم القيا�ضي ب�11 دقيقة و54 ثانية.
اأكرث  االأنفا�س  حلب�س  ج�ضدية  اأ�ضرار  هناك  كانت  اإذا  ما  بعد  يت�ضح  ومل 
الطبية،  �ضيكوجل�ضت�س  درا�ضة يف جملة كلينكال نريو  اإذ وجدت  من مرة، 
اأنه ما من اأ�ضرار طويلة املدى حلب�س االأنفا�س، بينما وجدت درا�ضة اأخرى 
يف جملة اأمريكان في�ضيولوجكال �ضو�ضيتي م�ضتويات مرتفعة من بروتني  
S100B املرتبط ب�ضرر املخ، لكن هذه الدرا�ضات اأجريت على عدد قليل 

من امل�ضاركني، ولذلك هناك حاجة للمزيد من البحوث.

طائرة تهبط بعد مهمة 
�سرية دامت عامني

اأن طائرته  االأم��ريك��ي  ذك��ر �ضالح اجل��و 
يف  هبطت  )اإك�س37-بي(  التجريبية 
مركز كنيدي للف�ضاء يف فلوريدا التابع 
بعد  )ن��ا���ض��ا(  والف�ضاء  ال��ط��ريان  الإدارة 
نحو  ا�ضتمرت  �ضرية  االنتهاء من مهمة 
ع��ام��ني.  وق���ال ���ض��الح اجل���و،ة يف ر�ضالة 
غري  الطائرة  اإن  االإل��ك��رتوين،  بالربيد 
م��ك��وك��ا ف�ضائيا  ت�����ض��ب��ه  ال��ت��ي  امل���اأه���ول���ة 
م�ضغرا هبطت على مدرج كان ي�ضتخدم 
املتوقفة  ال���ف�������ض���اء  م��ك��اك��ي��ك  ل���ه���ب���وط 
الطائرة  وانطلقت  ح��ال��ي��ا.   العمل  ع��ن 
، يف  التي بنتها �ضركة بوينج  الف�ضائية، 
م��اي��و 2015 م��ن حم��ط��ة ���ض��الح اجلو 
ال��ق��ري��ب��ة يف ك��ي��ب ك��ن��اف��ريال ع��ل��ى منت 
يونايتد  بنته  ال��ذي  اأطل�س5  ال�����ض��اروخ 
لون�س األيان�س، وهي �ضراكة بني لوكهيد 
مارتن وبوينج.  واأجرت )اإك�س37-بي(، 
اإحدى طائرتني من نف�س الطراز  وهي 
ب���اأ����ض���ط���ول ����ض���الح اجل������و، جت������ارب غري 
حم��ددة الأك��رث من 700 ي��وم يف املدار. 
وك��ان��ت راب����ع واأط�����ول م��ه��م��ة ح��ت��ى االآن 
مكتب  ي��دي��ره  ال���ذي  ال�����ض��ري  للربنامج 

القدرات ال�ضريعة ب�ضالح اجلو. 

اكت�ساف اخلاليا التي 
توؤدي اإىل فقدان ال�سعر

عالًجا  اأمريكيون  باحثون  اكت�ضف 
ت�ضيب  ال���ت���ي  ال�������ض���ل���ع،  ل���ظ���اه���رة 
اإ�ضالح  ��ا  اأي�����ضً ب��اإم��ك��ان��ه  ال���رج���ال، 

ال�ضعر الرمادي.
الطبي  املركز  يف  الباحثون،  وح��دد 
ب���ج���ام���ع���ة ت��ك�����ض��ا���س االأم���ري���ك���ي���ة، 
مبا�ضرة  ت�����ض��اع��د  ال���ت���ي  اخل����الي����ا 
اأن  ميكن  وال��ت��ي  ال�ضعر،  من��و  على 
الرمادي  ال�ضعر  ع��الج  اإىل  ت���وؤدي 
مرتو  �ضحيفة  ون��ق��ل��ت  وال�����ض��ل��ع. 
ال���ربي���ط���ان���ي���ة ع����ن اأح������د اخل�����رباء 
امل�ضروع  اأن  من  الرغم  على  قوله: 
تت�ضكل  كيف  لفهم  ب��داأ يف حماولة 
اأنه  اإال  االأورام،  م��ن  معينة  اأن����واع 
يف  ال�ضبب  اكت�ضاف  اإىل  بنا  انتهى 
الرمادي  ال��ل��ون  اإىل  ال�ضعر  حت��ول 
واكت�ضاف هوية اخللية التي ت�ضاعد 
على منو ال�ضعر مبا�ضرة . واأ�ضاف: 
ع��ن ط��ري��ق ه���ذا االك��ت�����ض��اف، نحن 
ت��ط��وي��ر م��رك��ب مو�ضعي  ن��اأم��ل يف 
تو�ضيل  مي���ك���ن���ه  امل�������ض���ت���ق���ب���ل  يف 
اجلينات الالزمة لب�ضيالت ال�ضعر 
لت�ضحيح هذه امل�ضاكل التجميلية . 
ووجد الباحثون، اأن بروتيًنا ي�ضمى 
بتطوير  واملرتبط   ،KROX20
االأع�ضاب، يتحول يف خاليا اجللد 
النهاية.  ال�ضعر الرمادي يف  ليكّون 
�ضيحاولون  اإنهم  الباحثون:  وق��ال 
يتوقف  ك��������ان  اإذا  م������ا  م����ع����رف����ة 
وعامل    KROX20الربوتني
اخل��الي��ا اجل��ذع��ي��ة ع��ن ال��ع��م��ل مع 
اإىل ظهور  ي���وؤدي  م��ا  العمر،  ت��ق��دم 
ال�ضعر.  وت�ضاقط  ال��رم��ادي  ال�ضعر 
الباحثون،  ي���ق���دم  اأن  مي��ك��ن  ك��م��ا 
ال�ضعر  اعتبار  اأ���ض��ب��اب  ع��ن  اإج��اب��ات 
ال��رم��ادي وف��ق��دان ال�ضعر م��ن بني 
وفق  ال�����ض��ي��خ��وخ��ة،  ع��الم��ات  اأوىل 

ال�ضحيفة.

�سّلم كهربائي 
يبتلع قدم طفل

ع��ر���ض��ت��ه �ضحيفة  ف��ي��دي��و  اأظ���ه���ر 
لقطات  ال���ربي���ط���ان���ي���ة،  م�������ريور 
اب���ت���الع م�ضعد  ل��ل��ح��ظ��ة  ���ض��ادم��ة 
ك��ه��رب��ائ��ي ل��ق��دم ط��ف��ل يف حمطة 

مرتو باإ�ضطنبول الرتكية.
ت�ضوير  مت  اإن��ه  ال�ضحيفة  وق��ال��ت 
ال�����ض��ب��ي -ال�����ذي ي��ب��ل��غ م���ن العمر 
عليه  ال���ت���ع���رف  ومت  ����ض���ن���وات   9
امل�ضعد  على  ويلعب  يلهو  الح��ًق��ا- 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي ب���وا����ض���ط���ة ال����دوائ����ر 
امل�ضعد  وكان  املغلقة.  التلفزيونية 
املحطة  يف  امل����وج����ود  ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
يتعطل  اأن  قبل  جيد  ب�ضكل  يعمل 
ف��ج��اأة، وع��ق��ب ذل���ك اخ��ت��ف��ت ِرجل 
خ�ضره  جعل  مم��ا  ف��ج��اأة،  ال�ضبي 
هرعت  بينما  ال�ضلم،  يف  حما�ضًرا 
الطفل  كان  حيث  للتدخل  والدته 

ي�ضرخ بحًثا عن امل�ضاعدة.

تعّرف على الآثار ال�سلبية ل�سرب املياه املثلجة على اجل�سم

�شرب املاء البارد اأو املثلج يعطي راحة م�ؤقتة، لكن تناول املاء باردًا بانتظام له 
اأ�شرار �شحية على اله�شم والقلب والتنف�س، ويت�شبب �شرب املاء املثلج يف التهاب 
احللق، وتراكم املخاط يف اجلهاز التنف�شي، في�شبح عر�شة لأمرا�س عديدة، 
اله�شم، فيعيق الأوعية الدم�ية عن  املثلج مع  اأو  البارد  املاء  ويتداخل �شرب 
التقل�س ال�شليم، ما يبطئ من عملية اله�شم، وي�ؤثر على المت�شا�س ال�شحيح 

للمغذيات، وقد يعيق اجل�شم عن الإفادة منها.
تناول  اأثناء  ب��اردًا  ماء  تبتلع  وعندما  مئ�ية،   37 الإن�شان  ج�شم  وح��رارة 
الطعام يت�شبب ذلك يف تربيده، في�شتنزف اجل�شم جهدًا ووقتًا لإعادته اإىل 
درجة احلرارة املنا�شبة له�شمه، ما ي�شيع فر�شة اله�شم ال�شحيح، وي�شتنزف 

مغذيات من اجل�شم لبذل هذا اجلهد.
ويت�شبب �شرب املاء املثلج يف التهاب احللق، وتراكم املخاط يف اجلهاز التنف�شي، 

في�شبح عر�شة لأمرا�س عديدة.
واأظهرت درا�شات �شريرية اأن �شرب املاء البارد يحّفز الع�شب املبهم، وه� جزء 
م�شتقل من اجلهاز الع�شبي ي�شيطر على احلركات غري الط�عية داخل اجل�شم، 
مثل �شربات القلب. وقد تبني اأن من تاأثريات �شرب املاء البارد واملثلج تقليل 

معدل �شربات القلب نتيجة تاأثريه على الع�شب املبهم.

علماً انه ال يوجد �ضيء ي�ضاهي �ضرب كوب من املاء املثلج 
يف اأيام ال�ضيف احلارة، ولكن بعد قراءة املعلومات التالية، 

فقد ترغب يف اإعادة التفكري قبل اإ�ضافة قوالب الثلج.
بداًل  اجل�ضم،  يف  الرتطيب  عملية  من  يبطئ  املثلج  فاملاء 
من ت�ضريعها كما يتخيل البع�س، وذلك الأن اجل�ضم يحتاج 
اإىل اأن ي�ضل املاء لنف�س درجة حرارته اأواًل قبل اأن يتمكن 

من ا�ضتخدامه.
وبهذه احلالة يكون للماء املثلج خماطر خفية ال يعرفها 

الكثري من النا�س، وت�ضمل:

زيادة الده�ن
الكثري من  �ضرب  ال��وزن يجب  اأن لفقدان  تعترب معلومة 
ال�ضعرات  املزيد من  على حرق  اجل�ضم  الإجبار  املثلج  امل��اء 
احلرارية خاطئة متاًما، وذلك الأن درجات احلرارة الباردة 
يف اجل�ضم ت�ضبب ت�ضلب الدهون وحتجرها، ما ي�ضعب من 

عملية اله�ضم.

الإم�شاك
وعلى الرغم من اأن �ضرب مياه ذات درجة حرارة عادية اأو 
مماثلة لدرجة حرارة الغرفة ي�ضاعد يف عملية اله�ضم، اإال 
اأن �ضرب املاء املثلج لديه القدرة على الت�ضبب يف االإم�ضاك، 
حيث يت�ضلب الغذاء عندما مير يف اجل�ضم، ما يعمل على 
ي��وؤدي اإىل �ضعوبة عند  اأن  تقل�س االأمعاء. وهو ما ميكن 

ق�ضاء احلاجة.

يعيق ترطيب اجل�شم
اجل�ضم،  يف  الرتطيب  عملية  من  يبطئ  املثلج  امل��اء  �ضرب 
اأن  ب����داًل م��ن ت�����ض��ري��ع��ه��ا، وذل����ك الأن اجل�����ض��م ي��ح��ت��اج اإىل 
يتمكن  اأن  ق��ب��ل  اأواًل  ح���رارت���ه  درج����ة  لنف�س  امل����اء  ي�����ض��ل 
هم  ال��ق��اع��دة  لهذه  الوحيد  واال�ضتثناء  ا�ضتخدامه،  م��ن 
تاأخر  م��ن  ي�ضتفيدون  ال��ذي��ن  طويلة،  مل�ضافات  ال��ع��داءون 
عندما  امل��ي��اه  م�ضتويات  ع��ل��ى  للحفاظ  اال���ض��ت��ج��اب��ة  اآل��ي��ة 

يعدون لفرتة طويلة.

ا�شتنزاف الطاقة
يف حني اأن �ضرب املاء املثلج يجعلك ت�ضعر باالنتعا�س وت�ضعر 
ال��واق��ع يعمل على  اأن��ه يف  اإال  ف��رتة ق�ضرية،  بالن�ضاط يف 
الطويل، وذلك الأن ج�ضدك  املدى  الطاقة على  ا�ضتنزاف 
�ضيكون عليه ا�ضتهالك طاقة اإ�ضافية لتدفئة املياه وجعلها 

ت�ضل اإىل متو�ضط درجة احلرارة.

يعيق عملية اله�شم
وميكن اأن يوؤدي �ضرب املاء املثلج اإىل ا�ضطرابات يف املعدة، 
درج���ات احلرارة  وذل���ك الأن  وال��غ��ث��ي��ان.  ال��ب��ط��ن،  واآالم يف 
�ضتتقل�س  وبالتايل  لاللتهابات،  كم�ضادة  تعمل  ال��ب��اردة 

االأوعية الدموية.
املعدة  اأن  املثلج، وه��و  امل��اء  اآخ��ر ل�ضرب  اأث��ر جانبي  وهناك 
�ضت�ضبح متقل�ضة جًدا بحيث ال تكون قادرة على معاجلة 

االأغذية بكفاءة.

ال�شتحمام باملاء البارد 
ُي��ح��ّذر ال��ك��ث��ري م��ن ال��ن��ا���س م��ن اال���ض��ت��ح��م��ام ب��امل��اء البارد 
ال�ّضبب  ُي��ح��ّددوا  ول��ك��ْن مل  ال��ب��اردة،  واالأج����واء  ال�ضتاء  يف 
للعديد  عباً  �ضَ يبدو  ق��د  االأم���ر  اأَنّ  م��ع  ل��ذِل��ك،  الرئي�ضّي 
االإن�ضان ال  الأَنّ  ُم�ضتحيلة  تبدو  فالفكرة  االأ�ضخا�س؛  من 
املُعتدل،  البارد حّتى يف اجلّو  املاء  ي�ضتطيع الوقوف حتت 
لوَن اال�ضتحمام باملاء البارد يف  اإاّل اأّن ُهناَك اأ�ضخا�ٌس ُيف�ضّ
يف  البارد  باملاء  اال�ضتحمام  اأ�ضرار  ال�ضنة.   ف�ضول  جميع 
ف�ضل  يف  البارد  باملاء  لال�ضتحمام  اأ���ض��راٌر  ُهناِلَك  ال�ضتاء 
ال�ضتاء، وِمن الّطبيعي اأْن َيتعّر�س ال�ضخ�س لنزالت الربد 
اأو يف حال  الفور،  نف�ضِه على  بتدفئة  يُقم  اإذا مل  واحُلّمى 
عدم تدفئة احلّمام؛ فاملاء البارد ُيعّر�س �ضحتُه للم�ضاكل 
املُختلفة، فبُمجّرد اأْن ينزل املاء على ج�ضد ال�ضخ�س حّتى 
حاالٍت  ويف  والق�ضعريرة،  التنُف�س  ب�ضيق  �ضعوٌر  ينتابُه 

ف القلب وباالأخ�س اإذا كاَن ال�ضخ�س  نادرٍة قد يوؤّدي لتوُقّ
ُي��ع��اين م��ن م�����ض��اك��َل يف ال��ق��ل��ب م��ن ق��ب��ل، ل���ذِل���َك ُين�ضُح 
االأ�ضرار  لتفادي  ال�ضتاء  يف  البارد  باملاء  اال�ضتحمام  بعدم 
اأَنّ  الناجمة عن ذِل��ك.  فوائد اال�ضتحمام باملاء البارد مع 
فوائد  لُه  اأَنّ  اإاّل  االأ�ضرار،  بع�س  البارد  باملاء  لال�ضتحمام 
التوُتّر:  من  ال��ب��ارد  باملاء  اال�ضتحمام  ُيقّلل  وه��ي:  اأي�ضاً، 
املواقف  م��ع  التكّيف  على  ال�ضخ�س  ق��درة  م��ن  يزيد  فهَو 
الع�ضيبة، وُيخّف�س من ُم�ضتويات حم�س اليوريك لديه، 
وُيعّزز م�ضتويات اجللوتاثيون يف دمه، وَيجعلُه اأقَلّ توُتّراً 

للتاأثريات اخلارجّية. 
اإذا  َيزيد املاء البارد ِمن ُقدرة ال�ضخ�س على اال�ضتيقاظ: 
الباكر  ال�ضباح  يف  اال�ضتحمام  على  ُمعتاداً  ال�ضخ�س  ك��اَن 
باملاء البارد �ضيكوُن قد َخرِب بالفعل ما هَو �ضعور املاء البارد 
ب�ضبب برودته ال�ضديدة  على اجل�ضد، فياأُخُذ نف�ضاً عميقاً 
اجل�ضد،  ت��دُخ��ل  ال��ّت��ي  االأك�ضجني  ن�ضبة  م��ن  ي��زي��د  وذِل���ك 
باالإ�ضافة اإىل ِزيادة �ضربات القلب، وبالّتايل يزيد ال�ضعور 
بالن�ضاط والطاقة الالزمة لال�ضتيقاظ والقيام باالأعمال 

اليومّية. 
الّتي  االأم��ور  اأف�ضل  من  وال�ضعر:  الب�ضرة  �ضّحة  حَت�ضني 
توؤّدي لتح�ضني �ضّحة الب�ضرة وال�ضعر هَي اال�ضتحمام باملاء 
منهما،  الطبيعّية  الزيوت  خ�ضارة  من  مَينع  فهَو  ال��ب��ارد؛ 

باالإ�ضافة اإىل جعلهما ُمتاألقني والمعني. 
ُيحفز على خ�ضارة الوزن: َيحتوي اجل�ضد على َنوعني من 
ال��ده��ون اجلّيدة  ال��ل��ون وه��ي م��ن  ُبنية  اأحدهما  ال��ده��ون 
والّتي ُتبقي حرارة اجل�ضد ُمعتدلة، اأّما النوع الثاين فهو 
اأبي�س اللون وهي الدهون ال�ضّيئة للج�ضد، والّتي ال تزول 
ب�ُضرعة، وعنَد اال�ضتحمام باملاء البارد فاإَنّ الّدهون البنية 
تتفاعل موؤدّيًة لزيادة الطاقة الالزمة الإبقاء اجل�ضد دافئاً، 

وبالتايل حرق الّدهون وال�ُضعرات احلرارّية. 
التخُلّ�س  باالإمكان  الّزائد:  التعُرق  م�ضكلة  من  التخُل�س 
من ُم�ضكلة التعُرق الزائد الناجت عن ارتفاع درجة احلرارة 

والتوُتّر عن طريق اال�ضتحمام باملاء البارد.

ا�سطراب فرط الن�ساط 
ونق�ش النتباه يكرب معك

اإن  فيلب�ضني  األ��ي��ك�����ض��ان��درا  ال��ربوف��ي�����ض��ور  ق��ال��ت 
ا�ضطراب فرط الن�ضاط ونق�س االنتباه يكرب مع 
م��راح��ل الحقة  اأع��را���ض��ه يف  الطفل حيث تظهر 
االأربعني  اأو  الثالثني  �ضن  يف  اأي�ضاً،  العمر  من 
م���ث���اًل.  واأو����ض���ح���ت ف��ي��ل��ب�����ض��ني، ع�����ض��و اجلمعية 
وطب  النف�ضي  والعالج  النف�ضي  للطب  االأملانية 
اأن ه���ذا اال���ض��ط��راب ي��ح��دث نتيجة  االأع�����ض��اب، 
اأعرا�ضه  اأن  اإىل  م�ضرية  ال��دم��اغ،  من��و  يف  خللل 
لدى البالغني تتمثل يف االإهمال يف العمل، حيث 
االأوراق  وتتبعرث  املكتب  على  الفو�ضى  تهيمن 
املرء  ان��ت��ب��اه  يت�ضتت  كما  وه��ن��اك،  هنا  واالأدوات 

بفعل �ضغائر االأمور. 
تقريباً،  االأ�ضخا�س  ن�ضف  اأن  فيلب�ضني  واأ�ضافت 
الذين عانوا من اأعرا�س ا�ضطراب نق�س االنتباه 
يعانون  يزالون  ال�ضغر، ال  الن�ضاط يف  مع فرط 

من االأعرا�س بعد البلوغ اأي�ضاً. 
العمر  من  اليوم  يبلغ  ال��ذي  اجليل،  الأن  ون��ظ��راً 
30 اأو 40 عاماً، يغفل هذا املر�س، فاإن الكثريين 

منهم ال يدركون اأنهم يعانون من هذا املر�س.
الكثريين  اأن  اإىل  النف�ضية  الطبيبة  واأ����ض���ارت 
ي��ن��ظ��رون اإىل االأع����را�����س ع��ل��ى اأن���ه���ا ���ض��ع��ف يف 
يعانون  الذين  االأ�ضخا�س،  ال�ضخ�ضية. وال يقدر 
الن�ضاط،  االنتباه مع فرط  نق�س  ا�ضطراب  من 
على الرتكيز يف �ضيء واحد فهم يعانون من عدم 
ذات��ه من  ال��وق��ت  يعانون يف  اال���ض��ت��ق��رار، ولكنهم 

االندفاع والقدرة ال�ضريعة على التحم�س.
ويف حني يعاين االأطفال امل�ضابون بهذا اال�ضطراب 
من احلركة غري الهادئة، ي�ضعر البالغون باملزيد 
من القلق الداخلي، كما اأن الكثريين من املر�ضى 

يعانون من عدم اال�ضتقرار العاطفي.
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�ش�ؤون حملية
مركز التميز يف التعليم والتعلم بجامعة الإمارات يكرم اأع�ساء هيئة التدري�ش امل�ساركني يف برنامج التطوير املهني

م�ست�سفى توام يعزز اخلدمات العالجية للعظام و املفا�سل

اجلامعة القا�سمية تنمي مهارات القيادة لدى طلبتها من خالل ور�سة عمل »القيادة بالعطاء« ملحمد حمدان بن جر�ش

•• العني - الفجر

والتعلم  التعليم  يف  ال��ت��م��ي��ز  م��رك��ز  ك���رم 
بجامعة االإمارات ، اأع�ضاء هيئة التدري�س 
املهني  ال��ت��ط��وي��ر  ب��رن��ام��ج  امل�����ض��ارك��ني يف 
للعام االأكادميي 2017/2016 والذي 
وفر العديد من الندوات العلمية وور�س 
العمل التطبيقية التي تهدف اإىل حت�ضني 
البيئة  وخدمة  والتعلم  التدري�س  ج��ودة 
اجلامعة  مدير  نائب  وك��رم  االأك��ادمي��ي��ة، 
غالب  الدكتور  االأ�ضتاذ  العلمية  لل�ضوؤون 
احل�ضرمي امل�ضاركني يف الربنامج، ام�س 
مببنى تقنية املعلومات باحلرم اجلامعي، 
التعليم  يف  التميز  مركز  مدير  بح�ضور 

والتعلم االأ�ضتاذ الدكتور ح�ضان �ضليم.
الدكتور غالب احل�ضرمي  االأ�ضتاذ  وكرم 
16 من اأع�ضاء هيئة التدري�س املنظمني 
-2016 لعام  املهني  التطوير  لربنامج 

بني  ما  ن�ضاط   30 بلغت  والتي   2017
علمية،  ون�����دوات  تطبيقية  ع��م��ل  ور�����س 
ل�ضمان  االأك��ادمي��ي  ال��ك��ادر  تاأهيل  بهدف 

معايري  اأف�����ض��ل  واع��ت��م��اد  التعليم  ج���ودة 
ي�ضهم  حيث  وال��ت��ع��ل��م.  التعليم  اأ���ض��ال��ي��ب 

الربنامج يف اإعداد اأع�ضاء هيئة التدري�س 
وتطوير  اجلامعية  الكليات  خمتلف  من 

اأ���ض��ال��ي��ب ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��م م���ن خالل 
وت��ع��زي��ز مفهوم  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات احل��دي��ث��ة 
ب��ي��ئ��ة تعليمية  وت���وف���ري  ال���ذك���ي،  ال��ت��ع��ل��م 

تفاعلية بني االأ�ضتاذ والطالب.
االأ�ضتاذ  م���ن  ك���ل  ال��ربن��ام��ج  يف  و����ض���ارك 
���ض��ح��ادة، وال��دك��ت��ورة زلفا  ال��دك��ت��ور علي 
ري���ح���اين، ون��ع��ي��م��ة احل��و���ض��ن��ي م���ن كلية 
العلوم االإن�ضانية واالجتماعية، والدكتور 
تامر مدوي من كلية الهند�ضة، والدكتور 
جيم�س ريان من كلية االإدارة واالقت�ضاد، 

والدكتور قا�ضم ال�ضناق، 
وال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��رح��م��ن خم����اليف من 
تقنية  م�����ن  ع����ام����ر  وه��������دى  ال����رتب����ي����ة، 
�ضيفيك،  ع����ارف  وال���دك���ت���ور  امل��ع��ل��وم��ات، 
والدكتور �ضامي �ضعبان، والدكتور حممد 
جاك�ضون،  ودان����ي����ال  ال���ط���ب،  م���ن  ج�����واد 
ت�ضاكرياكي�س،  با�ضرمان، وجورج  وديفيد 
الكلية  من  اإي�ضوك  ونيلة  فتحي،  وب��الل 

اجلامعية. 

•• العني - الفجر

اأبوظبي  ���ض��رك��ة  م��ن�����ض��اآت  اأح���د  توام"  "م�ضت�ضفى  ق���ام 
اخلدمات  ب��ت��ع��زي��ز  "�ضحة"  ال�����ض��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
العالجية للمفا�ضل والعظام وذلك من خالل توفري 
لتغطية  الفرعية  التخ�ض�ضات  من  وا�ضعة  جمموعة 

املزيد من االأع�ضاء يف اجلهاز احلركي.
وا�ضعة  جمموعة  الفرعية  التخ�ض�ضات  ه��ذه  وتقدم   
العظام،  اأورام  ج��راح��ة  ت�����ض��م��ل:  ال��ت��ي  اخل���دم���ات  م��ن 
املنجلية  امل��ج��االت خ�ضي�ضاً يف ح��االت اخل��الي��ا  ك��ل  يف 
وحقن املفا�ضل، جراحة العظام لدى االأطفال، جراحة 
العظام العالجية لالإ�ضابات الريا�ضية، جراحة الكتف، 
ج��راح��ة ال��ع��ظ��ام ال��ن��اجت��ة ع��ن احل�����وادث، مب��ا يف ذلك 
اإ�ضابات منطقة احلو�س واالإ�ضابات املعقدة الأكرث من 
اليد، جراحة عظام  منطقة يف اجل�ضم، جراحة عظام 

الكاحل، جراحة املفا�ضل.
كما اأن اخلدمة العالجية جلراحة العظام توفر العديد 
الق�ضبة،  حقن  مثل  العالجية  البديلة  الو�ضائل  من 
و  للمفا�ضل  امل�ضرتكة  القناة  حقن  الرخوة،  االأن�ضجة 
فقر الدم املنجلي و حقن البوتوك�س و البالزما الغنية 

بال�ضفائح الدموية. 
ا�ضتبدال  جل��راح��ة  ج��دي��دة  تقنيات  تطبيق  مت  و  كما 
فاإن  احلظ  حل�ضن  ال�ضريع.  ب�التاأهيل  ت�ضمى  املفا�ضل 
مف�ضل  ا�ضتبدال  لعمليات  يخ�ضعون  ال��ذي��ن  املر�ضى 
لل�ضفاء  �ضريعة  فر�ضة  لديهم  االآن  الركبة  اأو  الفخذ 
املنطلق  ه��ذا  م��ن  و  امل�ضت�ضفى.  اأق���ل يف  وق��ت  وق�����ض��اء 

ال�ضريع و  التاأهيل  اإعادة  اأطلق م�ضت�ضفى توام برنامج 
الذي ي�ضاهم يف م�ضاعدة املر�ضى اخلا�ضعني لعمليات 
ا�ضتبدال املفا�ضل يف اخلروج من امل�ضت�ضفى يف اقل من 

ب�ضيطة. اأمل  بحدة  اجلراحة  بعد  �ضاعة   72
اأمريكا  وا����ض���ع يف  ب�����ض��ك��ل  ال���ربن���ام���ج  ه����ذا  ي�����ض��ت��خ��دم 
الربيطانية،  املتحدة  الواليات  و  واأ�ضرتاليا  ال�ضمالية 
مغادرة  م��ن  دقيقة   20 بعد  ال�ضريع  التاأهيل  وي��ب��داأ 
يتم  االإفاقة  غرفة  يف  بينما  العمليات.  غرفة  املري�س 
ا�ضتبدال  لعملية  خ�����ض��ع��وا  ال��ذي��ن  امل��ر���ض��ى  ت�ضجيع 
قليلة  �ضاعات  بعد  و  ركبهم  حتريك  مبحاولة  الركبة 
الذهاب  من  بالفعل  يتمكننون  و  عكازين  على  يقفون 
على  اع��ت��م��اداً  و  ال��غ��رف��ة.  ال��ت��ج��ول يف  اأو  اإىل احل��م��ام 
بعد  للمنزل  يعود  اأن  للمري�س  البدنية ميكن  القدرة 
للعالج  اخل�ضوع  عليه  �ضيتوجب  و  فقط.  �ضاعة   72
تزال  حيث  للجرح  الروتينية  الفحو�ضات  و  الطبيعي 

الدبابي�س يف غ�ضون ١٤ يوم من بعد العملية.
بهذا ال�ضدد قال الدكتور با�ضل العرابيد رئي�س �ضعبة 
البورد  على  حا�ضل  ت��وام  ب�م�ضت�ضفى  العظام  ج��راح��ة 
فاإن م�ضت�ضفى  رائدة  النم�ضاوي: كموؤ�ض�ضة  االأوروب��ي- 
ت���وام ح��ري�����س ع��ل��ى ت��و���ض��ي��ع ن��ط��اق��ه مب��ا يتما�ضى مع 
ال��ت��زام��ن��ا ل��رف��ع م�����ض��ت��وى ال��رع��اي��ة امل��م��ت��ازة املقدمة 
ال�ضحيني  واملمار�ضني  اأطبائنا  دائماً.  لدينا  للمر�ضى 
اخل��ا���ض��ع��ني ل��ل��ك��ث��ري م���ن ال���ت���دري���ب���ات ح����ول اأح����دث 
 6 م��ن  فريقنا  يتكون  حيث  التكنولوجيا  امل��م��ار���ض��ات 

ا�ضت�ضاريني من جن�ضيات خمتلفة و 5 اخت�ضا�ضيني.
التو�ضع  اإن  ال���ع���راب���ي���د:  ب��ا���ض��ل  ال���دك���ت���ور  اأ�����ض����اف  و 

ي�ضل  م����ا  اإىل  ال���ف���رع���ي���ة  ال��ت��خ�����ض�����ض��ات  يف  احل������ايل 
ي�����ض��ه��م يف ج��ع��ل��ن��ا ق�����ادرون  ل���� 40 ع���ي���ادة اأ����ض���ب���وع���ي���اً 
 ع����ل����ى ت�����ق�����دمي ال������ع������الج ل����ل����م����زي����د م������ن امل����ر�����ض����ى.

باالإ�ضافة  توام  العظام مب�ضت�ضفى  ق�ضم  عيادات  تعالج 
للك�ضور باأنواعها ، كما تقدم تقنيات متعددة للتجبري 
لكل من االأط��راف العلوية و ال�ضفلية واأن��واع خمتلفة 

من امل�ضدات، ف�ضاًل عن غريها من اخلدمات الطبية 
اخلا�ضة مثل عيادة االأمل.

التي  ال�����ض��ح��ي  ال��ن��ظ��ام  ت���وام ه��و ج���زء م��ن  م�ضت�ضفى 
ال�ضحية  للخدمات  ظبي  اأب��و  �ضركة  وت�ضغلها  متلكها 
)�ضحة( امل�ضوؤولة عن كافة االأن�ضطة العالجية يف كافة 

امل�ضت�ضفيات والعيادات احلكومية يف اإمارة اأبو ظبي.

•• ال�شارقة –الفجر:

عمادة  نظمتها  التي  الور�ضة  عنوان  بالعطاء  القيادة 
طالبا  خلم�ضني  القا�ضمية  باجلامعة  الطالب  �ضوؤون 
جر�س  بن  حمدان  حممد  قدمها  اجلامعة  كليات  من 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����ض��ع��ادة يف احت���اد ك��ت��اب واأدب����اء 

االإمارات وذلك يف مقر اجلامعة .
 ويف ب��داي��ة ال��ور���ض��ة اأع���رب حممد ح��م��دان ب��ن جر�س 
ور�ضة  لتقدمي  القا�ضمية  عن تقديره لدعوة اجلامعة 
تتناول معاين وم�ضامني هامة بعنوان القيادة بالعطاء 
. واأ�ضار اإىل اأن القيادة الناجحة هي التي تتمتع بالوالء 
واالنتماء للوطن وحتر�س حتت القيادة الر�ضيدة على 
له  املغفور  نهج  اأن  اإىل  الفتا  والنمو  التقدم  موا�ضلة 
باإذن اهلل تعاىل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب 
وال��ع��ط��اء وخدمة  ال��ق��ي��ادة  ث���راه ميثل مدر�ضة يف  اهلل 

االن�ضان واملكان.
وتطرق ابن جر�س اإىل ما هياأه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان  الدكتور 
ورعاه  اهلل  _حفظه  ال�ضارقة  حاكم  لالحتاد  االأع��ل��ى 
_ م��ن ���ض��روح تعليمية وث��ق��اف��ي��ة مت��ث��ل روؤي��ت��ه نحو 
بناء احلا�ضر واالجتاه بالقيادات اإىل امل�ضتقبل امل�ضرق 

لت�ضهم بدورها يف البناء والتطوير .
واحتياجات  طبيعة  يف  ال��ب��ح��ث  ����ض���رورة  وا���ض��ت��ع��ر���س 
واأهمية  ال��ق��ي��ادة  اأهمية  ع��ن  وال��ع��امل��ي  املحلي  املجتمع 
العطاء ، وذلك بغر�س توطيد العالقات وربط القيادة 
الوالء  ع��ن  وتعبري  الأوطننا  ون��ق��دم  نعطى  م��ا  مبقدر 
���ض��امل اجلروان  اأك���د  ل��ل��وط��ن. وم��ن جانبه  واالن��ت��م��اء 
نائب مدير اجلامعة لل�ضوؤون املالية واالإدارية اأن مثل 
هذه الور�س التي حتر�س اجلامعة على تنظيمها رغبة 
ومهنياً،  واأكادميياً  اأخالقياً  بناء جيل متميز،  منها يف 
بناء  على  ق���ادراً  يجعله  ما  واالإرادة  الثقة  من  ميتلك 
تنطوي  التي  املظلة  مبثابة  ليكون  ووط��ن��ه،  جمتمعه 
لطلبة  املوجهة  وال��ور���س  ال���دورات  م��ن  الكثري  حتتها 
اجلامعة لتنمية و�ضقل قدراتهم االإبداعية والفكرية، 
واأعرب  االأوط���ان  وح��ب  القيادة  وقيم  مفاهيم  وغر�س 
بو�ضفه من  ج��ر���س  ب��ن  ت��ق��دي��ره حل�ضور حممد  ع��ن 

اخلربات االماراتية ال�ضابة وتقدميه ملحاور الور�ضة .
عميد  م�ضاعد  ُح��زي��ن  �ضيد  املح�ضن  عبد  اأ���ض��اد  ب���دوره 
جر�س  بن  حممد  املحا�ضر  قدمه  مبا  الطلبة  ���ض��وؤون 
اأهمية  اإىل  الف��ت��ا  ال��ت��ف��اع��ل��ي  وب��اأ���ض��ل��وب��ه  ال��ور���ض��ة  يف 
ال��ور���ض��ة ف��ي��م��ا م��ن��ح��ت��ه ل��ل��ط��الب م���ن ق��ي��م يف اأهمية 

ال����والء واالن��ت��م��اء ودوره����م يف خ��دم��ة ال��وط��ن وتقدم 
بال�ضكر للمحا�ضر  حممد بن جر�س وطالب اجلامعة 
العمل  ور���ض��ة  م��ع  وتفاعلهم  االإي��ج��اب��ي  جتاوبهم  على 
الور�ضة  امل�ضاركني يف  واأ�ضاد الطالب  القيادة بالعطاء. 
�ضكرهم  عن  واأعربوا  الور�ضة  حماور  من  با�ضتفادتهم 

واأثنوا على دور اجلامعة  للمحا�ضر حممد بن جر�س 
امل�ضاهمة  على  قادرين  ليكونوا  اإعدادهم  يف  وحر�ضها 
ال���وط���ن وت��ن��م��ي��ة  قدراتهم  ن��ه�����ض��ة  ب��ن��اء  ال��ف��ع��ال��ة يف 
البيئة  وتهيئة  احلياة   وم��ه��ارات  القيادية  ومواهبهم 
قدم  اخل��ت��ام  ويف   . ق��درات��ه��م  وتنمية   ل�ضقل  املنا�ضبة 

ن��ائ��ب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة درع اجلامعة  ���ض��امل اجل����روان 
حممد  �ضكر وتقدير للمحا�ضر  و���ض��ه��ادة  القا�ضمية 
حمدان بن جر�س تقديرا له وعرب عن خال�س �ضكره 
وعلى قبوله دعوة اجلامعة وعلى ح�ضوره وتفاعله مع 

طلبة اجلامعة القا�ضمية.

زايد للثقافة ال�سالمية 
ت�ست�سيف ملتقى "باخلري ن�سمو"

•• العني – الفجر

ملتقى  اأبوظبي،  يف  الكائن  بفرعها  االإ�ضالمية  للثقافة  زاي��د  دار  نظمت 
جهات  من  االجتماعيني  االخ�ضائيني  يجمع  وال��ذي  ن�ضمو"  باخلري   "

حكومية خمتلفة.
ال��دار �ضمن فعاليات و مبادرات عام  امللتقى اح�دى مبادرات  و يعترب هذا 
اخلري الذي اطلقه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان – رئي�س 
لالإخ�ضائيني  انطالقة عملية  نقطة  يكون  اأن  امللتقى  ويهدف   ،  - الدولة 
االجتماعيني، و العمل فيه ككتلة واحدة كل يف جمال اخت�ضا�ضه، و ي�ضعى 
الأن يجمع اأفكار و ا�ضهامات و اأعمال متنوعه تنتهج يف فكرها و م�ضمونها 

املبادئ االإن�ضانية غايتها فعل اخلري و ن�ضره يف املجتمع.
و�ضارك يف امللتقى عدة جهات هي مراكز الدعم االجتماعي، مدينة ال�ضيخ 
اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ  وموؤ�ض�ضة  ال��زك��اة  ���ض��ن��دوق  الطبية،  خليفة 
اإىل هيئة الهالل االحمر  نهيان لالأعمال اخلريية و االن�ضانية باالإ�ضافة 

االماراتي.
مبادرات  طياتها  يف  جتمع  متكاملة  خطة  و�ضعت  ال��دار  اأن  بالذكر  جدير 
متنوعة املجاالت وت�ضتهدف فئات خمتلفة من املجتمع �ضمن فعاليات عام 
املهتمني  و  ال��دار واملهتدين اجل��دد  ، ي�ضارك فيها كل من موظفي  اخل��ري 
تعزيزا  اخلا�ضة  و  احلكومية  اجلهات  مع  بالتعاون  االإ�ضالمية  بالثقافة 

للم�ضوؤولية املجتمعية.

�شمن مبادرات عام اخلري
ملتقى اأ�سرة جامعة الإمارات ينظم 
حما�سرة "اإر�ساد اأ�سر ذوي الهمم"

•• العني - الفجر

االحتياجات  ل��ذوى  ار�ضادية  حلقة  االإم���ارات  جامعة  اأ�ضرة  ملتقى  نظم 
املبكر لتنمية  التدخل  اإ�ضراك االأهل بربامج  باأهمية  اخلا�ضة، للتوعية 
مهارات الطفل، وذلك مببنى تقنية املعلومات باحلرم اجلامعي، قدمها 
بكلية  اخلا�ضة  الرتبية  ق�ضم  –من  ال��زي��ودي  حممد  الدكتور  االأ�ضتاذ 
االأ�ضتاذة  اجلامعة  اأ���ض��رة  ملتقى  مديرة  بح�ضور   باجلامعة-  الرتبية 

فاطمة النعيمي وعدد من االأ�ضاتذة والطالبات.
الطفل،  احتياجات  بفهم  الهمم  اأ�ضحاب  اأ�ضر  اإر�ضاد  املحا�ضرة  تناولت 
والتي  مهاراته  لتنمية  املبكر  التدخل  برامج  يف  اإ�ضراكه  على  والعمل 
والرتبوية  والعالجية  الطبية  اخل��ي��ارات  اىل  االأ���ض��ر  ار���ض��اد  ف��ى  ت�ضهم 
والتي  حقوقه  ك��اف��ة  على  وح�ضوله  للطفل،  امل��ت��واف��رة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
تتنا�ضب مع قدراته، كما ت�ضاعد هذه الربامج على تقبل االأ�ضرة لطفلها 
من ذوي االحتياجات اخلا�ضة.  واأو�ضح الدكتور حممد الزيودي مفهوم 
قدم  كما   ، الهمم  اأ�ضحاب  بطفلهم من  االأ�ضرة  وعي  وم�ضاألة  االإر���ض��اد، 
اأ�ضحاب  اأمور  الأولياء  الفعل  ردود  على  التغلب  ا�ضرتاتيجيات  املحا�ضر 
الرتبوية،  وال��ربام��ج  ال��ن��دوات  ح�ضور  على  الوالدين  كت�ضجيع  الهمم 

وتقدمي االإر�ضادات املنا�ضبة لهم.
دورة  على  الهمم  اأ�ضحاب  من  الطفل  تاأثري  الزيودي  الدكتور  وناق�س 
الهمة،  �ضاحب  بها  مير  التي  العمرية  املراحل  مبختلف  االأ�ضرة،  حياة 
وماهي املعوقات التي يواجها املر�ضد اأو برامج االإر�ضاد ذاتها، منها ندرة 
ع��دد الفنيني واالإخ�����ض��ائ��ي��ني يف جم��ال االإر���ض��اد االأ���ض��ري، وحمدودية 
االختبارات واملقايي�س التي تعطي روؤية �ضاملة الأداء االأ�ضري املوجه له 

اخلدمة.

بلدية احلمرية حتتفل مع اأطفال احلمرية بحق الليلة
•• ال�شارقة – الفجر:

بلدية  مدير  ال�ضام�ضي  را�ضد  مبارك  ا�ضتقبل 
ام�س   �ضباح  احل��م��ري��ة  بلدية  مبقر  احل��م��ري��ة 
واحتفل  للبنات  القلعة  مدر�ضة  رو�ضة  اأطفال 
م��ع��ه��م  ب��ف��ع��ال��ي��ة ل��ي��ل��ة ال��ن�����ض��ف م���ن �ضعبان 

واملعروفة ب� ) حق الليلة ( .

املنا�ضبات  اح���ي���اء  اإط������ار  يف  االح���ت���ف���ال  وج�����اء 
االجتماعية والرتاثية واحلفاظ على التقاليد 
الفعالية  ت�ضمنت  حيث   ، االأ�ضيلة  االإم��ارات��ي��ة 
واأهازيج  اأغ��اٍن  بجانب  متنوعة  تراثية  اأن�ضطة 
ت���راث���ي���ة �����ض����ارك ف��ي��ه��ا االأط�����ف�����ال م����ن خالل 
مع  ال�ضور  اإلتقاط  و  ال�ضعبي  ي  ال��ِزّ ارتدائهم 
اأ�ضار  جانبه  وم��ن     . البلدية  وزوار  موظفي 

احلمرية  بلدية  مدير  ال�ضام�ضي  را�ضد  مبارك 
على  يحافظ  املنا�ضبة  بهذه  االحتفال  اأن  اإىل 
غ��ر���س ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د ال��رتاث��ي��ة وتعزيز 
يف  وال�ضرور  البهجة  واإدخ���ال  ال�ضعبي  امل���وروث 
اأنه مت تزيني مبنى   اإىل  واأ�ضار  نفو�س ال�ضغار. 
البلدية من الداخل باحلرف الرتاثية واالأدوات 

التقليدية والتي تعرب عن روح املا�ضي .



�ضلطت درا�ضة جديدة، اأجراها علماء من معهد �ضكريب�س 
للبحوث يف جامعة فلوريدا االأمريكية، ال�ضوء على دارة 
ب���ارزاً يف مقاومة  دوراً  وت���وؤدي  تتاألف من خاليا  اإ���ض��ارات 

عالج �ضرطان الربو�ضتات.
اإ�ضارات  دارة  م��ن  عنا�ضر  ا�ضتهداف  اأن  باحثون  اكت�ضف 
الربو�ضتات  ���ض��رط��ان  ت���ط���ّور  ي��ك��ب��ح  خ���الي���ا  م���ن  ت��ت��األ��ف 
امل��ت��ق��دم. ال��درا���ض��ة ال��ت��ي ق��اده��ا ال��ربوف�����ض��ور امل�ضاعد من 

جملة  م��وق��ع  يف  ُن�ضرت  ل��ي��و،  خ���وان-يل  �ضكريب�س  معهد 
االإنرتنت. �ضبكة  على   Molecular Cell

فاعلية  االأك���رث  املتقدم  الربو�ضتات  �ضرطان  ع��الج  يقوم 
هرمونات  به:  يتغّذى  مما  ال�ضرطان  حرمان  على  راهناً 
االأندروجني، مثل التي�ضتو�ضتريون. ولكن من املوؤ�ضف اأن 
معظم املر�ضى يطّور يف النهاية مقاومة لهذا العالج، ما 

يرتك االأطباء من دون اأي خيارات ملواجهة املحّتم.

ك�ضفت الدرا�ضة اجلديدة عن دارة اإ�ضارات )ن�ضطة بنيوياً( 
ت�ضتطيع حتفيز اخلاليا لتنمو وتتحّول اإىل اأورام، ف�ضاًل 
عن اأنها تعّزز مقاومة العالج يف حالة �ضرطان الربو�ضتات 
الذي  ه��ذا،  االإ���ض��ارات اخللوي  م�ضار  يتطّلب  وال  املتقدم. 
يتمّتع بن�ضاط بنيوي، اإىل �ضريك رابط )جلني( لين�ضط. 
على العك�س، تعمل دارة االإ�ضارات هذه على تن�ضيط ذاتها 

با�ضتمرار.
الربوتني  م��ن  تتاألف  ال��ت��ي  ه���ذه،  االإ����ض���ارات  دارة  تتحّكم 
املعقد IκBα/NF-κB )P65( وعدد من اجلزيئات 
اجلذعية  اخلاليا  ن�ضخ  عوامل  عن  التعبري  يف  االأخ���رى، 
احلم�س  من  اجلينية  املعلومات  حتّول  توجه  )بروتينات 
منو  تغذي  التي  الريبي(  ال��ن��ووي  احلم�س  اإىل  ال��ن��ووي 

خاليا ال�ضرطان املقاومة ال�ضريع.
ي�ضري ليو: )ملا كان تن�ضيط NF-kB البنيوي يف الدارة 
م�ضتقاًل عن عملية التن�ضيط التقليدية، فاإن هذا الواقع 

ميهد الطريق اأمام خيارات عالجية حمتملة(.

ا�شتهداف عنا�شر اأخرى
يوؤدي NF-kB اأدواراً مهمة يف تطّور ال�ضرطان. لذلك 
ُيعترب اأحد اأهم االأهداف يف العالج. لكن ا�ضتعمال مثبطات 
التاأثريات  اإىل  التعقيد نظراً  بالغ  اأمراً  NF-kB يبقى 
اجلانبية احلادة املرتبطة بكبت املناعة الناجم عن تثبيط 

الطبيعية. املناعة  خاليا  يف  حتى  ال�ضامل   NF-kB
IκBα/ لكن ليو يو�ضح اأن ا�ضتهداف عنا�ضر اأخرى غري

يف  الباحثني  ي�ضاعد  هذه  االإ���ض��ارات  دارة  يف   NF-κB
من  الطبيعية  املناعة  خاليا  يف   NF-κB كبت  ت��ف��ادي 

دون التخلي عن الفاعلية يف حماربة ال�ضرطان.
االإ�ضارات  دارة  ت�ضمل   ،IκBα/NF-κB ع��ن  ف�ضاًل 
 miR-196b-3p، احلم�س النووي الريبي ال�ضغري
miR-196b- ضحيح اأن� .PPP3CCو ،Meis2
ي�ضّكل  ال��ذي   ،Meis2 اأن  اإال  االأورام،  منو  يعّزز   3p
ج��ي��ن��ة من��و اأ���ض��ا���ض��ي��ة يف ال��ث��دي��ي��ات، مي��ك��ن��ه اإح�����داث خلل 
يف ه���ذه ال����دارة ع��ن��د االإف�����راط يف ال��ت��ع��ب��ري. اأم���ا بروتني 

خاليا  يف   NF-κB ن�����ض��اط  ف��ي��ع��ي��ق   ،PPP3CC
�ضرطان الربو�ضتات.

)اإذاً، يعيق اإحداث خلل يف هذه الدارة با�ضتهداف اأي من 
ما  ه��ذه،  الن�ضخ  ع��وام��ل  ع��ن  التعبري  ال��ف��ردي��ة  مكوناتها 
للعالج(،  املقاوم  الربو�ضتات  �ضرطان  كبري  حد  اإىل  يكبح 
يف  م�ضاعد  ب��روف�����ض��ور  ج��ون��غ،  ج��ي-ه��اك  يو�ضح  ح�ضبما 

معهد �ضكريب�س للبحوث والباحث االأول يف الدرا�ضة.

طــــــــــــــــب
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مات كامبل
 16 العمر  م��ن  البالغ  فيتنغل  ن��واه  ب��داأ 
املهم  وم��ن  حديثاً.  ال�ضيارة  بقيادة  �ضنة 
بالن�ضبة اإليه اأن يتمّكن من التمييز بني 
ال�����ض��واأي��ن االأح��م��ر واالأخ�����ض��ر. يو�ضح: 
امل�ضاء  ال�ضوء  م��ا  حت��دي��د  ع��ل��ّي  )�ضعب 

وما لونه(.
بعد ب�ضع دقائق، كان فيتنغل يرى العامل 
ب��األ��وان قريبة ج��داً مما ي��راه بها معظم 
نظارات  عد�ضات  مب�ضاعدة  ذل��ك  النا�س، 
خ���ا����ض���ة ت�����ض��ح��ح ال���ع���ي���وب ال���ت���ي جتعل 

البع�س عاجزاً عن روؤية االألوان.
على  ترت�ضم  عري�ضة  واب��ت�����ض��ام��ة  ي��وؤك��د 
وج���ه���ه: )ه�����ذا اأم�����ر م���ذه���ل. ي���ب���دو كل 
ال�ضابق،  اأكرث حيوية وو�ضوحاً. يف  �ضيء 
اأو  تبُد قوية  االأل��وان م�ضو�ضة ومل  كانت 

�ضاطعة. لكن ما اأ�ضاهده االآن مذهل(.
يعانيان  اآخ���ران  ورج���الن  فيتنغل  حظي 
عمى االألوان ب�ضورة اأكرث دقة عن العامل 
امل��ح��ي��ط ب��ه��م، ع��ن��دم��ا ح�����ض��ل ك���ل منهم 
على نظارة خا�ضة ترويجية جمانية من 

)مركز بريل للعني(.
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ُتدعى  امل���رك���ز  ي���ق���ّدم ه����ذا 
)اإنكروما( منذ نحو �ضتة اأ�ضهر ويقت�ضر 
ع��م��ل��ه ع��ل��ى اأرب������ع والي������ات يف ال���والي���ات 
املتحدة. يو�ضح راميوند بريل من مركز 
العني: )هذه مبادرة حُتدث اختالفاً كبرياً 
يف حياة النا�س، �ضواء يف جمال ال�ضالمة، 
هي  ك�����م�����ا 

املجال  اأو يف  ال�ضري،  اإ���ض��ارات  م��ع  احل���ال 
واالأعمال  ال��زه��ور  ت��اأم��ل  اجل��م��ايل، مثل 
احلياة  جم���االت  خمتلف  يف  اأو  ال��ف��ن��ي��ة، 
اليومية، كما هي احلال عند تاأمل قطعة 
اأو  نيئة  كانت  اإذا  ما  ومعرفة  مثاًل  حلم 

ال(.

مت�يل وتكلفة
بداأ تطبيق التكنولوجيا التي ت�ضتخدمها 
كاليفورنيا،  يف  �ضركة  وه��ي  )اإن��ك��روم��ا(، 
عام 2010 بتمويل من معاهد ال�ضحة 
النظارة  كلفة  تبلغ  االأمريكية.  الوطنية 
امل������زودة ب��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا )اإن���ك���روم���ا( نحو 
دوالراً.   349 اإىل   269
املمكن  م��ن  ك��ذل��ك، 

العد�ضات  اإىل  التكنولوجيا  ه��ذه  اإ�ضافة 
الطبية، فتنجح يف ت�ضحيح اخللل الذي 
التمييز بني  ع��ن  ي��ع��ج��زون  َم���ن  ي��ع��ان��ي��ه 
االأح��م��ر واالأخ�����ض��ر يف اأرب����ع ح���االت من 
خم�س، وال ُتعترب بالتاأكيد عالجاً �ضافياً 

لعمى االألوان.

حالة وراثية
ع��م��ى االأل��������وان ح���ال���ة وراث����ي����ة ت���وؤث���ر يف 
اخلاليا املخروطية التي ترى االألوان يف 
العني، وُتعترب اأكرث �ضيوعاً بني الرجال، 
منهم.   12 ك���ل  م���ن  واح�������داً  ف��ُت�����ض��ي��ب 
يف امل��ق��اب��ل، ت��ع��اين ام����راأة م��ن ك��ل 200 
الن�ضاء  تلك  اأن  اإال  احل��ال��ة،  ه��ذه  ام����راأة 

اأبنائهن.  اإىل  اال���ض��ط��راب  ه��ذا  ينقلن 

اإىل  التقديرات  ت�ضري  املثال،  �ضبيل  على 
الواليات  يف  كن�ضا�س  مدينة  منطقة  اأن 
املتحدة ت�ضّم وحدها نحو 90 األفاً ممن 

يعانون عمى االألوان.
ي��ع��ت��رب َم���ن ي��ع��ان��ون ه���ذه احل���ال���ة ق�ضم 
ال�ضوبرماركت،  يف  ال��زراع��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 
و�ضحر  االأزه��������ار،  م��ت��اج��ر  وال���ب���اق���ات يف 
قو�س القزح م�ضائل باهتة وتافهة. يعتاد 
املري�س هذه احلالة الأنه يولد معها. وال 
يكت�ضف،  اأن  اإىل  م�ضاكل  اأي���ة  ل��ه  ت�ضبب 

للعامل  اأن  غالباً،  الطفولة  مرحلة  يف 
اأوج��ه��اً اأخ���رى ال ي��راه��ا. كان 

راي�����ن ج���ان���ي���واري )37 
����������ض���������ن���������ة(، خ����ب����ري 

معلوماتية من اأوالث، يف ال�ضف الثالث، 
وكان ي�ضاعد اأمه يف تزيني قطع احللوى 
املدر�ضة.  ال�ضغرية ليقدمها لزمالئه يف 
ط��ل��ب��ت م��ن��ه اأم�����ه ت���وزي���ع احل���ل���وى وفق 
يتفاقم  ا�ضتياوؤها  )ظل  يتذكر:  األوانها. 
طوال االأم�ضية(. بعيد ذلك، ق�ضدا طبيب 
العيون. كان اأو�ضنت ميت�ضل )22 �ضنة(، 
يف  االأوىل  �ضنته  يف  بالتيمور  م��ن  طالب 
املتو�ضطية.  املدر�ضة  يف  كن�ضا�س،  جامعة 
واك��ت�����ض��ف ا���ض��ط��راب��ه ه����ذا خ����الل �ضف 

الفنون والر�ضم باأقالم التلوين.
ي��خ��رب: )ك��ن��ت اأخ��ل��ط دوم����اً ب��ني االأزرق 
والبنف�ضجي. لذلك كنت اأطلب م�ضاعدة 
اأحدثُت  ك��ذل��ك  ق��رب��ي.  اجل��ال�����س  رفيقي 
البنف�ضجي  ال��ق��ل��م  ع��ل��ى  ���ض��غ��رياً  خ��د���ض��اً 
تلوين  يف  ذل����ك  ب��ع��د  اأ���ض��ت��ع��م��ل��ه  ال  ك���ي 
ال�ضماء(. يلعب ميت�ضل غورينغ يف فريق 
ُتر�ضم  كن�ضا�س.  جامعة  يف  ال��الك��رو���س 
بخطوط حمر على  اأحياناً  امللعب  حدود 
االأمر  اأن هذا  اأخ�ضر. وال �ضك يف  �ضطح 
َمن  اإىل  بالن�ضبة  ك��ب��رية  م�ضكلة  مي��ث��ل 

يعاين عمى االألوان.

روؤية الأل�ان
مت���ك���ن م��ي��ت�����ض��ل غ���وري���ن���غ وج���ان���ي���واري 
م��ن روؤي����ة ال��ع��امل ع��ل��ى غ����رار معظمنا. 
ب��اإم��ك��اين متييز  يخرب غ��وري��ن��غ: )���ض��ار 
االختالفات يف األوان الع�ضب. اأرى الع�ضب 
اأميِّز  اأ�ضبحت  احلي وامليت االآن. 

بني االأ�ضياء كافة(.
اأم���ا ج��ان��ي��واري، فنظر 
وو�ضف  ح���ول���ه  م����ن 
ب���������ب���������طء ظ��������الل 
االألوان املختلفة 
ع�����ل�����ى غ��������رار 
يدير  �ضخ�س 
اإ������ض�����ب�����اع  زر 
االألوان. كانت 
اخل���������ط���������وط 
ال�������������ض������ف������ر يف 
ال�������������ض������ارع ت����ب����دو 
باهتة �ضابقاً، اإال اأنها 
ازدادت بروزاً وحياًة مع 

هذه النظارة.
ال�ضماء  لون  )�ضار  يقول: 
وملعاناً.  اإ�ضراقاً  اأك��رث  االأزرق 
وال تنفك املباين )الزرقاء( يف 
اخللفية تزداد و�ضوحاً. هذا اأمر 

غريب. ينتابني �ضعور مميز(.

مب�شاعدة عد�شات نظارات خا�شة

تكنولوجيا حديثة مل�ساعدة مر�سى عمى الألوان

ل يرى امل�شاب ب�)عمى الأل�ان( الأ�شياء باأل�انها 
يف  ع��دة  مب�شاكل  ل��ه  يت�شبب  مم��ا  ال�شحيحة، 
بريل  )م��رك��ز  ي�شعى  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  حياته. 
للعني( يف ال�ليات املتحدة الأمريكية، من خالل 
هذه  حماربة  اإىل  )اإنكروما(،  ُتدعى  تكن�ل�جيا 

احلالة ال�راثية بنظارة خا�شة.

عالج اجلراح بوا�سطة جلد طبيعي
 

لطاملا �ضّكلت الندوب م�ضكلة ملحة ملن ي�ضفون من االإ�ضابات اأو اجلراحة. 
لكن هذا الو�ضع �ضيتبّدل قريباً. تو�ضل بحث جديد من جامعة بن�ضلفانيا 
جلد  بوا�ضطة  اجل���راح  ل�ضفاء  و�ضيلة  اإىل  باإيرفاين  كاليفورنيا  وجامعة 

طبيعي بدل اأن�ضجة الندوب.
وُتعترب  الطبيعي.  اجل��ل��د  ع��ن  تختلف  خ��الي��ا  م��ن  ال��ن��دوب  ن�ضيج  ي��ت��األ��ف 
االأرومات الليفية الع�ضلية نوع اخلاليا االأكرث �ضيوعاً فيها، وي�ضود االعتقاد 
الدهنية  اخلاليا  من  الندبة  تخلو  كذلك  الندوب.  ت�ضّكل  يف  ت�ضاهم  اأنها 
الندوب �ضكلها املختلف عن  اآخر مينح  �ضبب  اأي�ضاً  ال�ضعر، وهو  وب�ضيالت 

اجللد الطبيعي.
اأن�ضجة  يف  ال�ضعر  ب�ضيالت  منو  حتفيز  اإىل  فاعاًل  �ضبياًل  العلماء  يعرف 
ال��ف��ئ��ران. لكن درا�ضتهم  ال��ه��دف ل��دى  ال��ن��دوب، وجن��ح��وا يف حتقيق ه��ذا 
اإىل  ال�ضعر اجل��ل��د  ي��دف��ع وج���ود ب�ضيالت  م��ف��اج��اأة:  اجل��دي��دة ك�ضفت ع��ن 
 Bone Morphogenetic( العظام ل�ضكل  املكّون  الربوتني  اإفراز 
تتحول من  املحيطة كي  اإىل اخلاليا  الربوتني  ي�ضري هذا   .)Protein
يف  تتوافر  دهنية  وه��ي خاليا  �ضحمية،  اإىل خاليا  ليفية ع�ضلية  اأروم���ات 
اجللد الطبيعي. نتيجة لذلك، مل تطور الفئران وعينات اجللد الب�ضري 
املزروعة يف املخترب اأن�ضجة ندوب. يف املا�ضي، مل يظّن العلماء اأن من املمكن 

لالأرومات الليفية الع�ضلية اأن تتحّول اإىل نوع اآخر من اخلاليا.
ال��درا���ض��ة م��ن جامعة  ب���ارز يف  ب��اح��ث  ال��دك��ت��ور ج���ورج كوت�ضارلي�س،  اأخ���رب 
يف  ال�ضر  )يكمن   :Penn Medicine News جملة  بن�ضلفانيا، 
جتاه  فعل  ك��رد  ال��ده��ن  يتجّدد  ذل��ك،  بعد  اأواًل.  ال�ضعر  ب�ضيالت  جتديد 

اإ�ضارات هذه الب�ضيالت(.
اإ�ضابتنا بجرح للتاأثري يف  اأننا منلك فر�ضة بعد  )ُتظهر هذه االكت�ضافات 
يوؤكد  ح�ضبما  ن��دوب(،  اإىل  تتحّول  اأن  ب��دل  التجدد  اإىل  ودفعها  االأن�ضجة 
مك�ضيم بليكو�س، باحث بارز اآخر يف الدرا�ضة وبروف�ضور م�ضاعد متخ�ض�س 

يف علم االأحياء التنموي واخللوي يف جامعة كاليفورنيا باإيرفاين.
رمبا يكون لهذه النتائج تاأثري كبري يف م�ضتقبل عالج الندوب، وتقودنا اإىل 
م�ضتقبل خاٍل من الندوب والعذاب الذي ت�ضببه ملن ُي�ضطرون اإىل التعاي�س 

معها.
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 اإعادة اإعالن بالن�شر 
  الدعوى رقم  2016/510  - احوال �شخ�شية

اىل املدعي عليه: منار خالد اخلطيب 
حيث ان املدعية : منار �ضمري ال�ضيخ عمر 

وعليه  �ضخ�ضية  اح���وال   -  20١6/5١0 رق��م  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام��ت  ق��د 
اخليمة  راأ����س  مبحكمة  ال��دع��وى  اإدارة  )مكتب  اىل  ح�����ض��ورك  يقت�ضي 
التا�ضعة �ضباحا  ال�ضاعة  املوافق ١6/20١7/5  الثالثاء  - يوم  االبتدائية( 
بيانات ودف���وع ويف حالة  م��ن  م��ا ليدك  وت��ق��دمي  ال��دع��وى  لالجابة على 
فان مكتب  املحدد  الوقت  وكيل عنك يف  اإر�ضال  اأو  تخلفك عن احل�ضور 

اإدارة الدعوى �ضيبا�ضر الدعوى غيابيا بحقك. 
حرر بتاريخ : 20١7/5/9

  مدير  اإدارة الدعوى

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 873
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ �ضيد امان زري ، باك�ضتاين  اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�ضته البالغة ١00%  وذلك اىل ال�ضيد/ ا�ضتياق احمد �ضاه بارو�س - باك�ضتاين اجلن�ضية )ور�ضة 

�ضيد امان ل�ضيانة ال�ضيارات( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )723078( 
تغيريات اخرى : تغيري اال�ضم التجاري من )ور�ضة �ضيد امان ل�ضيانة ال�ضيارات( لي�ضبح اال�ضم 

التجاري اجلديد )ور�ضة ا�ضتياق احمد �ضاه ل�ضيانة ال�ضيارات( 
وعمالبن�س املادة )١٤( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )٤( ل�ضنة  20١3 يف �ضان الكاتب 
العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه بعد 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 872
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ �ضعيد احمد �ضعيد �ضطفه ، اإماراتي  اجلن�ضية يرغب يف البيع 
انريدو -  امانانيان  �ضوبر  ال�ضيد/ مارات  البالغة ١00%  وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�ضته 
هندي اجلن�ضية يف الرخ�ضة امل�ضماة )ا�ضتديو �ضعيد ( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة 
رقم  )26726( ال�ضادرة من دائرة التنمية االقت�ضادية بال�ضارقة  - تعديالت اخرى : - مت تغيري 

ال�ضكل القانوين للرخ�ضة من موؤ�ض�ضة فردية اىل موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات
وعمالبن�س املادة )١٤( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )٤( ل�ضنة  20١3 يف �ضان 
الت�ضديق  على االجراء  يتم  وانه �ضوف  للعلم  ن�ضر هذا االعالن  اقت�ضى  العدل. فقد  الكاتب 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 870
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ حممد ابراهيم حممود - �ضوري  اجلن�ضية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة ١00%  وذلك اىل ال�ضيد/ رعد حب�ضي العلي 
- �ضوري اجلن�ضية يف الرخ�ضة )مطعم املهرة( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب 

رخ�ضة رقم )572388( 
وعمالبن�س املادة )١٤( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )٤( ل�ضنة  20١3 
يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  
على االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 87١
يرغب  اجلن�ضية  �ضودانية    - اهلل  ف�ضل  امريه حممد حامد  ال�ضيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضتها  البالغة ١00%  يف )ق�ضر االأمرية خلياطة وتطريز العبايات 
وال�ضيل( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )7236١2( وذلك اىل ال�ضيدة : هناء جميل 
يو�ضف نا�ضر علي - �ضودانية اجلن�ضية  - تغيريات اخرى : مت تغيري وكيل اخلدمات من ال�ضيدة/ 

موزة حمد را�ضد - اإماراتية اجلن�ضية اىل ال�ضيدة/ مها حممود عبداهلل - اإماراتية اجلن�ضية 
وعمالبن�س املادة )١٤( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )٤( ل�ضنة  20١3 يف �ضان الكاتب 
العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه بعد 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 869
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ جم�ضيد خان منري احمد - باك�ضتاين  اجلن�ضية يرغب 
ال�ضيارات  لتجارة  الريف  البالغة ١00%  يف )رو�ضة  كامل ح�ضته  والتنازل عن  البيع  يف 
امل�ضتعملة وقطع غيارها( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )73١785( وذلك 

اىل ال�ضيد/ �ضهيل احمد غالم ح�ضني - باك�ضتاين اجلن�ضية 
وعمالبن�س املادة )١٤( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )٤( ل�ضنة  20١3 يف 
�ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اإعالن �شطب قيد
انرجي  ان��د  انفر�ضرتك�ضر  ت��ي  او  اي  �ضركة  ال�����ض��ادة/  ب���اأن  االق��ت�����ض��اد  وزارة  تعلن 
�ضريفي�ضيز ليمتد )اجلن�ضية : الهند(  قد تقدمت بطلب �ضطب قيد فرع ال�ضركة يف 
امارة الفجرية )العنوان : حمد بن عبداهلل - الفجرية - حمد بن عبداهلل - �س ب 
: 376٤( واملقيدة حتت رقم )١876( يف �ضجل ال�ضركات االأجنبية بالوزارة  - وتنفيذاً 
الأحكام القانون االحتادي رقم )2( ل�ضنة 20١5 يف �ضاأن ال�ضركات التجارية وتعديالته 
والقرار الوزاري رقم )377( ل�ضنة 20١0م يف �ضان اعتماد دليل اإجراءات الرتخي�س 
من  يرجى   - بالدولة  احل��رة  واملناطق  ب��اخل��ارج  املوؤ�ض�ضة  املن�ضاآت  ومكاتب  لفروع 
ال�ضادة اأ�ضحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال 

يتجاوز �ضهر من تاريخ الن�ضر على العنوان التايل
وزارة القت�شاد- ادارة الت�شجيل التجاري- �س.ب )667( الفجرية 

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�شاد
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يف الدعوى رقم 2016/1419 جتاري كلي 

املعلن اليهم / املدعي عليه االأول : بال انرتنا�ضيونال للمواد الغذائية - �س ذ م م 
بال  ملديونية  و�ضامنة  كفيلة  ب�ضفتها   - م  م  ذ   - اال�ضماك  لتعليب  انرتنا�ضيونال  بال   : الثانية  عليها  املدعي 
 انرتنا�ضيونال للمواد الغذائية - �س ذ م م - املدعي عليها الثالثة :  اودي�ضي لتعهدات تزيد ال�ضفن - �س ذ م م - 
ب�ضفتها كفيلة و�ضامنة ملديونية بال انرتنا�ضيونال للمواد الغذائية - �س ذ م م - املدعي عليها الرابعة : كابيتال 
للتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م - ب�ضفتها كفيلة و�ضامنة ملديونية بال انرتنا�ضيونال للمواد الغذائية - �س 
بال  ملديونية  و�ضامنة  كفيلة  ب�ضفتها   - �ضينغ  ان��دار  �ضا�ضار  �ضينغ  هارجيت   : اخلام�س  عليها  املدعي   - م  م  ذ 
انرتنا�ضيونال للمواد الغذائية - �س ذ م م - املدعي عليها ال�ضاد�ضة : زهرة ال�ضرق للمواد الغذائية - ذ م م - 
ب�ضفتها كفيلة و�ضامنة ملديونية بال انرتنا�ضيونال للمواد الغذائية - �س ذ م م - بناء على تكليفنا من قبل 
حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة املح�ضابية يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االثنني  املوافق 20١7/5/22 
وذلك يف متام اخلام�ضة ع�ضرا  موعدا لعقد االجتماع االول للخربة املحا�ضبية وذلك مبكتبنا الكائن دبي- بر 
الرابع  الطابق  العطار مكتب رقم 2٤03  املايل برج   املركز  بالقرب من حمطة مرتو  ال�ضيخ زايد  �ضارع  دبي- 
والع�ضرون- هاتف رقم  3589996-0٤ وفاك�س 3589966-0٤ �س ب 9١١53 دبي- لذا يطلب ح�ضوركم او من 

ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع اح�ضار كافة امل�ضتندات املتعلقة بالدعوى. 
 i2an م�ضعل الزرعوين للمحا�ضبة القانونية- ع�ضو يف

اخلبري املحا�ضبي : د.م�ضعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�شور 
االجتماع االول للخربة املحا�شبية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية       
يف الق�شية رقم 2016/4661 م جتاري جزئي          

اىل املدعى عليه : ال�ضركة ال�ضعبية للهند�ضة - ذ م م  
حيث ان املدعي : �ضركة بي او بي بي لتاأجري املعدات الثقيلة - �س ذ م م 

قد اقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله ويعلنك فيها : 
اعالن املدعي عليه بورود التقرير 

لذلك يقت�ضي ح�ضورك امام هذه  املحكمة )الدائرة اجلزئية املدنية التجارية الثانية( القاعة 
رقم ١5١ يف متام ال�ضاعة الثامنة والن�ضف من �ضباح يوم الثالثاء 20١7/5/30م وذلك لالجابة 
على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�ضور او عدم ار�ضال وكيل 

عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر نظر الدعوى يف غيابك. 
حرر يف 20١7/5/7 م

  مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
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      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2017/181 تظلم جتارى               
اىل املتظلم �ضده / ١- الك�ضي كوروتاييف  جمهول حمل االقامة مبا اأن التظلم 
احمد  اأبوبكر  حممد  عبداللطيف   : وميثله  ح  م  م   - انرتنا�ضونال  هلني  /�ضركة 
القرار  م��ن  اع��اله ومو�ضوعه تظلم  امل��ذك��ور  التظلم  اق��ام عليك  ق��د   - احل��م��ادي 
ال�ضادر يف  الدعوى رقم 20١7/١٤7 حجز حتفظي والر�ضوم وامل�ضاريف    وحددت 
رقم  بالقاعة  �ضباحا   8.30 ال�ضاعة   20١7/5/28 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  جل�ضه  لها 
بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.6
ما لديك من مذكرات اأو م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري   
            رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/287  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �ضده/١- مار�ضيل دروتي فان ا�س جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/امالك للتمويل 
- �ضركة م�ضاهمة عامة وميثله : عبداللطيف حممد اأبوبكر احمد احلمادي -  نعلنكم باحلكم ال�ضادر يف 
 -١ وذل��ك  تنفيذيا  �ضندا  باعتباره  بتاريخ  29/١/20١7   االح��د   ي��وم  كلي  رق��م 20١6/7٤8 عقاري  الدعوى 
بالزامكم ب�ضداد مبلغ وقدره )3٤٤922.37( درهم وت�ضليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل ١5 
الدعوى  بالتملك ومالحقها مو�ضوع  املنتهية  االج��ارة  اتفاقية  االع��الن 2-بف�ضخ  ن�ضر هذا  تاريخ  يوم من 
املنتهي  االج��ارة  لعقد  طبقا  بالتملك  املنتهية  االج��ارة  ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  )تخ�ضع  عبارة  و�ضطب 
بالتملك وملحقاته املوعد لدى الدائرة( الواردة ب�ضهادة ملكية العقار وبالزام املدعي عليها بت�ضليم الوحدة 
العقارية رقم ٤0١ �ضابقا 50١ بالطابق الرابع بالعقار امل�ضمى )S2 -03A/4/4( )الثمام 59( حاليا املقام 
على قطعة االر�س  رقم 43 مبنطقة احلبية اخلام�ضة بدبي للمدعية ورد احليازة اليها خالية مما ي�ضغلها  
املذكور خالل ١5  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام  �ضتبا�ضر االج��راءات  املحكمة  وعليه فان 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 

رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/257  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �ضده/١- حممود حممد رحمة االن�ضاري  جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/عقارات دبي جمريا جولف - �س ذ م م وميثله : يو�ضف حممد ح�ضن 
حممد البحر قد اقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك لتنفيذ ما 
جاء باتفاقية الت�ضوية املربمة بينكم طالب التنفيذ - بطالن عقد البيع املربم بني 
املدعي )حممود حممد رحمة االن�ضاري( واملدعي عليها )عقارات جمريا جولف  
�س ذ م م( واملوؤرخ  2007/١2/6 عن الفيال من نوع ميلبورن مبنطقة فاير �ضايد على 

     )JGE-FS-A-C011( قطعة االر�س رقم
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/1561 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/١- �ضركة رويال خلدمات التموين - ذ م م / وميثلها : را�ضد مطر حممد 
را�ضد املري - جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  
الغذائية -  املواد  املذكورة اعاله ل�ضالح/ �ضركة م�ضندم لتجارة  20١6/١2/١٤ يف الدعوى 
ت��وؤدي للمدعية  ب��ان  م(  م  ذ  التموين -  املدعي عليها )�ضركة روي��ال خلدمات  بالزام  م  م  ذ 
وق��دره 229.9١٤.٤0 مائتان وت�ضعة  م( مبلغ  م  ذ   - الغذائية  امل��واد  لتجارة  )�ضركة م�ضندم 
وع�ضرون الف وت�ضعمائة واربعة ع�ضر درهما واربعون فل�ضا والفائدة بواقع 9% �ضنويا من 
ثالثمائة  ومبلغ  بامل�ضاريف  عليها  املدعي  والزمت  ال�ضداد  متام  وحتى   20١٤/5/9 تاريخ 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 
ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب  اليوم  اعتبارا من 

را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2974   

املنذر : املوؤجر : �ضركة بلو بيي منطقة حرة - ذ م م 
املنذر / امل�ضتاأجر : �ضركة/ �ضكاي وورلد ميديا منطقة حرة وميثلها مديرها ال�ضيد/ 

جابريل موري - فرن�ضي اجلن�ضية )العنوان : جمهول حمل االقامة(
نكلف املنذر اليه ب�ضداد املبلغ املرت�ضد يف ذمته وقمته )85.000( درهم كقيمة ايجارية 
لذلك نكلفكم بال�ضداد الكامل للمبالغ املرت�ضدة خالل 30 يوما واال �ضوف ن�ضطر 
التخاذ كافة االجراءات القانونية �ضدكم مع ت�ضمينكم اإخالء وت�ضليم املاأجور خايل 

من ال�ضواغل مع ال�ضداد للقيمة االيجارية وقد اعذر من انذر. 
  الكاتب العدل
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اإعادة اإعالن بالن�شر للح�شور بجل�شة ق�شائية 

الدعوى رقم 2017/286  - الدائرة املدنية  والتجارية الكلية  
اىل املدعى عليهم : ١- علي ح�ضن علي عليوه الظهوري - اإماراتي اجلن�ضية 

2- االأحمد لتجارة م�ضتقات النفط  ، 3- �ضالح نوري خريبط ، عراقي اجلن�ضية 
املدنية والتجارية  الدائرة  الدعوى رقم 20١7/286   العلي - لبناين اجلن�ضية  يف  املدعي/ حممد كمال  بان  نعلمكم 

والعمالية الكلية  )مدين كلي(  - قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها ب���� : 
الزام املدعي عليهم بان يدفعوا للمدعي مبلغ وقدره ٤50.000 دوالر امريكي او ما يقابله بالدرهم االإماراتي 000.65١.١ 
املبني بال�ضيك رقم ١6 امل�ضحوب على م�ضرف الهالل بتاريخ 20١6/١/١٤ ، وكذلك الزامهم بفائدة قانونية مقدارها 

١2% من تاريخ ا�ضتحقاق ال�ضيك وحتى ال�ضداد التام وكذلك بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
لذا انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة ق�ضائية امام الدائرة املدنية والتجارية الكلية مبحكمة عجمان االحتادية االبتدائية 
بتاريخ 20١7/5/١6 يف متام ال�ضاعة ١١ �ضباحا ، �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد  وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 

مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه 
حتريرا يف 20١7/5/9 

 حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل   - دار الق�شاء - عجمان

حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية  

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
الق�شية رقم 2017/98 جتاري كلي

املدعي : بنك ات�س بي �ضي ال�ضرق االو�ضط املحدودة
اىل املدعي عليها : رو�ضن للمقاوالت - ذ م م 

اخلربة  جل�ضة  عقد  ت��ق��رر  لقد  دب��ي   - كلي  جت���اري   20١7/98 رق��م  ال��دع��وى  يف 
الثانية  ال�ضاعة   20١7/5/١8 املوافق  اخلمي�س  يوم  الدعوى  يف  االوىل  امل�ضرفية 
ع�ضر ظهرا - وذلك مبكتبنا الكائن ببناية االحتاد )وزارة الطاقة( خلف �ضيتي 
�ضنرت  ديرة - الطابق التا�ضع - مكتب رقم 902 ،  هاتف رقم 0٤/259٤00١ وفاك�س 
املذكور  املوعد  او من ميثلكم يف  رقم 0٤/259٤002 - لذا يرجى منكم احل�ضور 
اعاله مع اح�ضار كافة دفوعكم وم�ضتنداتكم وما ترونه منا�ضبا لتي�ضري اعمال 

اخلربة يف الدعوى
اخلبري املحا�شبي/امل�شريف 
عبداهلل فايز ال�شام�شي 

اعالن بالن�شر
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

  الق�شية رقم 2017/223 جتاري جزئي
املدعي : احمد بدر الدين علي االزهري 

املدعي عليه : بنك دبي اال�ضالمي 
اىل اخل�ضم املدخل : �ضركة او�ضري �ضريتفكيت بروجرام مليتد - �ضركة �ضيتى جروب جلوبال 

ماركت�س انك )مكتب متثيل( ووكيلها وموزع �ضاهاداتها بنك دبي اال�ضالمي 
يف الدعوى رقم 20١7/223 جتاري جزئي - دبي لقد تقرر عقد جل�ضة اخلربة امل�ضرفية االوىل 
الكائن  مبكتبنا  وذل��ك  ظهرا  الواحدة  ال�ضاعة   20١7/5/١8 املوافق  اخلمي�س  يوم  الدعوى  يف 
  ، ببناية االحت��اد )وزارة الطاقة( خلف �ضيتي �ضنرت ديرة - الطابق التا�ضع - مكتب رقم 902 
هاتف رقم 0٤/259٤00١ وفاك�س رقم 0٤/259٤002 ، لذا يرجى منكم احل�ضور او من ميثلكم 
يف املوعد املذكور اعاله مع اح�ضار كافة دفوعكم وم�ضتنداتكم وما ترونه منا�ضبا لتي�ضري اعمال 

اخلربة يف الدعوى
اخلبري املحا�شبي /امل�شريف 
عبداهلل فايز ال�شام�شي 

اعالن بالن�شر
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

 اعـــــــالن       
املرجع :20١7/380 ك.ع.ت

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- عجمان  ال�ضيد/ 
خالد عبداهلل احمد علي كاجور النعيمي اجلن�ضية : االإم��ارات طلب الت�ضديق 
: تنازل �ضادقة العمال اال�ضباغ والديكور واملرخ�ضة من  علي حمرر يت�ضمن 
وامل�ضجل لدى   ٤٤052 : امللف  رقم  االقت�ضادية يف عجمان حتت  التنمية  دائ��رة 
العامري  حممد  م��ب��ارك  �ضمريه  ال�ضيد/  اىل  عجمان   و�ضناعة  جت��ارة  غرفة 
�ضيقوم  بعجمان  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ب��ان  معلوما  ليكن   - االإم����ارات   : اجلن�ضية   -
بالت�ضديق على  التوقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية االقت�شادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
 يف  الق�شية  رقم : 2016/4258  ت ج  ال�شارقة 

املرفوعة من بنك االحتاد الوطني �ضد ماجد عمر عثمان الغيالين 
وحيث انه وقد مت ندب اخلبري/ح�ضني الها�ضمي يف الدعوى اعاله وعليه يعلن 
ال�ضيد/  ماجد عمر عثمان الغيالين وذلك حل�ضور اجتماع اخلربة  املزمع عقده 
وذلك يوم الثالثاء ١6 مايو يف متام 5.٤5 م�ضاء ،  وذلك مبكتبنا بدبي - بر  �ضارع 
البناية متجر  بنف�س  لوتاه  بناية  امل�ضرية  القن�ضلية  بجانب  الوليد   بن  خالد 
براند اند لي�س الطابق الثالث مكتب رقم 308 ، الرجاء احل�ضور يف املوعد املحدد 
وتقدمي ما لديكم من م�ضتندات ويف حالة تخلفكم عن احل�ضور فان اخلربة �ضوف 

تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�ضتندات.  
اخلبري امل�شريف واحل�شابي 
ح�شني �شامل الها�شمي             

          دعوة اجتماع اخلربة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

اعالن بالن�شر
 رقم 2017/2977   
املنذر :  �ضهراب فتح اهلل رحماين - اإيراين اجلن�ضية 

املنذر اإليه : وداد �ضعيد اخل�ضر زوجة يو�ضف حممد ح�ضني - اإماراتية اجلن�ضية  
درهم  ال��ف  خم�ضون  دره��م.   )50000( وق��دره  مبلغ  ب���اأداء  اليه  املنذر/املنذر  ينذر 
اإماراتي قيمة ال�ضيك. خالل مدة اق�ضاها )7( �ضبعة ايام من تاريخ ا�ضتالمها هذا 
االنذار ،   واال�ضي�ضطر املنذر ا�ضف اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة 
واملطالبة  االداء  اأم��ر  وا�ضت�ضدار  الق�ضائية  ال��دع��اوي  اق��ام��ة  ذل��ك  يف  مب��ا  باملبلغ 
بالتعوي�س اجلابر للعطل وال�ضرر مع حتميل املنذر اليه بكافة الر�ضوم وم�ضاريف 

التقا�ضي واتعاب املحاماة 
  الكاتب العدل

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
ق�شم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم 2017/127 
اىل املحكوم عليها : مركز ال�ضارقه لال�ضتثمار - �س ذ م م 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدارية قد ا�ضدرت بحقكم 
بالزامكم  كلي  20١6 جت��اري  ل�ضنة   766 رقم  الق�ضية  20١6/8/28 يف  بتاريخ  حكما 

بدفع مبلغ وقدره )5٤79009( درهم  
ل�ضالح املحكوم له / خالد في�ضل خالد �ضلطان القا�ضمي  

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�ضجل برقم امل�ضار اليه اعاله ، 
لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل ١5 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�ضر.   ويف 
النظر  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�ضور  عن  تخلفك  حال 

الق�ضية يف غيابك
 رئي�ض مكتب اإدارة التنفيذ  

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                    

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية          
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
 كلني جلوب لل�شناعات - ذ م م

 نعلن للجميع بان ال�ضركة املذكورة اعاله هي :كلني جلوب لل�ضناعات - 
ذ م م  -�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة تا�ض�ضت يف امارة عجمان مبوجب 
قانون ال�ضركات االحتادي  رقم  )8( ل�ضنة )١98٤( وتعديالته مرخ�ضة 
يف بلدية عجمان و�ضجلته بالبلدية  حتت رقم )62569( وقد قرر ال�ضركاء 

حلها وت�ضفيتها وتعيني ال�ضادة.
  جمال لتدقيق احل�شابات     

التقدم  او اعرتا�س   م�ضفى  قانوين لل�ضركة فعلى كل من له اي حق 
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )٤5( يوما من تاريخ  به للم�ضفي 
ن�ضر االعالن وعلى العنوان التايل: امارة عجمان ،  هاتف:7٤٤777١  ، 

�س.ب:١١3١   

غرفة جتارة و�شناعة عجمان
       اعالن وحل وت�شفية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان  : ال�ضيد/ 
�ضعيد خمي�س عبيد حممد النقبي ، اجلن�ضية : االإمارات - وطلب الت�ضديق على 
حمرر يت�ضمن )تنازل(  يف اال�ضم التجاري القري�س لتلميع ال�ضيارات واملرخ�س 
بتاريخ   530٤6١ رقم  مهنية  رخ�ضة  ال�ضارقة  يف   االقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  من 
ال�ضيد/ زينب حاجي  التنمية االقت�ضادية بخوفكان  اىل  2005/3/26 من دائرة 
مراد - اجلن�ضية : االإمارات -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�ضاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�ضديق  �ضيقوم  خورفكان 

انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1180   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/١- بيك�ضيل بريفكت للدعاية واالإعالن - �س ذ م م  2-حممد 
واملخول  االوىل  �ضدها  املنفذ  مدير  ب�ضفته  خ��ان  ال��زم��ان  �ضم�س  خ��ان  �ضاهد 
لل�ضرق  التنفيذ/االنظمة  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل   - بالتوقيع 
اأقام  ق��د  اجلعبي   حممد  علي  ح�ضن  اإ�ضماعيل   : وميثله  ح  م  ���س   - االو���ض��ط 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)١5٤٤96( درهم بالت�ضامن وب�ضحة احلجز التحفظي رقم 25/20١6 جتاري  
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات 
يوما من   ١5 خ��الل  املذكور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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CFI 015/2016  الق�شية رقم 

املدعية : �ضركة كاتربيالر للخدمات املالية - دبي - املحدودة 
العنوان : الوحدة ، املكتب GV05 /L02/2015  الطابق 2 ، مبنى قرية البوابة 5 ، مركز دبي املايل 

العاملي ، دبي �س ب رقم : 506590  ، االإمارات العربية املتحدة 
املدعي عليه : )١( بن مطر للنقليات العامة - موؤ�ض�ضة فردية 

العنوان : املكتب رقم ١ ، قطعة ار�س رقم 7١ ، غياث ، املنطقة الغربية ، ادارة �ضوؤون البلدية  - ابوظبي، 
ال�ضناعية اجلديدة يف  املنطقة   ، الغربية  املنطقة  ار�س رقم ١٤٤٤٤  او قطعة   ، املتحدة  العربية  االإمارات 

غياث �ضزب : ١200١ - ابوظبي ، االإمارات العربية املتحدة 
املدعي عليه : )2( را�ضد مبارك را�ضد مطر املن�ضوري 

العنوان : بن مطر للنقليات العامة - موؤ�ض�ضة فردية  - املكتب رقم ١ ، قطعة ار�س رقم 7١ ، غياث ، املنطقة 
الغربية ، ادارة �ضوؤون البلدية  - ابوظبي ، االإمارات العربية املتحدة ، او قطعة ار�س رقم ١٤٤٤٤ املنطقة 

الغربية ، املنطقة ال�ضناعية اجلديدة يف غياث �س ب : ١200١ - ابوظبي ، االإمارات العربية املتحدة
قررت حماكم مركز دبي املايل اعالن املدعي عليهم بالقرار ال�ضادر بتاريخ 20١7/3/30 بالن�ضر 

عائ�شة بن كلبان - �شابط متابعة ق�شايا 
مركز دبي املايل العاملي  

قــــــــــــــــــــــرار
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2996   

املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه :رويال ل�ضناعة ال�ضحوم وزيوت التزليق - ذ م م  

العديل  االن���ذار  ه��ذا  ع جئنا مب��وج��ب  م  ���س   - الوطني  راأ����س اخليمة  بنك  امل��ن��ذر  ع��ن  بوكالتنا 
وقدره  مبلغ   ، امل��ن��ذرة  مع  تعاملكم  نتجية  ذمتكم  يف  املرت�ضد  املبلغ  �ضدادكم  بوجوب  ننذركم 
وثمامنائة  ال��ف  وخم�ضني  وثالثة  مائة  وارب��ع  مليون  ع�ضر  )�ضبعة  دره��م   /١7.٤53.837.58/
ذمة  يف  املرت�ضدة  املديونية  قيمة  )مو�ضوع  فل�س(  وخم�ضني  وثمانية  دره��م  وثالثني  و�ضبعة 
رويال اند�ضرتيز - �س م ح - ذ م م( وذلك خالل مهلة �ضبعة ايام من تاريخ ن�ضر هذا االنذار  واال 
�ضن�ضطر ا�ضفني اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية اجتاهكم ، ومطالبتكم ق�ضائيا بالت�ضامن 
، مع الزامكما اي�ضا بتعوي�س البنك املنذر عن  املبلغ  والتكافل مع املدين ب�ضدادكما قيمة هذا 
كافة اال�ضرار التي تكبدها جراء تعنتكم  وامتناعكم عن �ضدادكم لقيمة هذا املبلغ ، باال�ضافة اىل 

حتميلكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة املرتتبة عن ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2894   

مديرها/  وميثلها  م   م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  �ضي  تي  ال  اآي   : املنذر 
ح�ضني حجت اله توانكر رجنرب - وال�ضادر منه توكيل لل�ضيدة/ يوليا 

اينات�ضينكا - بيال رو�ضيا اجلن�ضية 
املنذر اليه : اينا مونيكا بينالي�س - فلبينة اجلن�ضية 

)جمهول حمل االقامة( 
املرجتعة  ال�ضيكات  ���ض��داد مبلغ  ب�����ض��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر   : امل��و���ض��وع 
باجمايل وقدره ١١.١١0 وذلك خالل موعد اق�ضاه خم�ضة ايام من تاريخ 

ن�ضر هذا االنذار.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2989   

املخطر: بكار حممد بكار حيدر - اإماراتي اجلن�ضية  
بوكالة املحاميني / علي م�ضبح علي �ضاحي وهبة اأهلي 
املخطر اليه : رافايل امبرييال - جمهول حمل االقامة 

درهم   6.567.32١( مبلغ   ل�ضداد  االخطار  ه��ذا  مبوجب  اليه  املخطر  يخطر 
اي��ام اعتبارا من تاريخ تبلغه ه��ذا االخطار ويف  اإم��ارات��ي( وذل��ك خ��الل �ضبعة 
الفرتة  خ��الل  املبالغ  كامل  �ضدادكم  وع��دم  قبلكم  من  اال�ضتجابة  ع��دم  حالة 
املحددة يف هذا االخطار ، فان املخطر �ضوف يتخذ االج��راءات القانونية امام 

الق�ضاء مع حتملكم لكافة التكاليف وامل�ضاريف والر�ضوم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2550   

املنذرة : �ضركة ماجد الفطيم العقارية - ذ م م 
املنذر اليها : ال�ضمادي للتجارة العامة - �س ذ م م 

يخطركم املنذر مبوجب هذا االخطار العديل امل�ضدق لدى الكاتب العديل مبحاكم دبي بتاريخ 
الر�ضومات  تقدمي  اج���راءات  يف  البدء  ب�ضرورة   762١9/١/20١7 رق��م  باملحرر   20١7 ابريل   3
والت�ضاميم املتعلقة بتغيري م�ضاحة الك�ضك بح�ضب املعايري اجلديدة للمخطرة والتوقيع على 
واعادته  االخطار  هذا  طي  املرفق  التجديد  عر�س  على  والتوقيع  للمخطرة  التجديد  عر�س 
اليها موقعا اذا كنتم ترغبون يف جتديد الرتخي�س وذلك خالل )30( يوما من تاريخ تبلغكم 
عليكم  ويتوجب  الرتخي�س   بتجديد  رغبتكمت  ع��دم  �ضنفرت�س  فاننا  واال   ، االخ��ط��ار  لهذا 
بالتايل اخالء املنطقة املخ�ض�ضة وازالة الك�ضك املقام عليها وت�ضليمها لنا خالية من ال�ضواغل 

وفقا لبنود الرتخي�س قبل تاريخ 20١7/9/30  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2899   

املخطر: جينارو �ضريوين - اإيطايل اجلن�ضية 
بوكالة املحاميني / علي م�ضبح وهبة اأهلي 

املخطر اليه : رافايل امبرييال - جمهول حمل االقامة 
دوالر   ) ل�ضداد مبلغ )7.875.65١  االخطار  اليه مبوجب هذا  املخطر  يخطر 
اي��ام اعتبارا من  امريكي اوم��ا يعادله بالدرهم االإم��ارات��ي وذل��ك خالل �ضبعة 
تاريخ تبلغه هذا االخطار ويف حالة عدم اال�ضتجابة من قبلكم وعدم �ضدادكم 
كامل املبالغ خالل الفرتة املحددة يف هذا االخطار ، فان املخطر �ضوف يتخذ 
وامل�ضاريف  التكاليف  لكافة  حتملكم  مع  الق�ضاء  ام��ام  القانونية  االج���راءات 

والر�ضوم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2997   

املنذر : ويليام باربو - فلبيني اجلن�ضية 
املنذر اليه : امييل الفارو �ضريانو داجنويالن - فلبيني اجلن�ضية  

)جمهول حمل االقامة( 
ب��اداء مبلغ وق��دره 8000 دره��م )ثماين االف  اليه  املنذر  املنذر  املو�ضوع : يخطر 
�ضي�ضطر  واال   ، الن�ضر  ت��اري��خ  م��ن  ا�ضبوعني  اق�ضاها  م��دة  وذل��ك خ��الل   ) دره��م 
املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية التي حتفظ له حقه واملطالبة بالتعوي�س 
وم�ضاريف  ر���ض��وم  بكافة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  م��ع حتميل  ���ض��رر  او  اي عطل  ع��ن  املنا�ضب 

التقا�ضي واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2990   

املنذر : حبيب بنك اي جي زيوريخ 
املنذر اليه : �ضركة اأفون للتجارة العامة - �س ذ م م 

)جمهول حمل االقامة( 
ل�ضالح  بحقه  املرت�ضدة  املديونية  ���ض��داد  مبوجب  اليه  امل��ن��ذر  اىل  امل��ن��ذر  يتوجه 
حبيب بنك اإي جي  زيوريخ والزامه ب�ضداد مبلغ )28.١79.6٤( درهم حتت طائلة 
اتخاذ االج��راءات  لبيع ال�ضيارة املرهونة ل�ضالح البنك من نوع تويوتا كامري - 
خ�ضو�ضي - دبي رقم اللوحة G٤857٤ - اللون ف�ضي - �ضنة ال�ضنع  20١3 - بعد 
امل��ادة )١72( من  اإعالنكم بهذا االخطار �ضندا لن�س  تاريخ  ايام من  انق�ضاء )7( 

قانون معامالت التجارية. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/1444 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/١- احمد حممد بن �ضلوم فال�ضي - جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   20١6/١2/27 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
اعاله ل�ضالح/جراند وليد - فرع من اتو�س انرتنا�ضيونال - �س ذ م م - بالزام املدعي 
الف  وخم�ضون  و�ضتة  )مائتني  دره��م   256200.00 مبلغ  للمدعية   ي��وؤدي  ب��ان  عليه 
ومائتني درهم ( والفائدة القانونية بواقع 9% �ضنويا  من تاريخ املطالبة الق�ضائية 
ثالثمائة  ومبلغ  وامل�ضاريف  الر�ضوم  عن  ف�ضال  التام  ال�ضداد  وحتى  م   20١6/6/١٤
خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�����ض��وري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.   ات��ع��اب  مقابل  دره��م 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/492 عمايل جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/١- اوروود للت�ضميم الداخلي - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
الدعوى  يف   20١7/3/9 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�ضالح/هيثم ح�ضن البنا عبدالغني عبداحلكيم - بالزام املدعي 
الف وثالثون  ت�ضعة وخم�ضون   ) للمدعي مبلغ )59030 درهم  ت��وؤدي  بان  عليها 
درهما وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا مببلغ )2000 درهم( ما مل 
اآخر والزمتها امل�ضاريف  حكما مبثابة احل�ضوري  يكن قد التحق �ضاحب عمل 
قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن 
�ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي 

وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/2064 جتاري  جزئي                                        

اىل املدعي عليه/١- مرواريد دريا خلدمات املالحة - ذ م م 2-هادي علي �ضيخي  جمهويل 
حمل االقامة مبا اأن املدعي / روح األه �ضيف الهي طرقي وميثله : �ضليمان احمد ر�ضيد 
املنهايل  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  20١6/١2/5  يف الدعوى 
بالت�ضامن  عليها  املدعي  بالزام   - طرقي  الهي  �ضيف  ال��ه  ل�ضالح/روح  اع��اله  امل��ذك��ورة 
والتكافل بان يردا للمدعي قيمة ال�ضيك مو�ضوع الدعوى البالغ قدره ١٤2.500 درهم 
)مائة واثنني واربعون الف  وخم�ضمائة درهم( والفائدة التاأخريية عنه بواقع 9% �ضنويا  
اعتبارا من تاريخ املطالبة يف 20١6/9/8 ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة 
هذا  لن�ضر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري 
اآل مكتوم حاكم  ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد  ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  االع��الن �ضدر 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  الدعوى 2017/21 تظلم عقاري                

اأن  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  �ضيدنياء   م�ضعود  ح�ضني   -١  / �ضده  املتظلم  اىل 
التظلم /البنك العربي املتحد وميثله : حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي - قد اقام 
عليك التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه احلكم بالغاء التظلم والغاء القرار  املتظلم 
منه والق�ضاء جمددا بالت�ضريح ب�ضرف كامل مبلغ بيعي العقار ١.22١.٤25 درهم 
�ضباحا   ١١.00 ال�ضاعة    20١7/5/١٤ امل��واف��ق  االح��د  املحكمة.    بخزينة  وامل���ودع 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.B.6 رق��م  بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

ايام على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري   
            رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/98 جتاري كلي                              

ان  اىل املدعي عليه /١ - رو�ضن للمقاوالت - ذ م م جمهول حمل االقامة مبا 
اي���ران ق��د اقام  ب��ي �ضي ال�ضرق االو���ض��ط بنك ���ض��ادرات  ا���س  امل��دع��ي/ بنك ات�س 
املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
بتاريخ  20١7/3/30  احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  
وقبل الف�ضل يف املو�ضوع : بندب اخلبري امل�ضريف املخت�س   خالف اخلبري ماجد 
لوتاه - �ضاحب الدور باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�ضادر بتلك 
اجلل�ضة وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم اخلمي�س  املوافق 20١7/6/8  ال�ضاعة 30 

: 09 �ضباحا يف القاعة Ch2.E.21 لورود التقرير.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
الق�شية رقم 2017/187 جتاري كلي - ال�شارقة 

املدعي : بنك ابوظبي الوطني 
ايل املدعي عليهم : ١-  روي��ال وجنز ميدل اي�ضت للتجارة العامة - ذ م م 2- دميبل جري�س 

راجوان�س - هندي اجلن�ضية ، 3- جاتهن جيتهدرا تهاكار - هندي اجلن�ضية 
يف الدعوى رقم 20١7/١87 جتاري كلي - دبي لقد تقرر عقد جل�ضة اخلربة امل�ضرفية االوىل يف 
الدعوى يوم اخلمي�س املوافق 20١7/5/١8 ال�ضاعة الثانية ع�ضر ظهرا - وذلك مبكتبنا الكائن 
ببناية االحتاد )وزارة الطاقة( خلف �ضيتي �ضنرت  ديرة - الطابق التا�ضع - مكتب رقم 902 ،  
هاتف رقم 0٤/259٤00١ وفاك�س رقم 0٤/259٤002 - لذا يرجى منكم احل�ضور او من ميثلكم 
يف املوعد املذكور اعاله مع اح�ضار كافة دفوعكم وم�ضتنداتكم وما ترونه منا�ضبا لتي�ضري اعمال 

اخلربة يف الدعوى
اخلبري املحا�شبي/امل�شريف 
عبداهلل فايز ال�شام�شي 

اعالن بالن�شر

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضم ال�ضركة :  جاب فيلمز - �س ذ م م 
ذات  القانوين:  ال�ضكل  الق�ضي�س    - دي��رة   - العقارية  دب��ي  ملك  مكتب   : العنوان 
التجاري:  بال�ضجل  القيد  رق��م   668878١  : الرخ�ضة  رق��م  حم����دودة.  م�ضوؤولية 
١093578 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف 
ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
بتاريخ  20١7/5/7  العدل حماكم دبي  بتاريخ 20١7/5/7  واملوثق لدى كاتب  دبي 
قايد  �شركة  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى 
لتدقيق احل�شابات  العنوان : مكتب رقم 3٤08 ملك حيدر علي كيد زوهري كيد 
زوهري بيديف - اخلليج التجاري - الهاتف : 2659550-0٤ الفاك�س : 2659250-0٤ 
م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ 

ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضم امل�ضفي/�شركة قايد لتدقيق احل�شابات  
العنوان : مكتب رقم 3٤08 ملك حيدر علي كيد زوهري كيد زوهري بيديف - اخلليج 
تعلن  هذا  مبوجب   0٤-2659250  : الفاك�س   0٤-2659550  : الهاتف   - التجاري 
اأعاله  املذكور  امل�ضفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�ضادية  التنمية  دائ��رة 
جاب فيلمز - �س ذ م م  وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  لت�ضفية 
20١7/5/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   20١7/5/7  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�ضتندات واالأوراق  اأع��اله، م�ضطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
حمكمة  اىل  بطلب  ربيعي  جعفر  علي  املواطنة/�ضهناز  تقدمت 
اأبوظبي االبتدائية- ق�ضم التوثيقات بتغيري ا�ضمها من )�ضهناز(

اىل) مرمي(  
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�ضم املذكور باملحكمة خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�ضر االعالن .
ا�شماعيل ابراهيم احلو�شني - كاتب عدل 

حممد �شامل املن�شوري  - قا�شي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                           اىل املدعي عليه/ ذا برفي�ضيونال ف�ضيلتيي�س �ضرفي�س - �س ذ م م   
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�ضة 20١7/5/2٤   ال�ضاعة 8.30  

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�ضور  مكلفون  فانتم  لذا 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل ويف حال تخلفكم �ضوف ي�ضدر احلكم 

مبثابة احل�ضوري باال�ضافة اىل الر�ضوم وامل�ضاريف  .

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�ضية
عمايل جزئي  20١7/2٤2٤
عمايل جزئي 2٤29/20١7

م
١
2

ا�ضم املدعي
 حممد مرياز ح�ضني حممد عبد ال�ضتار حوالدر 

عبداخلالق حوالدر �ضراج احلوالدر 

مبلغ املطالبة
١7785 درهم + تذكرة العودة 
١77٤0 درهم + تذكرة العودة

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                             اىل املدعي عليه/ان اي اف ايه ات�س الكهروميكانيكية - �س ذ م م   
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�ضة   20١7/5/2٤  ال�ضاعة 8:30   

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�ضور  مكلفون  فانتم  لذا 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل باال�ضافة اىل الر�ضوم وامل�ضاريف ويف 

حال تخلفكم �ضوف ي�ضدر احلكم مبثابة احل�ضوري  
ق�شم الق�شايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�ضية
20٤7/20١7/١3
2039/20١7/١3
20٤3/20١7/١3
20٤8/20١7/١3

م
١
2
3
٤

ا�ضم املدعي
ار�ضد علي 

االمني ا�س كي 
مرياج �ضردار 

حممد �ضدام حممد جالل الدين  

مبلغ املطالبة
7٤05  درهم  + تذكرة العودة
١528  درهم  + تذكرة العودة

993٤7  درهم  + تذكرة العودة
8880  درهم  + تذكرة العودة

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2995   

املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : مارجريت �ضميث - هندي اجلن�ضية 

�ضدادكم قيمة  ننذركم ب�ضرورة   ، ع  م  الوطني �س  راأ���س اخليمة  املنذر بنك  وك��الء عن  ب�ضفتنا 
مبلغ وقدره /٤69762.١3/درهم )اربع مائة وت�ضعة و�ضتني الف و�ضبع مائة واثنان و�ضتني درهم 
وثالثة ع�ضر فل�س( )مو�ضوع قيمة املديونية املرت�ضدة يف ذمة ال�ضفران للتجارة العامة - �س ذ 
م م ( وذلك يف غ�ضون �ضبعة ايام من تاريخ اعالن هذا االنذار بالن�ضر ، واال �ضن�ضطر ا�ضفني اىل 
اتخاذ كافة االجراءات القانونية اجتاهكم ، ومطالبتكم ق�ضائيا بالت�ضامن والتكافل مع املدين 
التي  املنذر عن كافة اال�ضرار  البنك  بتعوي�س  اي�ضا  الزامكما  ، مع  املبلغ  ب�ضدادكما قيمة هذا 
تكبدها جراء تعنتكم  وامتناعكم عن �ضدادكم لقيمة هذا املبلغ ، مع الزامكم بالفائدة القانونية 
كافة  حتميلكم  اىل  باال�ضافة  �ضداده  متام  وحتى  ا�ضتحقاقه  تاريخ  من   %١2 بواقع  املبلغ  لهذا 

الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة املرتتبة عن ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2994   

املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : �ضارلز كري�ضتوفر �ضميث  - هندي اجلن�ضية 

�ضدادكم قيمة  ننذركم ب�ضرورة   ، ع  م  الوطني �س  راأ���س اخليمة  املنذر بنك  وك��الء عن  ب�ضفتنا 
مبلغ وقدره /٤69762.١3/درهم )اربع مائة وت�ضعة و�ضتني الف و�ضبع مائة واثنان و�ضتني درهم 
وثالثة ع�ضر فل�س( )مو�ضوع قيمة املديونية املرت�ضدة يف ذمة ال�ضفران للتجارة العامة - �س 
ا�ضفني اىل  �ضن�ضطر  واال   ، االع��الن  ه��ذا  ن�ضر  تاريخ  اي��ام من  �ضبعة  وذل��ك يف غ�ضون   ) م  م  ذ 
اتخاذ كافة االجراءات القانونية اجتاهكم ، ومطالبتكم ق�ضائيا بالت�ضامن والتكافل مع املدين 
التي  املنذر عن كافة اال�ضرار  البنك  بتعوي�س  اي�ضا  الزامكما  ، مع  املبلغ  ب�ضدادكما قيمة هذا 
تكبدها جراء تعنتكم  وامتناعكم عن �ضدادكم لقيمة هذا املبلغ ، مع الزامكم بالفائدة القانونية 
كافة  حتميلكم  اىل  باال�ضافة  �ضداده  متام  وحتى  ا�ضتحقاقه  تاريخ  من   %١2 بواقع  املبلغ  لهذا 

الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة املرتتبة عن ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2992   

املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : جي تي تي للتموين الغذائي - �س ذ م م 

�ضدادكم قيمة  ننذركم ب�ضرورة   ، ع  م  الوطني �س  راأ���س اخليمة  املنذر بنك  وك��الء عن  ب�ضفتنا 
واربع  الف  مبلغ وق��دره /٤.735.٤02.8٤/دره����م )اربعة ماليني و�ضبع مائة وخم�ضة وثالثني 
مائة واثنان درهم واربعة وثمانني فل�س( )مو�ضوع قيمة املديونية املرت�ضدة يف ذمة جلف تورك 
، واال  بالن�ضر  االن���ذار  ه��ذا  اع��الن  تاريخ  اي��ام من  �ضبعة  ( وذل��ك يف غ�ضون  م ح  للتجارة - �س 
�ضن�ضطر ا�ضفني اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية اجتاهكم ، ومطالبتكم ق�ضائيا بالت�ضامن 
، مع الزامكما اي�ضا بتعوي�س البنك املنذر عن  املبلغ  والتكافل مع املدين ب�ضدادكما قيمة هذا 
كافة اال�ضرار التي تكبدها جراء تعنتكم  وامتناعكم عن �ضدادكم لقيمة هذا املبلغ ، مع الزامكم 
بالفائدة القانونية لهذا املبلغ بواقع ١2% من تاريخ ا�ضتحقاقه وحتى متام �ضداده باال�ضافة اىل 

حتميلكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة املرتتبة عن ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/1995   

املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : جلف تورك للتجارة - �س م ح  

املنذر ننذركم  ،  وبناء على طلب  ع  م  الوطني �س  راأ���س اخليمة  املنذر بنك  ب�ضفتنا وك��الء عن 
مائة  و�ضبع  اربعة ماليني  دره��م/  درهم /٤02.8٤.735.٤  وق��دره  قيمة مبلغ  �ضدادكم  ب�ضرورة 
وخم�ضة وثالثني الف واربع مائة واثنان درهم واربعة وثمانني فل�س( وذلك يف غ�ضون �ضبعة ايام 
من تاريخ ن�ضر هذا االعالن ، واال �ضن�ضطر ا�ضفني اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية اجتاهكم 
، ومطالبتكم ق�ضائيا ب�ضداد قيمة هذا املبلغ ، مع الزامكم اي�ضا بتعوي�س البنك املنذر عن كافة 
الزامكم  مع   ، املبلغ  ه��ذا  لقيمة  �ضدادكم  عن  وامتناعكم  تعنتكم  ج��راء  تكبدها  التي  اال���ض��رار 
بالفائدة القانونية لهذا املبلغ بواقع ١2% من تاريخ ا�ضتحقاقه وحتى متام �ضداده مع حتميلكم 

كافة الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة املرتتبة عن ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2993   

املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : ح�ضن عي�ضى ابراهيم حممد مريك 

بوكالتنا عن املنذر بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع جئنا مبوجب هذا االنذار العديل 
والبالغ/  املنذرة  مع  تعاملكم  نتيجة  ذمتكم  يف  املرت�ضد  املبلغ  �ضداد  بوجوب  ننذركم 
وت�ضعة  مائة  وارب��ع  ال��ف  وخم�ضني  واثنني  مائة  و�ضبع  )مليون  دره��م   /١752٤59.62
اي��ام من تاريخ ن�ضر  ، وذل��ك خالل مهلة �ضبعة  وخم�ضني دره��م واثنان و�ضتني فل�س( 
اآ�ضفني للجوء اىل الق�ضاء املخت�س اللزامكم ب�ضداد هذا  هذا االنذار ، واال �ضن�ضطر 
املحاماة وامل�ضاريف  واتعاب   املرتتبة  القانونية اال�ضافة  الفوائد  باال�ضافة اىل  املبلغ 
متحفظني كامل التحفظ عن حقنا باملطالبة بالعطل وال�ضرر نتيجة اعمالكم و�ضوال 

اىل احلجز على امالككم حت�ضيال لالموال املطالب بها
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم  2016/124 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي / منطقة دبي للتعهدات / �ضارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1/ الطابق الثاين 
املنفذ �ضده : كري رينا واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي / بردبي / �ضارع ال�ضيخ زايد / بناية اعمار العقارية / يعمل لدى �ضركة اعمار 
اقت�ضى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2017/5/22 امل��واف��ق  االث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال 
باعرتا�ضه  التقدم  البيع  اعرتا�س على  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  االأ�ضا�ضي قبل  الثمن  %20 من  يقل عن 
معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع وفيما يلي 
او�ضاف املمتلكات  : عبارة عن �ضقة �ضكنية - مبنطقة الثنية اخلام�ضة : رقم االر�س : 974 - رقم املبنى : 1 - 
ا�ضم املبنى : بالديوم - رقم العقار : 2405 - الطابق 24 - امل�ضاحة : 110.28 مرت مربع القيمة التقديرية 

)1.424.451.00( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
اعالن بيع  عقار بالن�شر       

 فى الدعوى رقم  2016/113 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �ضي ال�ضرق االو�ضط املحدودة  - عنوانه : دبي ، مكتب االإدارة ال�ضرق االو�ضط ، مدينة 

دبي لالنرتنت ، �س ب 66 ، دبي ، ت : 043904722 ، ف : 043906607 
املنفذ �ضده : حارا�س غوكا�ضيان ،  عنوانه : دبي ، اجلداف ، بناية دبي 1 ، ال�ضقة 2801 ، الطابق 28 ، رقم املبنى 1 ، 

رقم االر�س 459 ، رقم البلدية)864-326( دبي ، االإمارات العربية املتحدة   
انه يف يوم االثنني  املوافق 2017/5/22 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
الثمن االأ�ضا�ضي  %20 من  ايداع تاأمني ال يقل عن  ال�ضراء  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم االر�س : 460 ، املنطقة : 
اجل��داف - ا�ضم املبنى : D1 ، رقم املبنى : 2 - رقم الوحدة : 2801 ، رقم الطابق : 28 - امل�ضاحة : 176.10 

مرت مربع - مببلغ 2.464.179.00 درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده   

 فى الدعوى رقم  2016/153 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - باجتاه ابوظبي - بجانب حمطة مرتو برج خليفة 
املنفذ �ضده : راجنانث بهيم�ضندرو كولكراين 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - الكرامة - �ضيتي تور 2 - �ضقة 313 ت : 043969033 - 0502142944
انه يف يوم االثنني املوافق 2017/5/22 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة 
كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  وعلى من  املدنية  االإج���راءات  قانون  301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة 
الثمن وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن 
املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : )نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : برج خليفة 
- رقم االر�س : 202 - رقم املبنى : -1 ا�ضم املبنى : فيوز تاور ايه - رقم العقار : 504 - رقم الطابق : 5 - م�ضاحة 

العقار - 910 - تقدر قيمتها : 1091976 درهم( - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم  2012/792   تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: �ضركة برنت انف�ضتمنت�س ليمتد 

عنوانه : خارج الدولة - جرز املار�ضال وعنوانها املتخار : اإمارة دبي - مكتب املحامي / د. مكاوي عو�س مكاوي 
املنفذ �ضده : اماجنيلدي مكا�ضوف 

 عنوانه :  اإمارة دبي - �ضارع ال�ضفوح - منطقة مر�ضى دبي - برج املا�س - بجوار برج الفريوز - ط 28 -  �ضقة 2801
انه يف يوم االثنني  املوافق 2017/5/22 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : )نوع العقار : ار�س وما عليها من البناء - املنطقة : رقة 
تاور   اع��م��ار   : املبنى  ا���ض��م   -  1- : املبنى  رق��م   - م��رب��ع  م��رت   157.94  : امل�ضاحة   -  411  : االر����س  رق��م   - البطني 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم    2551775  : قيمتها  تقدر   -  103  : الوحدة  رقم   -  1
 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم  2016/171 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �ضي ال�ضرق االو�ضط املحدودة 

عنوانه : دبي ، مكتب االدارة ال�ضرق االو�ضط ، مدينة دبي لالنرتنت �س ب 66 
املنفذ �ضده : خليل ح�ضن ا�ضرتحام الري  - عنوانه :  دبي ، جممع دبي لال�ضتثمار االأول ، جرين كوميوميتي ، ا�ضم املبنى  جاردن 
 ابارمتنت�س وي�ضت اي ، الكتلة اإي ، رقم ال�ضقة 3407 ، الطابق  1 ، املبنى ، رقم االر�س  355 ، رقم البلدية ، 598-685 
�ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2017/1/22 املوافق  االثنني   يوم  انه يف 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف 
خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية 
لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : حق املنفعة - املنطقة : جممع دبي لال�ضتثمار االول - رقم االر�س : 
3407 - الطابق : -1 - امل�ضاحة :  355 - ا�ضم املبنى: جاردن ابارمتنت�س وي�ضت ي - رقم املبنى : -5 - رقم العقار : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   696.359.00  : قيمتها  تقدر   - املربع  بالقدم   994.80

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده     

فى الدعوى رقم  2015/73 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ:بنك امل�ضرق 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة الغبيبة - اأمام ال�ضوق القدمي - بجانب برج الغبيبة وبنك ات�س اي بي �ضي 
املنفذ �ضده : �ضجن عالء الدين ح�ضن حممد معني 

عنوانه :  اإمارة ابوظبي - منطقة امل�ضرف - فيال رقم 84 - مقابل الهجرة 
اقت�ضى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2017/5/22 امل��واف��ق  االث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  االأ�ضا�ضي قبل دخول  الثمن 
م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : قطعة ار�س 
مبنية - رقم االر�س : 722 - املنطقة : الرب�ضاء جنوب اخلام�ضة - امل�ضاحة : 681.92 مرت مربع - التقييم بعد 

انقا�س ال�ضعر اال�ضا�ضي %25 )2.400.000( درهم يباع العلى عطاء  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده  

فى الدعوى رقم  2016/124 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي / منطقة دبي للتعهدات / �ضارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1/ الطابق الثاين 
املنفذ �ضده : كري رينا واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي / بردبي / �ضارع ال�ضيخ زايد / بناية اعمار العقارية / يعمل لدى �ضركة اعمار 
اقت�ضى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2017/5/22 امل��واف��ق  االث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال 
باعرتا�ضه  التقدم  البيع  اعرتا�س على  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  االأ�ضا�ضي قبل  الثمن  %20 من  يقل عن 
معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع وفيما يلي 
او�ضاف املمتلكات  : عبارة عن �ضقة �ضكنية - مبنطقة الثنية اخلام�ضة : رقم االر�س : 974 - رقم املبنى : 1 - 
ا�ضم املبنى : بالديوم - رقم العقار : 2405 - الطابق 24 - امل�ضاحة : 110.28 مرت مربع القيمة التقديرية 

)1.424.451.00( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده      

 فى الدعوى رقم  2016/113 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �ضي ال�ضرق االو�ضط املحدودة  - عنوانه : دبي ، مكتب االإدارة ال�ضرق االو�ضط ، مدينة 

دبي لالنرتنت ، �س ب 66 ، دبي ، ت : 043904722 ، ف : 043906607 
املنفذ �ضده : حارا�س غوكا�ضيان ،  عنوانه : دبي ، اجلداف ، بناية دبي 1 ، ال�ضقة 2801 ، الطابق 28 ، رقم املبنى 1 ، 

رقم االر�س 459 ، رقم البلدية)864-326( دبي ، االإمارات العربية املتحدة   
انه يف يوم االثنني  املوافق 2017/5/22 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
الثمن االأ�ضا�ضي  %20 من  ايداع تاأمني ال يقل عن  ال�ضراء  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم االر�س : 460 ، املنطقة : 
اجل��داف - ا�ضم املبنى : D1 ، رقم املبنى : 2 - رقم الوحدة : 2801 ، رقم الطابق : 28 - امل�ضاحة : 176.10 

مرت مربع - مببلغ 2.464.179.00 درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم  2016/153 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - باجتاه ابوظبي - بجانب حمطة مرتو برج خليفة 
املنفذ �ضده : راجنانث بهيم�ضندرو كولكراين 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - الكرامة - �ضيتي تور 2 - �ضقة 313 ت : 043969033 - 0502142944
انه يف يوم االثنني املوافق 2017/5/22 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة 
كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  وعلى من  املدنية  االإج���راءات  قانون  301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة 
الثمن وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن 
املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : )نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : برج خليفة 
- رقم االر�س : 202 - رقم املبنى : -1 ا�ضم املبنى : فيوز تاور ايه - رقم العقار : 504 - رقم الطابق : 5 - م�ضاحة 

العقار - 910 - تقدر قيمتها : 1091976 درهم( - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم  2016/171 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �ضي ال�ضرق االو�ضط املحدودة 

عنوانه : دبي ، مكتب االدارة ال�ضرق االو�ضط ، مدينة دبي لالنرتنت �س ب 66 
املنفذ �ضده : خليل ح�ضن ا�ضرتحام الري  - عنوانه :  دبي ، جممع دبي لال�ضتثمار االأول ، جرين كوميوميتي ، ا�ضم املبنى  جاردن 
 ابارمتنت�س وي�ضت اي ، الكتلة اإي ، رقم ال�ضقة 3407 ، الطابق  1 ، املبنى ، رقم االر�س  355 ، رقم البلدية ، 598-685 
�ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2017/1/22 املوافق  االثنني   يوم  انه يف 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف 
خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية 
لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : حق املنفعة - املنطقة : جممع دبي لال�ضتثمار االول - رقم االر�س : 
3407 - الطابق : -1 - امل�ضاحة :  355 - ا�ضم املبنى: جاردن ابارمتنت�س وي�ضت ي - رقم املبنى : -5 - رقم العقار : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   696.359.00  : قيمتها  تقدر   - املربع  بالقدم   994.80

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم  2015/73 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ:بنك امل�ضرق 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة الغبيبة - اأمام ال�ضوق القدمي - بجانب برج الغبيبة وبنك ات�س اي بي �ضي 
املنفذ �ضده : �ضجن عالء الدين ح�ضن حممد معني 

عنوانه :  اإمارة ابوظبي - منطقة امل�ضرف - فيال رقم 84 - مقابل الهجرة 
اقت�ضى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2017/5/22 امل��واف��ق  االث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  االأ�ضا�ضي قبل دخول  الثمن 
م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : قطعة ار�س 
مبنية - رقم االر�س : 722 - املنطقة : الرب�ضاء جنوب اخلام�ضة - امل�ضاحة : 681.92 مرت مربع - التقييم بعد 

انقا�س ال�ضعر اال�ضا�ضي %25 )2.400.000( درهم يباع العلى عطاء  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم 2013/622  تنفيذ مدين          
طالب التنفيذ:  مكتب املهند�س  عدنان �ضفاريني 

عنوانه : اإمارة دبي - الغرير �ضنرت -  البوابة رقم 2 - مقابل م�ضجد مكتب عدنان �ضفارين 
املنفذ �ضده : حممد نا�ضر اقبال 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - ال�ضبخة - بناية القوز - الطابق االول - مكتب  101 - بجوار مركز قرقا�س 
اقت�ضى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2017/5/22 امل��واف��ق  االث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه على الراغبني يف ال�ضراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�ضركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
املزايدة ولكل  االأ�ضا�ضي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن  اي��داع  ال�ضراء من مواطني  وعلى راغبي 
التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  من لديه اعرتا�س على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف 
خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : عبارة عن ار�س ف�ضاء - رقم االر�س : 64 
- مبنطقة : جبل علي الثانية - رقم البلدية : 0-518 امل�ضاحة : 2947.30 املقدرة قيمتها )11738043( 

درهم  -   مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم 2013/622  تنفيذ مدين          

طالب التنفيذ:  مكتب املهند�س  عدنان �ضفاريني 
عنوانه : اإمارة دبي - الغرير �ضنرت -  البوابة رقم 2 - مقابل م�ضجد مكتب عدنان �ضفارين 

املنفذ �ضده : حممد نا�ضر اقبال 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - ال�ضبخة - بناية القوز - الطابق االول - مكتب  101 - بجوار مركز قرقا�س 

اقت�ضى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2017/5/22 امل��واف��ق  االث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه على الراغبني يف ال�ضراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�ضركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
املزايدة ولكل  االأ�ضا�ضي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن  اي��داع  ال�ضراء من مواطني  وعلى راغبي 
التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  من لديه اعرتا�س على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف 
خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : عبارة عن ار�س ف�ضاء - رقم االر�س : 64 
- مبنطقة : جبل علي الثانية - رقم البلدية : 0-518 امل�ضاحة : 2947.30 املقدرة قيمتها )11738043( 

درهم  -   مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/223  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / ١-حممد بالل جمعه عبداهلل املع�ضم  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ فوزي عبدالغني عبداهلل ح�ضني وميثله : �ضيخه احمد عبداهلل 
عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  عليك  اأق��ام  قد  �ضلطان   
املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   5.200.000( وق��دره  مبلغ  بدفع 
والفائدة ١2% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�ضداد التام.  وحددت لها جل�ضة 
 Ch1.C.15 ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة  املوافق  ١6/20١7/5   يوم الثالثاء 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1203  جتاري جزئي              

ان  ادن��اين  جمهول حمل االقامة مبا  ن��اري  اىل املدعي عليه / ١-مهي�س 
املدعي/ البنك العربي املتحد - �س م ع وميثله : موزة عبيد ربيع اخلطر 
عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  عليك  اأق��ام  قد   -
وقدره )٤52.396.70 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف و اتعاب املحاماة والفائدة 
١2% م��ن ت��اري��خ امل��ط��ال��ب��ة  وح��ت��ى ال�����ض��داد ال��ت��ام.  وح���ددت لها جل�ضة يوم 
 Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 ال�ضاعة    20١7/5/١5 املوافق   االثنني  
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/1122 جتاري كلي                                                

دو�ضت  م ح 3-�ضب  م    - العامة  للتجارة  بيزن�س  ح  2-فاينايل  م  م   - للتجارة  �ضليكتور   -١  : املحكوم عليهم  اىل 
تيمور ماالمريي ٤-�س تي ال - �س م ح 5- علي نو�ضاذر ماالمريي كجوري 6- فلفاجر جرنال تريدينغ - م م ح  
جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  20١7/2/١6   يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�ضالح/بنك �ضادرات ايران حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري اوال : بالزام  املدعي عليهم االوىل والثانية 
والثالث والرابعة بالت�ضامن فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره ٤976588١.١ ت�ضعة واربعني مليون 
و�ضبعمائة وخم�ضة و�ضتني الف وثمامنائة وواحد وثمانني درهم وفل�ضا واحدا ف�ضال عن فائدة ب�ضيطة بواقع %9 
�ضنويا تبداأ من تاريخ 20١6/٤/8 وحتى متام ال�ضداد - ثانيا : بالزامكم اي�ضا بالت�ضامن فيما بينكم بان توؤدوا 
للبنك املدعي مبلغ وقدره / 500.000 خم�ضمائة الف درهم ف�ضال  عن فائدة ب�ضيطة بواقع 9% �ضنويا تبداأ من 
تاريخ 20١2/٤/١3 وحتى متام ال�ضداد ثالثا :- وبالزام املدعي عليهما اخلام�س وال�ضاد�ضة بالت�ضامن مع االوىل 
يف �ضداد مبلغ وقدره / 500.000 خم�ضمائة الف درهم من قيمة املبلغ املحكوم بالبند ال�ضابق والزامكم جميعا 
امل�ضروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ضوري 
ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  التايل لن�ضر هذا االع��الن �ضدر  اليوم  اعتبارا من  قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/130  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / ١-نور الدين خمتار حممد نور  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ �ضامي عبداملطلب وميثله :خليفة عبداهلل �ضعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي   
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)١.835.000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة ١2% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�ضداد التام و �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
 Ch1.C.15 جل�ضة يوم االربعاء  املوافق 20١7/5/١7   ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/226  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / ١-كواجن هيون يل  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك 
قد    - بن م�ضحار  عبيد  احمد مهري خمي�س   : ع وميثله  م  �س   - اال�ضالمي  دب��ي 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى ف�ضخ عقد االيجارة املنتهية بالتملك والزام 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  تعوي�س(  دره��م   598.720.99( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
واتعاب املحاماة و �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  وحددت لها جل�ضة يوم 
Ch1.B.8 لذا فاأنت  الثالثاء  املوافق  20١7/5/١6  ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1245  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١-ب��اب اجلزيرة لتجارة االط��ارات - ذ م م 2-م��رمي دروي�س احمد عيد 
مالين 3- نوال نادر غلوم عبا�س لنجاوي ٤- فوؤاد طيب قا�ضمي  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �س م ع وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�ضف ال�ضباغ -  قد 
بان  والت�ضامم  بالت�ضامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  عليك  اأقام 
يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )٤93.8٤3.2١ درهم(  والفوائد القانونية بواقع ١2% �ضنويا من 
تاريخ اال�ضتحقاق  وحتى ال�ضداد التام مع �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل.  وحددت لها جل�ضة 
فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 ال�ضاعة    20١7/5/١6 املوافق   الثالثاء   يوم 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 
اأيام على االأقل )علما بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة  للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

التجارية اجلزئية(. 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/953  جتاري جزئي              

م  جمهول حمل  م  ذ   - العامة  للمقاوالت  ال�ضعفار  ١-�ضركة   / عليه  املدعي  اىل 
 االقامة مبا ان املدعي/ وي�ضرتن انرتنا�ضيونال لرتكيب املواد العازلة - �س ذ م م   
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
من   %١2 وال��ف��ائ��دة   املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   ١٤3962.37(
تاريخ  اال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام .  وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س  املوافق  
20١7/5/١8  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
او م�ضتندات  ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات  ب��ت��ق��دمي م��ا  ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك  اأو م��ن ميثلك 
اأيام على االأقل )علما بانه مت احالة الدعوى اىل  للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

املحكمة التجارية اجلزئية(.  
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/142  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / ١-علي حمد جرب ال�ضويدي  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
احمد  منى   : وميثله  م  م  ذ  ���س   - النزهه  و�ضفن  ال��ق��وارب  لتاأجري  ياختنغ  ك��و  �ضركة 
عبدالعزيز يو�ضف ال�ضباغ   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه باأن يوؤدي للمدعية مببلغ وقدره )550.000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
التام  ال�ضداد  الدعوى وحتى  رفع  تاريخ  بواقع ١2% من  التاأخريية  والفائدة  املحاماة 
املوافق   ي��وم االرب��ع��اء   املعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�ضة  بالنفاذ  و �ضمول احلكم 
اأو  20١7/5/١7  ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/729  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / ١-علي ح�ضني جوين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
�ضقر عثمان خليفة املو�ضى وميثله : بالوكالة : عبداهلل عو�س حميد الزبيدي 
وميثله : احمد عبداهلل حممد ملك اأنوهي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )600000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف  
والفائدة   ١2% من تاريخ   اال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام.  وحددت لها جل�ضة 
 Ch1.C.15 يوم الثالثاء  املوافق  20١7/5/١6  ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/36    عر�ض واإيداع عمايل               

اب��راه��ام - جم��ه��ول حمل  امل��ع��رو���س عليه : ١- ري��ت��ا  اىل 
االقامة - مبا اأن العار�س : نوكيا �ضوليو�ضنز اآند نتورك�س 
اأق���ام عليكم   اأي��ه - منطقة ح��رة - ال ال ���ض��ي   ق��د  اإي  اإم 
ال��ع��ار���س ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع���اله ع��ار���ض��ا عليكم مبلغ 

وقدره ) 225.39١.58 درهم(  
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
 اعالن بورود التقرير بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/444  ا�شتئناف جتاري                    
ح   م  م   - البال�ضتيكية  لل�ضناعات  اجلرينة   -١/ ���ض��ده   امل�ضتاأنف  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ضتاأنف /ميدل اي�ضت غويوتي ار م م ح 
وميثله : را�ضد عبدالرزاق حممد تهلك -  نعلنكم بان املحكمة قررت 
اعاله.  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   20١7/٤/١6 بتاريخ  املنعقدة   بجل�ضتها 
اخطاركم بورود تقرير ال�ضيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت 
جل�ضة يوم االحد املوافق 20١7/5/28  ال�ضاعة ١0.00 �ضباحا بالقاعة 

Ch2.D.19  للتعقيب على التقرير. 
ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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املال والأعمال

غرفة راأ�ش اخليمة تبحث �سبل التعاون القت�سادي وال�ستثماري مع لوك�سمبورج

موانئ اأبوظبي تنظم" ملتقى الإ�ستثمار ملنطقة التجارة احلرة مليناء خليفة" يف �سيوؤول

تاأ�سي�ش جمل�ش اأعمال اإماراتي تركي ل�ستقطاب ال�ستثمارات املبا�سرة

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

دوقية  م��ن  وف���داً  الرئي�ضي،  مبقرها  اخليمة  راأ����س  غرفة  ا�ضت�ضافت 
دوقية  �ضفرية  بيتنترن  نيكول  �ضعادة  برئا�ضة  ال��ك��ربى،  لوك�ضمبورج 
املتاحة،  اال�ضتثمارية  الفر�س  على  ل��الط��الع  ال��ك��ربى،  لوك�ضمبورج 
�ضبل  وت��وط��ي��د  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  االقت�ضادية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  وب��ه��دف 
ال���ت���ع���اون. اأك����د ي��و���ض��ف ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س جم��ل�����س اإدارة غ��رف��ة راأ����س 
راأ�س اخليمة  التي تربط  االقت�ضادية  العالقات  تنمية  اأهمية  اخليمة 
تنمية عالقات  بامل�ضاهمة يف  الغرفة  التزام  اإىل  ولوك�ضمبورج. م�ضريا 
يف  جهودها  �ضمن  لوك�ضمبورج،  يف  واال�ضتثماري  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون 
تعاون  �ضبل  لفتح  امل�ضتمر  و�ضعيها  اخليمة،  راأ���س  القت�ضاد  ال��رتوي��ج 
جديدة اأمام بيئة االأعمال، وم�ضاهمة يف التنمية التي ت�ضهدها االإمارة، 
موؤكدا اأن دولة االإم��ارات بوجه عام واإم��ارة راأ�س اخليمة ب�ضكل خا�س 

ت�ضعى دائماً لبناء عالقات اقت�ضادية وثيقة مع خمتلف الدول يف كافة 
املجاالت.  واأكدت  نيكول بيتنترن اأن لوك�ضمبورج ت�ضجع اال�ضتفادة من 
البيئة اال�ضتثمارية يف راأ�س اخليمة، من خالل الرتكيز على القطاعات 
التي تهم ال�ضوق املحلي، نظرا  ملوقع االإمارة اال�ضرتاتيجي، باالإ�ضافة 
بني  التن�ضيق  �ضرورة  على  موؤكدة  املنا�ضبة،  التحتية  البنية  توفر  اإىل 
االقت�ضادية،  املجاالت  يف  التعاون  تو�ضيع  �ضبل  ال�ضتك�ضاف  الطرفني 
واأ�ضارت  الطرفني،  كال  من  امل�ضتثمرين  بني  لقاءات  عقد  خ��الل  من 
اإىل توفري كافة الت�ضهيالت واحلوافز ال�ضتقطاب امل�ضتثمرين الإقامة 

م�ضاريع ا�ضتثمارية لدعم م�ضرية التنمية يف بالدها.
وا�ضتعر�ضت غرفة راأ�س اخليمة النمو الذي ت�ضهده االإمارة، حيث بلغ 
مليارات  ع�ضرة   ،  2016 العام  يف  ل��الإم��ارة  اخلارجية  التجارة  حجم 
درهم، بن�ضبة زيادة 11.8 % باملقارنة مع العام 2015، وبلغ حجم 
ال�ضادرات املحلية حوايل 3.78 مليار درهم، وحجم الواردات 3.53 

مليارات درهم، فيما بلغ حجم اإعادة الت�ضدير 2.79 مليار درهم.
الفر�س  با�ضتعرا�س  ال�ضياحة  لتنمية  اخليمة  راأ����س  هيئة  وق��ام��ت 
اال�ضتثمارية يف جمال ال�ضياحة باالإمارة، كما ا�ضتعر�ضت التطور الذي 
تعزيز  يف  ت�ضاهم  التي  امل�ضتقبلية  وامل�ضاريع  ال�ضياحة،  قطاع  �ضهده 
املالحية  اخليمة  راأ���س  مدينة  وقامت  االإم���ارة،  يف  ال�ضياحية  احلركة 
بعر�س فيديو ي�ضرح منو املوانئ يف االإمارة واالأن�ضطة واخلدمات التي 
تقدمها، كما تطرقت للموقع اال�ضرتاتيجي الذي حتتله راأ�س اخليمة، 

والذي يوؤهلها اأن تكون وجهة ا�ضتثمارية متميزة.
لل�ضراكة  ال��ع��دي��دة  الفر�س  م��ن  اال�ضتفادة  اإمكانية  اجل��ان��ب��ان  ناق�س 
االقت�ضادية واال�ضتثمارية املثمرة، و�ضبل تعزيز التعاون يف القطاعات 
احليوية املهمة، كما مت االتفاق على تنظيم لقاء اأعمال مو�ضع ي�ضمل 
لدى  اال�ضتثمارية  الفر�س  ال�ضتعرا�س  وامل�ضتثمرين  االأعمال  رج��ال 

الطرفان.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال��رئ��ي�����س  وامل�ضغل  امل��ط��ور  اأب��وظ��ب��ي،  نظمت م��وان��ئ 
ل��ل��م��وان��ئ ال��ت��ج��اري��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة وم��دي��ن��ة خليفة 
ال�ضناعية يف اأبوظبي، يوم اأم�س يف العا�ضمة الكورية 
احلرة  التجارة  ملنطقة  االإ�ضتثمار  ملتقى   " �ضيوؤول 
وال�ضناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  م��ق��ر  يف  خليفة"،  مل��ي��ن��اء 
الكورية  بالتعاون مع غرفة جتارة و�ضناعة اأبوظبي. 
يف  ال��واع��دة  االإ���ض��ت��ث��م��ار  ف��ر���س  امللتقى   وا�ضتعر�س 
منطقة  اأك���رب  خليفة  مليناء  احل���رة  ال��ت��ج��ارة  منطقة 
حرة يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط �ضمن مدينة خليفة 

ال�ضناعية.
احلرة  التجارة  ملنطقة  االإ�ضتثمار  ملتقى   " وانعقد 
مليناء خليفة، بح�ضور �ضعادة عبد اهلل �ضيف النعيمي 
�ضفري دولة االإمارات العربية املتحدة لدى جمهورية 
التنفيذي  الرئي�س  كوريا،  ومانع حممد �ضعيد املال 
مل��دي��ن��ة خ��ل��ي��ف��ة ال�����ض��ن��اع��ي��ة، ومم��ث��ل��ني ع���ن املكتب 
كوريا،  يف  اأبوظبي  و�ضناعة  جت��ارة  لغرفة  التمثيلي 
اأبوظبي  االإق��ت�����ض��ادي��ة  التنمية  دائ���رة  ع��ن  وممثلني 
ال�ضركات  و  امل�ضتثمرين  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  وب��ح�����ض��ور 

الكورية. 
احلرة  ال��ت��ج��ارة  ملنطقة  االإ���ض��ت��ث��م��ار  "ملتقى  وج��م��ع 
مليناء خليفة"، موانئ اأبوظبي مع  اأبرز قادة االأعمال 
مقومات  اإ�ضتعرا�س  امللتقى  خ��الل  ومت  ال��ك��وري��ني، 
االإق��ت�����ض��اد االإم���ارات���ي وف��ر���س االإ���ض��ت��ث��م��ار الواعدة، 
للدولة  املبا�ضرة   االأجنبية  االإ�ضتثمارات  وتدفقات 
اأبوظبي  االإقت�ضادرية  التنمية  دائ��رة  تعمل   حيث   ،
ملنطقة  االإ�ضتثمار  "ملتقى  يف  م�ضاركتها  خ��الل  من 
دعم  على  �ضيوؤول،  خليفة" يف  مليناء  احل��رة  التجارة 
جهود اإ�ضتقطاب االإ�ضتثمارات االأجنبية والتي ت�ضهم 
اأبوظبي.  وقدم  االإقت�ضادية الإم��ارة  التنمية  يف دعم 
ومدينة  اأبوظبي  موانئ  عن  تعريفًيا  عر�ضا  امللتقى 
احلرة  التجارة  منطقة  فيها  مبا  ال�ضناعية  خليفة 

اأبرز  من  ت�ضبح  اأن  املتوقع  من  والتي  خليفة،  مليناء 
التجارية  القطاعات  يف  عامليا  االإ�ضتثمارية  املن�ضات 

وال�ضناعية واللوج�ضتية. 
تقع منطقة التجارة احلرة مليناء خليفة �ضمن مدينة 
اإجمالية  م�����ض��اح��ة  ع��ل��ى  ومت��ت��د  ال�����ض��ن��اع��ي��ة،  خليفة 
قدرها 100 كم مربع موزعة على املنطقتني" اأ " و" 
ب" ، وتدعم العديد من القطاعات اال�ضتثمارية التي 
الهند�ضية  واملنتجات  وال�ضيارات،  االألومنيوم،  ت�ضمل 
و�ضناعة  للموانئ،  اللوج�ضتية  واخلدمات  املعدنية، 
والبوليمرات،  ال���دوائ���ي���ة،  وال�����ض��ن��اع��ات  االأغ����ذي����ة، 
عليها  تركز  التي  االأخ���رى  والقطاعات   ، والتغليف 
ا�ضرتاتيجية موانئ اأبوظبي متا�ضيا مع روؤية اأبوظبي 

.  2030
التنفيذي  الرئي�س  ال�ضام�ضي  جمعة  حممد  وق���ال 
االقت�ضادية  العالقات  �ضهدت  اأبوظبي:" لقد  ملوانئ 
اإيجابية  ت��ط��ورات  اجلنوبية  ك��وري��ا  م��ع  االإم��ارات��ي��ة 
واع���دة خ��الل ال�����ض��ن��وات امل��ا���ض��ي��ة،  واأ���ض��ب��ح��ت كوريا 

ال��ي��وم اأح���د اأه���م ال�����ض��رك��اء االإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ني  لدولة 
االإمارات العربية املتحدة ، وحر�ضا منا على ا�ضتثمار 
" ملتقى االإ�ضتثمار  هذا املناخ املالئم ، قمنا بتنظيم 
العا�ضمة  يف  خليفة"،  مليناء  احل��رة  التجارة  ملنطقة 
الكوريني على  امل�ضتثمرين  �ضيوؤول، الإطالع  الكورية 
اأبوظبي خالل عقد  التي حققتها موانئ  االإجن��ازات 
من الزمان ، وتعريفهم مبنطقة التجارة احلرة مليناء 
خليفة �ضمن مدينة خليفة ال�ضناعية  والتي ن�ضعى 
للمناطق  اإر���ض��اء معايري ج��دي��دة  اإىل  م��ن خ��الل��ه��ا  
وتر�ضيخ  املنطقة،  يف  وال�ضناعية  التجارية   وامل���دن 
االإقليمية  امل��راك��ز  اأه���م  ك��اأح��د  خليفة  ميناء  مكانة 
م�ضتوى  على  وامل�����ض��ت��ودع��ات  اللوج�ضتية  للخدمات 

املنطقة والعامل".
الرئي�س  امل���ال  �ضعيد  م��ان��ع حم��م��د  اأك���د  م��ن ج��ان��ب��ه 
التنفيذي ملدينة خليفة ال�ضناعية على اأهمية الزيارة 
ت�ضكل  الزيارة  قائالأ:"اأن  �ضيوؤول  الكورية  للعا�ضمة 
وامل�ضتثمرين  ال�ضركات  اأب��رز  لتعريف  ثمينة  فر�ضة 

ال��ك��وري��ني ب��ف��ر���س االإ���ض��ت��ث��م��ار ال���واع���دة  يف منطقة 
خليفة  مدينة  �ضمن  خليفة  مليناء  احل���رة  ال��ت��ج��ارة 
توفر  احلديثة،  املرافق  اإيل  فباالإ�ضافة   ، ال�ضناعية 
منطقة التجارة احلرة مليناء خليفة العديد من املزايا 
ا�ضتئجار  اأ�ضعار  ذل��ك  يف  مبا  التجارية،  للموؤ�ض�ضات 
جانب  اإىل  منخف�ضة،  خدمية  وتكاليف  تناف�ضية، 
االإعفاءات ال�ضريبية الكاملة. كما متنح امل�ضتثمرين 
الكاملة مل�ضاريعهم، وحرية نقل  امللكية  االأجانب حق 
اإمكانية  املال واالأرب��اح ب�ضكل كامل، ف�ضاًل عن  راأ���س 
باأ�ضعار تناف�ضية واإج��راءات جمركية  �ضحن الب�ضائع 
مدينة  ا�ضبحت  لقد  مزايا.  من  ذل��ك  وغ��ري  �ضل�ضة، 
ال�ضركات  ل��ك��ربى  رئي�ضياً  م��ق��ًرا  ال�ضناعية  خليفة 
ت�ضكل   لكونها  نظراً  العاملية،   التجارية  والعالمات 
احلرة  املناطق  حلول  بني  ما  يجمع  ف��ري��ًدا  منوذجا 

وغري احلرة".
ال��ت��ج��ارة احل����رة لتعزيز  م��ن��ط��ق��ة  اإط�����ار ج��ه��ود  ويف 
35 م�ضتودعاً  �ضيتم قريباً طرح  العاملية،  تناف�ضيتها 
ال�ضناعات  وح���دات  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ل��الإي��ج��ار،  اإ���ض��اف��ي��اً 
 75 وت�ضمل  ال�ضناعية   خليفة  مدينة  يف  اخلفيفة 

وحدة تخدم قطاع املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة.
وي�ضم جممع اخلدمات اللوج�ضتية يف مدينة خليفة 
منها  العديد  ا�ضتئجار  مت  وح��دات   105 ال�ضناعية 
من قبل عدد من ال�ضركات الرائدة املزودة للخدمات 

اللوج�ضتية والتجارية.
خطة  تطوير  على  ال�ضناعية  خليفة  مدينة  وتعمل 
والفنادق  امل��ك��ات��ب  يت�ضمن  متكامل  جممع  الإن�����ض��اء 
والعيادات الطبية تدعمها مراكز جمتمعية يف مدينة 

خليفة ال�ضناعية و املنطقة احلرة. 
امللتقى،  من  الثاين  اليوم  يف  اأبوظبي  موانئ  وتنظم 
ي�ضكل  مم��ا  ال��ك��وري��ة  ال�ضركات  للقاء  مفتوحاً  ي��وم��اً 
تلك  واأن�����ض��ط��ة   اأع��م��ال  على  للتعرف  واع���دة  فر�ضة 
مبدينة  الكوريني  امل�ضتثمرين  وتعريف  ال�ضركات، 

خليفة ال�ضناعية  بالفر�س االإ�ضتثمارية املتاحة.

•• دبي-الفجر:

وقع احتاد غرف التجارة وال�ضناعة بدولة االإمارات 
االقت�ضادية  ال��ع��الق��ات  وجل��ن��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
تفاهم  م���ذك���رة   ،  DEIK ت��رك��ي��ا  يف  اخل���ارج���ي���ة 
م�ضرتكة ن�ضت على تاأ�ضي�س جمل�س اعمال اإماراتي 
ت��رك��ي م�����ض��رتك وذل���ك ع��ل��ى ه��ام�����س ل��ق��اء االأعمال 
االماراتي الرتكي التي نظمته غرفة جتارة و�ضناعة 

دبي .
واأج���ري���ت م��را���ض��م ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م مبقر 
فيها حميد  و�ضارك  دبي،  وال�ضناعة  التجارة  غرفة 
حممد بن �ضامل االمني العام الحتاد غرف التجارة 
جمل�س  رئي�س  ال��رتك��ي   الطرف  وع��ن   ، وال�ضناعة 
العالقات  االإم����ارات����ي يف جل��ن��ة  ال���رتك���ي  االأع���م���ال 

االقت�ضادية اخلارجية الرتكية حممد حباب .
كما ح�ضر توقيع املذكرة �ضعادة ماجد �ضيف الغرير، 
جمل�س  ورئي�س  ال��غ��رف  احت��اد  ادارة  جمل�س  ع�ضو 
عام  بوعميم، مدير  و�ضعادة حمد  دب��ي،  اإدارة غرفة 
�ضفري جمهورية  دي���زدار  ج��ان  و�ضعادة   ، دب��ي  غرفة 

تركيا باالإمارات .
تاأ�ضي�س جمل�س  م��ن  ال��ه��دف  اإن   : ���ض��امل  ب��ن  وق���ال 
االأعمال االإماراتي الرتكي ياأتي يف اإطار خطة احتاد 
ما  العالقات  بتعزيز   ،  2017 لعام  التجارة  غ��رف 
ب��ني القطاع اخل��ا���س االم��ارات��ي وال��ق��ط��اع اخلا�س 
اال�ضتثماري  ال��ت��ع��اون  زي���ادة  اىل  ف�ضال  اخل��ارج��ي 
وغرفه  الغرف  احت��اد  جهود  �ضمن  وذل��ك   ، بينهما 
االع�ضاء الرامية للرتويج لبيئة االأعمال يف الدولة 

وا�ضتقطاب اال�ضتثمارات املبا�ضرة اإليها.
واأ�ضار بن �ضامل ، اإىل اأن املجل�س �ضيعمل على تطوير 

و�ضرُيكز  الرتكية،  االأع��م��ال  قطاعات  مع  ال��رواب��ط 
ج���ه���وده يف ا���ض��ت��ق��ط��اب اال���ض��ت��ث��م��ارات ال��رتك��ي��ة يف 
القطاعات االقت�ضادية ذات امليزة التناف�ضية بالدولة 

وذلك وفقاً لروؤية حكومة االمارات 2021 .
و���ض��ي��ت��وىل امل��ج��ل�����س اط����الع امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن االأت�����راك 
كونه  االم��ارات��ي   التناف�ضية لالقت�ضاد  امليزات  على 
م��ن ب��ني االق��ت�����ض��ادات االأك����رث ان��ف��ت��اح��اً يف منطقة 
البيئة  اأفريقيا، وما توفره  ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال 
اال�ضتثمارية يف االمارات من فر�س متعددة �ضاهمت 
العامليني  وامل�ضتثمرين  ال�ضركات  كربيات  ج��ذب  يف 

لال�ضتفادة منها.
واأ�ضاف بن �ضامل : �ضي�ضاهم تاأ�ضي�س املجل�س يف زيادة 
دوراً  و�ضيلعب  االأت����راك  امل�ضتثمرين  م��ع  التوا�ضل 
رئي�ضياً يف ن�ضج �ضراكات وا�ضعة بني قطاعات االأعمال 

من  العديد  هنالك  اأن  حيث  والرتكية،  االماراتية 
الفر�س االقت�ضادية املتاحة للجانبني خ�ضو�ضاً واأننا 
نتطلع لال�ضتفادة مما ي�ضكله االقت�ضاد الرتكي من 
قوة اقت�ضادية كبرية على م�ضتوى املنطقة والعامل، 
االعمال  اأ���ض��ح��اب  اه��ت��م��ام  ل��ق��اءات��ن��ا  يف  مل�ضنا  وق���د 
اال�ضتثماري  التعاون  بزيادة  االأت��راك  وامل�ضتثمرين 
انطالقاً مما تتمتع به االم��ارات وتركيا من عالقة 
قوية ، متمثلة بتواجد نحو 10 اآالف مواطن تركي 
على اأر���س االإم��ارات، واكرث من 69 �ضركة جتارية 
تركية م�ضجلة لدى وزارة االقت�ضاد بدولة االإمارات 
مع نهاية عام 2015 واكرث من 73 وكالة جتارية، 
ف�ضال اىل اكرث من 1713 عالمة جتارية م�ضجلة 

خالل الفرتة نف�ضها.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى االت��ف��اق��ي��ة، اأ����ض���اد ال��غ��ري��ر مبذكرة 

اإماراتي  اع��م��ال  جمل�س  تاأ�ضي�س  وق���رار  ال��ت��ف��اه��م، 
مثالية  من�ضة  �ضي�ضكل  ذل��ك  اأن  اإىل  م�ضرياً  تركي، 
لالرتقاء بالعالقات االقت�ضادية والتجارية، م�ضرياً 
اإىل وجود قوا�ضم م�ضرتكة ميكن البناء عليها لتعزيز 

التجارة البينية واال�ضتثمارات بني اجلانبني.
و���ض��ج��ل ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ني االإم������ارات وتركيا 
بلغ  اإذ  املا�ضية،  ال��ف��رتة  خ��الل  متقدمة  م�ضتويات 
اإج���م���ايل ال���ت���ج���ارة اخل���ارج���ي���ة غ���ري ال��ن��ف��ط��ي��ة بني 
مليارات   7.4 نحو   ،2015 ع��ام  بنهاية  البلدين 
دوالر ���ض��ام��ل��ة امل��ن��اط��ق احل����رة، ف��ي��م��ا و���ض��ل خالل 
 4.2 ن��ح��و  اإىل   2016 ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�ضف 

مليار دوالر.
15 عاملًيا بالن�ضبة لل�ضركاء  وتاأتي تركيا يف املرتبة 
التجاريني لدولة االإمارات، فيما متثل �ضاد�س اأكرب 
13 على قائمة  املرتبة  االإم���ارات، ويف  م�ضتورد من 
الدول امل�ضدرة لالإمارات، ما يعطي موؤ�ضًرا وا�ضًحا 
م�ضتوى  اإىل  العالقة  بهذه  االنتقال  اإمكانية  على 

اأعلى من التن�ضيق وال�ضراكة.
امل�ضرتكة  االأع���م���ال  اأن جم��ال�����س  ب��ال��ذك��ر،  اجل��دي��ر 
العربية واالأجنبية البالغ عددها 32 جمل�ضا تعمل 
بهدف  وال�ضناعة  التجارة  احت��اد غرف  حتت مظلة 
تنمية ال��ع��الق��ات االق��ت�����ض��ادي��ة ب��ني دول���ة االم���ارات 
العربية املتحدة والدول ال�ضديقة وال�ضقيقة وزيادة 
فر�س و�ضول ال�ضلع واملنتجات االماراتية لالأ�ضواق 
االأجنبي،  اال�ضتثمار  ت�ضجيع  اإىل  اإ�ضافة  اخلارجية، 
وت�ضم املجال�س يف ع�ضويتها جمموعة من ا�ضحاب 
االأع���م���ال االإم���ارات���ي���ني م���ع ن��ظ��رائ��ه��م م���ن ال���دول 
خمتلف  ميثل  اقت�ضاديا  جتمعا  ي�ضكلون  االأخ���رى، 

قطاعات االأعمال االقت�ضادية.

الإمارات: حري�سون على اقت�ساد خليجي 
قوي ي�ستفيد من الفر�ش ويتجاوز التحديات

•• اأبوظبي-وام: 

وزارة  وك��ي��ل  ال�ضحي  العزيز  عبد  ب��ن  اأح��م��د  حممد  املهند�س  �ضعادة  اأك���د 
الرامية  اجل��ه��ود  باأهمية  ال��دول��ة  اإمي���ان  االقت�ضادية  لل�ضوؤون  االقت�ضاد 
املجاالت  خمتلف  يف  امل�ضرتك  اخلليجي  العمل  مب�ضرية  قدما  الدفع  اإىل 

وال�ضيما االقت�ضادية.
كما اأكد حر�س الدولة على امل�ضاهمة الفاعلة يف تطوير البيئة االقت�ضادية 
اخلليجية وم�ضاركة خرباتها ومعارفها الرائدة يف م�ضرية التنمية لتح�ضني 
.. االأمر الذي ي�ضمن تعزيز موقع  املناخ التجاري واال�ضتثماري باملنطقة 
دول جمل�س التعاون يف خريطة االقت�ضاد العاملي باعتبارها تكتال اقت�ضاديا 
التحديات  التنموية وجت���اوز  ال��ف��ر���س  م��ن  اال���ض��ت��ف��ادة  على  وق����ادرا  ق��وي��ا 

االقت�ضادية.
وتراأ�س ال�ضحي وفد الدولة امل�ضارك يف االجتماع التح�ضريي ال�46 لوكالء 
وزارات التجارة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي الذي عقد يف 
التعاون  للجنة  ال�55  لالجتماع  متهيدا  ال��ري��ا���س  ال�ضعودية  العا�ضمة 

التجاري بدول املجل�س التي �ضتعقد ال�ضهر اجلاري.
���ض��م ال��وف��د .. ���ض��ع��ادة ح��م��ي��د ب��ن ب��ط��ي امل��ه��ريي وك��ي��ل ال������وزارة امل�ضاعد 
اإدارة  من  �ضليمان  بن  عبداهلل  واأحمد  امل�ضتهلك  وحماية  ال�ضركات  لقطاع 
االتفاقيات واللجان امل�ضرتكة بالوزارة وعبداهلل ال�ضم�ضي من اإدارة االت�ضال 

احلكومي.
واأو�ضح وكيل وزارة االقت�ضاد لل�ضوؤون االقت�ضادية اأن االجتماع التح�ضري 
لوكالء وزارات التجارة بدول جمل�س التعاون اخلليجي يعد من�ضة مهمة 
ت�ضهدها  التي  التنموية  امل�ضرية  اأم��ام  املاثلة  والفر�س  التحديات  ملناق�ضة 
دول جمل�س التعاون حيث ت�ضمن االجتماع موا�ضيع ومناق�ضات تهدف اإىل 
تعزيز مقومات التكامل االقت�ضادي يف دول اخلليج العربية ودعم الرتابط 

والتن�ضيق بينها يف خمتلف املجاالت التنموية.
اإىل  لرفعها  التو�ضيات  ب�ضاأنها  واتخذ  البنود  من  ع��ددا  االجتماع  وناق�س 
االجتماع املقبل للجنة التعاون التجاري على امل�ضتوى الوزاري ومن اأبرزها 
ب��راءات االخرتاع  واخت�ضا�ضات مكتب  التجارية  الوكاالت  ن�ضاط  ممار�ضة 
ال�ضغرية  للم�ضروعات  واالب��ت��ك��ار  االأع��م��ال  رواد  وم��ب��ادرات  املجل�س  ب��دول 
واملتو�ضطة وتو�ضيات جلنة منظمة التجارة العاملية يف دول جمل�س التعاون 

وغريها من املو�ضوعات.
وبحث االجتماع من خالل البنود املطروحة على جدول اأعماله عددا من 
املو�ضوعات املتعلقة باالقت�ضاد والتجارة على امل�ضتويني البيني واخلارجي.

كما ناق�س املجتمعون بند اخت�ضا�ضات مكتب براءات االخرتاع لدول جمل�س 
التجاري يف  التعاون  ناق�ضته جلنة  ال��ذي  االإم��ارات��ي  املقرتح  وه��و  التعاون 

اجتماعها املا�ضي.
لبحث  وفنية  قانونية  عمل  فرق  ت�ضكيل  االجتماع  تناول  االإط��ار  هذا  ويف 
التعديالت املنا�ضبة على م�ضروع تعديل نظام براءات االخرتاع يف املجل�س 
دول  موقع  تعزيز  ب�ضاأن  الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة  مع  والتوا�ضل 
املجل�س يف هذا املجال يف اإطار معاهدة التعاون ب�ضاأن الرباءات اإ�ضافة اإىل 

ت�ضكيل جلنة دائمة ل�ضوؤون براءات االخرتاع يف دول جمل�س التعاون.
اآخر مت بحث مذكرة االأمانة العامة ب�ضاأن مبادرات رواد االأعمال  ويف بند 
واالبتكار للم�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة بدول املجل�س ومتابعة تو�ضيات 
املرئية  العرو�س  تعميم  اأهمها  ومن  ال�ضدد  هذا  يف  ال�ضابقة  االجتماعات 
حول ريادة االأعمال واالبتكار بدول اخلليج والتن�ضيق ب�ضاأن بع�س الدرا�ضات 
امل�����ض��روع��ات وت��ط��وي��ر خطة عمل  ل��ه��ذه  املخ�ض�ضة الإن�����ض��اء ���ض��ن��دوق دع��م 

خليجية وتنظيم منتدى �ضنوي لتنمية هذا القطاع.
منظمة  جلنة  و�ضعتها  التي  التو�ضيات  من  ع��ددا  اأي�ضا  االجتماع  وناق�س 
التجارة العاملية بدول املجل�س ومن اأبرزها معاجلة انخفا�س الر�ضم النوعي 
للتبغ وم�ضتقاته واقرتاح مدير عام املنظمة مبراجعة ال�ضيا�ضات التجارية 
لدول املجل�س ب�ضكل جماعي وما يتطلبه تنفيذه من حت�ضريات واإعداد فرق 
عمل خمت�ضة وبحث اآليات تطوير التجارة مع عدد من الدول االأع�ضاء يف 
ملنظمة  ع�ضر  احل��ادي  ال��وزاري  للموؤمتر  اخلليجية  واال�ضتعدادات  املنظمة 
لدول  التجارية  املكانة  بتعزيز  املتعلقة  املو�ضوعات  من  وغريها  التجارة 

اخلليج العربي يف اإطار اتفاقيات منظمة التجارة العاملية.

يف  تخفي�ش  عن  للتوزيع" تعلن  "اأدنوك 
اأ�سعار الغاز امل�سال غري املدعومة ل�سهر مايو 

•• اأبوظبي-الفجر: 

عن  للتوزيع"  "اأدنوك  للتوزيع  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رتول  �ضركة  اأعلنت 
تخفي�س يف اأ�ضعار اإعادة تعبئة ا�ضطوانات الغاز امل�ضال ل�ضهر مايو 2017 
– لل�ضعر غري املدعوم، يف جميع حمطات اخلدمة بدولة االإمارات العربية 

املتحدة. 
واع��ت��م��اده يف  ب��ه  العمل  ال�ضركة  تبا�ضر  ال��ذي  االأ���ض��ع��ار  ومب��وج��ب حتديث 
الغاز  تعبئة  اإع��ادة  للتوزيع" اأ�ضعار  "اأدنوك  �ضهر، خف�ضت  العا�ضر من كل 
امل�ضال �ضعة 25 رطاًل لت�ضل اإىل 45 درهم مقارنًة مع �ضعر بيعها ال�ضابق 
50 رطاًل لي�ضل  اإع��ادة تعبئة الغاز امل�ضال �ضعة  52 درهم، واأ�ضعار  البالغ 
فيما  دره��م،   104 البالغ  ال�ضابق  بيعها  �ضعر  مع  مقارنًة  دره��م   90 اإىل 
خف�ضت ال�ضركة �ضعر اإعادة تعبئة الغاز امل�ضال �ضعة 100 رطاًل لي�ضل اإىل 

درهم.   208 البالغ  ال�ضابق  بيعها  �ضعر  مع  مقارنًة  درهم   180
وقال املهند�س �ضعيد مبارك الرا�ضدي، الرئي�س التنفيذي باالإنابة ل�ضركة 
اأدنوك للتوزيع : تقوم اأدنوك للتوزيع ب�ضكل �ضهري مبراجعة اأ�ضعار اإعادة 
تعبئة ا�ضطوانات الغاز امل�ضال وفق منهجية وا�ضحة وحمددة، بحيث تاأخذ 
امل�ضال يف  املنزيل  الغاز  امل�ضتهلكني وعمالء  االعتبار مراعاة م�ضالح  بعني 

دولة االإمارات، ومواكبة تغيريات االأ�ضعار العاملية ملنتج الغاز.
البيع  �ضعر  تطبيق  على  للتوزيع  اأدن���وك  يف  نحر�س  ال��را���ض��دي:  واأ���ض��اف 
اجلديد بال�ضكل االقت�ضادي االأمثل الذي يحفظ حقوق جميع امل�ضتهلكني 

والعمالء وبالتعاون مع خمتلف اجلهات ذات العالقة.
وتوفر اأدنوك للتوزيع للم�ضتحقني الغاز امل�ضال بال�ضعر املدعوم، 20 درهماً 
ل�ضعة 25 رطاًل و30 درهماً ل�ضعة 50 رطاًل يف اأبوظبي واملناطق ال�ضمالية 

من خالل بطاقة رحال اإ - غاز التي ت�ضدرها ال�ضركة. 
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املال والأعمال
الإمارات ت�شارك يف اجتماع "وكالء وزارات التجارة" التح�شريي بدول "التعاون" 

ال�سحي: الجتماع من�سة مهمة لتعزيز التكامل القت�سادي اخلليجي

اأرا�شي دبي ت�شع خطة عمل لتنظيم ت�شجيل عق�د الإيجار يف مناطق التملك احلر

جممع دبي لال�ستثمار يقّدم �سهادات تقديرية ملوظفي قطاع �سوؤون الإيجارات

الإمارات ت�سارك يف املوؤمتر الوزاري "اأيورا" حول القت�ساد الأزرق

�سراكة بني "ات�سالت" و"فريتزون" 

•• اأبوظبي-الفجر:

التح�ضريي  االج��ت��م��اع  االإم������ارات يف  دول����ة  ���ض��ارك��ت 
التجارة" بدول  "وزارات  لوكالء  واالأربعني  ال�ضاد�س 
ال���ذي عقد  ال��ع��رب��ي،  ل���دول اخلليج  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
ام�س يف العا�ضمة ال�ضعودية الريا�س، متهيداً النعقاد 
االجتماع اخلام�س واخلم�ضني للجنة التعاون التجاري 

بدول املجل�س يف موعد الحق من ال�ضهر اجلاري.
بن  اأحمد  حممد  املهند�س  �ضعادة  الدولة  وفد  تراأ�س 
لل�ضوؤون  االقت�ضاد  وزارة  وكيل  ال�ضحي،  العزيز  عبد 
بن  حميد  �ضعادة  من  ك��اًل  الوفد  و�ضّم  االقت�ضادية، 
بطي املهريي، وكيل الوزارة امل�ضاعد لقطاع ال�ضركات 
من  �ضليمان  بن  عبداهلل  واأح��م��د  امل�ضتهلك،  وحماية 
اإدارة االتفاقيات واللجان امل�ضرتكة بالوزارة، وعبداهلل 

ال�ضم�ضي من اإدارة االت�ضال احلكومي.
ون��اق�����س االج��ت��م��اع ع���دداً م��ن ال��ب��ن��ود وات��خ��ذ ب�ضاأنها 
للجنة  امل��ق��ب��ل  االج���ت���م���اع  اإىل  ل��رف��ع��ه��ا  ال��ت��و���ض��ي��ات 
من  وك��ان  ال���وزاري.  امل�ضتوى  على  التجاري  التعاون 
التجارية،  الوكاالت  ن�ضاط  البنود ممار�ضة  تلك  اأبزر 
واخت�ضا�ضات مكتب براءات االخرتاع بدول املجل�س، 
للم�ضروعات  واالب���ت���ك���ار  االأع����م����ال  رواد  وم����ب����ادرات 
ال�����ض��غ��رية وامل��ت��و���ض��ط��ة، وت��و���ض��ي��ات جل��ن��ة منظمة 
التجارة العاملية يف دول جمل�س التعاون، وغريها من 
االقت�ضادي  التكامل  اإط���ار  يف  املن�ضوية  املو�ضوعات 

اخلليجي.
العزيز  عبد  بن  اأحمد  حممد  املهند�س  �ضعادة  وق��ال 
وزارات  ل��وك��الء  ال��ت��ح�����ض��ري  االج��ت��م��اع  اإن  ال�����ض��ح��ي 
من�ضة  هو  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ب��دول  التجارة 
م��ه��م��ة مل��ن��اق�����ض��ة ال��ت��ح��دي��ات وال��ف��ر���س امل��اث��ل��ة اأم���ام 
امل�ضرية التنموية التي ت�ضهدها دول جمل�س التعاون، 
موا�ضيع  واالأربعون  ال�ضاد�س  االجتماع  ت�ضمن  حيث 

التكامل  م��ق��وم��ات  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف  وم��ن��اق�����ض��ات 
الرتابط  ودع��م  العربية  اخلليج  دول  يف  االقت�ضادي 

والتن�ضيق بينها يف خمتلف املجاالت التنموية.
باأهمية  موؤمنة  االإم����ارات  دول���ة  اأن  �ضعادته  واأ���ض��اف 
اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة اإىل ال��دف��ع ق��دم��اً مب�����ض��رية العمل 
�ضيما  وال  امل���ج���االت  خمتلف  يف  امل�����ض��رتك  اخل��ل��ي��ج��ي 
الفاعلة  امل�ضاهمة  على  حري�ضة  وه��ي  االقت�ضادية، 
وم�ضاركة  اخلليجية،  االقت�ضادية  البيئة  تطوير  يف 
خرباتها ومعارفها الرائدة يف م�ضرية التنمية لتح�ضني 
الذي  االأمر  املنطقة،  التجاري واال�ضتثماري يف  املناخ 
ي�ضمن تعزيز موقع دول جمل�س التعاون يف خريطة 
قوياً  اقت�ضادياً  تكتاًل  باعتبارها  العاملي  االقت�ضاد 
وق��ادراً على اال�ضتفادة من الفر�س التنموية وجتاوز 

التحديات االقت�ضادية. 
وقد بحث االجتماع من خالل البنود املطروحة على 
جدول اأعماله عدداً من املو�ضوعات املتعلقة باالقت�ضاد 
ا�ضتهلت  واخلارجي،  البيني  امل�ضتويني  والتجارة على 
مبذكرة االأمانة العامة حول ممار�ضة ن�ضاط الوكاالت 
اأن�ضطة  م��زاول��ة  اإمكانية  مب��دى  واملتعلق  التجارية، 
املجل�س،  دول  م��واط��ن��ي  قبل  م��ن  حم���ددة  اقت�ضادية 
من اأهمها جماالت احلج والعمرة والتوظيف والن�ضر 

والوكاالت التجارية.
كما ناق�س املجتمعون بند اخت�ضا�ضات مكتب براءات 
ال���ت���ع���اون، وه����و املقرتح  ل�����دول جم��ل�����س  االخ�������رتاع 
يف  التجاري  التعاون  جلنة  ناق�ضته  ال��ذي  االإم��ارات��ي 
جدول  على  تثبيته  املقرتح  وم��ن  املا�ضي،  اجتماعها 
يف  الأهميته  نظراً  منه  االنتهاء  حتى  اللجنة  اأع��م��ال 
االبتكار  دور  وتر�ضيخ  االأعمال اخلليجية  بيئة  تعزيز 
ت�ضكيل  البند  هذا  يف  املناق�ضات  وتناولت  تنميتها.  يف 
املنا�ضبة  التعديالت  لبحث  وفنية  قانونية  فرق عمل 
على م�ضروع تعديل نظام براءات االخرتاع يف املجل�س، 

والتوا�ضل مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية ب�ضاأن 
ت��ع��زي��ز م��وق��ع دول امل��ج��ل�����س يف ه���ذا امل��ج��ال يف اإط���ار 
ت�ضكيل  اإىل  اإ�ضافة  ال��رباءات،  ب�ضاأن  التعاون  معاهدة 
جلنة دائمة ل�ضوؤون براءات االخرتاع يف دول جمل�س 

التعاون.
اآخر، بحثت الوفود املجتمعة مذكرة االأمانة  ويف بند 
واالبتكار  االأع����م����ال  رواد  م����ب����ادرات  ب�����ض��اأن  ال��ع��ام��ة 
املجل�س،  ب���دول  وامل��ت��و���ض��ط��ة  ال�����ض��غ��رية  للم�ضروعات 
وم��ت��اب��ع��ة ت��و���ض��ي��ات االج��ت��م��اع��ات ال�����ض��اب��ق��ة يف هذا 
حول  املرئية  ال��ع��رو���س  تعميم  اأهمها  وم��ن  ال�����ض��دد، 
ري���ادة االأع��م��ال واالب��ت��ك��ار ب���دول اخل��ل��ي��ج، والتن�ضيق 
�ضندوق  الإن�����ض��اء  املخ�ض�ضة  ال��درا���ض��ات  بع�س  ب�ضاأن 
خليجية  عمل  خطة  وتطوير  امل�ضروعات،  لهذه  دعم 

وتنظيم منتدى �ضنوي لتنمية هذا القطاع.
التي  التو�ضيات  ع��دداً من  ناق�س االجتماع  اإىل ذلك، 
و�ضعتها جلنة منظمة التجارة العاملية بدول املجل�س، 
للتبغ  النوعي  الر�ضم  انخفا�س  اأبرزها معاجلة  ومن 
مبراجعة  املنظمة  ع���ام  م��دي��ر  واق����رتاح  وم�ضتقاته، 
جماعي  ب�ضكل  املجل�س  ل���دول  ال��ت��ج��اري��ة  ال�ضيا�ضات 
وما يتطلبه تنفيذه من حت�ضريات واإعداد فرق عمل 
من  عدد  مع  التجارة  تطوير  اآليات  وبحث  خمت�ضة، 
الدول االأع�ضاء يف املنظمة، واال�ضتعدادات اخلليجية 
التجارة،  ملنظمة  ع�ضر  احل����ادي  ال�����وزاري  ل��ل��م��وؤمت��ر 
وغ���ريه���ا م���ن امل��و���ض��وع��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ع��زي��ز املكانة 
اتفاقيات منظمة  اإطار  "التعاون" يف  التجارية لدول 

التجارة العاملية.

•• دبي-الفجر:

اأع��ل��ن��ت دائ�����رة االأرا�����ض����ي واالأم������الك يف دب����ي، ومن 
خ��الل ق��ط��اع ���ض��وؤون االإي���ج���ارات، ع��ن تطوير خطة 
عمل لتنظيم ت�ضجيل عقود االإيجار يف املناطق التي 
احلر  التملك  مناطق  يف  تنظيمية  ل�ضلطات  تخ�ضع 

واملناطق احلرة. 
وتهدف هذه اخلطوة اإىل ت�ضهيل خدمات املتعاملني 

يف هذه املناطق بكل فئاتهم.
ويوا�ضل قطاع �ضوؤون االإيجارات يف الدائرة العمل مع 
والتن�ضيق  التعاون  اأجل  املطورين من  كبار  عدد من 
الإجناح هذه اخلطة التي ت�ضاعد على توفري خدمات 
التي  ال��ع��ق��ارات  خ��ط��ة  و�ضملت  للمتعاملني.  �ضهلة 
تخ�ضع للتنظيم اإدارة جممع دبي لال�ضتثمار، املجمع 
يف  نوعه  من  الفريد  والتجاري  ال�ضناعي  ال�ضكني، 
ال�ضرق االأو�ضط والذي متلكه �ضركة دبي لال�ضتثمار، 
امل�����ض��وؤول��ني ه��ن��اك ملناق�ضة  ال��ت��وا���ض��ل م��ع  ح��ي��ث مت 
املرتبطة  واخل��دم��ات  االإي��ج��ار  عقود  ت�ضجيل  تنظيم 
االأطراف  على  املرتتبة  امل�ضوؤوليات  اإىل  اإ�ضافة  بها، 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، وم����دى اإم��ك��ان��ي��ة حت�����ض��ني اخل���دم���ات مبا 

ينعك�س باالإيجاب على املتعاملني لديهم.
وقال حمدان املدحاين، مدير اإدارة تنظيم العالقات 
االإيجارية يف قطاع �ضوؤون االيجارات يف دائرة االأرا�ضي 
التعاون مع جممع دبي  دب��ي: ي�ضعدنا  واالأم��الك يف 
اإن  املمار�ضات.  واأف�ضل  املعلومات  لتبادل  لال�ضتثمار، 
خطوة من هذا النوع ت�ضاعدنا على حتقيق االأهداف 
اال�ضرتاتيجية واالأهداف امل�ضرتكة، وت�ضمن تر�ضيخ 
اإداراتنا.  خمتلف  يف  بها  املعمول  باالأنظمة  االل��ت��زام 

امل�ضاريع  اأرا�ضي دبي نحر�س على دعم جناح  اإننا يف 
ال��ع��ق��اري��ة يف االإم������ارات، وت��وف��ري خ��دم��ات��ن��ا ب�ضهولة 

وي�ضر لكافة املتعاملني مبا يحقق �ضعادتهم.
دائرة  مع  بالتن�ضيق  لال�ضتثمار  دب��ي  جممع  ويقوم   
االأرا�ضي واالأمالك يف دبي ب�ضكل منتظم  للح�ضول 
على املوافقات ذات ال�ضلة باللوائح املطلوبة للت�ضجيل 
العقاري، ولوائح موؤ�ض�ضة التنظيم العقاري، وت�ضجيل 
تعاون الإجناز  اتفاق  اإىل  التو�ضل  العطاءات، كما مت 
وتطوير املتطلبات على مراحل �ضملت: حتديد فريق 
العقارات  لكافة  البيانات  جميع  وم��راج��ع��ة  العمل، 
اخلا�ضعة الإدارة جممع دبي لال�ضتثمار وامل�ضجلة يف 

نظام اإيجاري.

م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ع��م��ار ال���دوي���خ، ن��ائ��ب امل���دي���ر العام 
دبي لال�ضتثمار: يعرب  التجارية يف جممع  لل�ضوؤون 
جممع دبي لال�ضتثمار عن امتنانه لدائرة االأرا�ضي 
اأ���ض��ه��م��ت يف جن���اح املجمع،  واالأم�����الك يف دب���ي ال��ت��ي 
من  وذل��ك  تاأ�ضي�ضه،  منذ  النمو  حتقيقه  وموا�ضلة 
توجيهات  نقدر  اإننا  مبادراته.  جلميع  دعمها  خالل 
ودعم الدائرة مبختلف اإداراتها التي واكبت رحلة منو 

املجمع على مدى ال�ضنوات ال�ضبع ع�ضرة املا�ضية.
واتفقت اأرا�ضي دبي مع اإدارة جممع دبي لال�ضتثمار 
اململوكة  للعقارات  االيجار  عقود  ت�ضجيل  اآلية  على 
لدى  املعنية  االإدارة  خالل  من  تتم  بحيث  للمجمع، 

املجمع . 

املوظفني  وت��دري��ب  ت��اأه��ي��ل  ��ا  اأي�����ضً املجمع  و�ضيتوىل 
امل��ر���ض��ح��ني، وم��ن��ح��ه��م ���ض��الح��ي��ة ا���ض��ت��خ��دام نظام 

اإيجاري. 
ب��ت��ن��ظ��ي��م وم��ت��اب��ع��ة اإخطار  ال��ف��ري��ق  و���ض��ي��ق��وم ه����ذا 
لال�ضتثمار  دب����ي  جم��م��ع  اإدارة  ل����دى  امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن 
لت�ضجيل حقوق امل�ضاطحة واالنتفاع وتعديل االأو�ضاع 

باإ�ضراف اإدارة املجمع.
وان��ع��ك�����ض��ت ه���ذه االج������راءات ب�����ض��ورة اإي��ج��اب��ي��ة على 
اإج���راءات ت�ضجيل  جميع االأط���راف، حيث مت ت�ضهيل 
عقود االإيجار للعقارات اخلا�ضعة الإدارة جممع دبي 
لالإ�ضتثمار وجميع اخلدمات املرتبطة بها، مع االأخذ 
لدى  امل��ق��ررة  الر�ضوم  حت�ضيل  اإج����راءات  باحل�ضبان 
املجمع، واخت�ضار الوقت واجلهد، وبالتايل رفع ن�ضبة 
ر�ضا املتعاملني وحتقيق تطلعات احلكومة الر�ضيدة.

جممع  اإدارة  قامت  التعاون،  ه��ذا  اأثمره  ملا  وتقديًرا 
تنظيم  الإدارة  العمل  فريق  بتكرمي  لالإ�ضتثمار  دب��ي 
ال��ع��الق��ات االإي���ج���اري���ة يف ق��ط��اع ����ض���وؤون االإي���ج���ارات 
�ضهادات  وق���دم���ت  واالأم���������الك،  االأرا������ض�����ي  ب����دائ����رة 
تقديرية مل�ضوؤويل دائ��رة االأرا�ضي واالأم��الك يف دبي 
اإجناز  وت�ضهيل  لتنظيم  بذلها  مت  التي  اجلهود  على 
جميع املراحل التى و�ضلت ملرحلة الربط االإلكرتوين 

بني االأنظمة.
تدابري  يتبنى  لال�ضتثمار  دب��ي  جممع  اأن  اإىل  ي�ضار 
ال�ضكنية  ال���وح���دات  ل�����ض��م��ان ع��م��ل ج��م��ي��ع  ���ض��ارم��ة 
مناطقه  خمتلف  يف  واملباين  وال�ضناعية  والتجارية 
اإج����راءات  ت��ك��ون جميع  اأرا���ض��ي دب���ي، واأن  وف��ق نظم 
وامل�ضتاأجرين  امل��ج��م��ع  وع��م��ل��ي��ات  االأرا����ض���ي  ت�ضجيل 

متوافقة مع لوائح الدائرة

•• جاكرتا -وام:

املوؤمتر  يف  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  ت�����ض��ارك 
املحيط  على  املطلة  ال���دول  لرابطة  ال��ث��اين  ال����وزاري 
ال��ذي عقد  " ح��ول االقت�ضاد االأزرق  " اأي��ورا  الهندي 

ام�س يف بالعا�ضمة االإندوني�ضية جاكرتا.
ال��دول��ة �ضعادة حممد عبداهلل بن مطلق  ت��راأ���س وف��د 
الغفلي �ضفري دولة االإمارات لدى جمهورية اإندوني�ضيا 
وع�����ض��وي��ة ك���ل م���ن ال�����ض��ي��د حم��م��د ع��ب��ا���س اخل����وري 
ال�ضكرتري االأول ب�ضفارة الدولة بجاكرتا وال�ضيد نواف 
التنفيذي  والرئي�س  العام  املدير  نائب  عبداهلل  نا�ضر 

للعمليات ب�ضركة موانئ دبي.
واكد �ضعادة �ضفري الدولة يف كلمة الدولة اأمام املوؤمتر 
اأه��م��ي��ة خا�ضة  ت�ضع  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات  اأن 
للمحافظة على املوارد البحرية وا�ضتدامة ا�ضتخدامها 
باعتبارها  البحرية  البيئة  املحافظة على  عالوة على 
امل�ضتدامة وحماربة  التنمية  متطلب رئي�ضي لتحقيق 
االقت�ضاد  ودع���م  البيولوجي  ال��ت��ن��وع  وح��م��اي��ة  الفقر 
عرب خمتلف االن�ضطة مثل �ضيد اال�ضماك وال�ضياحة 

ال�ضاحلية.
من   14 الهدف  حتقيق  ���ض��رورة  على  �ضعادته  و�ضدد 

اأهداف التنمية امل�ضتدامة ب�ضان حماية البحار.
ال��وزاري حول االقت�ضاد االأزرق  موؤكدا اهمية املوؤمتر 
موؤمتر  قبل  يعقد  انه  ال�ضيما  الهدف  هذا  حتقيق  يف 

ال�ضهر  ع��ق��ده  امل��ق��رر  املحيطات  ح��ول  امل��ت��ح��دة  االمم 
القادم يف نيويورك.

حول  جاكرتا"  "اإعالن  اعتماد  مت  امل��وؤمت��ر  ختام  ويف 

الذي  ال��ه��ن��دي  املحيط  منطقة  يف  االأزرق  االقت�ضاد 
اأكد �ضرورة �ضمان حماية البيئة ال�ضاحلية والبحرية 
باالقت�ضاد  املتعلقة  االأول��وي��ات  تطوير  على  والعمل 
االأزرق يف دول رابطة اأيورا خ�ضو�ضا م�ضائد االأ�ضماك 
وال�ضحن  واملوانئ  املتجددة  والطاقة  املائية  والزراعة 
البحري والتعدين يف قاع البحار وال�ضياحة البحرية 

والتقنية البيولوجية البحرية.
 9-8 يومي  اجتماعني  عقد  ال���وزاري  امل��وؤمت��ر  و�ضبق 
مايو 2017 هما جل�ضات عمل اخلرباء برابطة اأيورا 
ال���ذي مت خالله  امل�����ض��وؤول��ني للرابطة  ك��ب��ار  واج��ت��م��اع 
اخلتامي  لالإعالن  النهائي  امل�ضروع  واإع��داد  مناق�ضة 

للموؤمتر الوزاري حول االقت�ضاد االأزرق.
وقدم نواف نا�ضر عبداهلل نائب املدير العام والرئي�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ع��م��ل��ي��ات ب�����ض��رك��ة م���وان���ئ دب����ي عر�ضا 
الثالثة من  دبي خالل اجلل�ضة  تو�ضيحيا عن موانئ 
فيه  ا�ضتعر�س  اأي���ورا  برابطة  اخل���رباء  عمل  جل�ضات 
ا�ضرتاتيجية ال�ضركة واأن�ضطتها الدولية خ�ضو�ضا يف 
دول رابطة الدول املطلة على املحيط الهندي. يذكر 
اأيورا  راب��ط��ة  رئي�س  نائب  �ضتكون  االإم����ارات  دول��ة  اأن 
الرابطة  – 2019 و�ضتتقلد رئا�ضة   2017 للفرتة 

للفرتة -2019 2021 .

•• دبي -وام:

اأعلنت ات�ضاالت وفريتزون عن اإطالق �ضراكة ت�ضويق 
اإطالق  ال�ضركات اجلديدة على  مل�ضاعدة  ا�ضرتاتيجية 

اأعمالها وحتقيق النمو يف دولة االإمارات . 
تراخي�س  اجل��دي��دة  لل�ضركات  االتفاقية  ه��ذه  وتوفر 
اإىل جانب  ف��ريت��زون  م��ن  جت��اري��ة مم��ول��ة وخمف�ضة 
اال�ضرتاك بخدمات الهاتف املتحرك واالإنرتنت مبا يف 
 Business Quick Start ذلك باقة االأعمال 

من ات�ضاالت وذلك من خالل مكتب ات�ضاالت الكائن 
�ضمن مركز اأعمال فريتزون يف و�ضط مدينة دبي.

و���ض��ت��وف��ر ات�����ض��االت جم��م��وع��ة وا���ض��ع��ة م��ن االأجهزة 
ال�ضركات  اإىل  باالإ�ضافة  اجل��دي��دة  لل�ضركات  املكتبية 
الكمبيوتر  اأج��ه��زة  ذل��ك  يف  مبا  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 
الكمبيوتر  واأج���ه���زة  ال��ل��وح��ي��ة  واالأج���ه���زة  امل��ح��م��ول��ة 
ال�����ض��غ��رية وال���ه���وات���ف امل��ت��ح��رك��ة واأج����ه����زة اخل����ادم 

والطابعات واأجهزة االأمن والتخزين.
للت�ضويق قطاع  الرئي�س  نائب  واو�ضح ع�ضام حممود 

ان  "ات�ضاالت"  يف  وامل��ت��و���ض��ط��ة  ال�����ض��غ��رية  االأع���م���ال 
ال�ضغرية  ال�ضركات  م��ع  وثيق  ب�ضكل  تعمل  ات�ضاالت 
احتياجاتها  ل��ف��ه��م  االإم��������ارات  دول����ة  يف  وامل��ت��و���ض��ط��ة 
ومتطلباتها يف كل مرحلة من مراحل اأعمالها.. ومع 
تطلع تلك ال�ضركات ملناف�ضة ال�ضركات املحلية والعاملية 
الرائدة من خالل تقدمي منتجات وخدمات متميزة 
املخ�ض�ضة  واملنتجات  امل�ضافة  القيمة  خدمات  ت�ضاعد 
التي توفرها ات�ضاالت لل�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة 
ال�����ض��راك��ة مع  ال��ن��م��و. م��ن��وه��ا ان  اإدارة حت��دي��ات  ع��ل��ى 

فريتزون �ضتمكن ال�ضركات اجلديدة من الو�ضول اإىل 
راأ�س  االأدن��ى من متطلبات  التقنيات مع احلد  اأف�ضل 
اأك��د ك��ارل هوغارد املدير التنفيذي  امل��ال.  من جانبه 
ال���دائ���م الإزال�����ة العقبات  ال�����ض��ع��ي  ل�����ض��رك��ة ف���ريت���زون 
التقنية واالإدارية التي تعيق رواد االأعمال عن تاأ�ضي�س 
اأعمالهم يف دول��ة االإم��ارات .  منوها ان ال�ضراكة بني 
اأخ��رى نحو توفري  فريتزون وات�ضاالت تعترب خطوة 
جتربة اأف�ضل للعمالء من خالل متكينهم من تنفيذ 
خطط اأعمالهم ب�ضكل اأ�ضهل اأكرث من اأي وقت م�ضى.

تخفي�سات على 2000 �سلعة يف 
رم�سان " خالل  الحتاد  "تعاونية 

•• دبي-وام:

اأعلنت " تعاونية االحتاد " اإطالق حمالتها الرتويجية ملو�ضم �ضهر رم�ضان 
املبارك بتخفي�ضات ت�ضل ن�ضبتها اإىل 75 يف املائة على نحو 2000 �ضلعة 

متنوعة ومبيزانية تقدر ب� 30 مليون درهم.
وعزت - خالل موؤمتر �ضحفي عقدته ام�س يف دبي وح�ضره �ضعادة الدكتور 
وحارب  االقت�ضاد  وزارة  يف  امل�ضتهلك  حماية  اإدارة  مدير  النعيمي  ها�ضم 
حممد بن ثاين مدير قطاع العمليات ممثال للرئي�س التنفيذي ل�تعاونية 
اإدارة ال�ضعادة والت�ضويق وعدد من ممثلي  االحتاد و�ضهيل الب�ضتكي مدير 
كاهل  ع��ن  التخفيف  على  حر�ضها  اإىل  اخل��ط��وة  ه��ذه   - االإع����الم  و���ض��ائ��ل 

املت�ضوقني من خالل توفري اأف�ضل ال�ضلع واأجودها باأ�ضعار تناف�ضية.
" تعاونية  االقت�ضاد بحر�س  وزارة  امل�ضتهلك يف  اإدارة حماية  واأ�ضاد مدير 
ال�ضلع وتوفريها خالل �ضهر رم�ضان  اأ�ضعار  " على احلفاظ على  االحت��اد 

انطالقا من م�ضئوليتها االجتماعية.
ال�ضهر  اال�ضتهالك خالل  ثقافة  ن�ضر  االإع��الم يف  و�ضائل  دور  م�ضددا على 
املبارك. ونفى النعيمي اأي تداعيات على االأ�ضواق جراء قرار وزارة التغري 

املناخي منع ا�ضترياد منتجات زراعية معينة من بع�س الدول .
م�ضيفا اإن توفري البدائل من اأ�ضا�ضيات عملنا وهي موجودة ومتوافرة من 
اأكرث من دولة من خمتلف دول العامل منوها اإىل حر�س جلنة اخل�ضروات 

على توفري املنتجات البديلة يف اإطار عملها.
من جهته .. قال حارب بن ثاين اإن التعاونية رفعت حمالتها الرتويجية 
العام  نف�ضها من  الفرتة  خ��الل   3 ب�  5 مقارنة  اإىل  الكرمي  ال�ضهر  خ��الل 
 30 اإىل  امليزانية  اإىل رفعها  املائة. م�ضريا  67 يف  ن�ضبتها  املا�ضي وبزيادة 
ر�ضدت  وال��ذي  املا�ضي  بالعام  مقارنة  املائة  يف   40 وبن�ضبة  دره��م  مليون 
رم�ضان  ل�ضهر  اال�ضتعداد  اإىل  امل�ضتهلكني  ودعا  دره��م.  مليون   18 خالله 
قبل حلوله بعدة اأيام ل�ضمان ان�ضيابية عملية الت�ضوق والتمكن من التفرغ 
الأداء العبادات. موؤكدا توافر جميع ال�ضلع وبكميات تلبي كافة االحتياجات 
اأ�ضا�ضية  �ضلعا غذائية  العرو�س �ضت�ضمل  اأن  واأو�ضح  الكرمي.  ال�ضهر  طوال 
الطعام والدواجن واللحوم واالأغذية  باأنواع خمتلفة وزيوت  االأرز  اأبرزها 
املعلبة واأنواع اأخرى. وكرمت وزارة االقت�ضاد على هام�س املوؤمتر ال�ضحفي 

اإدارة تعاونية االحتاد تقديرا لدورها.

م�ساهمة  درهم  مليار   1.12
اأبوظبي  اقت�ساد  دعم  "اأدنيك" يف 

•• اأبوظبي -وام: 

اأعلنت �ضركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س اأدنيك ام�س اأن القيمة االإجمالية 
بلغت  اأبوظبي  اإم���ارة  اقت�ضاد  دع��م  يف  املبا�ضرة  وغ��ري  املبا�ضرة  مل�ضاهمتها 
منوا  م�ضجلة  اجلاري  العام  من  االأول  الربع  خالل  درهم  مليار   1.12
االأول  الربع  نتائج  ال�ضركة  امل�ضتهدفة. وعزت  القيمة  باملائة عن   8 بن�ضبة 
االإيجابية اإىل الزخم الكبري يف الفعاليات التي ا�ضت�ضافتها مراكزها خالل 

الفرتة املا�ضية مبا يف ذلك معر�ضي "اأيدك�س" و"نافدك�س" .
وا�ضت�ضافت مراكز اأدنيك خالل الربع االأول من العام اجلاري 12 معر�ضا 
كما  زائ��ر  األ��ف   302 م��ن  اأك��رث  ا�ضتقطبت  فعاليات  اأو  م��وؤمت��رات  و108 
�ضاهمت ال�ضركة يف دعم حوايل 6922 فر�ضة عمل واإ�ضغال ما يزيد عن 

. االإمارة  يف  فندقية  ليلة   240396
كما ارتفعت ن�ضبة التوطني يف اأدنيك لت�ضل اإىل 60.8 باملائة من اإجمايل 
الكوادر العاملة فيما بلغت ن�ضبة الكفاءات االإماراتية يف املنا�ضب االإدارية 

العليا 82 باملائة حتى نهاية الربع االأول من عام 2017 .
وقالت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة دولة ل�ضوؤون املجل�س الوطني 
االحتادي رئي�ضة جمل�س اإدارة �ضركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س اإن النتائج 
دور  تعك�س  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  االأول  ال��رب��ع  خ��الل  حتققت  التي  املتميزة 
اأهمية كربى  "اأدنيك" الفعال يف تنفيذ روؤية قيادتنا الر�ضيدة التي تويل 

للقطاعات غري النفطية وم�ضاهمتها يف حتقيق منو اقت�ضادي م�ضتدام . 
اأدنيك تتعاون مع �ضركائها يف لعب دور رئي�س يف  اأن  اإىل  واأ�ضارت معاليها 
التحول االقت�ضادي الذي ت�ضهده اأبوظبي من خالل تطوير قطاع �ضياحة 
االأعمال وتعزيز �ضمعة االإمارة كوجهة مف�ضلة ملنظمي الفعاليات الرئي�ضية 
املرافق  يف  اال�ضتثمار  وموا�ضلة  القطاع  ه��ذا  يف  املتخ�ض�ضة  وال�����ض��رك��ات 
احلديثة لزيادة القدرة على ا�ضتقطاب املزيد من الفعاليات الدولية البارزة 

مبا يخلق فر�ضا اقت�ضادية جديدة الإمارة اأبوظبي .
اأبوظبي  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  الظاهري  قال حميد مطر  من جهته 
يف  ق��وي  واأداء  ث��اب��ت  من��و  حتقيق  وا�ضلت  اأدن��ي��ك  اإن  للمعار�س  الوطنية 
جميع قطاعات االأعمال الرئي�ضة خالل الربع االأول من العام اجلاري وقد 
وتلبية  اأعمالها  حمفظة  تنويع  على  امل�ضتمر  الرتكيز  بف�ضل  ذلك  حتقق 
العامل ال �ضيما  الفريق  كافة احتياجات عمالئها وكذلك تطوير مهارات 
الثاين من  الربع  خ��الل  �ضن�ضعى  الظاهري  واأ���ض��اف   . االإماراتية  ال��ك��وادر 
العام للحفاظ على ما حققناه يف الفرتة املا�ضية وحتقيق مكا�ضب جديدة 
والفعاليات  املعار�س  من  املزيد  ا�ضتقطاب  على  التناف�ضية  قدرتنا  وزي��ادة 
امل��راف��ق ورف��ع قدرة  املتخ�ض�ضة اجل��دي��دة من خ��الل الرتكيز على ج��ودة 

املوظفني العاملني على تلبية خمتلف متطلبات العمالء . 
واملعار�س  الفعاليات  من  العديد  "اأدنيك"  ل�  التابعة  املراكز  وا�ضت�ضافت 
البارزة خالل الربع االأول من العام اجلاري من بينها الدورة االأخرية من 
معر�ضي اآيديك�س ونافديك�س التي �ضجلت رقما قيا�ضيا يف عدد العار�ضني 
والزوار وقيمة ال�ضفقات مما جعلها الدورة االأكرب واالأجنح يف تاريخ املعر�س 
. و�ضهد الربع االأول ا�ضت�ضافة "اأدنيك" الأ�ضبوع اأبوظبي لال�ضتدامة الذي 
عقد من 13 اإىل 18 يناير املا�ضي مب�ضاركة 73 وزيرا و4080 �ضخ�ضية 

من كبار املدراء التنفيذيني .
�ضهر  من  االأول  يف  اأعلنت  قد  للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  �ضركة  وكانت 
مار�س املا�ضي عن �ضراكتها مع بريت�س مارين ال�ضت�ضافة معر�س اأبوظبي 
يف  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  اإقامته  املزمع  للقوارب  ال��دويل 
اأكتوبر 2018 والذي ي�ضعى اإىل اإن�ضاء من�ضة فريدة للعار�ضني يف قطاع 
الفاخرة  واليخوت  القوارب  �ضناعة  ودعم  والرتفيهية  البحرية  ال�ضياحة 
يف اأبوظبي من خالل جمع ال�ضركات العاملية واملحلية الرائدة حتت �ضقف 
يف  االبتكار  خمترب  افتتاح  مت  اأي�ضا  مار�س  �ضهر  من  ال�ضابع  ويف    . واح��د 
التي تقوم على  العمل  الهادفة لغر�س ثقافة  اأدنيك وذلك �ضمن جهودها 
االإبداع واالبتكار . وا�ضت�ضافت قاعات "اأدنيك" يف الفرتة ما بني 30 مار�س 
الذي وفر من�ضة  لل�ضيارات  الثاين  الدويل  املعر�س   2017 اأبريل   1 اإىل 
ال�ضوء على مميزات كل طراز  وت�ضليط  ال�ضيارات  اأح��دث  فريدة الإط��الق 

منها اأمام اآالف الزوار .
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املال والأعمال

لت�سجيع  حوافز  برنامج  " يعتمد  للطاقة  "الأعلى 
ا�ستخدام ال�سيارات الكهربائية يف اإمارة دبي

•• دبي-وام:

تراأ�س �ضمو ال�ضيخ اأحمد بن �ضعيد اآل مكتوم رئي�س املجل�س االأعلى للطاقة 
يف دبي االجتماع ال� 45 للمجل�س بح�ضور �ضعادة �ضعيد حممد الطاير نائب 

رئي�س املجل�س االأعلى للطاقة يف دبي.
ح�ضر االجتماع �ضعادة اأحمد بطي املحريبي االأمني العام للمجل�س االأعلى 
الرئي�س  الفال�ضي  حميد  �ضيف  املجل�س  اأع�ضاء  من  وك��ل  دب��ي  يف  للطاقة 
�ضوؤون  دائ��رة  ع��ام  مدير  عبدالكرمي  وعبداهلل  اإينوك  ملجموعة  التنفيذي 
البيئة  رق��اب��ة  لقطاع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�ضاعد  �ضريف  حممد  وخ��ال��د  النفط 
وال�ضحة وال�ضالمة ببلدية دبي واملهند�س وليد �ضلمان نائب رئي�س جلنة 
لقطاع  التنفيذي  املدير  بو�ضهاب  نا�ضر  جانب  اإىل  النووية  للطاقة  دب��ي 
بدبي  وامل��وا���ض��الت  ال��ط��رق  هيئة  يف  املوؤ�ض�ضية  واحلوكمة  اال�ضرتاتيجية 
وفريديريك �ضيمني املدير العام ملوؤ�ض�ضة دبي للبرتول و�ضيمون كاتل املدير 

العام لهيئة دبي للتجهيزات.
واعتمد �ضمو ال�ضيخ اأحمد بن �ضعيد اآل مكتوم خالل االجتماع برنامج حوافز 
ت�ضجيع اجلمهور على ا�ضتخدام ال�ضيارات الكهربائية يف اإمارة دبي والذي 
مت عر�ضه من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي وذلك متا�ضيا مع 
مبادرة دبي للتنقل االخ�ضر التي ت�ضعى اإىل زيادة ن�ضبة ال�ضيارات الهجينة 
االأعلى  12016 للمجل�س  التوجيه رقم  والكهربائية يف دبي حيث و�ضع 
الهجينة  ال�ضيارات  ب�ضم  يتمثل  احلكومية  الهيئات  لبع�س  هدفا  للطاقة 
من  املائة  يف   10 عن  يقل  ال  مبا  مركباتها  ا�ضطول  ملجموع  والكهربائية 
 2020 ع��ام  وحتى   2016 ع��ام  من  ابتداء  اجلديدة  امل�ضرتيات  جمموع 
املائة  يف   2 اإىل  دبي  يف  والكهربائية  الهجينة  املركبات  ن�ضبة  ت�ضل  بحيث 
بحلول  املائة  10 يف  اإىل  وت�ضل  الن�ضبة  ولتنمو هذه   2020 عام  بحلول 
االنبعاثات  اإجمايل  املائة من  19 يف  2030.. و�ضي�ضاهم ذلك يف خف�س 

الكربونية يف دبي بحلول عام 2021.
دبي  ا�ضرتاتيجية  تنفيذ  يف  العمل  �ضري  مناق�ضة  االجتماع  خ��الل  وج��رى 

املتكاملة للمياه.
للطاقة يف  االعلى  املجل�س  رئي�س  نائب  الطاير  �ضعيد حممد  �ضعادة  وقال 
دبي انه مت مناق�ضة نتائج املرحلة االأوىل من درا�ضة اإدارة موارد املياه يف دبي 
و�ضبل حت�ضني الكفاءة الت�ضغيلية وزيادة �ضعة �ضبكة مياه ال�ضرف ال�ضحي 
خلف�س  واملياه  الطاقة  على  الطلب  اإدارة  ا�ضرتاتيجية  مع  متا�ضيا  وذل��ك 

ا�ضتهالكهما بن�ضبة 30 قي املائه بحلول 2030 .
الطاقة  على  الطلب  الإدارة  برامج   9 الطلب  اإدارة  ا�ضرتاتيجية  وتت�ضمن 
ت�ضمل موا�ضفات واأنظمة البناء االأخ�ضر وتاأهيل املباين القائمة والتربيد 
امل���رك���زي ل��ل��م��ن��اط��ق واإع������ادة ا���ض��ت��خ��دام م��ي��اه ال�����ض��رف ال�����ض��ح��ي وقوانني 

وموا�ضفات لرفع معايري وكفاءة االأجهزة وكفاءة اإنارة ال�ضوارع".
لكفاءة  دبي  م�ضباح  م�ضروع  عر�س  على  االط��الع  مت  انه  �ضعادته  واأ�ضاف 

ا�ضتهالك الطاقة الذي طورته بلدية دبي بالتعاون مع �ضركة فيليب�س.
من جانبه قال االأمني العام للمجل�س االأعلى للطاقة يف دبي انه مت عر�س 
برنامج التوطني يف هيئة كهرباء ومياه دبي كاأف�ضل جهة حكومية يف تعيني 
وتطوير الكفاءات االإماراتية حيث اطلع اأع�ضاء املجل�س االأعلى للطاقة يف 
دبي على برامج وخطط الهيئة التي تخطت حاجز ال�85 يف املائة يف توطني 
العام  املعدل  من  املائة  يف  و86  العليا  القيادية  الوظائف  يف  االماراتيني 

ل�ضعادة املواطنني وذلك بح�ضب برنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز.

�سركات  من  جمموعة  اأول  اختيار  يف  دبي" ت�سارك  "كهرباء 
الطاقة النا�سئة لالن�سمام لربنامج الإلكرتونات احلرة

•• �شان فران�شي�شكو-وام:

الطاقة  �ضركات  �ضركة من   12 اختيار  �ضاركت هيئة كهرباء ومياه دبي يف 
النا�ضئة لالن�ضمام اإىل برنامج االإلكرتونات احلرة م�ضرع االأعمال الدويل 
املوؤ�ض�ضات  ك��ربى  ال��دويل بني  التعاون  لتعزيز  اإط��ارا متكامال  يوفر  ال��ذي 
اخلدمية و�ضركات الطاقة النا�ضئة بهدف اإيجاد حلول فاعلة تلبي احتياجات 
العامل من الطاقة يف امل�ضتقبل وذلك يف مدينة �ضان فران�ضي�ضكو االأمريكية. 
للربنامج  الداعم  االئتالف  اأع�ضاء  اأب��رز  باعتبارها  الهيئة  م�ضاركة  تاأتي 
الذي ي�ضمل ثمان موؤ�ض�ضات من كربى موؤ�ض�ضات الطاقة الرائدة يف العامل 
العامل. �ضم  النظيفة يف  الطاقة  اأعمال  اأهم م�ضرعات  25 من  واأك��رث من 
الفريق املمثل للهيئة كال من الدكتور عمار املزروعي نائب الرئي�س باالإنابة 
الرئي�س  باالإنابة  الرئي�س  نائب  بالعرطي  واأحمد  الهيئة  رئي�س االبتكار يف 
التنفيذي للم�ضتقبل و�ضيماء العو�ضي مدير حت�ضني عمليات االأعمال مدير 
برنامج م�ضرعات دبي امل�ضتقبل يف الهيئة والدكتور بيدرو باندا مدير البحث 
والتطوير يف الهيئة. وتلقى الربنامج ما يزيد عن 450 طلب م�ضاركة من 
اأكرث من 51 دولة حول العامل مت اختيار 30 �ضركة منها ملرحلة التقييم 
يف  للربنامج  لالن�ضمام   12 ال���  ال�ضركات  باختيار  اختتمت  التي  النهائي 
ن�ضخته االأوىل. �ضملت االأفكار املقدمة حلوال فعالة لتلبية احتياجات العامل 
اإدارة الطاقة والطاقة املتجددة  امل�ضتقبل مبا فيها جماالت  من الطاقة يف 
والنظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة وال�ضيارات الكهربائية وغريها. وقال �ضعادة 
�ضعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه 
دبي اإن م�ضاركة الهيئة يف هذا الربنامج الهام ياأتي يف اإطار حر�ضها على دعم 
اجليل القادم من رواد االأعمال يف قطاع الطاقة والطاقة النظيفة تنفيذا 
لتوجيهات قيادتنا الر�ضيدة التي ت�ضع �ضناعة امل�ضتقبل يف مقدمة اأولوياتها 
اال�ضرتاتيجية من خالل بناء منظومة متكاملة ت�ضت�ضرف امل�ضتقبل بجانب 
منوذج اقت�ضادي قائم على امل�ضتقبل. واأ�ضاف اأن اإمارة دبي تخطو خطوات 
واثقة ومتقدمة نحو هدفها باأن تكون وجهة عاملية رائدة للم�ضتقبل امل�ضتدام 
عن طريق تعزيز االبتكار ودعم املبتكرين وتكوين ال�ضراكات الفعالة لتنفيذ 
االأفكار واحللول املبتكرة م�ضتنريين بالروؤية الثاقبة ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
جمتمعية  وثقافة  موؤ�ض�ضيا  نهجا  االبتكار  اعتمد  ال��ذي  اهلل"  "رعاه  دب��ي 
تاأهيل وتطوير  اأجل  واملعرفة من  العلم  باأ�ضباب  االأخذ  وحث اجلميع على 
العاملي  باالإقبال  �ضعادته  واأعرب عن  وابتكاريا.  واملوؤ�ض�ضات معرفيا  االأف��راد 
تنوعا جغرافيا ملحوظا  االإح�ضائيات  اإذ تظهر  الربنامج  امل�ضاركة يف  على 
العاملي  التوجه  يعك�س  م��ا  وه��و  للربنامج  لالن�ضمام  املتقدمة  لل�ضركات 
واملتجددة  النظيفة  الطاقة  جم���االت  يف  االب��ت��ك��ار  نحو  لل�ضركات  امل��ت��زاي��د 
واال�ضتدامة. واأو�ضح الطاير اأن " برنامج االإلكرتونات احلرة " يوفر اإطارا 
حلول  واإيجاد  االبتكار  وت�ضجيع  دعم  يف  ال��دويل  التعاون  لتعزيز  متكامال 
فاعلة يف تلبية االحتياجات العاملية من الطاقة يف امل�ضتقبل مبا يتما�ضى مع 
التوجه العاملي نحو التحول الرقمي وتخفي�س االنبعاثات الكربونية ورفع 

الكفاءة الت�ضغيلية.

جمعية الظفرة التعاونية تعلن ت�زيع اأرباح بن�شبة 70 % وانتخاب جمل�س اإدارة جديد

حممد بن ع�سري املزروعي: خطط طموحة لالرتقاء مب�ستوى الأداء مبا يخدم امل�ساهمني واملجتمع

اقت�سادية دبي وال�سركة الدولية للجوائز تكرمان 26 فائز باجلوائز الدولية لتميز الأعمال

 •• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

امل��زروع��ي مبن�ضب  بن ع�ضري   فاز حممد 
الظفرة  ج��م��ي��ع��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ال��ت��ع��اون��ي��ة خ����الل االج���ت���م���اع ال����ذي �ضم 
لدورة  املنتخبني  اجل��دد  املجل�س  اأع�����ض��اء 
احلقائب  ت����وزي����ع  خ���الل���ه  ومت  ج����دي����دة 
االإدارة  جم��ل�����س  اع�����ض��اء  ع��ل��ى  االداري�������ة 
ا�ضفرت عن فوز  حممد بن ع�ضري  والتي 
وحمد  املجل�س  رئي�س  مبن�ضب  املزروعي  
واأمانة  للرئي�س  نائبا  امل��زروع��ي  عبداهلل  
انتخاب  امل���زروع���ي ومت  اح��م��د  ���ض��امل  ���ض��ر 
لل�ضندوق  اأم��ي��ن��ا  امل��زروع��ي  �ضيف  حممد 
وذلك خالل اجتماع جمل�س االإدارة الذي 

عقد يف مقر اجلمعية.
وكان اجتماع اجلمعية العمومية للظفرة 

التعاونية الذي عقد مبقر �ضالة االأعرا�س 
مبدينة زايد قد ناق�س امليزانية العمومية 
اإبراء  اأي�ضا   االجتماع  وت�ضمن  للجمعية 
القدامى  االإدارة  جم��ل�����س  اأع�����ض��اء  ذم���ة 
 %  70 بن�ضبة   اأرب����اح  ت��وزي��ع  ت��ق��رر  كما  
املال على امل�ضاهمني ومت توزيع  راأ���س  من 
اجلمعية  مبقر  امل�ضتحقني  على  ال�ضيكات 
يف مدينة زايد كما قررت اجلمعية توزيع 
ارباح نقدية وتوزيعات على االأ�ضهم وذلك 
 –  2016 امل��ن�����ض��رف  امل�����ايل  ال���ع���ام  ع���ن 
اإج���راء  االج��ت��م��اع  خ���الل  ومت   .  2017
الذي  اجلديدة  االدارة  جمل�س  انتخابات 
اأ�ضفر ع��ن ف��وز ك��ل م��ن حممد ب��ن ع�ضري 
وحممد  املزروعي  احمد  و�ضامل  املزروعي 

املزروعي  �ضيف  وحممد  املزروعي  مبارك 
حممد  وحمدان  املزروعي  عبداهلل  وحمد 
ب����ن حفيظ  ����ض���ي���ف  امل������زروع������ي وحم����م����د 
ونا�ضر  امل��زروع��ي  �ضياح  و�ضامل  امل��زروع��ي 
حرمو�س املزروعي و�ضيف احمد املزروعي  
جديدة  ل���دورة  االدارة  جمل�س  بع�ضوية 

مدتها3  �ضنوات .
 واأو�ضح حممد بن ع�ضري املزروعي رئي�س 
جمل�س االإدارة اأن املجل�س اجلديد للظفرة 
روؤية  حتقيق  طريق  يف  �ضي�ضري  التعاونية 
تفعيل  اإىل  ال��رام��ي��ة  ور�ضالتها  اجلمعية  
والتكافل  وال���ت���ك���ام���ل  امل�������ض���رتك  ال��ع��م��ل 
االجتماعي وتقدمي خدمات ع�ضرية ودعم 
م�ضاريع التنمية ال�ضاملة وتنمية امل�ضاريع 

بالتجزئة  ال���ب���ي���ع  ب���ق���ط���اع���ات  اخل���ا����ض���ة 
خدمات  وت���ط���وي���ر  ال���ع���ق���اري  وال���ق���ط���اع 
ح��ق��ول ال��ن��ف��ط واالرت���ق���اء ب��ق��ط��اع تاأجري 
النقل  قطاع  وتفعيل  وامل��ع��دات  ال�ضيارات 
البيئة  حماية  يف  واالإ�ضهام  اأمناطه  بكافة 
و�ضون مقدراتها ورفع م�ضتوى ال�ضالمة، 
والتميز.  وال��ك��ف��اءة  اجل���ودة  ملعايري  وف��ق��اً 
واأ�ضاف بن ع�ضري اأن املجل�س انتهى حاليا 
و�ضيبداأ  االإداري�������ة  احل��ق��ائ��ب  ت���وزي���ع  م���ن 
وا�ضرتاتيجيات  خ��ط��ط  و����ض���ع  يف  ف�����ورا 
م�ضتقبلية لالرتقاء مب�ضتوى االأداء داخل 
بهدف  املختلفة  اجلمعية  واأن�ضطة  ف��روع 
احل���ف���اظ ع��ل��ى اأم������وال امل�����ض��اه��م��ني ودفع 
اجلمعية  داخ��ل  والتنمية  التطوير  عجلة 

مبا يحقق م�ضالح امل�ضاهمني وي�ضاهم يف 
تنمية املجتمع املحلي على حد �ضواء .

القادمة  ال���ف���رتة  اأن  ع�����ض��ري  ب���ن  واأك���م���ل 
التطويرية  التغريات  من  مزيد  �ضت�ضهد 
و�ضيم  وامل���ج���االت  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف 
اال�ضتثمارية  ال���ف���ر����س  ك����اف����ة  درا������ض�����ة 
بهدف  اجلمعية  اأم���ام  املتاحة  والتنموية 
دع���م���ه���ا وت���ط���وي���ره���ا وذل������ك م����ن خالل 
التوا�ضل البناء بني اأع�ضاء جمل�س االإدارة 
م�ضاهمي  وكذلك  اجلمعية  يف  والعاملني 
اال�ضتفادة من  وذل��ك من خالل  اجلمعية 
اخلطط  و���ض��ع  يف  ومقرتحاتهم   اأرائ��ه��م 
موؤكدا  للجمعية  امل�ضتقبلية  وال�ضيا�ضات 
ولهدف  واحد  كفريق  �ضيعمل  اجلميع  اأن 
م�����ض��رتك واح���د وه���و االرت���ق���اء مب�ضتوى 

اجلمعية ودعم الدور املجتمعي لها .

•• دبي-الفجر: 

كرمت اقت�ضادية دبي وال�ضركة الدولية للجوائز 26 
�ضارك  والتي  االأعمال  لتميز  الدولية  باجلوائز  فائز 

فيها اأكرث من 20 بلدا من اأربع قارات. 
وعلى الرغم من زيادة ال�ضركات الدولية التي ح�ضلت 
على اجلوائز بن�ضبة %20، ا�ضتحوذت �ضركات من دولة 

االإمارات العربية املتحدة على ثلثي جوائز الفئات. 
دبي؛  اقت�ضادية  ع��ام  مدير  نائب  اإبراهيم،  علي  وق��ام 
ال�����ض��رك��ة ال��دول��ي��ة للجوائز،  وم����ارك ه��ام��ي��ل، م��دي��ر 
بتكرمي الفائزين، حيث بلغ اإجمايل فئات اجلوائز 26 
فئة يف خمتلف القطاعات، واالن�ضباط، واالأ�ضخا�س، 
واجلهود املبذولة نحو حتقيق االأجندة الوطنية لدولة 

االإمارات العربية املتحدة لعام 2021.
وبهذه املنا�ضبة، قال علي اإبراهيم: ي�ضعدنا ال�ضراكة مع 
ال�ضركة الدولية للجوائز منذ اإطالقها، حيث �ضاهمت 
املحلية  ال�ضركات  م��ن  العديد  واأداء  ك��ف��اءة  تعزيز  يف 
والعاملية املرموقة. ويف كل عام توؤكد هذه اجلوائز على 

يف  للتميز  الدولية  املعايري  حتقق  االإم���ارات  دول��ة  اأن 
االأعمال التجارية عرب العديد من القطاعات، ف�ضال 
رائ��د يف  عاملي  دب��ي كمركز  وتعزيز مكانة  تر�ضيخ  عن 

قطاع االأعمال.
وتعد اجلوائز الدولية لتميز االأعمال جزء من برنامج 
عاملي من ابتكار موؤ�ض�ضة اجلوائز الدولية، وهي م�ضابقة 
قائمة على عملية حتكيم �ضفافة متاًما ومعتمدة من 
جلنة  املت�ضابقني  م�ضاركات  وُتقيِّم  كرانفيلد.  جامعة 
ثم  ودوليني،  حمليني  اأعمال  رواد  من  تتكون  حتكيم 
عر�س  لتقدمي  للنهائيات  للمر�ضحني  الدعوة  توجه 
لتقييمهم ح�ضب جمموعة  ذاتها  التحكيم  اأمام جلنة 
كل  الفائز من  املوؤ�ض�ضة  املعايري. وحت��دد  حم��ددة من 
فئة وفق اأعلى الدرجات التي يح�ضل عليها يف املجمل. 
و�ضرح مارك هاميل: "نحن فخورون باأننا قد خلقنا 
مناف�ضة عادلة و�ضفافة لل�ضركات املحلية والدولية هنا 
يف دبي، وقد حققت ال�ضركات االإماراتية معدالت فوز 
اأعلى مقارنة بال�ضركات الدولية امل�ضاركة يف امل�ضابقة، 
القدرة على  ال�ضركات املحلية لديها  اأن  وهو ما يثبت 

وتهانينا  ال��ع��امل��ي.  امل�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  مناف�ضيها  جت����اوز 
جلعل  ع��دة  دول  م��ن  �ضافرت  ال��ت��ي  ال�ضركات  جلميع 
وخا�ضة  االآن،  ح��ت��ى  تناف�ضية  االأك����رث  اجل��وائ��ز  ه���ذه 
الفائزين لدينا. و�ضكر خا�س لُرعاتنا، املنطقة احلرة 
دب��ي لدعم ه��ذا احل��دث منذ  يف احلمرية واقت�ضادية 
البداية، واإثبات حر�ضهم على تعزيز التميز يف االأعمال 

التجارية يف دولة االإمارات العربية املتحدة.
و�ضمت قائمة الفائزين كل من ثومبي جروب خدمات 
مهنية؛ واأركادي�س ال�ضيارات وال�ضفر والنقل؛ وجمعة  
املاجد - العربية اإلكرتو ميكانيكال العقارات والبناء؛ 
وويب طب الرفاهية وال�ضحة؛ واآيه اأك�س اأ�س اخلدمات 
و�ضركة  الت�ضنيع؛  ال��دول��ي��ة  واإن��رتك��وي��ل  احلكومية؛ 
و�ضركة  الذكية؛  والتكنولوجيا  التكنولوجيا  جيديا 
االت�ضاالت  تيليكوم  دوي��ت�����ض��ه  االأمل��ان��ي��ة:  االت�����ض��االت 
ال�ضركات  الربيطانية  اأورك��ارد  وح�ضانة  واملعلومات؛ 
االأغذية  ملتد  ال�ضغرية واملتو�ضطة؛ ونومادك كابيتال 

وامل�ضروبات؛ وح�ضانة اأوركارد الربيطانية التعليم.
ف��ئ��ات التخ�ض�س كل  ال��ف��ائ��زي��ن م��ن  ق��ائ��م��ة  و���ض��م��ت 

م���ن ت��رك�����ض��ي��ل امل�����ض��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة؛ وب��ن��ك راأ�����س 
والتحول؛  والتغيري  اال�ضرتاتيجية  الوطني  اخليمة 
وال�ضركة الربيطانية مي�س الت�ضويق، وو�ضائل االإعالم 
االت�ضاالت  �ضركة  التجارية؛  والعالمة  االجتماعية 
العمالء؛  واآراء  جت��رب��ة  تيليكوم  دوي��ت�����ض��ه  االأمل��ان��ي��ة: 
واإعمار الإدارة املجمعات اإدارة عالقات العمالء؛ وبنك 
راأ�س اخليمة الوطني التجارة االإلكرتونية والتجربة 

الرقمية واأمن املعلومات.
وفاز واير كارد برو�ض�ضنج عن فئات االأ�ضخا�س �ضاحب 
اإجن�����ادج م���ي م�����ض��ارك��ة املوظفني؛  ال��ع��م��ل ؛ و���ض��رك��ة 
وبرنامج ال�ضيخ �ضقر للتميز احلكومي فريق االإدارة؛ 
واأوجن مني – تراي�ضتار قائد ملهم؛ وفاندانا غاندي 

من ح�ضانة اأوركارد الربيطانية قائدة ملهمة. 
االإمارات  �ضركة   ،2020 نحو  فئات  م��ن  والفائزين 
االأ�ضواق  اال�ضتدامة-دخول  دو  املتكاملة  لالت�ضاالت 
ق�ضم  يف  �ضاملة  فئة  ال��دول��ي��ة  واإن��رتك��وي��ل  النا�ضئة؛ 
القطاعات؛ وال�ضركة الربيطانية مي�س فئة �ضاملة يف 

التخ�ض�س.
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العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/13  ا�شتئناف تنفيذ عمايل    
م   م  ذ   - ح��رة  منطقة  ب��ارت��رنز  ١-تكنولوجي  ���ض��ده/  امل�ضتاأنف  اىل 
طاهر  عماد  /عبدالقادر  امل�ضتاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
-  قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم : ١٤57/20١7 
املوافق  االرب����ع����اء   ي���وم  ج��ل�����ض��ه  ل��ه��ا  وح�����ددت    20١7/٤/9 ب��ت��اري��خ 
20١7/6/١٤  ال�ضاعة ١7.30 م�ضاء  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه 
يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2016/106 بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ �ضدهما/١- غريغوري مليخن 2- غلب خاريتونوف  جمهويل حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك ات�س ا�س بي �ضي ال�ضرق االو�ضط املحدودة وميثله :  احمد 
اعالنكم    20١7/٤/26 بتاريخ  االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  علي  اآل  رم�ضان  ح�ضن 
يف  التبليغ  تاريخ  من  �ضهر  خالل  دره��م   )5.673.500( وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�ضداد 
ملف التنفيذ اأعاله واإالبيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 
من قانون االج��راءات املدنية ) نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : اجل��داف - رقم 
االر�س : ٤60 - رقم املبنى : ١- ا�ضم املبنى : بالزو فري�ضات�ضثي - رقم الطابق : 6- رقم 

العقار : 26١5 - م�ضاحة العقار : ١63.85 مرت مربع(.   
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/249  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �ضده/١-�ضاريل بيرتو�س دو بلي�ضي�س ميري جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/م�ضرف 
االإمارات اال�ضالمي - �س م ع وميثله : احمد ح�ضن رم�ضان اآل علي -  نعلنكم باحلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 
20١6/639 عقاري كلي يوم االحد  بتاريخ  20١7/2/26  باعتباره �ضندا تنفيذيا وذلك ١- بالزامكم ب�ضداد 
مبلغ وقدره )٤6١30( درهم وت�ضليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل ١5 يوم من تاريخ ن�ضر هذا 
االعالن  2- يف مو�ضوع الدعوى اال�ضلية بف�ضخ العقد مو�ضوع الدعوى )االجارة املنتهية بالتمليك( وحمو 
قيد عبارة )تخ�ضع ملكية العقار اىل ترتيبات االج��ارة املنتهية بالتملك ل�ضالح املدعي عليه طبقا لعقد 
االجارة املنتهي بالتملك املودع لدى الدائرة عن وحدة التداعي والواردة يف �ضهادة ملكية العقار ال�ضادرة 
عن دائرة االرا�ضي واالأمالك وبالزام املدعي عليه بت�ضليم الوحدة العقارية حمل التداعي للمدعي االول 
ورد احليازة له خالية من ال�ضواغل. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 

رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/286   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �ضده/١- جميل خان اوال دين 2- �ضبحان دين اول دين  جمهويل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/خالد مالك حميد �ضبري  قد اأقام عليك 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
)١6١0( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة - ب�ضحة ونفاذ عقد البيع 
ني�ضان  ن��وع  من  دب��ي  خ�ضو�ضي   25789  E رق��م  لل�ضيارة   20١5/١١/١٤ امل���وؤرخ 
بات�ضفايندر ا�ضتي�ضن موديل عام وعلى ادارة مرور دبي ت�ضجيل العقد وفق ما 
�ضلف.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1234   تنفيذ جتاري  
جمهول  اليماحي   �ضعيد  طحنون  ع��ب��داهلل  علي  ���ض��ده/١-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/م�ضرف االإمارات اال�ضالمي - �س 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد   - اآل علي  احمد ح�ضن رم�ضان   : ع وميثله  م 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
.وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )5٤50508.3١(
فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2016/650 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضدهما/١- �ضركة وادا للتجارة العامة - �س ذ م م 2-غالحم�ضني 
حمل  جمهول  للتجارة(  وادا  �ضركة  مدير   - �ضوهانكي  حممد  علي  علي 
علي  احمد   : وميثله  اي��ران  ���ض��ادرات  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  االقامة 
املذكورة  التنفيذية  ال���دع���وى  عليك  اأق����ام  ق��د   - ال��زع��اب��ي  ���ض��ال��ح  م��ف��ت��اح 
اىل  دره��م   )١63837٤0.25( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
�ضتبا�ضر االجراءات  املحكمة  املحكمة .وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  طالب 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1243   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/١- نقطة القوة للتجارة - �س ذ م م 2- مادتيل �ضونيل كومار 
�س   - للتجارة  القوة  نقطة  ل�ضركة  املخول  واملدير  �ضريك  وب�ضفته  نف�ضه  عن 
طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول   - امل�ضرفية  للت�ضهيالت  و�ضامن  م  م  ذ 
التنفيذ/بنك ابوظبي الوطني - وميثله : نوال زايد �ضاملني ظبيك احلو�ضني - 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )١١27570.2٤( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1307  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١-�ضيخه �ضامل بالل مبارك املهريي  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ م�ضرف الهالل - �س م ع   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )83٤86.66 درهم( 
والر�ضوم وامل�ضاريف و اتعاب املحاماة  وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء  
املوافق  20١7/5/١6  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1239  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/١- حديبة تكنو كري - �س ذ م م   جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ حممد ريا�ضت بري خان -  قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6532( 
املحكمة. باال�ضافة اىل مبلغ 900  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
�ضتبا�ضر االجراءات  املحكمة  املحكمة. وعليه فان  ر�ضوم خلزينة  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1405  تنفيذ عمايل 
مبا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  لل�ضياحة  �ضندباد  ���ض��ده/١-  املنفذ  اىل 
اأقام  ق��د  ال�ضلح  ���ض��امل  حممد  ج��م��ال  م�ضطفى  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )82373( وق���دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�ضوم  دره��م   5967 مبلغ  اىل  باال�ضافة 
املحكمة �ضتبا�ضر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1038  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/١- خالد التوبي خلدمات الفنية - �س ذ م م جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد نعمان لطيف حممد لطيف   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )١٤06١( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�ضافة 
اىل مبلغ ١١38 درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2016/1899   تنفيذ جتاري  
االقامة  حمل  جمهول  الطرق  ملقاوالت  وفا  �ضركة  �ضده/١-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/تكنومارت للمقاوالت الفنية - �س ذ م م وميثلها/ 
اأقام  قد   - ابراهيم حممد احلمادي  : علي  ناالكات وميثله  عبدالوهاب 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )20٤٤6٤.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1341   تنفيذ جتاري  
 - ب��ورا  اي��ري��ك  2-ك��ي��م  البحرية  للتقنية  ا�ضرتاليان  �ضدهما/١-  املنفذ  اىل 
 - ال�ضيكات  وموقع  االوىل  عليها  باملدعي  مدير  وب�ضفته  ال�ضخ�ضية  ب�ضفته 
 جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/م�ضنع املحيط للمطاط - ذ م م

الدعوى  اأق����ام عليك  ق��د   - امل���ازم���ي  ع��ب��داهلل  اح��م��د ح�ضن حم��م��د   : ومي��ث��ل��ه 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١6١880( درهم 
بالت�ضامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5  االج��راءات 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ض���م ال�ضركة : “ ثينك اون خلدمات ادارة املن�ضاآت “ )�س.ذ.م.م(
رقم الرخ�ض��ة : 732975 عن�وانها : مكتب رقم 80١ ملك �ضعيد �ضهيل �ضعيد الكتبي 
القانوين    : ذات م�ضئولية حمدودة  رقم القيد بال�ضجل  ال�ضك�ل  التجاري   – املركز 
التجاري : ١١68٤2٤  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه ، قد مت 
التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها بانحالل ال�ضركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب 
القرار ال�ضادر من اجلمعية العمومية لل�ضركاء بتارخ )20١7/0٤/06( وامل�ضدق لدى 
ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )20١7/0٤/06(  وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�ضفي املعني يف مكتب )١0- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
-  هاتف : )2226266 – 0٤( فاك�س )2223773 – 0٤( م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ض����م امل�ضفي : يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات
البطني  مبوجب  رق��ة   - )١0-9( ملك مركز منت لالعمال   مكتب   عن���وان����ه : 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري 
ادارة  خل��دم��ات  اون  ثينك   « بت�ضفية  للقيام  اع��اله  امل��ذك��ور  امل�ضفي  بتعيني  لديها 
املن�ضاآت » )�س.ذ.م.م( وعنوانها  : مكتب رقم 80١ ملك �ضعيد �ضهيل �ضعيد الكتبي – 
املركز التجاري وذلك مبوجب القرار ال�ضادر من اجلمعية العمومية لل�ضركاء بتارخ 
)20١7/0٤/06( وامل�ضدق لدى ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )20١7/0٤/06(   وعلى 
من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�ضفي املعني يف مكتب )١0- 9( ملك مركز 
 منت لالعمال - رقة البطني - هاتف : )2226266 – 0٤( فاك�س )2223773 – 0٤( 
م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤5 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا االعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2956   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه: مهدي رحال 

درهم   )32.338.00( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )28٤60/خ�ضو�ضي/H/دبي( من 
نوع )فولك�س واجن جولف - �ضالون( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2951   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه: ا�ضالم كل �ضاه كل

درهم   )35.٤7٤.00( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )925٤5/خ�ضو�ضي/P/دبي( من 
نوع )تويوتا كوروال - �ضالون( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2957   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه: ه�ضام الزبري حممد علي

درهم   )٤6.١٤8.00( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)700٤5/خ�ضو�ضي/B/دبي(  رق��م  ال�ضيارة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )تويوتا كامري - �ضالون( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2952   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه: حممد �ضمريز حممد ريا�س

درهم   )30.500.00( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)82١09/خ�ضو�ضي/M/دبي(  رقم  ال�ضيارة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )تويوتا كامري - �ضالون( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2949   

املنذر/ م�ضرف اأبوظبي االإ�ضالمي   
املنذر اليه :عبداهلل بطي �ضعيد بطي بن عنفوز

درهم   )١٤2.0٤١.87( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)٤570٤/خ�ضو�ضي/M/دبي(  رقم  ال�ضيارة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )ني�ضان �ضفاري - ا�ضتي�ضن( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2948   

املنذر/ م�ضرف اأبوظبي االإ�ضالمي   
املنذر اليه : ادري�س احمد حممد بن دري�س ال�ضام�ضي 

درهم   )20١.637.7١( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )١٤302/خ�ضو�ضي/A/دبي( من 
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ضاحلكم  واملمولة  باترول(  )ني�ضان  نوع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/807   
املنذره/ �ضتاندرد ت�ضارترد بنك   

املنذر اليه : حممد حيدر زهري ح�ضني بخاري 
درهم   )2١.2٤6.89( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة   تنذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )٤0025/خ�ضو�ضي/C/دبي( من 
نوع )ني�ضان تيدا - �ضالون( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1  مدين كلي
اىل املحكوم عليه/١- عمر الفاروق احمد عمر عبداحلفيظ جمهول حمل االقامة نعلنكم 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    20١7/2/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
ل�ضالح/م�ضطفى عبدالر�ضول علي بو عبا�س بالزام املدعي عليه عمر الفاروق احمد عمر 
عبداحلفيظ باأن يوؤدي للمدعي م�ضطفى عبدالر�ضول علي بو عبا�س مبلغ )500.000( دوالر 
امريكي او ما يعادلة بالدرهم االماراتي )١.825.000( درهم وفائدة قانونية بواقع 9% عن 
املبلغ املق�ضي به من تاريخ املطالبه الق�ضائية يف 20١6/١2/25 وحتى ال�ضداد التام والزامه 
بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري قابال 
با�ضم  االع��الن �ضدر  لن�ضر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ضتئناف خالل ثالثني 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/507  جتاري كلي

�ضعيد  حممد  ه�ضام  وميلكها  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  الدارة  برالين�س    -١  / عليه  املدعي  اىل 
ابراهيم بدر  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ فندق جلوريا لل�ضقق الفندقية منطقة 
حرة ذ.م.م وميثله مدير الفندق حممد احمد فريد وميثله: خليفة عبداهلل �ضعيد عبداهلل بن 
هويدن الكتبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�ضخ العقد بني املدعي واملدعى 
عليه والزام املدعى عليه مببلغ وقدره )927000 درهم( والفائدة بواقع ١2% من تاريخ املطالبة 
االثنني  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  املحاماة.   واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  التام  ال�ضداد  وحتى 
املوافق  20١7/5/29   ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2962   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه: ب�ضار حممود ح�ضني عو�س اهلل

درهم   )١6.١67.00( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)2٤238/خ�ضو�ضي/M/دبي(  رقم  ال�ضيارة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )ميت�ضوبي�ضي الن�ضر( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2960   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه: حممد �ضبلي عبدرحيم عبدرحيم 

درهم   )33.9٤8.00( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )76225/خ�ضو�ضي/E/دبي( من 
نوع )ني�ضان تيدا( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2958   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه: �ضتي�س كومارا مينون �ضا�ضيدهران مينون

درهم   )١١.678.00( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )875٤8/خ�ضو�ضي/N/دبي( من 
نوع )ميت�ضوبي�ضي الن�ضر - �ضالون( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2954   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه: ا�ضد الرحمن ر�ضيد احمد 

درهم   )١8.768.00( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)952١3/خ�ضو�ضي/M/دبي(  رقم  ال�ضيارة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )تويوتا كوروال - �ضالون( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2961   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه: ماجري الدين جوريرو ديلو�س �ضانتو�س 

درهم   )١6.١58.00( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )85676/خ�ضو�ضي/E/دبي( من 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ضاحلكم  واملمولة  الن�ضر(  )ميت�ضوبي�ضي  نوع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2959   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:ايلفني ح�ضني زيد

درهم   )39.670.00( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )٤2875/خ�ضو�ضي/F/دبي( من 
املنذر مع  قبل  ل�ضاحلكم من  واملمولة  ا�ضتي�ضن(   - قا�ضقاي  )ني�ضان  نوع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2953   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه: عزيز الرحمن عبدالرحمن

درهم   )57.١١3.92( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )39002/خ�ضو�ضي/N/دبي( من 
نوع )ني�ضان التيما 2.5 - �ضالون( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2955   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه: حممد عمران حممد �ضريف 

درهم   )20.325.00( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
وذلك خالل ا�ضبوع من تاريخ الن�ضر، واال �ضي�ضطر املنذر التخاذ االجراءات 
التنفيذية على ال�ضيارة رقم )523١6/خ�ضو�ضي/J/دبي( من نوع )تويوتا 
ياري�س - �ضالون( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2927   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :�ضمري حبيب حبيب 

درهم   )39.8٤٤.٤١( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )9٤982/خ�ضو�ضي/O/دبي( من 
نوع )هيونداي الينرتا - �ضالون( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2933   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه : حميد احمد  عبداهلل بن د�ضمال 

درهم   )١١١.7١9.82( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )32٤68/خ�ضو�ضي/P/دبي( من 
املنذر مع  واملمولة ل�ضاحلكم من قبل   ) اب  - بيك  ف��ورد   F150  ( ن��وع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2944   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :حممد �ضامل عبدالكرمي ابراهيم 

درهم   )335.33١.١3( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
وذلك خالل ا�ضبوع من تاريخ الن�ضر، واال �ضي�ضطر املنذر التخاذ االجراءات 
التنفيذية على ال�ضيارة رقم )7٤6١٤/خ�ضو�ضي/P/دبي( من نوع )جيب 
جراند �ضريوكي - ا�ضتي�ضن ( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2930   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :حممد عمر قا�ضي 

درهم   )67.365.05( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )26727/خ�ضو�ضي/R/دبي( من 
نوع )هوندا اكورد - �ضالون( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2946   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :عو�س جناح �ضالح عوي�س بدر

درهم   )١١6.569.٤9( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )9١997/خ�ضو�ضي/K/دبي( من 
هوندا - ا�ضتي�ضن( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع   CR-V( نوع

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2932   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :عمر حممد عبا�س قمرب احلتاوي 

درهم   )١88.707.55( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)٤5258/خ�ضو�ضي/Q/دبي(  رق��م  ال�ضيارة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )جيب راجنلر - ا�ضتي�ضن( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2926   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه : نيفني ح�ضام دروي�س

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدره )3٤.٤29.00( درهم نتيجة 
االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط وذلك 
االجراءات  التخاذ  املنذر  �ضي�ضطر  واال  الن�ضر،  تاريخ  من  ا�ضبوع  خ��الل 
)كيا  نوع  من  )١3789/خ�ضو�ضي/L/دبي(  رقم  ال�ضيارة  على  التنفيذية 
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ضاحلكم  واملمولة  ا�ضتي�ضن(   - �ضبورجت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2928   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :معاذ حممد املدثر ح�ضن علي 

درهم   )67.3١3.69( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)53١06/خ�ضو�ضي/M/دبي(  رقم  ال�ضيارة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )�ضيفرولية ماليبو - �ضالون( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2947   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :حممد عبدالرزاق الوزير 

درهم   )36.069.05( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )١6232/خ�ضو�ضي/L/دبي( من 
نوع )تويوتا فورت�ضرن - ا�ضتي�ضن( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2935   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :عبدالهادي جابر علي �ضافعه املري 

درهم   )١25.239.١3( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )7١٤١٤/خ�ضو�ضي/F/دبي( من 
نوع )تويوتا هايلوك�س - بيك اب ( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2943   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :حممد مو�ضى عبداهلل �ضليمان علي �ضقر 

درهم   )١39.9١7.93( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )88767/خ�ضو�ضي/A/دبي( من 
نوع )�ضيفرولية �ضلفرادو - بيك اب( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2929   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :جمعة �ضالح جمعة مبارك 

درهم   )22٤.١99.62( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
وذلك خالل ا�ضبوع من تاريخ الن�ضر، واال �ضي�ضطر املنذر التخاذ االجراءات 
التنفيذية على ال�ضيارة رقم )2١86٤/خ�ضو�ضي/R/دبي( من نوع )دودج 
جارجر - �ضالون( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2945   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :حمد ح�ضني حممد احمد عبداهلل 

درهم   )327.6١7.37( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)6523٤/خ�ضو�ضي/D/دبي(  رق��م  ال�ضيارة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )SRT8 جيب �ضريوكي - ا�ضتي�ضن( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2931   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه : قا�ضم حممد ح�ضن علي ال�ضعدي 

درهم   )357.537.١9( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )32223/خ�ضو�ضي/P/دبي( من 
املنذر مع  ار  - كوبيه( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل  نوع )ني�ضان جي تي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2934   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :حممد عي�ضى احمد مبارك �ضامل 

درهم   )١02.0٤7.١8( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )998٤/خ�ضو�ضي/H/دبي( من 
نوع )لكزي�س LX570 - ا�ضتي�ضن( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2942   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :خليفة ح�ضن حممد احمد املرزوقي 

درهم   )١38.7٤7.66( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة االخالل ب�ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط 
امل��ن��ذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  ال��ن�����ض��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ض��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم )5205/خ�ضو�ضي/K/دبي( من 
نوع )لكزي�س LX570 - ا�ضتي�ضن( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2706  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-معهد اي كيو التعليمي �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / عبداملحيط كرمي حممد عبدال  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )595١7 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والزامها 
لها  MB167763029AE وحددت  ال�ضكوىالعماليه  وامل�ضاريف.رقم  بالر�ضوم 
جل�ضة يوم االربعاء املوافق 20١7/5/3١   ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة: ch1.A.5  لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2389  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ الب�ضائع �س.ذ.م.م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي / حممد مامون خان حممد موؤمن خان  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )20١38 درهم( وتذكرة عودة 
وحددت   MB171095057AE وامل�ضاريف.رقم  والر�ضوم  درهم(   2000( مببلغ 
  ch1.A.5 :لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 20١7/5/١6   ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3191  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-دايرك�ضن للمقاوالت الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي / حممد الكاف احمد افتخار احمد  قد اأقام عليك 
درهم(   32307( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى 
وتذكرة عودة مببلغ )١500 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف.وحددت لها جل�ضة يوم 
لذا    ch1.A.5 بالقاعة:  �س   8.30 ال�ضاعة     20١7/5/23 املوافق  الثالثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2298  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-�ضمارت وي خلدمات متابعة املعامالت ���س.ذ.م.م  جمهول حمل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  حممد   ابو�ضيف  ابراهيم  حممود   / املدعي  ان  مبا  االقامة 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )23١١7 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB166871181AE/2016 2000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف.رقم ال�ضكوى(
بالقاعة:  ���س   8.30 ال�ضاعة   20١7/5/2٤ امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2149  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-كاكتا�س �ضيكيوريتي �ضولو�ضان�س �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بيال   �ضيفدا�ضن  كومار  ه��رون   / املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )6750 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )١000 درهم( 
والر�ضوم وامل�ضاريف.رقم ال�ضكوى MB168316645AE/2017 وحددت لها 
ch1.A.1  لذا  جل�ضة يوم االربعاء املوافق 20١7/5/١7 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة: 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1654  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-ابراء للحفالت  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / يلفريا 
مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  فران�ضي�ضكو   �ضابالدا 
والر�ضوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   ١7835( وق��دره��ا  عمالية 
جل�ضة  لها  وحددت   mb169230921ae/2016 ال�ضكوى  وامل�ضاريف.رقم 
يوم االربعاء املوافق 20١7/5/3١ ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة: ch1.A.2  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2660  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-اوريجن باي�س لت�ضميم ال�ضلع �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
ال��دع��وى ومو�ضوعها  عليك  اأق��ام  قد  ديرانيه   موؤمن مامون  ع��روه   / املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )67657 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.رقم ال�ضكوى mb170393841ae وحددت 
لها جل�ضة يوم االربعاء املوافق 20١7/5/3١ ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة: ch1.A.5  لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2809  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-�ضركة ال�ضوار للنقل العام ���س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها  مبا ان املدعي / �ضاهد اهلل خان عبدالغفور  قد 
 800( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   33١١3( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
  AE170974350MB رق���م:  ال�����ض��ك��وى  وامل�����ض��اري��ف.يف  وال��ر���ض��وم  دره����م( 
وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 20١7/5/23   ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة: 
ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2465  عمايل جزئي
����س.ذ.م.م  جمهول حمل  الفنية  للخدمات  واف�ضل  ١-اح��م��د   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها  ن��ادر ح�ضني  قد  االقامة مبا ان املدعي / افتاب 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )9١58 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )800 درهم( 
  AE165577228MB رق��م:  العمالية  ال�ضكوى  وامل�����ض��اري��ف.يف  وال��ر���ض��وم 
وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء املوافق 20١7/5/2٤   ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة: 
ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1812  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-املا�ضه لتنقية املياه املعدنية �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها  ا�ضلم  قد  مبا ان املدعي / حممد �ضجاد حممد 
يطلب املدعي من عدالة املحكمة ت�ضجيل الدعوى واعالن املدعي عليها ب�ضورة من 
الئحتها واحلكم بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اجمايل )١9533( درهم وتذكرة 
عودة بقيمة )2000( درهم والزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى العمالية: 
املوافق ١6/20١7/5    الثالثاء  لها جل�ضة يوم  mb170467119ae  وحددت 
ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة: ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2951  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-واحة الزمزم لالعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
الدعوى  اأق��ام عليك  الرحمن  قد  ان��ور ح�ضني دليل  املدعي / حممد  ان  االقامة مبا 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )١20١8 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  AE170013037MB رق��م:  ال�ضكوى  وامل�����ض��اري��ف.يف  وال��ر���ض��وم  دره���م(   800(
وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 20١7/5/١6   ال�ضاعة 8.30 �س مبكتب القا�ضي  
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2311  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-كابريكورن لنقل املواد العامة بال�ضاحنات الثقيلة وخلفيفة جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي / جا�ضكاران �ضينغ جا�ضفيندار �ضينغ قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )١65١6 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB170043830AE/2017:١000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف  رقم ال�ضكوى(
�س   8.30 ال�������ض���اع���ة     20١7/5/2٤ امل����واف����ق  االرب�����ع�����اء  ي�����وم  ج��ل�����ض��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1609  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-وتر الند �ضبا �ضنرت )حاليا( مركز بر�ضتيج غالريي للتجميل )�ضابقا( 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / مرمي بن عزيز قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   30900( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
جل�ضة  لها  وح��ددت    MBB168959052AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف   والر�ضوم 
يوم االربعاء املوافق 20١7/5/١7   ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 
قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري ، 

وامرت املحكمة بتق�ضري ميعاد التكليف باحل�ضور الربعه ايام.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2089  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-فرييدي للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / حممد ا�ضتاك مياه ا�ضحاق مياه قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )679٤ درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  MB168353397AE:ال�ضكوى رق���م  وامل�����ض��اري��ف   وال��ر���ض��وم  دره����م( 
�س   8.30 ال�����ض��اع��ة     20١7/5/2٤ امل���واف���ق  االرب���ع���اء  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2044  عمايل جزئي

ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للمقاوالت  ١-املر�ضد   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي / �ضانتوك �ضينغ جوريال �ضينغ قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   2000( ع��وده مببلغ  وت��ذك��رة  دره��م(   ١5669( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
والر�ضوم وامل�ضاريف  رقم ال�ضكوى:mb170868026ae  وحددت لها جل�ضة 
يوم االربعاء املوافق 20١7/5/2٤   ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�ضور 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1339  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-عني املها للمقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات  / حممد عابد حممد رزق قد 
عمالية وقدرها )١٤605 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )800 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف  
يوم  جل�ضة  لها  وح���ددت    AE170855456MB:رقم العماليه  ال�ضكوى  يف 
االربعاء املوافق 20١7/5/١7   ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 
اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون  للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

مبثابة ح�ضوري ، وامرت املحكمة بتق�ضري ميعاد التكليف باحل�ضور الربعة اريام.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2422  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-اري��ا �ضامي ال�ضياحة ���س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  اونيتويى   اوك��ي��زي  /جيم�س  املدعي 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   ١8568( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
والر�ضوم وامل�ضاريف.رقم ال�ضكوى MB16921337AE وحددت لها جل�ضة يوم 
فاأنت  لذا    ch1.A.5 بالقاعة:  �س   8.30 ال�ضاعة     20١7/5/١6 املوافق  الثالثاء 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3084  عمايل جزئي

االقامة  ����س.ذ.م.م  جمهول حمل  الفنية  للخدمات  املها  ١-بيت   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /بيالل بوته حممد بوته قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   3000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   9756( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
لها جل�ضة  MB170951898AE وحددت  ال�ضكوى  وامل�ضاريف.رقم  والر�ضوم 
يوم االحد املوافق 20١7/5/2١   ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة: ch1.A.2  لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2594  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-اك��وا غروكيم م.د.م.���س جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / 
املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  القادر احمد عبد احلميد  قد  احمد عبد 
درهم(   2000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(   96300( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
ال�ضاعة  املوافق 20١7/5/2٤    االربعاء  يوم  لها جل�ضة  وامل�ضاريف  وح��ددت  والر�ضوم 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���س   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1793  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-باك غازي للنقل الربي العام �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / مالك حممد خالد مالك عطا حممد قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )١3783 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )800 درهم( 
والر�ضوم وامل�ضاريف  يف ال�ضكوى العماليه رقم:AE169008380MB  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 20١7/5/١6   ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/1519  تنفيذ عمايل 
����س.ذ.م.م جمهول  الفنية  للخدمات  ط��ارق ح�ضني  املنفذ �ضده/١-  اىل 
التنفيذ/جماهد ح�ضني مريد ح�ضني  قد  ان طالب  حمل االقامة مبا 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )3800( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ض��وم  دره���م   )900( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ضتبا�ضر 

املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/1535  تنفيذ عمايل 

�س.ذ.م.م  املطاطية  املنتجات  ل�ضناعة  الند  جرين  �ضده/١-  املنفذ  اىل 
م�ضري  خ��ان  اهلل  التنفيذ/ا�ضد  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
خان  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )3262( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ضوم  دره��م   )900( مبلغ  اىل  باال�ضافة 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2016/255  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �ضده/١- املا�ضة الدولية للتطوير العقاري ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ميلي�ضا �ضوكورينا فرناند�س ريبيلو

االربعاء  ي���وم  ك��ل��ي  ع��ق��اري  رق���������م:20١6/6١8  ال���دع���وى  ال�����ض��ادر يف  ب��احل��ك��م  نعلنكم 
بتاريخ:20١7/2/١5   باعتباره �ضندا تنفيذيا وذلك:

بواقع %9  القانونية  والفائدة  درهم  ب�ضداد مبلغ وقدره )١22١٤23.08(  بالزامكم   -١
يوم من   ١5 املحكمة خالل  اأو خزينة  التنفيذ  وت�ضليمه اىل طالب  ال�ضداد  حتى متام 

تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/1288 تنفيذ جتاري

ميدي�ضت  اك�ضنتيال  ���ض��رك��ة   -2 �������س.ذ.م.م  م��ي  ت����داول  ���ض��رك��ة  ����ض���ده/١-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
للو�ضاطة التجارية �س.ذ.م.م  3-�ضركة اك�ضنتيال ميدي�ضت لال�ضتثمار ذ.م.م جمهويل 
حممد  وميثله:عبدالرحمن  ماريلري  التنفيذ/باتريك  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام  قد  النعيمي  ال�ضرهان  عبدالرحمن 
طالب  اىل  بالت�ضامن  دره��م   )2207٤9.95( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك��م 
التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/1194  جتاري جزئي
���س.ذ.م.م  2- حميد  العامة  الطاقة والقار للتجارة  املحكوم عليهما/١- �ضركة عامل  اىل 
ابراهيم ابراهيمي ا�ضل ب�ضفته مدير �ضركة عامل الطاقة والقار للتجارة العامة �س.ذ.م.م  
بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهويل  وب�ضخ�ضة 
20١7/2/١6  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/بنك �ضادرات ايران بالزام املدعى عليهما 
درهم   296.20١.75 مبلغ  امل��دع��ي  للبنك  ي��وؤدي��ا  ب���اأن  بينهما  فيما  والتكافل  بالت�ضامن 
بالت�ضامن  والزمتهما  التام  ال�ضداد  وحتى   20١3/9/30 تاريخ  من   %9 بواقع  وبالفائدة 
قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  وامل�ضاريف  بالر�ضوم 
التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم  اليوم  لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1302  جتاري جزئي

ا�ضرف  2- حممد  ���س.ذ.م.م  وامليكانيكية  للكهربائية  ريالين�س   -١  / عليهما  املدعي  اىل 
قادر جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ �ضركة ال�ضرياوي للتجارة �س.ذ.م.م وميثله 
: ا�ضماعيل عبدالرزاق ا�ضماعيل عبدالرحيم الدورابي الزرعوين قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  مبلغ  ب���ادار  والت�ضامم  بالت�ضامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها 
)١23.029( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماه والفائدة 9% من تاريخ اال�ضتحقاق 
وحتى ال�ضداد التام.   وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 20١7/5/١6 ال�ضاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/926  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / ١- عرب البحار خلدمات التوزيع املحدودة )جافزا( وميثلها مديرها ال�ضيد/
املدعي/بنك  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل  بانريجي  �ضيمريت   -2 بو�ضان  بانريجي  �ضاندان 
اأق��ام عليك  ابوظبي التجاري )ف��رع( وميثله : عبدالرحمن ن�ضيب عبدالرحمن بن ن�ضيب قد 
البنك  اىل  والتكافل  بالت�ضامن  توؤديا  بان  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى 
املدعي  مبلغ وقدره )8.937.7١9.60( )ثمانية ماليني وت�ضعمائة و�ضبعة وثالثني الف و�ضبعمائة 
وت�ضعة ع�ضر درهم و�ضتني فل�س( باال�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع ١2% من تاريخ املطالبة 
وحتى متام ال�ضداد. وحددت لها جل�ضة يوم االحد املوافق 20١7/5/2١ ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/778  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / ١- تداول ام اي مانيجيد بروجرام )ح�ضب التعامالت( - اك�ضنتيال ميدي�ضت 
املدعي/لوي�س  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  التجارية(  الرخ�ضة  )ح�ضب  ����س.ذ.م.م  لال�ضتثمار 
�ضو�ضكني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٤١7.27١( 
دوالر او مايعادله بالدرهم االماراتي مبلغ )١.535.559( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف والفائدة %9 
لها  وح��ددت  كفالة.    بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  التام  ال�ضداد  املطالبة وحتى  تاريخ  من 
جل�ضة يوم االربعاء املوافق 20١7/5/3١ ال�ضاعة ١0.00 �س بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/288  جتاري جزئي

ان  االقامة مبا  عليان جمهول حمل  ر�ضا حممد ح�ضني  احمد   -١  / عليه  املدعي  اىل 
الفندق:  مدير  وميثله  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  الفندقية  وال�ضقق  جلوريا  فندق  امل��دع��ي/ 
عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  فريد  احمد  حممد 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم(   2١6.697.00( وقدره  مببلغ  باأن 
يوم  لها جل�ضة  . وح��ددت  التام  ال�ضداد  املطالبة وحتى  تاريخ  ١2% من  بواقع  القانونية 
الثالثاء املوافق  20١7/5/١6  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1184  جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / ١- خ��واج��ة اب���رار احمد خ��واج��ة غ��الم ر���ض��ول جمهول حمل 
���س.م.ع وميثله:فهد �ضلطان علي  الوطني  املدعي/ بنك االحت��اد  ان  االقامة مبا 
امل��دع��ي عليه مببلغ  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�ضوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ل��وت��اه 
من   %١2 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   ١١533( وق��دره 
املوافق   الثالثاء  يوم  لها جل�ضة  . وح��ددت  التام  ال�ضداد  اال�ضتحقاق وحتى  تاريخ 
20١7/5/23  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/951  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / ١- ويليام اويند اوبيلي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك دبي 
اال�ضالمي �س.م.ع وميثله:خليفة عبداهلل �ضعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )202.5١7.٤9 درهم( مبا 
يعادل )8١.007( كيلو جرام من ال�ضكر والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها 
جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق  20١7/5/١8  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
اأيام على االأقل ، علما بانه مت احالة الدعوى  م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

اىل املحكمة التجارية اجلزئية. 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1345  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / ١- ماريا كاترين كاجوميبال تولينتينو جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
ال�ضام�ضي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها  ماريا كاترين 
واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم(   38.325.١9( وقدره  مببلغ  تولينتينو   كاجوميبال 
املحاماة والفائدة 2.٤9% م��ن:20١١/١2/20 وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء املوافق  20١7/5/١7  ال�ضاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1261  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / ١-  نا�ضر يو�ضف خمي�س عبداهلل النقبي  جمهول حمل االقامة 
حممد  عبداهلل  من�ضور  وميثله:  )ف��رع(  التجاري  ابوظبي  بنك  امل��دع��ي/  ان  مبا 
باأن  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الزرعوين  احمد 
يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )3٤5.882.7٤ درهم( باال�ضافة  للق�ضاء للمدعي 
بالفائدة القانونية بواقع ١2% من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�ضداد والر�ضوم 
وامل�ضاريف واالتعاب.  وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق  20١7/5/١6   ال�ضاعة 
8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1119  جتاري جزئي
ان  املدعي عليه / ١-  منرية حممد علي ده��ق��اين  جمهول حمل االق��ام��ة مبا  اىل 
ال�ضيارات ذ.م.م وميثله: حممد مرت�ضى يعقوب مرت�ضى  ام لتاجري  ار بي  املدعي/ 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الها�ضمي  برهان 
مببلغ وقدره )١2.000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماه والفائدة ١2% من 
التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها  ال�ضداد  املطالبه وحتى 
 Ch 1.C.13 جل�ضة يوم الثالثاء املوافق  20١7/5/١6   ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/654  جتاري كلي
اىل امل��دع��ي عليه / ١-  ���ض��ادي ع��دن��ان فايز احل���داد  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ بنك االحتاد الوطني وميثله: منى احمد عبدالعزيز يو�ضف ال�ضباغ قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
الدعوى وحتى  رفع  تاريخ  بواقع ١2% من  القانونية  الفائدة  دره��م( مع   6٤5.6١6(
ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل مع الزام املدعى عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�ضة يوم االثنني املوافق  20١7/5/١5   ال�ضاعة 
9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1238 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/١- �ضركة ح�ضيمة للتجارة �س.ذ.م.م 2- كومار روي�ضاند خيتاين جمهويل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي اال�ضالمي �س.م.ع وميثله:علي ا�ضماعيل 
ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�ضامن 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )١3825٤2( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والتكافل 
بالدين  االل��زام  بالن�ضبة لطلبات  الدعوى  بنظر  اخت�ضا�ضها قيميا  وبعدم   -2 املحكمة   
للدائرة  واحالتها  التداعي  مو�ضوع  امل������وؤرخ:5/2١/20١٤  ال�ضلم  بيع  عقد  عن  النا�ضىء 
اجلزئية التجارية املخت�ضة .وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/354 تنفيذ �شرعي

اىل املنفذ �ضده/١- عائ�ضة عبيد حممد البدور جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
احمد  ح�ضن  وميثله:عبداهلل  امل��رزوق��ي  حممد  ها�ضم  عبا�س  التنفيذ/عبدالرحمن 
طاهر قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك تنفيذ احلكم ال�ضادر 
يف الدعوى رق���م:277/20١6 اح��وال نف�س م�ضلمني واملعدل يف اال�ضتئنايف رق��م:8١١ و 
به  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد  وفق منطوقه  والقا�ضي  ومواريث  �ضخ�ضية  اح��وال   837/20١6
فان  .وعليه  اال�ضتحقاق  تاريخ  من  وامل�ضاريف  للر�ضوم  �ضامال  دره��م   )220( وق��دره 
املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
         يف الدعوى رقم 2016/183 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �ضده/١- ام ام 9 انرتنا�ضيونال م.د.م.�س 2- كيفني ميني�س �ضاه 
3- ميني�س ديفيندرا �ضاه جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/

رمي للتمويل �س.م.خ وميثله:�ضيخه حممد �ضيف علي املحرزي 
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن �ضقة �ضكنية 
- املنطقة:برج خليفة - رقم االر�س:١7٤ - ا�ضم املبنى:ب د �ضتاند بوينت 
ب - رقم الوحدة:١03 ، وفاء للمبلغ املطالب به )8293.585( درهم وذلك 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/429  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / ١- حممد ربيع خالد ن�ضر جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
جو انا ماري ماليدوم ريبولتان قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام 
قانونيه  فائدة   %9 اىل  باال�ضافة  دره��م   )95000( وق��دره  مبلغ  ب�ضداد  عليه  املدعي 
ب�ضداد مبلغ وقدره  املدعي عليه  ال��زام   ، ال�ضداد  اال�ضتحقاق وحتى متام  تاريخ  من 
الزامه  باملدعيه  التي حلقت  املاديه واملعنويه  )25000( درهم تعوي�س عن اال�ضرار 
بالر�ضوم وامل�ضروفات.  وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء املوافق  20١7/5/2٤   ال�ضاعة 
8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1218  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / ١- �ضتيفاين ا�ضتورال بيكوزي  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها قيد الدعوى وحتديد  كاترين اوماهوى ليموكون  قد 
اقرب جل�ضة لنظرها واعالن املدعي �ضده قانونا بها ، الق�ضاء بالزام املدعي عليها بان 
تاريخ  م��ن  قانونية  ف��ائ��دة   %9 دره��م   )١6.000( ق��دره  ب��ه  املطالب  املبلغ  للمدعي  ت���وؤدي 
بالر�ضوم  �ضده  امل��دع��ي  ال���زام  للتحقيق  ال��دع��وى  اح��ال��ة   ، ال�����ض��داد  مت��ام  وحتى  املطالبة 
وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة يوم  االربعاء املوافق 20١7/5/3١ ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.D.17

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1363  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / ١- حممد ال�ضيد حممد عثمان وا�ضل جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ م�ضرف الهالل )�ضركة م�ضاهمة عامه( وميثله: نا�ضر مال اهلل حممد غامن قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي للم�ضرف املدعي 
مبلغ وقدره )880٤5.30 درهم(  )ثمانية وثمانون الفا وخم�ضة واربعون درهما وثالثون 
فل�ضا( مع الزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة . وحددت لها 
جل�ضة يوم الثالثاء   املوافق  20١7/5/١6  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1248  جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / ١-  حممد علي ع��ب��داهلل ���ض��امل  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا 
ان امل��دع��ي/ ال��دول��ي��ة ل��الج��ه��زة االل��ك��رتون��ي��ة �����س.ذ.م.م ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
والر�ضوم  دره��م(    7750( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها 
املطالبة.   تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف 
وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء   املوافق  20١7/5/١6   ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
   اعادة اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/03194/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : حممد ابراهيم حموي 

مبا اأن املدعي : مي للعقارات - �س ذ م م 
اأق��ام �ضدكم الدعوى 02/03١9٤/20١7/جت�����اري اي��ج��ارات ام��ام املركز بطلب  قد 

الزامكم بالتايل
كقيمة  دره��م(   /٤6.859( مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�ضد  ان��ه   - مالية  مطالبة 

ايجارية للفرتة من 20١6/5/27 وحتى ١0/27/20١6 
مطالبة مالية - انه تر�ضد بذمة املدعي عليه مبلغ 32٤3 درهم وذلك عن ر�ضوم 
التربيد حتى تاريخ االخالء 20١6/١0/27 وذلك طبقا للبند رقم )١3( من بنود 

عقد االيجار
مطالبة مالية - ان العقد ت�ضمن الن�س على غرامة ارتداد كل �ضيك مبلغ )١000( 

وقد ارتد عدد )١( �ضيك دون �ضرف
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

االثنني   يوم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  اعالنكم  اع��ادة  الق�ضائية  اللجنة  وق��ررت 
الثامنة(  )اللجنة  الق�ضائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�ضاعة   20١7/5/١5 امل��واف��ق 
بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى 
. فاأنت مكلف  الن�ضر  اي��ام من تاريخ  امل�ضافة اىل ثالثة  اأم��ر بتق�ضري مدة  ، وقد 

باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات   

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
  اإعادة اعالن ح�شور امل�شتانف �شده  بالن�شر 

يف اال�شتئناف  03/00385/2017 / �شكني  
اىل امل�ضتانف �ضده : عبدالرحمن حممود عبداملح�ضن مطر 

مبا اأن امل�ضتانف  : نور االمني االبان �ضيخ عالء الدين 
قد اأقام �ضدكم اال�ضئناف  03/00385/20١7/ �ضكني  امام املركز بطلب بالتايل : 
الغاء احلكم   ، �ضكال  اال�ضتئناف  - قبول  والق�ضاء جمددا  امل�ضتانف  الغاء احلكم 
امل�ضتاأنف والق�ضاء جمددا ، احتياطيا : احالة الدعوى للتحقيق لالثبات بكافة 

طرق االثبات.   
مطالبة مالية  - الزام املدعي عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى.  

الثالثاء  يوم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  اعالنكم  اإعادة  الق�ضائية  اللجنة  وقررت 
اال�ضتئنافية  )اللجنة  الق�ضائية  اللجنة  امام   3.30 ال�ضاعة   20١7/5/١6 املوافق 
االإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  اال�ضتئنافية  بالدائرة  الثانية( 
لنظر الدعوى، وقد اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�ضر.  
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات. 

يتم ا�ضدار هذه الوثيقة الكرتونيا وال تتطلب اي ختم اوتوقيع

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
    اإعادة  اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/01037/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : عمر علي حممد بطى املهريي ، و�ضامي احمد حممد م�ضطفى 

مبا اأن املدعي : الرقة للعقارات   
 قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/0١037/20١7 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

من  ايجارية  كقيمة   )36000( مببلغ  �ضيكات  لنا  ح��رر  عليه  املدعي  ان   - مالية  مطالبة 
الدفع رغم  امتنع عن  وقد  له  ر�ضيد  وج��ود  وتبني عدم   20١6/١2/3١ 20١6/٤/١ وحتى 
بتاريخ  الوحدة  با�ضتالم  قمنا  قد  اننا  العلم  مع  وتكرارا  م��رارا  ال�ضيكات  بقيمة  مطالبته 

 20١7/١/١
مطالبة مالية - ان العقد ت�ضمن الن�س على غرامة ارتداد كل �ضيك مبلغ )500( درهم 

وقد ارتد عدد )3( �ضيك دون �ضرف 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

املوافق  االح��د   ي��وم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  اعالنكم  اإع���ادة  الق�ضائية  اللجنة  وق��ررت 
20١7/5/2١ ال�ضاعة 3.00م امام اللجنة الق�ضائية )اللجنة التا�ضعة( بالدائرة االإبتدائية 
بتق�ضري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  الن�ضر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�ضافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات 

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

فقدان جواز �شفرت
ف��ق��د امل��دع��و / م��ل��ك احمد 
االردن    ، امل�������ض���ري  ا����ض���ع���د 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
و   938591( رق�����������م 
يجده  م���ن   )270118
عليه االت�ضال بتليفون رقم 

 050/6213012

فقدان جواز �شفرت
حم�����م�����د   / امل��������������دع��������������و  ف���������ق���������د 
 ����������ض���������ال���������ح حم���������م���������د دوم������������������ان 
 MOHAMMED SALEH
  MOHAMMED DUM
ميني  اجلن�ضية - ج��واز �ضفره رقم 
من  ال�������ض���ادر   )  03105009(
االت�ضال  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن  ال��ي��م��ن 

بتليفون رقم 055/4488912 

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو /مريه حممد 
����ض���وري���ا   ، امل���������وات  ام������ري 
�ضفره  ج���واز   - اجلن�ضية 
 )7572761( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ض���ال 

 050/8358270

فقدان جواز �شفرت
�ضوبيا   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
ع���ارف حم��م��د ع���ارف خان 
اجلن�ضية  ب���اك�������ض���ت���ان    ،
رق�����م  ������ض�����ف�����ره  ج������������واز   -
)1980301( من يجده 
عليه االت�ضال بتليفون رقم 

 050/5310396

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو /زايد �ضلطان 
اليمن   ، امل���ع���رويف  ���ض��ال��ح 
�ضفره  ج���واز   - اجلن�ضية 
 )4908492( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ض���ال 

 055/2254467

فقدان جواز �شفرت
ان��ى كارينى  امل��دع��و /  فقد 
ب�����ت ج������اه������ورى ت�����اك�����وان، 
اجلن�ضية  ان���دون���ي�������ض���ي���ا 
رق�����م  ������ض�����ف�����ره  ج������������واز   -
)3545644( من يجده 
عليه االت�ضال بتليفون رقم 

 050/5725433
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افتتاح معر�ش حروف تر�سم حياة مبركز ال�سارقة لفن اخلط العربي والزخرفة

الأر�سيف الوطني ينجز التحكيم النهائي لبحوث املوؤرخ ال�ساب 2017 

اختتام مو�سم طانطان الثقايف مب�ساركة اإماراتية متميزة ا�ستقطبت اآلف الزوار

بال�ضارقة م�ضاء يوم  الثقافة  الثقافية بدائرة  ال�ضوؤون  اإدارة  الق�ضري مدير  اإبراهيم  افتتح حممد 
اأم�س االول معر�ضا فنيا بعنوان حروف تر�ضم حياة مبركز ال�ضارقة لفن اخلط العربي والزخرفة 

بح�ضور مدر�ضي اخلط العربي يف املركز وطلبته.
املركز  ب��دورات  امل�ضاركني  والطالبات  الطلبة  اأنامل  �ضاغتها  فنيا  عمال   30 على  املعر�س  ا�ضتمل 

الفنية التي يدر�س فيها فن اخلط العربي والفنون املت�ضلة به.
وتنوعت االأعمال املعرو�ضة بني لوحات الآيات قراآنية وزخارف نباتية جميلة ولوحات فنية تراثية 

ولوحات لق�ضائد من عيون ال�ضعر العربي تاألق فيها اخلط العربي .
وتراوحت اخلطوط التي ا�ضتخدمها امل�ضاركون ما بني اأنواع كثرية من اخلطوط العربية وجاءت 

متنا�ضقة ومعربة عن موهبتهم يف جمال فن اخلط العربي .
و قال حممد ابراهيم الق�ضري عقب االفتتاح اإن اإدارة ال�ضوؤون الثقافية بالدائرة ت�ضعى اإىل ت�ضجيع 
اأ�ضحاب املواهب عرب الدورات والور�س الفنية املختلفة التي تعقد تباعا ويلتحق بها قطاع كبري من 

ال�ضباب وال�ضابات الراغبني يف تطوير اتقان فن اخلط العربي .

•• ابوظبي-الفجر:

النهائي  والتقييم  التحكيم  الوطني مرحلة  االأر�ضيف  اأنهى 
للبحوث الطالبية امل�ضاركة يف جائزة املوؤرخ ال�ضاب يف دورتها 
الثامنة لعام 2017، وقد اأ�ضادت جلنة التحكيم املوؤلفة من 
االأر�ضيف  من  وخمت�ضني  وموجهني  وم�ضت�ضارين،  خ��رباء 
بكرثة  -اأ����ض���ادت  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  وم���ن جم��ل�����س  ال��وط��ن��ي 
االأبحاث امل�ضاركة يف هذه الدورة من املدار�س التابعة ملجل�س 

اأبوظبي للتعليم ووزارة الرتبية والتعليم.
امل�ضاركة  االأع��م��ال  غالبية  اأن  اإىل  التحكيم  جلنة  ولفتت 
اقت�ضرت على فئتي: التاريخ ال�ضفهي، اأي التدوين والر�ضد 
بوا�ضطة املقابالت ال�ضفهية مع الرواة وكبار ال�ضن، والتاريخ 
االجتماعي الذي تعنى بحوثه باحلياة االجتماعية يف دولة 

االإمارات قدمياً وحديثاً.
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  روؤى  م��واك��ب��ة  اأه��م��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واأك������دت 
للخري،  عاماً   2017 ع��ام  كمبادرة  مبادراتها  يف  والرتكيز 
االإيجابية  مثل:  بها  تنادي  التي  القيم  يف  اأي�ضاً  والرتكيز 

وال�ضعادة والت�ضامح.
وناق�ضت اللجنة االأبحاث املقدمة اإليها وفق معايري التقييم 
املحتوى،  وق���وة  ال��ب��ح��ث  ع��ن��وان  ك��ال��ت��ايل:  م�ضبقاً  امل��ح��ددة 
ال�ضفحات،  هوام�س  يف  واإدراج��ه��ا  وتوظيفها،  امل�ضادر  تنوع 
وال�ضياغة والدقة اللغوية و�ضرح املفردات العامية، والكتابة 
باللغة العربية الف�ضحى ال�ضليمة، مع مراعاة تفريغ املقابلة 

ال�ضفاهي،  ال��ت��اري��خ  مب��ح��اور  واالل���ت���زام  امل��ح��ل��ي��ة،  باللهجة 
والت�ضميم واالإخراج الفني، املرفقات كال�ضور والر�ضومات، 
البحث بظاهرة  وارت��ب��اط  امل��ت��ع��ددة،  وال��و���ض��ائ��ط  وال��وث��ائ��ق 
يف  البحث  ومت��ي��ز  االإم�����ارات،  جمتمع  واق���ع  م��ن  اجتماعية 
البحث  وارتباط  جغرافياً،  كان  اإن  اجلغرافية  املعامل  اإب��راز 
بظاهرة اجتماعية من واقع جمتمع االإمارات اإذا كان البحث 
جلنة  ح��ث��ت  تو�ضياتها  جملة  االج��ت��م��اع��ي��ة.ويف  احل��ي��اة  يف 
يف  اجل��ائ��زة  اإىل  املقدمة  االأب��ح��اث  ا�ضتكمال  على  التحكيم 
دوراتها القادمة من خمتلف اجلوانب واتباع املعايري بدقة، 
كما اأو�ضت بعقد ور�س تعريفية للم�ضرفني على اجلائزة، وال 
التاريخ  املقابلة يف  باإجراء  ال��دورات والور�س اخلا�ضة  �ضيما 
اخلا�ضة  املدار�س  دع��وة  باأهمية  اللجنة  واأو�ضت  ال�ضفاهي، 
القادمة  ال���دورات  يف  للم�ضاركة  والتقنية  الفنية  واملعاهد 
�ضوف  الوطني  االأر���ض��ي��ف  اأن  بالذكر  اجل��ائ��زة.اجل��دي��ر  م��ن 
 ،2017 املوؤرخ ال�ضاب  النتائج النهائية جلائزة  يعلن قريباً 
وبعدها �ضوف يقوم باال�ضرتاك مع �ضركائه اال�ضرتاتيجيني 
بتكرمي املدار�س والطلبة الفائزين. ويذكر اأن جائزة املوؤرخ 
ال�ضاب تهدف اإىل تعزيز االنتماء والوالء والهوية الوطنية، 
وت�ضجيع البحث والدرا�ضة يف تاريخ االإمارات، وتتطلع اأي�ضاً 
اإىل جعل الطلبة �ضركاء يف حماية تراث االإم��ارات واإتاحته 
ال��ف��ائ��زي��ن مب�ضابقتها  اإىل  م��ن��ح اجل��ائ��زة  وي��ت��م  ل��الأج��ي��ال، 
اجلغرايف،  والتاريخ  ال�ضفاهي،  التاريخ  التالية:  الفئات  يف 

والتاريخ االقت�ضادي، والتاريخ االجتماعي. 
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الدورة  فعاليات  املغربية  اململكة  يف  طانطان  باإقليم  اختتمت 
رعاية  حت��ت  اأق��ي��م  ال��ذي  الثقايف  طانطان  مو�ضم  م��ن  ال�13 
اإماراتية  مب�ضاركة  ال�����ض��اد���س  حممد  امل��ل��ك  امل��غ��رب��ي  ال��ع��اه��ل 

متميزة كانت حمط اأنظار اآالف الزوار.
والريا�ضية  والرتاثية  والفنية  الثفافية  الفعاليات  ولقيت 
التي نظمتها جلنة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية 
باأبوظبي طيلة فرتة املو�ضم اأ�ضداء اإعالمية و�ضعبية وثقافية 

وا�ضعة يف كافة اأنحاء اململكة املغربية.
الفنية  امل�ضاركة  املغربية بطبيعة وم�ضتوى  ال�ضحف  واأ�ضادت 
والثقافية والرتاثية االإماراتية يف مو�ضم طانطان الثقايف ال� 
13 وهي امل�ضاركة الرابعة للدولة.. وثمنت الدعم االإماراتي 
نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ  م�ضمار  اإن�����ض��اء  لتمويل 
ل�ضباقات الهجن الذي يعترب اأكرب م�ضمار يف اإفريقيا ل�ضباق 
الهجن والذي د�ضن على هام�س فعاليات املو�ضم واجريت فيه 

عدة �ضباقات للهجن.
ال����وزراء وامل�����ض��وؤول��ون وال�����ض��ف��راء وك��ب��ار ال�ضخ�ضيات  واأث��ن��ى 
الكبري  االهتمام  املهرجان على  الدولة يف  زاروا جناح  الذين 
الثقايف ما يعك�س  والوا�ضع لدولة االم��ارات مبو�ضم طانطان 

حر�س القيادة الر�ضيدة لدولة االإمارات على تعزيز العالقات 
االأخوية املتينة بني البلدين ال�ضقيقني.

الدولة  ج��ن��اح  م��دي��ر  القبي�ضي  ب��ط��ي  ع��ب��داهلل  ���ض��ع��ادة  وق���ال 
اإدارة  جلنة  يف  واالت�����ض��ال  الفعاليات  اإدارة  م��دي��ر  املو�ضم  يف 
ان  اب��وظ��ب��ي..  يف  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  واملهرجانات  ال��ربام��ج 
خالل  م��ن  وال�ضمولية  بالتنوع  متيزت  االإم��ارات��ي��ة  امل�ضاركة 
م��ن جميع  العريق  االم��ارات��ي  ال���رتاث  ك��اف��ة مظاهر  متثيل 
التقاليد  تعك�س  وثقافية  تراثية  ع��رو���س  وت��ق��دمي  جوانبه 
االإم����ارات الربية  اليومية يف  االإم��ارات��ي��ة واحل��ي��اة  وال��ع��ادات 
امل��راأة وح�ضورها يف املجتمع  اإب��راز دور  والبحرية ا�ضافة ايل 
واأبرز االأ�ضكال االجتماعية املتمثلة يف مرا�ضم الزواج وطقو�س 
العر�س باالإمارات والطهي ومنط العي�س باالإ�ضافة اإىل رواق 
خا�س بالقهوة العربية االأ�ضيلة واالإبل وعرو�س فنية لفرقة 
الفنانني  من  لعدد  فنية  وعرو�س  ال�ضعبية  للفنون  اأبوظبي 
ق�ضائدهم  يف  تغنوا  الذين  ال�ضعراء  اىل  ا�ضافة  االإماراتيني 
البلدين  بني  االأخ��وي��ة  العالقات  وبعمق  االم��ارات��ي  بالرتاث 

ال�ضقيقني.
ال�ضنوية  التظاهرة  ه��ذه  م��ن  االأ�ضا�ضي  ال��ه��دف  ان  واأ���ض��اف 

واملحافظة  والرتحال  ال�ضحراء  بثقافة  االحتفاء  تعميق  هو 
على املوروث يف مظاهر احلياة اليومية للبدوي ال�ضحراوي 
للتقارب  ال�ضحراوي..ونظرا  لالإن�ضان  امل�ضرق  الوجه  واإب��راز 
املغربي  وال�ضحراوي  االإم��ارات��ي  الثقايف  امل��وروث  الكبري بني 
فقد اأكدت دولة االإم��ارات على ح�ضورها لل�ضنة الرابعة على 
من  االآالف  ا�ضتقطاب  جديد  م��ن  ا�ضتطاعت  حيث  ال��ت��وايل 

الزوار لفعالياتها.
وبع�س  والت�ضامح  ال�ضلم  �ضاحة  عرفت  اأي��ام  خم�ضة  وخ��الل 
يف  خليل  بن  وجماعة  والوطية  كال�ضبيكة  االخ��رى  االأمكنة 
اقليم طانطان م�ضاركة مكثفة للوفد االإماراتي الذي ح�ضر 
مبوروثه الثقايف واالأدبي والفلكلوري واحلريف وعلى م�ضتوى 
�ضهدت  االإم��ارات��ي��ة  وال��ب��ح��ري��ة  ال��ب��دوي��ة  والتقاليد  ال��ع��ادات 

تواجدا جماهريا فاق ما عرفته ال�ضنوات املا�ضية.
متيز   13 ال���  الثقايف  طانطان  مو�ضم  ان  القبي�ضي  واأو���ض��ح 
فكرية  ول��ق��اءات  وامل��غ��ارب��ة  االإم��ارات��ي��ني  لل�ضعراء  باأم�ضيات 
العام  الن�ضائي  االحت��اد  ول��ق��اءات بني ممثلي  واأدب��ي��ة وعلمية 
املغربية مبدينة طانطان مما  الن�ضائية  بالدولة واجلمعيات 
�ضاهم اىل حد كبري يف تقارب الثقافتني االماراتية واملغربية 

املتابعة  اىل  م�ضريا  ال�����ض��ح��راوي��ة..  بيئتهما  يف  املت�ضابهتني 
واملالد  وال��ل��ي��وا  وال��ه��ب��ان  ال��ع��ي��ال��ة  ل��ف��رق  للجمهور  ال��غ��ف��رية 
التي قدمت لوحاتها الفنية باخليمة االإماراتية حيث تابعها 

جمهور غفري.
ال��ك��ب��ري م��ن زوار اخل��ي��م��ة و���ض��اح��ة ال�ضلم  ب��االه��ت��م��ام  ون����وه 
م�ضافة  قيمة  واع��ت��ربوه��ا  االإم��ارات��ي��ة  بامل�ضاركة  والت�ضامح 

ملو�ضم طانطان.
الر�ضمية  واجل��ه��ات  امل��وؤ���ض�����ض��ات  ايل  ال�ضكر  القبي�ضي  وق���دم 
اإدارة  جلنة  م��ع  �ضاركت  التي  الثقايف  ال���رتاث  ب�ضون  املعنية 
املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي بتنظيم 
اجلناح االماراتي وعملت على اإبراز املمار�ضات الرتاثية لدولة 
املعرو�ضة  والكتيبات  واللوحات  ال�ضور  خ��الل  من  االإم���ارات 
اإىل جانب الفعاليات الرتاثية املتعددة واملتنوعة التي �ضهدها 

املو�ضم.
واثنى على اجلهات امل�ضاركة يف اجلناح التي متكنت من اإي�ضال 
ال��ر���ض��ال��ة احل�����ض��اري��ة وال��ف��ك��ري��ة ل��ل��دول��ة امل��م��زوج��ة برائحة 
لدولة  الثقايف  احل���راك  ان  واك���دت  االأ�ضيل  وت��راث��ه  التاريخ 
االإمارات جعلها حمط اأنظار العامل وحمل ثقة ملا قدمته يف 

املجالني الثقايف والرتاثي.
واملميزة  للعالقة اجل��ي��دة  ت��ع��زي��زا  امل�����ض��ارك��ة ج���اءت  ان  واك���د 
من  بينهما  يجمع  وم���ا  وامل��غ��رب��ي  االإم���ارات���ي  ال�ضعبني  ب��ني 
اأهمها �ضرورة احلفاظ على الرتاث  روؤي��ا واأه��داف م�ضرتكة 

وحمايته و�ضونه من االإندثار.
املودة  من  جو  يف  واملحبة  للتالقي  م�ضاحة  املهرجان  و�ضكل 
تت�ضم  التي  االإماراتية  بالقيم  وللتعريف  والب�ضاطة  واالألفة 
وجه  ليعك�س  املهرجان  ه��ذا  ج��اء  كما  واالأ���ض��ال��ة..  بالعراقة 
والثقايف  الرتاثي  االإرث  على  واملحافظ  االإم��ارات احل�ضاري 
عبداهلل  �ضعادة  كرم  املهرجان  فعاليات  ختام  ب��ه.ويف  اخلا�س 
بطي القبي�ضي اجلهات واالأف��راد املغربية التي �ضاهمت بدور 
فعال يف اإجناح امل�ضاركة االماراتية يف املو�ضم.. كما كرم الن�ضاء 
املغربيات اللواتي �ضاركن يف ور�س العمل التي نظمها االحتاد 
طانطان  مو�ضم  اأن  املو�ضم.يذكر  فرتة  خالل  العام  الن�ضائي 
االأمم  م��ن ج��ان��ب منظمة   2005 ع���ام  اإدراج�����ه  ال��ث��ق��ايف مت 
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة اليون�ضكو �ضمن قائمة روائع 
الثقايف  ال�ضفهي الالمادي لالإن�ضانية تقديرا لدوره  الرتاث 

واحل�ضاري يف التعريف باملوروث ال�ضحراوي املغربي.



�شعيدة مب�شاركتها مب�شرحية )ق�اعد الع�شق الأربعني(

فوزية حممد:)كيميا( تتمتع بروح ال�سفاء والرباءة
معربًة عن �ضعادتها بامل�ضاركة يف العر�س امل�ضرحي )قواعد الع�ضق االأربعني(، 
ك�ضفت الفنانة امل�ضرية فوزية حممد عن اأن من بني اأ�ضباب ما ت�ضعر به من 
�ضعادة، اأنها توؤدي �ضخ�ضية تاريخية، حيث توؤدي �ضخ�ضية )كيميا( 

ابنة جالل الدين الرومي املتبناة، وزوجة �ضم�س التربيزي.
ولفتت فوزية حممد اإىل اأن ال�ضخ�ضية الدرامية )كيميا( امل�ضندة 
اإليها تتمتع بروح ال�ضفاء والرباءة والتميز على الرغم من االأمل 
واملعاناة اللذين مرت بهما خالل رحلة حياتها قبل ظهور �ضم�س 

التربيزي.
واأ����ض���ادت حم��م��د مب�����ض��م��ون ال��ع��ر���س امل�����ض��رح��ي ور���ض��ال��ت��ه، )اإذ 
الذي  احل��ايل  عاملنا  يف  اإليها  نحتاج  مهمة  قيمة  اإىل  يدعو  اإن��ه 
االآخر  وتقبل  والت�ضامح  احل��ب  قيمة  وه��ي  بال�ضراعات،  مي��وج 

املختلف(.
رواية  ع��ن  م��اأخ��وذ  م�ضرحي  ع��م��ل  ه��و   ،)40 الع�ضق  )ق��واع��د 
عبداملنعم،  ر�ضا  الكتابة  على  واأ���ض��رف  �ضافاق،  األيف  للكاتبة 
اأما  ال��ف��خ��راين،  خ��ريي  اإم����ام،  يا�ضمني  الكتابة  يف  و���ض��ارك 
فوزية  ث��روت،  بهاء  الفنانون  جت�ضيدها  فتقا�ضم  البطولة 
هاين  العينني،  اأب��و  يا�ضر  اأح��م��د،  دينا  زي��ن،  ع��زت  حممد، 
علي،  ه�ضام  بكري،  اإي��ه��اب  عبدالر�ضيد،  حممد  عبداحلي، 
اأبو  و���ض��ام  ع��زم��ي،  �ضمري  املن�ضد  زي��د،  اأب��و  اأم���رية  املطربة 
فرقة  مب�ضاركة  ب�ضبي�ضي،  واإ���ض��الم  ماهر  ه��اين  ال�ضعود، 
ح�ضني،  حممد  واأحل���ان  ومو�ضيقى  العربية،  املولوية 
الفرن،  اإب��راه��ي��م  اإ����ض���اءة  ح��ام��د،  م�ضطفى  دي��ك��ور 

واأزياء مها عبدالرحمن، واإخراج عادل ح�ضان. 

رانيا فريد �سوقي: م�ساركتي يف 
)�سل�سال الدم( يرثي م�سريتي الفنية

ال�ضعيدي  امل�ضل�ضل  م��ن  ال��راب��ع  اجل��زء  يف  بامل�ضاركة  �ضعادتها  ع��ن  معربًة 
)�ضل�ضال الدم(، ك�ضفت الفنانة رانيا فريد �ضوقي النقاب عن اأنها ترى العمل 
يف االأجزاء ال�ضابقة كان جيداً وممتعاً للغاية، م�ضرية اإىل اأن م�ضاركتها فيه 

ت�ضيف اإليها وترثي م�ضريتها الفنية.
اخلويل،  ريا�س  الفنان  مع  العمل  يف  بالراحة  �ضعرت  اأنها  تابعت  �ضوقي 
على  �ضاعدتهما  بينهما  م�ضرتكة  كيمياء  ب��وج��ود  �ضعرت  اأن��ه��ا  مو�ضحًة 

التفاعل اأمام الكامريا، وخروج م�ضاهد حقيقية على ال�ضا�ضة.
الدراما ال�ضعيدية  اإىل  التي تنتمي  الدرامية  اأن االأعمال  واأ�ضافت �ضوقي 

من االأعمال املحببة اإىل قلبها، الأنها تع�ضق اللهجة ال�ضعيدية ب�ضدة
اأنها �ضعيدة بردود االأفعال على امل�ضل�ضل، وتتمنى  وتتقنها بجدارة، موؤكدة 
اأن تظل هذه الردود االإيجابية حتى نهاية امل�ضل�ضل. ونفت رانيا فريد �ضوقي 
م�ضاركتها يف اأي عمل درامي اآخر يف رم�ضان، كما اأنها تنتظر عر�س م�ضل�ضلها 

الكوميدي )االأ�ضتاذ بلبل وحرمه( مع الفنان فتحي عبدالوهاب.

فــن عــربـــي
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الأغاين القدمية تتمّيز ب�شحر واإبداع يجعالنها ُمتجددة وناجحة يف كل زمن

مروة ن�سر: جيلي تعّر�ش لظلم كبري
 ومل يجد اأي دعم اأو م�ساندة

اجلديد؟ األبومك  تاأجيل  �ضبب  • ما 
كان من املقرر طرح االألبوم يف اأعياد الربيع، ولكن 

ب��ع��د ح����وادث االإره�����اب االأخ����رية يف م�ضر 
وج���دت اأن م��ن غ��ري ال��الئ��ق طرح 

األ����ب����وم غ���ن���ائ���ي واجل���م���ي���ع يف 
حداد على �ضحايا االإرهاب 

الغا�ضم، لذا قررت تاأجيله 
كموعد  الفطر  عيد  اإىل 

نهائي.
�����ض����ارك����ت  ل����ك����ن����ك   •
)�����ض����ّم  ح�����ف�����الت  يف 
ال�����ن�����������ض�����ي�����م( رغ������م 

احلداد.
تاأجيل االألبوم قرار 
واأحتمّل  ب��ي  خ��ا���س 
ت���ب���ع���ات���ه مب���ف���ردي، 

لكن عدم امل�ضاركة 
احل������ف������الت  يف 

ل���ي�������س ق�����راري 
الأن  منفردة، 

ثمة تعاقدات مع منظمي احلفالت واأماكن حجزت 
اإىل  باالإ�ضافة  بيعت،  وت��ذاك��ر  ��زت  وُج��هِّ
وفريق  م��و���ض��ي��ق��ي��ة  ف��رق��ة 
عمل م�ضوؤول مني. 
ل���������ذا ك���������ان ال 
ب������������د م����ن 
مي  تقد

احلفالت التي حققت جناحاً كبرياً.
)حكايات  اختيارك  و�ضبب  االألبوم  تفا�ضيل  ما   •

بنات( ا�ضماً له؟
االأل��ب��وم عن م�ضاعر  االأغ���اين يف  - يتحدث معظم 
هو  اال�ضم  ه��ذا  اأن  وج��دت  ل��ذا  وم�ضاكلهن،  البنات 
ن��ادر حمدي،  اأت��ع��اون فيه مع كل من  ل��ه.  االأن�ضب 
واأحمد اإبراهيم، وتامر ح�ضني، وحممد م�ضطفى، 
و�ضامر اأبو طالب، و�ضريف بدر. اأود التاأكيد اأن ا�ضم 
االألبوم واأغانيه ال عالقة لهما مب�ضل�ضل )حكايات 

بنات(.
منه؟ املتوقع  النجاح  جيلك  يحّقق  مل  • ملاذا 

اأو  دع��م  اأي  يجد  ومل  كبري  لظلم  تعّر�س  جيلي   -
ظهرنا  اإذ  ال�ضابقة،  االأج��ي��ال  عك�س  على  م�ضاندة 
االأ�ضواق  من  تخرج  االألبومات  اإنتاج  �ضركات  فيما 
اأن  ع��ن  ف�ضاًل  امل��ج��اين،  التحميل  خ�ضائر  ب�ضبب 
التي  وال��دول��ة  م�ضكالت،  تواجه  العامة  احلفالت 

من املفرت�س اأن تدعمنا لالأ�ضف تخّلت عنا.
يف املا�ضي، ا�ضتمتع الفنانون واجلمهور بحفالت 
ليايل التلفزيون واأ�ضواء املدينة، وكانت فر�ضة 

الأي �ضوت �ضاعد كي يظهر وُيقدم فنه. 
انتهت هذه احلفالت منذ �ضنوات وعندما 
قرروا اأن تعود كانت من ن�ضيب النجوم 
اإليها. كذلك  اأنهم لي�ضوا بحاجة  رغم 
ال����ق����ن����وات ال���ف�������ض���ائ���ي���ة وال����ربام����ج 
فح�ضب  الكبار  الفنانني  ت�ضت�ضيف 
مكان  ال  فيما  عليهم،  ال�ضوء  وتلقي 

لل�ضاعدين.
 مع ذلك كله، مطلوب من �ضوت �ضاب 
���ض��اع��د اأن ي�����ض��ّق ط��ري��ق��ه وي�����ض��ل اإىل 

النجومية مبفرده!
برامج  جن���م���ات  اإح�������دى  ك���ن���ت   •

امل�ضابقات ما تقييمك لها؟
اأهم  اأح����د  اأك����ادمي����ي(  - )���ض��ت��ار 
الربامج على ال�ضاحة وله دور 
والفرق  ���ض��ه��رت��ي،  يف  ك��ب��ري 
ب����ي����ن����ه وب���������ني ال������ربام������ج 
االأخ����رى اأن���ه ُي��رك��ز على 
عك�س  ع��ل��ى  املت�ضابقني 
برامج ت�ضّب اهتمامها 
كله على النجوم اأع�ضاء 
جلان التحكيم، وهدفها 
االأ����ض���ا����ض���ي االإع����الن����ات 
وت�������ض���وي���ت اجل���م���ه���ور. يف 
اأ���ض��رت باملواهب  اأن��ه��ا  راأي���ي، 
لهم  ُت����ق����دم  الأن����ه����ا مل  ال�������ض���اب���ة 
وال  اأحالمهم،  لُيحققوا  املنا�ضب  الدعم 

كانوا جمهولني يبحثون عن فر�ضة.  تركتهم كما 
واجلميع  م�ضهوراً  ال��ربن��ام��ج  م��ن  املت�ضابق  ي��خ��رج 
يعرفه ويعتقد اأنه اأ�ضبح جنماً، ولكن بعد فرتة ال 
في�ضطدم  حقيقية  واإنتاجية  فنية  فر�ضة  له  يجد 
وال حقق خطوة  لي�س جنماً  اأن��ه  ويكت�ضف  بالواقع 
على الطريق، كذلك ال ميكنه العودة كما كان قبل 

الربنامج.
يف  ال��ع��ام��ة  احل��ف��الت  ع��دد  انخفا�س  �ضبب  م��ا   •

م�ضر وغيابها عن املحافظات؟
- يتمّنى معظم املطربني واأنا منهم تقدمي حفالت 
م�ضاكل  ولكن  وقراها،  غنائية يف حمافظات م�ضر 
التنظيم وعدم تاأمني احلفالت ب�ضكل جيد يعوقان 
كانت  اإذا  م���ك���ان.  ك���ل  يف  اجل��م��ه��ور  اإىل  ال��و���ض��ول 
مل�ضاكل  تتعّر�س  ال�ضاحلية  وامل��دن  القاهرة  حفالت 
يف  املتوقع  فما  اجليد،  التاأمني  وع��دم  التنظيم  يف 
حفلة يف حمافظة �ضغرية اأو مكان بعيد؟ اإذا وجدت 
اأترّدد يف املوافقة  واأمنياً فلن  حفلة جيدة تنظيمياً 

مهما كان املكان بعيداً.
مهرجان  وجود  عدم  عن  امل�ضوؤول  من  راأيك  • يف 

غنائي كبري يف م�ضر؟
- يف املنطقة العربية التي كنا رواد الفن فيها، ثمة 
وموازين،  وج��ر���س،  )بعلبك،  م��ه��رج��ان  م��ن  اأك���رث 
املهرجانات  ه��ذه  ف��رباي��ر، وغ��ريه��ا(. جميع  وه��ال 
برعاية الدولة ودعمها. على وزارة الثقافة اأن تعي 
الفن و�ضرورة وجود مهرجان غنائي كبري  اأهمية 
يف م�ضر التي كانت قبلة الفنانني يف الوطن العربي 

كله.
تقدمي  اإىل  املطربني  بع�س  جلوء  يف  راأي��ك  • ما 

اأغان قدمية؟
- تتمّيز االأغاين القدمية ب�ضحر واإبداع يجعالنها 
اإليها،  ُمتجددة وناجحة يف كل زمن. يلجاأ املطرب 
وثانياً  اجليد،  الطرب  من  النوع  ه��ذا  لع�ضقه  اأواًل 
ل��ل��ت��وا���ض��ل م���ع ج��م��ه��وره، م���ن ث���م اال���ض��ت��ف��ادة من 

جناحها و�ضهرتها.
اأغنية )العيون  اإع��ادة تقدمي   مثاًل، فكرت مرة يف 
املقارنة  م��ن  خ���ويف  ول��ك��ن  وردة،  للكبرية  ال�����ض��ود( 
مبطربة كبرية جعلني اأتراجع عن االأمر. اإال اأنني 
التجربة م��ع هذه  اأخ��و���س  املقبلة رمب��ا  ال��ف��رتة  يف 

االأغنية اأو غريها.
زمالئك؟ احد  مع  ديتو  يف  �ضن�ضاهدك  • هل 

الدويتو حالة فنية متكاملة من كلمات منا�ضبة   -
يوؤديها  اأغنية  جمرد  ولي�ضت  متوافقني،  و�ضوتني 

مطربان. 
اأق���دم الدويتو ال��ذي يعرب ع��ن هذه  اأن  ل��ذا اأمت��ن��ى 
�ضوت  اأو  كبري  مطرب  مع  �ضواء  املتكاملة  احلالة 

�ضاب �ضاعد(.

لذا  النج�مية،  نح�  مدرو�شة  بخطى  ن�شر  مروة  امل�شرية  الفنانة  تخط� 
اأحد  يف  ظه�رها  منذ  الغناء  عامل  يف  متميزًا  مكانًا  لها  جتد  اأن  ا�شتطاعت 
امل�شابقات، على عك�س م�اهب كثرية تخّرجت ومل ت�شتطع م�ا�شلة  برامج 
الطريق واختفت �شريعًا. عن تاأجيل األب�مها اجلديد وجتربة التمثيل التي 
الفنية وق�شايا فنية عدة كان معها هذا  قررت خ��شها واأحدث م�شاريعها 

احل�ار.
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ّنبك  التجلطات  ال�سبانخ تجُ
الدموية والنوبات القلبية

مِلا  ة  ِعدَّ اأمرا�س  ال�ضبانخ تقي من  اأنَّ  “فرويندين” االأملانية،  ذكرت جملة 
تزخر به من نرتات تنتج اأُحادي اأك�ضيد النيرتوجني، ُت�ضاعد اجل�ضم على 
رّي، كما لُها تاأثري اإيجابي  كَّ منع حدوث جتلطات دموية ونوبات قلبية وال�ضُّ

تقي من �ضرطانات: “الثدي، الربو�ضتاتا، واجللد”.
من  َكْنزاً  وُتعترب  االأك�ضدة،  وم�ضادات  املاغني�ضيوم  على  ال�ضبانخ  وحتتوي 
الفيتامينات، مثل: فيتامني C، احلامي من العدوى، وفيتامني A الذي 

ي�ضاعد على �ضبط �ضغط الدم، والبوتا�ضيوم، وتقوية الع�ضالت.

لــتناول  اأ�ســرار   6
ات بـكرثة جـُكريَّ ال�ّس

ُيوؤدِّي اال�ضتهالك املُْفِرط لل�ضكر اإىل حالة من االإدمان؛ ت�ضبب العديد من 
امل�ضاكل ال�ضحية، وتوؤثر �ضلباً على النظام الغذائي احلقيقي، وحتدث خلاًل 

يف اأجهزة ووظائف اجل�ضم، مع مرور الوقت.
ر خرباء ال�ضحة من االإفراط يف تناول ال�ضكريات التي ت�ضبب العديد  وحذَّ

من امل�ضاكل على النحو التايل:
قدرة  يف  مبا�ضر  ب�ضكل  ال�ضكر  ا�ضتهالك  ي��وؤث��ر  ال���دم:  �ضكر  يف  خلل   1
يف  يت�ضبب  اأن  امل��م��ك��ن  وم���ن  ال����دم،  �ضكر  م�ضتويات  تنظيم  ع��ل��ى  ج�ضمك 
مبعنى  ال��دم؛  يف  ال�ضكر  وارت��ف��اع  ال��دم،  �ضكر  ونق�س  االإن�ضولني،  مقاومة 

االإ�ضابة بداء ال�ضكرّي.
�ضرر  اإح��داث  يف  املنتظم  غري  ال��دم  �ضكر  يت�ضبب  الدموية:  االأوعية   2
واالأع�ضاب،  والُكلى،  القلب،  �ضحة  على  �ضلباً  ويوؤثر  الدموية،  باأوعيتك 
رة  املدمِّ واالآث������ار  االأم���را����س  م��ن  ال��ع��دي��د  ذل���ك  ي�ضتتبع  ك��م��ا  وال��ع��ي��ن��ني، 

لل�ضحة.
عن  وذلك  للج�ضم،  املناعي  النظام  ال�ضكر  يكبح  املناعي:  النظام  كبح   3

طريق تقليل الن�ضاط يف خاليا النظام املناعي التي حتارب البكترييا.
ويوؤدي  امل��ع��ادن،  امت�ضا�س  ال�ضكر  يثبط  امل��ع��ادن:  ب��ت��وازن  االإخ���الل   4
وي�ضتنزف  لل�ضحة،  ال���الزم���ة  االأ���ض��ا���ض��ي��ة  امل���ع���ادن  م��ن  اجل�����ض��م  حل��رم��ان 
امل��غ��ن��ي�����ض��ي��وم ال�������ض���روري ل��ع��م��ل خ��الي��ا اجل�����ض��م، وي���وؤث���ر ع��ل��ى امت�ضا�س 

الكال�ضيوم واال�ضتفادة منه.
5 اعتالل الدماغ واملزاج: لل�ضكر تاأثري قوي يف املزاج على املدى الطويل. 

ن املزاج. ويت�ضبب يف ق�ضور يف فيتامني ب املركب والذي ُيح�ضِّ
اجل�ضم  يف  وال��ده��ون  بالربوتني  ال�ضكر  يلت�ضق  ال��َب�����َض��َرة:  �ضيخوخة   6
من  تقلل  ح��رة  ���ض��وارد  وه��ي   ،”AGES“ ُمنتجاً  اله�ضم  عملية  اأث��ن��اء 
ا يت�ضبب بظهور التجاعيد وفقدان  الكوالجني واالإيال�ضتني يف اجللد؛ مِمَّ

مرونة اجللد.

التاريخ؟  يف  معماري  مهند�س  اأول  ه�  •  من 
-هو الفرعوين اأميحوتب 

؟ ال�شاي  �شرب  من  اأول  • من 
- هو االإمرباطور ال�ضيني �ضن تواجن وكان يغلي املاء قبل �ضربه

؟ و�شتعمله  ال�شاب�ن  �شنع  من  اأول  • من 
- هو �ضيدنا �ضليمان عليه ال�ضالم

؟ ال�شطرجن  لعبة  اإخرتع  من  اأول  • من 
- هو الفار�ضي كرناماك يف الهند يف 500م

؟ باك�شتان  لدولة  رئي�س  اأول  ه�  • من 
- هو حممد علي جناح ثم خواجه نظام الدين 

مرتاً   30 من  اأكرث  اإىل  طوله  ي�ضل  الذي  العامل،  يف  االأ�ضخم  احليوان  هو  االأزرق  احلوت  اأن  تعلم  • هل 
ويزن حوايل 125 طناً. وهو اأكرث ما يتواجد يف املحيط البا�ضيفيكي. وما يثري الغرابة اأن هذا النوع من 
اأ�ضنان لها، فاأفواهها م�ضنوعة من مئات ال�ضفائح العظمية  التي ال  احليتان ي�ضنف يف جمموعة احليتان 

وهي تنمو اإىل اأ�ضفل من �ضقف الفم وت�ضكل نوعاً من املنخل. 
اأكرب احليوانات الالحمة يف املنطقة القطبية ال�ضمالية هو الدب القطبي الذي ينتقل دون  اأن  • هل تعلم 
النهمة جريئاً وج�ضوراً  التعب جتعله �ضهيته  اأي�ضاً �ضياد ال يعرف  كلل يفت�س عن فري�ضة. الذئب القطبي 

اإىل اأبعد حد
الدهن  طبقة  بف�ضل  ال��ت��زاوج،  مو�ضم  يف  اإال  ال�ضاطىء  ت��زور  ال  البحر  واأ���ض��د  الفقمة  اأن  تعلم  ه��ل   •
ال�ضميكة التي ترتاكم حتت جلودها، ت�ضتطيع هذه احليوانات حتمل درجات احلرارة املنخف�ضة يف املناطق 

القطبية. 
• هل تعلم اأن البطاريق )جمع بطريق( يف مو�ضم التوالد تتجمع يف م�ضتعمرات كثيفة يف القارة القطبية 
اجلنوبية، واالأ�ضقاع القريبة منها. وتتكيف هذه الطيور ب�ضكل جيد مع احلياة البحرية يف املناطق القطبية 

الباردة. وهناك نوع من البطاريق ت�ضمى )اديلي( تدخل اإىل داخل الرب لتبني اأع�ضا�ضها هناك. 
من احليوانات  اأن عدد كبرياً  ال�ضتاء. وحيث  اأكرث يف ف�ضل  نّوامة ال  ت�ضبح  الثديات  بع�س  اأن  تعلم  • هل 
ت�ضرف ال�ضتاء يف ال�ضبات. بع�س احليوانات االأخرى تهاجر يف ال�ضتاء ومنها الرنة وعدد كبري من الطيور 

وكل احليوانات التي جتد غذاءها يف االأنهار والبحريات، التي تتجمد طوال اأ�ضهر كثرية يف ال�ضنة. 

الثعبان وال�ضفدع 
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ف�ائد الربتقال
الربتقال  يحتوي 
% من   80 على 
وزنه ماء و حوايل 
و  ده���������ون   2%
 %  10 ح�������وايل 
 % و5  ال������ي������اف 
م�����واد م��ع��دن��ي��ة و 
احما�س و حوايل 
�ضكريات   %  3
وف����ي����ت����ام����ي����ن����ات. 
ي������������������وج������������������د يف 
امالح  ال��ربت��ق��ال 

�ضي  فيتامني  و  ونحا�س  الكال�ضيوم  و  الفو�ضفور  و  الكبريت  مثل  معدنية 
وفيتامني بي1 وبي 2

و  ال��ربد  المرا�س  مقاوم  العظام  يف  الكل�س  تثبيت  على  الربتقال  ي�ضاعد 
انه  الربتقال  الت�ضو�س كذلك من فوائد  اال�ضنان من  ي�ضاعد على حماية 

ين�ضط الدورة الدموية ويقوي الكبد...
ال ين�ضح �ضرب ع�ضري الربتقال للم�ضابني بقرحة املعدة و االثنى ع�ضر.

اأظهرت مراجعة حديثة اأن االأع�ضاب الطبية لها فوائد قليلة بالن�ضبة 
الوقت  ف��ى  ع��دي��دة  ملخاطر  وتعر�ضهم  القلب  ب��اأم��را���س  للم�ضابني 
اإيه. جيميلى  اأون��در من م�ضت�ضفى  الدكتور جرات�ضيانو  نف�ضه، وقال 
اجلامعى بجامعة القلب املقد�س الكاثوليكية فى روما لرويرتز هليث 
"من املهم اأن يبلغ املر�ضى اأطباءهم ب�ضاأن االأع�ضاب الطبية وي�ضاألوا 
عادة  يتعاطون  الذين  ال�ضن  كبار  مع  خا�ضة  لها  ال�ضارة  االآث��ار  عن 

العديد من االأدوية."
بتعاطى  املتحدة  ال��والي��ات  فى  اأ�ضخا�س  خم�ضة  كل  من  واح��د  ويقر 
مكمالت ع�ضبية اأو غذائية فى مرحلة ما من العمر وميثل هذا مبعث 

قلق بالغ بالن�ضبة ملر�ضى القلب.
االأع�ضاب  وفاعلية  ب�ضالمة  متعلقة  دالئ��ل  ع��ن  اأون���در  فريق  وبحث 
الدموية ومل  واالأوعية  القلب  باأمرا�س  الأ�ضخا�س م�ضابني  الطبية 
يجدوا اأدلة وا�ضحة ومقنعة على اأى فوائد تعود عليهم من ا�ضتخدام 

تلك االأع�ضاب.
وذكر الفريق فى تقرير له فى دورية كلية طب القلب االأمريكية اأن 
ثمة اأدلة حمدودة على فوائد حمتملة لزيت بذور الكتان واحلر�ضف 
ال���ربى وب���ذور العنب وال�����ض��اى االأخ�����ض��ر وال���زع���رور ال���ربى والثوم 
وجود  على  دالئ��ل  اأهميتها  م��ن  قللت  ال��ف��وائ��د  تلك  لكن  وال�ضويا. 
والزعرور  االأخ�ضر  ال�ضاى  مع  القلب  اأدوي��ة  لتفاعل  كبرية  خماطر 

الربى والثوم.
ال��ت��ى مل  اال���ض��ت��خ��دام  ال�ضائعة  الطبية  االأع�����ض��اب  ب��ني  م��ن  وال��ق��ت��اد 
اآثار جانبية  اأو  اأدلة م�ضادة فيما يبدو على فوائد لها  اأو  اأدلة  تظهر 

حمدودة.
مرتفعا  خطرا  هناك  ولكن  االآ�ضيوى  للجين�ضنج  فوائد  تظهر  ومل 
لتفاعله مع اأدوية القلب وظهرت اأدلة على احتمال وجود اآثار جانبية 

�ضديدة واحتمال كبري للتفاعل مع اأدوية القلب لنبتة اجلنكة.

العالج بالأع�ساب الطبية لها خماطر على امل�سابني باأمرا�ش القلب

املمثلة كيال كينيدي خالل ح�ش�رها حدث "م�شاء بال حديث" يف مركز بايل لالإعالم بكاليف�رنيا. )ا ف ب(

جل�ضت �ضي �ضوجن تبكي اباها املري�س يف دارهما اجلميلة املطلة على النهري ال�ضغري، وكانت مياه النهري ت�ضري 
ببطء �ضديد وكاأنها حزينه حلزن �ضي �ضوجن، وعندما كان النا�س يتوافدون لالطمئنان على والدها العجوز 
الطيب كانت ت�ضمع على ال�ضنتهم كلمات تعني انه لي�س هناك امل يف ال�ضفاء وق�ضت ليايل طويلة على هذا 
احلال. اياما مرت قبل ان ت�ضل لبيتها عجوز قبيحة لتطلب ان تراها وعندما اقبلت عليها �ضي �ضوجن قالت 
العجوز : ايتها اجلميلة هل تريدين لوالدك ان ي�ضفي ويعي�س و�ضط النا�س حكيما طليق الل�ضان واحلكمة كما 
كان؟.. فقالت : بالطبع امتنى ذلك.. فقالت العجوز : ح�ضنا، ما عليك غري ان تتزوجي الثعبان ملك اجلبل، 
انه يقف �ضاخما اعلى القمة واذا ح�ضرت الليلة يف امل�ضاء ليتم زواجكم معا �ضي�ضفى والدك يف احلال.. جل�ضت 
�ضي �ضوجن حزينة تبكي حالها وتقول : ح�ضنا ان حياه ابي ت�ضاوي الكثري و�ضاأتزوج الثعبان ليعي�س ابي.. ف�ضمعت 
مربيتها قولها وتناقلته مع ا�ضدقاءها حتى و�ضل اخلرب اإىل والدها الذي قال : ان فعلت ذلك فلن اقبل العي�س 
من بعدك.. ولكن �ضي �ضوجن قالت : لقد وعدت يا ابي و�ضاأيف بوعدي.. حزن اجلميع خا�ضة ال�ضفدع ر�ضيق 
ال�ضديق الويف ل�ضي �ضوجن، وقد قرر ان يحميها قدر ا�ضتطاعته وقال لنف�ضه حياتي فداءا ل�ضي �ضوجن، وعندما 
جاء الليل ت�ضللت �ضي �ضوجن يف طريقها اإىل اعلى اجلبل، وهناك وجدت العجوز التي رحبت بها وابدى الثعبان 
�ضعادته وامر العجوز ان تفك �ضحرها عن والد �ضي �ضوجن يف احل��ال.. ثم مد راأ�ضه الكبري وحمل عليها �ضي 
�ضوجن لي�ضعها يف غرقته الكبرية الوا�ضعة وذهب ليتناول وجبه �ضهية تاركا اياها يف رعب كبري.. يف هذه االثناء 
كان ال�ضفدع م�ضرعا اإىل فم الثعبان املفتوح وبداأ يف احلال ينتفخ وينتفخ بقوة كبرية ويزداد حجمه حتى ا�ضبح 
مثل كرة خ�ضراء عمالقه اختنق ب�ضببها الثعبان الذي كان ذيله يتلوى يف كل مكان وعيناه جتحظان وقدرته 
على املقاومة تنهار حتى كادت حركته ان ت�ضكن حني حدث انفجار �ضخم رهيب جعل حوائط الق�ضر تتداعى 
فانت�ضبت �ضي �ضوجن واقفه وهربت م�ضرعة قبل ان ينهار الق�ضر عليها وعندما ابتعدت ا�ضبح الق�ضر كومة 
من احلجارة، ففرت اإىل ق�ضر والدها لتجده يف ا�ضد ال�ضحة والعافية واحلزن، لكنه عندما راآها �ضمها حل�ضنه 
لتعود اليه �ضعادته وروحه، لكنها مل تعرف ماذا حدث لر�ضيف اال بعد ان اخربتها مربيتها الطيبة، وبعد عدة 

ايام كان هناك متثاال �ضخم ل�ضفدع اخ�ضر جميل ينت�ضب يف �ضاحة ق�ضر �ضي �ضوجن.


